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ก 

ค ำน ำ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้

ในมาตรา ๑๓ (๑) ให้จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ (ระยะยาว ๒๐ ปี) และก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแผนระยะกลาง ๕ ปี เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแผนข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ  
โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นแผนในระยะ ๕ ปีแรก สผ.ให้ความส าคัญ
ในการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนจัดการฯ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ โดยได้จัดท า
โครงการการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) และมอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้ด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนจัดการฯ ครั้งนี้ 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) น าเสนอผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และแนวทาง
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการด าเนินงานติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ 
ตลอดจนข้อเสนอในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และการพัฒนา
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ภายใต้แผนจัดการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในโอกาสต่อไป 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ครั้งนี ้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง
ในการสนับสนุนข้อมูลการด าเนินงานและข้อคิดเห็นต่าง ๆ สะท้อนความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ และเสนอแนะ
แนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนจัดการฯ รวมถึงการผลักดันโครงการในระดับนโยบาย 
(Flagship Project) ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ส านักงานนโยบายฯ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฯ จะเป็นฐานข้อมูลส าหรับภาคีเครือข่ายและประชาชนผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิด 
การมีส่วนร่วมและประสานการด าเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเข้มแข็งต่อไป 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กันยายน ๒๕๖๒ 



 

สารบญั 
ค ำน ำ ก 

๑. บทน ำ 
๑.๑  หลักการและเหตุผล 
๑.๒  วัตถุประสงค์ 
๑.๓  เป้าหมาย 
๑.๔  หลักการและแนวคิดการด าเนินงาน 
๑.๕  ขอบเขตการด าเนินงาน 
๑.๖  กระบวนการด าเนินงาน  
๑.๗  ระยะเวลาด าเนินงาน 
๑.๘  ผลที่ได้รับ 

 
๑-๑ 
๑-๒ 
๑-๒ 
๑-๓ 
๑-๔ 
๑-๖ 
๑-๙ 
๑-๙ 

๒. กำรศึกษำนโยบำย แผน และมำตรกำรต่ำง ๆ และสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑  นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๒  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๒.๓  มาตรการที่ส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๔  ทบทวนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญและแนวโน้มช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 

๒-๑ 
๒-๒๐ 
๒-๔๖ 
๒-๕๒ 

๓. กำรศึกษำเครื่องมือติดตำมประเมินผลแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ กลไกการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา 

ย้อนหลัง ๕ ปี 
๓.๒ ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

๓.๓ การตรวจสอบการติดตามข้อมูลและประเมินผลตามตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

๓-๑ 

๓-๑๑ 

 

๓-๓๐ 

๔. ผลกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินตำมตัวช้ีวัดและแนวทำงกำรปฏิบัติ 
ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 
๔.๑ วิธีการ และเครื่องมือการติดตามประเมินผล 
๔.๒ ผลการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ 
๔.๓ ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 
๔-๑ 

๔-๙ 

๔-๓๑ 

๕. ผลกำรจัดประชุมสัมมนำกำรติดตำมประเมินผลแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม    



 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 
๕.๑ การจัดประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๕.๒ ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

จัดการฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 
๕-๑ 

 

๕-๑๙ 

๖. ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำและกำรติดตำมประเมินผลในระยะครึ่งแผน 
เพื่อกำรติดตำมประเมินผลในระยะต่อไป 
๖.๑ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะต่อไป 
๖.๒ ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและการสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่ายในการติดตามประเมินผล 

 
๖-๑ 

๖-๑๑ 

บรรณำนุกรม  
ภำคผนวก  

 ก. รายละเอียดผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่มีค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ก-๑ 

 ข. สรุปผลการประชุมชี้แจงภาคีเครือข่าย ๕ ภูมิภาค ข-๑ 

 ค. รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาโครงการ 

ค-๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญภำพ  

 ๑-๑  กระบวนการด าเนินงานโครงการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

๑-๖ 

 ๑-๒  ผังกระบวนการด าเนินงานโครงการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

๑-๗ 

 ๒-๑  ผังแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

๒-๑๙ 

 ๔-๑  ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในระยะครึ่งแผน ๔-๓๓ 

 ๔-๒  การจัดประชุมชี้แจงเวทีเครือข่าย ๕ ภูมิภาค ๔-๘๘ 

 ๕-๑  สรุปข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
       พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ของภาคีเครือข่าย 

๕-๑๔ 

 ๕-๒  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ๕-๑๕ 

 ๕-๓  ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดประชุมสัมมนาฯ ๕-๑๘ 

 ๕-๔  การอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕-๑๙ 

 ๖-๑  การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบของแผนจัดการฯ  ๖-๙ 

 ๖-๒  ฐานข้อมูลจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)  

๖-๑๐ 

 ๖-๓  เนื้อท่ีป่าไม้ของประเทศไทย  ๖-๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญตำรำง  

 ๒-๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๒-๒๖ 

 ๒-๒  ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับ ๓ ที่เก่ียวข้อง 

๒-๓๐ 

 ๒-๓  งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒-๔๘ 

 ๓-๑  เปรียบเทียบกลไกการติดตามประเมินผลระหว่างแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมพ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

๓-๙ 

 ๓-๒  แสดงส่วนประกอบของ PADME ๓-๒๗ 

 ๓-๓  ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๓-๓๑ 

 ๔-๑  การแสดงข้อมูลวิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ๔-๖ 

 ๔-๒  จ านวนหนว่ยงานและองค์กรที่ท าการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
และท่ีได้รับการตอบกลับ 

๔-๙ 

 ๔-๓  ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ราย
ยุทธศาสตร์ และแผนงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ 
รายแผนงาน 

๔-๑๐ 

 ๔-๔  ผลการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงาน ๔-๑๓ 

 ๔-๕  รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มหน่วยงานรัฐ  
รายยุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 

๔-๑๕ 

 ๔-๖  รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม รายยุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการปฏิบัต ิ

๔-๑๙ 

 ๔-๗  สรุปแนวทางการปฏิบัติที่มีรายงานการด าเนินการ ๔-๒๕ 

 ๔-๘  ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

๔-๓๔ 

 ๔-๙  การแลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมทีมีความส าคัญในระดับพื้นที่ 

๔-๙๕ 

 ๖-๑  สรุปกลุ่มตัวชี้วัดและหนว่ยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลเพ่ือการติดตามประเมินผล ๖-๔ 



๑-๑ 

 

๑. บทน ำ 
๑.๑ หลักกำรและเหตผุล 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมาตรา ๑๓ (๑) 
ก าหนดให้มีการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และตามมาตรา ๓๕-๓๖ ก าหนดให้มีการจัดท าและประกาศใช้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบัน แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบชี้น าให้
ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี มีความสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่ งยืน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการพัฒนาด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ อาทิ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พันธกรณี
ระหว่างประเทศ กระแสความตื่นตัวของภาคประชาชน ภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือให้สามารถน าผลการติดตามประเมินผล 
ไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และใช้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์ 



๑-๒ 

๑.๒ วตัถปุระสงค์ 

๑) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๒) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย 
๓) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับภาคีเครือข่าย

และการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๑.๓ เปำ้หมำย 

ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต 
๑) รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(ระยะครึ่งแผน) ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลครอบคลุมประเด็นต่าง  ดังนี้ 
(๑.๑)  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ

ภายใต้แผนจัดการฯ  
(๑.๒)  เครื่องมือและวิธีการติดตามประเมินผล 
(๑.๓)  สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย ใน ๕ ภูมิภาค สรุปผล

การจัดสัมมนาโครงการฯ และสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตาม
ประเมินผลของเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

(๑.๔)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ภายใต้แผนจัดการฯ และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ ในการ
ขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(๑.๕)  แนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการด าเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล
แผนจัดการฯ 

๒) ฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลและฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓) แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการฯ ส าหรับภาคีเครือข่าย 
๔) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) สื่อประชาสัมพันธ์การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
  



๑-๓ 

ข. เป้าหมายเชิงพื้นที่  

พื้นที่ ทั่วประเทศ ใน ๕ ภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น ภาคกลางและภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา 

๑.๔ หลักกำรและแนวคดิกำรด ำเนินงำน 

หลักการและแนวคิดที่ส าคัญในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้
ประกอบด้วย 

๑) การติดตามและประเมินผล เป็นการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยการแบ่งเป็นระยะ เพ่ือให้มีการปรับปรุง
วิธีการด าเนินงาน  หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
ตลอดจนเพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการวางแผนระยะต่อไป  โดยมี
กระบวนการติดตามประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขณะปัจจุบัน โดยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
จะสามารถเสริมสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน และ
ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเข้ามาติดตามประเมินผลได้อีกด้วย  

๒) การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องมีกลไกการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในระดับต่าง ๆ ชัดเจน พร้อมก าหนด
บทบาทของผู้ด าเนินการหรือผู้ปฏิบัติตามแผน รวมถึงการท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ความส าเร็จของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือ การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบที่ ชัดเจน มีการก ากับตรวจสอบ 
และประเมินผล มีองค์กรที่น าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีศักยภาพ ความสามารถ 
และความพร้อม รวมถึงมีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝ่ายต่าง  ๆ ทั้งระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติทางด้านการเมือง งบประมาณ และวิชาการ 

๓) การจัดการฐานข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์  การจัดการฐานข้อมูล เป็นการบริหาร
แหล่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวกในลักษณะของ
ฐานข้อมูล (Data Base) ให้เป็นระบบระเบียบ หมวดหมู่ของข้อมูลสามารถดึงข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ทั้งนี้จ าเป็นต้องได้รับการออกแบบระบบได้ดีจะท าให้สามารถดูแลรักษาระบบต่อไป 



๑-๔ 

ได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ เสมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลให้
สามารถติดต่อกันได้ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ จะเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสาร
จากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงผู้คนส่วนใหญ่ได้ เข้าใจง่าย โดยน าเสนอ
อธิบายผลการด าเนินแสดงผลของข้อมูลหรือความรู้ที่ผ่านการสรุปย่อแล้วเป็นแผนภาพ
โดยน ามาปรับประยุกต์ใช้ผลของการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงสามารถช่วยกันรณรงค์การปกป้องรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศได้ง่ายขึ้นและเกิดความยั่งยืนต่อไป 

๑.๕ ขอบเขตกำรด ำเนนิงำน 

การด าเนินงาน มีขอบเขตการด าเนินงาน ซึ่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ก าหนดไว้ดังนี้ 

๑) ศึกษาข้อมูลสาระส าคัญของกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 

(๑.๑)  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ผ่านมา 

(๑ .๒ )  นโยบายและแผนการส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

(๑.๓)  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
(๑.๔)  ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
(๑.๕)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
(๑.๖)  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑.๗)  แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๒) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอน และกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ภายใต้แผนจัดการฯ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากข้อมูล
ย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี 

๓) ศึกษาระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนของส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบติดตามประเมินผลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔) ออกแบบเครื่องมือและวิธีการติดตามประเมินผล โดยน าเครื่องมือไปทดลองใช้ก่อนและ 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าดัชนีที่บ่งชี้คุณภาพของเครื่องมือ 

๕) จัดการประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจัดการฯ 



๑-๕ 

เครื่องมือและวิธีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการฯ 
โดยแบ่งการจัดประชุมสัมมนาออกเป็น ๕ ภูมิภาคของประเทศ ภูมิภาคละ ๑ ครั้ง ได้แก่ ภาคกลาง
และภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยมีจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คนต่อครั้งต่อภูมิภาค 

๖) ติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติภายใต ้
แผนจัดการฯ ของภาคีเครือข่าย โดยใช้เครื่องมือและวิธีการตามข้อ ๔) พร้อมสรุปผลข้อมูล 

๗) จัดท าฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย 
ทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๘) วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามข้อ ๖ ในประเด็น 
(๘.๑) ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายภายใต้แผนจัดการฯ  

ในรูปแบบที่น าเสนอให้เห็นความก้าวหน้าของการด าเนินงาน อาทิ กราฟ กราฟิก 
และภาพกราฟิกบรรยายข้อมูล (Information Graphic: Info Graphic) ที่เข้าใจง่าย 

(๘.๒)  ปัจจัยความส าเร็จของการติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ 
(๘.๓)  ปัญหาและอุปสรรค และวิธีการแก้ไขของการติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อน

แผนจัดการฯ 
๙) จัดท า (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ (ระยะครึ่งแผน) 
๑๐) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ภายใต้แผนจัดการฯ และการพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติในระยะ
ต่อไป 

๑๑) จัดประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ระยะครึ่งแผน) จ านวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๒๐๐ คน เพ่ือน าเสนอ (ร่าง) รายงาน 
การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ (ระยะครึ่งแผน) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากลไก
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการฯ และการพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
แผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไป และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลแผน
จัดการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓๐ คน 

๑๒) จัดท าแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนจัดการฯ ส าหรับภาคีเครือข่าย 
๑๓) จัดท าแนวทางการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๔) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการฯ ได้แก่ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(๑๔.๑) จัดท าภาพกราฟิกบรรยายข้อมูล (Information Graphic: Info Graphic) สรุป

โครงการ/กิจกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึ ะความส าคัญของการติดตามประเมินผลงประกอบด้วยการสรุปที่มาแล  



๑-๖ 

วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายเชิงผลผลิต และเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนกรณีศึกษาผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ตอบตัวชี้วัดที่มีความส าคัญของแผนการจัดการฯ 

(๑๔.๒) น าข้อมูลในข้อที่ (๑๔.๑) มาออกแบบและจัดท าชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (roll up) ด้วย
วัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ พร้อมค าบรรยายภาษาไทย  
ขนาดกว้าง ๐.๘๐ สูง ๒ เมตรประกอบด้วยโครงอลูมิเนียม ฝาครอบด้านข้างอลูมิเนียม ภาพไวนิล  
๑ ด้าน พร้อมทั้งกระเป๋าผ้าส าหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ชิ้น จ านวน ๑ ชุด 

๑.๖ กระบวนกำรด ำเนนิงำน 

จากขอบเขตงานและวัตถุประสงค์การด าเนินงานโครงการการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ซึ่งได้แสดงแนวคิดหลักในการด าเนินงาน 
ทิศทางและสถานการณ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้แล้วข้างต้น  คณะที่ปรึกษา 
ได้ก าหนดกระบวนการด าเนินงานและเครื่องมือ เพ่ือขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งเกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แสดงดังภาพที ่๑-๑  

ภาพที่ ๑-๑ กระบวนการด าเนินงานโครงการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

 
กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ

ออกแบบเครื่องมือ ด าเนินการติดตามประเมินผล และจัดท ารายงาน พร้อมน าเสนอผล  โดยมี
รายละเอียดโดยสังเขป แสดงดังภาพที่ ๑-๒ 



๑-๗ 

 

แผน นโยบาย 
ยุทธศาสตร ์
ที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวนสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ

และแนวโนม้ 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

• ประเด็น และแนวทางซึ่งอาจมผีลต่อการด าเนินงานในระยะต่อไป 
• รายการตัวชี้วัด แนวทาง ผู้รับผดิชอบ และเป้าหมายการติดตาม 

ศึกษาสาระส าคญัของ
แผนการจดัการคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  

• รายการข้อมลู และแหล่งข้อมลู จากเครื่องมือท่ีมีอยู ่
• ระบุข้อมูลที่จ าเป็นต้องพัฒนาเครือ่งมือ 

ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เคร่ืองมือติดตามประเมินผล 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษา “แผน” และสถานการณ์ การศึกษา “เคร่ืองมือ” 

เครื่องมือติดตาม 
ที่มีอยู่ของ สผ.  

เครื่องมือติดตามที่มีอยู ่
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

การออกแบบเคร่ืองมือติดตามประเมินผล 

จัดการทรัพยากรฯ  
๑๑ ตัวช้ีวัด ๘๔ แนวปฏิบัต ิ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๖ ตัวช้ีวัด ๕๗ แนวปฏิบัต ิ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้ฯ 
๘ ตัวช้ีวัด ๔๖ แนวปฏิบัต ิ

รองรับการเปลี่ยนแปลงฯ 
๖ ตัวช้ีวัด ๓๔ แนวปฏิบัต ิ

• ออกแบบ แบบรายงาน ส าหรับส่วนกลาง และท้องถิ่น  
• พัฒนา ฐานข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนฯ 

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 

 

• จัดท าฐานข้อมูลการติดตามฯ 
• จัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย 

ประชุมชี้แจงภาคีเครือข่าย ๕ ภูมิภาค 
• ความเข้าใจต่อแผนฯ เครื่องมือ การรายงานผล 
• ตัวอย่างการน าขับเคลื่อนแผนในแต่ละภูมิภาค 
 

วิเคราะห์ 
ประมวลผล 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด) และ

แนวทางการปฏิบัต ิ

ปัจจัยความส าเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากลไก 
การติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ 

ต่อการขับเคลื่อนแผน 
ในระยะต่อไป 

รวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และการด าเนินงานตามแนวปฏิบัต ิ

ส ารวจด้วย 
แบบรายงาน 

 

สอบทานผลกับ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  

สัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มเป้าหมาย 

ประเมินผลการด าเนินงาน
กรณีศึกษา flagship project  

๒. 
ติดตามประเมินผล

แผนฯ  

• จัดการประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลแผนฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ 

 

ตรวจทานรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์

๓. 
รายงาน 

และ 
น าเสนอผล 

๑. 
ศึกษา วิเคราะห์

ข้อมูล  
และออกแบบ

เครื่องมือ 

ภาพที่ ๑-๒ ผังกระบวนการด าเนินงานโครงการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ระยะครึ่งแผน)                                    ๑-๗ 



๑-๘ 

ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบเครื่องมือการติดตามประเมินผล  
   การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิทั้งทางด้านนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลสาระส าคัญ
ของกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอน และกลไกการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการฯ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี ศึกษาระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผน 
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบติดตามประเมินผลของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกแบบเครื่องมือและวิธีการติดตามประเมินผล โดยน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีที่บ่งชี้คุณภาพของเครื่องมือ และน าเครื่องมือไปทดลองใช้ 

ขั้นตอนที่ ๒ การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

 ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ
และระดับพ้ืนที ่ว่ามีการน าตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการฯ ไปใช้ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการสัมภาษณ์ ส ารวจ และจัดการประชุมชี้แจงภาคีเครือข่าย  ๕ ภูมิภาคของประเทศ  
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจัดการฯ เครื่องมือและวิธีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
และแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนจัดการฯ และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย และการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามการด าเนินงานของหน่วยงานภาคี
เครือข่ายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญ และจัดท าข้อเสนอแนะ
การพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในช่วงที่เหลือของแผนฯ และข้อเสนอแนะการ
ขับเคลื่อนส าหรับขับเคลื่อนแผนฯ ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพจนเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
พร้อมน าผลที่ได้น ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) และฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผน 

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผลและน าเสนอผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

 ความส าคัญกับการรายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายให้  
ในรูปแบบที่น าเสนอให้เห็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานที่ เข้าใจง่ายภายใต้แผนจัดการฯ  

ปัจจัยความส าเร็จของการติดตามประเมินผล และให้เห็นถึง การขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ปัญหาและ
อุปสรรค และวิธีการแก้ไขของการติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ จัดท า (ร่าง)

ภายใต้แผน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานรในการพัฒนากลไกกา ายรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบ
ข้อเสนอแนะแนวทางจัดการฯ และ การพัฒนากลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติใน



๑-๙ 

ระยะต่อให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้มีการจัดประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนจัดการฯ พ .ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) เพ่ือน าเสนอ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผล
แผนจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากลไก
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน)  
ไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไป ทั้งนี้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ  
ให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดท าแนว
ทางการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนจัดการฯ ส าหรับภาคีเครือข่าย จัดท าแนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

๑.๗ ระยะเวลำด ำเนินงำน  

โครงการฯ มีระยะเวลาการด าเนินงานทั้งสิ้น ๒๔๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑.๘ ผลทีไ่ดร้บั 

ผลจากการด าเนินการโครงการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ประกอบด้วยผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้ 

ผลผลิต 

๑) รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๒) แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการฯ ส าหรับภาคีเครือข่าย 
๓) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔) ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Roll up) ด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถถอดประกอบและ

เคลื่อนย้ายได้ พร้อมค าบรรยาย จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ชิ้น จ านวน ๑ ชุด 
๕) ภาพกราฟิกบรรยายข้อมูล ( Information Graphic: Info Graphic) สรุปโครงการ/

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

๖) ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗) USB Flash drive และ External Hard disk ส าหรับบันทึกข้อมูล  
 



๑-๑๐ 

ผลลัพธ์ 
๑) ผู้บริหารและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการติดตามประเมินผลแผนการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางการ
ปฏิบัติและใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

๒) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์ทุกภาคส่วนมีความรู้   
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล และฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย  
ทัง้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๒-๑ 

    
๒๒๒๒....การการการการศึกษาศึกษาศึกษาศึกษานโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    แผนแผนแผนแผน    
            และและและและมาตรการมาตรการมาตรการมาตรการตา่งตา่งตา่งตา่ง    ๆๆๆๆ        
            และและและและสถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องทีเ่กีย่วข้องทีเ่กีย่วข้องทีเ่กีย่วข้อง    

ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ และกระตุ้นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศ 
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ผลการพัฒนาดังกล่าวทําให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศลดลงและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ทําให้ เ กิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับโลก ภู มิภาค และ
ภายในประเทศ โดยประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

ประเทศไทยได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อการทําลายและสร้างความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมีการกําหนดนโยบายและจัดทําแผน 
ต่าง ๆ ซ่ึงคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคณะผู้ศึกษา
โครงการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 
ได้ทําการศึกษารวบรวมวิเคราะห์นโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ รวมท้ังสถานการณ์ท่ีสําคัญ 
เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นและแนวทางท่ีส่งผลต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป  

๒.๒.๒.๒.๑๑๑๑        นโยบายนโยบายนโยบายนโยบายและแผนและแผนและแผนและแผนทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้งกบักบักบักบัการจดัการการจดัการการจดัการการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม    

นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีท้ังแผนหลัก
ในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ และแผนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี นอกจากนั้น ยังมีนโยบาย 
และแผนรายสาขาหรือเฉพาะเรื่อง เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๒-๒ 

ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล ทรัพยากรแร่ พลังงาน การท่องเท่ียว การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  
มลพิษ ขยะมูลฝอย การเกษตร ท่ีดินและทรัพยากรดิน และอุตสาหกรรม เป็นต้น ซ่ึงสามารถ 
จัดแบ่งระดับแผนเหล่านี้ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๖๑) ได้ดังนี้ 

แผนระดับท่ี ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

แผนระดับท่ี ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนด้านความม่ันคง 

แผนระดับท่ี ๓ ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และแผน 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง รวม ๑๙ รายการ 

ก. แผนระดับท่ี ๑ 

•  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วย  
๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อน ได้แก่  

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง  



๒-๓ 

(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

ข. แผนระดับท่ี ๒ 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ ในระยะ ๕ ปี มีกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ท้ังนี้ อยู่บน
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ  

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีแนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย 

(๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล 
และยั่งยืน 

(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   

  



๒-๔ 

•  แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินงานปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้มี
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ รวม ๑๑ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความสมดุล 
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป  
๖ เรื่องหลัก รวมท้ังสิ้นมีประเด็นปฏิรูปหลัก ๓๘ เรื่อง ได้แก่  

(๑) ทรัพยากรทางบก ประกอบด้วย ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน และแร่  
(๒) ทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วย การบริหารแผนโครงการท่ีสําคัญตามแผนยุทธศาสตร ์

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การบริหารเชิงพ้ืนท่ี ระบบเส้นทางน้ํา การขยายผล 
แบบอย่างความสําเร็จ และความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ํา 

(๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
รายจังหวัด การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร ขยะในทะเลและชายฝั่ง องค์ความรู้ทาง
ทะเล มลพิษในทะเลและชายฝั่ง การประมงทะเล สินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล 
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ ปะการัง การกัดเซาะชายฝั่ง ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเลและกฎหมายทางทะเล  

(๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย กลไกระดับชาติและพ้ืนท่ี ระบบการวิจัย  
พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ระบบ
บุคลากร กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

(๕) สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การจัดการมลพิษท่ีแหล่งกําเนิด การเฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(๖) ระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน เขตควบคุมมลพิษ  ผังเมือง เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์ องค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ 
ระบบยุติธรรมด้านสิ่ งแวดล้อม และกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

  



๒-๕ 

•  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีท้ังสิ้น ๒๓ ประเด็นแผนแม่บท ซ่ึงจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
ท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซ่ึงจะนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีแผนแม่บทจํานวน ๑๒ ประเด็น และแผนย่อยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 

- การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
- เกษตรปลอดภัย 
- การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร 

แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
- ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

แผนแม่บทประเด็นการท่องเท่ียว 
- การฟ้ืนฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
- การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
- โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
- การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
- พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ ซํ้า ท่ีเกิดจาก 
    การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
- การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา 
แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
- การเข้าถึงทรัพยากรท่ีดินและแหล่งน้ํา 
แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
- การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 



๒-๖ 

- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
- จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 
- ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
- พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ 
- เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

จากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ 

แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- สิ่งแวดล้อม 

•  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เป็นนโยบายระดับชาติท่ีกําหนดข้ึน
เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางหลักให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปกําหนดยุทธศาสตร์หรือแผนงานโครงการ 
และงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติ 
สร้างเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคามและก่อให้เกิดความเชื่อใจในอาเซียน 
และประชาคมโลก โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

นโยบายท่ี ๑๑ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
(๑) พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างการอนุรักษ์และ
การพัฒนา(๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถ่ินในการ
บริหารจัดการ การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมิชอบ (๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม และ (๔) ส่งเสริมการรวมตัวใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นภาคีด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายท่ี ๑๒ เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ประกอบด้วย (๑) เพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานท้ังระบบ (๒) พัฒนาองค์ความรู้และแสวงหาแหล่ง
พลังงานทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๓) สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน
สนับสนุนอย่างจริงจังในการดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย และ (๔) ฟ้ืนฟูภาคเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานความม่ันคงทางอาหารของ
ไทย 

  



๒-๗ 

ค. แผนระดับท่ี ๓ แผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
•  นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

 พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

     นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึง
จัดทําเป็นฉบับท่ี ๒ ต่อเนื่องจากนโยบายและแผนฯ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙ เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและ 
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างบูรณาการในระยะ 
๒๐ ปีข้างหน้า เพ่ือให้ทุกภาคส่วนท่ีเ ก่ียวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการระยะกลาง (๕ ปี) รวมถึงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซ่ึงปัจจุบันได้มีการจัดทํา
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ข้ึนเป็นแผนฉบับท่ี ๕ ของประเทศ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์สําคัญ ๔ ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล 
และเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่า และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ (รายละเอียดในหัวข้อ ๒.๒) 

•  แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔   
 และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ให้
เป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ จัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อพันธกรณี 
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงได้นําแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และเป้าหมายไอจิ มากําหนดเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงาน แผนแม่บทฯ 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ บูรณาการคุณค่าและการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ มุ่งเสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเน้น
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดภัยคุกคามและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา การจัดการ
ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน และการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ปกป้องคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเ พ่ือเ พ่ิมพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครอง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการจัดการ 



๒-๘ 

องค์ความรู้และฐานข้อมูล ต่อมาได้จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกําหนดเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

•  แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ เป็นกรอบ
แนวทางระยะยาวในการดําเนินงานของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ครอบคลุมประเด็นสําคัญท้ังด้านการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมรูปแบบการเติบโตท่ีปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตํ่าตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงประกอบด้วยแนวทางการดําเนินงานใน ๓ เรื่องหลัก 
ได้แก่ (๑) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กําหนดแนวทางและ
มาตรการด้านการจัดการน้ํา อุทกภัย และภัยแล้ง การเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร การท่องเท่ียว 
สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการต้ังถ่ินฐานและความม่ันคงของมนุษย์ (๒) การลด
ก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่า กําหนดแนวทางและมาตรการในสาขาการ
ผลิตไฟฟ้าการคมนาคมขนส่ง การใช้พลังงานภายในอาคาร ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย ภาค
การเกษตรภาคป่าไม้ และการจัดการเมือง (๓) การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการในสาขาการพัฒนาข้อมูลงาน
ศึกษาวิจัยและเทคโนโลยี การพัฒนากลไกสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ 

   แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙ เพ่ือกําหนดกรอบ
นโยบายสําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ําของประเทศในทุกด้าน โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามแนวนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การจัดการ
น้ําอุปโภคบริโภค การสร้างความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) การจัดการน้ํา
ท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ํา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ําท่ีเสื่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน และการบริหารจัดการ โดยเม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการทรัพยากร
น้ําแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเสนอ
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) โดยเปลี่ยนชื่อเป็น
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๐ ปี (แผนระดับ ๓) และได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี ๑๙ การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ และ
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แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นระบบเส้นทางน้ํา การบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนท่ี (น้ําชุมชน) โดยปรับปรุงกลยุทธ์เป็น ๒๘ กลยุทธ์ ๕๔ แผนงาน ท้ังได้วิเคราะห์การ
แก้ไขพ้ืนท่ี (น้ําแล้งและน้ําท่วม) ๖๖ พ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ และการปรับตัวชี้วัดให้ถึงระดับผลลัพธ์ 
พร้อมท้ังให้มีหน่วยขับเคลื่อนระดับกระทรวง 

•  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและ 
ทิศทางการพัฒนางานด้านน้ําบาดาลเพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศมีใช้ได้
อย่างยั่งยืน เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างจิตสํานึกในการ
ร่วมกันใช้และดูแลทรัพยากรน้ําบาดาลซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความสําคัญ โดยมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รองรับไว้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การประเมินศักยภาพ
และพัฒนาน้ําบาดาลอย่างท่ัวถึงและสมดุล การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กํากับดูแลทรัพยากรน้ําบาดาล 
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน การเสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
และการพัฒนาความร่วมมือและกลไกรองรับภาวะวิกฤตและภัยพิบัติในประเทศอาเซียน 

•  แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๓) 

แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๓) จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดแนวนโยบายและ
แนวทางการดําเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานระยะยาว ๒๐ ปี และระยะสั้น ๕ ปี ท้ังในภาพรวม
ของประเทศ และในภาคเศรษฐกิจท่ีมีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานให้บรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานท่ีต้ังไว้ รวมท้ังกําหนดมาตรการและแผนงาน 
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การใช้มาตรการแบบผสมผสานท้ังการบังคับด้วย 
กฎระเบียบ และมาตรฐาน และการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการจูงใจ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การใช้
มาตรการท่ีจะส่งผลกระทบในวงกว้างในเชิงการสร้างความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงานและพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการ และการเปลี่ยน 
ทิศทางตลาด (Market Transformation) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนท่ีสําคัญ 
(Public-Private Partnership) ในการส่งเสริมและดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การกระจายงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปยังหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีมี
ความพร้อมด้านทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๕ การใช้ มืออาชีพและบริ ษัท 
จัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) เป็นกลไกสําคัญเพ่ือให้คําปรึกษาและดําเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีต้องใช้เทคนิคท่ีสูงข้ึน และยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การเพ่ิมการพ่ึงพาตนเอง 
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือลดต้นทุนเทคโนโลยีและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 
พลังงานสูง รวมท้ังการเสริมสร้างธุรกิจผลิตสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูง 
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•  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นับเป็นฐานทุนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย รวมถึง
ระดับภูมิภาคและระดับโลก สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลาและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ท้ังอิทธิพลของปัจจัยท่ีมาจาก 
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และจาก ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ รวมท้ังผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ส่งผลกระทบต่อระบนิเวศทางทะเล ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าชายหาด 
แหล่งหญ้าทะเลแนวปะการัง สัตว์และพืชทะเล และระบบนิเวศพ้ืนทะเลเสื่อมโทรมลง รวมท้ัง 
การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีผลกระทบต่อความสมดุลทางระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การดําเนินงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีผ่านมา นับได้ว่ายังไม่มีทิศทางท่ีชัดเจน โดยท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 
ในการดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีจํานวนมากและต่างก็มีกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของตนเอง ประกอบกับรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศทางด้านการใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ความสําคัญและกําหนดไว้ในนโยบาย รวมท้ังยุทธศาสตร์ใน 
การบริหารจัดการ ซ่ึงในบางครั้งยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรของหลาย
หน่วยงานเกิดความขัดแย้ง กันทําให้การบูรณาการการจัดการใช้ประโยชน์กระทําได้ยาก 
จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาจัดทํากรอบของการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมภารกิจของแต่ละหน่วยงานลด
ความซํ้าซ้อน รวมท้ังแก้ปัญหาข้อจํากัดในเรื่องศักยภาพของบุคลากร งบประมาณท่ีมีจํากัด 
การประสานงานกับส่วนเก่ียวข้อง และความฉับไวในการตอบสนองต่อการเสื่อมสลายของทรัพยากร
ท้ังโดยมนุษย์และธรรมชาติ 

•  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้สามารถกระทําโดยต่อเนื่องในระยะยาวและ
ประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน จึงสมควรกําหนดนโยบายการป่าไม้
แห่งชาติไว้ให้เป็นการแน่นอน เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องได้มีความเข้าใจร่วมกันและ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะทําให้การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ ๒๐ ประการ อาทิ ให้มีการกําหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ใน
ระยะยาวอันจะทําให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความม่ันคงและสิ่งแวดล้อม
มากท่ีสุด โดยเน้นให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมบทบาทและหน้าท่ีของส่วน
ราชการต่าง ๆ ด้านทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบใน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันปรับปรุงระบบการบริหารงานป่าไม้ของชาติให้สอดคล้อง
กับปริมาณ คุณภาพ และสภาพทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป กําหนดให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 
ท่ัวประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือประโยชน์ ๒ ประการ ดังนี้ ป่าเพ่ือการ
อนุรักษ์ กําหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ํา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท่ีหายากและป้องกันภัยธรรมชาติ
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อันเกิดจากน้ําท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดท้ังเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการ
ของประชาชนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ และป่าเพ่ือเศรษฐกิจ กําหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้ 
และของป่าเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ รัฐ และภาคเอกชน  
จะพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้ไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้และจะจัดการพัฒนาให้อํานวยประโยชน์ท้ังในทางตรงและ
ทางอ้อมโดยสมํ่าเสมอตลอดไป 

•  แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ ๕ ปี มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ ท่ีกําหนดว่า “ประเทศไทย 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลกท่ีเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย”  
ซ่ึงประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเท่ียวการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเท่ียว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเท่ียว 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวท้ังระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเท่ียวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม  
การส่ง เสริมวิ ถี ไทยและการสร้างความเชื่อ ม่ันของนักท่องเ ท่ียว มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่า 
และภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเ ท่ียวยอดนิยมท่ี มี คุณภาพสูง ต่อนักท่องเ ท่ียว  
และการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเท่ียวและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

•  แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  

แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เป็นแผนการส่งเสริม
การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย จัดทําข้ึนภายใต้ Thailand-EU Policy Dialogues 
Support Facility (PDSF) ควบคู่กับการให้ความสําคัญกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
และรายสาขา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) เป้าหมายท่ี ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ประกอบด้วย ๓ 
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การยกระดับสังคมไทยสู่การผลิตท่ียั่งยืน การยกระดับสังคมไทยสู่การบริโภค 
ท่ียั่งยืน และการยกระดับสังคมไทยสู่การใช้ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับยุทธศาสตร์ 
การยกระดับสังคมไทยสู่การใช้ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน แบ่งเป็น ส่วนท่ี ๑ ภาคการผลิต 
ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคเกษตรกรรมและอาหาร และภาคอุตสาหกรรมบริการ 
(รวมท้ังการท่องเท่ียว) และส่วนท่ี ๒ ภาคการบริโภค ประกอบด้วย ภาคการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อม ภาคเมืองและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และภาคการสร้างความตระหนักและการศึกษา ซ่ึงแต่ละสาขาจะมีการกําหนดมาตรการ



๒-๑๒ 

สําคัญในการขับเคลื่อน เป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจะทบทวนผลการดําเนินงานขับเคลื่อนทุก ๓ ปี 

•  แผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี ๓  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 แผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะท่ี ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การ
จัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยคงมุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณและ
มูลค่าของสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกํากับของรัฐ และองค์การ
มหาชน ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ในขณะเดียวกันจะขยายไปสู่ภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
กว้างขวางข้ึน และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในทุก
ภาคส่วนต่อไป 

• ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จัดทําข้ึน
เพ่ือกําหนดทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะยาว และกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ทุก ๕ ปี ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี แบ่งออกเป็น ๔ ช่วงเวลา
ได้แก่ ระยะท่ี ๑ คือ ระยะ ๕ ปีแรก ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับท่ีดีข้ึน 
ระยะท่ี ๒-๓ คือ ช่วงระยะ ๑๐-๑๕ ปี มีการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานในวิถีการดํารงชีวิต และเป้าหมายระยะ ๑๐-๒๐ ปี การพัฒนาประเทศ
เป็นไปตามหลักสังคมคาร์บอนตํ่า (Low carbon Society) และไร้ของเสีย (Zero waste)  

ในระยะแรกท่ีใช้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นเครื่องมือการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สําคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การป้องกันและ
ลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง ประกอบด้วย การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการผลิตภาคเกษตรกรรม 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่องท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการ
คมนาคมขนส่งและการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัด กําจัดของเสีย และควบคุมมลพิษ 
จากแหล่งกําเนิด ประกอบด้วย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ 
การจัดการกากอุตสาหกรรม การจัดการสารอันตรายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
การจัดการน้ําเสียชุมชน การตรวจสอบและควบคุมแหล่งกําเนิด การตรวจสอบและควบคุมยานพาหนะ 
และการจัดการปัญหาหมอกควัน และการจัดการมลพิษเชิงพ้ืนท่ี และยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาระบ 



๒-๑๓ 

การบริหารจัดการมลพิษ ประกอบด้วยการบริหารจัดการในภาพรวมการใช้มาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคม การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านกฎหมายส่งเสริม การมีส่วนร่วม
และเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการมลพิษ การดําเนินงานตามพันธกรณี และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

•  แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เป็นกรอบทิศ
ทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ  
เพ่ือให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวม และบูรณาการ 
การดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมท้ังจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ท้ังนี้ ได้ให้ความสําคัญต่อจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายครอบคลุมต้ังแต่ต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและ 
ของเสียอันตรายท่ีแหล่งกําเนิด สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่บ้านเรือน 
สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมท้ังสถานบริการต่าง ๆ ท้ังในชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (๒) มาตรการ
เพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและจังหวัด
ดําเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของตนเอง จัดให้มีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่าง
เหมาะสม และ (๓) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
โดยสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน ต้ังแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ต้ังแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากต้นทาง 

•  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ 

 กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ท่ีให้ความสําคัญใน ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย (๑) ด้านความม่ันคงทางพลังงาน (Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการ
พลังงาน ท่ีสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพ่ิมของประชากร และอัตรา
การขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้ มีความเหมาะสม 
(๒) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ท่ีต้องคํานึงถึงต้นทุนพลังงานท่ีมีความเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง
ประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
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มีประสิทธิภาพ และ (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพ่ิมสัดส่วนการผลิต พลังงานหมุนเวียน
ภายในประเทศ และการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนในแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติท่ีสอดคล้องกับกรอบของการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ 
ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้และตลาดพลังงานทดแทน เป้าประสงค์  
การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างจิตสํานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิต 
การใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

•   แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ ถือเป็นกรอบแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะ ๕ ปีแรก 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน ซ่ึงเก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นสําคัญของการพัฒนาภาคเกษตร 
บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด โดยเน้นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรการเกษตรให้คงความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนกิจกรรมเกษตรเชิงอนุรักษ์ 
เพ่ือคงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

•  แผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

สํ านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) 
ได้จัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ซ่ึงเป็นกรอบนโยบาย (Policy Framework) ระยะยาวท่ีครอบคลุมประเด็นการแก้ไขปัญหาท่ีสําคัญใน
เรื่องท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ และมีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา
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ประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและไม่เกิดความซํ้าซ้อน
ในการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ โดย คทช. ในคราวการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี  
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

เพ่ือให้นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) สามารถขับเคลื่ อนไปสู่ การปฏิ บั ติ ไ ด้ อย่ างแท้จริ ง  สํ านั กงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 
ระยะเร่งด่วน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระยะ  
๕ ปีแรก พร้อมท้ังรายละเอียดของแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนสามารถดําเนินการในระยะเฉพาะหน้าได้ทันที 
โดยกระบวนการในการจัดทําแผนฯ ได้มีการทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาท่ีดินและทรัพยากรดิน 
ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้
นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีดินฯ ระยะ ๕ ปี มีทิศทางและ
เป้าหมายท่ีชัดเจน พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ท้ังเวทีการประชุมกลุ่มย่อยตามรายประเด็นยุทธศาสตร์และการสัมมนากลุ่มใหญ่ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และนําข้อคิดเห็นท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม แผนการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดิน 
และทรัพยากรดินระยะเร่งด่วนให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนําเสนอต่อ คทช.  
และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

•  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีอัตราการเติบโตตามเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 
ท่ีขับเคลื่อนด้วยปัญญา เป็นการดําเนินการเพ่ือเปลี่ยนผ่านโครงสร้างอุตสาหกรรมเดิมของไทยท่ีเน้น
ด้านประสิทธิภาพการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึนโดยส่งเสริม
ให้อุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึนด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์มาตรฐานในการ
ผลิตและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ปฏิรูปนิ เวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยปัญญาเป็นการวางรากฐาน 
ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ให้พร้อมขับเคลื่อนและรองรับการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรม และ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบริษัทข้ามชาติสัญชาติไทย 
โดยใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและนําเสนอบริการในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ซ่ึงมีศักยภาพสูงเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก 
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•  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บท 
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหาร 
จัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จัดทําข้ึนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวาระการปฏิรูปประเทศ เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหาร 
จัดการแร่ท่ีมีอยู่ในประเทศให้เป็นไปอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในระยะ ๒๐ ปี  

ในช่วงระยะ ๕ ปีแรก มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการแร่ ให้สอดคล้องและ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดให้รัฐมีหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการแร่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน และมีดุลยภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน มีการจัดสรร
ผลประโยชน์แร่แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และประชาชน ชุมชนท้องถ่ิน และภาคีเครือข่าย 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้กําหนดให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สัมพันธ์ และส่งเสริมการปฏิรูปและ
ขับเคลื่อนไปพร้อมกันโดยประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ (๑) การจําแนกเขตแหล่งแร่  
(๒) การกําหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๓) การพัฒนากลไกการกํากับ ดูแล  
และอํานวยความสะดวก และ (๔) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

•  แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖) 

กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของ
กระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานของ
ผู้บริหารของกระทรวงซ่ึงประกอบด้วย ๘ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๒) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความม่ันคงภายใน (๓) ด้านการอํานวยความ 
เป็นธรรมของสังคม (๔) ด้านการทะเบียนราษฎรและทะเบียนอ่ืน ๆ (๕) ด้านการพัฒนาชุมชน (๖) ด้าน
ผังเมือง (๗) ด้านท่ีดิน และ (๘) ด้านกิจการสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้รับมอบหมาย 
ให้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖) 
ด้านกิจการสาธารณภัย เพ่ือใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางภารกิจด้านสาธารณภัยของประเทศในอนาคต
๑๐ ปีข้างหน้า และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือบริหารจัดการภัยพิบัติให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ 



๒-๑๗ 

•   แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ผ่านยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริงท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สามารถ
บรรลุ เป้าหมายได้ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดนั้น องค์กรต้องมีความเข้าใจหลักการ
พ้ืนฐานท่ีสําคัญของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแผนงาน ซ่ึงแผนงานนั้นมี ๒ รูปแบบหลักท่ีสําคัญคือ  
(๑) แผนงานประเภท Single-use Plan ซ่ึงเป็นแผนงานท่ีถูกสร้างข้ึนและใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ 
ตามท่ีกําหนด เช่น แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี (๑ ปี) เป็นต้น และ 
(๒) Standing Plan คือกรอบวิธีการดําเนินงานท่ีถูกกําหนดให้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามและไม่มี 
การกําหนดอายุการใช้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือปรับปรุง เช่น นโยบาย กฎกติกา หลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติมาตรฐาน เป็นต้น ซ่ึงแท้จริงแล้วนั้น วิสัยทัศน์จะเป็นตัวกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ี
สําคัญและถ่ายทอดสู่แผนการปฏิบัติท้ัง ๒ รูปแบบข้างต้น ท้ังในส่วนของกิจกรรมการดําเนินงาน
ตามปกติ ท่ี ทํา เ ป็นประจํ า (Routine Activities) และกิจกรรมการดําเนินงานท่ี เ ป็นสิ่ ง ใหม่ 
ท่ีถูกปรับปรุง/พัฒนาข้ึนตามยุทธศาสตร์ (Project Initiative Activity) โดยวิสัยทัศน์เป็นตัวกําหนด
แนวนโยบาย (Policy) ด้านต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นกรอบการกําหนดแนวปฏิบัติมาตรฐาน (Standard 
Operation Procedure: SOP) ของหน่วยงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
ของบุคลากร ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องและส่งเสริม การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน ์
และในส่วนของการขับเคลื่อนเชิงรุก วิสัยทัศน์จะเป็นตัวกําหนด บทบาทท่ีสําคัญ (Role) และพันธกิจ 
(Mission) ท่ี ต้องดําเนินการ และถ่ายทอดสู่ การ กําหนดแผนยุทธศาสตร์  (Strategic Plan) 
และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขององค์กรในท่ีสุด 

นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอยู่เป็น
จํานวนมาก ท้ังการบรรจุสาระไว้ในแผนหลักของการพัฒนาประเทศ การจัดทําเป็นนโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานละภาคส่วนต่าง ๆ นําไปสู่การปฏิบัติ  
และมีแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ท้ังด้านพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ แร่ น้ํา ทะเล ขยะมูลฝอย 
และมลพิษ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นโยบายและแผนเหล่านั้นมีทิศทางความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซ่ึงมุ่งการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในประเด็นต่าง ๆ ท้ังด้านสังคมเศรษฐกิจสีเขียว สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
ภาคทะเล สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง  
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับกระบวนทัศน ์
เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  

จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสาระสําคัญของนโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้อง 
ในระดับประเทศด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องอย่างสัมพันธ์ 



๒-๑๘ 

กับแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือมุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาของพ้ืนท่ี 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ท้ังนี้รายละเอียดของผังแสดงความเชื่อมโยงนโยบาย 
และแผนท่ีเก่ียวข้องด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางภาพท่ี ๒-๑ 

  



๒-๑๙ 

 

ภาพที่ ๒-๑ ผังแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๒-๒๐ 

๒.๒.๒.๒.๒๒๒๒    แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐----๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔    

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา  
๓๕-๓๖ กําหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จัดทํา
แผนปฏิบัติการ เรียกว่า “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซ่ึงกําหนดข้ึนตามมาตรา ๑๓ (๑) เพ่ือเป็นกรอบให้
ภาคีเครือข่ายได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมี
การบริหารจัดการทิศทางการดําเนินงานสอดคล้องและส่งเสริมซ่ึงกันและกัน 

ปัจจุ บัน นโยบายและแผนการส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซ่ึงจัดทําเป็นฉบับท่ี ๒ เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย นโยบายท่ีสําคัญ  
๔ ประการ ได้แก่  

นโยบายท่ี ๑ จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างม่ันคงเพ่ือความสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืน  

นโยบายท่ี ๒ สร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือความม่ังค่ังและยั่งยืน 

นโยบายท่ี ๓ ยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายท่ี ๔ สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นแผนระยะกลาง ๕ ปี จัดทําข้ึน 
เ พ่ื อ ถ่ ายทอดนโยบายและแผนการส่ ง เ สริ มและรั กษา คุณภาพสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ช า ติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ไปสู่การปฏิบัติปัจจุบันคือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
และได้นําเสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณานําประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท้ังนี้ เพ่ือให้แผนท้ังสองมีการขับเคลื่อน 
ไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เ ก้ือหนุนกัน และส่ง เสริมให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และสังคม มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน 

ในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชน 



๒-๒๑ 

ท่ีเก่ียวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ผ่านการประชุมกลุ่มย่อย 
ตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นในระดับภูมิภาคและระดับประเทศรวมถึง
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผน แล้วทําการปรับปรุงและแก้ไขสาระให้มีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และประกาศใช้ 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยมุ่งหวังให้การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกประเทศและเป็นเชิงรุก รวมถึงให้ความสําคัญต่อบทบาทและ
สิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือให้
สังคมไทยยืนหยัดได้อย่างม่ันคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
และส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์สําคัญของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีดังนี้ 

วิสัยทัศน์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ 
เป็นธรรม มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี และมุ่งสู่การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

พันธกิจ ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม รวมท้ัง
สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพท่ีดี บนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือให้ทุกภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน 
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และช่วยเสริมสร้างความ
สมดุล เป็นธรรม และบรรลุเป้าหมาย บนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมบนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 



๒-๒๒ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด 

 และฟ้ืนฟู 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

อย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และภัยธรรมชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม  

ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพ่ือรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือให้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการส่งเสริม ท้ังการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ 
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลเป็นธรรม และเกิดความม่ันคง มี ๒ กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ได้แก่ แผนงานทรัพยากรป่าไม้ แผนงานทรัพยากรน้ํา
และน้ําบาดาล แผนงานทรัพยากรดินและท่ีดิน แผนงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
แผนงานทรัพยากรธรณี และแผนงานความหลากหลายทางชีวภาพ  

กลยุทธ์ ท่ี ๑.๒ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เ กิดความยั่ งยืน
ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการมีส่วนร่วมในการจัดการ แผนงานการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการ และแผนงานการเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู  

มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ณ แหล่งกําเนิด ลดปริมาณ
ของเสียท่ีเกิดข้ึนในทุกข้ันตอน  สนับสนุนการนํากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์
ในการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิต ให้มีบทบาทในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง และซากผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัดการ โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการท่ีดีอย่าง 
มีคุณภาพท้ังการป้องกัน บําบัด ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมท่ีดีสู่รุ่นต่อไป มี ๓ กลยุทธ์ คือ  



๒-๒๓ 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ได้แก่ แผนงาน
การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ แผนงานการจัดการน้ําเสีย แผนงานการจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง และแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย  

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ 
แผนงานการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และแผนงานการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤต 
ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ประกอบด้วย 
๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และย่ังยืน 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และลดการเกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึนมีความคุ้มค่า และยั่งยืน มี ๓ กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ การส่งเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนงานการส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการท่ียั่งยืน ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่ 
แผนงานการเกษตร แผนงานการอุตสาหกรรม และแผนงานการท่องเท่ียว  

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  
๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนงานการ
เพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ  

เป็นการสร้างศักยภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีมีความเปราะบาง และมีความเสี่ยง 
ให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน 
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ในการดําเนินงานตามพันธกรณีและความตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และประชาคมโลก  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ ทุกภาคส่วนมีศักยภาพ



๒-๒๔ 

ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพร้อมในความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและโลกท่ีเป็นเชิงรุก มี ๓ กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการสร้างความรู้
ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน และแผนงานการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  

กลยุทธ์ ท่ี  ๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการสร้างความพร้อม 
และขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และแผนงานการสร้างความสามารถในการ
ปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ  

กลยุทธ์ท่ี ๔.๓ การพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวที 

ในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้ความสําคัญ 
ต่อการสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบ 
รวมถึงภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ให้ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
ท่ีมีลักษณะบูรณาการงานร่วมกันเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานจัดหางบประมาณสร้างฐานข้อมูล
สําหรับตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ รวมท้ังกําหนดประเด็นท่ีมีความสําคัญ 
ซ่ึงควรดําเนินการเร่งด่วนและผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) เพ่ือให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการและเป็นรูปธรรม ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่  

ภาคเหนือ ปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และปัญหาหมอกควัน  
ภาคกลาง ปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง  
ภาคตะวันออกและภาคใต้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ แบ่งออกเป็นระยะ ได้แก่ ระยะท่ี ๑ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนจัดการฯ 
ในระยะ ๒ ปี หลังจากการประกาศใช้แผนจัดการฯ เพ่ือรายงานความก้าวหน้า และนําผลการ
ประเมินท่ีได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนจัดการฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
และใช้กําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และระยะท่ี ๒ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมาย เม่ือสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผนจัดการฯ (๕ ปี) เพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ 
ท่ีได้เสนอไว้ในแผนฯ มาใช้ประกอบการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต 



๒-๒๕ 

ท้ังนี้ ได้มีการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ 
ในการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล รวมท้ังสิ้น ๓๑ ตัวชี้วัด จําแนกเป็น ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม จํานวน ๑๑ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู จํานวน ๖ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์
ท่ี ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จํานวน ๘ 
ตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ จํานวน ๖ ตัวชี้วัด แสดงดังตารางท่ี ๒-๑ 

  



๒-๒๖ 

ตารางท่ี ๒-๑ เป้าหมาย และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
อย่างสมดุลและเป็นธรรม 

เป้าหมาย ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย 
              ทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ 
              ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความม่ันคง 

๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ 
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ 
๑.๑.๒ ทรัพยากรน้ํา/น้าํบาดาล 
๑.๑.๓ ทรัพยากรดินและที่ดิน 
๑.๑.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
๑.๑.๕ ทรัพยากรธรณี 
๑.๑.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๑.๒  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด 
ความย่ังยืน 

๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
๑.๒.๒ การเสริมสร้างศักยภาพการ   

จัดการ 
๑.๒.๓ การเสริมสร้างความรู้และ 

 ความตระหนัก 
 

ตัวชี้วัด 
๑.๑ ประกาศใช้แผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน 

 (One Map) และจํานวนพื้นที่จัดทีด่ินทาํกินให้ชุมชน(เพิ่มข้ึน) 
๑.๒  ร้อยละของพื้นที่การถือครองที่ดินแต่ละประเภทเทียบกับ

พื้นที่ทั้งประเทศ (เพิ่มข้ึน) 
๑.๓  พื้นที่ที่มีสภาพป่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็น 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ๑๕ 
๑.๔  ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ  

 IWRM (ดัชนี ๐-๑๐๐) (เพิ่มข้ึน) 
๑.๕  ร้อยละของพื้นที่ดินที่ถูกทําให้เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ดิน 

 ทั้งหมด (ลดลง) 
๑.๖  ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและ 

 มาตรการ หรือมีโครงสร้างที่เหมาะสม (เพิ่มข้ึน) 
๑.๗  ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓-๙ 
๑.๘  อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงทะเล (Catch Per  

 Unit Effort: CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง ในน่านน้ําไทย (เพิ่มข้ึน) 
๑.๙  ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากร 

 แร่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถ่ิน

และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ลดลง) 
๑.๑๑ สัดส่วนเร่ืองร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดําเนินการ (เพิ่มข้ึน) 

 

 

 

 

 



๒-๒๗ 

ตารางท่ี ๒-๑ เป้าหมาย และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ได้รับการป้องกัน บําบัดและฟ้ืนฟู 

เป้าหมาย สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพทั้ง 
การป้องกัน บําบัด ฟื้นฟู และการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ที่ดีสู่รุ่นต่อไป 

๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 
๒.๑.๑ การพัฒนาเคร่ืองมือกลไก 

การบริหารจัดการ 
๒.๑.๒ การจัดการน้ําเสีย 
๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศ 

และเสียง 
๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชมุชน 

และของเสียอันตราย 
๒.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับ 

 ผลกระทบ 
๒.๒.๑ การพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงิน 

และกฎหมาย 
๒.๒.๒ การฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน 
๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ตัวชี้วัด 
๒.๑ คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ ๘๐ 
๒.๒ คุณภาพอากาศมีจํานวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน

๑๐ ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๙ 
๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก 

วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยมีอัตราการนําขยะมูล 
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกําจัด 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

๒.๕ จํานวนพืน้ที่สีเขียวในเมือง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อคน 
๒.๖ มาตรฐานคุณภาพของสิง่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม  

ศิลปกรรมได้รับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และย่ังยืน 

เป้าหมาย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน มีความคุ้มค่า และยั่งยนื 

๓.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ย่ังยืน 
๓.๑.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
๓.๑.๒ การส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด 
๓.๑ การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material Footprint 

: MF) ของประเทศ และการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร
ต่อคน (ลดลง) 

๓.๒ สัดส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนปริมาณการ
จัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(เพิ่มข้ึน) 



๒-๒๘ 

ตารางท่ี ๒-๑ เป้าหมาย และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๓.๒ การส่งเสริมการผลิต 

และบริการที่ย่ังยืน 
๓.๒.๑ การเกษตร 
๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม 
๓.๒.๓ การท่องเที่ยว 
๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน 

ทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืน 
๓.๓.๑ การใช้ประโยชน์ความ  

หลากหลายทางชีวภาพ 
๓.๓.๒ การเพิ่มมูลค่าในการพัฒนา 

เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร 
        ชีวภาพ 

๓.๓ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี (ลดลง) 
๓.๔ ร้อยละของจํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช และร้อยละของพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ (เพิ่มข้ึน) 

๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม 
สีเขียวเพิ่มข้ึน และผ่านเกณฑ์ระดับสี่ข้ึนไป (เพิ่มข้ึน) 

๓.๖ พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน 
๑๕ พื้นที่ 

๓.๗ จํานวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (เพิ่มข้ึน) 

๓.๘ ประกาศใช้กฎระเบียบเก่ียวกับการเข้าถึงและแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และภัยธรรมชาติและส่งเสริม 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง  
             สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและมีความพร้อมใน  
             ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ 
             ทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ที่เป็นเชิงรุก 

๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนด้าน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๔.๑.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน 

๔.๑.๒ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและ 
 ขีดความสามารถในการปรับตัว 
 ของชุมชน 

๔.๒.๒ การสร้างความสามารถในการ 
ปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ 

 

ตัวชี้วัด 
๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาค

พลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงร้อยละ ๗–๒๐ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน-Business as 
Usual: BAU โดยใช้ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นปีฐาน) 

๔.๒ สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายเพิ่มข้ึน
เป็นอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 

๔.๓ จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบูรณาการการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (เพิ่มข้ึน) 

๔.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน (เพิ่มข้ึน) 

๔.๕ จํานวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้อง
โยกย้าย/อพยพ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (ลดลง) 

 



๒-๒๙ 

ตารางท่ี ๒-๑ เป้าหมาย และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๔.๓ การพัฒนาความร่วมมือด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุน้บทบาท  
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

๔.๓.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
         ด้านความร่วมมือในเวทีระหว่าง     
         ประเทศ 

๔.๖ จํานวนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมที่มีกิจกรรมการดําเนินงานในแต่ละป ี

     (เพิ่มข้ึน) 

การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ให้ความสําคัญต่อการประเมินผลตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องใน ๘ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จึงได้มีการศึกษานโยบายและแผนของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวเพ่ือศึกษาความสอดคล้องของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับ ๓ ท่ีเก่ียวข้องท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงดัง
ตารางท่ี ๒-๒  



๒-๓๐ 

ตารางที่ ๒-๒  ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมาย 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๑  ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เปน็ธรรม และเกิดความมั่นคง 
๑.๑ ประกาศใช้แผนที่แนวเขตพื้นที่

ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน (One 
Map) และจํานวนพื้นที่จัดที่ดิน
ทํากินให้ชุมชน (เพิ่มขึ้น) 

นโยบายการบริหารจัดการที่ ดินของ รัฐ 
(สํ านักงานคณะกรรมการป้อง กันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เลขานุการ
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ) 

ขั้นตอนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
- ขั้นเตรียมการ 
- ขั้นดําเนินการ 
- ขั้นสรุปผล 
- ขั้นขอความเห็นจากคณะรัฐมนตรี 
- ขั้นแก้ไขกฎหมายและติดตามผล 

(ก กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมิน
ความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ) 

(ร่าง) แผนการบริหารจัดการที่ ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (กองบริหารจัดการที่ดิน สํานักงาน
นโยบายและแผนเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ) 

- จํานวนผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ ดินทํากินและที่อยู่อาศัยลดลง 
ลดปัญหาการบุกรุกที่ ดินของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ํ า 
ทางสังคมในด้านการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- พื้นที่เป้าหมาย ๘๖๐ พื้นที่ ใน ๗๐ จังหวัด เนื้อที่
๑,๒๙๑,๖๐๗ ไร่ (เป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายล่าสุดจากการประชุม
คณะอนุกรรมการ จัดหาที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

(ข  กลุ่ ม ตัวชี้ วั ดที่ ประ เ มินผล 
จากทิ ศทา ง เที ยบ กับปี ฐ าน ) 
เนื่องจากค่าเป้าหมายของ คทช. 
ยังมีการเปลี่ยนแปลง แต่อาจ
สามารถระบุค่าเป้าหมายได้ใน
อนาคต 

๑.๒ ร้อยละของพื้นที่การถือครอง
ที่ ดินแต่ละประเภทเทียบกับ
พื้นที่ทั้งประเทศ (เพิ่มขึ้น) 

แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้าน 
ของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๖ (กรมที่ดิน) 

- ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมั่นคงในการถือครองที่ดิน 
ควบคู่ไปกับการบริการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 
 

ตัวชี้ วัดไม่สอดคล้องกับตัวชี้ วัด
แผนจัดการฯ เสนอระบุค่า 
 

 



๒-๓๑ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมาย 

  - เป็นธรรม การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ดินสาธารณประโยชน์ 
มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๙๐** 

เป้าหมายเชิงปริมาณให้กับแผน
จัดการฯ 
(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๑.๓ พื้นที่ที่ มีสภาพป่าร้อยละ ๔๐ 
ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็น
พื้นที่ป่าอนุ รักษ์ ร้อยละ ๒๕ 
และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 
๑๕ 

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (กรมป่าไม้) 
 

- กํ าหนด ใ ห้ มี พื้ นที่ ป่ า ไ ม้ทั่ ว ป ระ เทศอ ย่ า งน้ อ ย ใน 
อัตราร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ เพื่อประโยชน์ ๒ 
ประการ ดังนี้ ๑) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ในอัตราร้อยละ ๒๕ 
ของพื้นที่ประเทศ และ ๒) ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ในอัตราร้อย
ละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ 

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๑.๔ ระดับการดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 
IWRM (ดัชนี๐-๑๐๐) (เพิ่มขึ้น) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๙ (กรมทรัพยากรน้ํา) 

- ไม่มีค่าเป้าหมายของระดับการดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM 

- มีตัวชี้วัดใกล้เคียง ได้แก่ การมีนโยบายและแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับประเทศและระดับลุ่ม
น้ําทุกลุ่มน้ํา** 

ตัวชี้ วัดไม่สอดคล้องกับตัวชี้ วัด
แผนจัดการฯ เสนอปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดให้กับแผนจัดการฯ  
(ข  กลุ่ ม ตัวชี้ วั ดที่ประเมินผล 
จากทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

๑.๕ ร้อยละของพื้นที่ดินที่ถูกทําให้
เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ ดิน
ทั้งหมด (ลดลง) 

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (กรมพัฒนาที่ดิน) 

- พื้นที่ดินได้รับการจัดการและฟื้นฟู ๑๒,๕๐๐๐,๐๐๐ ไร่ 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๔* 

เสนอระบุค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณให้กับแผนจดัการฯ 
(ค กลุ่มตัวชี้วัดทีป่ระเมินผล 
เทียบกับค่าเปา้หมายเชิงปริมาณ) 

 



๒-๓๒ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมาย 

๑.๖ ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการ
จั ด ก า ร ต า ม แ น ว ท า ง แ ล ะ
มาตรการหรือมีโครงสร้างที่
เหมาะสม (เพิ่มขึ้น) 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

- การกัดเซาะชายฝั่งขั้นรุนแรง ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร* เ สนอ ร ะ บุ ค่ า เ ป้ า ห มา ย เ ชิ ง
ป ริมาณให้ กับแผนจัดการฯ 
(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๑ .๗  ปะกา รั งที่ มี ชี วิ ต มีป ริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓-๙ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

- คุณภาพน้ําทะเลตามแหล่งแนวปะการังอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๗.๕  

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๑.๘ อัตราการจับสัตว์น้าํต่อการลง
แรงประมงทะเล(Catch Per 
Unit Effort:CPUE) ใน ๑ 
ชั่วโมง ในน่านน้าํไทย (เพิ่มขึ้น) 

แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของ
ประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการ
จัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖ 
(กรมประมง) 

- มีแนวทางให้มีการประเมินปริมาณสัตว์น้ํา ต่อหน่วย 
การลงแรงประมงในแหล่งน้ําจืด (CPUE) เพื่อการติดตาม
และประเมินผลในพื้นที่ปฏิบัติงาน  

(ข  กลุ่ ม ตัวชี้ วั ดที่ ประ เ มินผล 
จากทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

๑.๙ ยุทธศาสตร์นโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
รัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(กรมทรัพยากรธรณี) 

- กําหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมุ่งเน้นแร่เศรษฐกิจเป้าหมายที่สําคัญ อย่างน้อย 
๔ ชนิด โดยต้องมีกรอบนโยบายและแนวทางบริหาร
จัดการแร่ที่มีความเฉพาะและเหมาะสมกับชนิดแร่นั้น ๆ 

(ก กลุ่มตัวชี้ วัดที่ประเมินความ 
ก้าวหน้าเชิงกระบวนการ) 

 

  



๒-๓๓ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมาย 

๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคามชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
และแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ยต าม
ธรรมชาติ (ลดลง) 

แ ผ น แ ม่ บ ท บู ร ณ า ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (สํ านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

- ชนิ ด พัน ธุ์ที่ ใ กล้ สูญ พัน ธุ์  และชนิ ด พัน ธุ์ เฉพาะ ถิ่น  
อย่างน้อย ๕ ชนิด มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น และมี
มาตรการในการอนุรักษ์และคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของ
ชนิดพันธุ์ดังกล่าว  

ตัวชี้วัดมีความแตกต่างกับตัวชี้วัด
แผนจัดการฯ เสนอยืนยันเป็น
ตัวชี้วัดทิศทางตามแผนจัดการฯ  
(ข กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจาก
ทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

๑ . ๑ ๑  สั ด ส่ ว น เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น 
ด้ า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ไ ด้ รั บ 
การดําเนินการ (เพิ่มขึ้น) 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ (สํ านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

- รายงานผลการดําเนินงานเ รื่องร้องเรียนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ข กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจาก
ทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

  



๒-๓๔ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมาย 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๒ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพทั้งการป้องกัน บาํบดั ฟื้นฟู และการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป 
๒.๑ คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 

อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ ๘๐ 
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(กรมควบคุมมลพิษ) 
 

- จํานวนแหล่งน้ําผิวดินสาธารณะที่มีคุณภาพน้ําในเกณฑ์ดี 
(WQI ๗๐-๙๐) ร้อยละ ๘๐ แม่น้ําสายหลักและคลอง 
สายหลัก อ้างอิงจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําของกรม
ควบคุมมลพิษและสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคจาก ๕๙ 
แม่น้ําและ ๖ แหล่งน้ํานิ่ง ในระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ํา
แหล่งน้ําผิวดิน  

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

แผน ยุทธศาสต ร์กา รบ ริหา ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร น้ํ า  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ - ๒ ๕ ๖ ๙  
(กรมทรัพยากรน้ํา) 

- แหล่งน้ําทั่วประเทศมีคุณภาพน้ําอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า ร้ อ ยล ะ ๘๐ โ ด ย ใ ห้ มี ก า ร พัฒนาและ 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียและลดมลพิษจาก
แหล่งกําเนิด และแหล่งน้ําเสื่อมโทรมได้รับการแก้ไขฟื้นฟู 

๒.๒ คุณภาพอากาศมีจํานวนวันที่ค่า
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ 
ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ ๙๙ 

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(กรมควบคุมมลพิษ) 

- คุณภาพอากาศ ใน พื้นที่ วิ กฤต ดี ขึ้ นอ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง 
โดยภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝุ่นละอองPM10 มีจํานวนวัน 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ณ ตําบลหน้าพระลาน จังหวัด
สระบุรี ร้อยละ ๗๗ และภาคเหนือ ๙ จังหวัด ร้อยละ ๘๙ 

ตัวชี้ วั ดสอดคล้อง  แ ต่ ค่า เป้ า 
หมายแตกต่าง (ค กลุ่มตัวชี้วัดที่
ประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ) 

  



๒-๓๕ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมาย 

๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี   
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของป ระ เทศ  พ . ศ .  ๒๕๕๙ -๒๕ ๖ ๔ 
(กรมควบคุมมลพิษ) 
 

- ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๗๕ และของเสียอันตรายชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๓๐ 

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ
ร ว บ ร ว ม แ ล ะ ส่ ง ไ ป กํ า จั ด 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  
(กรมควบคุมมลพิษ) 

- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกําจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๒.๕ จํานวนพื้นที่สี เ ขียวในเมือง 
ไม่น้อยกว่า๑๐ ตารางเมตร 
ต่อคน  

แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการ
พื้ นที่ สี เ ขี ย ว ชุ ม ชน เ มื อ ง อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

- จํานวนพื้นที่สีเขียวในเมือง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร
ต่อคน 

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

  



๒-๓๖ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมาย 

๒.๖ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชา ติและสิ่ ง แวดล้ อม
ศิลปกรรมได้รับการพัฒนา 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๗๙ (สํ านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

- การจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(ข กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจาก
ทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๓ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่า และยั่งยืน 
๓.๑ การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ 

ทรัพยากร(Material Footprint 
: MF) ของประเทศ และการ 
บริโภคพื้นฐานต่อการใช้ 
ทรัพยากรต่อคน (ลดลง) 

แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค 
ที่ ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

- ความเข้มของการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต (resource 
intensity) ลดลงร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และ
ร้อยละ ๑๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙* 

เสนอระบุ ค่ า เป้ าหมายเ ชิง
ปริมาณให้กับแผนจัดการฯ 
(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๓.๒ สัดส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วม
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น มิ ต ร กับ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ สั ด ส่ ว น
ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น มิ ต ร กับ
สิ่งแวดล้อม (เพิ่มขึ้น) 

แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระยะที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (กรมควบคุมมลพิษ) 

- หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างสนิค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานในกํากับของรัฐ ร้อยละ ๑๐๐และ
หน่วยงานเอกชน ร้อยละ ๕๐ 

- ปริมาณและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง สนิค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทของหน่วยงาน
เพิ่มขึ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ หน่วยงานภาครัฐ  
ร้อยละ ๑๐๐ อปท. ร้อยละ ๗๐ องค์การมหาชน  

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

  



๒-๓๗ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมาย 

  รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในกํากับของรัฐ 
ร้อยละ ๙๐ 

 

๓.๓ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี 
(ลดลง) 

แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๗๓ (ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน) 

- ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity, EI) หรือ
พลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิตมวลรวม (GDP) ลง ร้อยละ 
๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๘ 

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๓.๔ ร้อยละของจํานวนฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช 
และร้อยละของพื้นที่ เกษตร
อินทรีย์ (เพิ่มขึ้น) 

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (กรมวิชาการเกษตร) 

- พื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- จํานวนฟาร์ม/โรงงาน ที่ ไ ด้ รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน 

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทยีบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม 
สีเขียวเพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์
ระดับสี่ขึ้นไป (เพิ่มขึ้น) 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๔(กระทรวงอุตสาหกรรม) 

- ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานประกอบการเข้าสู่ระบบ
อุ ต ส า ห ก ร ร มสี เ ขี ย ว  ( Green Industry Mark: GIM)
เพิ่มขึ้นปีละ ๒,๐๐๐ ราย และนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู ่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อย
กว่า ๔ แห่ง 

ตัวชี้วัดมีความแตกต่างกับตัวชี้วัด
แผนจัดการฯ เสนอยืนยันเป็น
ตัวชี้วัดทิศทางตามแผนจัดการฯ 
(ข กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจาก
ทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

  



๒-๓๘ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๓.๖ พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน 
๑๕ พื้นที่ 

แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

- พื้นที่ที่ ไ ด้รับการพัฒนาสู่ เ มืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จํานวน ๑๕ พื้นที่ 

(ค  กลุ่ ม ตัวชี้ วั ดที่ประเมินผล 
เทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๓.๗ จํานวนแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานประกอบการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ไทย (เพิ่มขึ้น) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (กรมการท่องเที่ยว) 
 

- จํานวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ ไ ด้ รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทย เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี* 

เสนอระบุค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 
ให้กับแผนจัดการฯ 
(ค  กลุ่ ม ตัวชี้ วั ดที่ ประ เมินผล 
เทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๓.๘ ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การเข้าถึงและแบ่งปันผล 
ประโยชน์ที่ครอบคลุม 
ทรัพยากรชีวภาพ 

แ ผ น แ ม่ บ ท บู ร ณ า ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 
และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

- มีการบูรณาการกลไกบริหารจัดการการเข้าถึงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน ์
จากทรัพยากรพันธุกรรม 

- มีการจัดทํากลไกและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 
ในประชาคมวิจัยและชุมชนท้องถิ่น 

(ก กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมิน 
ความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ) 

  



๒-๓๙ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและมีความพร้อมในความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อมกับต่างประเทศ  
๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของประเทศในภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลงร้อยละ ๗-๒๐ ภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เทียบเคียงกับ
กรณี พื้นฐาน: BAU โดยใช้ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นปีฐาน) 

แผน ยุท ธศาสต ร์ ก ระทรว งคมน า ค ม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (กระทรวงคมนาคม) 

- ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคม
ขนส่งที่ลดลงจากการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) ในปีนั้น ๆ 
ร้อยละ ๗.๐ 

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๔.๒ สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อ 
การ ใช้พลั ง ง าน ขั้นสุ ดท้ า ย
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ๒๕ 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ.  ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (AEDP 
๒๐๑๕) (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน) 

- มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ของประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ (ปีเป้าหมาย พ.ศ. 
๒๕๗๙) 

(ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบ
กับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

๔ . ๓  จํ า น ว น อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไว้ในแผน 

      พัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มขึ้น) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

- สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

(ข กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจาก
ทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

- มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครบทุกพื้นที่เสี่ยง 

 

 



๒-๔๐ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๔.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน 
(เพิ่มขึ้น) 

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

- มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครบทุกพื้นที่เสี่ยง 

(ข กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจาก
ทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

๔.๕ จํานวนประชากรที่เสียชีวิต 
สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือ
ต้องโยกย้ายอพยพเนื่องมาจาก
ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
(ลดลง) 

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

- จํานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ลดลง 

(ข กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจาก
ทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

- ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ได้ รับความช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วตามมาตรฐาน 

- ร้อยละของพื้นที่ประสบสาธารณภัย ได้รับการฟื้นฟูให้
กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วหรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม 

 

 

 

 

 



๒-๔๑ 

ตารางที่ ๒-๒ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม
ประเมินผล*** แผนที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๔.๖ จํานวนความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศด้านทรัพยากร 
ธรรมชา ติและสิ่ ง แวดล้อม 
ที่มีกิจกรรมการดําเนินงานใน 
แต่ละปี (เพิ่มขึ้น) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งระดับประเทศรายสาขาและ 
เชิงพื้นที่ สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น 

(ข กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจาก
ทิศทางเทียบกับปีฐาน) 

 

หมายเหตุ: * ระบุค่าเป้าหมายเชิงปริมาณให้กับแผนจัดการฯ จากค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
       ** เสนอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดแผนจัดการฯ จากตัวชี้วดัของแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

           *** แบ่งกลุ่มตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผลได้เปน็ ๓ กลุ่ม ได้แก่: 
กลุ่ม ก กลุ่มตัวชี้วัดทีป่ระเมินความก้าวหนา้เชิงกระบวนการ 
กลุ่ม ข กลุ่มตัวชี้วัดทีป่ระเมินผลจากทิศทางเทียบกับปีฐาน 
กลุ่ม ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมายเชงิปริมาณ



๒-๔๒ 

จากตารางท่ี ๒-๒ พบว่าในภาพรวม มี ๒๓ ตัวช้ีวัด (ร้อยละ ๗๔) ท่ีมีแผนระดับ ๓ ท่ี
เก่ียวข้องขับเคล่ือนอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องมากในตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ท่ี ๒ และ 
๓ และบางส่วนสามารถนํามาใช้ระบุรายละเอียดของตัวชี้วัดเพ่ิมเติมจากเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนจัดการฯ ได้ 

อย่างไรก็ตาม พบตัวชี้วัดท่ีไม่มีความสอดคล้องและอาจไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ซ่ึงได้
เสนอปรับเปล่ียนตัวช้ีวัด ๒ ตัวช้ีวัด เพ่ือเป็นตัวชี้วัดท่ีสามารถเป็นตัวชี้วัดท่ีรองรับตัวชี้วัดหลัก 
(proxy indicators) ท่ีจะสามารถใช้ในการติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผนและระยะต่อไป ได้แก่  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแต่ละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
เสนอเปลี่ยนเป็น ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีดินสาธารณประโยชน์ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๙๐ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้าน
ของกระทรวงมหาดไทย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ โดยกรมท่ีดิน และ  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM เสนอ
เปลี่ยนเป็น การมีนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับประเทศ
และระดับลุ่มน้ําทุกลุ่มน้ํา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ โดยกรมทรัพยากรน้ํา  

นอกจากนั้น เสนอระบุค่าเป้าหมายเชิงปริมาณให้กับแผนจัดการฯ จากค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนระดับ ๓ ท่ีเก่ียวข้อง ๔ ตัวช้ีวัด ได้แก่  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ ร้อยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให้เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดินท้ังหมด เสนอระบุ
ค่าเป้าหมายเพ่ิมเติมเป็น พ้ืนท่ีดินได้รับการจัดการและฟ้ืนฟู ๑๒,๕๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๖ ชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสม 
เสนอระบุค่าเป้าหมายเพ่ิมเติมเป็น การกัดเซาะชายฝ่ังข้ันรุนแรง ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร 
ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ สัดส่วนของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เสนอระบุค่าเป้าหมายเพ่ิมเติมเป็น หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในกํากับ



๒-๔๓ 

ของรัฐ ร้อยละ ๑๐๐ และเอกชน ร้อยละ ๕๐ ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายตามแผนส่งเสริมการ
จัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดย
กรมควบคุมมลพิษ และ  

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๗ จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เสนอระบุค่าเป้าหมายเพ่ิมเติมเป็น จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย เพ่ิมสูงข้ึนอย่างน้อยร้อย
ละ ๕ ต่อปี ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ โดยกรมการท่องเท่ียว 

จากการวิเคราะห์และข้อเสนอดังกล่าว สามารถจัดระดับกลุ่มตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ ท้ัง 
๓๒ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ แบ่งได้เป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย) ได้เป็น ๓ กลุ่มหลัก เพ่ือการดําเนินการติดตาม
ประเมินผล ได้ดังนี้ 

กลุ่ม ก กลุ่มตัวช้ีวัดท่ีประเมินผลจากความก้าวหน้าเชิงกระบวนการในการจัดทํานโยบาย 
แผน ยุทธศาสตร์ และเครื่องมือขับเคล่ือนต่าง ๆ มี ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่  
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ การประกาศใช้แผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีมีแนวเขตเดียวกัน  
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ IWRM 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๙ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ได้รับ

ความเห็นชอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๘ ประกาศใช้กฎระเบียบเก่ียวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี

ทรัพยากรชีวภาพ 

กลุ่ม ข กลุ่มตัวช้ีวัดท่ีประเมินผลจากทิศทางตัวช้ีวัดเทียบกับปีฐาน มี ๑๓ ตัวชี้วัด ได้แก่   

ตัวข้ีวัดท่ี ๑.๑ การจัดพ้ืนท่ีดินทํากินให้กับชุมชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๘ อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงทะเล (CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง 
ในน่านน้ําไทย 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามชนิดพันธุ์เฉพาะถ่ิน และ
แหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑๑ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
ได้รับการดําเนินการ  

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๖ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ได้รับการพัฒนา 



๒-๔๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี  

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๔ ร้อยละของจํานวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๓ จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๕ จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องโยกย้าย/
อพยพ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน  

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๖ จํานวนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีกิจกรรมการดําเนินการในแต่ละปี 

กลุ่ม ค กลุ่มตัวช้ีวัดท่ีประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ มี ๑๕ ตัวชี้วัด ได้แก่   

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแต่ละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ัง
ประเทศ* 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ ร้อยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให้เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดินท้ังหมด** 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๖ ชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการท่ี
เหมาะสม** 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๗ ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓-๙ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑  คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ ๘๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒  คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีค่า PM10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ ๙๙ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓  ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕  

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๔  ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ 



๒-๔๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๕  จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อคน  

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ สัดส่วนของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนปริมาณดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**  

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๖ พ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๗ จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน** 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่ง 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย 

(หมายเหตุ: * ตัวช้ีวัด: ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผน มีการเสนอปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดแผนจัดการฯ จากตัวชี้วัดของแผนระดับ ๓ ท่ีเก่ียวข้องจํานวน ๒ ตัวชี้วัด  

               ** ค่าเป้าหมาย: ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผน ใช้ท้ังค่าเป้าหมายเดิม
ตามแผนจัดการฯ และมีการระบุค่าเป้าหมายเชิงปริมาณจากค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของแผนระดับ ๓ ท่ีเก่ียวข้อง จํานวน ๔ ตัวชี้วัด) 

นอกจากนั้น จากการวิเคราะห์ตารางท่ี ๒-๒ พบว่า ในภาพรวมมีท้ังหมด ๓๒ ตัวชี้วัด 
ท่ีสามารถระบุค่าเป้าหมายท้ังท่ีสอดคล้องกับแผนจัดการฯ และเก่ียวข้องกับแผนระดับ ๓ อ่ืน ๆ อย่างไร
ก็ตาม ๗ ตัวช้ีวัดท่ีไม่อยู่ในกลุ่ม ค กลุ่มตัวชี้วัดท่ีประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ เนื่องจาก 
ค่าเป้าหมายดังกล่าวใช้ตัวชี้วัด และ/หรือ กรอบระยะเวลาท่ีแตกต่างกับแผนจัดการฯ หรือยังมีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ในระยะติดตามครึ่งแผน จึงยังจําเป็นต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ
เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลโดยเทียบกับค่าเป้าหมายได้ในระยะ
ต่อไป ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ จํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน ๑.๙ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ  ตัวชี้วัดท่ี ๓.๓ สัดส่วนการใช้
พลังงานต่อจีดีพี  ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔ ร้อยละของจํานวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี และตัวชี้วัดท่ี ๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 

ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท้ังหมดจะได้ถูกประเมินผลในระยะครึ่งแผนนี้ ซ่ึงจะได้มีการตรวจสอบข้อมูลกับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และอาจจําเป็นต้องมีการหารือปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้สอดคล้องและเหมาะสม
ต่อไป



๒-๔๖ 

๒.๒.๒.๒.๓ ๓ ๓ ๓ มาตรการที่สําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาตรการที่สําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาตรการที่สําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาตรการที่สําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อม    

๑) มาตรการด้านกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงกําหนดให้รัฐ 
มีหน้าท่ีในการจัดการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน มาต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จนถึง รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับปัจจุบัน ซ่ึงยังคงให้ความสําคัญกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สรุปดังนี้ 

- กําหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครองบํารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าวตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๕๗) 

- รัฐต้องให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข้อง หากการดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ดําเนินการนั้น อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย และคุณภาพชีวิตเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ โดยบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลดังกล่าว รัฐต้องระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด และต้องให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม (มาตรา ๕๘) 

- รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน ดังต่อไปนี้ (๑) วางแผนการใช้
ท่ีดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีและศักยภาพของท่ีดินตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผัง
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพรวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี (๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดิน 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีท่ีทํากินได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม (๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ํา
ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมท้ังการประกอบ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน และ (๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่ารวมท้ังพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงาน
ทางเลือก เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน (มาตรา ๗๒) 



๒-๔๗ 

ในส่วนของกฎหมายต่าง ๆ มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงปรับปรุงจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีเก่ียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบ 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และเพ่ือให้มีมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับและได้รับความเชื่อม่ันจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนให้ชัดเจนข้ึน และปรับชื่อเป็นรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงข้ันตอนการพิจารณาให้รวดเร็วข้ึน มีบทลงโทษท่ีชัดเจนกรณีก่อสร้างหรือ
ดําเนินการก่อนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับความเห็นชอบ กรณีท่ีเป็นการ
ก่อสร้างหรือดําเนินการในโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืน
ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงปรับเพ่ิมอีกก่ึงหนึ่ง นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือกฎหมายอ่ืนใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้คํานึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 

อนึ่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีบทบัญญัติสําคัญ ๆ อ่ืน
ในการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกําหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
การจัดต้ังกองทุนสิ่งแวดล้อม การประกาศเขตควบคุมมลพิษ การประกาศเขตพ้ืนท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้  
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘  พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙  พระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีร่างกฎหมาย 
ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.…… ร่างพระราชบัญญัติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ ....  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....และร่างพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.… เป็นต้น  และด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น  



๒-๔๘ 

๒) มาตรการด้านการเงินการคลัง  

การเงินการคลัง เป็นกลไกท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรณีกองทุนสิ่งแวดล้อม ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้
กระบวนการความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การควบคุม บําบัดและขจัดมลพิษ รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตามท่ีกฎหมาย
กําหนด    

นอกจากนี้ ยังมีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อย่างเป็นระบบ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจํานวนท้ังสิ้น ๑๑๗,๒๖๖.๑ ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๙ ของวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงบประมาณ, ๒๕๖๒) ซ่ึงจําแนก
ตามแผนงาน แบ่งออกเป็น ๙ แผนงาน แสดงดังตารางท่ี ๒-๓ 

ตารางท่ี ๒-๓ งบประมาณรายจ่ายท่ีจัดสรรเพ่ือการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วย: ล้านบาท 

การจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าํและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

๑๑๗,๒๖๖.๑ 
 

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๗,๖๑๓.๒ 

(๒) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๖๓,๒๗๑.๓ 
(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๕๘๙.๒ 
(๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษ

และสิ่งแวดล้อม 
๕๖๕.๙ 

 



๒-๔๙ 

 

 

การจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๕) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

๑,๒๓๐.๑ 

(๖) แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการ
คลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๙.๕ 

(๗) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (ด้านการจัดการน้ําและสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

๘,๙๗๙.๙ 

(๘) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

๒๐,๓๔๗.๙ 

(๙) แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑๔,๖๕๙.๑ 

ท่ีมา: สํานักงบประมาณ (๒๕๖๒) 
  

ท่ีผ่านมา มีความพยายามจากหลายฝ่ายเสนอเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือนํามาใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์
ตามค่าคาร์บอนไดออกไซด์ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๑๐๙) ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมใน 
การจัดเก็บภาษี สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการใช้พลังงานทดแทน เครื่องยนต์ประหยัด
พลังงานควรได้รับแรงจูงใจด้านภาษี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึง 
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
เป็นการปฏิบัติตามหลักผู้ก่อขยะเป็นผู้จ่าย โดยท่ีท้องถ่ินจะออกข้อกําหนดให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ
ต้นทุนท่ีใช้ โดยต้องไม่เกินกฎกระทรวงฯ กําหนด 

๓) มาตรการส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว 
เป็นการจัดซ้ือสินค้าและการจัดจ้างบริการท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการ
ปกติท่ัวไปท่ีทําหน้าท่ีอย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฎจักรชีวิต ต้ังแต่ข้ันตอนการจัดหาวัตถุดิบ 
การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การใช้งานและ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน โดยพิจารณาเลือกซ้ือสินค้าท่ีได้รับฉลากเขียว 
โรงแรมท่ีได้รับใบไม้เขียว หรือได้รับ ISO 14001 สินค้าและบริการท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนด

ตารางท่ี ๒-๓ งบประมาณรายจ่ายท่ีจัดสรรเพ่ือการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ) 



๒-๕๐ 

สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ แบ่งได้เป็น ๓ หมวด ได้แก่  
หมวดวัสดุและเครื่องใช้ในสํานักงาน หมวดครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ และหมวดบริการ รวม ๑๗ ประเภท 

มาตรการนี้ มีประโยชน์ท้ังต่อผู้บริโภคท่ีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาต้ังแต่ในกระบวนการผลิต 
เป็นการลดการใช้ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองและสารท่ีเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทําให้มีผล 
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมท้ังช่วยปลูกฝังค่านิยมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ไปด้วย และมีประโยชน์ต่อผู้ผลิตเม่ือสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยม 
มากข้ึน ก็จะส่งผลให้ปริมาณการจําหน่ายสูงข้ึนด้วย อีกท้ังยังเน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี 
อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ในระยะยาว ท้ังในการประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เม่ือผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและ
บริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึนแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม  
คือ ช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตท่ีอาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม รวมท้ังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะ
โลกร้อนอีกด้วย 

ท่ีผ่านมา กรมควบคุมมลพิษได้จัดทําแผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐระยะแรก ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ มีเป้าหมายเพ่ือขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานของรัฐในระดับกรม ซ่ึงมีหน่วยงานเข้าร่วม ๑๗๐ หน่วยงาน ต่อมาจัดทําแผนฯ ระยะ 
ท่ีสอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมเติม ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกํากับของรัฐ และองค์กรมหาชน ซ่ึงได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมเติม ปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนฯ ระยะท่ีสาม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดย
ยังคงเน้นหน่วยงานภาครัฐท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และ
ขยายไปสู่ภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต การบริโภค 
และการบริการสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีกว้างขวางมากข้ึน  

๔) มาตรการทางสังคม 

มาตรการทางสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ 
กลุ่มคนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างกรณีความต่ืนตัวในการจัดการขยะพลาสติก ซ่ึงมีหลายหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมท้ังบริษัทห้างร้านหรือสถานประกอบการ
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุท่ีผลิตข้ึนจากพลาสติก เนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้าง
ท่ีย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าท่ีจําเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซ้ือสินค้านําถุงผ้า 
ใส่สินค้าเอง สําหรับการให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีท่ีลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติกนั้น เพ่ือลดปริมาณการใช้
วัสดุท่ีผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย ความต่ืนตัวของสังคมต่อเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน



๒-๕๑ 

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพ้ืนท่ีท่ัวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  
มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและป้องกันตนเอง อาทิ ไม่เดินทางไปในบริเวณท่ีมีความเสี่ยง ใส่อุปกรณ์
ป้องกันท่ีได้มาตรฐานและต้องมีความละเอียดของเส้นใยสูงพอท่ีจะกรองฝุ่นขนาดเล็ก เป็นต้น 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนท้องถ่ินตามท่ีรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ ระบุให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิในการจัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๕๗ กําหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครองบํารุงรักษา ฟ้ืนฟู 
บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชน
ในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าวด้วย 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

นอกจากนี้มีการสนับสนุนเครือข่ายประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และ
องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทสม.) และเครือข่ายป่าชุมชน รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังและ
จัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ ๕ 
จังหวัดภาคตะวันออก เครือข่ายผืนป่าตะวันตก เครือข่ายอ่าวไทยรูปตัว “ก” และเครือข่าย 
ลุ่มน้ําท่าจีน ซ่ึงเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบาย 
แผน และมาตรการท่ีเก่ียวข้องด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท้ังนโยบายระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องอย่างสัมพันธ์กับแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และมีทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
การจัดการให้มีความยั่งยืน เพ่ือการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นท้ังมาตรการเชิงนโยบาย 
และการสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหา 
ของพ้ืนท่ี และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ และจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรการท่ีสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งเน้นการใช้มาตรการควบคุม
และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมด้านบวก อาทิ การท่องเท่ียว มาควบคุมพฤติกรรมด้านลบ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการส่งเสริมภาคธุรกิจการผลิตเข้ามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
การใช้หลักการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมยังเป็นภาระต้นทุนของประเทศและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความซับซ้อนของปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  



๒-๕๒ 

๒.๒.๒.๒.๔ ๔ ๔ ๔ ทบทวนสถานการณส่ิ์งแวดล้อมทีสํ่าคญัทบทวนสถานการณส่ิ์งแวดล้อมทีสํ่าคญัทบทวนสถานการณส่ิ์งแวดล้อมทีสํ่าคญัทบทวนสถานการณส่ิ์งแวดล้อมทีสํ่าคญั    

และและและและแนวโนม้ชว่งป ีพ.ศ. แนวโนม้ชว่งป ีพ.ศ. แนวโนม้ชว่งป ีพ.ศ. แนวโนม้ชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐----๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔    

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
รวมถึงนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาท้ังระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ก็ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน จากการทบทวนรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปสถานการณ์ได้ดังนี้ 

ก. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน จากการสํารวจของกรมพัฒนาท่ีดิน ประเทศไทยมีดินท่ีมี 
ปัญหาทางการเกษตร มีเนื้อท่ีร้อยละ ๑๘.๗๒ ของเนื้อท่ีประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วดินท่ีมีปัญหาได้รับการ
ฟ้ืนฟูให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีดินท่ีมีปัญหามีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนการใช้ท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ท่ีดินประเภทต่าง ๆ ซ่ึงพบว่ามีพ้ืนท่ีชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีน้ํา และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น 
พืชไร่ และพืชไร่หมุนเวียน ส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มลดลง 

ทรัพยากรแร่ จากข้อมูลกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า 
มูลค่าการผลิต การใช้ และการส่งออกแร่ มีมูลค่าลดลง จากปีท่ีผ่านมา โดยแร่ท่ีมีมูลค่าการผลิตและ
การใช้สูงท่ีสุด คือ หินปูน ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่
ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงท่ีสุด คือ แร่ยิปซัม ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการส่งออกแร่ลดลง ขณะท่ีมูลค่าการ
นําเข้าแร่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน และมีจํานวนประทานบัตรเหมืองแร่เปิดดําเนินการลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 

พลังงาน จากข้อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศ
ไทยมีการผลิตพลังงานลดลง จากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากแหล่งก๊าซธรรมชาติสําคัญในอ่าวไทยมีการผลิต
ลดลง เช่นเดียวกับลิกไนต์ท่ีมีแนวโน้มการผลิตลดลง และไม่มีแหล่งสัมปทานใหม่เพ่ิมเติม จึงยังคงมี
การนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และมีสัดส่วน
พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๕ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึน 

ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลกรมป่าไม้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าไม้ ๑๐๒.๑๖ 
ล้านไร่ หรือ ร้อยละ ๓๑.๕๘ ของพ้ืนท่ีประเทศ ซ่ึงค่อนข้างคงท่ี เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา จํานวนคดี
เก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับป่าไม้ลดลง เนื่องจากมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานท่ี



๒-๕๓ 

เก่ียวข้อง และมีการปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง การจัดต้ังป่าชุมชนมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

ทรัพยากรน้ํา จากข้อมูลกรมชลประทาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า มีปริมาณฝนสะสมราย
ปีสูงกว่าค่าปกติ คิดเป็นร้อยละ ๒๗ และสูงกว่าปีท่ีผ่านมา ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดี  
แต่ก็ยังมีปริมาณฝนสะสมรายปีน้อยกว่า พ.ศ. ๒๕๖๐ ขณะท่ีปริมาณน้ํา ท้ัง ๒๒ ลุ่มน้ําของประเทศไทย  
มีปริมาณเฉลี่ยท้ังปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลงเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พ้ืนท่ีป่าชายเลนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและ
สถานภาพดีข้ึน แต่ป่าชายหาดมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์หญ้าทะเล ยังพบว่าพ้ืนท่ีแหล่งหญ้าทะเล
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗.๙๑ จาก ๒ ปีท่ีผ่านมา โดยมีความสมบูรณ์ดีถึงสมบูรณ์มากท่ีสุด พ้ืนท่ีชายฝั่ง 
ท่ีถูกกัดเซาะเพ่ิมข้ึน และพบสัตว์ทะเลหายากเกยต้ืนเพ่ิมข้ึน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวนชนิดพรรณพืชในประเทศไทย พบจํานวน ๒๙๒ 
วงศ์ ๑๐,๕๒๐ ชนิด (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ในจํานวนนี้พบว่ามีชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 
๒๐ ชนิด ใกล้สูญพันธุ์  ๒๐๗ ชนิด และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  ๗๓๗ ชนิด อย่างไรก็ตาม  
เพ่ิมสํารวจและค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยจํานวน ๒๐๓ ชนิด จาก ๑๑๐ สกุล ๕๕ วงศ์ 
สถานภาพด้านสัตว์ สัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีอยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๔ ชนิด ประกอบด้วย ปลา จํานวน ๖ ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
จํานวน ๕ ชนิด และนก จํานวน ๓ ชนิด 

ข. สถานการณ์ด้านมลพิษ 

คุณภาพอากาศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เกินค่ามาตรฐานในพ้ืนท่ีเมืองท่ีมีการจราจรหนาแน่น  
เขตอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเผาในท่ีโล่ง โดยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน มีค่าเฉลี่ย
ท้ังประเทศ ๔๒.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน มีค่าเกินมาตรฐาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครท่ีมีการจราจรหนาแน่น
พบว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน พบเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ต้ังแต่ช่วงกลางเดือน
มกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนระดับเสียง พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ี
ริมถนนและพ้ืนท่ีท่ัวไป ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีบางจุดตรวจวัดท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
โดยพ้ืนท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับเสียงเฉลี่ยใกล้เคียงกับ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คุณภาพน้ําผิวดิน พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
และอยู่ ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง โดยไม่มีแหล่งน้ํ า ท่ี มี คุณภาพน้ํ าอยู่ ในเกณฑ์ดีมากและ 
เสื่อมโทรมมาก  



๒-๕๔ 

คุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  
โดยคุณภาพน้ําอยู่ ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ลดลงจากปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณอ่าวสะพลี  
และอ่าวทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร ทะเลแหวก และหาดต้นไทร เกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี และช่องแสมสาร 
จังหวัดชลบุรี   

คุณภาพน้ําบาดาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยท่ัวไปยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีใช้บริโภคได้ แต่บางพ้ืนท่ีมีปริมาณแร่ธาตุสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน สภาพปัญหาของคุณภาพน้ําบาดาล
โดยท่ัวไป พบว่า มีเหล็กและแมงกานีสในปริมาณท่ีสูง ทําให้ต้องมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหา 

ขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ประมาณ ๒๗.๓๗ ล้านตัน และ
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณขยะมูลฝอย ๒๗.๘๐ ล้านตัน แม้จะมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัด 
อย่างถูกต้อง และขยะมูลฝอยท่ีถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน แต่ปริมาณขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ 
ยังไม่ได้รับการจัดการท่ีเหมาะสม ทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดอย่างไม่ถูกต้องมีปริมาณ
ลดลง ในขณะท่ี ของเสียอันตราย พบว่า ของเสียอันตรายชุมชนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
จํานวน ๕๓,๒๙๐.๖๐ ตัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม  
มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการลดลง ในส่วนของมูลฝอยติดเชื้อ มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ี สารอันตราย มีการนําเข้าสารอันตรายทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน โดยนําเข้าสารกําจัดวัชพืช 
มากท่ีสุด ส่วนสารอันตรายภาคอุตสาหกรรมมีการนําเข้าลดลง  

ค. สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมชุมชน ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

ส่ิงแวดล้อมชุมชน ประชากรในกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
จํานวน ๒๒.๗๐ ล้านคน (กรมการปกครอง, ๒๕๖๒) เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา ๒๒.๖๒ ล้านคน  
โดยจํานวนประชากรท่ีเข้าสู่ เมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สําหรับพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ 
ของกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากรเพ่ิมข้ึน โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวเท่ากับ ๖.๔๓  
ตารางเมตรต่อคน ซ่ึงยังคงตํ่ากว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกท่ีกําหนดไว้เท่ากับ ๙ ตารางเมตร 
ต่อคน ขณะท่ีเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ บางส่วนเริ่มจัดทําข้อมูลพ้ืนท่ีสีเขียว แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลพ้ืนท่ี
สีเขียวท่ีชัดเจน  

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภทภูเขา น้ําตก ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถํ้า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในระดับดี และหน่วยงานภาครัฐมีแผนดําเนินการ
จัดทําเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์รายประเภท ส่วนสิ่งแวดล้อม



๒-๕๕ 

ศิลปกรรม มีการประกาศข้ึนทะเบียนและกําหนดเขตพ้ืนท่ีโบราณสถานเพ่ิมเติม จํานวน ๔ แห่ง  
ซ่ึงเ พ่ิมเ ติมจากท่ีมีการประกาศไว้แล้ว  จํานวน ๒,๐๘๕ แห่ง และมีการประกาศเขตพ้ืนท่ี 
เมืองเก่าเพ่ิมเติม จํานวน ๔ เมือง โดยเพ่ิมเติมจากท่ีประกาศไปแล้ว จํานวน ๒๗ เมือง รวมท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการปรับปรุงแผนและขับเคลื่อนการดําเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าท่ีได้ประกาศเขต
พ้ืนท่ีเมืองเก่า 

ง. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ สูงกว่า 
ค่าปกติ ๐.๔ องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ สูงกว่าค่าปกติประมาณ 
ร้อยละ ๒๗ (กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๖๒) และในส่วนของระดับน้ําทะเลท่ีตรวจวัด ณ สถานีเกาะหลัก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ส่วนค่าเฉลี่ยระดับน้ําทะเล ณ สถานีเกาะตะเภาน้อย 
จังหวัดภูเก็ต ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่า ภาคพลังงานมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด 

 ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
ท่ีเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากท่ีสุด (กรมทรัพยากรธรณี, 
๒๕๖๒) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์รองรับภัยพิบัติระยะยาว โดยส่งเสริม
และเร่งรัดการเตือนภัยและเตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกันภัยพิบัติ ท้ังอุทกภัย สึนามิ  
และแผ่นดินไหว รวมถึงการจัดทําระบบเตือนภัยดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลากในพ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดเหตุ 
หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย การเฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกันปัญหา ประกาศแจ้งเตือนแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึน 
ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ สร้างระบบ
ตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิ ตลอดจนเก็บสถิติข้อมูลแผ่นดินไหวท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 

ประเด็นสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญและแนวโน้มในช่วง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการท่องเท่ียว การขยายพ้ืนท่ีเกษตร
และการปรับเปลี่ยนวิถีทางการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจ การบริโภคภาคครัวเรือน ซ่ึงส่งผลกระทบให้
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง แม้จะมีการต่ืนตัวทางสังคมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังปัญหามลพิษเพ่ิมมากข้ึนก็ตาม 

ประเด็นสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในช่วงท่ีผ่านมาและมีแนวโน้ม 
ต้องให้ความสําคัญต่อไปในอนาคต ๒-๓ ปีนี้  เป็นประเด็นท่ีมีผลมาจากนโยบายภาครัฐ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ ท่ีดิน พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่  



๒-๕๖ 

๑) ปัญหาภัยแล้ง เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมท่ีถูกทําลาย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา 
ผลจากสภาพอากาศแปรปรวน ท้ังภาวะฝนมากจากมรสุมท่ีเกิดข้ึนบ่อยครั้ ง และภาวะฝน 
น้อยกว่าปกติในบางพ้ืนท่ี ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และฝนท้ิงช่วงนานผิดปกติ ปริมาณความต้องการใช้น้ํา
เพ่ิมข้ึน จากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัวในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และเมือง รวมท้ัง
การบริหารจัดการน้ําไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี โดยยากต่อการคาดการสภาพอากาศในแต่ละปี 
ท่ีชัดเจน 

๒) การลดลงและความเส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแหล่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แหล่งอาหาร และมีส่วนช่วยในการดํารงสภาพแวดล้อมท่ีดี ได้แก่ พ้ืนท่ีต้นน้ํา แหล่งน้ําจืด 
และพ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝั่ง จากการเปลี่ยนพ้ืนท่ีไปปลูกพืชเชิงเด่ียว และการขยายตัวของชุมชน 
การรุกล้ําพ้ืนท่ีเพ่ือกิจกรรมทางการค้าและการท่องเท่ียว ส่งผลให้พ้ืนท่ีทางธรรมชาติเหล่านี้ลดลงไป 
และมีสภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม จากการใช้สารเคมีทางการเกษตร การท้ิงขยะและน้ําเสียชุมชน 

๓) ปัญหาขยะมูลฝอย ท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามจํานวนประชากรในแต่ละพ้ืนท่ี ประชากรแฝง 
และนักท่องเท่ียว รวมท้ังการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะขยะอันตราย 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยะเศษอาหารซ่ึงเปลี่ยนสภาพเน่าเหม็น 
เป็นแหล่ง เพาะเชื้อโรคทําให้น้ํ า เน่า เสีย และขยะพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ยาก จึ งตกค้าง 
ในสภาพแวดล้อม กีดขวางการระบายน้ํา และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ํา 

๔) ปัญหาส่ิงแวดล้อมเมือง ซ่ึงมีปัญหาเพ่ิมตามการเติบโตของเมือง อันมีประชากร
หนาแน่น โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งปลูกสร้างขยายตัว ทําให้พ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพทาง
ธรรมชาติลดลง แม้ว่าหลายเมืองได้พยายามจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะเพ่ิมมากข้ึนก็
ตามเมืองต่าง ๆ ยังมีปัญหาขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีปัญหาภูมิทัศน์ อันเกิดจากป้าย
โฆษณา การวางขายของในพ้ืนท่ีสาธารณะ และสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้เกิด
ภาวะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานอันเกิดจากการจราจรท่ีหนาแน่น ประกอบกับมี
สภาพความกดอากาศตํ่าเกิดข้ึนในบางช่วงเวลา ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึน 

๕) ปัญหาส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดน เป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงและชัดเจนมากข้ึนเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน ซ่ึงมักเกิดข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนของทุกปี 
จากมรสุมท่ีเข้ามาทําให้เกิดความแห้งแล้ง และปัญหาไฟป่าจากประเทศเพ่ือนบ้านท้ังในบริเวณ
ภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งขยะทะเล และการเคลื่อนย้ายขยะและสารอันตราย ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการอย่างเป็นระบบ 



๒-๕๗ 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 
ประเทศไทย ซ่ึงมีผลต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขณะท่ีสังคมมีความต่ืนตัวต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณีปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) และการแก้ไข
ปัญหาขยะพลาสติก ในด้านนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงให้ความสําคัญต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิต 
อย่างยั่งยืน และส่งเสริมสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  ยังมีแผนด้านสิ่งแวดล้อม 
และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในแนวทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยประเด็นและแนวทางท่ีสําคัญต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระยะต่อไป มีแนวโน้มและให้ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
มากข้ึน อาทิ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ 
การจําลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ํา 
ในแม่น้ําต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วยท่ีเรียกว่า 
โทรมาตร แต่ท้ังนี้ ยังคงต้องให้ความสําคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางนโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เง่ือนไขและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน ซ่ึงคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน แต่ยากท่ีจะคาดการณ์
ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนได้ด้วย 



๓-๑ 

    
๓๓๓๓....    การศึกษการศึกษการศึกษการศึกษาเครือ่งมอืตดิตามาเครือ่งมอืตดิตามาเครือ่งมอืตดิตามาเครือ่งมอืตดิตาม   

              ประเมินผลประเมินผลประเมินผลประเมินผลแผนจดัการแผนจดัการแผนจดัการแผนจดัการ    
                คุณภาพส่ิงแวดลอ้มคุณภาพส่ิงแวดลอ้มคุณภาพส่ิงแวดลอ้มคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพ่ือเป็นกรอบชี้นําให้ภาคีการพัฒนานําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา ๕ ปีข้างหน้า และเป็นการดําเนินการตามมาตรา ๓๕ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

การติดตามประเมินผลแผน เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทําแผน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ การศึกษา
เครื่องมือติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ การศึกษากลไก
การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมย้อนหลัง ๕ ปี การศึกษาระบบติดตาม
ประเมินผลการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการตรวจสอบเครื่องมือท่ีมีอยู่ในการติดตาม
ประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ เพ่ือนําเสนอแนวทางการนําไปใช้ติดตามประเมินผล โดยแต่
ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๓๓๓๓....๑๑๑๑        กลไกการตดิตามประเมนิผลกลไกการตดิตามประเมนิผลกลไกการตดิตามประเมนิผลกลไกการตดิตามประเมนิผลแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม    

ทีผ่่านมา ยอ้นหลัง ทีผ่่านมา ยอ้นหลัง ทีผ่่านมา ยอ้นหลัง ทีผ่่านมา ยอ้นหลัง ๕ ๕ ๕ ๕ ปีปปีีปี    

ท่ีผ่านมา มีการประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาแล้ว รวม ๔ ฉบับ ได้แก่ แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๙ กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕-
๒๕๔๙ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ การศึกษากลไกการติดตามประเมินผล ภายใต้แผนจัดการฯ ได้ดําเนินการ
ทบทวนข้อมูล กลไกการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาแล้ว รวม ๒ ฉบับ ได้แก่ แผน
จ ัดการค ุณภาพสิ ่งแวดล ้อม พ .ศ . ๒๕๔๕-๒๕๔๙ และแผนจ ัดการค ุณภาพสิ ่งแวดล ้อม  
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เพ่ือเปรียบเทียบการมีบุคคลและองค์กรทําหน้าท่ีในการติดตามประเมินผลการ



๓-๒ 

ดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

• การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพ่ือเป็นกรอบชี้นําให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ท่ีมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และ
มุ่งหวังให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปในทิศทาง 
ท่ีสอดคล้องและส่งเสริมซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ่ือให้สามารถ
นําผลจากการติดตามประเมินผลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ 

ระยะท่ี ๑ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนฯ ในระยะ ๒ ปี หลังการประกาศใช้ 
แผนจัดการฯ เพ่ือรายงานความก้าวหน้า และนําผลการประเมินท่ีได้มาใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงแผนจัดการฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้กําหนดกล
ยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้  

ระยะท่ี ๒ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนจัดการฯ 
(๕ ปี) เพ่ือรวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติท่ีได้เสนอไว้
ในแผนจัดการฯ มาใช้ประกอบการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป 

โดยมีกลไกในการติดตามประเมินผลใน ๒ ส่วนสําคัญ ได้แก่ 

๑) คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมติดตามประเมินผล มีอํานาจหน้าท่ี
พิจารณาทบทวนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับท่ีผ่านมา ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลการยกร่างแผน
จัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อน ประสาน และให้คําแนะนําแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับ 
กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน แต่งต้ังคณะทํางานตามท่ีเห็นสมควร และปฏิบัติ
ภารกิจ มีองค์ประกอบ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน
อนุกรรมการ เลขาธิการ สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ผู้อํานวยการ



๓-๓ 

สํานักงบประมาณ อธิบดีจาก ๘ กรม ผู้แทนจาก ๙ กระทรวง ผู้อํานวยการ ๕ หน่วยงาน และ 
๗ หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นอนุกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

๒) กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  
ได้ดําเนินงานโครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และ
ดําเนินการในปีแรกของแผนจัดการฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานในระยะแรกและทราบ
แนวโน้มของผลสํารวจของการดําเนินการตามแผนจัดการฯ ให้รวบรวมข้อมูลท่ีจะใช้ในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานเพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชน
ได้รับทราบทุก ๆ ปี 

การติดตามประเมินผลข้างต้น จะประกอบด้วย ๕ ข้ันตอนหลัก ได้แก่ ข้ันตอนท่ี ๑ ศึกษา
และทําความเข้าใจในแผนปฏิบัติการฯ และตัวชี้วัด ข้ันตอนท่ี ๒ กําหนดเกณฑ์เปรียบเทียบในการ
ติดตามประเมินผล ข้ันตอนท่ี ๓ รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด ข้ันตอนท่ี ๔ วิเคราะห์
และประมวลผล และข้ันตอนท่ี ๕ จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ระยะ 
ปีสุดท้ายของแผน) โดยประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก คือ 

ส่วนท่ี ๑ การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ซ่ึงเป็นการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวัดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการเพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายหลักของแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
และประเมินผลกระทบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปีสุดท้ายของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินแนวโน้มความสําเร็จเม่ือสิ้นสุดแผนจัดการฯ และ 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส่วนท่ี ๒ การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของ 
การดําเนินงานตามแผนจัดการฯ เพ่ือนําผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระยะต่อไป  
(พ.ศ . ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้ มีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน  ซ่ึ ง เ ป็นการรักษาความม่ันคงของ 



๓-๔ 

ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อัน
เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

ผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบว่า มีแผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติท่ีดําเนินงานแล้วร้อยละ ๙๕ ของแนวทางการปฏิบัติท้ังหมด และไม่มีการ
รายงานข้อมูลร้อยละ ๕ ของแนวทางการปฏิบัติท้ังหมด ส่วนข้อเสนอแนะท่ีสําคัญ ได้แก่ ควรเพ่ิม 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําแผน การขับเคลื่อนแผน และการติดตาม
ประเมินผลแผน เสนอให้มีการจัดทําแผนควรมีความสอดคล้องและครอบคลุมสถานการณ์ท้องถ่ินและ
สถานการณ์ระหว่างประเทศ มีการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม สะท้อนผลผลิต
และผลลัพธ์ได้ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ และมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน นอกจากนี้  
ควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการขับเคลื่อนแผน ส่วนประเด็นท่ีควรให้ความสําคัญมากข้ึน ได้แก่ บทบาทของภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษา และหน่วยวิจัย ท้ังนี้การผลักดันเครื่องมือและกลไก
สําคัญ ๆ ท่ีกําหนดไว้ในแผน เช่น เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์อุบัติภัยใหม่ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น ส่วนข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับ
การติดตามประเมินผล มีการเสนอให้จัดต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ใช้เอกสารและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตาม
ประเมินผลท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย เนื้อหากระชับ มีคู่มือและคําอธิบายท่ีชัดเจน ควรจัดทําระบบฐานข้
อมูลในการดําเนินงานภายใต้แผนให้เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้มีฐานข้อมูลเดียวกัน  

จากการรายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
(ระยะปีสุดท้ายของแผน) มีข้อเสนอแนะสําหรับการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระยะต่อไป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังนี้ (๑) ควรมีแผนงานและรูปแบบการติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินการในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาให้
สามารถประเมินผลข้อมูล ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างแม่นยําและน่าเชื่อถือ เพ่ือใช้ใน
การกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงานให้ตรงตามเป้าหมายของแผนจัดการฯ ท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (๒) ควรสร้างกลไกในการติดตามประเมินผลท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและ
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน โดยการต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ภายใต้
คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภายนอก ซ่ึงจะทําให้การติดตามประเมินผลมีมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจาก
สาธารณชนมากยิ่ ง ข้ึน  (๓ )  ควร มีการรายงานผลการ ติดตามประเ มินผลแผนจัดการฯ  
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา เพ่ือมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐนําข้อมูลการ
ติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ในการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ



๓-๕ 

สิ่งแวดล้อมในฉบับต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งข้ึนและ (๔) ควรนําผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องและภาคประชาชนได้รับทราบเป็นประจํา โดยเปิดช่องทางให้
สามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากลไกในการติดตามประเมินผลให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคต นอกจากนั้น ควรตระหนักถึงความสําคัญของการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ของหน่วยงาน และสนับสนุนให้เกิดการสร้างภาคี
เครือข่าย ในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้มีการนํา
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปดําเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ระยะเวลา กลไก และข้ันตอนการติดตามประเมินผล โดยจะแบ่ง
ช่วงระยะเวลาการติดตามเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี ๑ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของ
แผนจัดการฯ ในระยะ ๒ ปี หลังจากการประกาศใช้แผนจัดการฯ เพ่ือรายงานความก้าวหน้า และนํา
ผลการประเมินท่ีได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนจัดการฯ ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และใช้กําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และระยะท่ี ๒ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมาย เม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนจัดการฯ (๕ ปี) เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีได้เสนอไว้ในแผนจัดการฯ มาใช้ประกอบการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
และในส่วนของกลไกการติดตามประเมินผล มีดังนี้ 

๑) กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  
ได้ดําเนินงานโครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่าง
ต่อเนื่อง และดําเนินการในปีแรกของแผนจัดการฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการดําเนิน
ในระยะแรกและทราบแนวโน้มของผลสํารวจของการดําเนินการตามแผนจัดการฯ ให้
รวบรวมข้อมูลท่ีจะใช้ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนว
ทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และจัดทํา
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานเพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทุก ๆ 
ปี และจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และผู้ บริหารระดับสู งของหน่ วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบเป็นประจําทุกปี 



๓-๖ 

๒) จัดทําฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และการร่วมติดตามและ
ตรวจสอบ 

๓) จัดทําคู่มือการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ โดยมีข้อมูลตัวชี้วัด หรือ Baseline Data เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล 
พร้อมท้ังระบุหน่วยงานเจ้าของข้อมูล สําหรับข้ันตอนการติดตามประเมินผล 
ประกอบด้วย ๕ ข้ันตอนหลักคือ (๑) ศึกษาและทําความเข้าใจในสาระสําคัญของแผน
จัดการฯ และตัวชี้วัด (๒) กําหนดเกณฑ์เปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล (๓) 
รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดตัวชี้วัด (๔) วิเคราะห์และประมวลผล และ (๕) จัดทํา
รายงานการติดตามประเมินผล 

• การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองติดตาม
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเห็นว่าการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ควรต้องดําเนินการต้ังแต่ปีแรกของแผน
จัดการฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการระยะแรกและทราบแนวโน้มของผลสํารวจของการ
ดําเนินการตามแผนจัดการฯ จึงได้จัดทําโครงการติดตามและประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ว่ามีการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวชี้วัด และ
แนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่  

โดยในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดําเนินการตามแผนจัดการฯ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
สําหรับการติดตามประเมินผลในระยะต่อไป และผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของแผนจัดการฯ มากน้อยเพียงใด โดยนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการรับข้อมูลจากหลากหลายมุมมอง และเป็นท่ี
ยอมรับของทุกภาคส่วน ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์และแผนงาน รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ระยะปีแรกของ
แผน จะนํามาพิจารณาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน ตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ให้
สาธารณชน ได้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมากยิ่งข้ึน 



๓-๗ 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะ 
ปีแรกของแผน) ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก คือ 

ส่วนท่ี ๑ การติดตามผลการนําแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยติดตามผลการแปลงแผน
จัดการฯ ของหน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ตามแผนงาน/กลยุทธ์ ราย
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนจัดการฯ และติดตามผลการดําเนินงานตามเป้าหมายหลักของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการนําแผนจัดการฯ ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระยะปีแรกของแผน 

ส่วนท่ี ๒ การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
จัดการฯ เพ่ือนําผลข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการติดตามประเมินผลในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังสะท้อนข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก
ภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

โดยมีขอบเขตการศึกษาใน ๙ ข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 

๑) ศึกษาและทบทวนข้อมูลสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๒) จัดส่งแบบรายงานให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 
๓) จัดทําแบบรายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
๔) เก็บรวบรวมแบบรายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดําเนินงาน  
๕) จัดประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) 
๖) สรุปผลข้อมูลจากการประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) 
๗) จัดทําฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายเพ่ือการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบัน 
๘) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) ฉบับสมบูรณ์ 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ในระยะปีแรกของแผน เม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการรายงานใน ๒ ส่วนสําคัญและมีผลการ
ติดตามโดยสรุปภาพรวม ท้ังนี้ มีผลการดําเนินงานท่ีตอบสนอง หรือสอดคล้องกับการบรรลุผลตาม
เป้าหมายของแผนจัดการฯ จํานวน ๓๑ ตัวชี้วัด พบว่า ในระยะปีแรกของแผน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถดําเนินงานได้สอดคล้องและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและทิศทางของตัวชี้วัด รวมท้ังสิ้น ๓ 



๓-๘ 

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙.๗ ส่วนท่ีเหลือสามารถดําเนินการได้สอดคล้องกับการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
และทิศทางของตัวชี้วัด โดยอยู่ระหว่างดําเนินงาน จํานวน ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙ และยัง
ไม่มีการรายงานข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนในการติดตามผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและทิศทางของ
ตัวชี้วัด จํานวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ และความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนงานและ
แนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ร้อยละ ๘๓ มีเพียง ๓๗ แนวทางท่ียัง
ไม่สามารถประเมินความก้าวหน้าของงานได้ โดยมีข้อเสนอแนะท่ีสําคัญเก่ียวกับการให้ความสําคัญใน
การพัฒนาบทบาทของภาคีเครือข่ายเรื่องปัจจัยภายใน ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ การเชื่อมโยงแผนงานและงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และปัจจัยภายนอก
ของภาคีเครือข่ายท่ีต้องให้ความสําคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน การรณรงค์สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเรื่อง และการบังคับใช้กฎหมาย และเห็นว่าควรเพ่ิมกลไกในการขับเคลื่อนแผนท่ีเชื่อมโยงกันใน
ระดับส่วนกลางกับระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังเพ่ิมการประสานความร่วมมือกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในการขับเคลื่อนแผน นอกจากนี้ มีส่วน
ข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลควรปรับปรุงแบบรายงานการติดตามประเมินผลให้มีความ
ชัดเจน สร้างความเข้าใจและมีข้อตกลงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรายงานผลตามตัวชี้วัด เพ่ิม
ช่องทางในการติดตามประเมินผลแก่ภาคีพัฒนา รวมท้ังนําเสนอรายงานการติดตามประเมินผลแก่
ผู้เก่ียวข้องเป็นระยะ ๆ 

จากการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จะเห็นได้ว่าการติดตามประเมินแผนจัดการฯ  
มีบุคคลและองค์กรบุคคลท่ีทําหน้าท่ีในระดับต่าง ๆ เพ่ือทําหน้าท่ีในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละฉบับ โดยการ
เปรียบเทียบค่าของตัวชี้วัดกับเกณฑ์การประเมินผลท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงทําให้ทราบว่าผลการดําเนินการ
ดังกล่าว มีสถานะเข้าใกล้หรือออกห่างจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างไร โดยผลของการติดตาม
ประเมินผลนี้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไปในอนาคต สามารถ
เปรียบเทียบสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้อง แสดงดังตารางท่ี ๓-๑ 

  



๓-๙ 

ตารางท่ี ๓-๑ เปรียบเทียบกลไกการติดตามประเมินผลระหว่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลไก 
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ระยะเวลา ๒ ระยะ 

๒ ปี หลังการประกาศ 
๕ ปี หลังสิ้นสุดประกาศ 

๒ ระยะ 
๒ ปี หลังการประกาศ 
๕ ปี หลังสิ้นสุดประกาศ 

บุคคล/องค์กร กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและ
แผน กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและ
แผน กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วม มีการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อน 
ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนจัดการฯ ได้แก่ ภาครัฐ ประชาชน 
ชุมชน ประชาคมท้องถ่ิน เครือข่ายอนุรักษ์ 
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบัน 
การศึกษา และสื่อมวลชน โดยรวบรวม
จัดทําเป็นฐานข้อมูลเครือข่ายฯ ในการ
ติดต่อประสานงาน 

ประสานและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่าย ให้ เ กิดการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผนจัดการฯ ให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจสาระสําคัญของแผนจัดการฯ 
พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายให้เพ่ิมมากข้ึนใน
อนาคต โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น 
ติดตาม และร่วมตรวจสอบในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

การเผยแพร่ รายงานความก้าวหน้าและผลการติดตาม
ใน ๒ ระยะของแผนจัดการฯ  โดยรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนว
ทางการปฏิบัติ 

รายงานความก้าวหน้าและผลการติดตาม
ใน ๒ ระยะของแผนจัดการฯ โดยรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนว
ทางการปฏิบัติ 

ข้ันตอน 
การติดตาม
ประเมินผล 

๕ ข้ันตอน 
(๑) ศึกษาและทําความเข้าใจในแผน 

ปฏิบัติการฯ และตัวชี้วัด  
(๒) กําหนดเกณฑ์เปรียบเทียบในการ

ติดตามประเมินผล  
(๓) รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดตัวชี้วัด  
(๔) วิเคราะห์และประมวลผล  
(๕) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล 

๕ ข้ันตอน 
(๑) ศึกษาและทําความเข้าใจในสาระสําคัญ

ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ 
และตัวชี้วัด 

(๒) กําหนดเกณฑ์เปรียบเ ทียบในการ
ติดตามประเมินผล 

(๓) รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดตัวชี้วัด 
(๔) วิเคราะห์และประมวลผล 
(๕) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล 



๓-๑๐ 

  จากตารางท่ี ๓-๑ เห็นได้ชัดว่าการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วง 
๕ ปีท่ีผ่านมา มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีสําคัญ ได้แก่ 

๑) การเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและภาคีพัฒนา ใน
กระบวนการจัดทําแผน ขับเคลื่อนแผน และติดตามประเมินผลแผน โดยเสนอให้เพ่ิม
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัย 

๒) จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีความชัดเจน มีสาระครอบคลุมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ รวมท้ังมีความเชื่อมโยงในแนวราบระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน
และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และแนวด่ิงโดยการเชื่อมโยงในระดับประเทศและ
ท้องถ่ิน ซ่ึงมีการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ ท่ีชัดเจนและสอดคล้องกัน  

๓) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ กําหนดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด ปรับปรุงแบบรายงานและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การติดตามประเมินผลท่ีเข้าใจได้ง่าย มีคําอธิบายท่ีชัดเจน จัดทําระบบฐานข้อมูลใน 
การดําเนินงานภายใต้แผนจัดการฯ ให้้เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน และเพ่ิมการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  

๔) ผลจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จะต้องหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนําแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติให้แผนจัดการฯ เป็น
ส่วนขยายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐ และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 
การติดตามประเมินผลจะมุ่งติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงได้เพ่ิมจํานวนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดส่งแบบรายงานให้หน่วยงานภาคี
เครือข่ายท่ีรับผิดชอบให้มากข้ึนจากการติดตามผลในระยะปีแรก โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงาน
สนับสนุน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน 
ซ่ึงแบบรายงานจะเน้นการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเป็นหลัก โดยจะเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานในระดับนโยบาย เพ่ือให้เห็นผลของความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมท้ังจะได้สนับสนุนการจัดทําฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบการติดตามนโยบายและแผนของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานได้ตอบคําถามท่ี
ถูกต้องตรงกันลดความซํ้าซ้อนของหน่วยงาน 



๓-๑๑ 

การรายงานผลและนําเสนอผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ท่ีปรึกษาได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผนจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) เพ่ือสื่อสารในรูปแบบแผนภาพ
ท่ีสวยงาม เข้าใจง่าย จดจําได้ง่าย ให้เกิดการถ่ายทอดสื่อสารและเผยแพร่ตรงประเด็นและชัดเจน มีผล
การติดตามให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รับรู้ รับทราบผลสําเร็จของการดําเนินงาน และสามารถ
ร่วมกันดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป 

๓๓๓๓....๒๒๒๒        ระบบระบบระบบระบบการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผลการการการการจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม
ของของของของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม และและและและหนว่ยงานอืน่หนว่ยงานอืน่หนว่ยงานอืน่หนว่ยงานอืน่    ๆๆๆๆ    ทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้ง    

การติดตามและประเมินผลการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการดําเนินงานท่ีมุ่งรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นระยะ เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน 
หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือทราบ
ถึงปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือให้สามารถนําผลประเมินมาใช้ในการวางแผน
ระยะต่อไป ซ่ึงนอกจากการติดตามประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังมีการติดตาม
ประเมินผลการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรอบการดําเนินงานอ่ืน ๆ ท้ังสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานอ่ืน ๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๓.๓.๓.๓.๒๒๒๒.๑.๑.๑.๑    การติดตามปการติดตามปการติดตามปการติดตามประเมนิผลจัดการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มของสํานกังานระเมนิผลจัดการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มของสํานกังานระเมนิผลจัดการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มของสํานกังานระเมนิผลจัดการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มของสํานกังาน
นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย    และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการ
ดําเนินงานด้านการติดตามประเมินผลท่ีสําคัญและการพัฒนาระบบข้อมูล ดังนี้ 

การติดตามประเมินผลท่ีสําคัญ  

๑) การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๒) การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ และระบบบูรณาการการสื่อสารข้อมูลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓) การจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ และฐานข้อมูลเพ่ือ
การรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

๔) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาลและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



๓-๑๒ 

• การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองติดตาม
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการแปลงแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมนําข้อมูลท่ีได้ไปพัฒนาการจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันได้ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึงได้ดําเนินการติดตามระยะปีแรก
ของแผนแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๖๑ และกําลังดําเนินการติดตามระยะครึ่งแผน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒  

นอกจากนี้ ในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
(ระยะครึ่งแผน) จะใช้แบบรายงานผลการดําเนินงานเป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวมและ
รายละเอียดตัวชี้วัดจากหน่วยงานหลักและภาคีท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบุไว้ในแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ท้ังหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ได้ใช้แบบรายงานผนวกกับการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกลุ่มเป้าหมายหลัก และการติดตามโครงการ Flagship project ท้ังนี้ จะได้นําเสนอสรุปผลการ
ดําเนินงาน การค้นหาปัจจัยท่ีผล และเสนอแนวทางการดําเนินงานในลําดับต่อไป 

• แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การพัฒนา
ระบบบูรณาการการส่ือสารข้อมูลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช) ร่วมกับกองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม มีบทบาทในการจัดทําระบบประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซ่ึงเป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ท่ีเป็นแผนหลักของประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีจัดทําข้ึนตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปัจจุบันกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช) ได้ทําการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึงถือเป็นระยะครึ่งแผน 
ดําเนินการติดตามประเมินผลโดยการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อแผนและการติดตามผล
ภาพรวมโครงการแก่หน่วยงานและภาคีท่ีเก่ียวข้อง ใช้แบบสํารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
เครื่องมือหลักในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ 
ยังมีการศึกษากรณีตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานท่ีเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีดีเพ่ือ
นําไปเป็นข้อมูลในการจัดทําข้อเสนอในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือถอดบทเรียนและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงาน ประกอบในการจัดทํา



๓-๑๓ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมท้ังการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานเป็นระยะ 
ๆ และจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและภาคีท่ีเก่ียวข้องต่อร่างรายงานการติดตาม
ประเมินผล 

นอกจากนี้ สผ. โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําโครงการการพัฒนาระบบ
บูรณาการการสื่อสารข้อมูลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน 
โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการนโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และจังหวัด ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย และทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เข้าถึงและนําข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย 
และวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป 

• การจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ และฐานข้อมูลเพ่ือ
การรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศ 

สผ. โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรา ๑๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผ่านการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดทํารายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เป็นประจําทุกปี สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายและวางแผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

ในการจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให้มีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๔ ครั้ง รวมท้ังจัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ฯ โดยรายงานสถานการณ์ฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  



๓-๑๔ 

รายงานสถานการณ์คุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการศึกษา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ รวมท้ังสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การสะท้อนสถานการณ์ 
ผลกระทบ และการดําเนินงาน รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรายสาขา ๑๑ สาขา ได้แก่ ๑) ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน ๒) ทรัพยากรแร่ ๓) พลังงาน 
๔) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๕) ทรัพยากร นํ้า ๖) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๗) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ๘) สถานการณ์มลพิษ ๙) สิ่งแวดล้อมชุมชน ๑๐) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม และ ๑๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ พร้อมท้ังคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคตและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ  

นอกจากนี้ สผ. ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ จําแนกรายการข้อมูลออกเป็นประเด็น ๆ รวมจํานวน ๗๘ รายการ สอดคล้องกับโครงสร้าง
ของรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ท้ัง ๑๑ สาขา ซ่ึงจัดทําข้ึนเป็นประจําทุกปี โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วนํามาปรับปรุงฐานข้อมูลนี้ให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลนี้ได้
เชื่อมโยงกับการแสดงผลบนเว็บไซต์ของ สผ. โดยมีการออกแบบระบบการแสดงผลข้อมูลในลักษณะ
ข้อความท่ีสะท้อนสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมแผนภูมิ กราฟ หรือตารางข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูลนั้นๆ 

ได้นําผลการวิเคราะห์รายการข้อมูลในฐานข้อมูลฯ มาพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลใน
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมปีท่ีผ่านมา และตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึง
พิจารณาแล้ว พบว่ามีรายการข้อมูลท่ีปรับปรุงใหม่ มีท้ังหมดจํานวน ๘๐ ตัวชี้วัด โดยแยกเป็น  

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ มูลค่าและอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จําแนกตามภาคการ
ผลิต จํานวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศท่ีได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการ
ลงทุน มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าระหว่างประเทศ รายได้ ค่าใช้จ่าย และ
หนี้สินต่อรายได้ จํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาประเทศไทย และอัตรา
การขยายตัวของประชากร 

การเปล่ียนแปลงทางสังคม จํานวนและรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทาง
มาประเทศไทย และนักท่องเท่ียวชาวไทย จํานวนและอัตราการขยายตัวของประชากร 
จํานวนประชากร จําแนกวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ จํานวนผู้ย้ายถ่ินและอัตราการ
ย้ายถ่ิน และจํานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน  



๓-๑๕ 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ปัญหาดินท่ีเกิดตาม
สภาพธรรมชาติของประเทศไทย พ้ืนท่ีประเทศไทยจําแนกตามสภาพการใช้ท่ีดิน และพ้ืนท่ี
เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ ปริมาณการนําเข้าปุ๋ยเคมี และสารฆ่าแมลงและกําจัดวัชพืช  

สถานการณ์ส่ิงแวดล้อม คุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน 
(PM10) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) 
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระดับเ สียง ระดับเสียงบริ เวณพ้ืน ท่ีริมถนนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีริมถนนในต่างจังหวัด และระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป
ในต่างจังหวัด  

คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินในแต่ละภูมิภาค สถานการณ์คุณภาพน้ําใน
แหล่งน้ําผิวดินในช่วง ๑๐ ปี  

คุณภาพน้ําชายฝ่ัง แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งท่ัวประเทศ  

คุณภาพน้ําบาดาล –ไม่มีตัวชี้วัด- 

ขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน การนําไปใช้ประโยชน์ การกําจัดอย่าง
ถูกต้อง และขยะมูลฝอยท่ีไม่ได้รับการจัดการ และจํานวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ี
ดําเนินการอย่างถูกต้องท่ีเปิดดําเนินการ 

ของเสียอันตราย -ไม่มีตัวชี้วัด- 

สารอันตราย -ไม่มีตัวชี้วัด- 

ส่ิงแวดล้อมชุมชน จํานวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมืองชุมชนแออัดใน

กรุงเทพมหานคร และจํานวนและสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร 

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ผลการประเมินสถานภาพแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภท น้ําตก ภูเขา ธรณีสัณฐาน ภูมิลักษณวรรณา และถํ้า  

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของประเทศไทยท่ีต่างจากค่าปกติ อุณหภูมิ
เฉลี่ยท้ังปีของประเทศไทยท่ีต่างจากค่าปกติ ปริมาณฝนรายเดือนและรวมท้ังปีของประเทศ
ไทยท่ีต่างจากค่าปกติ และค่าเฉลี่ยระดับน้ําทะเล ณ สถานีตรวจวัด  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของประเทศไทย 
แยกตามภาคการผลิต และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน  

ภัยพิบัติและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 



๓-๑๖ 

• การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อส่ังการรัฐบาลและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ 

สผ. โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการรายงานตามข้อสั่งการรัฐบาลและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยประสานข้อมูลจากสํานัก กอง และหน่วยงานอิสระท่ี
เก่ียวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ (ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เพ่ือรายงานผลการดําเนินการให้
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการต่อไป 

นโยบายและข้อสั่งการรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังหมด ๑๑ ด้าน คือ นโยบายด้านท่ี 
๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายด้านท่ี ๒ การรักษาความม่ันคงของรัฐและ
การต่างประเทศ นโยบายด้านท่ี ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ นโยบายด้านท่ี ๔ การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายด้านท่ี ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน นโยบาย
ด้านท่ี ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายด้านท่ี ๗ การส่งเสริมบทบาทและ 
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน นโยบายด้านท่ี ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม นโยบายด้านท่ี ๙ การรักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นโยบาย
ด้านท่ี ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และนโยบายด้านท่ี ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

การดําเนินงานได้มีการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปนโยบายและข้อสั่งการต่าง ๆ ดําเนินการ
ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าการดําเนินการตามนโยบาย และข้อสั่ง การตามวาระต่าง ๆ ทุก
เดือนจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของ สผ. แล้วจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการเสนอ
ผู้บริหารของ สผ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอข้อมูลให้แก่สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือดําเนินการต่อไป 

การติดตามประเมินผลและการจัดทําระบบข้อมูลต่าง ๆ ของ สผ. เป็นการดําเนินงานตามท่ี
กฎหมายกําหนดและดําเนินการตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ จึงได้ทําการติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะครึ่งแผน
และระยะสิ้นสุดแผน อย่างสมํ่าเสมอ และมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจําทุก
ปี นอกจากนี้ ยังมีการติดตามงานนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็น



๓-๑๗ 

ประจํา โดยเริ่มมีการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการติดตามประเมินผล โดยสามารถวิเคราะห์มิติ
ต่าง ๆ ท่ีมีความสําคัญต่อการติดตามประเมินผล ได้แก่ หน่วยงานรับผิดชอบ เครื่องมือและวิธีการ 
การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล การนําผลไปใช้ และการสื่อสาร ได้ดังนี้ 

๑) หน่วยงานรับผิดชอบ สผ. ได้กําหนดให้กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานหลักในการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบข้อมูล การติดตามประเมินผล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนและประสานแผนเป็นผู้ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการเป็นครั้งคราว 

การมอบหมายให้มีหน่วยงานหลักในการติดตามประเมินผลและจัดทําระบบข้อมูลท่ี
ชัดเจน นับเป็นโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ซ่ึงควรครอบคลุมในด้านเครื่องมือ 
วิธีการ เทคโนโลยี รวมท้ังทักษะและความเชี่ยวชาญในการสื่อสารและประสานงาน 
เนื่องจากแผนต่าง ๆ มีลักษณะเป็นแผนบูรณาการท่ีมีหน่วยงานเก่ียวข้องเป็นจํานวนมาก 
อย่างไรก็ตาม สผ. ได้มีการว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกเข้ามาดําเนินงานในแต่ละปีและ
ว่าจ้างเป็นครั้งคราว ซ่ึงการว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกนั้น จะดําเนินการเท่าท่ีจําเป็น เม่ือมี
วาระหรือประเด็นพิเศษ หรือต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและ
ฐานข้อมูล โดยไม่ได้จ้างท่ีปรึกษาภายนอกดําเนินงานท่ีต้องทําเป็นประจําทุกปี 

๒) เครื่องมือและวิธีการติดตามประเมินผล แบบรายงานข้อมูลถือเป็นเครื่องมือหลักในการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน สผ. และหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงท่ีผ่านมาได้มีการสะท้อนถึงการเข้าถึงและการได้มาซ่ึงข้อมูลจํานวนมาก จึง
เป็นประเด็นสําคัญท่ีต้องพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีข้ึนมารองรับและสนับสนุนใน
อนาคต โดยควรเน้นเฉพาะข้อมูลตามตัวชี้วัดหลักและกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล
ตามตัวชี้วัดให้ชัดเจน 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องมือและวิธีการอ่ืน ๆ อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงาน
หลักหรือผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญ การใช้แบบสอบถามออนไลน์ การศึกษาโครงการสําคัญหรือ
กรณีศึกษา การประเมินการจัดการพ้ืนท่ีวิกฤติ ซ่ึงจะช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีรอบด้านและ
ครอบคลุมมากข้ึน ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับงบประมาณและความเชี่ยวชาญของผู้ดําเนินการด้วย 

๓) การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง นอกจากการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในแบบรายงานแล้ว 
หน่วยงานและผู้ เ ก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ อาทิ 
คณะกรรมการกํากับการติดตามประเมินผลหรือการจัดทํารายงาน การร่วมสัมมนาแสดง
ความคิดเห็น และการประชุมกลุ่มย่อย นอกจากนี้ จัดให้มีการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ
ต่อประเด็นต่าง ๆ เป็นครั้งคราว 



๓-๑๘ 

แม้ช่องทางในการมีส่วนร่วมมีมากข้ึน และถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจไปพร้อม ๆ กัน แต่ควรให้ความสําคัญในการระบุหน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้องในแต่
ละแผนให้ชัดเจนครบถ้วน ให้มีรายละเอียดของข้อมูลและเวลาท่ีเหมาะสมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมถึงครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีสําคัญ 

๔) การเช่ือมโยงระหว่างการติดตามประเมินผลกับระบบข้อมูล สผ. พยายามและมี
ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือรองรับการติดตามประเมินผลและการ
ขับเคลื่อนแผนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ประเด็นสําคัญท่ีต้องคํานึงถึง คือ ระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีไม่สอดคล้องกัน และ
ความซํ้าซ้อนท่ีหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องให้ข้อมูลไปยังหลาย ๆ หน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานขนาดใหญ่ 

๕) การส่ือสารและการนําผลการติดตามประเมินผลไปใช้ประโยชน์ ด้วยรายงานการ
ติดตามประเมินผลแผนต่าง ๆ มีเป้าหมายท้ังเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจระดับนโยบาย 
และการสร้างความเข้าใจกับภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง โดย สผ. ได้เผยแพร่รายงานการ
ติดตามประเมินผลในรูปแบบเอกสารรายงานและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์บนผ่านเว็บไซต์ของ 
สผ. และได้เพ่ิมรูปแบบการนําเสนอข้อมูลในลักษณะอินโฟกราฟฟิก ให้มีความน่าสนใจ
และเข้าใจง่ายข้ึน 

ส่วนการนําผลการติดตามไปใช้ประโยชน์นั้น สามารถดําเนินการผ่านกลไกของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแวดล้อมและกลไกของหน่วยงานต่าง ๆ ในการวางแผนระยะ
กลางและระยะยาว เนื่องจากการจัดทํารายงานต่าง ๆ  ซ่ึงค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการ
รวบรวมข้อมูลประเด็นตัวชี้วัดจํานวนมาก จึงไม่สามารถตอบสนองการตัดสินใจเร่งด่วน 
ยกเว้นการดําเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ 
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๓.๓.๓.๓.๒๒๒๒.๒ .๒ .๒ .๒ ระบบระบบระบบระบบสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศการติดตามประเมนิการติดตามประเมนิการติดตามประเมนิการติดตามประเมนิผลผลผลผลนโยบายและแผนนโยบายและแผนนโยบายและแผนนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม    

ระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สผ. โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบติดตามประเมินผลนโยบายและ
แผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการพัฒนาระบบบูรณา
การการสื่อสารข้อมูลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ
แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการนโยบายและแผน และการติดตาม
ประเมินผลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือท่ีตอบสนองต่อการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว และสามารถบูรณาการกับนโยบายและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลฯ ให้แก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้รับทราบและนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ท่ีผ่านมา ท่ีปรึกษาได้ทําการศึกษา “ระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” พบว่า ระบบติดตามประเมินผลฯ นี้ จัดทําให้มีข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เป็นระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการนโยบายและแผน และการติดตาม
ประเมินผลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือท่ีตอบสนองต่อการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว และสามารถบูรณาการกับนโยบายและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ ๒) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลฯ ให้แก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ในการใช้งานระบบ มีการรองรับการทํางานบนหน้าจออุปกรณ์เครือข่ายได้ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC , Notebook, Tablet และ Smart Phone ต่าง ๆ เป็นต้น และสามารถใช้งานผ่าน
ทาง Web Browser ต่าง ๆ ได้ เช่น Chrome, Firefox และ Safari เป็นต้น โดยมีผู้ใช้งานระบบ ๓ 
ระดับ ได้แก่ 

(๑) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ท้ังหมด คือ บุคลากร
ของ สผ.ท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบฐานข้อมูลดังกล่าว  

(๒) ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ใช้งาน (Users) สามารถเข้าใช้งานได้ตามขอบเขตท่ีกําหนด โดยถูก
จํากัดสิทธิ์ในการใช้งานบางส่วน เช่น การเข้าไปจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน และการดูรายงาน
การเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ท้ังนี้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
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ผู้ใช้งาน คือ บุคลากรของ สผ.ท่ีได้รับมอบหมายในการเพ่ิมเติมข้อมูลหน่วยงาน แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติม  

(๓) ผู้เยี่ยมชม (Visitor) คือ บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจและต้องการทราบผลการดําเนินงานตามแผน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะสามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้เพียงบางส่วน
และไม่สามารถกระทําการใด ๆ กับข้อมูลได้ สามารถดูผลการดําเนินงานท่ีแสดงท่ีหน้าเว็บได้
เพียงอย่างเดียว 

เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ ประกอบด้วย  

(๑) ข้อมูลนโยบายและแผน เพ่ือลิงค์ไปยังแผนงานท่ีเก่ียวข้อง แบ่งเป็น ๓ หมวดหมู่ คือ 
หมวดหมู่ ความหลากหลายทางชีวภาพ  (แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) หมวดหมู่ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หมวดหมู่ การพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs (การ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)) 

(๒) ผลการดําเนินงาน แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และ
รายงานการติดตามประเมินผลท่ีผ่านมา โดยแสดงข้อมูลท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร์ท้ังหมด 
ได้แก่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/กิจกรรม ผลการ
ดําเนินงานและ รายละเอียดโครงการ โดยปรากฎผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  แผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณา
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(๓) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะแสดงผลการดําเนินงาน (โครงการ) ของแต่ละหน่วยงานท่ีได้
ปฏิบัติตามแผนฯ และรายงานไว้ ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มประเภทหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยปรากฏผล
การดําเนินงานแสดงรายการโครงการดําเนินการต่าง ๆ ในแต่ละปี 

(๔) ติดต่อเรา แสดงรายละเอียด แผนท่ีตั้งและเบอร์โทรติดต่อ ของหน่วยงานรับผิดชอบแผน
และระบบฐานข้อมูล ได้แก่ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม กองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นต้น 

(๕) เข้าสู่ระบบ แสดงการเข้าสู่ระบบ เพ่ือกรอกข้อมูลในระบบติดตาม โดยใช้ชื่อและรหัสผ่าน
ท่ีถูกกําหนดไว้ และเข้าระบบหน้าแผนงานและนโยบาย หมวดหมู่ จัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม (แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
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ปัจจุบัน ระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์มาเป็นระยะ โดยท่ีปรึกษาได้ทําการประเมินความเห็น
สําหรับระบบฐานข้อมูลติดตามและประเมินผลเบ้ืองต้น เพ่ือเป็นแนวทางของผู้ใช้งาน ผู้รับผิดชอบท่ี
ดูแลโครงการ และข้อมูลของโครงการ โดยใช้หลักการประเมินจากความเห็นของผู้ใช้งาน ผู้รับผิดชอบ
ท่ีดูแลโครงการ และข้อมูลของโครงการในลักษณะการประเมินแบบปลายเปิด อันจะเป็นแนวทางการ
พัฒนาในอนาคต โดยอ้างอิงตามหลักของระบบท่ีมีอยู่แล้ว และพิจารณาจุดท่ีคิดว่าสามารถปรับปรุง
แล้วเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ อย่างไรก็ตามการประเมินความเห็นท้ังหมดนั้น 
เป็นการประเมินตามปัญหาของผู้ใช้งาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และข้อมูลของโครงการเป็นหลัก ซ่ึงใน
บางความเห็นนั้นต้องดูเพ่ิมเติมตามความเห็นของผู้พัฒนาร่วมด้วย เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการใช้
งาน ดังนั้น การแก้ไขต้องพึงระมัดระวังการส่งผลกระทบต่อระบบ หรือฐานข้อมูลท่ีมีการใช้งานอยู่ได้ 
โดยมีความเห็นการพัฒนาระบบสําหรับผู้พัฒนาระบบ ดังนี้ 

๑) การปรับปรุงในส่วนของหน้าแสดงผลข้อมูลสําหรับผู้ใช้งานท่ัวไป 
- แสดงแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) จะช่วยให้เข้าใจลําดับชั้นของข้อมูลและทําให้ผู้ชม

เว็บไซต์เข้าใจโครงสร้างภาพรวม และสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้รวดเร็วข้ึน 
เนื่องจากรายงานผลการดําเนินงานมีหลายหมวดหมู่และลําดับชั้นข้อมูลท่ีแตกต่างกัน 

- เพ่ิมระบบค้นหา เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายข้ึน การลิงก์ข้อมูล อาทิ 
หน้าแสดงข้อมูลหน่วยงานมีลิงก์โครงการ และหน้าโครงการมีลิงก์สําหรับหน่วยงาน 

- การปรับการแสดงผลในมือถือ ยังมีบางข้อความและการแสดงผลท่ีผิดเพ้ียนเล็กน้อย 
อาจมีการปรับปรุงการแสดงผลให้สวยงาม และจัดแบ่งการแสดงผลใหม่เพ่ือเพ่ิมความ
ดึงดูดในการดูข้อมูลของผู้เยี่ยมชม 

๒) การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
๒.๑) ปัญหาเรื่องการเพ่ิมโครงการ 

- หากต้องการเพ่ิมโครงการ จําเป็นต้องเพ่ิมแผนปฏิบัติการก่อนเสมอ 
- หากแผนปฏิบัติการบางแผนมีโครงการซํ้ากัน จะต้องเพ่ิมแยกกัน  
- การปรับปรุงและออกแบบฐานข้อมูลของโครงการใหม่ โดยทําให้สามารถเพ่ิม

ข้อมูลโครงการแยกจากแผนปฏิบัติการได้เพ่ิมความสะดวกในกรณีท่ียังไม่ทราบ
ว่าโครงการนี้ อยู่ในแผนปฏิบัติการไหน และสามารถให้หน่วยงานเพ่ิมข้อมูล
โครงการได้โดยตรงด้วย ซ่ึงหากมีโครงการท่ีซํ้ากันควรสามารถตรวจสอบได้  

- ในกรณีท่ีรายงานหลาย ๆ รายงานสามารถใช้โครงการร่วมกันได้ อาจสามารถ
พิจารณาให้โครงการท่ีนําเข้าระบบ นั้นแยกออกมาจากรายงาน และเชื่อมโยง
กับรายงานท่ีมีการใช้ข้อมูลนั้น ๆ ทํารายงาน ซ่ึงต่อไปจะสามารถค้นหาได้ว่า
โครงการแต่ละโครงการมีการนําไปอ้างอิงในรายงานฉบับไหนบ้าง มีก่ีฉบับท่ีใช้
อ้างอิง 
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- ในกรณีท่ีแนวทางปฏิบัติ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แต่ยังไม่ทราบว่ามีโครงการ
อะไรบ้างท่ียังมีการดําเนินการ หรือยังไม่มีการนําส่งข้อมูลของโครงการ 
สามารถเพ่ิมข้อมูลของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติเข้าไปในระบบได้ 

- การกําหนดงบประมาณของโครงการ สามารถกําหนดว่าไม่ระบุ หรือไม่ทราบ
ได้ 

๒.๒) การปรับปรุงระบบการค้นหา และการเพ่ิมข้อมูลโครงการของแต่ละหน่วยงาน 
- ระบบค้นหาสามารถอํานวยความสะดวกในการ กรอกข้อมูลโครงการได้ โดย

สามารถไปกรอกจากหน้าของหน่วยงานหรือ ไปกรอกจากหน้าของกิจกรรมได้ 
- สามารถแก้ไขหรืออัพเดทข้อมูลได้ง่าย จากหน้าค้นหา 
- สามารถค้นหาเชิงลึกจากหน่วยงานได้ เช่น หน่วยงานนี้ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ 

แนวทางปฏิบัติ และตัวชี้วัดโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้าง หรือหน่วยงานนี้มี
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม อะไรบ้าง และงบประมาณรวมเท่าไร เป็นต้น 

๒.๓) ระบบการนําเข้าข้อมูล และ นําออกข้อมูล  
- การนําเข้าข้อมูลในกรณีท่ีมีการบันทึกในโปรแกรม microsoft office อาทิ 

Excel 
- การนําออกข้อมูล ในกรณีท่ีต้องการข้อมูลจากระบบ 
- จัดสร้างระบบ นําเข้าและนําออกตามความต้องการ 

๒.๔) ระบบเก็บข้อมูลการแก้ไขข้อมูล 
- กรณีท่ีมีการอัพเดท หรือแก้ไขข้อมูลโครงการ ในกรณีท่ีโครงการมีการ

ดําเนินการต่อในแต่ละปี โดยท่ียังเป็นโครงการเดิม สามารถบันทึกข้อมูลเพ่ิม
ได้โดยแยกตามปี 

- การเก็บประวัติการแก้ไขโครงการ การนําส่งรายงาน หรือ การบันทึกแก้ไข
โครงการในระบบ หากมีการแก้ไขหรือบันทึกผิดพลาด สามารถตรวจสอบและ
แก้ไขได้ง่าย 

๒.๕) ระบบไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลา เกิดปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อหน้าเว็บไซต์ 
ได้ในบางช่วงเวลา ซ่ึงอาจจะเกิดจากการปรับปรุงระบบ 

๒.๖) การแสดงข้อมูลรายงานแบบข้อความ และแผนภาพ 
- จํานวนของโครงการท้ังหมด 
- จํานวนของโครงการท่ีมีการระบุงบประมาณ/ไม่ระบุงบประมาณ 
- จํานวนของงบประมาณของแต่ละโครงการ/จํานวนของงบประมาณรวม

ท้ังหมด 
๒.๗) การจัดการระบบผู้เข้าใช้งาน 
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- การเข้าใช้งาน แบ่งสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน ตามหน่วยงาน ท่ีเข้ามาให้
ข้อมูลในระบบ โดยรองรับให้แต่ละหน่วยงานสามารถมีผู้เข้าใช้งานได้มากกว่า 
๑ คน ผู้เข้าใช้งานในระบบ แต่ละคนมีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานการเข้ามาใน
ระบบ 

- การแก้ไข เพ่ิม หรือลบข้อมูล ควรกําหนดสิทธิ์ชัดเจน ทางผู้ดูแล อาจสามารถ
ปรับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานได้  

- การท่ีมีผู้เข้าใช้งานจํานวนมาก เม่ือมีปัญหาบางอย่างเกิดข้ึน อาทิ การเพ่ิม
ข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูล ต้องมีการเก็บข้อมูลผู้กระทําการ
ด้วย เพ่ือสามารถค้นได้ว่าใครเป็นผู้เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล หรือ
จุดไหนท่ีข้อมูลนั้นมีความสําคัญต่อระบบ 

๒.๘) การแก้ไขโครงสร้างระบบ ระดับของโครงสร้าง และความสัมพันธ์ 
- ตามความต้องการของระบบนั้น ต้องสามารถสร้างรูปแบบของการนําเข้า

ข้อมูลได้ ซ่ึงอาจจะหมายถึงการท่ีผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งจํานวนและ
ระดับของโครงสร้างของข้อมูลได้ เนื่องจากระบบปัจจุบันนั้นมีการกําหนด
ระดับของข้อมูลและความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน เม่ือมีการสร้างรายงานใหม่
ท่ีมีระดับของข้อมูลและความสัมพันธ์ท่ีไม่เหมือนกับท่ีมีการกําหนดไว้ จะทํา
ให้ไม่สามารถเพ่ิมข้อมูลได้จึงต้องมีการพัฒนาระบบใหม่ให้สอดคล้องกับ
รายงานใหม่ท่ีมีการจัดทํา 

- แนวทางการปรับแต่งระบบในส่วนของโครงสร้าง เพ่ือให้สามารถรองรับ
รายงานท่ีมีความแตกต่างกันได้ มี ๒ แนวทางท่ีสามารถแก้ไขโครงสร้างได้ คือ 
๑) ปรับแต่งให้ระดับของข้อมูลคงท่ี เช่น ระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ แต่
สามารถยืดหยุ่นในเรื่องความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ และให้ทางผู้ดูแลระบบ 
สามารถกําหนดการแสดงข้อมูลจากระดับของข้อมูลได้ การทําแบบนี้จะทําให้
อย่างน้อยการสร้างฟอร์มรายงานใหม่ สามารถยืดหยุ่นได้ในกรณีท่ีรายงาน
ใหม่ มีระดับของข้อมูลไม่มากไปกว่า ระดับข้อมูลท่ีกําหนดไว้ ๒) ปรับให้ระดับ
ของข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล สามารถยืดหยุ่นได้ท้ังหมด โดยอิงตาม
รายงานใหม่ท่ีมีการจัดสร้างคือ ให้ผู้ดูแลสามารถสร้างระดับข้อมูล และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้เอง แต่การทําแบบนี้นั้นจะมีความยุ่งยากมากกว่า
แบบแรก เนื่องจากแต่ละครั้ง ท่ีมีการจัดทํารายงานใหม่ ผู้ ดูแลจะต้อง
ทําการศึกษาและเข้าใจในโครงสร้างของข้อมูลเป็นอย่างดี เพ่ือท่ีสามารถ
จัดสร้างข้อมูลให้ถูกต้องตามโครงสร้างของรายงาน เนื่องจากเม่ือมีการ
จัดสร้างโครงสร้างของรายงานแล้ว เม่ือมีการนําเข้าข้อมูลแล้วหากโครงสร้าง
ผิด หรือมีการปรับโครงสร้างใหม่ ข้อมูลท่ีมีการนําเข้าไปอาจจะต้องลบออก
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แล้วนําเข้าใหม่ หรือความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีสร้างไว้อาจเกิดความผิดพลาด
ข้ึนได้ 

- การปรับระบบโครงสร้างอาจรวมถึงการสร้างการต้ังค่าต่าง ๆ ท่ีมีผลการเพ่ิม
ข้อมูล อาทิ การเพ่ิมข้อมูลของหน่วยงาน ระบบปัจจุบันอาจสามารถเพ่ิม
หน่วยงานได้ก็ต่อเม่ือเพ่ิมข้อมูลของโครงการแล้ว จึงจะเพ่ิมข้อมูลของ
หน่วยงานได้ แต่ในกรณีท่ีรายงานการจัดการผลการดําเนินงานตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น หน่วยงานสามารถเพ่ิมข้อมูลในแผนงานและ
แนวทางปฏิบัติได้ ซ่ึงไม่เหมือนกับโครงสร้างของระบบปัจจุบันท่ีได้วางเอาไว้ 

นอกจากนี้ การเพ่ิมข้อมูลเข้าระบบนั้น ยังพบว่ามีบางจุดท่ีไม่สอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลของ
หน่วยงานนั้นสามารถเพ่ิมได้หลังจากมีการเพ่ิมข้อมูลโครงการแล้วเท่านั้น แต่จากการศึกษาในเอกสาร
ของแผนจัดการฯ สามารถระบุหน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบต้ังแต่แนวทางปฏิบัติได้เลย ซ่ึงทําให้ข้อมูล
ส่วนนี้ยังไม่สอดคล้องกับระบบ นอกจากนี้การรายงานผลตามแผนจัดการฯ ยังแบ่งหน่วยงานออกเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน ซ่ึงจากข้อมูลข้างต้นท่ีปรึกษาสามารถสรุปเป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบได้ใน ๒ ประการสําคัญ เพ่ือดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้รองรับการ
ทํางานท่ีมากข้ึน 

๑) การพัฒนาและเร่งแก้ไขระบบในปัจจุบัน ระบบการติดตามท่ีมีการใช้ในปัจจุบันนั้น
พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นแนวทางในการพัฒนาเบ้ืองต้น ดังนั้น โครงสร้าง 
ตัวชี้วัด การรายงานผล รวมถึงการต้ังค่าต่าง ๆ จะอ้างอิงตามระบบการรายงานฯ 
ดังกล่าวอยู่ รวมถึงการใช้โครงสร้างเดิมในการนําเข้าข้อมูล ส่งผลให้เป็นปัญหา เช่น การ
นําเข้าผลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแวดล้อมการเพ่ิม
โครงการ ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกการจัดการออกมา ทําให้การเพ่ิมข้อมูล การแก้ไข ยังคง
มีความยุ่งยาก หรือมีข้ันตอนซับซ้อน ซ่ึงเป็นปัญหาสําหรับผู้นําเข้าข้อมูล จึงต้องเร่งแก้ไข
ดังนี้ (๑) การนําเข้าผลรายงานของข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการแก้ไขโครงการ
ให้แยกออกมาจากโครงสร้างเดิม โดยขอให้ทางผู้พัฒนาระบบเพ่ิมช่องสําหรับนําเข้าผล
การรายงานตามลําดับชั้นท่ีผู้นําเข้าต้องการ เช่น การนําเข้าผลรายงานในลําดับของ
แนวทางปฏิบัติ หรือแผนงาน หลังจากมีการนําเข้าข้อมูลแล้ว ต้องมีการปรับแก้ในส่วน
การแสดงผลสําหรับผู้เยี่ยมชมด้วย เพ่ือให้การแสดงข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลท่ีมีการ
นําเข้าและ (๒) แยกโครงการออกมาจากระบบเดิม เพ่ือทําให้การเพ่ิมข้อมูลโครงการ 
และนําไปใช้ในรายงานนั้นง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน และทําให้โครงการเป็น
ฐานข้อมูลท่ีเป็นศูนย์กลางสามารถนําไปใช้ในแนวทางปฏิบัติหรือรายงานอ่ืน ๆ ได้โดยไม่
ต้องมีการนําเข้าข้อมูลใหม่ หรือเกิดความซํ้าซ้อนของข้อมูลเม่ือมีการออกรายงาน 
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หรือดูข้อมูลโครงการต่าง ๆ นอกจากนั้น ควรจัดทําคู่มือการใช้งานระบบการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกฉบับ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจวิธีการใช้งาน
และการนําเข้าข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

๒) การพัฒนาระบบในอนาคต สามารถดําเนินการได้ดังนี้ 
๒.๑) จัดการลําดับชั้นข้อมูลสําหรับรายงานท่ีมีความต่างกัน รวมถึงการจัดข้อมูลอ้างอิง

อ่ืน ๆ ด้วย เช่น หน่วยงาน ตัวชี้วัด และการรายงานผล เป็นต้น  
๒.๒) พัฒนาโครงการให้สามารถใช้ติดตามการดําเนินงานและดูผลการติดตามได้ เช่น 

การเก็บข้อมูลการดําเนินงานโครงการท่ีมีความต่อเนื่อง ข้อมูลของโครงการท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับโครงการอ่ืนหรือ ข้อมูลโครงการท่ีเป็นโครงการนําร่อง เป็นต้น 

๒.๓) พัฒนาระบบรับรองความต้องการใช้งานอ่ืน ๆ เช่น ระบบการออกรายงาน  
การออกเอกสารต่าง ๆ ระบบค้นหาข้อมูล ระบบการจัดเก็บสถิติ ท่ีเก่ียวกับตัวเลข 
เช่น จํานวนโครงการ และจํานวนงบประมาณ เป็นต้น 

๒.๔) ควรสร้างระบบเพ่ือรองรับการจัดทําเป้าหมายและตัวชี้วัด เพ่ือรวบรวมผลการ
ติดตามผลการดําเนินงานให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ด้วย แต่ท้ังนี้ในการพิจารณา
ดําเนินการจะต้องแยกตามรายการตัวชี้วัด ดังนั้น ระบบนี้จะมีความยุ่งยากมากข้ึน 
จึงต้องมีการพิจารณาโดยละเอียดก่อนนอกจากนี้ ยังควรพิจารณาการนําเข้าการ
รายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของโครงการเร่งด่วน (Flagship Projects) ซ่ึงอาจต้องมี
การพิจารณาว่าควรเพ่ิมในระบบฐานข้อมูลนี้ด้วยหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓-๒๖ 

๓.๒๓.๒๓.๒๓.๒....๓๓๓๓    ระบบการติดตามประเมินผลระบบการติดตามประเมินผลระบบการติดตามประเมินผลระบบการติดตามประเมินผลการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมของของของของ
หน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่น    ๆๆๆๆ    ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง    

• ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนฯ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดประโยชน์ มีกระบวนการท่ีจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล จึงได้พัฒนาโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือใช้สําหรับบริหารจัดการแผนงาน/โครงการจากทุกแหล่ง
งบประมาณท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีทาง www.padme.moi.go.th ได้อย่างสะดวกท้ังผ่าน Web 
browser และ Application ติดต้ังในโทรศัพท์ เพ่ือเป็นเครื่องท่ีช่วยให้การบริหารจัดการทุกข้ันตอน
ของการวางแผนและดําเนินการตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงระบบของแต่ละหน่วยงานท่ีมีไม่สามารถใช้ในการกํากับติดตาม
และดูผลการดําเนินงานทุกประเภทโครงการในภาพรวมของท้ังจังหวัด/ท้ังประเทศ รวมถึงการนํา
ข้อมูลผลการดําเนินงานไปใช้ประกอบการวางแผนในปีต่อไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแบบ
ตอบสนองทันที (Real Time) ภายในระบบเดียวกันได้ 

PADME (www.padme.moi.go.th) มาจากPAD = Bureau of Provincial Administration 
Development & Promotion เป็นชื่อหน่วยงานท่ีพัฒนาระบบคือ สํานักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด (สบจ.) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย M = Monitoring  
E = Evaluation 

PADME มีส่วนประกอบ ๕ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลพ้ืนฐานของแผนงาน/โครงการ ๒) ผลการ
ดําเนินโครงการ (งาน) ๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เงิน) ๔) ภาพถ่ายผลการดําเนินงานและผลการ
ตรวจราชการพร้อมคําบรรยายใต้ภาพ ๕) การรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมถึงการสั่ง
การจากผู้บังคับบัญชาและการชี้แจงแสดงดังตารางท่ี ๓-๒ 
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ตารางท่ี ๓-๒  แสดงข้อมูลส่วนประกอบของ PADME  
 

ระดับ ผู้กรอก รายละเอียดข้อมูล 
๑ ส่วนกลาง  

(สบจ.มท.) 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์อาเซียน เป้าหมาย 
การเบิกจ่ายรายไตรมาส งบประมาณท่ีจังหวัดได้รับจัดสรรจาก 
คณะกรรมการนโยบาย การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการรวมท้ังระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๒ กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ Positioning ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
ข้อมูลเบ้ืองต้นของโครงการท่ีหน่วยงานอ่ืนใช้งบประมาณ กลุ่มจังหวัด  
ดําเนินการ รายงานโครงการท่ี OSM รับผิดชอบดําเนินการเอง 

๓ จังหวัด วิสัยทัศน์ Positioning ประเด็นยุทธศาสตร์์เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
ข้อมูลเบ้ืองต้นของโครงการท่ีหน่วยงานอ่ืนใช้งบฯ จังหวัดดําเนินการ  
รายงานโครงการท่ีสํานักงานจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการเอง 

๔ ส่วนราชการท่ี
เป็นหน่วย
ดําเนินงาน
โครงการ 

รายละเอียดโครงการท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ ผลการดําเนินโครงการ  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รูปภาพพร้อมคําบรรยาย ปัญหา  
ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงกรณีมีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 

สําหรับหน่วยงานดําเนินการ ซ่ึงเป็น Layer ท่ี ๔ จะมีหรือไม่มี PADME หน่วยงานก็ต้อง
รายงานผลการดําเนินงานอยู่แล้ว แต่มีข้อแตกต่างระหว่างการใช้กับไม่ใช้ PADME คือ ถ้าใช้ PADME 
บันทึกข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลาท่ีเชื่อมต่อระบบ Internet ได้ และบันทึกท่ีเดียวรายงานได้ทุกหน่วยงาน
รวมถึงรายงานประชาชนได้ ท่ัวโลก เพราะ PADME เป็น Web Application ทํางานผ่าน Web 
Browser ซ่ึงการดูข้อมูลไม่ต้องใช้รหัสผ่าน แต่ถ้าไม่ใช่ PADME ก็ต้องรายงานทุกครั้งท่ีมีการขอข้อมูล
และท่ีสําคัญ คือไม่อาจรายงานต่อประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 

• กรมควบคุมมลพิษ  

   ภายหลังท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ให้ความสําคัญกับท้องท่ีท่ีมีปัญหามลพิษซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกําหนดให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ท้องท่ีนั้นเป็นเขต
ควบคุมมลพิษเพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ ตามความในมาตรา ๕๙  ปัจจุบัน มีการ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษไปแล้ว จํานวน ๑๘ พ้ืนท่ี ใน ๑๓ จังหวัด กรมควบคุมมลพิษ จึงเห็นควรทํา
การประเมินผลการประกาศเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือให้ทราบประสิทธิผลและผลกระทบจากการ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษ รวมท้ังจัดทําข้ันตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการประกาศและ



๓-๒๘ 

ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงขอบเขตพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ โดยได้
พิจารณานํารูปแบบตัวแบบประเมินผล CIPP เป็นการประยุกต์ใช้ตัวแบบระบบ (System Model) ซ่ึง
ประกอบด้วยบริบท (Context) ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลสัมฤทธิ์ (Result) 
และผลผลิต (Product) ร่วมกับการนําตัวชี้วัดมาใช้ในการวัดผลการดําเนินงานหรือความสําเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

การประเมินประสิทธิผลและผลกระทบจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษ เป็นการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยการ
กําหนดตัวชี้วัดครอบคลุมระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประกาศ
เขตควบคุมมลพิษ และความสําเร็จของการดําเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ โดยมีกรอบการประเมิน
ประสิทธิผลและผลกระทบจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยพิจารณา ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ 
บริบทท่ีเก่ียวข้อง ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

(๑) ปัจจัยนําเข้า เป็นการประเมินเพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้การ
ดําเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายและสามารถตอบสนองความจําเป็นในการดําเนินงาน 
ส่งผลให้แผนงานนั้นปฏิบัติได้จริงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม สําหรับปัจจัย
นําเข้าท่ีนํามาประเมินในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน/บุคลากร
รับผิดชอบ และงบประมาณ 

(๒) กระบวนการ เป็นการประเมินการเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนได้มีการ
นําไปสู่การปฏิบัติท่ีครบถ้วน การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในการลด
และขจัดมลพิษในพ้ืนท่ี รวมถึงมีกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง 

(๓) ผลผลิต เป็นการประเมินเพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประเมินสิ่งท่ีได้รับจากแผนปฏิบัติ
การฯ ได้แก่ การมีระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ หรือมี
วิธีการ กลไกในการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนท่ี 

(๔) ผลลัพธ์ พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต หรือการประเมินผลจากการท่ีมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดขยะมูลฝอย หรือการมีกลไกในการเฝ้าระวังหรือ
ติดตามการดําเนินงาน อันส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

ส่วนการพิจารณาผลกระทบจากการดําเนินงานเขตควบคุมมลพิษ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงาน
นั้นก่อให้เกิดผลอ่ืน ๆ ตามมานอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ เป็นการพิจารณาความคิดเห็น
ของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือการขยายการลงทุน การ
ท่องเท่ียว และสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ ยังพิจารณาบริบทด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมักเป็นประเด็นท่ี
ควบคุมได้ยากหรือไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ สภาพพ้ืนท่ีทางกายภาพและท่ีต้ัง การแปรปรวนของ



๓-๒๙ 

ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ นโยบาย
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ด้านสิ่งแวดล้อม กระจายอํานาจ และการมีส่วนร่วม  

ซ่ึงการประเมินพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า การรับรู้และความเข้าใจของ
หน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับพ้ืนท่ีมีน้อยมาก รวมท้ังพบข้อจํากัดในการ
ดําเนินงาน อาทิ ขอบเขตพ้ืนท่ีซ่ึงมีขนาดใหญ่เกินไป แผนปฏิบัติการฯ ท่ีขาดการจัดลําดับความสําคัญ
ของปัญหาและโครงการ การใช้งบประมาณตามปกติของหน่วยงานซ่ึงมีไม่เพียงพอ และการขาดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขจัดมลพิษ เป็นต้น ข้อจํากัดเหล่านี้ไม่ได้นําไปสู่การปรับนโยบายท่ี
ชัดเจน ส่วนการต้ังคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามประเมินผลการดําเนินงานเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัด เม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น พบว่า มีลักษณะซํ้าซ้อนระหว่างหน่วยงานดําเนินการกับหน่วยงาน
กํากับและติดตามประเมินผล หน่วยงานท่ีร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานเขตควบคุมมลพิษ และขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
คณะอนุกรรมการฯ 

• สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการติดตามประเมินผล
การผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ พร้อมท้ังการพัฒนาดัชนีเพ่ีอวัดผล
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน และได้รายงานสู่สาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับการติดตามผล
การดําเนินงานใน ๓ ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ และการประเมินผล
กระทบการพัฒนา เพ่ือให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
ส่วนท่ีสอง เป็นการติดตามความก้าวหน้าการแปลงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติของภาคีพัฒนาท้ังภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชน เพ่ือให้ทราบว่าภาคส่วนต่าง ๆ  
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไร   
ส่วนท่ีสาม เป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประเทศของ สศช. ดําเนินการโดยอาศัยการประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมท้ัง ใช้ฐานข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ีดําเนินงานเป็นประจํา การสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และงานสํารวจข้อมูลเฉพาะเรื่องท่ีจัดทําข้ึนในแต่ละปี 
นอกจากนี้ สศช. ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานระหว่างประเทศ 
สนับสนุนการติดตามประเมินผลท่ีต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การวิเคราะห์และจัดทํา
เส้นความยากจน การติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ การติดตาม
ประเมินผลการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของ



๓-๓๐ 

ประเทศ ท้ังในมิติการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการสนับสนุนการเพ่ิม
ศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  

เห็นได้ว่าการติดตามและประเมินผล จําเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและอาศัยการ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและครบถ้วน มีปริมาณข้อมูลท่ี
เหมาะสมในการสะท้อนความก้าวหน้าในการดําเนินงานและและผลงานท่ีเกิดข้ึน มีระบบการติดตาม
ประเมินผลท่ีสอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดประโยชน์ในการตัดสินใจทางนโยบาย เกิดความเชื่อมโยงของการดําเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความพึงพอใจ โดยพิจารณาใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้านท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ พิจารณาข้อจํากัดและความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ และเง่ือนไขภายนอกต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย 

๓๓๓๓....๓๓๓๓    การตรวจสอบการตดิตามขอ้มลูและประเมนิผลตามตวัชีว้ดัการตรวจสอบการตดิตามขอ้มลูและประเมนิผลตามตวัชีว้ดัการตรวจสอบการตดิตามขอ้มลูและประเมนิผลตามตวัชีว้ดัการตรวจสอบการตดิตามขอ้มลูและประเมนิผลตามตวัชีว้ดั    
แผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

การตรวจสอบการติดตามข้อมูลและประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิจารณาการติดตามข้อมูลและประเมินผลการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ ท้ังโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับ
ตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ ผลการตรวจสอบ ได้แก่ รายละเอียดการติดตามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในปัจจุบัน 
และ/ หรือ ลักษณะฐานข้อมูล (ถ้ามี) และรายละเอียดการเก็บข้อมูล เพ่ือระบุความสอดคล้องในการ
ใช้ติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ หรือระบุตัวชี้วัดท่ีสามารถเป็นตัวชี้วัดท่ีรองรับตัวชี้วัดหลัก (proxy 
indicators) ท่ีจะสามารถใช้ในการติดตามประเมินผล หรือแนวทางในการหารือหน่วยงานรับผิดชอบ
ข้อมูลตัวชี้วัดต่อไป รายละเอียดผลการตรวจสอบแสดงดังตารางท่ี ๓-๓



๓-๓๑ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ แนวทางการนําไปใช้
ติดตามประเมินผลแผน

จัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล  

รายละเอียดการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
๑.๑ ประกาศใช้แผนที่แนวเขต

พื้นที่ปา่ที่มีแนวเขตเดียวกัน 
(One Map) และจํานวน
พื้นที่จัดที่ดนิทาํกินให้ชุมชน 

ทส. (ปม./อส./
สผ.) 

สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ** 
(เลขานุการ
คณะกรรมการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดนิของ
รัฐแบบบูรณาการ) 

- มีเว็บไซต์เฉพาะของ One Map 
http://www.pacc.go.th/pacc_20
15/onemap/pages-about-
me2.html  

- มีข้อมูลการประชุมคณะกรรมการ 
One Map 

- ข้อมูลความคืบหน้า
กระบวนการจัดทาํ One 
Map และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 

ระดับ ๒ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
เชิงกระบวนการได้ 
แต่ไม่มีการจัดทํา
ฐานข้อมูล 

ทส. (ปม./อส./
สผ.) 
 

กองบริหารจัดการที่ดิน 
สผ. (เลขานุการ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ) 
สํานักจัดการที่ดิน 
ของรัฐ กรมที่ดิน** 

- ข้อมูลผลการจัดที่ดนิทํากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (จํานวนพื้นที่ที่ได้
จัดที่ดินทาํกินให้ชุมชน) 
http://www.dol.go.th/  

- เก็บข้อมูลตามพื้นที่
เป้าหมายตามนโยบายของ 
คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดนิแห่งชาติ 

ระดั บ  ๒  สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
เชิงปริมาณได้ แต่ไม่มี
การจัดทําฐานข้อมูล 

๑.๒ ร้อยละของพื้นที่การ 
ถือครองที่ดินแต่ละประเภท
เทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศ 
ตัวชี้วัดทางเลือก>
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ดนิ 

ทส. (ปม./อส./
สผ.) 

กรมที่ดิน - ข้อมูลปริมาณเอกสารสิทธิ์ที่ดนิ 
ทั่วประเทศ (พื้นที่ถือครองที่ดิน 
จําแนกตามประเภทที่ดนิ) 
http://www.dol.go.th/ 

- ข้อมูลปัจจุบันถึง  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูล
ในการติดตาม
ความก้าวหน้า 
เชิงปริมาณแต่ต้อง
ปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั 



๓-๓๒ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ แนวทางการนําไปใช้
ติดตามประเมินผล

แผนจัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

๑.๓ พื้นที่ที่มีสภาพป่าร้อยละ 
๔๐ แบ่งเป็นปา่อนุรักษ์ร้อย
ละ ๒๕ และป่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ ๑๕ 

ทส. (ปม./อส./
ทช.) 

กรมป่าไม้ - ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๐ (ปริมาณ
พื้นที่ปา่อนุรักษ์และพื้นทีป่่าเศรษฐกิจ) 
http://forestinfo.forest.go.th/ 

- พื้นที่ปา่ของประเทศ 
แยกรายจังหวัด และ
เปรียบเทียบปี ๒๕๑๖-
๒๕๖๐ 

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูลใน
การติดตาม
ความก้าวหน้าเชิง
ปริมาณที่เปน็ปัจจุบัน 

๑.๔ ระดับการดําเนินงานการ
จัดการทรัพยากรน้ํา 
แบบบูรณาการดัชนี IWRM 
ตัวชี้วัดทางเลือก> มี
นโยบายและแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
ในระดับประเทศและระดับ
ลุ่มน้ําทุกลุ่มน้าํ 

ทส. (ทน./ทบ.) กรมทรัพยากรน้ํา - ไม่พบข้อมูล ระดับการดําเนนิงานการ
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 
IWRM 

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา
http://www.onwr.go.th/?page_id=
4207 

- ไ ม่พบ ข้อ มูลระ ดับการ
ดํา เนินงานการ จัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณา
การ IWRM 

- พบข้อมูลความก้าวหน้า
การจัดทําแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา 

ระดับ ๑ หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูลตรงกัน 
แต่ยังไม่สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าได้ 

๑.๕ ร้อยละของพื้นที่ดิน 
ที่ถูกทําให้เสื่อมโทรมเทียบ
กับพื้นที่ดนิทั้งหมด 

กษ. (พด.) กรมพัฒนาที่ดนิ - มีข้อมูล พื้นที่ดินที่เสื่อมโทรม โดยกอง
สํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดนิ 
และจากรายงานการศึกษา 
https://www.ldd.go.th/ofsweb/thai
soil/p7.htm  

- พื้นที่ดินที่มีปัญหาใน
ประเทศไทย แบ่งตาม
สภาพปัญหา 

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูล
ในการติดตาม
ความก้าวหน้าเชิง
ปริมาณแต่ต้องปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

๑.๖ ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับ
การจัดการตามแนวทาง 
และมาตรการ หรือมี
โครงสร้างที่เหมาะสม 

ทส. (ทช./อส.) กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

- ระยะทางชายฝั่งถูกกัดเซาะทีไ่ด้รับการ
จัดการ จากระบบฐานข้อมูลกลางและ
มาตรฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
https://km.dmcr.go.th/  

-  สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง
รายจังหวัด 

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูล
ในการติดตาม
ความก้าวหน้าเชิง
ปริมาณที่เปน็ปัจจุบัน 



๓-๓๓ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ แนวทางการนําไปใช้
ติดตามประเมินผลแผน

จัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 

๑.๗ ปะการังที่มีชีวติมีปริมาณ  
      เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓-๙ 

ทส. (ทช./อส.) กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

- ข้อมูลสถานภาพแนวปะการังในประเทศ
ไทย 
https://km.dmcr.go.th/th/c_3/d_๑
650  

- สัดส่วนสถานภาพของแนว
ปะการัง ในสภาพต่าง ๆ 
และแผนที่สถานภาพแนว
ปะการัง ในน่านน้ําไทย
รายจังหวัด 

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูล
ในการติดตาม
ความก้าวหน้าเชิง
ปริมาณแต่ไม่ตรงกับ
ตัวชี้วัดของแผนฯ 
และต้องปรับข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

๑.๘ อัตราการจับสัตว์น้าํต่อการ  
 ลงแรงประมงทะเล (Catch   
 Per Unit Effort :CPUE)  
 ใน ๑ ชั่วโมงในนา่นน้ําไทย 

กษ (กปม.) กรมประมง - ปริมาณสัตว์น้ําต่อหน่วยลงแรงประมงใน
แหล่งน้ําจืด (CPUE) 
https://www4.fisheries.go.th/index.
php/doffile/fkey/ref๑2673  

- รายงานปริมาณการจับ
สัตว์น้ํ า ต่อหน่วยการลง
แรงประมง  (CPUE) ใน
แหล่งทะเล 

ระดับ ๒ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
เชิงทิศทาง แต่ไม่มี
การจัดทําฐานข้อมูล 

๑.๙ ยุทธศาสตร์ นโยบายและ  
      แผนการบริหารจัดการ 
      ทรัพยากรแร่ได้รับความ   
      เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ทส. (ทธ.) สํานักทรัพยากรแร่ - ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่ที่ได้รับความเห็นชอบ
ฯ ในรายงานคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่แห่งชาติ 

- นโยบาย และแผนการ
บริหารจัดการ 
ทรัพยากรแร่  
(ธันวาคม ๒๕๖๐) 

ระดับ ๒ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
เชิงกระบวนการ แต่
ไม่มีการจัดทํา
ฐานข้อมูล 

๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ 
        ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์  
        เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่ 
        อาศัยตามธรรมชาติ 

ทส. (อส./ปม./
ทช./อสพ./สผ.)  

สํานักงานนโยบาย
และแผนนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ONEP Biodiversity Series: Thailand 
Red Data 
และสถานการณ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 

- ทะเบียนรายการ
สถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคาม พิจารณาตาม
แนวทาง IUCN Red List 
Categories 

ระดับ ๒ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
เชิงทิศทาง แต่ไม่มี
การจัดทําฐานข้อมูล 

 



๓-๓๔ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ แนวทางการนําไปใช้
ติดตามประเมินผลแผน

จัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 

๑.๑๑ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนด้าน 
        ทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ 
        ดําเนินการ 

ทส. กองตรวจราชการ 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- มีระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) 
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
http://petition.mnre.go.th/MNRE_PE
TITION_59/index.php 

- รายงานผลการดําเนนิงานเรื่องร้องเรียน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที 
ได้รับ และที่ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ จําแนกตาม
ประเภทปัญหา 

ระดับ ๒ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
เชิงทิศทาง แต่ไม่มี
การจัดทําฐานข้อมูล 

๒. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับการป้องกัน บําบดัและฟื้นฟู 
๒.๑  คุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา 
       ผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ   
       ๘๐ 

ทส. (คพ.) กรมควบคุมมลพิษ - คุณภาพน้ําแหลง่น้าํผิวดินที่มีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (แผน
จัดการมลพิษ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

- ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ําแหล่งน้าํผิว
ดินทั่วประเทศ http://iwis.pcd.go.th/  

-ระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์ 
จากจุดตรวจวัดคุณภาพ
น้ําของ คพ. ๓๖๖ จุด 
และของสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค ๒๖๙ จุด 
จาก ๕๙ แม่น้ําและ ๖ 
แหล่งน้ํา  

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูล
ในการติดตาม
ความก้าวหน้าเชิง
ปริมาณที่เปน็ปัจจุบัน 

๒.๒ คุณภาพอากาศมีจํานวน
วันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
๙๙ 

ทส. (คพ.) กรมควบคุมมลพิษ - ระบบฐานข้อมูลคุณภาพอากาศและ
เสียง 
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/  

-ระบบฐานข้อมูลคุณภาพ 
อากาศวัดจาก ๖ 
พารามิเตอร์  

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูล
ในการติดตาม
ความก้าวหน้าเชิง
ปริมาณที่เปน็ปัจจุบัน 



๓-๓๕ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ แนวทางการนําไปใช้
ติดตามประเมินผลแผน

จัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 

๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
โ ด ย มี อั ต ร า ก า ร นํ า ข ย ะ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
( Recycle) ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ 

ทส. (คพ.) กรมควบคุมมลพิษ - รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน
ของประเทศไทย และรายงานสถานการณ์
มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่ถูกกําจัดอย่างถูกต้อง 
และที่ถูกนํามาใช้
ประโยชน ์
 

ระดับ ๒ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
เชิงทิศทาง แต่ไม่มีการ
จัดทําฐานข้อมูล 

๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับ
การรวบรวมและส่งไปกําจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

ทส. (คพ.) กรมควบคุมมลพิษ - รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
ไทย ปี ๒๕๖๐ 

- คพ.อยู่ระหว่างพัฒนาทําเนียบ 
การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
(PRTR) 

- ปริมาณของเสียอันตราย 
จําแนกเป็นจากชุมชน 
กากอุตสาหกรรม และมูล
ฝอยติดเชื้อ 

ระดับ ๒ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
เชิงทิศทาง แต่ไม่มีการ
จัดทําฐานข้อมูล 

๒.๕ จํานวนพื้นที่สีเขียวในเมือง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร
ต่อคน 

มท. (อปท.) สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม** 

- ระบบฐานข้อมูลด้านสิง่แวดล้อมและ
พื้นที่สีเขียว 
http://thaigreenurban.onep.go.th/  

-  ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ของกรุงเทพมหานคร 

 
 

- ข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิง
ปริมาณตามประเภท
เทศบาล 

- แสดงข้อมูลพื้นทีส่ีเขียว
เชิงปริมาณในเขต
เทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง  

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูล
ในการติดตาม
ความก้าวหน้าเชิง
ปริมาณที่เปน็ปัจจุบัน 

 



๓-๓๖ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ แนวทางการนําไปใช้
ติดตามประเมินผลแผน

จัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 

๒.๖ มีการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมได้รับการพัฒนา 

ทส. (สผ./ทธ.) สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- มีข้อมูลโครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทต่าง ๆ ใน
เว็บไซต์ 
http://www.onep.go.th/nced/  

- เอกสารเผยแพร่โครงการ
จัดทํามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ประเภทต่าง ๆ 

ระดับ ๒ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า
เชิงทิศทาง แต่ไม่มี
การจัดทําฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 
๓.๑ การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้

ทรัพยากร (Material 
Footprint: MF) ของ
ประเทศ และการบริโภค
พื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร
ต่อคน 

วท. (สวทช.) สํ านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยความ 
ร่วมมือกับ ศูนย์ 
เทคโนโลยีโลหะและ 
วัสดุแห่งชาติ 
(MTEC)** 

- MTEC มีฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุ
พื้นฐานและพลังงานของประเทศ  
http://www.thailcidatabase.net 
และมีการดําเนนิการเก็บข้อมูล MF ของ
ประเทศ 

- MF แยกรายกลุ่มวัสดุ 
(ชีวมวล ฟอสซิล แร่โลหะ 
แร่อโลหะ) และกลุ่มการ
บริโภคขั้นสุดทา้ย 
(ครัวเรือน รัฐบาล และ
การลงทุน)  

ระดับ ๑ ต้องประสาน
กระบวนการและ
ระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูล MF ของ MTEC 

๓.๒ สัดส่วนของหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างสนิค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สัดส่วนปริมาณการจัดซื้อ
จัดจ้างสนิค้า และบริการ 
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

 

ทส. (คพ.) กรมควบคุมมลพิษ - ฐานข้อมูลสนิค้าและบริการที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
http://gp.pcd.go.th 

- รายการสินค้าและบริการ
ที่ขึ้นทะเบียนสินค้าและ
บ ริ ก า รที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูล
ในการติดตาม 
ความก้าวหน้า 
เชิงปริมาณ 



๓-๓๗ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ 
แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม

ประเมินผลแผนจัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 

๓.๓ สัดส่วนการใช้พลังงาน 
ต่อจีดีพี  

พน (สนพ./พพ.) ศูนย์พยากรณ์และ
สารสนเทศพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

- รายงานภาพรวมพลงังาน  
(สิงหาคม ๒๕๖๐)  

- รายงานพลังงานกับเศรษฐกิจ  

- ความเข้มข้นการใช้
พลังงานโดยเปรียบเทียบ
การใช้พลังงานเพื่อให้เกิด 
GDP ๑ หน่วย 

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูลใน
การติดตามความก้าวหน้า
เชิงปริมาณแต่ต้องปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

๓.๔ ร้อยละของจํานวนฟาร์ม 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช และร้อยละของ
พื้นที่เกษตรอินทรีย ์

กษ (กวก./ มก
อช./ สศก.) 

สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน
สินค้าพืช กรม
วิชาการเกษตร 

- ระบบงานรับรองแหล่งผลิตพืช GAP 
DOA Online http://gap.doa.go.th/ 
(update) 

- ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
http://organic.doa.go.th/  

- จํานวนราย และขนาด
พื้นที่ที่เข้าสู่ระบบงาน
รับรองมาตรฐานฯ 
แสดงผลการดําเนนิงาน
แยกรายจังหวัด 

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูลใน
การติดตามความก้าวหน้า
เชิงปริมาณที่เป็นปัจจุบนั 

๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
เข้าร่วมโครงการ 
อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น 
และผ่านเกณฑ์ระดับสี่ขึ้นไป 

อก (สป.อก.) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

- เว็บไซต์โครงการ
http://greenindustry.diw.go.th/ 

- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่
ได้รับการรับรอง 
https://www.ieat.go.th/eco/  

- สถานประกอบการที่ผ่าน
การรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว จําแนกตามระดับ 

ระดับ ๒ สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าเชิงปริมาณ 
แต่ไม่พบการจัดทํา
ฐานข้อมูล 

๓.๖ พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จํานวน 
๑๕ พื้นที ่

อก. (สป.อก./
กรอ.) 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- มีเว็บไซต์ศูนย์เผยแพร่ พัฒนา และ
บริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ https://www.ieat.go.th/eco  

- ไม่พบรายละเอียดการพัฒนา 

- แสดงรายละเอียด แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ระดับ ๒ สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าเชิงปริมาณ 
แต่ไม่พบการจัดทํา
ฐานข้อมูล 

๓.๗ จํานวนแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานประกอบการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ไทย 

กก.  กรมการท่องเที่ยว - ข้อมูลสถานประกอบการที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานของกรมการทอ่งเที่ยว 
www.dot.go.th   

- จํานวนสถาน
ประกอบการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานในด้าน
ต่าง ๆ  

ระดับ ๒ สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าเชิงปริมาณ 
แต่ไม่พบการจัดทํา
ฐานข้อมูล 



๓-๓๘ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ 
แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม

ประเมินผลแผนจัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 

๓.๘ ประกาศใช้กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการเข้าถึงและ
แบ่งปนัผลประโยชนท์ี่
ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ 

ทส. (สผ.) สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- แผนแม่บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๔ และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- แผนการจัดทาํ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ 

ระดับ ๑ หน่วยงานตรงกัน 
แต่ไม่พบรายละเอียดการ
ประกาศใช ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของประเทศ ในภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่ง 
ลดลงร้อยละ ๗-๒๐ ภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เทียบเคียงกับ
กรณีพื้นฐาน โดยใช้ พ.ศ. 
๒๕๔๘ เป็นปีฐาน) 

ทส. (สผ./
อบก.) 

สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ
องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การ
มหาชน) 

- สถานการณ์การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลงังาน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
http://www.eppo.go.th/index.php/
th/energy-information/ 

- ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) http://www.tgo.or.th/2015  

- แสดงสถานการณ์ การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคพลังงาน และ
คมนาคมขนสง่รายป ี

ระดับ ๓ มีฐานข้อมูลใน
การติดตามความก้าวหน้า
เชิงปริมาณแต่ต้องทาํการ
รวบรวมและปรับให้เป็น
ปัจจุบนั 

๔.๒ สัดส่วนพลงังานหมุนเวียน 
ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ 

พน. (พพ.) 
 
 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 
 

- สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
(Percentage of Alternative Energy 
Consumption) ต่อการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้าย 

- สถิติและข้อมูลพลังงาน 
http://www.dede.go.th/ 

- พลังงานทดแทน  
(Alternative energy) 
หมายรวมถึง พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานความร้อน 
และเชื้ อ เพลิ งชี วภาพ  
ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลั ง งาน
ทางเลือก 

ระดับ ๓ สามารถใช้
ประเมินผลได้ แต่เลือก
วิเคราะห์เฉพาะพลังงาน
หมุนเวียน(Renewable 
energy)โดยอาจพิจารณา
ใช้ตัวชี้วัดตามแผน พัฒนา
พลังงานทด 



๓-๓๙ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ 
แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม

ประเมินผลแผนจัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 

๔.๓ จํานวนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ทส. (สผ.) สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  

- พบข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
ฝึกอบรมบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

- มีข้อมูลการดําเนินงาน 
แต่ไม่พบข้อมูลจํานวน 
อปท.ที่มีการบูรณาการ 
การปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 

ระดับ ๑ ไม่พบข้อมูลตาม
ตัวชี้ วัด  ควรพัฒนาแบบ
รายงานและอาจต้องหารือ
การเก็บข้อมูลตัวชี้ วัดกับ
หน่วยงาน  

องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การ
มหาชน)** 

- อบก.ดําเนินโครงการ Low Carbon City 
Program ภายใต้โครงการ PMR ของ
ธนาคารโลก และมีการทําบันทกึความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ในการเผยแพร่ความรู้ด้าน 
Carbon Footprint for Organization 
และ City Carbon Footprint ให้แก่ 
อปท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ํา 

- มีข้อมูลการดําเนินงาน 
แ ต่ ไ ม่พบส รุป จํ านวน 
อปท. ที่มีการบูรณาการ
การปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๔.๔  องค์กรหรือเครือข่ายรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
พื้นที่ชุมชน 

ดท. (ศภช.) ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ  

- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) มี
เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ  

- ไม่พบข้อมูลตามตัวชี้วัด  ระดับ ๑ ไม่พบข้อมูลตาม
ตัวชี้ วัด ควรพัฒนาแบบ
รายงานและอาจต้องหารือ
การเก็บข้อมูลตัวชี้ วัดกับ
หน่วยงาน 

สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ** 
  

- พบข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่พบ
ข้อมูลจํานวน องค์กรหรือเครือข่ายรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

- ไม่พบข้อมูลตามตัวชี้วัด 

 



๓-๔๐ 

ตารางที่ ๓-๓ ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ตามแผนระบ)ุ 

ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลที่มีอยู่ 
แนวทางการนําไปใช้ตดิตาม

ประเมินผลแผนจัดการ* 
หน่วยงานที่มีการ
รวบรวมข้อมูล 

การติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ลักษณะฐานข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 

๔.๕ จํานวนประชากรที่เสียชีวิต 
สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือ
ต้องโยกย้าย/อพยพ เนื่องมา 
จากผลของภัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ 

ดท. (ศภช.) กรมป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย* 

- สถิติภัยพิบัติ ศูนย์เตือนภัยพิบัตแิห่งชาติ  - ข้อมูลสถิติภัยพิบัติแบ่ง
ตามประเภท วาตภัย 
อุทกภัย สึนามิ ภัยแล้ง  
ไฟปา่ ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินไหว 

ระดับ ๑ หน่วยงานตรงกัน 
แต่ยังไม่สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าได้ 

๔.๖ จํานวนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
กิจกรรมการดําเนินงาน 
ในแต่ละป ี

ทส. (สป.ทส.) สํานักปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลโครงการความร่วมมือในเว็บไซต์
กองการต่างประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิง่แวดล้อม 
http://oic.mnre.go.th/th/  

 

มีข้อมูลโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน 
หน่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่มี
การรวบรวมเป็นข้อมูล
ของประเทศ 

ระดับ ๑ ไม่พบข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด ควรพัฒนาแบบ
รายงานและอาจต้องหารือ
การเก็บข้อมูลตัวชี้วัดกับ
หน่วยงาน 

หมายเหตุ:   
* แบ่งการใช้ข้อมูลจากผลการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
   ระดับ ๑ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการฯ ได้ 
   ระดับ ๒ มีข้อมูลที่สามารถติดตามความก้าวหน้า (เชิงกระบวนการ เชิงทิศทาง หรือเชิงปริมาณ) ของแผนจัดการฯ ได้ แต่ยังไม่มีการจัดทําฐานข้อมูล  
   ระดับ ๓ มีข้อมูลที่สามารถติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการฯ ได้ และมีการจัดทําฐานข้อมูล  
** ระบุหน่วยงานเพิ่มเติม เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามที่แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุกับหน่วยงานที่มีการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด 

                                           ไม่สอดคล้องกัน



๓-๔๑ 

จากการแบ่งกลุ่มผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลท่ีมีอยู่เป็น ๔ กลุ่ม จาก ๓๒ ข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดท่ีต้องการในการประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ มี ๒ กลุ่มข้อมูล) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

ตัวช้ีวัดท่ีอยู่ในระดับ ๑ หรือตัวชี้วัดท่ีไม่พบข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนจัดการฯ ในระบบข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มี ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการดัชนี IWRM ๓.๑ การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ  ๓.๘ กฎระเบียบเก่ียวกับการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ ๔.๓ จํานวนอปท.ท่ีการบูรณาการการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ๔.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๔.๕ จํานวนประชากรท่ีได้รับผลกระทบเนื่องมาจากผลของภัยพิบัติ  และ ๔.๖ จํานวนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงตัวชี้วัดเหล่านี้จําเป็นจะต้องพัฒนาแบบรายงานหรือ
การสัมภาษณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง และอาจต้องมีการหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการร่วมพัฒนาตัวช้ีวัดท่ี
เหมาะสม ต่อไป 

ตัวช้ีวัดท่ีอยู่ในระดับ ๒ หรือตัวชี้วัดท่ีพบข้อมูลท่ีสามารถติดตามความก้าวหน้า (เชิงกระบวนการ 
เชิงทิศทาง หรือเชิงปริมาณ) ของแผนจัดการฯ ได้ แต่ยังไม่มีการจัดทําฐานข้อมูล มี ๑๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
ท่ี ๑.๑ (๑) ประกาศใช้แผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีมีแนวเขตเดียวกัน ๑.๑ (๒) จํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน  
๑.๘ อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงทะเล ๑.๙ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม ๑.๑๑ เรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชน ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชน ๒.๖ มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียว ๓.๖ พ้ืนท่ี
พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ ๓.๗ จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ซ่ึงตัวชี้วัดเหล่านี้ต้องทําการสังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับตัวช้ีวัด หรือปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และอาจหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาจัดทําข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลต่อไป 

ตัวช้ีวัดท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือตัวชี้วัดท่ีพบข้อมูลท่ีสามารถติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการฯ  
ได้ และมีการจัดทําฐานข้อมูล มี ๑๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑.๒ ร้อยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแต่ละประเภทเทียบ
กับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ๑.๓ ปริมาณพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์และพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ ๑.๕ พ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให้เสื่อมโทรม 
๑.๖ ระยะทางชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะท่ีได้รับการจัดการ ๑.๗ อัตราการเปลี่ยนแปลงของปะการังท่ีมีชีวิต ๒.๑ 
คุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน ๒.๒ จํานวนวันท่ีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ๒.๕ จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียว
ในเมือง ๓.๒ หน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓.๓ 
สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี ๓.๔ จํานวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี ๔.๑ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง และ ๔.๒ สัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย ซ่ึงตัวชี้วัดเหล่านี้ ควรได้มีการประสานฐานข้อมูลท่ีมีอยู่กับระบบการ
ติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการนําข้อมูลไปใช้สูงสุด 



๓-๔๒ 

นอกจากนั้น ผลการตรวจสอบเครื่องมือติดตามข้อมูลท่ีมีอยู่ ตามตัวชี้วัดแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยังชี้ให้เห็นหน่วยงานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงไม่สอดคล้องกับหน่วยงาน
รับผิดชอบท่ีระบุไว้ในแผนจัดการฯ อาทิ ตัวชี้วัด ๑.๑ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ) ตัวชี้วัดท่ี ๒.๕ จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นต้น  
ซ่ึงตัวชี้วัดเหล่านี้ จําเป็นต้องมีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับหน่วยงานท่ีมีการเก็บ
ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือการติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดต่อไป 

 



๔-๑ 

    
๔๔๔๔....    ผลผลผลผลการติดตามแนวทการติดตามแนวทการติดตามแนวทการติดตามแนวทางการปฏิบัติางการปฏิบัติางการปฏิบัติางการปฏิบัติ    
                    และผลการประเมินผลการและผลการประเมินผลการและผลการประเมินผลการและผลการประเมินผลการดําเนินงานดําเนินงานดําเนินงานดําเนินงาน    
                    ตามตัวชีว้ดัตามตัวชีว้ดัตามตัวชีว้ดัตามตัวชีว้ดัภายใต้ภายใต้ภายใต้ภายใต้แผนจดัการคณุภาพแผนจดัการคณุภาพแผนจดัการคณุภาพแผนจดัการคณุภาพ    
                    ส่ิส่ิส่ิส่ิงแวดล้อมงแวดล้อมงแวดล้อมงแวดล้อม    พพพพ....ศศศศ. . . . ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐----๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔        
                    ((((ระยะครึ่ระยะครึ่ระยะครึ่ระยะครึ่งแผนงแผนงแผนงแผน))))    

โครงการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะ
ครึ่งแผน) มีเป้าหมายเพ่ือติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลและฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ให้เกิดการขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระยะต่อไป 

ในการดําเนินงานดังกล่าว คณะท่ีปรึกษาได้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้
แผนจัดการฯ โดยการออกแบบวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและการ
ดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ และติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานใน ๓ ด้าน 
ได้แก่ การติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการเร่งด่วน (flagship projects) ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการติดตามประเมินผลในแต่ละส่วน ดังนี้ 

๔๔๔๔....๑๑๑๑    วธิกีารวธิกีารวธิกีารวธิกีารและเครือ่งมอืและเครือ่งมอืและเครือ่งมอืและเครือ่งมอืการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผล 

คณะท่ีปรึกษาได้ออกแบบวิธีการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ จากผลการศึกษาแผนและเครื่องมือท่ีมีอยู่ 
ประกอบกับการพิจารณาระบุผลการติดตามประเมินผลท่ีต้องการ และการพิจารณาออกแบบ
เครื่องมือให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานผลและกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบด้วย ๑) การสํารวจ
ด้วยแบบรายงาน ๒) การสอบทานผลจากแบบรายงานกับฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ ท้ังของสํานักงานนโยบาย



๔-๒ 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ๓) การสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับหน่วยงานรับผิดชอบ และกลุ่มเป้าหมาย และ ๔) การประชุมเวทีครือข่าย ๕ ภูมิภาค 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ดําเนินการออกแบบให้สัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย 
ต่าง ๆ โดยเน้นการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
รวมถึงรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางในการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ในระยะต่อไป (ภาพท่ี ๔-๑) 

 

ภาพท่ี ๔-๑ การออกแบบแบบรายงานในการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ออกแบบ แบบรายงาน [แยก กลุ่มหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวช้ีวัด กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และกลุม่
อปท และภาคประชาสังคม] 

• ออกแบบ ฐานข้อมลูการติดตามประเมินผล 

ตรวจสอบแบบรายงาน 
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคําถามและวัตถุประสงค์ 
(Item Objective Congruence 

(IOC) Index) 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างสมดลุและ 
เป็นธรรม 

๑๑ ตัวชี้วัด 

ทรัพยากรธรรมชาตไิดร้ับการ
ส่งเสริมด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
และเป็นธรรม 

เป้าหมาย 

ผลการ ติดตาม การดําเนินงาน 
ตามแนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการ ประเมินผล  
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

๘๕ แนวทางการปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  

การทดสอบแบบรายงาน (pre-test) กับกลุม่ตัวอย่าง 



๔-๓ 

การจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงาน ได้ทําการออกแบบให้เหมาะสมกับแนวทางการติดตาม
ประเมินผลของแต่ละภาคี แสดงดังภาพที่ ๔-๒ 

 

ภาพท่ี ๔-๒ การแบ่งกลุ่มแบบรายงานตามแนวทางการรายงานผลแต่ละกลุ่มภาคีเครือข่าย 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว คณะท่ีปรึกษาได้ทําการออกแบบแบบรายงาน เป็น ๓ แบบหลัก 
เพ่ือให้เหมาะสมสําหรับภาคีเครือข่ายแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

- แบบรายงานสําหรับหน่วยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัด เป็นแบบรายงานแบบเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานหลัก เพ่ือการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ และการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ  

- แบบรายงานสําหรับหน่วยงานส่วนกลางอ่ืน ๆ ซ่ึงมีท้ังหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนท่ีไม่ได้รับผิดชอบตัวชี้วัด แบบรายงานจะเน้นการดําเนินงานในระดับนโยบาย 
และการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ  

- แบบรายงานสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน แบบ
รายงานจะเน้นการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเป็นหลัก โดยจะเป็นแนวปฏิบัติท่ีไม่
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานในระดับนโยบาย เช่น การออกกฎหมาย กฎระเบียบ การ
จัดทํามาตรฐานของประเทศ การจัดทําฐานข้อมูลระดับประเทศ และการประสานความ
ร่วมมือกับนานาชาติ เป็นต้น 

แบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดําเนินงานกิจกรรมภายใต้แผนจัดการฯ 
ครอบคลุมการติดตามท้ัง ๒๒๑ แนวทางการปฏิบัติ และ ๓๑ ตัวชี้วัดของท้ัง ๔ ยุทธศาสตร์ภายใต้แผน

• ภาครัฐ 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

• อปท.และ
ประชา
สังคม องค์กรพัฒนา

เอกชน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ภาค 
เอกชน 

สถาบันการ
ศึกษา 

ภาคีเครือข่าย 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

สร้างความ
เข้าใจ 

ต่อแผน 

ประสาน
นโยบาย 

ติดตามการ
ดําเนินงาน

ตามแนวทาง 

ประเมินผล
ตัวช้ีวัด 



๔-๔ 

จัดการฯ โดยในแบบรายงานฉบับเต็ม สําหรับกลุ่มภาคีท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด จะประกอบด้วย ๔ ส่วน 
ดังนี้  

- ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลหน่วยงาน 

- ส่วนท่ี ๒  การดําเนินโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔ (ระยะครึ่งแผน) โครงการ
กิจกรรมท่ีดําเนินการและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พร้อมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

- ส่วนท่ี ๓ ผลการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

- ส่วนท่ี ๔  แผนงานของหน่วยงานและข้อเสนอแนะต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป  

ท้ังนี้ แบบรายงานแต่ละกลุ่มภาคี ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลท่ีได้มามีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item-
Objective Congruence : IOC) โดยมีผู้ เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมพิจารณาให้
ความเห็นต่อเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และดําเนินการหาค่าความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ัง ๔ ท่าน มีค่าคะแนน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ท้ังหมด ๒๔๖ ข้อในแบบรายงาน มากกว่า ๐.๕ ซ่ึงบ่งบอกถึงความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ และค่าเฉลี่ยของคะแนนท้ังหมดเท่ากับ ๐.๙๘ แบบ
รายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดําเนินงานกิจกรรมภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ชุดนี้ จึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน)  

ภายหลังการจัดทําแบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าการดําเนินงานกิจกรรม ภายใต้
แผนจัดการฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ได้ทําการทดสอบเบ้ืองต้น จากนั้น จะได้นําแบบรายงานท่ีปรับปรุง
แล้วไปทําการ Pre-test กับกลุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือกหน่วยงาน ๑๑ แห่ง แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  

- กลุ่ม ๑ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ท่ีรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ แบบรายงานเฉพาะเจาะจง สําหรับหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้องสูง ๖ แห่ง ได้แก่ 
กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพ



๔-๕ 

สิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- กลุ่ม ๒ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคประชาสังคม ๕ แห่ง ท่ีดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๒ แห่ง) องค์กรพัฒนาเอกชน (๑ แห่ง) สถาบันการศึกษา (๑ 
แห่ง) และเอกชน (๑ แห่ง) 

การ Pre-test กับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น มีผู้แทนหน่วยงานตอบกลับมา จํานวน ๗ แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลนครปากเกร็ด The Center for People and Forests 
(RECOFTC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคล 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยมีสรุปข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นต่อการทดสอบเบ้ืองต้นต่อสาระสําคัญถึงความสอดคล้องคลอบคลุม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการติดตามผลความก้าวหน้าการดําเนินงานกิจกรรมท้ังหมด และมี
ความครบถ้วน และมีข้อคิดเห็นแยกตามส่วนประกอบของแบบรายงานได้ การรายงานการดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรม ตามแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติรายยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ควรระบุในแบบสอบถามให้ชัดเจนว่า โครงการท่ีจะ
ตอบในแบบสอบถามต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เท่านั้น หรือ
สามารถรายงานโครงการท่ีเกิดข้ึนก่อนปีดังกล่าว หากมีดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนี้  หากผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องด้านการจัดบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความคุ้นเคยกับการจัดทําข้อมูลแผน ระบบแผน  
กระบวนการทําแผน จะทําให้การกรอกข้อมูลได้รายละเอียดท่ีชัดเจนและตรงตามผลการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานหลักได้มาก ส่วนหน่วยงานสนับสนุนในระดับท้องถ่ิน พ้ืนท่ีอาจดําเนินการได้ยาก
โดยเฉพาะในส่วนของฐานข้อมูลท่ีต้องรวบรวม ซ่ึงส่วนใหญ่ท้องถ่ินขนาดเล็กไม่มีการรวบรวมข้อมูล
และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

การรวบรวมผลการสํารวจโดยแบบรายงาน คณะท่ีปรึกษาได้นําส่งแบบรายงานไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในแผนจัดการฯ ท้ังหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
หน่วยงานราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนา
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมจํานวน ๕๒๙ แห่ง โดยแบ่งเป็น
หน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๓ หน่วยงาน หน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๖๗ หน่วยงาน หน่วยงานส่วนกลาง
ภู มิภาค สํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาค จํานวน ๑๖ แห่ง หน่วยงานส่วนภู มิภาค สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จํานวน ๗๖ แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ระดับเทศบาลเมือง จํานวน ๒๐๗ แห่ง สถาบันการศึกษา จํานวน ๗๙ แห่ง องค์กรพัฒนาเอกชน 



๔-๖ 

จํานวน ๓๓ แห่ง เอกชน จํานวน ๓๑ แห่ง ทางไปรษณีย์ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้น ๑ 
สัปดาห์ เจ้าหน้าท่ีทีมท่ีปรึกษาได้มีการประสานตรวจสอบสถานะการได้รับแบบรายงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ และให้รายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมในวิธีการกรอก รวบรวมข้อมูล พร้อมย้ําขอความร่วมมือ
เครือข่ายในการประชุมเวทีภาคีเครือข่ายภูมิภาคในระดับพ้ืนท่ี และ ๑ สัปดาห์ก่อนกําหนดการส่ง
แบบรายงานกลับ ได้มีการติดตามทางโทรศัพท์ในการรวบรวมจัดส่งอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
พร้อมกับการประสานขอความร่วมมือระหว่างการจัดเวทีภาคีเครือข่ายในแต่ละภูมิภาคระหว่างเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ 

การวิเคราะห์ผล แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ผลการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติ และผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ ซ่ึงผลการติดตามการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ ทําการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานรายแผนงาน
เก่ียวกับโครงการ ผลการดําเนินงาน และการใช้งบประมาณท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสําเร็จ ในขณะท่ีผลการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดสรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยแสดงให้เห็นความก้าวหน้า
ของการดําเนินงาน แสดงดังตารางท่ี ๔-๑ และตารางท่ี ๔-๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ  

ตารางท่ี ๔-๑ การแสดงข้อมูลวิเคราะห์ผลการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

การแสดงข้อมูลวิเคราะห์ผลการติดตามการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด Baseline  ผลการติดตามการดําเนินงาน
ในระยะครึ่งแผน 

ค่า
เป้าหมาย 

วิเคราะห์ผล 

โดยผลการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดจะแสดงเป็น ๔ กลุ่ม ตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน ได้แก่ 

ระดับท่ี ๑ ตัวชี้วัดท่ีมีแนวโน้มจะบรรลุก่อนกําหนดเวลา (ความก้าวหน้า>ร้อยละ ๗๕%) 
ระดับท่ี ๒ ตัวชี้วัดท่ีมีแนวโน้มจะบรรลุได้ตามกําหนดเวลา (ความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐-๗๕%) 
ระดับท่ี ๓ ตัวชี้วัดท่ีควรให้ความสําคัญเพ่ือให้บรรลุผล (ความก้าวหน้า < ร้อยละ ๕๐%) 
ระดับท่ี ๔ ตัวชี้วัดท่ีข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมินผล 

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายหลัก (In-depth interview) เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
หลักฐานเชิงลึก โดยเฉพาะกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักท่ีระบุไว้ในแผนจัดการฯ และสอบถามความ
คิดเห็นจากการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case study analysis) เพ่ือรวบรวมการดําเนินงานของ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย ซ่ึงสะท้อนการดําเนินงานท่ีสําคัญและสอดคล้องกับตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการ



๔-๗ 

จัดการฯ จัดทําเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการขยายผลการดําเนินงานให้แก่องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

- ข้อมูลหน่วยงาน ภารกิจ แผนงาน โครงการ และการใช้งบประมาณท่ีเก่ียวข้อง 
- ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทาง

ปฏิบัติรายยุทธศาสตร์ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะ
ครึ่งแผน) ท่ีผ่านมา 

- ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทาง
ปฏิบัติรายยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะ
ครึ่งแผน) ในการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

- ปัจจัยความสําเร็จของการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ 

- เครือข่ายความร่วมมือ (มีเครือข่ายใดบ้าง เป็นเครือข่ายท่ีริเริ่มโดยหน่วยงานหรือชุมชน 
และรูปแบบของเครือข่าย) 

- ข้อเสนอต่อการพัฒนากลไกลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ 

- ข้อเสนอต่อการกําหนดเป็นกลยุทธหรือแผนงานเพ่ิมเติมภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ท้ังนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกกรณีตัวอย่างในพ้ืนท่ีเป้าหมาย กําหนดให้มีความครอบคลุม
แนวทางการปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔ เป็นประเด็นท่ีมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 
กระจายประเด็นและแนวปฏิบัติตามแผนงานฯ ใน ๕ ภูมิภาค พ้ืนท่ีเป้าหมายของการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการฯ ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซ่ึงมีเกณฑ์พิจารณาสําคัญ ได้แก่ ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญ
ในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงควรดําเนินการเร่งด่วนและผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) ความ
เก่ียวข้องของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔ แนวปฏิบัติท่ีดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย
และแตกต่างกัน โดยมีพ้ืนท่ีกรณีศึกษาในพ้ืนท่ีเป้าหมายระดับภูมิภาค ได้แก่ 

๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสอดคล้องยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ 
แผนงานท่ี ๒.๑.๒ ของแผนจัดการฯ 



๔-๘ 

๒) ภาคกลางและตะวันตก: ปัญหาขยะพลาสติกจากการบริโภคของสังคมเมืองกรณี
กรุงเทพมหานคร เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี/ภาค  

๓) ภาคเหนือ: ปัญหาหมอกกควันในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์ ๒.๒ ของแผนจัดการฯ 

๔) ภาคตะวันออก: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี/ภาค  

๕) ภาคใต้: ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ แผนงานท่ี ๑.๑.๑ ของแผนจัดการฯ 

การติดตามรวบรวมข้อมูลจากการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case study analysis) เพ่ือ
ทบทวน เรียนรู้ และจัดทําเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นต้นแบบการดําเนินงานให้แก่องค์กรอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
พิจารณาการคัดเลือกประเด็นกรณีศึกษา ดังนี้ 

- เป็นตัวอย่างท่ีดีหรือประเด็นท่ีต้องขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตามตัวชี้วัดและ
แนวปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หรือเป็นประเด็น
สิ่งแวดล้อมสําคัญระดับพ้ืนท่ี/ภูมิภาคเป้าหมาย ซ่ึงควรดําเนินการเร่งด่วนและผลักดันใน
ระดับนโยบาย (Flagship project) 

- มีข้อมูลเพียงพอสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเพ่ือพิจารณา ได้แก่ ลักษณะของกรณีศึกษา 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ ความยากง่ายในการดําเนินการ การให้ความสําคัญ
และสอดคล้องกับนโยบายประเทศ 

การรวบรวมข้อมูลผลความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ของกรณี มุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมโดยตรงต่อผู้ดําเนินงานขับเคลื่อนกรณีตัวอย่างนั้น ๆ ในระดับพ้ืนท่ี ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
การกําหนดแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระยะต่อไป 

        



๔-๙ 

๔๔๔๔....๒๒๒๒    ผลการตดิตามการดาํเนนิงานตามแนวทางการปฏบิตัิผลการตดิตามการดาํเนนิงานตามแนวทางการปฏบิตัิผลการตดิตามการดาํเนนิงานตามแนวทางการปฏบิตัิผลการตดิตามการดาํเนนิงานตามแนวทางการปฏบิตัิ    

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีแนวทางการปฏิบัติท้ังหมด ๒๒๑ แนว
ทางการปฏิบัติ จากท้ัง ๔ ยุทธศาสตร์ และมีภาคีท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และภาคประชาสังคม ซ่ึงในการดําเนินการติดตามประเมินผลได้นําส่งแบบรายงานไปยัง
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จํานวน ๕๒๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ๑๗๖ 
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๑๑ แห่ง สถาบันการศึกษา ๗๙ แห่ง องค์กรพัฒนาเอกชน 
๓๓ แห่ง และหน่วยงานภาคเอกชน ๓๑ แห่ง ซ่ึงในการติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผนนี้ ได้รับ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลผลการดําเนินงานเป็นจํานวน ๑๗๐ หน่วยงาน รายละเอียดแสดงดัง
ตารางท่ี ๔.๒ 

ตารางท่ี ๔.๒ จํานวนหน่วยงานและองค์กรท่ีทําการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
                 และท่ีได้รับการตอบกลับ 

ประเภทหน่วยงาน จํานวนการ
ติดตาม 

จํานวนตอบกลับ 
(ณ วันท่ี ๑ ส.ค. ๖๒) 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาครัฐ ๑๗๖ ๘๒ ๔๖.๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๑๑ ๕๗ ๒๗.๑ 
สถาบันการศึกษา   ๗๙ ๒๑ ๒๖.๖ 
องค์กรพัฒนาเอกชน ๓๓ ๓ ๙.๐ 
ภาคเอกชน ๓๐ ๗ ๒๓.๓ 
รวม ๕๒๙ ๑๗๐ ๓๒.๑ 

 ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ รายงานตามรายยุทธศาสตร์ 
และรายงานในระดับแผนงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลหน่วยงานท่ีดําเนินการในแต่ละแผนงาน
แสดงดังตารางท่ี ๔.๓



ตารางที ่๔.๓ ผลการด าเนนิงานตามแนวทางการปฏบิตัขิองภาคเีครอืขา่ยตา่งๆ รายยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน

ล ำดบั หนว่ยงำน

1 กรมควบคมุมลพษิ 1 1 1 1 1 1 1 1

2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 กรมทรัพยากรธรณี 1 1 1

4 กรมทรัพยากรน ้า 1

5 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 1

6 กรมป่าไม ้ 1 1 1

7 กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื 1 1 1 1

8 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

9 ส านักแกปั้ญหาการบกุรกุทีด่นิของรัฐ/สป. ทส.

10 กรมพัฒนาทีด่นิ 1 1

11 ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 1

12 กรมประมง 1 1 1

13 กรมวชิาการเกษตร

14 ส านักงานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

15 กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 1 1 1 1 1 1 1 1

16 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) 1 1 1

17 องคก์ารจัดการน ้าเสยี 1

18 องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1

19 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่4 (นครสวรรค)์ 1 1 1 1 1

20 ส านักงานสิง่แวดลลอ้มภาค 5 (นครปฐม) 1 1 1 1

21 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่7 (สระบรุ)ี 1 1 1

22 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่8 (ราชบรุ)ี 1 1 1 1 1

23 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่11 (นครราชสมีา ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่13 (ชลบรุ)ี 1 1 1

25 ส านักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่15 (ภเูก็ต) 1 1 1 1 1 1 1

26 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัน่าน

27 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดับรุรัีมย์ 1 1 1 1

28 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัสรุนิทร์

29 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัล าพนู 1 1 1 1 1

30 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัอตุรดติถ์ 1 1 1

31 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัชยัภมู ิ 1 1

32 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดันครราชสมีา 1 1

33 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดับงึกาฬ

34 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัมกุดาหาร 1 1 1 1 1

35 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัยโสธร 1 1 1 1 1

36 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัหนองคาย 1 1 1 1 1 1

37 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัหนองบวัล าภู

38 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดันครปฐม 1 1 1

39 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัพระนครศรอียธุยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัเพชรบรูณ์ 1 1

41 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัสมทุรปราการ

42 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัสมทุรสาคร 1 1 1 1 1 1

43 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัสงิหบ์รุี 1 1

44 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัสโุขทัย 1 1 1 1

45 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัสพุรรณบรุี 1 1 1

46 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัอา่งทอง

47 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัจันทบรุี 1 1

48 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัฉะเชงิเทรา 1 1 1 1 1 1 1 1

49 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัชลบรุี 1 1 1 1 1 1 1 1

50 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัตราด 1 1 1 1 1 1

51 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัปราจนีบรุี

52 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัตาก 1 1 1 1 1 1 1 1

53 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัราชบรุี 1

54 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัชมุพร

55 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัปัตตานี 1 1 1 1

56 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัภเูก็ต 1 1 1

57 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัสตลู

58 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดัสงขลา 1 1 1 1 1 1 1
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ตารางที ่๔.๓ ผลการด าเนนิงานตามแนวทางการปฏบิตัขิองภาคเีครอืขา่ยตา่งๆ รายยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน

ล ำดบั หนว่ยงำน
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59 กรมเจา้ทา่ 1

60 กรมโรงงานอตุสาหกรรม 1 1

61 กรมการทอ่งเทีย่ว 1

62 กรมทีด่นิ

63 กรมธนารักษ์ 1

64 กรมบญัชกีลาง 1

65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

66 กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 1

67 กรมศลิปากร 1

68 กรมสง่เสรมิสหกรณ์

69 กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 1

70 กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 1

71 กระทรวงการคลงั

72 กระทรวงพาณชิย์ 1 1

73 กระทรวงยตุธิรรม 1

74 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 1

75 กระทรวงสาธารณสขุ

76 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

77 ส านักงบประมาณ

78 ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ 1 1 1

79 ส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 1 1

80 ส านักงานสถติแิหง่ชาติ

81 การประปานครหลวง 1

82 กรมประชาสมัพันธ์ 1

83 เทศบาลนครขอนแกน่ 1 1 1

84 เทศบาลนครแหลมฉบงั 1 1 1

85 เทศบาลนครเชยีงใหม่ 1 1 1 1 1 1

86 เทศบาลนครเชยีงราย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

87 เทศบาลนครแมส่อด 1

88 เทศบาลนครนครปฐม

89 เทศบาลนครราชสมีา 1 1 1

90 เทศบาลนครสวรรค์ 1        1 1 1

91 เทศบาลนครปากเกร็ด 1 1

92 เทศบาลนครยะลา

93 เทศบาลนครอดุรธานี 1 1 1 1

94 เทศบาลนครอบุลราชธาน ี/บ าบดัน ้าเสยี

95 เทศบาลนครสกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 1

96 เทศบาลนครเจา้พระยาสรุศกัดิ ์ 1 1 1

97 เทศบาลนครเกาะสมยุ 1 1 1 1

98 เทศบาลเมอืงหนองปรอื 1 1 1 1

99 เทศบาลเมอืงปู่ เจา้สมงิพราย 1 1 1 1

100 เทศบาลเมอืงลคัหลวง 1 1 1 1 1

101 เทศบาลเมอืงสระบรุี 1 1 1 1 1 1

102 เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร 1 1 1 1 1 1

103 เทศบาลเมอืงแสนสขุ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

104 เทศบาลเมอืงพมิลราช 1 1 1 1 1 1

105 เทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา 1 1 1 1 1 1 1

106 เทศบาลเมอืงชมุพร 1 1

107 เทศบาลเมอืงสมทุรปราการ 1

108 เทศบาลเมอืงสะเตงนอก

109 เทศบาลเมอืงกระบี่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

110 เทศบาลเมอืงไรข่งิ 1 1

111 เทศบาลเมอืงชมุแพ 1 1 1 1 1

112 เทศบาลเมอืงสน่ันรักษ์ 1 1

113 เทศบาลเมอืงอรัญญกิ

114 เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร

115 เทศบาลเมอืงบา้นไผ่ 1 1

116 เทศบาลเมอืงชลบรุี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



ตารางที ่๔.๓ ผลการด าเนนิงานตามแนวทางการปฏบิตัขิองภาคเีครอืขา่ยตา่งๆ รายยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
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117 เทศบาลเมอืงเบตง 1 1 1 1 1

118 เทศบาลเมอืงนครพนม 1

119 เทศบาลเมอืงบา้นพรุ 1 1

120 เทศบาลเมอืงเพชรบรุี 1 1 1 1

121 เทศบาลเมอืงบา้นบงึ 1 1 1

122 เทศบาลเมอืงอโยธยา 1 1 1

123 เทศบาลเมอืงกันทรลกัษ์ 1

124 เทศบาลเมอืงสระแกว้ 1 1 1 1

125 เทศบาลเมอืงปางมะคา่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

126 เทศบาลเมอืงสงิหบ์รุี 1 1

127 เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร 1

128 เทศบาลเมอืงบา้นโป่ง 1 1 1

129 เทศบาลเมอืงบา้นดงุ 1 1 1 1 1 1

130 เทศบาลเมอืงแพร่

131 เทศบาลเมอืงบวัใหญ่ 1 1

132 เทศบาลเมอืงนครปฐม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

133 เทศบาลเมอืงหลงัสวน 1 1 1

134 เทศบาลเมอืงทา่ใหม่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

135 เทศบาลเมอืงพระประแดง 1

136 เทศบาลเมอืงตะกัว่ป่า

137 เทศบาลเมอืงบางมลูนาก 1 1

138 เทศบาลเมอืงชมุแสง 1 1

139 เทศบาลเมอืงเสนา 1 1 1

140 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

141 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

142 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 1 1 1 1

143 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 1 1 1 1

144 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

145 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 1 1 1 1 1

146 มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 1 1 1 1 1

147 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 1 1 1 1 1 1 1 1

148 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 1 1

149 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ 1 1 1 1 1 1

150 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์

151 มหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์

152 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

153 มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 1

154 มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 1 1 1

155 มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา

156 มหาวทิยาลยัราชภัฏพบิลูสงคราม 1 1 1 1 1

157 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1

158 มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม

159 มหาวทิยาลยัราชภัฏหมูบ่า้นจอมบงึ

160 มหาวทิยาลยัราชภัฏรอ้ยเอ็ด 1

161 มลูนธิกิารศกึษาไทย 1 1 1 1 1

162 มลูนธิสิบืนาคะเสถยีร 1

163 มลูนธิสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

164 บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

165 บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

166 บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด(มหาชน) 1 1 1 1 1 1 1 1

167 บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

168 บรษัิท พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จ ากัด 1 1

169 บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน) 1 1 1 1

170 บรษัิท เดอะมอลลก์รุป๊ จ ากัด 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1692844รวม/หน่วยงานทีท่ าในแตล่ะแผนงาน 46 552 18 49 113519 5166819 13131320 1011

170 หนว่ยงำน

152222 65421



๔-๑๓ 

 ในภาพรวมจากหน่วยงานผู้ตอบแบบรายงาน ๑๗๐ หน่วยงาน แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซ่ึงประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๑ กลยุทธ์ และ ๓๐ แผนงาน แผนงานท่ีมีผู้ดําเนินงาน
มากท่ีสุด คือ แผนงานท่ี ๒.๑.๔ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย (๘๓ หน่วยงาน) 
และมีผู้ดําเนินงานน้อยท่ีสุด คือ แผนงานท่ี ๑.๑.๕ ด้านทรัพยากรธรณี (๒ หน่วยงาน) แสดงดังตารางท่ี ๔.๓ 

ตารางท่ี ๔.๔ ผลการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงาน 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน จํานวนโครงการ* จํานวนภาคี* 

แผนงานท่ี ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ ๑๒๔ ๔๘ 

แผนงานท่ี ๑.๑.๒ ทรัพยากรน้ํา ๑๑๑ ๓๑ 

แผนงานท่ี ๑.๑.๓ ทรัพยากรดิน ๒๓ ๑๑ 

แผนงานท่ี ๑.๑.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓๘ ๑๘ 

แผนงานท่ี ๑.๑.๕ ทรัพยากรธรณี ๒๑ ๒ 

แผนงานท่ี ๑.๑.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ ๖๕ ๑๗ 

แผนงานท่ี ๑.๒.๑ การมีส่วนรว่มในการจัดการ ๑๑๖ ๕๔ 

แผนงานท่ี ๑.๒.๒ เสริมสร้างศักยภาพการจัดการ ๔๕ ๒๔ 

แผนงานท่ี ๑.๒.๓ เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก ๖๑ ๔๑ 

แผนงานท่ี ๒.๑.๑ ป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ ๒๑ ๑๓ 

แผนงานท่ี ๒.๑.๒ จัดการน้ําเสีย ๑๑๙ ๕๙ 

แผนงานท่ี ๒.๑.๓ คุณภาพอากาศและเสียง ๘ ๑๘ 

แผนงานท่ี ๒.๑.๔ ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย ๒๒๓ ๘๓ 

แผนงานท่ี ๒.๒.๑ พัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย ๑๑ ๕ 

แผนงานท่ี ๒.๒.๒ ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑๑ ๗ 

แผนงานท่ี ๒.๓.๑ สิ่งแวดล้อมชุมชน ๕๓ ๒๘ 

แผนงานท่ี ๒.๓.๒ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ๑๗ ๙ 

แผนงานท่ี ๓.๑.๑ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๙๒ ๕๗ 

แผนงานท่ี ๓.๑.๒ ส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓๖ ๒๑ 

แผนงานท่ี ๓.๒.๑ การเกษตร ๓๘ ๑๘ 

แผนงานท่ี ๓.๒.๒ อุตสาหกรรม ๑๙ ๑๑ 

แผนงานท่ี ๓.๒.๓ ท่องเท่ียว ๒๕ ๑๕ 

แผนงานท่ี ๓.๓.๑ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๖ ๑๓ 

แผนงานท่ี ๓.๓.๒ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ๑๙ ๑๑ 

แผนงานท่ี ๔.๑.๑ สร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของประชาชน ๔๗ ๒๓ 



๔-๑๔ 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน จํานวนโครงการ* จํานวนภาคี* 

แผนงานท่ี ๔.๑.๒ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๓๔ ๒๓ 

แผนงานท่ี ๔.๒.๑ ความสามารถในการปรับตัวของชุมชน ๒๗ ๑๗ 

แผนงานท่ี ๔.๒.๒ ความสามารถในการปรับตัวภาคส่วนต่าง ๆ ๖ ๕ 

แผนงานท่ี ๔.๓.๑ บทบาทความร่วมมือทุกภาคส่วน ๖ ๕ 

แผนงานท่ี ๔.๓.๒ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ๕ ๕ 

หมายเหตุ* จากหน่วยงานผู้ตอบแบบรายงานท้ังสิ้น ๑๗๐ หน่วยงาน 

 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานในรายแผนงานสรุปได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ แผนงานท่ีมีผู้ดําเนินงานมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดตามลําดับ ได้แก่ 
แผนงานท่ี ๑.๑.๑ ด้านทรัพยากรป่าไม้ (๔๘ หน่วยงาน) แผนงานท่ี ๑.๑.๒ ด้านทรัพยากรนํ้า/น้ําบาดาล  
(๓๑ หน่วยงาน) แผนงานท่ี ๑.๑.๔ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๑๘ หน่วยงาน) แผนงานท่ี ๑.๑.๖  
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๗ หน่วยงาน) แผนงานท่ี ๑.๑.๓ ด้านทรัพยากรดินและท่ีดิน  
(๑๑ หน่วยงาน) และแผนงานท่ี ๑.๑.๕ ด้านทรัพยากรธรณี (๒ หน่วยงาน) และกลยุทธ์ท่ี ๑.๒ แผนงานท่ีมีผู้
ดําเนินงานมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดตามลําดับ ได้แก่ แผนงานท่ี ๑.๒.๑ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการ  
(๕๔ หน่วยงาน) แผนงานท่ี ๑.๒.๓ ด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก (๔๑ หน่วยงาน) และ 
แผนงานท่ี ๑.๒.๒ ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ (๒๔ หน่วยงาน) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ แผนงานท่ีมีผู้ดําเนินงานมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดตามลําดับ ได้แก่ 
แผนงานท่ี ๒.๑.๔ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย (๘๓ หน่วยงาน) แผนงานท่ี ๒.๑.๒ 
การจัดการน้ําเสีย (๕๙ หน่วยงาน) แผนงานท่ี ๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (๑๘ หน่วยงาน) 
และแผนงานท่ี ๒.๑.๑ ด้านการพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ (๑๓ หน่วยงาน) กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ 
แผนงานท่ีมีผู้ดําเนินงานมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดตามลําดับ ได้แก่ แผนงานท่ี ๒.๒.๒ ด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (๗ หน่วยงาน) และแผนงานท่ี ๒.๒.๑ ด้านการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและ
กฎหมาย (๕ หน่วยงาน) กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ แผนงานท่ีมีผู้ดําเนินงานมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดตามลําดับ ได้แก่ 
แผนงานท่ี ๒.๓.๑ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (๒๘ หน่วยงาน) และ แผนงานท่ี ๒.๓.๒ ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (๙ หน่วยงาน) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ แผนงานท่ี ๓.๑.๑ ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๕๗ หน่วยงาน) และ แผนงานท่ี ๓.๑.๒ ด้านการส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒๑ 
หน่วยงาน) กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ แผนงานท่ีมีผู้ดําเนินงานมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดตามลําดับ ได้แก่ แผนงานท่ี ๓.๒.๑ 
ด้านการการเกษตร (๑๘ หน่วยงาน) แผนงานท่ี ๓.๒.๓ ด้านการท่องเท่ียว (๑๕ หน่วยงาน) และ แผนงานท่ี 
๓.๒.๒ ด้านการอุตสาหกรรม (๑๑ หน่วยงาน) กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ แผนงานท่ี ๓.๓.๑ การใช้ประโยชน์ความ



๔-๑๕ 

หลากหลายทางชีวภาพ (๑๓ หน่วยงาน) และแผนงานท่ี ๓.๓.๒ ด้านการเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพ (๑๑ หน่วยงาน) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ แผนงานท่ีมีผู้ดําเนินงานมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดตามลําดับ ได้แก่ 
ท้ังแผนงานท่ี ๔.๑.๑ ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน และ แผนงานท่ี 
๔.๑.๒ ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีผู้ดําเนินงานเท่ากัน (๒๓ หน่วยงาน) กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ แผนงาน
ท่ี ๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน (๑๗ หน่วยงาน) และแผนงานท่ี 
๔.๒.๒ ด้านการสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ (๕ หน่วยงาน) และ กลยุทธ์ท่ี ๔.๓ 
แผนงานท่ี ๔.๓.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ (๕ หน่วยงาน) และ
แผนงานท่ี ๔.๒.๑ ด้านการพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (๕ หน่วยงาน) 

 นอกจากนี้ ท่ีปรึกษาได้วิเคราะห์รายละเอียดจํานวนโครงการ จํานวนหน่วยงาน งบประมาณ และ
แนวทางการปฏิบัติท่ีได้รับการดําเนินการ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคประชาสังคม ผลดังแสดงในตารางท่ี ๔.๔ และตารางท่ี ๔.๕ ตามลําดับ 

ตารางท่ี ๔.๕ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มหน่วยงานรัฐ  
                 รายยุทธศาสตรแ์ผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการปฏิบัติ ตัวอย่างโครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
กลยุทธท่ี ๑.๑ 

แผนงานท่ี 
๑.๑.๑ 

๗๙ ๒๓ ๑,๗๙๘,๖๗๒,๓๓๙ ๑.๑.๑.๑, ๑.๑.๑.๒, 
๑.๑.๑.๓, ๑.๑.๑.๔, 
๑.๑.๑.๕, ๑.๑.๑.๖, 
๑.๑.๑.๗, ๑.๑.๑.๘, 
๑.๑.๑.๙, ๑.๑.๑.๑๐ 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกิจ
เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม
อย่างยั่งยืน ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (องค์การ
อุสาหกรรมป่าไม้) 

แผนงานท่ี 
๑.๑.๒ 

๗๑ ๑๑ ๖๒,๔๖๕,๘๖๘ ๑.๑.๒.๑, ๑.๑.๒.๒, ๑.๑.๒.๓, 
๑.๑.๒.๔, ๑.๑.๒.๕, ๑.๑.๒.๖, 
๑.๑.๒.๗, ๑.๑.๒.๘, ๑.๑.๒.๙ 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนา
แหล่งนํ้า ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (กรม
ทรัพยากรนํ้า) 

แผนงานท่ี 
๑.๑.๓ 

๑๑ ๕ ๒,๖๕๔,๔๙๑,๒๔๑ ๑.๑.๓.๑, ๑.๑.๓.๒, 
๑.๑.๓.๓, ๑.๑.๓.๙, 
๑.๑.๓.๑๑, ๑.๑.๓.๑๑, 
๑.๑.๓.๑๒ 

โครงการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน 
(คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ) 

แผนงานท่ี 
๑.๑.๔ 

๒๔ ๙ ๘๖๒,๕๕๒,๑๗๗ ๑.๑.๔.๑, ๑.๑.๔.๒, 
๑.๑.๔.๓, ๑.๑.๔.๔, 
๑.๑.๔.๕,๑.๑.๔.๖, ๑.๑.๔.๗, 
๑.๑.๔.๘, ๑.๑.๔.๙, 
๑.๑.๔.๑๑, ๑.๑.๔.๑๑, 
๑.๑.๔.๑๒ 

ASEAN-EU Project on 
Biodiversity Conservation and 
Management of Protect Areas 
in ASEAN ๒๕๕๙-๒๕๖๕ (สผ.) 



๔-๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๕ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มหน่วยงานรัฐ  
                 รายยุทธศาสตรแ์ผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ)  

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างโครงการ 

แผนงานที่ 
๑.๑.๕ 

๒๑ ๒ ๓๓๑,๒๔๑,๖๙๓ ๑.๑.๕.๑, ๑.๑.๕.๒, 
๑.๑.๕.๓, ๑.๑.๕.๔, 
๑.๑.๕.๕, ๑.๑.๕.๖, 
๑.๑.๕.๗ 

โครงการกําหนดเขตแหล่งแร่
เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการ
แร่ ๒๕๖๒ (กรมทรัพยากรธรณี) 

แผนงานที่ 
๑.๑.๖ 

๕๒ ๙ ๑,๑๑๑,๘๓๓,๗๗๖ ๑.๑.๖.๑, ๑.๑.๖.๒, 
๑.๑.๖.๕, ๑.๑.๖.๖, 
๑.๑.๖.๗, ๑.๑.๖.๘, 
๑.๑.๖.๙, ๑.๑.๖.๑๑ 

โครงการพัฒนาเคร่ืองมือกลไก 
การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอนุวัตอนสุัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ๒๕๖๑ 
(สผ.) 

กลยุทธที่ ๑.๒ 
แผนงานที่ 

๑.๒.๑ 
๘๑ ๓๑ ๓,๑๑๗,๕๑๓,๓๑๓ ๑.๒.๑.๑, ๑.๒.๑.๒, 

๑.๒.๑.๓, ๑.๒.๑.๔, 
๑.๒.๑.๕, ๑.๒.๑.๖, 
๑.๒.๑.๑๑ 

โครงการขยายผลการส่งเสริม
เกษตรกรทางรอดและการเลี้ยง
วัวในพื้นที่จาํกัดเพื่อลดการพึ่งพงิ
ป่า ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป์่า และพนัธุ์พืช) 

แผนงานที่ 
๑.๒.๒ 

๒๘ ๑๒ ๖๔,๖๖๑,๘๑๕ ๑.๒.๒.๓, ๑.๒.๒.๔, 
๑.๒.๒.๕, ๑.๒.๒.๖, 
๑.๒.๒.๗, ๑.๒.๒.๘ 

เครือข่ายองค์กรเอกชนและ
องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังและฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม) 

แผนงานที่ 
๑.๒.๓ 

๒๒ ๑๒ ๙๑,๔๔๑,๒๑๑ ๑.๒.๓.๑, ๑.๒.๓.๒, 
๑.๒.๓.๓, ๑.๒.๓.๖ 

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ชายฝัง่เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครตามแนวทาง
ไทยยั่งยนื (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
กลยุทธที่ ๒.๑  

แผนงานที่ 
๒.๑.๑ 

๗ ๓ ๗๘,๑๑๑,๑๑๑ ๒.๑.๑.๒, ๒.๑.๑.๓, 
๒.๑.๑.๔, ๒.๑.๑.๖ 

โครงการป้องกันและแก้ปัญหา
มลพิษจากขยะมูลฝอยและขยะ
ของเสียอันตราย ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
(กรมควบคุมมลพิษ) 

 

  



๔-๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๕ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มหน่วยงานรัฐ  
                 รายยุทธศาสตรแ์ผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ)  

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างโครงการ 

แผนงานที่ 
๒.๑.๒ 

๕๘ ๒๔ ๑,๑๓๙,๑๒๙,๕๗๙ ๒.๑.๒.๑, ๒.๑.๒.๒, 
๒.๑.๒.๓, ๒.๑.๒.๔, 
๒.๑.๒.๕, ๒.๑.๒.๖, 
๒.๑.๒.๙, ๒.๑.๒.๑๑ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ําในพื้นทีลุ่่ม
น้ําวิกฤต ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
(กรมควบคุมมลพิษ) 

แผนงานที่ 
๒.๑.๓ 

๘ ๗ ๑๒๑,๙๓๑,๕๑๑ ๒.๑.๓.๑, ๒.๑.๓.๒ โครงการบูรณาการแก้ไขปญัหา
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการ
เผาในที่โล่ง (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนา่น) 

แผนงานที่ 
๒.๑.๔ 

๑๑๒ ๒๙ ๑๗๔,๓๔๑,๕๖๖ ๒.๑.๔.๑, ๒.๑.๔.๒, 
๒.๑.๔.๓, ๒.๑.๔.๔, 
๒.๑.๔.๕, ๒.๑.๔.๙, 
๒.๑.๔.๑๒, ๒.๑.๔.๑๕, 
๒.๑.๔.๑๖, ๒.๑.๔.๑๗, 
๒.๑.๔.๑๘ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
โรงงานคัดแยกขยะและรีไซเคิล
ซากผลิตภัณฑไ์ฟฟา้และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๖๑ 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

กลยุทธที่ ๒.๒ 
แผนงานที่ 

๒.๒.๑ 
๖ ๓ ๑๑,๑๔๖,๑๑๑ ๒.๒.๑.๑, ๒.๒.๑.๒ โครงการจัดการมลพิษทาง

อากาศและเสียงในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
(กรมควบคุมมลพิษ) 

แผนงานที่ 
๒.๒.๒ 

๖ ๕ ๒,๙๔๓,๙๕๑ ๒.๒.๒.๑ โครงการลดของเสียในแหล่งน้าํ
วิกฤตและจัดการคุณภาพ
แหล่งน้ําหลัก (สาํนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค ๕) 
 

กลยุทธที่ ๒.๓ 
แผนงานที่ 

๒.๓.๑ 
๓๑ ๑๒ ๓๕,๑๕๔,๘๓๕ ๒.๓.๑.๑, ๒.๓.๑.๒, 

๒.๓.๑.๔, ๒.๓.๑.๕ 
โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
เมืองและชุมชน ภายใต้
คณะทํางานอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 
(AWGESC) (สผ.) 

แผนงานที่ 
๒.๓.๒ 

๘ ๓ ๑๖,๘๘๔,๒๒๑ ๒.๓.๒.๑, ๒.๓.๒.๒, 
๒.๓.๒.๔ 

โครงการจัดทําแผนผงัแม่บท
การอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ (สผ.) 
 



๔-๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๕ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มหน่วยงานรัฐ  
                 รายยุทธศาสตรแ์ผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ)  

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานว
นภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธที่ ๓.๑ 

แผนงานที่ 
๓.๑.๑ 

๔๖ ๒๔ ๙๑,๒๕๔,๔๗๘ ๓.๑.๑.๑, ๓.๑.๑.๒, 
๓.๑.๑.๓, ๓.๑.๑.๔, 
๓.๑.๑.๕, ๓.๑.๑.๖ 

โครงการส่งเสริมการบริโภค การบริการ 
และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗) 

แผนงานที่ 
๓.๑.๒ 

๑ ๑ ไม่มีข้อมูล ๓.๑.๒.๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (สํานัก
งบประมาณ) 

กลยุทธที่ ๓.๒ 
แผนงานที่ 

๓.๒.๑ 
๒๓ ๘ ๑๘๒,๙๔๑,๑๓๑ ๓.๒.๑.๑, ๓.๒.๑.๒, 

๓.๒.๑.๔, ๓.๒.๑.๕, 
๓.๒.๑.๖, ๓.๒.๑.๗, 
๓.๒.๑.๘ 

โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(กระทรวงพาณชิย์) 

แผนงานที่ 
๓.๒.๒ 

๑๑ ๗ ๑๙๙,๗๗๓,๕๑๑ ๓.๒.๒.๒, ๓.๒.๒.๓, 
๓.๒.๒.๔, ๓.๒.๒.๕, 
๓.๒.๒.๗ 

การส่งเสริมสถานประกอบการในการ
ผลิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานที่ 
๓.๒.๓ 

๙ ๔ ๖๘,๑๕๗,๒๓๒ ๓.๒.๓.๑, ๓.๒.๓.๒, 
๓.๒.๓.๓, ๓.๒.๓.๕ 

โครงการ Creative Tourism 
(สํานักงานปลดักระทรวงการทอ่งเที่ยว
และกีฬา) 

กลยุทธที่ ๓.๓ 
แผนงานที่ 

๓.๓.๑ 
๑๔ ๗ ๒๙๓,๑๔๘,๒๒๓ ๓.๓.๑.๑, ๓.๓.๑.๒, 

๓.๓.๑.๓, ๓.๓.๑.๔ 
โครงการบริหารจัดการสถานีวิจยั ลําตะ
คองเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

แผนงานที่ 
๓.๓.๒ 

๑๑ ๕ ๓๑๘,๘๗๑,๔๒๑ ๓.๓.๒.๑, ๓.๓.๒.๒, 
๓.๓.๒.๓, ๓.๓.๒.๔ 

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจจากฐานชวีภาพ 
(สํานักงานพัฒนาฐานเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธที่ ๔.๑ 

แผนงานที่ 
๔.๑.๑ 

๓๑ ๑๒ ๒๖,๑๑๒,๓๔๑ ๔.๑.๑.๑, ๔.๑.๑.๒, 
๔.๑.๑.๓ 

โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ะอาด 
(สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕) 

แผนงานที่ 
๔.๑.๒ 

๑๑ ๖ ๔,๙๑๘,๗๒๖ ๔.๑.๒.๑, ๔.๑.๒.๘, 
๔.๑.๒.๙, ๔.๑.๒.๑๑ 

โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชี
ก๊าซเรือนกระจก ๕ ภาคส่วน ป ี
๒๕๔๓–๒๕๕๘ เข้าสู่ระบบข้อมูล
สารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย (TGEIS) (สผ.) 



๔-๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๕ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มหน่วยงานรัฐ  
                 รายยุทธศาสตรแ์ผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ)  

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานว
นภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการ
ปฏิบัต ิ

ตัวอย่างโครงการ 

กลยุทธที่ ๔.๒ 
แผนงานที่ 

๔.๒.๑ 
๑๘ ๙ ๔๑๑,๙๘๔,๖๗๕ ๔.๒.๑.๑, ๔.๒.๑.๒, 

๔.๒.๑.๓, ๔.๒.๑.๔, 
๔.๒.๑.๗ 

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนา
ชุมชนต้นแบบการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมุ่งสู่ชุมชน Low carbon 
(สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔) 

แผนงานที่ 
๔.๒.๒ 

๒ ๒ ๘,๑๑๑,๑๑๑ ๔..๒.๒.๑, ๔.๒.๒.๒ จัดทําแผนที่แสดงพื้นที่เสีย่งหรือพื้นที่
เปราะบาง ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย (สผ.) 

กลยุทธที่ ๔.๓ 
แผนงานที่ 

๔.๓.๑ 
๑ ๑ ๔,๑๑๑,๑๑๑ ๔.๓.๑.๑ โครงการจัดทําแผน/กลยทุธ์การเจรจา

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
ของไทย (สผ.) 

แผนงานที่ 
๔.๓.๒ 

๑ ๑ ๑๗,๒๔๑,๑๑๑ ไม่มีข้อมูล ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้าน
ขยะทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเล
ชายฝัง่) 

ท่ีมา: ฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะครึ่งแผน (ณ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
 
ตารางท่ี ๔.๖ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

ภาคประชาสังคม รายยุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธที่ ๑.๑ 

แผนงานที่ 
๑.๑.๑ 

๔๕ ๒๕ ๗๔,๑๙๖,๘๖๑ ๑.๑.๑.๒, ๑.๑.๑.๓, 
๑.๑.๑.๔, ๑.๑.๑.๖, 
๑.๑.๑.๗, ๑.๑.๑.๘, 
๑.๑.๑.๑๑ 

โครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืน
ป่าตะวันตก (มูลนิธสิืบนาคะเสถียร) 

แผนงานที่ 
๑.๑.๒ 

๓๑ ๑๙ ๗๒๕,๑๖๕,๑๑๑ ๑.๑.๒.๑, ๑.๑.๒.๒, 
๑.๑.๒.๖, ๑.๑.๒.๙ 

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้าํตน้แม่น้ํา
เจ้าพระยา (เทศบาลนครนครสวรรค์) 

แผนงานที่ 
๑.๑.๓ 

๑๒ ๕ ๑๓,๑๙๓,๓๙๔ ๑.๑.๓.๑, ๑.๑.๓.๒, 
๑.๑.๓.๔, ๑.๑.๓.๑๑, 
๑.๑.๓.๑๑ 

โครงการฟื้นฟูปา่ตน้น้าํแม่ตะมานและ
ส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรียบ์นพืน้ที่
ราบสูง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา) 



๔-๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๖ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคประชาสังคม รายยุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ) 

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างโครงการ 

แผนงานที่ 
๑.๑.๔ 

๑๔ ๙ ๙๑,๗๗๒,๖๑๑ ๑.๑.๔.๑, ๑.๑.๔.๒, 
๑.๑.๔.๓, ๑.๑.๔.๙, 
๑.๑.๔.๑๑, ๑.๑.๔.๑๑ 

การให้บริการของระบบนิเวศปะการัง
ในน่านน้าํไทย (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง) 

แผนงานที่ 
๑.๑.๕ 

๑ ๑ ๑ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

แผนงานที่ 
๑.๑.๖ 

๑๓ ๘ ๑๓,๑๕๑,๑๑๑ ๑.๑.๖.๑, ๑.๑.๖.๒, 
๑.๑.๖.๓, ๑.๑.๖.๔, 
๑.๑.๖.๘, ๑.๑.๖.๙, 
๑.๑.๖.๑๑ 

โครงการ KEGCO สาํรวจชนิดและ
จํานวนของแพลงตอน สัตว์หน้าดิน  
และปลาวัยอ่อน (บริษัทผลิตไฟฟ้า
จํากัด มหาชน) 

กลยุทธที่ ๑.๒ 
แผนงานที่ 

๑.๒.๑ 
๓๖ ๒๔ ๑๗,๗๑๓,๖๒๕ ๑.๒.๑.๑, ๑.๒.๑.๔, 

๑.๒.๑.๕, ๑.๒.๑.๖ 
โครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
เกษตรกร (Smart Farmer) (ม.
เกษตรศาสตร์) 

แผนงานที่ 
๑.๒.๒ 

๑๗ ๑๒ ๑๗,๙๒๘,๑๘๘ ๑.๒.๒.๑, ๑.๒.๒.๒, 
๑.๒.๒.๕, ๑.๒.๒.๖, 
๑.๒.๒.๗ 

สถาบนัลูกโลกสีเขียว ปี ๒๕๕๓–
๒๕๖๒ (บริษัท ปตท. จาํกัดมหาชน) 

แผนงานที่ 
๑.๒.๓ 

๓๘ ๒๘ ๑๑,๙๒๑,๑๙๑ ๑.๒.๓.๑, ๑.๒.๓.๓ โครงการเยาวชนสัมพนัธ์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(เทศบาลเมืองนครปฐม)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
กลยุทธที่ ๒.๑  

แผนงานที่ 
๒.๑.๑ 

๑๔ ๑๑ ๗,๕๕๗,๖๑๑ ๒.๑.๑.๑, ๒.๑.๑.๒, 
๒.๑.๑.๔ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกัด มหาชน) 

แผนงานที่ 
๒.๑.๒ 

๖๑ ๓๕ ๙๖๑,๖๔๕,๒๗๑ ๒.๑.๒.๑, ๒.๑.๒.๒, 
๒.๑.๒.๔, ๒.๑.๒.๕, 
๒.๑.๒.๖, ๒.๑.๒.๗, 
๒.๑.๒.๘, ๒.๑.๒.๙ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
รวบรวมและบาํบัดน้ําเสยีรวมทีไ่ด้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ (เทศบาลเมืองชุมแสง) 

แผนงานที่ 
๒.๑.๓ 

 ๑๑ ๒๗,๕๒๑,๑๑๑ ๒.๑.๓.๑, ๒.๑.๓.๕, 
๒.๑.๓.๖ 

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน และโครงการเมือง
เชียงใหม่อากาศสะอาด (เทศบาลนคร
เชียงใหม่) 

 



๔-๒๑ 

ตารางท่ี ๔.๖ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคประชาสังคม รายยุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ) 

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างโครงการ 

แผนงานที่ 
๒.๑.๔ 

๑๑๑ ๕๔ ๑,๕๓๖,๖๑๕,๔๗๙ ๒.๑.๔.๑, ๒.๑.๔.๒, 
๒.๑.๔.๔, ๒.๑.๔.๕, 
๒.๑.๔.๖, ๒.๑.๔.๙, 
๒.๑.๔.๑๑,๒.๑.๔.๑๑, 
๒.๑.๔.๑๕, 
๒.๑.๔.๑๘, ๒.๑.๔.๑๗ 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะเทศบาลเมืองหลังสวน จ.
ชุมพร ระยะที่ ๒ (เทศบาลเมืองหลัง
สวน) 

กลยุทธที่ ๒.๒ 
แผนงานที่ 

๒.๒.๑ 
๕ ๒ ๓๘๑,๑๑๑ ๒.๒.๑.๑ โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ

ภัย (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เทศบาล
เมืองท่าใหม่) 

แผนงานที่ 
๒.๒.๒ 

๔ ๒ ๕๑,๑๑๑ ๒.๒.๒.๑,๒.๒.๒.๒ โครงการรณรงค์สร้างปา่ชุมชนบ้าน
หินขวาง (เทศบาลเมืองกระบี่) 

กลยุทธที่ ๒.๓ 
แผนงานที่ 

๒.๓.๑ 
๒๒ ๑๖ ๑๖๕,๘๙๗,๑๖๕ ๒.๓.๑.๑, ๒.๓.๑.๒, 

๒.๓.๑.๓, ๒.๓.๑.๕, 
๒.๓.๑.๗ 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์เพิ่มพืน้ที่สี
เขียว-ขุดลอกคูคลอง(มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) 

แผนงานที่ 
๒.๓.๒ 

๙ ๖ ๙,๙๒๑,๑๕๑ ๒.๓.๒.๑, ๒.๓.๒.๔ โครงการก่อสร้างทางเดนิชม
ทัศนียภาพศึกษาเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติและจดุชมวิวคีรีชยัยามะ 
(เทศบาลนครเชียงราย) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธที่ ๓.๑ 

แผนงานที่ 
๓.๑.๑ 

๔๖ ๓๓ ๗๑,๑๑๒,๒๗๔,๘๗
๑ 

๓.๑.๑.๑, ๓.๑.๑.๒, 
๓.๑.๑.๓, ๓.๑.๑.๔, 
๓.๑.๑.๖, ๓.๑.๑.๗, 
๓.๑.๑.๙ 

โครงการ Green Procurement 
(บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จํากัด มหาชน) 

แผนงานที่ 
๓.๑.๒ 

๓๕ ๑๙ ๖๓,๑๑๙,๗๖๗ ๓.๑.๒.๑, ๓.๑.๒.๒, 
๓.๑.๒.๔ 

โครงการส่งเสริมการใช้พลงังาน
ทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
 

กลยุทธที่ ๓.๒ 
แผนงานที่ 

๓.๒.๑ 
๑๕ ๑๑ ๑,๕๗๑,๑๑๑ ๓.๒.๑.๑, ๓.๒.๑.๒, 

๓.๒.๑.๔, ๓.๒.๑.๖, 
๓.๒.๑.๗, ๓.๒.๑.๙ 

โครงการจัดการสารเคมีระดับทอ้งถ่ิน 
(มูลนิธิการศึกษาไทย)  



๔-๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๖ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคประชาสังคม รายยุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ) 

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างโครงการ 

แผนงานที่ 
๓.๒.๒ 

๘ ๓ ๒,๒๒๕,๑๑๑ ๓.๒.๒.๑, ๓.๒.๒.๒, 
๓.๒.๒.๓, ๓.๒.๒.๗ 

ได้รับการรับรอง Green Industry 
level ๕ และส่งเสริมให้คู่ค้ามีสว่น
ร่วมใน CSR & SHE โดยกําหนดเป็น 
Supplier Code of Conduct และ
ให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ (บริษัทบาง
จากคอร์ปอเรชั่นจํากัด มหาชน) 

แผนงานที่ 
๓.๒.๓ 

๑๖ ๑๑ ๒๘,๘๗๒,๕๖๓ ๓.๒.๓.๑, ๓.๒.๓.๒, 
๓.๒.๓.๔, ๓.๒.๓.๕, 
๓.๒.๑.๖, ๓.๒.๑.๗ 

โครงการการใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพื่อสนับสนนุการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม) 

กลยุทธที่ ๓.๓ 
แผนงานที่ 

๓.๓.๑ 
๑๒ ๖ ๑,๑๑๑,๑๑๑ ๓.๓.๑.๑, ๓.๓.๑.๒, 

๓.๓.๑.๔ 
โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (เทศบาลนครเชียงราย) 

แผนงานที่ 
๓.๓.๒ 

๙ ๖ ๑๗๕,๑๑๑ ๓.๓.๒.๑, ๓.๓.๒.๒, 
๓.๓.๒.๓, ๓.๓.๒.๔ 

ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสายพนัธพ์ืช
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
พลังงานทดแทน (บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาชน)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธที่ ๔.๑ 

แผนงานที่ 
๔.๑.๑ 

๑๗ ๑๑ ๗๗๑,๑๑๑ ๔.๑.๑.๑, ๔.๑.๑.๒, 
๔.๑.๑.๔ 

โครงการรณรงค์การจัดการขยะที่ถูก
วิธีเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน
เขตเทศบาล (เทศบาลเมืองบ้านดุง) 

แผนงานที่ 
๔.๑.๒ 

๒๓ ๑๗ ๖๙๔,๙๑๑ ๔.๑.๒.๒, ๔.๑.๒.๖, 
๔.๑.๒.๘, ๔.๑.๒.๙, 
๔.๑.๒.๑๑, 
๔.๑.๒.๑๑ 

โครงการพัฒนาโครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) 
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 
 

กลยุทธที่ ๔.๒ 
แผนงานที่ 

๔.๒.๑ 
๙ ๘ ๕๗,๑๕๑,๑๑๑ ๔.๒.๑.๑, ๔.๒.๑.๗ การก่อสร้างเขตป้องกันน้ําท่วมเขต

เทศบาล (เทศบาลนครนครสวรรค์) 
แผนงานที่ 

๔.๒.๒ 
๔ ๓ ไม่มีข้อมูล ๔.๒.๒.๑, ๔.๒.๒.๒ โครงการประเมินความเสีย่งและ

โอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (บริษัท ปตท. จํากัด 
มหาชน) 



๔-๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๖ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคประชาสังคม รายยุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ) 

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

จํานวน
ภาคี 

งบประมาณ 
(บาท) 

แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวอย่างโครงการ 

กลยุทธที่ ๔.๓ 
แผนงานที่ 

๔.๓.๑ 
๕ ๔ ๑,๒๑๑,๑๑๑ ๔.๓.๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยัด้าน

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดบั
ภูมิภาคอาเซียน (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง) 

แผนงานที่ 
๔.๓.๒ 

๔ ๔ ๓๕๑,๑๑๑ ๔.๓.๒.๑, ๔.๓.๒.๒, 
๔.๓.๒.๓, ๔.๓.๒.๔ 

เป็นสมาชิกและร่วมประชุมให้
ความเห็นกับ The World Business 
Council for Sustainable 
Development (บริษทั ปตท. จํากัด 
มหาชน) 

ท่ีมา: จาการศึกษาฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะครึ่งแผน 
       (ณ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
  

จากตารางรายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ราย
ยุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ จากผู้ตอบแบบรายงานภาครัฐท้ังสิ้น จํานวน ๘๒ หน่วยงาน จะ
เห็นได้ว่าแผนงานท่ีมีจํานวนโครงการมากท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของ
เสียอันตราย ซ่ึงมีจํานวนโครงการถึง ๑๑๒ โครงการ จากภาคีดําเนินการจํานวน ๒๙ หน่วยงาน และแผนงาน
ท่ีมีจํานวนโครงการน้อยท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๓.๑.๒ การส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนงานท่ีมีจํานวนภาคีร่วมดําเนินการมากท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ซ่ึงมีภาคีร่วมดําเนินการ ๓๑ หน่วยงาน และแผนงานท่ีมีจํานวนภาคีร่วมดําเนินการน้อยท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี 
๓.๑.๒ การส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงานท่ี ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และแผนงานท่ี ๔.๓.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงมีจํานวนภาคี ๑ หน่วยงาน 

แผนงานท่ีมีการใช้งบประมาณดําเนินการรวมมากท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๑.๒.๑ มีส่วนร่วมในการ
จัดการ ซ่ึงมีการใช้งบรวม ๓,๑๑๗,๕๑๓,๓๑๓ บาท จากจํานวนโครงการ ๘๑ โครงการ โดยภาคี ๓๑ หน่วยงาน 
และแผนงานท่ีมีการใช้งบประมาณดําเนินการรวมน้อยท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๒.๒.๒ การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ี
ส่งผลกรทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการใช้งบรวม ๒,๙๔๓,๙๕๑ บาท จากจํานวนโครงการ ๖โครงการ โดยภาคี ๕ 
หน่วยงาน 



๔-๒๔ 

และในแต่ละแผนงาน ยังสามารถระบุ แนวทางการปฏิบัติท่ีไม่มีหน่วยงานใดดําเนินการ อาทิ 
แผนงานท่ี ๑.๑.๑ ด้านทรัพยากรป่าไม้ แนวทางการปฏิบัติท่ีไม่มีการรายงานการดําเนินการ ได้แก่ แนว
ทางการปฏิบัติท่ี ๑.๑.๑.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการนํานโยบายการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํามาใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ี และ ๑.๑.๑.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีป่าท่ีเป็นลักษณะกลุ่มป่าหรือผืนป่า (Forest Complex) ท่ีสามารถรวมกันเป็นผืนป่าขนาดใหญ่และเชื่อม
ต่อเนื่องกัน ซ่ึงอาจมีการทบทวนการปรับแนวทางการปฏิบัติ หรือทําการหารือกับผู้เก่ียวข้องโดยตรงต่อไป 

จากตารางท่ี ๔-๖ แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคประชาสังคม รายยุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ จาก
ผู้ตอบแบบรายงานกลุ่มหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคประชาสังคม จํานวน ๘๘ หน่วยงาน จะ
เห็นได้ว่าแผนงานท่ีมีจํานวนโครงการมากท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของ
เสียอันตราย ซ่ึงมีจํานวนโครงการถึง ๑๑๑ โครงการ จากภาคีดําเนินการจํานวน ๕๔ หน่วยงาน (ซ่ึงตรงกับการ
ดําเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ) และแผนงานท่ีมีจํานวนโครงการน้อยท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๑.๑.๕ 
ทรัพยากรธรณี 

แผนงานท่ีมีจํานวนภาคีร่วมดําเนินการมากท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนและของเสียอันตราย ซ่ึงมีภาคีร่วมดําเนินการจํานวน ๕๔ หน่วยงาน และแผนงานท่ีมีจํานวนภาคีร่วม
ดําเนินการน้อยท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๑.๑.๕ ทรัพยากรธรณี โดยมีจํานวนภาคี ๑ หน่วยงาน 

แผนงานท่ีมีการใช้งบประมาณดําเนินการรวมมากท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๑.๑.๑ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีการใช้งบรวม ๗๑,๑๑๒,๒๗๔,๘๗๑ บาท จากจํานวนโครงการ ๔๖ 
โครงการ โดยภาคี ๓๓ หน่วยงาน และแผนงานท่ีมีการใช้งบประมาณดําเนินการรวมน้อยท่ีสุด ได้แก่ แผนงาน
ท่ี ๒.๒.๒ การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการใช้งบรวม ๕๑,๑๑๑ บาท จากจํานวน
โครงการ ๔ โครงการ โดยภาคี ๒ องค์กร 

จากผลวิเคราะห์ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติท่ีมีรายงานการดําเนินการจาก ๑๗๐ หน่วยงาน รวม 
๑๗๕ แนวทางการปฏิบัติ จากท้ังหมด ๒๒๑ แนวทางการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๗๙ แสดงดังตารางท่ี ๔.๗ 

  



๔-๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๗ สรุปแนวทางการปฏิบัติท่ีมีรายงานการดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนแนวทาง

การปฏิบัต ิ
จํานวนแนวทางการ
ปฏิบัติที่มีรายงาน 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดลุและ
เป็นธรรม 

๘๔ ๗๒ ๘๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการ
ป้องกัน บาํบัด และฟื้นฟ ู

๕๗ ๔๕ ๗๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔๖ ๓๖ ๗๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
                    ภูมิอากาศและส่งเสริมความร่วมมือ 

๓๔ ๒๒ ๖๕ 

รวม ๒๒๑ ๑๗๕ ๗๙ 

แนวทางการปฏิบัติท่ีไม่มีการรายงานการดําเนินงาน มี ๔๖ แนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

กลยุทธ์ ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
แผนงาน ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด 
แผนงาน ๑.๑.๒ ทรัพยากรนํ้า/น้ําบาดาล 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๒.๑๐ สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเก็บรวบรวบ
ข้อมูลการใช้น้ําของประชากรในลุ่มน้ําให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
แผนงาน ๑.๑.๓ ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๓.๔ ส่งเสริมการนําท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีการนํากลับมาใช้ประโยชน์
ต่อประเทศ รวมท้ังปกป้องท่ีสาธารณประโยชน์ 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๓.๗ สนับสนุนการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจ เพ่ือให้มีการ
กระจายการถือครองท่ีดินท่ีเป็นธรรม 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๓.๘ กําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายผังเมืองให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๓.๑๐ จัดทําฐานข้อมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจนและเป็นท่ียอมรับและ
ปรับข้อมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
แผนงาน ๑.๑.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด 
 
 



๔-๒๖ 

แผนงาน ๑.๑.๕ ทรัพยากรธรณี 
 แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๕.๘ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์
ท่ีใช้แร่เป็นวัตถุดิบควบคู่กับการสนับสนุนและจูงใจให้ใช้วัสดุทดแทนแร่ 
แผนงาน ๑.๑.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๖.๓ พัฒนากลไกในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการถูก
คุกคาม และพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางเชิงนิเวศ 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๖.๔ พัฒนากลไก และกฎระเบียบในการปกป้อง คุ้มครอง และฟ้ืนฟูชนิด
พันธุ์เฉพาะถ่ิน และชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๖.๕ ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๖.๖ พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการในการกํากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม และการคุ้มครองความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๖.๗ ปรับปรุงกฎระเบียบ และกลไกในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๖.๑๐ ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย  
(Beneficiaries Pay Principle: BPP) 
กลยุทธ์ ๑.๒ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย่ังยืน 
แผนงาน ๑.๒.๑  การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด 
แผนงาน ๑.๒.๒  การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๒.๒.๑ จัดต้ังกลไกระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ให้เป็น
ชุมชนเชิงนิเวศ มีวิถีการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและพ่ึงตนเองได้ โดยสร้าง
แรงจูงใจแก่ชุมชนท่ีรักษาวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมให้มีรายได้จากการรักษาระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้กับชุมชนหรือผู้ท่ีดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for Ecosystem Services: PES) 
แนวทางการปฏิบัติ ๑.๒.๒.๒ สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งบประมาณ และสามารถนํางบประมาณท่ีได้จากการระดมทุนมาจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
และมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน ๑.๒.๓ การเสริมสรา้งความรู้และความตระหนัก 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด  

  



๔-๒๗ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัดและฟ้ืนฟู 
กลยุทธ์ ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 
แผนงาน ๒.๑.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๑.๑ ผลักดันให้นําเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ 
แหล่งกําเนิด 
แผนงาน ๒.๑.๒ การจัดการน้ําเสีย 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๒.๗ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําเสีย 
เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ําเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับหลักการการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนของรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๒.๘ ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากน้ําเสีย โดยรวบรวมน้ําเสียท่ีมีความเข้มข้น
สูงจากชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่นและมีพ้ืนท่ีจํากัด หรือชุมชนตามเกาะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ
ร้านอาหาร และภัตตาคาร รวมท้ังของเสียจากส้วม 
แผนงาน ๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๓.๕ จัดทําพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลมลพิษจากยานพาหนะด้านคุณภาพ
อากาศและเสียงระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการบูรณาการร่วมกันในการติดตาม ตรวจสอบ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สําหรับยานพาหนะและบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมี
ปัญหา 
แผนงาน ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๔.๙ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๔.๑๐ สนับสนุนร้านรับซ้ือของเก่า และมีการคัดแยกขยะซ่ึงได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ โดยมีสถานท่ีจัดเก็บท่ีได้มาตรฐานมีการขนส่งท่ีปลอดภัย และประกอบกิจการท่ีไม่ก่อ
ผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนงาน สิ่งแวดล้อม หรือชุมชนข้างเคียง และได้รับการตรวจสอบและ
ติดตามโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ (อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด) 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๔.๑๑ ให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีการคัดแยก
ซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสียอันตรายชุมชนให้มีการจัดการท่ีถูกวิธี 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๔.๑๓ ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๔.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และ
มีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมสินค้าท่ีมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๑.๔.๑๙ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับขยะท่ีคัดแยกและไม่สามารถ
กําจัดได้ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยะอันตราย และสารอันตราย 



๔-๒๘ 

กลยุทธ์ ๒.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
แผนงาน ๒.๒.๑ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด 
แผนงาน ๒.๒.๒ การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด 
กลยุทธ์ ๒.๓ การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมชุมชนและส่ิงแวดล้อมอ่ืน 
แผนงาน ๒.๓.๑ การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๓.๑.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงชุมชนแออัด 
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะการติดต้ังระบบการจัดการน้ําเสียขนาดเล็ก การติดต้ังถังดัก
ไขมันของชุมชนริมน้ํา และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนถึงการดูแล
สภาพแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๓.๑.๖ กําหนดกฎ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย เพ่ือให้มีการนําเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พร้อมท้ังให้ความรู้
แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท้ังในภาพกว้างและรายสาขา รวมท้ังปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีดิน 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๓.๑.๗ จัดทําและบังคับใช้การวางผังเมืองท่ีมีการวางและกําหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างเป็นสัดส่วน ชัดเจน และสอดคล้องกับศักยภาพและรักษาความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและชุมชนในอนาคต รวมถึงกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียว
รอบเมือง 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๓.๑.๘ จัดทําและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว รวมท้ังพัฒนาหลักเกณฑ์ 
กฎหมายฐานข้อมูล เครื่องมือ และกลไก 
แผนงาน ๒.๓.๒ การจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
แนวทางการปฏิบัติ ๒.๓.๒.๕ กํากับ ดูแลให้แหล่งมรดกท่ีได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศ และของโลก รวมถึงพ้ืนท่ีแนวกันชน ได้รับการบริหารจัดการเป็นไปตาม
มาตรฐานและยั่งยืน โดยมีกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง 

  



๔-๒๙ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 
กลยุทธ์ ๓.๑ การส่งเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืน 
แผนงาน ๓.๑.๑ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการปฏิบัติ ๓.๑.๑.๘ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการศึกษาวิจัยใน
ภาคเอกชน และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง
ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ อย่างจริงจัง เพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ และให้ประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีท่ีได้พัฒนามาเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต 
แผนงาน ๓.๑.๒ การส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการปฏิบัติ ๓.๑.๒.๑ สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนท่ีต้นทุนสามารถเข้าถึงได้
อย่างเป็นธรรม โดยให้ความสําคัญต่อการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด 
และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่า รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนระดับครัวเรือน อาคารท่ัวไป ชุมชน 
บริษัทเอกชน และสถานท่ีราชการ ติดต้ังระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
แนวทางการปฏิบัติ ๓.๑.๒.๒ สร้างกลไกระบบรวบรวม ขนส่ง และแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
ท่ีมีต้นทุนตํ่า โดยเฉพาะลานรับซ้ือและแปรรูปปาล์มหรือวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรประเภทอ่ืน ๆ 
รวมถึงการนําของเสียหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาแปรรูปเป็นพลังงาน เพ่ือให้มีการนําวัสดุเหลือท้ิง ของ
เสีย และวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
แนวทางการปฏิบัติ ๓.๑.๒.๔ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานท่ีสะอาด 
รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีใช้พลังงานในอาคาร การคมนาคม เกษตร และอุตสาหกรรม เพ่ือลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการท่ีย่ังยืน 
แผนงาน ๓.๒.๑ การเกษตร 
แนวทางการปฏิบัติ ๓.๒.๑.๙ สํารวจและประกาศแนวเขตพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรและชุมชนมีการรวมกลุ่มในการทําเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสนับสนุนแนวทางและมาตรการ
การทําเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืน 
แผนงาน ๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม 
แนวทางการปฏิบัติ ๓.๒.๒.๑ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีการเกษตร ลด
และเลิกการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จัดการสารเคมี
และซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีให้ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ังควบคุมสื่อโฆษณาสารเคมีท่ีมีพิษ
ร้ายแรง 
แนวทางการปฏิบัติ ๓.๒.๒.๘ เร่งจัดทําบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า โดยให้มีการประเมิน
ตลอดวัฏจักรชีวิต และจัดทําฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตของประเทศท่ีถูกต้อง ครอบคลุมและ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมท้ังให้มีการกําหนดมาตรการรายสินค้าแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะ
ปริมาณการปล่อยคาร์บอน ปริมาณการใช้น้ํา ปริมาณการใช้ทรัพยากร และรอยเท้าเชิงนิเวศ 



๔-๓๐ 

แนวทางการปฏิบัติ ๓.๒.๒.๙ พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ภาคการผลิต 
ภาคการขนส่ง และการบริโภคสินค้า เพ่ือกําหนดมาตรฐานของรอยเท้าเชิงนิเวศ ฉลากคาร์บอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อยคาร์บอนตํ่า 
แนวทางการปฏิบัติ ๓.๒.๒.๑๐ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาด รวมถึง
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
แผนงาน ๓.๒.๓ การท่องเท่ียว 
แนวทางการปฏิบัติ ๓.๒.๓.๔ พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวโดยเฉพาะ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เส้นทางการเดินทางท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือการจัดทําทางจักรยาน และระบบน้ําด่ืมหรือน้ําประปาในแหล่งท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ ๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืน 
แผนงาน ๓.๓.๑ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด 
แผนงาน ๓.๓.๒ การเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
แผนงาน ๔.๑.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
แนวทางการปฏิบัติ ๔.๑.๑.๔ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําในภาค
ส่วนต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชท่ีปลูกนอกฤดูการเกษตรเพ่ือลดการใช้น้ํา และการปรับ
รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีให้หลากหลายมากข้ึน 
แนวทางการปฏิบัติ ๔.๑.๑.๕ พัฒนา ส่งเสริม และสร้างการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรเทาปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แผนงาน ๔.๑.๒ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
แนวทางการปฏิบัติ ๔.๑.๒.๒ ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่กับสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างความ
ม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 
แนวทางการปฏิบัติ ๔.๑.๒.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและบ้านอยู่อาศัย 
และการใช้พลังงานในอาคาร รวมท้ังส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคอุตสาหกรรมท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่า และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๔-๓๑ 

แนวทางการปฏิบัติ ๔.๑.๒.๘ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสนับสนุนการผลิตและ
ดํารงชีวิตตามวิถีท้องถ่ิน มุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ป่า และคุ้มครองสิทธิของ
ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึงกําหนดให้กิจกรรมหรือโครงการท่ีมี
ผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่า จะต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
กลยุทธ์ ๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
แผนงาน ๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด 
แผนงาน ๔.๒.๒ การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ 
แนวทางการปฏิบัติมีการรายงานท้ังหมด 
กลยุทธ์ ๔.๓ การพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
แผนงาน ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
แนวทางการปฏิบัติ ๔.๓.๑.๒ เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่บุคลากรและองค์กร รวมถึงภาคีท่ีเก่ียวข้อง
กับการเจรจาและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง และร่วมมืออย่าง
เป็นเครือข่ายหรือภาคีในการบริหารจัดการข้อมูลทางวิชาการท่ีมีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
แผนงาน ๔.๓.๒ การเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 
แนวทางการปฏิบัติ ๔.๓.๒.๔ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และความตกลงทางการค้าท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังติดตามผลการเจรจาและท่าที
ของประเทศต่าง ๆ ท้ังในเวทีการค้าโลก และการเจรจาในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือกําหนดท่าที
ของประเทศท่ีเหมาะสม และกําหนดการเจรจาเชิงรุก 

๔๔๔๔....๓๓๓๓    ผผผผลการลการลการลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีตัวชี้วัดท้ังหมด ๓๒ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ 
แบ่งได้เป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย) จากท้ัง ๔ ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด ๑๗ หน่วยงาน 
สามารถจัดกลุ่มตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ ท้ัง ๓๒ ตัวชี้วัด ได้เป็น ๓ กลุ่มหลัก เพ่ือการดําเนินการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้ 
 
กลุ่ม ก กลุ่มตัวช้ีวัดท่ีประเมินผลจากความก้าวหน้าเชิงกระบวนการในการจัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ 

และเครื่องมือขับเคล่ือนต่าง ๆ มี ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่  
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ การประกาศใช้แผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีมีแนวเขตเดียวกัน  
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐-๑๐๐)  



๔-๓๒ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๙ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ได้รับความเห็นชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๘ ประกาศใช้กฎระเบียบการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีทรัพยากรชีวภาพ 
 
กลุ่ม ข กลุ่มตัวช้ีวัดท่ีประเมินผลจากทิศทางตัวช้ีวัดเทียบกับปีฐาน มี ๑๓ ตัวชี้วัด ได้แก่   
ตัวข้ีวัดท่ี ๑.๑ การจัดพ้ืนท่ีดินทํากินให้กับชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๘ อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงทะเล (CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง ในน่านน้ําไทย 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑๐  อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม และแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑๑  สัดส่วนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการดําเนินการ  
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๖  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับการพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๓ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี  
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔ ร้อยละของจํานวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๓  จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ี  
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๕ จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องโยกย้าย/อพยพ เนื่องมาจากผลของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๖ จํานวนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมี 
 
กลุ่ม ค กลุ่มตัวช้ีวัดท่ีประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ มี ๑๕ ตัวช้ีวัด  
          (มีรายละเอียดแนบท้ายในภาคผนวก) ได้แก่   
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแต่ละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ  
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ  
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕ ร้อยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให้เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดินท้ังหมด** 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๖ ชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสม** 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๗ ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓-๙ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ ๘๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒  คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีค่า PM10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๙ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓  ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๔  ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและกําจัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๕  จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อคน  
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒ สัดส่วนของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**  
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๖ พ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 



๔-๓๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๗ จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน** 
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย 

(หมายเหตุ: * ตัวชี้วัด: ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผน มีการเสนอตัวชี้วัดทางเลือก (proxy 
indicators) ให้กับแผนจัดการฯ จากตัวชี้วัดของแผนระดับ 3 ท่ีเก่ียวข้องจํานวน 2 ตัวชี้วัด  

             ** ค่าเป้าหมาย: ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผน ใช้ท้ังค่าเป้าหมายเดิมตามแผน
จัดการฯ และมีการระบุค่าเป้าหมายเชิงปริมาณจากค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับ 3 ท่ี
เก่ียวข้อง จํานวน 4 ตัวชี้วัด) 

 
 ท้ังนี้ การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน
ระยะครึ่งแผน คณะท่ีปรึกษาได้ทําการประเมินผลตาม
ลักษณะตัวชี้วัดท้ัง 3 กลุ่มข้างต้น และทําการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานกับข้อมูลฐาน (ปี ๒๕๕๙ หรือในปีท่ีมี
ข้อมูลก่อนการเริ่มแผน) และค่าเป้าหมาย (ท้ังค่าเป้าหมาย
ของแผนจัดการฯ และค่าเป้าหมายของแผนอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับตัวชี้วัด) และทําการวัดผลการดําเนินงาน
เทียบจากค่าเป้าหมายภาพรวมได้ดังภาพท่ี ๔.๑ และ
สรุปผลการประเมินผลตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๘  

 

ภาพท่ี ๔-๑ ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระยะครึ่งแผน 
 

ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๑  
ตัวชี้วัดท่ีมีแนวโน้มจะบรรลุก่อนกําหนดเวลา (ความก้าวหน้า >๗๕%) (๑๖ ตัวชี้วัด) 
ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๒  
ตัวชี้วัดท่ีมีแนวโน้มจะบรรลุได้ตามกําหนดเวลา (ความก้าวหน้า ๕๐-๗๕%) (๕ ตัวชี้วัด) 
ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๓ ตัวชี้วัดท่ีควรให้ความสําคัญ  
(ความก้าวหน้า < ๕๐% หรือมีอัตราความก้าวหน้าตํ่า) (๘ ตัวชี้วัด) 
ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๔  
ตัวชี้วัดท่ีข้อมูลยังไม่เพียงพอในการประเมินผล (๓ ตัวชี้วัด) 



๔-๓๔ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** 
วิเคราะห์ผล/ 
หมายเหตุ *** 

ตัวชี้วัดกลุ่ม ก กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจากความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ (๔ ตัวชี้วัด)   
๑.๑ (๑) 

ประกาศใช้
แผนที่แนว
เขตที่ดินของ
รัฐแบบบูรณา
การ มาตรา
ส่วน ๑:
๔๐๐๐ (One 
Map)  

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ 
และมอบนโยบายในการดําเนินการ
ปรับปรุงแผนเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณา
การ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (ONE MAP) 
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  
มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการฯ (กปนร.) เผยแพร่เอกสาร
การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One 
Map) เพื่อให้คณะอนุกรรมการ One 
Map ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินของรัฐเพื่อให้ได้แนวเขตที่ดินของรัฐ
ที่ต่อกันสนิท ไม่่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าง 
และนาํไปสู่การกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการที่ดินที่มีประสทิธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดความเหลื่อมล้ําให้กับ
ประชาชน  

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุม กปนร.ครั้งที่ ๒/๖๑ 
กปนร.เห็นชอบรับรองผลการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) เตรียมเสนอครม.เห็นชอบผลการ
ดําเนินการ  
๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดําเนนิการ One Map (ผลการดําเนนิการ ณ 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑)  
๒) พิจารณาเห็นชอบให้คณะกรรมการ กปนร. ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย โดยมีหลักการ ดังนี้  
๒.๑) ให้หน่วยงานดําเนนิการแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนบทา้ยให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๐ วัน กรณีที่ไม่แล้วเสร็จ สามารถขอขยายเวลาตามความจําเป็น (แต่ไม่
เกิน ๑๘๐ วัน)  

๒.๒) คํานึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  
๒.๓) ให้ใช้แผนที่ One Map แทนแผนที่แนบท้าย  
๒.๔) มีหลักการคุ้มครองและรับรองการดําเนินการ  
๒.๕) ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตที่ดินของรัฐและที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบกระบวนการดําเนนิการ One Map ของคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะทํางานฯ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กปนร.) จนถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมกับเห็นชอบ
แนวเขตที่ดําเนินการฯ และรับทราบจํานวนพื้นที่ตามผลการดําเนินการพื้นที่
ประเทศไทย รายภาค รายจังหวัดที่ กปนร. คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
ระดับภาค และคณะทาํงานฯ ดําเนินการเสร็จสิน้ ณ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

แผนที่แนว
เขตพื้นที่ป่า
ที่มีแนวเขต
เดียวกัน 
(One Map) 
มีการ
ประกาศใช ้

การดําเนินงานจัดทําแผน
ที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน ๑:
๔๐๐๐ (One Map) โดย 
กปนร. เสร็จสิ้น และอยู่
ระหว่างดําเนนิการแก้ไข
ปรับปรุงแผนที่แนบทา้ย
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ 
วัน  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม 
๒] 
 



๔-๓๕ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** 
วิเคราะห์ผล/ 
หมายเหตุ *** 

  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
๑. รับทราบความคืบหน้าการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ

บูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) โดยคณะกรรมการ กปนร. ได้
จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปว่า ๑) หนว่ยงานที่
รับผิดชอบที่ดินของรัฐได้แจ้งข้อมูลจํานวนที่ดนิของรัฐก่อนการดําเนินการ
ปรับปรุงแผนที่ One Map ปรากฏว่า มีที่ดินของรัฐที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบรวม ๔๑๖.๐๘ ล้านไร่ แต่ที่ดินของไทยมีเนื้อที่จริงประมาณ 
๓๒๐.๗๐ ล้านไร่ (รวมที่ดนิของรัฐและเอกชน) ซึ่งเกิดจากการประกาศแนวเขต
ที่ดินทบัซ้อนกัน และ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ มีอํานาจหน้าที่ เช่น เสนอนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการแนว
เขตที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงแผนที่ One Map ให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินหรือแผนที่
แนบทา้ยกฎหมายให้เป็นไปตามแผนที่ One Map ออกระเบียบ คําสั่ง หรือ
มาตรการการดําเนนิการในการบริหารจัดการแนวเขตที่ดินของรัฐภายในแผนที่ 
One Map  

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติกํากับติดตามให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการให้หน่วยงานที่มีอํานาจหนา้ที่ตามกฎหมายในการ
ดูแลที่ดินของรัฐแต่ละประเภทดําเนินการตรวจสอบเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐให้
ถูกต้อง ตรงกัน และเห็นชอบร่วมกันจนเป็นที่ยุติ แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติพจิารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนนิการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒) 

  



๔-๓๖ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/ 
หมายเหตุ *** 

๑.๔ ระดับการ
ดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการ IWRM 
(ดัชนี ๐-๑๐๐) 

>>มีนโยบายและแผน
แม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
ในระดับประเทศ และ
ระดับลุ่มน้ําทุกลุ่มน้ํา 
และมีแผนบริหารน้ํา 
แผนป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้าํท่วม* 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
การดําเนินโครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ําและ
บริหารจัดการน้ํา แผนจํานวน 
๗๒๕ แห่ง ดําเนินการจํานวน 
๖๑๓ แห่ง และโครงการพัฒนา
กลไกองค์กรบริหารจัดการน้ํา 
ทุกระดับ จํานวน ๒ โครงการ  

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
แผนหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํากลุ่มลุ่มน้าํเจ้าพระยาใหญ่ 
และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๕ ปี รวมถึงแผน
ป้องกันและแก้ไขภาวะน้าํแล้ง ภาวะน้ําท่วม คุณภาพน้ํา คาดว่าจะ
สามารถจัดทําแผนหลักกลุ่มลุ่มน้ําเจ้าพระยาใหญ่ และแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๕ ปี ที่บูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหา
วิกฤตการณ์น้ําได้อย่างยั่งยืนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นต้นแบบขยายผลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําอื่น ๆ ต่อไป (สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ ๒๕๖๒) 

มีนโยบายและแผน
แม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
ในระดับประเทศ 
และระดับลุ่มน้าํทุก
ลุ่มน้ํา และมีแผน
บริหารน้ํา แผน
ป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้าํท่วม น้ําแลง้ 
ครอบคลุมทุกลุ่มน้ํา
ได้รับการจัดทาํและ
นําไปปฏิบัติ* 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนนิการจัดทาํ
ทั้งแผนปฏิบัติการ
ระดับประเทศ และแผน
บริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้าํ
เจ้าพระยา คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในพ.ศ. ๒๕๖๓ 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๒] 
 

๑.๙ ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และ
แผนการบริหาร
จัดดการทรัพยากร
แร่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

พ.ศ.๒๕๕๘ กรมทรัพยากรธรณี
อยู่ระหว่างดําเนนิการจัดทาํ
กรอบแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ของประเทศ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
กําหนดนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การบริการจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ และให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับ
ความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุไปพิจารณาดําเนนิการในสว่นที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และแผนการบริหาร
จัดดการทรัพยากรแร่
ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) และแผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และมีการดําเนนิการ  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 



๔-๓๗ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/ 
หมายเหตุ *** 

  ๒. ให้ทส. โดยกรมทรัพยากรธรณีในฐานะฝา่ยเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เร่งรัดกระบวนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติชุดใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และนาํความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่แห่งชาติชุดใหม่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติก่อนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํายุทธศาสตร์ และแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
(มติคณะรัฐมนตรีวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

  

๓.๘ ประกาศใช้
กฎระเบียบเกี่ยวกับ
การเข้าถึงและ
แบ่งปนัผลประโยชน์
ที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ 

แผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ มีการระบุ
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและ
แบ่งปนัผลประโยชนจ์าก
ทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากร
ชีวภาพ  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกอง
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนา
และปรับปรุง (ร่าง) พระราชบญัญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. 
และ (ร่าง) อนุบัญญตัิเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรม ให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ รวมถึงการ
จัดทําแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอกลไกในการดําเนนิงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตวิ่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒) 

ประกาศใช้
กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการ
เข้าถึงและ
แบ่งปนั
ผลประโยชน์ที่
ครอบคลุม
ทรัพยากร
ชีวภาพ 

อยู่ระหว่างการพัฒนา (ร่าง)
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่
ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๒] 

 

 

  



๔-๓๘ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/ หมายเหตุ *** 
ตัวชี้วัดกลุ่ม ข กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลจากทิศทางตัวชี้วัดเทียบกับปฐีาน (๑๓ ตัวชี้วัด)   
๑.๑ (๒) จํานวนพื้นที่

จัดที่ดินทาํกินให้
ชุมชน 

คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ
แห่งชาติได้ดําเนนิการจัดหาที่ดนิ
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลใน
ลักษณะแปลงรวมโดยไม่ไห้
กรรมสิทธิ์ โดยมีพื้นทีท่ี่ได้รับ
อนุญาตตามเกณฑ์ ๑๐ พื้นที่ ๖ 
จังหวัดรวม เนื้อที่ ๓๑,๓๙๕ ไร่ 
โดยแยกเป็นพื้นที่ปา่สงวน
แห่งชาติ ๒๘,๑๕๖ ไร่ และพื้นที่
ปฏิรูปที่ดิน ๓,๒๓๙ ไร่ เพื่อ
นําไปจัดทีด่ินทาํกินให้ชุมชน 

ปัจจุบนัมีพื้นที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์แล้ว ๑๖๖ พื้นที่ 
๕๙ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๖๒๐,๗๔๑ ไร่ จัดประชาชนลงในพื้นที่แล้ว 
๔๐,๘๔๕ ราย ใน ๑๖๕ พื้นที่ พื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แล้ว จํานวน ๑๒๗ พื้นที่ ๕๘ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๔๔๗,๖๓๘ ไร่  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ) 

จํานวนพื้นที่จัดที่ดนิ
ทํากินให้ชุมชน 
(เพิ่มขึ้น) 
 
 
 
 

การจัดหาที่ดินทาํกินให้ชุมชน
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 
๕๘๙,๓๔๖ ไร่ 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

๑.๘ อัตราการจับสตัว์
น้ําต่อการลงแรง
ประมงทะเล 
(Catch Per Unit 
Effort : CPUE) ใน 
๑ ชั่วโมง ใน
น่านน้ําไทย 

 

พ.ศ. ๒๕๖๐ อัตราการจับสัตว์
น้ําต่อการลงแรงประมงในทะเล 
(CPUE) ในพื้นที่อ่าวไทยมี
ปริมาณ ๑๐.๙๙๖ กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง และพื้นที่อันดามัน 
๓๒.๗๐๖ กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงในทะเล CPUE ในพื้นที่อ่าวไทย
ในปี ๒๕๖๑ มีค่าเท่ากับ ๑๑.๗๓๔ กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยบริเวณพื้นที่ที่มี
ค่า CPUE สูงที่สดุคือจังหวัดตราด มีค่าเท่ากับ ๒๒.๐๗๖ กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง ส่วนพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันมีค่า CPUE ในปี ๒๕๖๑ เทา่กับ 
๔๐.๙๔๒ กิโลกรัมต่อชั่วโมง (กรมประมง ๒๕๖๒) 

อัตราการจับสัตว์น้ํา
ต่อการลงแรงประมง
ทะเล (Catch Per 
Unit Effort : CPUE) 
ใน ๑ ชั่วโมง  
ในน่านน้าํไทย 
(เพิ่มขึ้น) 

อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลง
แรงประมงทะเล (CPUE) ใน 
๑ ชั่วโมงในอ่าวไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖.๗๑ พื้นที่ฝั่งอันดา
มันเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๑๘ 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

 

  



๔-๓๙ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

๑.๑๐ อัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคาม ชนิดพันธ์
เฉพาะถิ่น และ
แหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ 

ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้มีการสํารวจและ
ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง จํานวน ๒,๒๗๖ ชนิด 
พบว่า สูญพันธุ์แล้ว จํานวน ๘ ชนิด ได้แก่ 
สมัน กูปรี กระซู่ แรด นกพงหญ้า นกช้อน
หอยใหญ่ นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง 
และปลาหวีเกศ ส่วนชนิดพันธุ์ทีอ่ยู่ใน
สถานภาพที่ถูกคุกคาม (Threatened 
Species) มีจํานวน ๕๖๙ ชนิด คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๐๓ ของชนิดพันธุ์ในไทย (ชนิดพันธุ์
สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย มี
จํานวน ๔,๗๓๑ ชนิด) จําแนกเป็น มี
แนวโน้มใกลสู้ญพันธุ์ (VU) จํานวน ๒๘๒ 
ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ (EN) จํานวน ๑๘๕ ชนิด 
และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) จํานวน ๑๐๒ 
ชนิด โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีชนิดพันธุ์ที่มี
สถานภาพถูกคุกคามมากที่สุด ร้อยละ 
๓๕.๖๕ ของชนิดพันธุ์ในไทย รองลงมา คือ 
นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทนิน้ําสะเทิน
บก และปลา ตามลาํดับ (สรุปชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคามของประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสัน
หลัง สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๐) 

ปี ๒๕๖๐ มีการดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ชนิดพันธุ์
สัตว์มีกระดูกสันหลังที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย 
จํานวน ๑๘๑ ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๓๓ 
ชนิด นกจํานวน ๓๓ ชนิด สัตว์เลื้อยคลานจํานวน ๒๕ 
ชนิด สตัว์สะเทนิน้าํสะเทินบกจํานวน ๑๗ ชนิด เเละปลา
จํานวน ๗๓ ชนดิ โดย สผ. และโครงการที่เกี่ยวข้องโดย
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น ‘โครงการศึกษาและสาํรวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของปา่ไม้และสัตว์ป่า บริเวณลําสะ
โตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว’ โดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และโครงการ
ต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกันและใชป้ระโยชน์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย’ โดย
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) เป็นต้น(สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒) 

อัตราการสูญเสียชนิด
พันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
ชนิดพันธ์เฉพาะถิ่น 
และแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ 
(ลดลง) 

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้จดัทําสถานภาพ
สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม
ของประเทศ จํานวน ๔ ครั้ง 
ได้แก่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. 
๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ.
๒๕๕๙  
เมื่อพิจารณาแนวโน้มของการ
คุกคามในช่วง ๑๒ ปทีี่ผ่านมา  
พบว่า สัตว์มีกระดูกสันหลงัที่อยู่
ในสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคามเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสตัว์
เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน 
และสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 
อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลไม่
สามารถระบุ ‘อัตราการสูญเสีย’ 
ได้ และอาจไม่สามารถดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลรายปีได้ 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๔] 



๔-๔๐ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

๑.๑๑ สัดส่วนเรื่อง
ร้องเรียนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการดําเนินการ 

ปี ๒๕๕๗ ได้รับเรื่องร้องเรียนในทุก
ประเภทปัญหาทัง้หมด ๕๗๗ เรื่อง 
ดําเนินการแลว้เสร็จ ๓๘๓ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๖๖.๓๘ 
(ศูนย์บริการร่วม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ มีเรื่องร้องเรียนจํานวน ๖๑๕ เรื่อง โดยดําเนินการ ดังนี ้ 
๑) ส่งเรื่องให้หน่วยงานระดับกรมในสังกัด ทส.  

จํานวน ๓๘๑ เรื่อง  
๒) ส่งเรื่องให้สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาค และสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๑๔๒ เรื่อง และ 
๓) ส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่น ๆ เช่น ศูนย์ดํารงธรรม จํานวน ๙๒ 

เรื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแลว้เสร็จ 
จํานวน ๓๗๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๔ (สว่นประสาน
ติดตามเรื่องร้องเรียน กองตรวจราชการ สาํนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๑) 

สัดส่วนเรื่อง
ร้องเรียนด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการ
ดําเนินการ 
(เพิ่มขึ้น) 

จํานวนเรื่องร้องเรียนมีจํานวน
เพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนเรื่องร้องเรียน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดําเนินการ
ลดลงจากปีฐาน 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓] 

๒.๖ มาตรฐานคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมได้รับการ
พัฒนา 

พ.ศ.๒๕๕๙ มีเเหล่งธรรมชาติที่ควรต่อ
การอนุรักษ์ทั่วประเทศจํานวน ๒๖๓ 
แห่ง แบ่งเป็นภาคกลางร้อยละ ๒๐.๑๕ 
ภาคใต้ ร้อยละ ๓๓.๔๖ ภาคเหนือร้อย
ละ ๒๒.๘๑  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 
๒๓.๕๗  

พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทํายุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี แผนที่นาํทาง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระยะ ๒๐ ปี 
และแผนแม่บทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
แห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙) 
 

มาตรฐานคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมได้รับ
การพัฒนา 
(เพิ่มขึ้น) 

มีการประเมินเเหล่งธรรมชาติทีค่วร
ต่อการอนุรักษ์ เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 
จํานวน ๔,๗๕๙ เเห่งทั่วประเทศ 
และการประกาศโบราณสถาน
เพิ่มขึ้น ๒ แห่ง รวมถึงมีการ
ดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนุรักษ์
อย่างต่อเนื่อง 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

  



๔-๔๑ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

 จํานวนแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับการประกาศ
ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน ๒,๐๘๗ แห่ง 
(๒๕๕๘) และในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๖๐ มีการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่ารวม
ทั้งสิ้น ๒๗ แห่ง (๒๕๕๙) 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : พ.ศ.๒๕๖๒ มีแหล่งธรรมชาติที่
ควรต่อการอนุรักษ์ จํานวน ๕,๐๒๒ เเห่งทั่วประเทศ เเบ่ง
เป็นภาคตะวันตกร้อยละ ๓.๖๒ ภาคตะวันออกร้อยละ 
๙.๖๖ ภาคเหนือร้อยละ ๑๘.๖๐ ภาคใต้ร้อยละ ๑๓.๘๘ 
ภาคกลางร้อยละ ๒๖.๕๒ เเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยละ ๒๗.๗๒ และดําเนินงานจัดทํา (ร่าง) กรอบและ
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึง
โขงหลง จังหวัดบงึกาฬ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม :พ.ศ.๒๕๖๐ มีโบราณสถานทีไ่ด้รับ
การประกาศขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นจํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
โบราณสถานเขาขาว จังหวัดกระบี่ และโบราณสถาน
แหล่งโบราณคดีเขาหนา้วังหมี จังหวัดกระบี่ (กรม
ศิลปากร ๒๕๖๐) และ สผ. จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย
เรื่องการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า ซึ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบ และ
คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ปี ๒๕๖๒ สผ. จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ และโครงการติดตามการ
ดําเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่
เมืองโบราณศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๒๕๖๒) 

  

  



๔-๔๒ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

๓.๑ การบริโภคพื้นฐาน
ต่อการใช้ทรัพยากร
(Material 
Footprint: MF) 
ของประเทศและการ
บริโภคพื้นฐานต่อ
การใช้ทรัพยากร 
(Domestic 
Material 
Consumption: 
DMC) ต่อคน 

การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร (MF) 
พ.ศ.๒๕๕๓ (ค.ศ.๒๐๑๐) ๙.๗ ตัน/คน๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ๑๑.๑ ตัน/คน๒ 
การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร 
(DMC)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ.๒๐๐๐) ๕.๙ ตัน/คน๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ๘.๙ ตัน/คน๒ 
(ที่มา:  
๑ Indicators for a Resource Efficient in 
Asia and the Pacific (UNEP, ๒๐๑๑)  
๒ Natural Resource Use Indicators 
in the SDGs (UNEP ๒๐๑๖)  
๓ Key SDGs Indicators (ADB, ๒๐๑๗) 

สําหรับการเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในประเทศไทย ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. อยู่ในระหว่าง
เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตภายในประเทศ (Domestic 
Extraction: DE) ของชีวมวล โลหะ อโลหะ และ
เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อคํานวณ ค่า MF ของปี ๒๐๑๖ 
และ ๒๐๑๗; และอยู่ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ผลิตภายในประเทศ (Domestic Extraction: DE) และ
ข้อมูลการนําเข้า-ส่งออก (Import/Export) ของชีวมวล 
โลหะ อโลหะ และเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อใช้ในการ
คํานวณ ค่า DMC ของปี ๒๐๑๖ และ ๒๐๑๗ 
(แบบฟอร์มการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
SDGs ปี ๒๕๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
 

การบริโภคพื้นฐาน
ต่อการใช้
ทรัพยากร 
(Material 
Footprint: MF) 
ของประเทศและ
การบริโภคพื้นฐาน
ต่อการใช้
ทรัพยากรต่อคน 
(ลดลง) 

การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้
ทรัพยากร (MF) ของประเทศและ
การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้
ทรัพยากร (DMC) ต่อคนมีแนวโน้ม
สูงขึ้น แต่ยังไม่ทราบผลที่เป็น
ปัจจุบนัในระยะครึ่งแผน  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๔] 

๓.๓ สัดส่วนการใช้
พลังงานต่อจีดีพี 
(Energy Intensity: 
EI) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี 
หรือความเข้มข้นของการใช้พลังงาน เทา่กับ 
๘.๗๐ พันตันเทียบกับน้ํามันดิบต่อพันล้าน
บาท 

ปี ๒๕๖๑ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี หรือความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน เทา่กับ ๘.๓๙ พันตันเทียบกับ
น้ํามันดิบต่อพันล้านบาท (สาํนกังานนโยบายและแผน
พลังงาน, ๒๕๖๒) 
 
 

สัดส่วนการใช้
พลังงานต่อจีดีพี 
(ลดลง) 

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี 
ลดลงจากปีฐาน ๐.๓๑ พันตันเทียบ
กับน้ํามันดิบต่อพันลา้นบาท  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

 

  



๔-๔๓ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

๓.๔ ร้อยละของจํานวน
ฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี
สําหรับพืช และร้อย
ละของพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลการดําเนินงานการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีสําหรับ
พืช ที่ได้รับการรับรองจํานวน ๑๖๕,๑๙๗ 
แปลง และพื้นทีท่ี่เข้าสู่ระบบและได้รับการ
รับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จํานวน ๔๓๑ 
แปลง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดําเนินงานการจัดการคุณภาพการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํหรับพืช ที่ได้รับการรับรอง
จํานวน ๑๗๗,๘๖๐ เเปลง (กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๖๒) 
เป้าหมายการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๔,๕๘๕ แปลง ดําเนินการ
ตรวจประเมินจํานวน ๓,๙๐๔ แปลง ผา่นและได้รับการ
รับรองจํานวน ๒,๙๖๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑ 
(รายงานความก้าวหน้าผลการตรวจรับรองการผลิตพืช
อินทรีย์ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๖๒) 

ร้อยละของจํานวน
ฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี
สําหรับพืช และ
ร้อยละของพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ 
(เพิ่มขึ้น) 

มีพื้นที่ทีไ่ด้รับการรับรองเพิ่มขึ้น 
๑๒,๖๖๓ เเปลงจากปีฐาน และ
แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ได้รับการ
รับรองคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑ จาก
เป้าหมาย 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

๓.๕ จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้า
ร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว 
และผ่านเกณฑ์ระดับ
สี่ขึ้นไป 

พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวนโรงงานเข้าร่วม
โครงการในเกณฑ์ระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสี
เขียว (Green Culture) ๙๓ ราย และระดับ
ที่ ๕ เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 
๑๓ ราย เป็นจํานวนทั้งสิน้ ๑๐๖ ราย  

พ.ศ.๒๕๖๐ สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง
อุตสาหกรรม 
ระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว ๑๓๙ ราย และระดับที่ ๕ 
เครือข่ายสีเขียว ๖ ราย รวม ๑๔๕ ราย 
ปี ๒๕๖๑ มีจํานวนโรงงานเข้าร่วมโครงการในเกณฑ์ระดับ
ที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ๓๖๒ ราย และ
ระดับที่ ๕ เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ๔๐ ราย 
เป็นจํานวนทั้งสิน้ ๔๐๒ ราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๒๕๖๒) 
 

จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้า
ร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสี
เขียว และผ่าน
เกณฑ์ระดับสี่ขึ้นไป 
(เพิ่มขึ้น) 

มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้า
ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
และผ่านเกณฑ์ระดับสี่ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
จากปีฐาน ๒๙๖ ราย  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

 

  



๔-๔๔ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

๔.๓ จํานวน
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มี
การบูรณา
การปรับตัว
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศไว้
ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีจํานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจัดทําข้อมูล
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา ๓๙ 
แห่ง  
 

พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๒ แห่ง มีการบูรณาการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้
โครงการสนบัสนนุการพัฒนาและดําเนนิงานด้านนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยสผ.ร่วมกับองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) (กองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ.) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
จัดทําข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํารวม ๑๐๗ แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนครและ
อปท.พิเศษ ๑๐ แห่ง เทศบาลเมือง ๔๘ แห่ง และเทศบาลตําบล ๔๙ 
แห่ง (Carbon Footprint for Organization: Local Government 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สงิหาคม 
๒๕๖๒) 

จํานวนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มี
การบูรณาการ
การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (เพิ่มขึ้น) 

จํานวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบูรณาการ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากปีฐาน 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

๔.๔ องค์กรหรือ
เครือข่าย
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ
ในพื้นทีชุ่มชน 

พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ มีองค์กรหรือเครือข่าย
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน จํานวน ๔๘ องค์กร 
อาทิ เทศบาลตําบลบางเลน เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เทศบาลนครหาดใหญ่ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป็นต้น 

พ.ศ ๒๕๖๐ มีองค์กรที่ร่วมดําเนินงานด้านเครือข่ายรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน ๑๔ 
องค์กร ปี ๒๕๖๑ มี ๑๓ องค์กร และปี ๒๕๖๒ มี ๒ องค์กร รวมทั้งสิ้น
ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีองค์กรหรือเครือข่ายรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน เพิ่มขึ้น
จากปีฐานรวม ๒๙ องค์กร อาท ิสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย สาํนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 
และสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ฐานข้อมูล
เครือข่ายหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการของกองประสาน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ. ๒๕๖๒) 

องค์กรหรือ
เครือข่ายรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และภัย
ธรรมชาติใน
พื้นที่ชุมชน
(เพิ่มขึ้น) 

องค์กรหรือเครือข่ายรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ในพื้นทีชุ่มชนเพิ่มขึ้นจากปี
ฐาน ๒๙ องค์กร 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 



๔-๔๕ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

๔.๕ จํานวน
ประชากรที่
เสียชีวิต สูญหาย 
ได้รับบาดเจ็บ 
หรือต้องโยกย้าย
อพยพ 
เนื่องมาจากผล
ของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติต่อ
ประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน 

พ.ศ ๒๕๕๙ จํานวนประชากรที่ได้รับบาดเจ็บ
เนื่องจากภัยพิบัติ มีผูป้ระสบภัย ๑,๑๒๘,๔๔๗ 
คน (๑๑.๒๘ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน) 
๔๒๓,๑๗๖ ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า 
๒๗๑,๑๖๗,๙๕๗ ล้านบาท 

พ.ศ ๒๕๖๑ จํานวนประชากรที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากภัยพิบัติ มี
ผู้ประสบภัย ๑,๐๐๙,๒๘๙ คน (๑๐.๐๙ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ 
คน) ๔๑๘,๓๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า ๕๔๒,๐๖๗,๘๐๐ ล้าน
บาท (สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๖๒) 

จํานวนประชากร
ที่เสียชีวิตสญู
หาย ได้รับ
บาดเจ็บ หรือ
ต้องโยกย้าย
อพยพ 
เนื่องมาจากผล
ของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติต่อ
ประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน 
(ลดลง) 

จํานวนผูป้ระสบภัยลดลง
จากปีฐาน ๑๑๙,๑๕๘ คน 
แต่มูลค่าความเสียหาย
เพิ่มขึ้น 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑]  

๔.๖ จํานวนความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีกิจกรรมการ
ดําเนินงานในแต่
ละป ี

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๒๔ โครงการ ได้แก่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๔ โครงการ กรมควบคุมมลพิษ ๑ 
โครงการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช ๑๑ โครงการ กรมป่าไม้ ๓ โครงการ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๔ โครงการ และกรมทรัพยากร
ธรณี ๑ โครงการ 

พ.ศ.๒๕๖๐ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้จัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ๔ ฉบับ ดังนี ้
๑. MOU ระหว่าง ทส. กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นคร
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย 

๒. MOU ระหว่าง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี 
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหล ี

 

จํานวนความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมที่มี
กิจกรรมการ
ดําเนินงานในแต่
ละปี (เพิ่มขึ้น) 

จํานวนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากปี
ฐาน โดยมีการจัดทาํบนัทึก
ความเข้าใจ 5 ฉบับ และ
ดําเนินการ 49 โครงการ/
กิจกรรม  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

 



๔-๔๖ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 
  

 
๓. MOU ระหว่าง ทส. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๔. MOU ระหว่าง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมือง
บอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

พ.ศ.๒๕๖๑ ทส. ได้ดําเนินการจัดทําความร่วมมือกับต่างประเทศ จํานวน ๑ 
ฉบับ ได้แก่ บันทึกความร่วมมือระหว่าง ทส. และกระทรวงสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน่ (สาํนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ๒๕๖๒) 

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีโครงการ/กิจกรรม 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้

- การดําเนินงานภายใต้ความตกลงทวิภาคีที่ลงนามแล้ว 13 โครงการ 
- ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 โครงการ 
- ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ 

(CSEP) 3 โครงการ  
- ความร่วมมืออื่น ๆ ที่เป็นประเด็นใหม่ 11 โครงการ  

รวมเป็น 49 โครงการ/กิจกรรม (แบบรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละ
สิ่งเเวดล้อม ๒๕๖๒) 

  



๔-๔๗ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

ตัวชี้วัดกลุ่ม ค กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ (๑๕ ตัวชี้วัด มีรายละเอียดแนบท้ายในภาคผนวก) 
๑.๒ ร้อยละของพื้นที่การถือ

ครองที่ดินแต่ละประเภท
เทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศ 

>>ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบนั ร้อยละ ๙๐* 

พ.ศ.๒๕๕๘ การถือครองที่ดิน
ร้อยละ ๔๒.๑ เป็นพื้นทีป่่า/ 
ร้อยละ ๑๐.๕ เป็นเขตปฏิรูป
ที่ดิน/ ร้อยละ ๒.๕ ที่ราช
พัสดุ/ ร้อยละ ๓๙.๕ ที่ดิน
เอกชน/ และร้อยละ ๕.๔ 
ที่ดินทีไ่ม่ได้จาํแนก 

จัดทําฐานข้อมูลที่ดนิของรัฐประเภทหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
จํานวน ๑๒๔,๕๘๘ แปลง จากทั้งหมด ๑๕๖,๓๕๗ แปลง (ร้อย
ละ ๗๙.๖) โดยเปน็ที่สาธารณประโยชน์ ๙๗,๔๘๑ แปลง (จาก
ทั้งหมด ๑๒๓,๔๙๖ แปลง) และที่ราชพัสดุ ๒๗,๑๐๗ แปลง (จาก
ทั้งหมด ๓๒,๘๖๑ แปลง) (กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๒) 

ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศทีด่ิน
สาธารณประโยชน์ มี
ความถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 
๙๐ 

ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ มีความถูก
ต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบนั คิด
เป็นร้อยละ ๘๘.๔ จากค่า
เป้าหมาย  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

๑.๓ พื้นทีท่ี่มีสภาพป่าร้อยละ 
๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
แบ่งเป็นพื้นทีป่่าอนุรักษ์
ร้อยละ ๒๕ และพื้นทีป่่า
เศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ 

ข้อมูลพื้นที่ปา่ไม้ในประเทศ
ไทยปีพ.ศ ๒๕๕๘ เท่ากับ 
๑๐๒.๑๒ ล้านไร่ สัดส่วนพื้นที่
ต่อพื้นที่ประเทศ ร้อยละ 
๓๑.๕๗ เป็นพื้นที่ปา่อนุรักษ์ 
๔๓๔ แห่ง รวมพื้นที่ ๖๕.๖๑ 
ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๒๘ ของพื้นที่ประเทศ 
และเป็นพื้นทีป่่าเศรษฐกิจร้อย
ละ ๑๑.๒๙ ของพื้นที่ประเทศ 

สรุปข้อมูลพื้นทีป่่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๑๐๒.๔๘ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๓๑.๖๘ ของพื้นที่ประเทศ เป็นป่าอนุรักษ์ ๒๗๒ แห่ง 
มีพื้นที่ ๖๘ ล้านไร่ คิดเปน็ร้อยละ ๒๑.๐๒ ของพื้นทีป่ระเทศ 
(กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พชื) และพื้นทีป่่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ ๑๐.๖๖ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพื้นที่ปา่ไม้ในช่วง ๖ ปี
ที่ผ่านมา พบว่า พื้นทีป่่าไม้มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๓๑ ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, ๒๕๖๒) 
 

พื้นที่ที่มีสภาพปา่ร้อย
ละ ๔๐ ของพื้นที่
ประเทศแบ่งเปน็พื้นที่
ป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ 
และพื้นทีป่่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ ๑๕  

พื้นที่ปา่ไม้ของประเทศไทย คิด
เป็นร้อยละ ๗๙.๒ จากค่า
เป้าหมาย โดยพื้นทีป่่าอนุรักษ์ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔ จากค่า
เป้าหมาย และพื้นทีป่่า
เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ ๗๑ 
จากค่าเป้าหมาย แต่จาก
แนวโน้มพื้นทีป่่าไม้ที่ค่อนข้าง
คงที่ที่ประมาณร้อยละ ๓๑ ของ
พื้นที่ประเทศในช่วง ๖ ปีที่ผา่น
มา ทําให้มีความเปน็ไปได้มากที่
พื้นที่ปา่ไม้อาจจะไม่สามารถถึง
ค่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๔๐ ได้
ในช่วงสิน้สุดแผน  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓] 



๔-๔๘ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 
๑.๕ ร้อยละของพื้น

ที่ดินที่ถูกทํา
ให้เสื่อมโทรม
เทียบกับ
พื้นดิน
ทั้งหมด 

พ.ศ ๒๕๕๘ ปัญหาดินเสื่อมโทรมในประเทศไทย 
ประกอบด้วย 
ดินอินทรีย์ ๓๔๔,๒๘๓ ไร่ 
ดินเค็ม ๔,๒๑๗,๓๑๙ ไร่ 
ดินเปรี้ยวจัด ๕,๕๖๕,๓๔๗ ไร่ 
ดินทรายจัด ๑๑,๗๕๖,๗๓๓ ไร่ 
ดินตื้น ๓๔,๐๓๙,๓๗๕ ไร่ 
รวมเนื้อที่ ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ 
ของพื้นที่ประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ไร่ พื้น
ที่ดินที่พบปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ มีเนื้อที่ 
๖๐,๐๒๕,๒๖๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๒ ของประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีเนื้อที่ ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๔๔ ของประเทศ  
พื้นที่ดินมีปัญหาเสื่อมโทรมในปพี.ศ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ดินเค็ม 
๔.๔ ล้านไร่  ดินค่อนข้างเปน็ทราย ๓๒.๗ ล้านไร่  
ดินทรายจัด ๑๑.๑ ลา้นไร่ ดินตื้น ๒๙.๖ ล้านไร่ ดินเปรี้ยวจัด ๕.๑ 
ล้านไร่ และดินอินทรีย์ ๐.๓๔ ลา้นไร่ รวม ๘๓.๒๔ ล้านไร่ ได้รับ
การฟื้นฟูคุณภาพเพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ที่เหมาะสมกับสมรรถนะ
ของดินและสภาพของที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๖๒) 

พื้นที่ดินได้รับ
การจัดการ 
และฟื้นฟู 
๑๒๕,๐๐๐,๐
๐๐ ไร่ ในปี 
๒๕๖๔** 

ปี ๒๕๖๑ ร้อยละของพื้น
ที่ดินเสื่อมโทรมเทียบกับ
พื้นดินทัง้หมด สูงขึ้นกว่า
ปีฐาน (ปี ๒๕๕๘) และ
พื้นที่ที่ดนิได้รับการ
จัดการ และฟื้นฟู คิดเป็น
ร้อยละ ๖๖.๕ จากค่า
เป้าหมาย  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม 
๓] 
 

๑.๖ ชายฝั่งที่ถูกกัด
เซาะได้รับการ
จัดการตาม
แนวทาง
มาตรการหรือ
มีโครสร้างที่
เหมาะสม 
เป้าหมาย
ระยะทาง ๕๐ 
กิโลเมตร 

สถานการณ์พืน้ทีช่ายฝั่งทะเลของประเทศไทย พ.ศ ๒๕
59  จากความยาวชายฝั่ง ๓,๑๕๑.๑๓ กม. แบ่งเป็นพื้นที่
กัดเซาะชายฝั่งทีไ่ด้รับการแก้ไขแล้ว 465 กม. (ร้อยละ ๑
4.7 ของแนวชายฝั่ง) คงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
๑54 กม. (ร้อยละ ๕ ของแนวชายฝั่ง ซึ่งอยู่ในเเนวชายฝั่ง
ด้านอ่าวไทยระยะทาง ๑๔๙ กม. เเละชายฝั่งอันดามัน
ระยะทาง ๕ กม.) และพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาการกัดเซาะ 
๒,531 กม. (ร้อยละ 80 ของแนวชายฝั่ง)  
 

สถานการณ์พืน้ทีช่ายฝั่งทะเลของประเทศไทย พ.ศ ๒๕๖๐  จาก
ความยาวชายฝั่ง ๓,๑๕๑.๑๓ กม. แบ่งเป็นพื้นที่กัดเซาะชายฝัง่ที่
ได้รับการแก้ไขแล้ว ๕๕๙ กม. (ร้อยละ ๑๘ ของแนวชายฝั่ง) 
คงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ๑๔๕ กม. (ร้อยละ ๕ ของแนว
ชายฝัง่ แบ่งเปน็ระดับแนวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง 
๔๒.๑๗ กม. ระดับแนวชายฝัง่ทะเลที่ถูกกัดเซาะปานกลาง ๗.๖๔ 
กม. และระดับแนวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะน้อย ๙๕.๙๒ กม.) 
และพื้นทีท่ี่ไม่มีปัญหาการกัดเซาะ ๒,๔๔๗ กม. (ร้อยละ ๗๗ ของ
แนวชายฝั่ง) (กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝัง่ ๒๕๖๒) 

การกัดเซาะ
ชายฝัง่ขั้น
รุนแรง ไม่เกิน 
๑๐๐ 
กิโลเมตร** 

จํานวนชายฝั่งที่ถูกกัด
เซาะได้รับการจัดการเกิน
ค่าเป้าหมาย ๕๐๙ กม. 
และมีการกัดเซาะชายฝัง่
ขั้นรุนแรงน้อยกว่า
เป้าหมาย ๕๗.๘๓ กม. 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม 
๑] 

 

 



๔-๔๙ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

๑.๗ ปะการังที่มี
ชีวิตมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ๓-๙ 

พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยมีพื้นทีป่ะการังรวม ๑๔๘,๙๕๕ 
ไร่ แบ่งเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทย ๗๕,๕๙๐ ไร่ และฝั่งทะเล
อันดามัน ๗๓,๓๖๔ ไร่ แนวปะการังอยู่ในสถานภาพ
สมบูรณ์ดีร้อยละ ๐.๓๓ สมบูรณ์ปานกลางร้อยละ 
๑๑.๒๔ เสียหายร้อยละ ๕.๓๔ เสียหายมากร้อยละ 
๘๒.๕๗ 

ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีพืน้ทีป่ะการังรวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร่ 
แบ่งเป็นปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ดี ร้อยละ ๓๑.๔  และ
ปะการังทีส่มบูรณ์ปานกลางร้อยละ ๓๑.๖  และแนวปะการัง
ที่มีสภาพเสียหาย ร้อยละ ๓๗ โดยพบปะการังมีสภาพดขีึ้น
เมื่อเทียบกับสถานภาพปี ๒๕๕๘ ในบริเวณจังหวัดระยอง 
ชลบุรี และนราธิวาส  
(กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง, ๒๕๖๒) 
 

ปะการังมีชีวิต
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ ๗.๕ 

แนวปะการังมีสถานภาพดีขึ้น
เมื่อเทียบกับสถานภาพปี 
๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
ยังไม่สามารถระบุ ‘ปริมาณ
ปะการังที่มีชีวิต’ ได้  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๔] 
 

๒.๑ คุณภาพน้าํใน
แหล่งน้ําผวิดิน
อยู่ในเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ คุณภาพน้ําในแหลง่น้ําผิวดิน เกณฑ์
คุณภาพน้ําที่ดีร้อยละ ๓๔ 
เกณฑ์คุณภาพน้ําที่พอใช้ร้อยละ ๔๖ และ 
เกณฑ์คุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรม ร้อยละ ๒๐  

พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําสําคัญ
ทั่วประเทศ จํานวน ๖๕ แหล่งน้ํา แม่น้ําสายหลักของประเทศ 
๕๙ แม่น้ํา และแหล่งน้ํานิ่ง ๖ แหล่ง มีแหล่งน้ําที่มีดัชนี
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๔๖ เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 
๔๕ และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๙ ไม่มีแหล่งน้ําที่มีคุณภาพ
น้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมากและเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 
ปี ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) มีแหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ร้อยละ ๔๙ เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ ๓๙ และเกณฑ์เสื่อมโทรม 
ร้อยละ ๑๒  
(กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) 

จํานวนแหล่งน้าํ
ผิวดินมีคุณภาพ
น้ําอยู่ในเกณฑ์
ดี ร้อยละ ๘๐ 

คุณภาพน้ําในแหล่งน้าํผิวดินดี
ขึ้นกว่าปีฐาน โดยจํานวน
แหล่งน้ําผวิดินมีคุณภาพน้าํ
อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๒๕ จากค่าเป้าหมาย 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๒] 

 

 

 



๔-๕๐ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

๒.๒ คุณภาพอากาศมีจาํนวน
วันที่ค่าฝุ่นละอองขนาด
เล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ ๙๙ 

พ.ศ. ๒๕59 ผลการตรวจวัดค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ 
ไมครอนมีค่าเฉลี่ยรายปทีั่วประเทศ 
เท่ากับ 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 
50 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งจํานวนวันที่ค่า
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ 
ไมครอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ใน
พื้นที่วิกฤต (พื้นที่ตําบลหนา้พระ
ลาน จังหวัดสระบุรี) มี 259 วัน 
จากวันตรวจวัด 348 วัน (ร้อยละ 
74.๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
๑๐ ไมครอนมีค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง ๒๓-๑๒๐ มคก./
ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ๔๒ มคก./ลบ.ม. (ค่า
มาตรฐาน ๕๐ มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มี
ค่าเฉลี่ย ๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่
ตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี รวมทั้งกรุงเทพและ
ปริมณฑลมีค่าสูงสดุในรอบ ๑๐ ปี ซึ่งจํานวนวันที่ค่าฝุน่
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานในพื้นที่วิกฤต (พื้นทีต่ําบลหนา้พระลาน จังหวัด
สระบุรี) มี ๑๙๗ วัน จากวันตรวจวัด 362 วัน (ร้อยละ 
๕๔.๔) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๗  
(สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ กรม
ควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) 

คุณภาพอากาศมีจํานวน
วันที่ค่าฝุ่นละอองขนาด
เล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อย
ละ ๙๙ 

จํานวนวันที่ค่าฝุน่ละอองขนาด
เล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน คิดเปน็ร้อยละ 
๕๔.๙ จากค่าเป้าหมาย อย่างไร
ก็ตาม จากข้อมูลปริมาณฝุ่น
ละออง ที่มีแนวโน้มคงตัว และ
แนวโน้มสูงขึ้นในพื้นที่วิกฤต ทาํ
ให้มีความเป็นไปได้มากที่จํานวน
วันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานจะไม่สามารถ
ถึงค่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๙ ได้
ในช่วงสิน้สุดแผน  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓] 

๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ โดยมี
อัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชป้ระโยชน์ 
(Recycle) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

ปี ๒๕๕๙ ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 
๒๗.๐๖ ล้านตัน มีการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 
๙.๕๗ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๕) และมี
อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ ๕.๘๑ ล้านตัน (ร้อยละ 
๒๑.๔) คงเหลือที่กําจัดไม่ถูกต้อง 
๑๑.๖๘ ล้านตัน  (ร้อยละ ๔๓) 

ปี ๒๕๖๑ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 
ประมาณ ๒๗.๙๓ ล้านตัน และอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ต่อคน ประมาณ ๑.๑๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง ๑๐.๘๕ ล้าน
ตัน (ร้อยละ ๓๘.๘๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ทั้งหมด) ส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนาํกลับมาใช้ประโยชน์มี
ประมาณ ๙.๗๖ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๔.๙๕) สว่นที่เหลือ
เป็นขยะที่ถูกกําจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ ๗.๓๒ ล้าน
ตัน (ร้อยละ ๒๖.๒๑) (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) 

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ โดยมี
อัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชป้ระโยชน์ 
(Recycle) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ คิดเปน็ร้อยละ ๕๑ 
จากค่าเป้าหมาย และอัตราการ
นําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycle) เกินค่า
เป้าหมาย  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๒] 



๔-๕๑ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ 
*** 

๒.๔ ของเสียอันตราย
ชุมชนได้รับการ
รวบรวมและส่งไป
กําจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๓๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
เสียอันตรายจาก
ชุมชนมี ๕๙๑,๐๐๐ 
ตัน ได้รับการกําจัด
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ๑๗๔ 
ตัน 

พ.ศ.๒๕๖๑ ของเสียอันตรายจากชุมชนมี ๖๓๘,๐๐๐ ตัน (ร้อยละ ๖๕ เป็นซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ๔๑๔,๖๐๐ ตัน และร้อยละ ๓๕ เป็นของเสียอันตรายจากชุมชน
ประเภทอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ จํานวน 
๒๒๓,๔๐๐ ตัน)  โดยของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ ๑๓ หรือ
ประมาณ ๘๓,๖๐๐ ตัน (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) 

ของเสียอันตรายชุมชน
ได้รับการรวบรวมและ
ส่งไปกําจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๐ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการดําเนนิงาน
คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๓ จากค่า
เป้าหมาย  
[ผลการดําเนินงาน
กลุ่ม ๓] 

๒.๕ จํานวนพื้นที่สี
เขียวในเมืองไม่
น้อยกว่า ๑๐ 
ตารางเมตรต่อคน 

ไม่พบข้อมูลฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะทั้งหมด 
๒๓,๘๐๑ ไร่ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากร ๖.๗๐ ตารางเมตรต่อคน และมี
พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี (สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ําทีลุ่่ม ที่ว่าง พื้นที่
ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าํ และพื้นที่อื่น ๆ) ๙๕,๘๕๐ไร่ ซึ่งหากรวมพื้นที่
สีเขียวทั้ง ๒ ประเภท กรุงเทพมหานครจะมีพื้นที่สีเขียวรวมเท่ากับ ๑๑๙,๖๕๑  ไร่ 
(๑๙๑,๔๔๑,๖๐๐ ตารางเมตร) ต่อจํานวนประชากร ๕,๖๗๖,๖๔๘ คน หรือคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สี
เขียว ๓๓.๗๒ ตารางเมตรต่อคน (กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลนครที่มีพื้นที่สีเขียวต่อจํานวน
ประชากร ๑๐ ตารางเมตรต่อคนขึ้นไป (ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๕๐ ตารางเมตรต่อคน) มีจํานวน ๒๕ 
แห่ง จากเทศบาลนครทั้งหมด ๓๐ แห่ง และค่าเฉลี่ยพื้นทีส่ีเขียวต่อประชากรของเทศบาลนคร 
๓๐ แห่ง อยู่ที่ ๓๘.๗๕ ตารางเมตรต่อคน และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมือง ใน พ.ศ. 
๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมีพื้นที่สีเขียวต่อจํานวนประชากร ๑๐ ตารางเมตรต่อคนขึ้นไป (ตั้งแต่ 
๑๒.๑๑ ถึง ๑๑,๕๒๘.๔๖ ตารางเมตรต่อคน มีจํานวน ๑๗๗ แห่ง จากเทศบาลเมืองทั้งหมด 
๑๗๘ แห่ง และค่าเฉลี่ยพื้นทีส่ีเขียวต่อจํานวนประชากรของเทศบาลเมือง ๑๗๘ แห่ง อยู่ที่ 
๗๙๓.๑๔ ตารางเมตรต่อคน (ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สเีขียวชุมชนเมือง สผ.) 

จํานวนพื้นที่สีเขียวใน
เมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ตารางเมตรต่อคน 
 

จํานวนพื้นที่สีเขียว
รวมทุกประเภท ทั้ง
ในกรุงเทพมหานคร 
เทศบาลนคร และ
เทศบาลเมือง เกิน
ค่าเป้าหมาย  
[ผลการดําเนินงาน
กลุ่ม ๑] 



๔-๕๒ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 
๓.๒ สัดส่วนของ

หน่วยงานที่เข้า
ร่วมดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า และ
บริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
และสัดสว่น
ปริมาณจัดซื้อจัด
จ้างสนิค้าและ
บริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานในกํากับของรัฐ ๑๘๕ 
หน่วยงาน (ร้อยละ ๔๘.๖)  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๖๓ 
หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๔.๔) ได้รายงาน
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานในกํากับของรัฐ ๒๒๓ หน่วยงาน (ร้อยละ 
๕๘.๖)  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๕๐ หน่วยงาน 
(ร้อยละ ๒๑.๘) ได้รายงานการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมูลค่าการ
จัดซื้อจัดจ้างสนิค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประมาณ ๕๕๐ ล้านบาท  
(คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสนิค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑) 

หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ดังนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐ อปท. 
รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลยั และ
หน่วยงานในกํากับของ
รัฐ ร้อยละ ๑๐๐ และ
เอกชน ร้อยละ ๕๐** 

จํานวนหน่วยงานสูงขึ้นจากปีฐาน 
โดยเฉพาะในกลุ่มหน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ยังคงคิดเป็นสดัส่วนในภาพรวมเพียง
ร้อยละ ๕๘ และร้อยละ ๒๑ จากค่า
เป้าหมาย และยังขาดการรายงานจาก
ภาคเอกชน ส่วนด้านสัดส่วนมูลค่ายัง
ไม่สามารถระบุผลได้  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓] 

๓.๖ พื้นทีท่ี่ได้รับการ
พัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจํานวน ๑๕ 
พื้นที ่

พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดตั้งคณะทาํงาน ประกอบด้วย 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อศึกษา
รูปแบบการจัดทําเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง 
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดําเนินการ
โครงการนําร่องพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ใน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง สงขลา 
ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สุราษฏร์ธานี 
พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม 
และปทุมธานี ซึ่งข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
จังหวัดนําร่องส่วนใหญ่ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ระดับที่ ๑  และมี ๑ จังหวัดที่ยังไม่ผ่านความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ ๑ (จาก ๕ ระดับ) 
(ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม : สืบค้น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

พื้นที่ทีไ่ด้รับการพัฒนา
สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจํานวน ๑๕ พื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 

 

มีพื้นที่ทีไ่ด้รับการพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน ๑๕ พื้นที่
แต่จากระดับการดําเนินงาน ซึ่งส่วน
ใหญ่ผ่านความเปน็เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ระดับที่ ๑ และมีคะแนน
ระดับที่ ๕ น้อยกว่าครึ่งของค่าคะแนน
ที่จะบรรลุ ทาํให้มีแนวโน้มที่การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน ๑๕ 
พื้นที่จะไม่สามารถบรรลุเปา้หมายใน
ระยะเวลาสิ้นสดุแผน  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓] 



๔-๕๓ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 
๓.๗ จํานวนแหล่ง

ท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการที่ได้รับ
รองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทย 

จํานวนแหล่งท่องเที่ยวทีไ่ด้รับรอง
มาตรฐานมีจํานวนทัง้หมด ๔๐ แห่ง 
(พ.ศ.๒๕๕๘) และจํานวนสถาน
ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ๗๖๙ 
แห่ง (พ.ศ.๒๕๕๙) 

กรมการท่องเที่ยวได้จัดทํามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว จํานวน ๕๖ มาตรฐาน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐) และนํามาตรฐานที่จัดขึ้นเข้าสู่กระบวนการตรวจ
ประเมินและให้การรับรอง โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานมีจาํนวนทั้งหมด ๙๖ 
แห่ง ด้านสถานประกอบการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนสถาน
ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
มี ๑,๖๒๔ แห่ง (กรมการท่องเที่ยว, ๒๕๖๒) 

จํานวนแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานประกอบการได้รับ
เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
๕ ต่อปี** 

จํานวนแหล่งท่องเที่ยวทีไ่ด้รับรอง
มาตรฐาน เพิ่มขึ้นจากปี ฐานเปน็
จํานวน ๕๖ แห่ง หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๑๔๐ 
จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ไทย เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ เป็น
จํานวน ๑,๑๓๕ แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๒๓๒  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 

๔.๑ ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศในภาค
พลังงานและ
คมนาคมขนสง่ 
ลดลงร้อยละ ๗-๒๐ 
ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ (เทียบเคียง
กับกรณีพื้นฐาน 
(BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ เป็นปีฐาน) 

ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยสามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน 
และภาคขนสง่ได้ทั้งสิน้ ๓๗.๕๕ 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อย
ละ ๗๘.๒ ของเป้าหมายปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) 
 

ปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากภาค
พลังงาน และภาคขนสง่ได้ทั้งสิน้ ๔๐.๒๖ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๘ ของเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) และ
ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทย
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานได้ทั้งสิน้ 
๔๕.๖๘ MtCO2eq คิดเปน็ร้อยละ ๙๕.๑ ของเป้าหมายปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) 
(กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สผ.) 
 
 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศในภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่ง 
ลดลงร้อยละ ๗-๒๐ ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เทียบเคียง
กับกรณีพื้นฐาน (BAU) ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘) หรือเท่ากับ 
๔๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (Mt CO2eq) 
ในปี ๒๕๖๓ (NAMA 
๒๐๒๐) 

มีแนวโน้มที่จะสามารถลดก๊าซ
เรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย  
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑] 
 
 
 
 
 
 
 



๔-๕๔ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด* Baseline ผลการติดตามการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน ค่าเป้าหมาย** วิเคราะห์ผล/หมายเหตุ *** 

๔.๒ สัดส่วนพลงังาน
หมุนเวียนต่อ
การใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย
เพิ่มขึ้นเป็น
อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ 

พ.ศ.๒๕๕๙ มีสัดส่วนการใช้พลงังาน
หมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ที่ร้อยละ ๑๔.๗๖ (๑๒,๖๓๓ พันตัน
เทียบเท่าน้าํมันดิบ) 

การใช้พลังงานหมุนเวียน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ 
๑๒,๘๘๐ พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 
๒๕๖๐ ที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียน เท่ากับ ๑๒,๖๓๘ 
พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย
ละ ๐.๕๑ ต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๔.๔๐ (สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ๒๕๖๒) อย่างไรก็ตาม คิดเป็นสัดส่วนที่
ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๐.๓๖ และเมื่อพิจารณา
ในช่วง ๑๐ ปทีี่ผ่านมา สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อ
การใช้พลังงานขั้นสุดทา้ยของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๒.๓๕ ต่อปี 
 

สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
ต่อการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายเพิ่มขึ้นเปน็อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ 

สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการ
ใช้พลังงานขั้นสุดทา้ยลดลงจากปี
ฐาน 
[ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓] 

หมายเหตุ: * ตัวชี้วัด: ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผน ใช้ทั้งค่าเป้าหมายเดิมตามแผนจัดการฯ มีการเสนอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดแผนจัดการฯ จากตัวชี้วัด 
                 ของแผน ระดับ ๓ ที่เกี่ยวข้องจํานวน ๒ ตัวชี้วัด (*) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ และ ๑.๔ 

   ** ค่าเป้าหมาย: ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผน ใช้ทั้งค่าเป้าหมายเดิมตามแผนจัดการฯ และมีการระบุค่าเป้าหมายเชิงปริมาณให้กับแผน 
จัดการฯ จากค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับ ๓ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๔ ตัวชี้วัด (**) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑.๕, ๑.๖, ๓.๒ และ ๓.๗ 

   *** การวิเคราะห์ผล แบ่งผลการประเมินตัวชี้วัดเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่  
ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑  ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มจะบรรลุก่อนกําหนดเวลา (ความก้าวหน้า > ร้อยละ ๗๕) 
ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๒  ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มจะบรรลุได้ตามกําหนดเวลา (ความก้าวหน้า ร้อยละ ๕๑-๗๕) 
ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓  ตัวชี้วัดที่ควรให้ความสําคัญเพื่อให้บรรลุผลตามกําหนดเวลา (ความก้าวหน้า < ร้อยละ ๕๑) 
ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๔  ตัวชี้วัดที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมินผล 



๔-๕๕ 

จากผลวิเคราะห์ สามารถสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมพบว่ามี ๒๑ ตัวช้ีวัด หรือร้อยละ ๖๕ 
ของตัวช้ีวัดท้ังหมด (ตัวชี้วัดในระดับท่ีท่ี ๑ และระดับท่ี ๒) มีแนวโน้มจะบรรลุผลได้ตามกําหนดเวลาของแผน  
จากตัวชี้วัดท้ังหมด ๓๒ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโน้มจะบรรลุก่อนกําหนดเวลา (ความก้าวหน้า
มากกว่า ๗๕%) มี ๑๖ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑(๒) การประกาศใช้แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ
แบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔๑๑๑ (One Map) ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดิน
แต่ละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๙๐ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๖ ชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะ
ได้รับการจัดการตามแนวทางมาตรการหรือมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม เป้าหมายระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๘ อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort : CPUE) 
ใน ๑ ชั่วโมง ในน่านน้ําไทย ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๙ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดดการ
ทรัพยากรแร่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๕ จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองไม่น้อย
กว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อคน ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๖ มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับการพัฒนา ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๔ 
ร้อยละของจํานวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช ตัวช้ีวัด
ท่ี ๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน และผ่านเกณฑ์
ระดับสี่ข้ึนไป ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๗ จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการท่ีได้รับรองมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวไทย ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่ง ลดลงร้อยละ ๗-๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (BAU) โดยใช้
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘) ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๓ จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๕ จํานวนประชากรท่ี
เสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องโยกย้ายอพยพ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน และตัว ช้ี วัด ท่ี ๔.๖ จํานวนความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีกิจกรรมการดําเนินงานในแต่ละปี 

ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๒ ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโน้มจะบรรลุได้ตามกําหนดเวลา (ความก้าวหน้า ๕๑-
๗๕%) มี ๕ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑(๑) จํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ 
ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐-๑๐๐) ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑ 
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ และตัวช้ีวัดท่ี ๓.๘ 
ประกาศใช้กฎระเบียบเก่ียวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ  



๔-๕๖ 

ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๓ ตัวช้ีวัด ท่ีควรให้ความสําคัญเพ่ือให้บรรลุผล (ความก้าวหน้าน้อย
กว่า ๕๑% หรือมีอัตราความก้าวหน้าต่ํา) มี ๘ ตัวช้ีวัด ท่ี ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่า
ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศแบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ ร้อยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให้เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนดินท้ังหมด ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑๑ 
สัดส่วนเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการดําเนินการ ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ 
คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
๙๙ ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ สัดส่วนของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างสินค้า และบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนปริมาณจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๖ พ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน 
๑๕ พ้ืนท่ี และตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายเพ่ิมข้ึนเป็นอย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ 

ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๔ ตัวช้ีวัดท่ีข้อมูลยังไม่เพียงพอในการประเมินผล มี ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๗ ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓-๙ (ซ่ึงข้อมูลปัจจุบันระบุได้ว่าสถานการณ์
ความสมบูรณ์ของแนวปะการังดีข้ึนเทียบกับปีฐาน แต่การเก็บข้อมูลท่ีมีอยู่ยังไม่สามารถระบุการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณปะการังท่ีมีชีวิต) ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม 
ชนิดพันธุ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ซ่ึงข้อมูลปัจจุบันระบุได้ว่าชนิดพันธุ์สัตว์มี
กระดูกสันหลังท่ีอยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามเพ่ิมข้ึนจากปีฐาน แต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์
อัตราการสูญเสียหรือประชากรของชนิดพันธุ์เหล่านั้นได้) และตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ การบริโภคพ้ืนฐานต่อ
การใช้ทรัพยากร (Material Footprint: MF)  (ซ่ึงข้อมูลท่ีมีชี้ว่าการบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร
ของประเทศ (MF) และการบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร (DMC) มีแนวโน้มสูงข้ึน แต่ยังไม่ทราบ
ผลท่ีเป็นปัจจุบันในระยะครึ่งแผนนี้) ซ่ึงตัวชี้วัดเหล่านี้จําเป็นต้องมีการหารือกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลเพ่ือมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดต่อไป 

  



๔-๕๗ 

๔๔๔๔....๔๔๔๔    กรณศึีกษาในพ้ืนทีเ่ปา้หมายกรณศึีกษาในพ้ืนทีเ่ปา้หมายกรณศึีกษาในพ้ืนทีเ่ปา้หมายกรณศึีกษาในพ้ืนทีเ่ปา้หมาย    
และและและและผลการจดัประชมุชีแ้จงผลการจดัประชมุชีแ้จงผลการจดัประชมุชีแ้จงผลการจดัประชมุชีแ้จงเวทภีาคเีครอืขา่ยภมูภิาคเวทภีาคเีครอืขา่ยภมูภิาคเวทภีาคเีครอืขา่ยภมูภิาคเวทภีาคเีครอืขา่ยภมูภิาค    

๔.๔.๔.๔.๔.๔.๔.๔.๑๑๑๑    กรณีศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมายกรณีศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมายกรณีศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมายกรณีศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมาย    

การติดตามรวบรวมข้อมูลจากการศึกษากรณีศึกษา (Case study analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สถานการณ์กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี ติดตามผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวข้องท่ีกําหนดไว้ในแผน
จัดการฯ และรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์หน่วยงานรับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายด้านการนําแผนฯ ไปปฏิบัติ
และประเด็นสิ่งแวดล้อมสําคัญในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กรณีศึกษากระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ท้ังภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคกลางและ
ตะวันตก (กรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดกาฬสินธุ์) ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) และ
ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยเป็นโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) และเป็นประเด็นท่ีมี
ความสําคัญระดับพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการแก้ไขและผลักดันในระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความ
ครอบคลุมการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ได้แก่ 
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ  ปัญหาขยะพลาสติกจากการบริโภคของสังคมเมือง ปัญหาการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ริหารจัดการทรัพยากรน้ํากลุ่มจังหวการบ  ัดภาคตะวันออก และ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

๑)  การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 

๑.๑) สถานการณ์และการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 

หมอกควัน หมายถึงการสะสมของควันหรือฝุ่นในอากาศ  ส่วนใหญ่เกิดจากเผาเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรและไฟป่า หมอกควันจัดเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่งในบรรดาสารต่าง ๆ ท่ี ปะปน
อยู่ในอากาศ หมอกควันจัดเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) ซ่ึงมี ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ความเป็นอันตรายของฝุ่นละอองต่อสุขภาพข้ึนอยู่กับขนาดของ ฝุ่นละออง ความเข้มข้น และ
ระยะเวลาท่ีสัมผัส รวมท้ังสภาพร่างกายของผู้รับแต่ละคนด้วย ในพ้ืนท่ีภาคเหนือโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่และลําพูนท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ เม่ือเกิดการสะสมของมลพิษ ประจวบกับความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมอุณหภูมิและความชื้นทําให้เกิด
หมอกในตอนเช้า เม่ือหยดน้ําในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละอองและสารมลพิษในอากาศจึงเกิดหมอกควันหรือ 
smog (smoke + fog) ข้ึน ทําให้เกิดสภาพฟ้าหลัวเหมือนมีหมอกควันปกคลุมไปท้ังเมือง การบุกรุกเผาทําลาย
ป่าไม้ เพ่ือประโยชน์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล และการเผาท่ีมีมากเกินไปจนควบคุมไม่ได้ประกอบกับการเผา
เศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรในฤดูกาลต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการเผาเพ่ือกําจัด



๔-๕๘ 

ขยะบริเวณชานเมืองและในตัวเมืองก็มีส่วนสําคัญทําให้เกิดปัญหาหมอกควันดังกล่าว จึงต้องให้มีการรณรงค์
และทําความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพท่ีมีปริมาณผู้เป็น
โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจเพ่ิมข้ึนและสอดคล้องกับปริมาณมลพิษทางฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการเผาในพ้ืนท่ีโล่ง
ท่ีมีความเข้มข้นสูงและ ระยะเวลาสะสมในอากาศท่ียาวนาน สถานการณ์จะเลวร้ายข้ึนไปอีกถ้าหากไม่มี
มาตรการและการดําเนินการท่ีดีเพียงพอในการลดปัญหาหมอกควันเกิดข้ึน และอาจจะเป็นตัวทําลายการ
ท่องเท่ียว และเศรษฐกิจของภาคเหนือตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) โดยสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ พบว่า หลายสถานีใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ลําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน น่าน และแพร่ พบว่า 
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ท่ีมีการเผาในท่ีโล่งจํานวนมากท้ังการเผาในพ้ืนท่ีป่า การเผา
เศษเหลือจากการเกษตรในพ้ืนท่ีเกษตร และการเผาขยะมูลฝอยและเศษใบไม้ ก่ิงไม้ในพ้ืนท่ีชุมชน รวมท้ัง
ผลกระทบจากการเผาในพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือนบ้าน ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
๑๐ ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลาย
พ้ืนท่ีและติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน 

ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ในพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทย จากการเผาในท่ีโล่ง
ในพ้ืนท่ีเกษตรและพ้ืนท่ีป่า เป็นปัญหาท่ีมีความสําคัญระดับชาติ จึงจําเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมไฟป่า 
เพ่ือให้การเผาในท่ีโล่งและการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ซ่ึงประสบกับวิกฤติสถานการณ์หมอกควันในช่วง 
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ จึงต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและให้ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ี
เข้ามามีส่วนร่วม ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา หนึ่งในมาตรการท่ีภาครัฐและหน่วยงานในพ้ืนท่ีนํามาใช้ในการบริหาร
จัดการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ  

กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานจังหวัด การประกาศช่วงวันห้ามเผาในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ โดยพิจารณาจากระดับปริมาณเชื้อเพลิงและช่วงเวลาการทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี รวมถึงสถิติจุด
ความร้อนย้อนหลัง ซ่ึงในปี ๒๕๖๑ นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนือประกาศช่วง
วันห้ามเผาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๑ ซ่ึงมีจุดความร้อนสะสมรวมท้ังสิ้น ๒,๒๘๘ จุด โดยพบมาก
ท่ีสุดท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําปาง น่าน เชียงใหม่ ลําพูน แพร่ พะเยา และเชียงราย ตามลําดับ หากวิเคราะห์
แยกตามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปรากฏจุดความร้อนสะสมสูงสุดในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ จํานวน ๑,๑๔๕ จุด 
รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน ๙๖๐ จุด ชุมชนและอ่ืน ๆ จํานวน ๙๖ จุด พ้ืนท่ีเกษตร จํานวน 
๕๐ จุด สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) จํานวน ๓๔ จุด และพ้ืนท่ีริมทางหลวง (๕๐ เมตร) 
จํานวน ๓ จุด ตามลําดับ นอกจากนั้น มีการดําเนินการพยากรณ์เตือนภัยมลภาวะหมอกควันสําหรับภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย และรายงานสถานการณ์หมอกควันประจําวันของภาคเหนือและภาคใต้ตอนล่าง 
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เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนท่ีสนใจ โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจะต้องประกอบด้วยการเฝ้าระวังและ
ต้องติดตามตรวจสอบ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนท่ีและรายงานข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวของรับทราบ
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ เป็น ๑ ในประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี และมีการ
ผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Project) เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยการเผาในท่ีโล่งซ่ึงยังคงเป็นปัญหาสําคัญในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ริมทาง ไฟป่า และในพ้ืนท่ีชุมชน แม้ว่าท่ีผ่านมา ภาครัฐได้มีการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการเผา แต่ยังมีข้อจํากัด
ในทางปฏิบัติ ซ่ึงกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญของสังคมไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้าม
พรมแดนร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบนอีกด้วย ท้ังนี้ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ จะเป็น
การเสริมสร้างความร่วมมือในการดําเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
พร้อมนําข้อมูลความคิดเห็นท่ีได้นําไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๑.๒) ความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องในแผนจัดการฯ  

ปัญหาหมอกกควันในภาคเหนือ ในแผนจัดการฯ ระบุว่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน
ไฟป่า และเสริมเสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีเป้าหมายตัวชี้วัดพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่า 
ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ มีความ
สอดคล้องในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู กลยุทธ ์
ท่ี ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานท่ี ๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โดยสรุปผล
ความก้าวหน้าการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ท่ีกําหนดไว้ในแผนจัดการฯ ๑ โครงการคือ โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน โดยมีกิจกรรมหลักและความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

- สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  
มีความก้าวหน้าการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ดําเนินการพยากรณ์เตือนภัยมลภาวะหมอกควันภาคเหนือแบบประจําวัน 
พยากรณ์เตือนภัยมลภาวะหมอกควันสําหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เผยแพร่
ให้ประชาชนท่ีสนใจ เฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กทราบ สั่ง
การให้ทุกอําเภอจัดให้มีท่ีพักผ่อนปลอดมลพิษ (Safety Zone) โดยจัดทําในพ้ืนท่ีท่ีมี
ขนาดห้องพอสมควร และมีเครื่องฟอกอากาศ โดยความร่วมมือภาครัฐ ชุมชน และเอกชน 
มีการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมทุกข้ันตอนต้ังแต่ คิด วางแผน ปฏิบัติการ ติดตาม รับประโยชน์ร่วมกัน 
การสร้างหลักสูตรในโรงเรียน มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการความร่วมมือในพ้ืนท่ีในการ
รณรงค์ควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรม โดยพบว่าสํานักงานจังหวัด
กําหนดและประกาศช่วงวันห้ามเผาในพ้ืนท่ี ขอความร่วมมือห้ามเผา นอกจากนี้ กรม
ควบคุมมลพิษยังกําหนดช่วงเวลาห้ามเผา เพ่ิมประสิทธิภาพการเผชิญเหตุและดับไฟ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สร้างจิตสํานึก ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและ
แจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ขับเคลื่อนการดําเนินงานและติดตามผลการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ ปรับปรุงสถานีฯและจัดซ้ือเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศเพ่ิมเติม 

- จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากภาพดาวเทียม โดยระบุถึงจุดท่ีมี
การเกิดไฟป่าและพ้ืนท่ีเส่ียงเพ่ือการวางแผนป้องกันไฟป่า สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน ได้สนับสนุนและดําเนินการใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ 
ท้ังบุคลากร อุปกรณ์ต่าง ๆ ข้อมูลจุดความร้อนรายวัน รายสัปดาห์ และแบบจําลอง
คาดการณ์พ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดไฟป่าล่วงหน้า ๗ วัน เพ่ือการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือ และประเมิน
ความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง โดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํารวจรวบรวมข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน ใช้ฐานข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ Visible 
Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) จํานวนจุดความร้อน (hotspots) 

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีและภูมิภาค และ
มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู โดย
มีความก้าวหน้าด้านแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการฯ ดังนี้ 

- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๒.๑.๓.๑ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการกํากับ 
ควบคุม และรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปลอดการเผาในพ้ืนท่ีชุมชนและ
เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยขอร่วมมือจากภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน 
และประชาชนในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ให้มีการเผา ตลอดจนส่งเสริมให้
นําเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมมาทําปุ๋ยอินทรีย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม มีระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร อุปกรณ์
เครื่องมือ ดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการเผา และไฟป่าในพ้ืนท่ีเสี่ยง ให้ความรู้และ
เข้าถึงชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการลดการเผาตลอดช่วงวิกฤต
ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ และ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.๒๕๕๐ และการอํานวยการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ Single 



๔-๖๑ 

Command ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการอย่างเข้มข้น ท้ังการลาดตระเวนป้องปรามการ
เผาป่า การตรวจหาไฟป่า และการเผา ระดมสรรพกําลัง อุปกรณ์เครื่องมือจากกองทัพ
ภาคท่ี ๓ ตํารวจ เครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม 
และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิด นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงาน
เทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ ติดตามเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการวางแผนรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ 
และต่อมาได้ร่วมกับ สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ/ ภาคเอกชน ประชาชน ส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด ดําเนิน
โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทําแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ําเพ่ือ
เพ่ิมความชุ่มชื้นในอากาศ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการฉีดน้ําเพ่ือ
สร้างความชุ่มชื้นและลดปัญหามลพิษหมอกควันในอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้จัดทําคู่มือประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน 
ทางด้านอําเภอแม่แจ่ม ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม องค์กรท้องถ่ิน และผู้นําชุมชน โดยมีศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงก่อต้ังโดยคณะกรรมการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่า อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดําเนินการโครงการลดการปลูกข้าวโพดในพ้ืนท่ีป่า โครงการ
หยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร โครงการสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการหยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร รวมถึงสร้างเครือข่ายเกษตรกร
ปลอดการเผา ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในชุมชนของตนให้มีความรู้
พ้ืนฐานเพ่ือหยุดเผา และนําเทคโนโลยีจัดการเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ทดแทนการเผาได้ 
และสั่งการไปยังสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการควบคุม กํากับดูแล และ
เข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรท่ีรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และเกิดการบูรณาการ
ในทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญ และการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตรยังร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสร้าง
โมเดลการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้าทุก ๗ วัน ในรูปแบบแผนท่ีอินโฟกราฟิก กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน จํานวน ๑๓๖ เครือข่าย ตามแผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค กิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โครงการรณรงค์ลดการเผา และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมประสานให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์
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เสียงตามสายให้ประชาชนงดเผาโดยเด็ดขาด พร้อมท้ังแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน 

- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๒.๑.๓.๔ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และค่ามาตรฐานให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์ และสภาพปัญหาคุณภาพอากาศของแต่ละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีวิกฤตด้านคุณภาพอากาศ และหมอกควัน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายการ
ควบคุมคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดของยานพาหนะและสถานประกอบการให้มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนส่งเสริมมาตรการห้ามมิให้มีการเผาใน พ้ืนท่ีชุมชน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
เพ่ือป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศท่ีจะเกิดข้ึน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ ในช่วงวิกฤตหมอกควันท่ีจังหวัดกําหนดจะบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเผาโดยบูรณาการและสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามระบบศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และดําเนินการแก้ไขปัญหา 
ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และการ
อํานวยการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ Single Command ให้ทุกหน่วยงาน
ดํา เนินการอย่ า ง เ ข้ม ข้น  ท้ั งการลาดตระเวน ป้องปราม การตรวจหาไฟ ป่า 
และการเผา การระดมสรรพกําลัง อุปกรณ์เครื่องมือ จากกองทัพภาคท่ี ๓ ตํารวจ 
เครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กรมป่าไม้ 
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม และบังคับใช้
กฎหมายกับผู้กระทําผิด นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ติดตามเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลเพ่ือประกอบการวางแผนรับมือ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ กรมพัฒนาท่ีดิน ได้จัดทํา
ปฏิ ทินการ เผา หรื อระเ บียบการ เผา กรมป้อง กันและบรร เทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในท่ี
โล่ง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยแห่งชาติ เพ่ือเป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบท่ีง่ายต่อความ
เข้าใจของประชาชนท่ัวไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑๑ 
มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการท่ี ๑ ใช้ระบบ Single Command ในการบริหารจัดการ 
มาตรการท่ี ๒ บูรณาการข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน มาตรการท่ี ๓ 
จัดการเชื้อเพลิงและบริหารจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงเพ่ือลดการเผา มาตรการท่ี ๔ ห้ามเผาอย่าง
เด็ดขาดในช่วงวิกฤต มาตรการท่ี ๕ ระดมสรรพกําลัง ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ 
เพ่ือป้องกันการลุกลามของไฟ และเกิดหมอกควันรุนแรง มาตรการท่ี ๖ สนับสนุนให้เกิด
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกและลดการเผาเศษวัสดุ ภาคการเกษตร 
มาตรการท่ี ๗ ส่งเสริมกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มาตรการท่ี ๘ สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึง
พ้ืนท่ีเสี่ยงและชุมชนเป้าหมาย มาตรการท่ี ๙ ลดฝุ่นละอองและบรรเทาผลกระทบต่อ
สุขภาพ มาตรการท่ี ๑๐ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน 
และมาตรการท่ี ๑๑ มาตรการระยะยาวเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
อย่างยั่งยืน  

๒) การบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสังคมเมือง  

๒.๑) สถานการณ์และการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 

ขยะพลาสติก เป็นปัญหาท่ีหลายประเทศกําลังประสบ จากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน การขยายตัวของชุมชนเมืองและธุรกิจท่องเท่ียว รวมท้ังการนําพลาสติกมา
ใช้เป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือทดแทนวัสดุอ่ืนมากข้ึน โดยเฉพาะพลาสติกประเภทใช้
ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ท่ีมีอายุการใช้งานสั้น และถูกท้ิงเป็นขยะในปริมาณและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว อีกท้ังการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิตอล ส่งผลให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
พลาสติกแบบใหม่ มีสารเติมแต่งและไมโครพลาสติก กลายเป็นขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อการ
ระบายน้ํา ต่อสัตว์น้ํา และตกค้างในห่วงโซ่อาหาร ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคน ซ่ึงยากต่อการจัดการ และยังส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้เกิดความเสื่อมโทรมในระยะยาว 

สถานการณ์ จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๗.๙๓ ล้านตัน พบ
พลาสติกในขยะชุมชนประมาณ ๒ ล้านตัน สามารถนําเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน (ส่วนใหญ่เป็นขวด
พลาสติก) ส่วนท่ีเหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก ๑.๕ ล้านตัน ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ ๑.๒ ล้านตัน ท่ี
เหลือเป็นพลาสติกอ่ืน ๆ เช่น แก้ว กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก เป็นต้น โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการกําจัดอย่าง
ไม่ถูกต้อง ๗.๓๒ ล้านตัน โดยเฉพาะการกําจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจ้งในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย การกอง
ท้ิงเอาไว้หรือลักลอบท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ หรือลักลอบท้ิงลงสู่แหล่งน้ํา ทําให้มีขยะมูลฝอยจากบกปะปน
และตกค้างอยู่ในทะเล รวมถึงการท้ิงขยะในทะเลโดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก จึงส่งผลกระทบกับสัตว์
ทะเลดังท่ีเกิดเหตุการณ์เป็นข่าวกรณีวาฬนําร่องครีบสั้นเกยต้ืนบริเวณคลองนาทับ จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และตรวจพบสาเหตุการตายของวาฬเกิดจากการกินขยะพลาสติกเข้าไปทําให้เกิดการอุดตัน
บริเวณกระเพาะอาหาร (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒)  

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการรวบรวมและจําแนกประเภทขยะตามวิธีมาตรฐาน International Coastal 
Cleanup (ICC) โดยจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะท่ีตกค้างบริเวณชายหาด ปะการัง และป่าชายเลน ในพ้ืนท่ี ๒๔ 
จังหวัด ๔๘ พ้ืนท่ี สามารถเก็บรวบรวมขยะตกค้างได้ท้ังสิ้น ๕๖๙,๖๕๗ ชิ้น น้ําหนักรวมประมาณ ๓๓ ตันโดย 
๑๐ อันดับขยะตกค้างท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ ถุงพลาสติกอ่ืน ๆ (ร้อยละ ๑๘.๙) ขวดเครื่องด่ืมพลาสติก (ร้อยละ 
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๘.๖) ถุงก๊อปแก๊ป (ร้อยละ ๘.๔) ถ้วย/จานโฟม (ร้อยละ ๖.๙) ขวดเครื่องดื่มแก้ว (ร้อยละ ๖.๖) ห่อ/ถุง
อาหาร (ท๊อฟฟี่ มันฝรั่งอบกรอบ อื่น ๆ) (ร้อยละ ๖.๑) หลอดต่อคนเครื่องด่ืม (ร้อยละ ๔.๖) เศษโฟม (ร้อย
ละ ๔.๔) กล่องอาหาร (โฟม) (ร้อยละ ๓.๘) และแก้วพลาสติก (ร้อยละ ๓.๖) ส่วนท่ีเหลือร้อยละ ๒๘.๑ เป็น
ขยะอ่ืน ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) 

แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมข้ึน แต่การจัดการขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวโน้มดี
ข้ึน ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และนํากลับไปใช้ประโยชน์ ๙.๗๖ ล้านตัน ร้อยละ ๓๕ เพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๑๕ โดยการคัดแยกเพ่ือขายให้กับร้านรับซ้ือของเก่าหรือซาเล้ง การร่วมกิจกรรม
ธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลกไข่ และกิจกรรมตลาดนัดขยะมูลฝอยชุมชนของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นต้น ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจํานวน ๑๐.๘๕ ล้านตัน (ร้อยละ ๓๙) ถูกกําจัดอย่างถูกต้อง ส่วนท่ีเหลือ
เป็นขยะท่ีถูกกําจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ ๗.๓๒ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๖) เช่น การกําจัดแบบเทกองหรือเผา
กลางแจ้งในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย การกองท้ิงเอาไว้หรือลักลอบท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ หรือลักลอบ
ท้ิงลงสู่แหล่งน้ํา เป็นต้น แนวโน้มการจัดการขยะท่ีดีข้ึนเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสําคัญใน
การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากท่ีสุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤต จัดการขยะโดยการ
แปรรูปเป็นพลังงาน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒)  

การดําเนินงาน ท่ีผ่านมา รัฐบาลได้เห็นความสําคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
ท่ีเกิดจากขยะพลาสติก จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ มอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ร่วมดําเนินงาน โดยให้มีการเร่งรัดดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติกแบบบูรณาการท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินมาตรการการลดและเลิกใช้พลาสติกกับ
ประเภทและชนิดของพลาสติกท่ีไม่มีความจําเป็นต้องใช้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงพลาสติก 
แคปซีล (Cap seal) หุ้มฝาขวดน้ําด่ืม หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีมีข้อมูลวิชาการวิทยาศาสตร์สนับสนุน การดําเนินการ
เก่ียวกับมาตรการการลดและเลิกใช้พลาสติกท่ีผ่านมา  

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขับเคลื่อน “การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด
น้ําด่ืมในอุตสาหกรรมน้ําด่ืมไทย” โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเลิกใช้
พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ําด่ืม เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมไทย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมไทย สถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย โดยมี
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บริษัทผู้ผลิตน้ําด่ืมรายใหญ่เข้าร่วม (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๑) จัดทํา Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ โดยมี ๒ เป้าหมาย คือ เป้าหมายท่ี ๑ ขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก เข้าสู่ระบบ
การนํากลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๐ และเป้าหมายท่ี ๒ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
พลาสติกลดลงหรือมีการใช้วัสดุทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน ๗ ประเภท ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จํานวน ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ําด่ืม (cap seal) (๒) ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีส่วนผสมของ
สารประเภทอ็อกโซ่ (Oxo) และ (๓) ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead) ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ เลิกใช้จํานวน 
๔ ประเภท โดยเฉพาะพลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียว (Single use Plastic) ได้แก่ (๑) ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา
น้อยกว่า๓๖ ไมครอน (๒) กล่องโฟมบรรจุอาหาร (๓) แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) น้อยกว่า ๓๐๐ 
ไมครอน และ (๔) หลอดพลาสติก (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) นอกนี้ คพ. เสนอมาตรการการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติก หรือเลิกใช้ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซ้ือ ท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ี ๒๓ จังหวัดชายทะเลหรือเมืองท่องเท่ียว โดยผ่านช่องทางพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังเสนอให้มี “วันงดใช้ถุงพลาสติกท่ัวประเทศ” เพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคและมีการดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ 
พ.ศ. .... เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นไปตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้
ความสําคัญเก่ียวกับการเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 
องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน ในกฎหมายท่ีจะพัฒนาข้ึนเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการ
จัดการมูลฝอย โดยอาจมีมาตรการสนับสนุน (Incentives) เพ่ือให้เกิดกลไกดังกล่าว ซ่ึงกองกฎหมายของกรม
ควบคุมมลพิษเป็นผู้ประสานหารือกับสํานักงานกฤษฎีกา เพ่ือผนวกกลไกด้านเศรษฐศาสตร์ไว้ใน พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ...(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒)  

มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ดําเนินโครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพ่ือ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร เป็นการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ๕ กิจกรรม 
ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้กรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผลและรายงาน
ผลให้คณะรัฐมนตรีได้ทราบ ท้ังนี้ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดเพ่ิมเติมให้นําผลการ
ดําเนินโครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําของหัวหน้างานภาครัฐ เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน (๒) กิจกรรมรณรงค์ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (๓) กิจกรรมการ
ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ (๔) กิจกรรมทําความดีด้วยหัวใจงด
การใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์และ (๕) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพ้ืนท่ี ๒๓ จังหวัดท่ีอยู่
ชายทะเล 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดทํากรอบและแนวคิดการจัดทําแผน
จัดการขยะพลาสติก ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือใช้เป็นกรอบการจัดทํา “แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก” ในภาพรวมของประเทศ โดยยึดหลักนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการลด (๒) มาตรการเลิก 
(๓) มาตรการนวัตกรรมใหม่ (๔) มาตรการคัดแยกและกําจัดอย่างถูกวิธี โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ มาตรการ
ระยะสั้น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มาตรการระยะกลาง ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) และมาตรการระยะ
ยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๘๐) โดยได้เสนอกรอบและแนวคิดการจัดทําแผนจัดการขยะพลาสติก ๒๐ ปี ต่อ
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ในท่ีประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด จํานวน ๑๖ หน่วยงาน ดําเนินการลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม (๑) มาตรการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์: สร้างจิตสํานึกให้กับทุกคนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการช่วยกันลดใช้
ถุงพลาสติก โดยดําเนินการควบคู่กับการใช้มาตรการบังคับ/กฎหมาย โดยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชน ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้กับทุกคนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ช่วยกันลดและเลิกใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง (๒) มาตรการบังคับ/กฎหมาย  การดําเนินการออกกฎหมาย เช่น 
กฎหมายเฉพาะ มาตรการทางด้านภาษี การจัดเก็บค่าถุงพลาสติกจากผู้บริโภค ซ่ึงกฎหมายท่ีออกต้องมีความ
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงกับคนไทย การดําเนินงานในระยะแรกควรดําเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
พร้อมและสามารถปฏิบัติได้ เช่น อุทยานแห่งชาติ มหาวิทยาลัย เกาะสมุย เกาะเสม็ด โดยดําเนินการใน
ลักษณะโมเดลแล้วขยายการดําเนินงานไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ การดําเนินการเก่ียวกับมาตรการบังคับ/กฎหมายท่ี
ผ่านมา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๒) 

มหาวิทยาลัย ร่วมกับร้านสะดวกซ้ือในพ้ืนท่ี ลดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ราย 
ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น ลอว์สัน ๑๐๘ และท็อปส์เดลี่ มินิซุปเปอร์มาร์เก็ต ดําเนินโครงการลดการใช้
พลาสติกครั้งเดียวท้ิง เม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยต้ังเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกในร้าน
สะดวกซ้ือให้เป็นศูนย์ ภายใต้ความร่วมมือ ๕ มาตรการ ดังนี้ (๑) ยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติกในทุกสาขา
ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เว้นเฉพาะถุงใส่ของร้อนพร้อมทาน (ยกเว้นสาขาโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงจะใช้วิธีการรณรงค์ท่ีเหมาะสม เนื่องจากมีบุคคลภายนอกใช้บริการเป็นส่วน
ใหญ่) (๒) จํากัดการให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก โดยให้บริการเม่ือผู้ใช้บริการร้องขอเท่านั้น (๓) ยกเลิก
จําหน่ายน้ําด่ืมท่ีมีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal) (๔) ยกเลิกการให้บริการหลอดท่ีมีถุงพลาสติกหุ้ม และ  
(๕)  ยกเลิกการรับร้อง เรียนกรณีพนักงานไม่ให้ ถุ งพลาสติก ท่ีมาจากการใช้บริการร้ านสาขาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับพนักงานของร้านท่ีถูกร้องเรียน เพราะ
ดําเนินการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ต่อยอดความสําเร็จ
ด้านการลดขยะพลาสติกและโฟม โดยร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อต้ังร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
และสถาบันอุดมศึกษาจํานวน ๓๐ แห่ง ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable 
University Network of Thailand) ในการ “ลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวท้ิงในร้านสะดวกซ้ือภายใน
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มหาวิทยาลัย” ผ่าน ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยเปลี่ยนเป็นการจําหน่ายหรือ
จัดเตรียมถุงผ้าให้ยืม หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามความเหมาะสม (๒) ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก โดยร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ลดราคาให้ ๒ บาท สําหรับผู้ท่ีนําแก้วมาเอง (๓) ลดปริมาณช้อน ส้อมและหลอดพลาสติก โดย
พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจะไม่ให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกหากผู้ซ้ือไม่ร้องขอ และ (๔) ยกเลิกภาชนะ
จากโฟม ท้ั งในร้ านเซเว่น อี เลฟเว่นและในร้ าน อ่ืน ๆ ตลอดจนในโรงอาหารของมหาวิทยาลั ย
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นําโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและสํานัก
บริหารระบบกายภาพ ร่วมกับร้านสหกรณ์จุฬาฯ และบริษัทซีพีออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดําเนิน
โครงการ Chula Zero Waste เพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ และการสร้างจิตสํานึกและ
วินัยให้กับนิสิตและบุคลากร โดยกําหนดมาตรการลดและงดแจกถุงพลาสติกในร้านสหกรณ์จุฬาฯ ๕ สาขา 
และบูธเซเว่นอีเลฟเว่น ๖ สาขาในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited: GC) ในการนําแก้ว Zero-Waste Cup ท่ีเป็น
พลาสติกชีวภาพ และมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้ร้อยละ ๑๐๐ มาใช้ในโรงอาหารจุฬาฯ จํานวน ๑๑ แห่ง 
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากการดําเนินโครงการดังกล่าวสามารถลดขยะและถุงพลาสติกได้มากกว่า ๒ 
ล้านใบ และลดแก้วพลาสติกได้เดือนละ ๑.๖ แสนใบ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๒) 

กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาแนวทาง
กําหนดมาตรการทางการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนผู้ประกอบการหรือประชาชนท่ีสามารถลดปริมาณ
การใช้พลาสติกท่ีจะกลายเป็นขยะตกค้างท่ีย่อยสลายได้ยาก เช่น การให้สิทธิพิเศษเพ่ือลดหย่อนภาษีได้ เป็น
ต้น (สํานักเลขาคณะรัฐมนตรี, ๒๕๖๑) 

๒.๒) ความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องแผนจัดการฯ 

ปัญหาขยะพลาสติกจากการบริโภคของสังคมเมือง เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญใน
ระดับพ้ืนท่ีและภูมิภาค และมีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการ
ป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการฯ โดยมีกิจกรรมหลักและความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
สรุปได้ดังนี้ 

- แนวปฏิบัติท่ี ๒.๑.๔.๔ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยให้งดหรือเลิกการใช้กล่อง
โฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุท่ีย่อยสลายได้ยาก มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบ ได้แก่ 
กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมให้
เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุท่ีหลากหลาย ต้ังแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกต้ังแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs หรือ ๓ ช. คือ 
๓Rs : Reduce Reuseและ Recycle หรือ ๓ช: ใช้น้อย ใช้ซํ้า และนํากลับมาใช้ใหม่ 
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- แนวปฏิบัติท่ี ๒.๑.๔.๗ พัฒนากลไกทางภาษี เพ่ือควบคุมการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และ
วัสดุท่ีย่อยสลายได้ยาก ตลอดจน พัฒนาพลาสติกชีวภาพ รวมถึงวัสดุอ่ืน ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและร่วม
ดําเนินการได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก 
ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กําหนดแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ
พลาสติก ๒๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๑) รวมถึงกําหนดการลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single-use Plastic) ๗ ชนิด มีแคมเปญ งดใช้ถุงพลาสติกภาครัฐ 
และเอกชน พร้อมกับพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกอย่างยั่งยืน 

- แนวปฏิบัติท่ี ๒.๑.๔.๘ ส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ี มี
นวัตกรรมและการผลิตสินค้าจากพลาสติกชีวภาพ โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและนโยบาย
ในการสนับสนุนมาตรการทางภาษีกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกรุงเทพมหานคร ได้นําผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพและนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการลดและคัดแยก
ขยะร่วมแสดงจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองต่อมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ภาครัฐสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรรม
พลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (RMUTT) มีการกําจัดกิจกรรมวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ รวมถึงผลักดันการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

- แนวปฏิบัติท่ีดี ๒.๑.๔.๑๖ เพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการ ขยะ
มูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้มีระบบการจัดการท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ในพ้ืนท่ี กรม
ควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
และกระทรวงมหาดไทย จัดประกวดรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด 
ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๑ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
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๓) การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๑)  สถานการณ์และการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ หากได้รับการจัดการท่ีไม่เหมาะสมและเกิด
การรั่วไหลปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อมจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการจัดเก็บ 
รวบรวม และกําจัด ระบบการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทําให้เกิดสารเคมีท่ีมีพิษตกค้างและสะสม
ในสิ่งมีชีวิต หากสารอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปนเป้ือนสารพิษลงสู่ดิน น้ํา 
หรืออากาศ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย เนื่องจากสารพิษเหล่านี้จะเข้าสู่ระบบห่วงโซ่
อาหาร ผ่านทางดิน น้ํา และอากาศ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste หรือ E-Waste) หรือ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment’s: WEEE) จัดเป็นวัตถุอันตราย
ประเภทท่ี ๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจาก
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของขยะอิเล็กทรอนิกส์มีโลหะเป็นส่วนประกอบ เช่น สารตะก่ัว ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากแบตเตอรี่ 
แผ่นวงจร หลอดจอภาพ หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ แคดเมียม มักพบในแผ่นวงจรพิมพ์ ตัวต้านทาน หลอดภาพ
รังสีแคโทด และปรอท ซ่ึงมักพบในสวิตซ์ควบคุมการเปิดปิดแผ่นวงจร เป็นต้น โลหะเหล่านี้ หากได้รับการ
จัดการไม่เหมาะสมและเกิดการรั่วไหลปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อม จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี
และระบบนิเวศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ปัญหาท่ีสําคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือ การขาดระบบการ
จัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทําให้เกิดสารเคมีท่ีมีพิษตกค้างยาวนานและสะสมใน
สิ่งมีชีวิต (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๙) 

ปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็น ๑ ในประเด็นท่ีมีความสําคัญใน
ระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความสําคัญเร่งด่วนและผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Project) เพ่ือให้ปัญหาในระดับ
พ้ืนท่ีได้รับการแก้ไขและผลักดันได้อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละภูมิภาค จากสถานการณ์โดยภาพรวมของ
ประเทศไทย พบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๔ แสนตันต่อปี ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เป็นต้น สิ่งท่ี
พบมากท่ีสุด คือ ซากโทรศัพท์มือถือและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี การจัดการท่ีผิดวิธีจะส่งผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ท่ีประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้อง กรมควบคุมโรคมีรายงานการสะสม
ของโลหะหนักในร่างกายของชาวบ้านและการปนเป้ือนสู่แหล่งน้ําชุมชน โดยผู้ท่ีมีความเสี่ยงมากท่ีสุด คือ เด็ก
อายุ ๑-๕ ปี แหล่งชุมชนท่ีพบซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ัวประเทศมีประมาณร้อยกว่าแห่งในพ้ืนท่ี 
๑๗ จังหวัด แต่ท่ีพบมากท่ีสุดคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี จึงเป็นสาเหตุสําคัญและเป็นท่ีมา
ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ 
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สถานการณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเสียอันตรายจากชุมชนมีประมาณ ๖๓๘,๐๐๐ ตัน เพ่ิมข้ึนจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓.๒ (ร้อยละ ๖๕ เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๔๑๔,๖๐๐ ตัน 
และร้อยละ ๓๕ เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี 
กระป๋องสเปรย์ จํานวน ๒๒๓,๔๐๐ ตัน) มีการวางระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีสถานท่ีรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ส่งมายังศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายในระดับจังหวัด ทําให้ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๓ หรือประมาณ ๘๓,๖๐๐ ตัน แต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากยังไม่มีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมาย ท่ีจะนํามา
กํากับดูแลให้ภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน
การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์์และอุปกรณ์
ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบซ่ึงเป็นสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิด หากรั่วไหลจะเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซ่ึงยังไม่มีแนวทางการจัดเก็บ รวบรวม และกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ประกอบกับ มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเข้าทําการตรวจสอบพบว่า โรงงานและสถานประกอบกิจการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากไม่มีระบบการจัดการท่ีสามารถควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสําแดงเท็จของสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ ท่ีนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการนําเข้าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยจํานวนมาก ซ่ึงปัญหาดังกล่าว ทําให้เกิดการลับลอบฝังกลบขยะอันตราย
ตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ และพบการปนเป้ือนในพ้ืนท่ีท่ีมีการคัดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสิ่งแวดล้อม 
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) 

การจัดการการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริมาณการนําเข้า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้อนุสัญญาบาเซล มีจํานวน ๕๐๗,๗๘๗.๖๑ ตัน ส่งออก จํานวน ๖,๙๗๕.๔๔ ตัน ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกําหนดให้ยกเลิกการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ จํานวน ๔๒๒ รายการ 
ยกเลิกการนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นท่ีจําเป็นและใช้งานได้ยาวนานโดย
ต้องมีมาตรการท่ีเข้มงวดในการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการนําเข้า และอนุญาตให้นําเข้าเศษโลหะ 
(เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง) ท่ีคัดแยก/สะอาด โดยต้องมีใบรับรองจากประเทศต้นทาง/ผู้ใช้ประโยชน์จาก
บริษัทของประเทศปลายทางท่ีอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงขยะอิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างจาก
ขยะท่ัวไป เนื่องจากมีองค์ประกอบของวัสดุหลายชนิดท่ีมีศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือรีไซเคิล 
เช่น พลาสติก แก้ว และโลหะท่ีมีค่า เช่น ทองคํา ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นต้น และยังมีองค์ประกอบของสาร
อันตรายในกลุ่มโลหะหนัก เช่น ตะก่ัว ปรอท และแคดเมียม เป็นต้น รวมถึงกลุ่มสารท่ีเป็นพิษตกค้างยาวนาน
ในสิ่งแวดล้อม (Persistent Organic Pollutants: POPs) เช่น ไดออกซิน และโบรมิเนตเต็ด เฟรม รีทาเดนส์ 
เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) 
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การดําเนินงาน ท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ 
กรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมควบคุมโรค สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร มีการดําเนินงานดังนี้ 

กรมควบคุมมลพิษ จัดทําโครงการศึกษาเพ่ือจัดต้ังศูนย์กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการเก็บรวบรวมและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือลดปัญหา
มลพิษท่ีเกิดของเสียอันตรายจากชุมชน ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึน จึง
ทําการศึกษาและกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมท้ังทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
ร่วมกับระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ีให้สอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
นอกจากนี้ ต้องให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้ข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการจัดต้ังศูนย์กาจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชนด้วย จัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.... เป็นการกําหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังการบริโภคตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: 
EPR) ด้วยการจัดระบบหรือกลไกเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เพ่ือนําไปจัดการอย่างถูกต้อง เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ....  ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว  วาง
ระบบจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีจุดรวบรวม
ของเสียอันตรายในชุมชน เพื่อส่งมายังศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายในระดับจังหวัด และเร่งรัดการออก
กฎระเบียบคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะท่ัวไป ควบคุมและดําเนินการสถานท่ีคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปิดดําเนินการอย่างไม่ถูกต้อง กรณีตัวอย่างการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์ท่ีอําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการโดยเร่ง
ขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมในพ้ืนท่ีบ่อกําจัดขยะไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมท้ังปลูกพืชท่ี
สามารถดูดซับมลพิษจากดินและแหล่งน้ําเพ่ือฟ้ืนฟูปัญหามลพิษจากซากผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกําหนดมาตรการ
เพ่ือหยุดยั้งนําขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์มากําจัดรวมกับขยะชุมชน การจัดการการนําเข้าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ โดยกําหนดมาตรการให้ยกเลิกการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศไม่
เกิน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ยกเลิกการนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นท่ี
จําเป็นและต้องมีมาตรการท่ีเข้มงวดในการตรวจสอบการนําเข้า เพ่ือเพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
และติดตามตรวจสอบกํากับดูแลเส้นทางการนําเข้าและการประกอบกิจการของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลให้
เป็นไปตามมาตรฐาน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรี
ไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียเพ่ือยกระดับ
การให้บริการและการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว เพ่ือมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม
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และความปลอดภัย เพ่ือพัฒนาการให้บริการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
ดําเนินงานความร่วมมือตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
และการกําจัด ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกากของเสียอันตราย โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี
ส่วนกลางและพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย) (กรม
ควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒)  

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกําหนดให้ยกเลิกการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก
ต่างประเทศ ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกําจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
จํานวน ๔๒๒ รายการ ยกเลิกการนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นท่ีจําเป็นและ
ใช้งานได้ยาวนานโดยต้องมีมาตรการท่ีเข้มงวดในการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการนําเข้า และอนุญาต
ให้นําเข้าเศษโลหะ (เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง) ท่ีคัดแยก/สะอาด โดยต้องมีใบรับรองจากประเทศต้นทาง/
ผู้ใช้ประโยชน์จากบริษัทของประเทศปลายทางท่ีอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนปริมาณนําเข้าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกําจัดของเสียอันตรายข้ามแดน 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวน ๕๐,๗๘๗.๖๑ ตัน การส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๖,๙๗๕.๔๔ ตัน สําหรับ 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนมกราคม-พฤษภาคม) มีการนําเข้าแล้ว ๓๗,๗๙๙.๕๓ ตัน ท้ังนี้  เส้นทางขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเข้ามาในประเทศ อาจเป็นการนําเข้าอย่างผิดกฎหมายโดยการสําแดงเท็จและเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แล้ว ท่ีไม่เข้าข่ายตามอนุสัญญาบาเซลฯ ทําให้มีการตรวจพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณ
มาก อีกท้ังจากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ซ่ึงเป็นผู้ออกใบอนุญาตการนําเข้า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตให้จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จากกการนําเข้า จํานวน  
๗ ราย โดยมีเพียง ๒ ราย ท่ีโรงงานดําเนินการถูกต้องตามข้อกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึงท้ังสองโรงงาน 
มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับอนุญาตให้นําเข้า รวม ๓,๖๖๗.๔๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ ของปริมาณ 
ท่ีได้รับอนุญาตให้นําเข้าท้ังหมด ๒๖๖,๕๐๗.๔๐ ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ดําเนินโครงการรับบริจาคมือถือเก่านํามารีไซเคิลใหม่  
ซ่ึงโครงการดังกล่าว จัดทําเพ่ือมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มุ่งหวังให้
เป็นโครงการนําร่องสู่การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนท่ีกําลังเป็นปัญหาการจัดการในปัจจุบัน  
เพ่ือรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ประเภทมือถือเก่าท่ีเสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่นและทุกยี่ห้อ 
เพ่ือนําไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและลดมลภาวะท่ีเป็นพิษจากการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนํารายได้จาก
การรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสําหรับเด็กและสื่อเพ่ือการศึกษาอ่ืน ๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ีขาดแคลนในถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน กับบริษัท นานมีบุ๊คส์ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) 



๔-๗๓ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการเข้าตรวจสอบโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้นําเข้าวัตถุ
อันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และอนุสัญญาบาเซลฯ หากพบการดําเนินการท่ีไม่ถูกต้อง จะต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดท่ัวประเทศ สํารวจ ทําหนังสือแจ้ง
เตือนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทโรงงานการคัดแยก ฝังกลบสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช่แล้ว (โรงงานลําดับท่ี ๑๐๕) และประเภทโรงงานผลิตวัตถุดิบท่ีมาจากผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ (โรงงานลําดับท่ี ๑๐๖) โดยให้ทุกโรงงานปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรมควบคุมมลพิษ, 
๒๕๖๒) 

กรมควบคุมโรค ได้ดําเนินการจัดทําโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก
การคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพประชาชน โดยคัดกรองความ
เสี่ยงจากการทํางานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยกและรีไซเคิลในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัด โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีขยะ
ท่ัวไป จํานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช 
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๓ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี เพ่ือคัดกรองความเสี่ยง
จากการทํางานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และเพ่ือจัดทําสถานการณ์
ความเสี่ยงจากการทํางานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (กรมควบคุม
โรค ,๒๕๖๑) 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ร่วมกันผลิตหน่วยการเรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนําไปทดลองใช้
สําหรับสอนนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๘ แห่ง  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแก่น เฝ้าระวังสารโลหะหนักในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม ในพ้ืนท่ีตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ (กรมควบคุมโรค ,๒๕๖๑) ดําเนินการใน ๓ เรื่อง คือ (๑) ดูว่ามีใครป่วยหรือไม่ (๒) หากยังไม่ป่วย 
ต้องมีระบบเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคือในบ้านท่ีทํา และบ้านท่ีมีเด็กเล็ก และ (๓) สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน โดยท้องถ่ินอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกข้อบังคับเรื่องกิจการท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ให้มีการทําลายอย่างมีมาตรฐาน คือ ต้องทําเป็นหลุมท่ีได้มาตรฐาน มีแผ่นพลาสติกรอง 
ไม่ให้สารพิษไหลลงสู่ธรรมชาติ จากการตรวจสุขภาพของพ้ืนท่ี อําเภอฆ้องชัย ๒ ปีท่ีผ่านมา ยังไม่พบโรคเรื้อรัง 
แต่มีปัญหาบาดเจ็บจากของมีคมบาด และปัญหาการได้ยินช่วงถอดชิ้นส่วนจะมีเสียงดัง พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง
หลัก ๆ ท่ีทําอาชีพถอดชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ขายท้ังหมู่บ้าน คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้ มีการตรวจเลือดและเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพท้ังหมด (กรมควบคุมโรค
,๒๕๖๑) 



๔-๗๔ 

กรมศุลกากร ได้ดําเนินการร่วมประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการคัดแยกกากขยะ
อุตสาหกรรม หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียและมลพิษต่อประเทศ กับสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมุ่ง
ส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดมาตรการคุมเข้ม
กํากับดูแลโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการตามกฎหมายกับผู้นําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกระทํา
ผิดอย่างเฉียบขาด โดยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือคุมเข้มการนําเข้า และการ
จัดการภายในประเทศ (กรมศุลกากร, ๒๕๖๑) พร้อมทําบันทึกความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาง ๖ 
มาตรการตรวจเศษอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกลอบนําเข้าประเทศ ได้แก่ (๑) จัดทําฐานข้อมูลร่วมกันระหว่าง
กรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Big Data) เพ่ือทําการแลกเปลี่ยนข้อมูลและนํามาวิเคราะห์บริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) (๒) กรมศุลกากรจะนําระบบควบคุมทางศุลกากร โดยใช้ระบบเอกซ์เรย์ 
เข้ามาตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรและเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะทํางาน
ร่วมกันโดยจัดทําการเปิดตรวจตู้สินค้าดังกล่าว ซ่ึงหากท่าเรือหรือท่ีมีการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าเศษ
อิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกในปริมาณมาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปประจํา ณ ท่าเรือ
หรือท่ีดังกล่าว (Contact Person/Contact Point) ได้แก่ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สํานักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เป็นต้น (๓) เม่ือพบการกระทําความผิดจะทําการ
ผลักดันสินค้าเศษอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกออกไปและให้ผู้นําเข้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด (๔)  
ทําการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สําหรับบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตในการนําเข้า เม่ือผ่านพิธีการ
ศุลกากรตรวจปล่อยของออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว กรมศุลกากรจะทําการแจ้งไปยังกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ไปทําการตรวจสอบ ณ โรงงานต่อไป (๕) ต้ังคณะทํางานร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรและ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในประเด็นข้อกฎหมาย เพ่ือกําหนดมาตรการอุดช่องโหว่ ในการนําเข้าส่งออก และ
กําหนดมาตรการเพ่ิมโทษในกรณีท่ีมีการกระทําความผิด และ (๖) กรณีบริษัทกระทําความผิดทางกรมศุลกากร
จะส่งข้อมูลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือยกเลิกใบอนุญาตต่อไป (กรมศุลกากร, ๒๕๖๑) 

๓.๑) ความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องแผนฯ 

ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผนจัดการฯ ได้ระบุ
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนท่ี
ชุมชน โดยมีตัวชี้วัดของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน 
บําบัด และฟ้ืนฟู กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน และของเสียอันตราย โดยมีโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนฯ จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการผลักดัน
ร่างกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการศึกษาแนวทางการกําหนด
เขตพ้ืนท่ี การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการนํากลับมาใช้ โครงการสนับสนุน
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งานวิจัยการนําซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมารีไซเคิลไปเป็นวัตถุดิบต้นกําเนิด การ
ดําเนินการท่ีเก่ียวข้องในระยะครึ่งแผน โดยมีกิจกรรมหลักและความก้าวหน้าการดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

- โครงการผลักดันร่างกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายการจัดการซากฯ โดยเฉพาะ มีเพียงกฎหมายอ่ืนท่ีใช้บังคับโดยอนุโลม เช่น 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมและไม่ตรงวัตถุประสงค์การดําเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐบาลได้เพ่ิมความเข้มงวด
ในการพิจารณาใบอนุญาตการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยกําหนดเงินประกันความเสียหาย 
โดยให้กรมศุลกากรตรวจเข้มตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงมีการชะลอการออกใบอนุญาตนําเข้าขยะใหม่
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

- โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดเขตพ้ืนท่ี การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และการนํากลับมาใช้ มีรายงานและการศึกษาวิจัยท่ีภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาเอกชน การศึกษาโดยบุคคลท่ีได้ทําการศึกษาท่ีเก่ียวข้องท้ังในลักษณะบทความและ
การศึกษาวิจัยแนวทางสําคัญ อาทิ ขยะอิเล็กทรอนิกส์: ขยะพิษมหันตภัยร้ายจากเทคโนโลยี 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๑) การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๖๐) พบว่ามีผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง แต่การนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ยังไม่ปรากฏเด่นชัด ด้วยอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีท่ีปนเป้ือนในขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น รวมท้ังอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงได้
หากไม่มีกระบวนการท่ีดีพอ 

- โครงการสนับสนุนงานวิจัยการนําซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลับมารี
ไซเคิลไปเป็นวัตถุดิบต้นกําเนิด มีการศึกษาวิจัยของภาครัฐ สถาบันการศึกษา การนําซากฯ ไป
เป็นวัตถุดิบต้นกําเนิด อาทิ การศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ๒๕๖๑) การใช้
ประโยชน์จากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนอโลหะ) และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑) เป็นต้น 

ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือเป็นโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) และเป็นประเด็นท่ีมีความสําคัญระดับพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับ
การแก้ไขและผลักดันในระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู 
แผนงานท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนฯ ซ่ึงมี
ความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๒.๑.๔.๑๐ สนับสนุนร้านรับซ้ือของเก่า และมีการคัดแยกขยะ 
ซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และประกอบกิจการท่ีไม่ก่อผลกระทบต่อสุขอนามัย
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ขอคนงาน ส่ิงแวดล้อม หรือชุมชนข้างเคียง และได้รับการตรวจสอบและติดตามอย่าง
สมํ่าเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ เทศบาลนครทุกแห่ง 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้มีระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จํานวน ๑๐ ประเภท คือ (๑) โทรทัศน์ (๒) ตู้เย็น (๓) 
เครื่องปรับอากาศ (๔) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (๕) โทรศัพท์ (๖) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (๗) 
กล้องถ่ายภาพ/วิดีโอ (๘) เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร (๙) อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาด
พกพา และ (๑๐) แบตเตอรี่แห้ง รวมท้ังส่งเสริมให้มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และในพ.ศ. ๒๕๖๐ กรมควบคุมมลพิษ ได้
ดําเนินโครงการร้านรับซ้ือของเก่าสีเขียว พร้อมสนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน  

- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๒.๑.๔.๑๑ ให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการ
ท่ีมีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสียอันตรายชุมชนให้มีการ
จัดการท่ีถูกวิธี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้คัดแยก และไม่เป็นมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อมรวมท้ังเป็นการนําทรัพยากรกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กรมควบคุมมลพิษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการอบรม การลดปริมาณขยะ การ
คัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี อบรมให้ความรู้การจัดการขยะและของเสีย
อันตราย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องขยะอันตรายและ
วิธีการบริหารจัดการรวมท้ังการป้องกันอันตราย นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการสื่อสารและ
รณรงค์ชาวบ้านในการป้องกันตนเอง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จัดทําคู่มือ
ประชาชน “ขยะอิเล็กทรอนิกส์....ของเสียท่ีมาพร้อมเทคโนโลยี” และภาคเอกชน เปิด
อบรมการเปิดร้านรับซ้ือของเก่า รวมไปถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  

- แนวทางการปฏิบัติ ท่ี ๒.๑.๔.๑๒ เพ่ิมความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต (Extended 
Producer Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร 
ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์การรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ การจัด
สถานท่ีจัดเก็บ การขนส่งจนถึงการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ภาคเอกชน ร่วมกันดําเนินโครงการสนับสนุนการเรียกคืนซากแบตเตอรี่และโทรศัพท์มือถือ 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดระบบคัดแยก รวบรวม และกําจัด สร้างกลไกเรียกคืน
ซากผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จัดต้ัง “จุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน”  
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- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๒.๑.๔.๑๓ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีหลากหลายประเภท และมี
การจัดการท่ีสลับซับซ้อนแตกต่างกัน ให้ถูกวิธีการและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๖๐ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดําเนินการศึกษาและจัดทําโครงการศึกษาเพ่ือจัดต้ังศูนย์
กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และจัดทํายุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิ เล็กทรอนิกส์ เชิ ง บู รณาการ ในองค์กรปกครองส่วน ท้อง ถ่ินขนาดใหญ่ และ
กรุงเทพมหานคร นําซากผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีรวบรวมได้ไปบําบัดกําจัดอย่างถูกต้อง อีกท้ัง
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดล้อมได้จัดทําคู่มือ “การคัดแยกขยะอันตรายสําหรับ
เยาวชน” และภาคเอกชน ได้ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์เพ่ือการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ พร้อมท้ังสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการจัดการท่ีถูกวิธี เพ่ือให้เกิดการจัดการท่ียั่งยืน รวมท้ังผลักดันให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจากประเทศผู้ผลิต  

 - แนวทางการปฏิบัติท่ี ๒.๑.๔.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบการจัดการของเสีย
อันตรายชุมชน และมีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมสินค้าท่ีมีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอายุการใช้งาน
ส้ันและเกิดมลพิษเข้ามาจําหน่ายและใช้งานภายในประเทศ กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทํา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายโดยกําหนดให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติและมีการประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเ ก่ียว ข้องภายใ ต้ ๔ กระทรวง ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน รวมท้ังภาคเอกชน 
และเม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมควบคุมโรค ก็ได้ดําเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิล ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ นําร่องในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง ๓ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี  

๔) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

๔.๑) สถานการณ์และการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 

สถานการณ์ทรัพยากรน้ํา จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีปริมาณฝน
สะสมรายปี ๑,๖๖๐.๙ มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐ แต่น้อยกว่าปริมาณฝนสะสมรายปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๒,๐๑๗.๑ มิลลิเมตร สําหรับปริมาณน้ําท่าท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศไทยจากข้อมูลของ
กรมชลประทาน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณเฉลี่ยท้ังปี ๒๑๓,๔๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงเล็กน้อยจาก  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีปริมาณ ๒๑๓,๔๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาด
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กลาง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีปริมาตร ๔๗,๔๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของปริมาตรน้ําใน
อ่างเก็บน้ํา มีปริมาตรน้ําใช้การได้ ๒๓,๔๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๑ มากกว่า พ.ศ. ๒๕๖๐  
ท่ีมีปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ๔๑,๐๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๕  
มีปริมาตรน้ําใช้การได้ ๑๖,๒๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ในส่วนของทรัพยากรน้ําบาดาล พบว่า 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณการใช้น้ําบาดาลสําหรับบ่อเอกชนท่ีมาขออนุญาตใช้ท้ังสิ้น ๔,๖๔๙,๓๔๘ ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน เม่ือแยกตามประเภทการใช้น้ํา พบว่าภาคธุรกิจมีปริมาณการใช้น้ําบาดาลมากท่ีสุด ๒,๗๕๓,๒๖๑ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองลงมาเป็นการใช้น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร ๙๖๙,๖๖๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และการใช้
น้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค ๙๒๖,๔๑๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามลําดับ สําหรับความต้องการใช้น้ํา ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ําอยู่ท่ีประมาณ ๑๕๑,๗๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาเป็น
ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการเกษตร ๑๑๓,๙๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของความต้องการน้ํา
ท้ังหมด ความต้องการใช้น้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศประมาณ ๒๗,๐๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๘ 
ของความต้องการน้ําท้ังหมด ตามลําดับ 

หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินการจัดทําพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้สอดคล้องกันในทุกมิติ อย่างสมดุลและยั่งยืน 
จัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) มีการรับมือต่อปัญหาอุทกภัยและภัย
แล้ง โดยการดําเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา และ
ระบายน้ํา จัดทําระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพ้ืนท่ีลาดชัน
และพ้ืนท่ีราบเชิงเขา โดยมีการจัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลท่ีตรวจวัด และแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าให้ทราบก่อนเหตุการณ์ พัฒนาระบบการกระจายน้ํา เพ่ือนําน้ําเข้าถึงประชาชนในพ้ืนท่ี 

การดําเนินงาน มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดําเนินการจัดทํากฎหมาย นโยบาย และแผนท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ จัดทําพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือบูรณาการการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา 
การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา และสิทธิในน้ํา เพ่ือให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารทรัพยากรน้ํา
ให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมท้ังวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ท้ังในระดับชาติระดับลุ่มน้ํา และระดับองค์กรผู้ใช้น้ําซ่ึงสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือร่วมกันบริหาร
ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑, ๒๕๖๑) จัดทํา 
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) โดยการประเมินและปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานบางด้านให้เหมาะสม มีการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมีน้ําสะอาดอุปโภค บริโภค น้ําเพ่ือการผลิตม่ันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพ
น้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําท่ีเสื่อมโทรม บริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน ภายใต้การ
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พัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ, ๒๕๖๒) ด้านการ
รับมือต่อปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง มีการดําเนินการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ํา และบริหารจัดการน้ํา เป็น
การปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ําธรรมชาติ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ประเภทหนอง บึง แม่น้ํา คูคลอง หรือชื่ออ่ืนท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน ซ่ึงการดําเนินการจะแบ่งพ้ืนท่ีดําเนินการฟ้ืนฟูและพ้ืนท่ีอนุรักษ์ โดยมีองค์ประกอบ เช่น การ
ขุดลอก การกําจัดวัชพืช การป้องกันการกัดเซาะ และอาคารควบคุม เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก
น้ํา ระบายน้ํา พร้อมท้ังเป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพ่ือการบริโภค อุปโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศ สามารถ
แก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือนร้อนด้านน้ําให้แก่ประชาชน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
ภัยแล้ง และเป็นแนวป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยมีแนวทางในการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องระดับลุ่มน้ําและระดับท้องถ่ิน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา
อย่างยั่งยืน (กรมทรัพยากรน้ํา, ๒๕๖๒) การจัดทําระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยง
อุทกภัย-ดินถล่ม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา โดยพัฒนากลไกในการติดตามสถานการณ์  
เฝ้าระวังและเตือนภัยท่ีเกิดจากน้ําหลาก ประกอบด้วย การติดต้ังสถานีตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ําฝน และระดับ
น้ําในพ้ืนท่ีหมู่บ้านท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยสูงต่อการเกิดน้ําหลาก-ดินถล่ม และระบบเตือนภัยล่วงหน้าท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ซ่ึงจะส่งข้อมูลท่ีตรวจวัดได้มายังห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถล่ม  
ตามเวลาจริงตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีการจัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์น้ําจากข้อมูลท่ี
ตรวจวัดได้ ซ่ึงสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนทราบก่อนเหตุการณ์ โดยกรมทรัพยากรน้ํา  
ได้ดําเนินการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า จํานวน ๑,๕๔๖ สถานี ซ่ึงการดูแลบํารุงรักษาให้มีความพร้อมใน
การใช้งาน โดยการตรวจสอบการทํางาน ซ่อมบํารุงรักษาระบบ และการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือให้ระบบมีความพร้อมสามารถบริหารจัดการน้ํา เฝ้าระวังและเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กรมทรัพยากรน้ํา, ๒๕๖๒) กรมทรัพยากรน้ํา ได้ดําเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ํา และบริหารจัดการน้ํา 
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ สําหรับเป็นแหล่งน้ําต้นทุน และเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จํานวน ๑๗,๕๔๑ แห่ง 
ท่ัวประเทศ โดยมีความจุเก็บกักน้ํารวม ๒,๒๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงแหล่งน้ําธรรมชาติเหล่านี้จะเก็บกักใน
พ้ืนท่ีลุ่มตํ่า ประชาชนไม่สามารถนําน้ํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึงและไม่เต็มประสิทธิภาพของแหล่งน้ําท่ีมีอยู่ 
ดังนั้น นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐท่ีต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ซ่ึงต้องแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ํา โดยการพัฒนาระบบการกระจายน้ํา เพ่ือนําน้ําเข้าถึงประชาชนในพ้ืนท่ี จึงได้มีโครงการพัฒนาระบบ
กระจายน้ํา เพ่ือนําน้ําจากแหล่งน้ํา ประเภทหนอง บึง และทางน้ํา ท่ีได้ดําเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟูแล้ว หรือ
แหล่งน้ําธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพมาใช้ในการส่งเสริมภาคการเกษตรครัวเรือน (พืชเศรษฐกิจ) และ
ดํารงชีวิตของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง (กรมทรัพยากรน้ํา, ๒๕๖๒) 

๔.๒) ความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับแผนจัดการฯ 

การจัดการทรัพยากรน้ํา เป็น ๑ ในประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี และมีการผลักดันใน
ระดับนโยบาย โดยแผนยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และการจัดต้ังหน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 
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ภาคตะวันออก ถือเป็นประเด็นหลักสําคัญท่ีภาครัฐให้ความสําคัญ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน  
การผลิต และใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน และเม่ือมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก จึงมีความจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ําท่ีเป็นระบบ สมดุลต่อการพัฒนา เพ่ือลดความขัคแย้ง
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร และภาคครัวเรือน รวมถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีมีนโยบาย
การประหยัดน้ําและอุตสาหกรรมท่ีใช้น้ําน้อย หรือระบบบําบัดน้ําเสียด้วยระบบบําบัดท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือนํา
น้ํากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น  

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีเนื่องจาก
มีปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญหารุกล้ําของน้ําเค็ม รวมถึงความต้องการใช้น้ํา
ในปี ๒๕๗๕ ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การบริการจัดการน้ํามีการดําเนินการตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลระยะ ๒๐ ปี และการบริหารจัดการน้ําและแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของกรมชลประทาน รวมถึงการดําเนินงานของ
หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น  

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํากลุ่มจังหว ัดภาคตะวันออก เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีและภูมิภาค มีความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม แผนงานท่ี ๑.๑.๒ 
ทรัพยากรน้ํา ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนฯ ซ่ึงมีความก้าวหน้า
การดํานินงานท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๑.๑.๒.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา และแหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ือให้
เป็นแหล่งกักเก็บน้ําได้เต็มศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ํา ชะลอน้ํา และลดปริมาณช่วง
น้ําหลาก รวมถึงเป็นแหล่งน้ําของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยใน
ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรน้ํา ได้การดําเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ํา และ
บริหารจัดการน้ํา เป็นการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ําธรรมชาติทุกประเภท ทส. เปิดจุดบริการน้ํา
บาดาล ๘๙ แห่ง ท่ัวประเทศหนุนโครงการ “ราษฎร รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” แก้ปัญหาขาด
แคลนน้ําการเกษตรครัวเรือน (พืชเศรษฐกิจ) และดํารงชีวิตของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 
พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา ๕๖๒ แห่ง ลําน้ําธรรมชาติ 
๑,๒๓๔ แห่ง ระยะทาง ๕,๕๑๑ กม. ป้องกันอุทกภัยในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง ๗๖๔ แห่ง พ้ืนท่ีรับ
ประโยชน์ ๑.๗ ล้านไร่ ผังน้ํา ๒๕ ลุ่มน้ํา บรรเทาอุทกภัยเชิงพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ 

- แนวทางการปฏิบัติติท่ี ๑.๑.๒.๒  ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําท่ีมีอยู่เดิม 
และลําน้ําท่ีตื้นเขิน โดยปรับปรุงทางระบายน้ํา และขจัดส่ิงกีดขวางท่ีคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรน้ํา ได้เร่งให้ความสําคัญกับผู้มี
ส่วนได้เสีย และสนับสนุนให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําอย่างยั่งยืน โดยดําเนินการ
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จะแบ่งพ้ืนท่ีดําเนินการฟ้ืนฟูและพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เช่น การขุดลอก การกําจัดวัชพืช การป้องกัน
การกัดเซาะ และอาคารควบคุม เป็นต้น 

- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๑.๑.๒.๓ สํารวจพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําผิวดินท่ีมีศักยภาพและเหมาะสม 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ได้ศึกษาโครงการจัดทําแผนบูรณาการน้ําบาดาลกับน้ําผิวดินท่ัว
ประเทศในปี ๒๕๖๑ 

- แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๒.๔ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ํา 
แบบบูรณาการและเป็นระบบ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ปี ๒๕๖๒ สทนช. กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมีน้ําสะอาดอุปโภค บริโภค น้ําเพ่ือการผลิตม่ันคง 
ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าต้น
น้ําท่ีเสื่อมโทรม บริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน 

- แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๒.๕  เร่งรัดผลักดันให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 
สทนช. ได้จัดเตรียมความพร้อมในการนํากฎหมายลูกต่าง ๆ อาทิ การกําหนดพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าและ
การอนุญาตการใช้นํ้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

- แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๒.๖ เร่งผลักดันให้มีการศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินโครงการ
สํารวจและศึกษาค่าพ้ืนฐานโลหะหนักในน้ําบาดาล วางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ําบาดาลเพ่ือ
ติดตามสถานการณ์น้ําบาดาลเป้าหมาย ๑ แอ่ง โครงการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินมูลค่าเพ่ือ
เพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี
ประสบภัยแล้ง 

- แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๒.๗ สนับสนุนระบบผันน้ํา ระบบเช่ือมโยงแหล่งน้ําภายใน
ระหว่างลุ่มน้ํา และระหว่างประเทศ โดยมีการดําเนินการประเมินความม่ันคงด้านน้ําภายใต้
กรอบ AWDO ซ่ึงเป็นกรอบระดับนานาชาติท่ีไทยนํามาประยุกต์ใช้ หรือเรื่องการประหยัดน้ํา 

- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๑.๑.๒.๘ พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ําจากผู้ใช้น้ํา 
เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา สทนช. ได้ดําเนินการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกับการเก็บค่านํ้าของชลประทานและการจัดเก็บค่านํ้าบาดาล เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายมากท่ีสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ 

- แนวทางการการปฏิบัติ ๑.๑.๒.๙ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ํา
ดําเนินการเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประหยัดน้ําทุกภาคส่วน รวมท้ัง
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค ให้เกิดการ
สูญเสียน้ําระหว่างทางไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๑ 
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- แนวทางการปฏิบัติ ๑.๑.๒.๑๐ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเก็บ 
รวบรวบข้อมูลการใช้น้ําของประชากรในลุ่มน้ําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันปัจจุบัน สทนช. 
ดําเนินการศึกษา SEA ใน ๕ ลุ่มน้ําสําคัญ ได้แก่ สะแกกรัง ปราจีนบุรี-บางปะกง ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ชี มูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ spearhead project หรือโครงการวิจัยเข็มมุ่งด้าน
การบริหารจัดการน้ํา รวมถึงการเทคโนโลยี ๕G เข้ามามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ
เรื่องน้ํา ภายใต้กรอบ Asian Water Development Outlook (AWDO) ๒๑๑๖ 

๕) การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง  

๕.๑) สถานการณ์และการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 

การกัดเซาะชายฝ่ัง คือการท่ีชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะจากการกระทําของคลื่นและลมในทะเล
ทําให้ชายฝั่งร่นถ่อยแนวเข้าไปในแผ่นดิน เป็นปัญหาท่ีส่งผลให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและ
ของทางราชการ ทําให้เสียทัศนียภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว อีกท้ังยังทําให้เกิดความเสียหาย
ด้านทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งประมาณ ๓,๑๕๑.๑๓ กิโลเมตร ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า มีพ้ืนท่ี
ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประมาณ ๗๐๔.๔๔ กิโลเมตร ซ่ึงแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีการ
ดําเนินการแก้ไขแล้ว ๕๕๘.๗๑ กิโลเมตร และพ้ืนท่ีกัดเซาะท่ียังไม่ดําเนินการแก้ไข ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร  
โดยแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีกัดเซาะรุนแรง ๔๒.๑๗ กิโลเมตร พ้ืนท่ีกัดเซาะปานกลาง ๗.๖๔ กิโลเมตร และพ้ืนท่ี 
กัดเซาะน้อย ๙๕.๙๒ กิโลเมตร ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพ้ืนท่ีท่ี
ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอีก ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร จาก ๑๕๔.๐๘ กิโลเมตร ซ่ึงลดลงเป็นระยะทางกว่า ๘.๓๕ 
กิโลเมตร ท้ังนี้ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีแนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ยกเว้น จังหวัดตราด จันทบุรี และ
ภาพรวมพ้ืนท่ีฝั่งอันดามันท่ีมีพ้ืนท่ีแนวการกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมข้ึนมาก (ตารางท่ี ๒.๒๙) (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๖๑)  

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มี ๒๓ จังหวัดท่ีอยู่ติดชายฝั่งทะเล ต้ังแต่ภาค
ตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และชายฝั่งทะเลอันดามัน ซ่ึงมีสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ท่ีรุนแรงแตกต่างกันไป โดยมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ีและส่งผลให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล สาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น คลื่น ลม กระแสน้ํา น้ําข้ึนน้ําลง เป็น
ต้น ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น การพัฒนาชายฝั่ง การทําลายป่าชายเลน เป็นต้น 
เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจังหวัดท่ียังมีปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งเด่นชัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี โดยมีระยะทางของชายฝั่งท่ีมี
การกัดเซาะมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร ในขณะท่ีจังหวัดระยอง สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์
ธานี นราธิวาส ระนอง และพังงา พบกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะทาง ๓-๙ กิโลเมตร จังหวัดท่ีมีการกัดเซาะ
ชายฝั่งอยู่เล็กน้อย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล มีระยะทางกัดเซาะชายฝั่งน้อย
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กว่า ๒ กิโลเมตร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร และกรุงเทพมหานคร ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง 
เนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๖๐ข)  

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่ง ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า 
แนวโน้มของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมลดลง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการแก้ไขเพ่ิมมากข้ึน ใน พ.ศ. 
๒๕๖๐ คงเหลือพ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอีก ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร จาก ๑๕๔.๐๘ กิโลเมตร ลดลงเป็น
ระยะทางกว่า ๘.๓๕ กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่พ้ืนท่ีแนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ยกเว้น จังหวัด
ตราด จันทบุรี และภาพรวมในพ้ืนท่ีฝั่งอันดามัน ท่ีมีพ้ืนท่ีแนวการกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมข้ึนมาก (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๖๒)  

การดําเนินงาน ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖-๒๕๖๒ หน่วยงานของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้ดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ีตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลมาอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้ หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กรมเจ้าท่า กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น การดําเนินงานมีดังนี้ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการศึกษา จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ แผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายพ้ืนท่ี ครอบคลุม
ชายฝั่งทะเลท่ัวประเทศ เพ่ือจําแนกความรุนแรงและนําเสนอทางเลือกในการจัดการปัญหา การเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประชาชนท่ัวไป และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ประสานและบูรณาการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และได้ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนท่ีหาดโคลนด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตลอดจน
ปัจจุบันได้ดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ อรายงานสถานการณ์การกัดเซาะซ่ึงกําหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสน

างนโยบายและแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการกัดเซาะชายฝั่งง วชายฝั่
และกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ารเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีให้มีการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร และติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังก
ชายฝั่ง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท่ัวประเทศด้วยการจัดทําโครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการเป็นหลักในการคัดเลือกรูปแบบของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ. และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและ๒๕๕๑ ศ. 

สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณ .ศ. ในการดูแล  ๒๕๕๓
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รักษา และคุ้มครอง ป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซ่ึง
เป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอันอยู่ในเขตอําเภอ ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน 
โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ท่ีชายตลิ่ง ท่ีป่าช้าทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ท่ีเลี้ยงสัตว์ 
และท่ีสาธารณะประจําตําบลหรือหมู่บ้าน เป็นต้น จึงมีบทบาทในการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เข่ือนหินท้ิง และกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ซ่ึงประสานหน่วยงานของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนท่ีท่ีดูแล เพ่ือขอความร่วมมือด้านข้อมูล คําแนะนําปรึกษาและการสนับสนุน
ด้านอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น โดยเฉพาะเทคนิคท่ีเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะเป็นเทคนิคเดียวกันหรือ
ผสมผสานหลายเทคนิคเข้าด้วยกันก็ได้ การรายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังในระดับท้องถ่ิน กลุ่มอนุรักษ์ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมท้ังในระดับเครือข่ายในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการกํากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบ
การขนส่งและการพาณิชย์นาวี จึงมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการจัดทํา
โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม ได้แก่ การสร้างเข่ือนกันคลื่น
นอกชายฝั่ง รอดักทราย เข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเลกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและการฟ้ืนฟูชายหาดโดยการ
เติมทราย 

กรมทางหลวงชนบท แม้เป็นหน่วยงานท่ีไม่ได้มีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง แต่ได้มีบทบาทในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพ่ือลดผลกระทบ
และความเสียหายต่อท่ีดินและทรัพย์สินของหน่วยงานตนเองดําเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สร้างกําแพง
ป้องกันคลื่นริมชายหาด สร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล เป็นต้น 

๕.๒) ความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับแผนฯ 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็น ๑ ในประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี และมีการผลักดัน
ในระดับนโยบาย (Flagship Project) เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นท่ียอมรับว่าต้องมีการเยียวยาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมี
ผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งกว่า ๑๒ ล้านคน และพ้ืนท่ีชายฝั่งยังมีปัญหาความรุนแรง
ของสภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดลมมรสุม และพายุท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกปี ทําให้คลื่น
ลมทะเลแปรปรวนข้ึน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชายฝั่งทะเลของไทย หลายพ้ืนท่ีเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล
รุนแรงในจังหวัดชายฝั่งทะเล ๒๓ จังหวัด หรือร้อยละ ๒๖ ของพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจหลายด้าน ซ่ึงกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญของสังคมไทย 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในแผนจัดการฯ ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีตัวชี้วัดท่ีถูกกัดเซาะ
ได้รับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แผนงานท่ี ๑.๑.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กําหนดเป็น
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โครงการเร่งด่วนในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย ๕ โครงการ คือ ๑) โครงการ ศึกษาและ
จัดระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) ๒) โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง ๓) โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมก่อสร้างชายฝั่งทะเล ๔) โครงการศึกษาวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ และ 
๕) โครงการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง โดยมีผลสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและ
ความก้าวท่ีเก่ียวข้องกับแผนฯ ดังนี้ 

- โครงการศึกษาและจัดระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) มี ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ ศึกษา
การจัดทําระบบ Littoral Cell ในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน และศึกษาแนวทางและ
จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล ทช. ได้ดําเนินการศึกษาการจัดทํา
ระบบ Littoral Cell ในระบบกลุ่มหาดพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างเช่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยกําหนดแนวถอยร่น ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบของโครงสร้างต่อ
การกัดเซาะ ชายฝั่ง หากก่อให้เกิดผลกระทบให้ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้าง/
รื้อถอนโครงสร้าง ห้ามดําเนินการก่อสร้างสิ่งล่วงล้าเกินเส้นแนวชายฝั่งยกเว้นโครงสร้างท่ี
ได้ออกแบบให้กระแสน้ําชายฝั่งพัดพาตะกอนชายฝั่งผ่านไปได้ 

- โครงการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศชายฝ่ัง สถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลน ดําเนินปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกป่าชายเลนพ้ืนท่ี พร้อม
ปรับสภาพพ้ืนท่ีและปลูกฟ้ืนฟูป่าชายเลนในพ้ืนท่ี ตามนโยบายและแผนงานการทวงคืน
ผืนป่าในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล 

- โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมก่อสร้างชายฝ่ังทะเล ทช.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนท่ีชายฝั่งและจํานวนนักท่องเท่ียวในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อทะเล ผลกระทบจากสิ่งปลูก
สร้างและพ้ืนท่ีโดยรอบ กําหนดมาตรการระยะถอยร่นในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล โดยห้ามมิให้มี
การอนุญาตให้มีการพัฒนาอย่างถาวรทุกประเภท หรืออาจกําหนดให้เป็นพ้ืนท่ีควบคุม
การก่อสร้างอาคารหรือโครงพ้ืนฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพ้ืนท่ีชายหาด
หรือหาด (Beach or Shore) และหาดส่วนหลัง (Backshore) ซ่ึงเป็นลักษณะของชายฝั่ง
ทะเลชนิดหนึ่งท่ีมีความอ่อนไหวและง่ายต่อการทําให้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษ 

- โครงการศึกษาวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ ทช. ศึกษาวิจัยด้านคุณภาพตะกอนดินและ
สถานภาพระบบนิเวศแนวปะการังในภาพกว้าง โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่าง ๆ ในงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เช่น โครงการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations (ASEAN) เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค โดย ทช. ร่วมเป็นคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ สกว. 
ประสานงานทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ด้านสมุทรศาสตร์ 
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และ วช.ร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมุทรศาสตร์ฝ่ายวิชาการด้านโครงการ
สมุทรศาสตร์ 

- โครงการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝ่ัง ปี ๒๕๖๑ กรมเจ้าท่า มี
การใช้งบประมาณป้องกันชายฝั่งทะเลถึง ๕๘๔ ล้านบาท และมีแผนจะใช้งบประมาณ 
๔๗๘ ล้านบาท โดยมีความสําเร็จจากจํานวนโครสร้างท่ีแล้วเสร็จในแต่ละปี กรมโยธาธิ
การและผังเมือง เน้นรูปแบบสร้างกําแพงกันคลื่นท่ีประชิดชายฝั่งเป็นหลัก ปัจจุบันกรม
เจ้าท่าได้ใช้แนวคิดไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพ่ือป้องกันชายฝั่งและคํานึงถึงผลกระทบด้วยการนํา
มาตรการเติมทรายมาใช้มากข้ึน ทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพิจารณาร่าง 
กฏกระทรวงว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ความเหมาะสมและ
สํารวจออกแบบเข่ือนกันทรายและคลื่น การเสริมชายหาดสมิหลา จ.สงขลา แก้ไขปัญหา
น้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง
การออกแบบเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งจังหวัดสงขลา  

นอกจากนี้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ยังมีความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนฯ ซ่ึงมีความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๑.๑.๔.๙ กําหนดและจําแนกเขตพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝ่ังทะเล ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหาหรือมีแนวโน้มท่ีเกิด
ปัญหาข้ึนท่ีอนาคต เพ่ือใช้กําหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ังให้เหมาะสมและประสิทธิภาพ รวมท้ังลดการก่อสร้าง
ท่ีส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง พ.ศ.๒๕๖๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ได้ทําการ
สํารวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและจัดทําแผนท่ีกัดเซาะชายฝั่งโดยประมวลจากข้อมูลผล
การศึกษาในอดีต-ปัจจุบัน กับการแปลภาพถ่ายดาวเทียมท่ีมีระบบแสดงข้อมูลย้อนหลังบน
โปรแกรม Google Earth รวมท้ังสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล โดยรูปแบบ/วิธีการ
ดําเนินการแก้ไขจะข้ึนอยู่กับสภาพทางกายภาพของชายฝั่งประกอบกับผลการศึกษาปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และได้นําแนวคิดการจัดการระบบกลุ่มหาด (Littoral cells) มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมดําเนินการกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
ศึกษาวิจัย โดยแบ่งพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล ๒๓ จังหวัด ออกเป็น ๔ โซน ประกอบด้วย ๖๔ กลุ่ม
หาด และกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล กรมเจ้าท่า ได้
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
บริเวณ จัดหาแหล่งทรายเพ่ือเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งภาค
ตะวันออก วางแผนแม่บทและสํารวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะฝั่ง ศึกษา
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสํารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําโครงการออกแบบและ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลให้เหมาะสมในแต่ละ
พ้ืน ท่ี  และสร้ าง กําแพงกันคลื่น ท่ีประชิดชายฝั่ ง เ พ่ือเ ป็นการป้องกันและแก้ไข 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการดําเนินงานศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน การก่อสร้างโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะฝั่ง  

- แนวทางการปฏิบัติท่ี ๑.๑.๔.๑๑ ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเขต
ชุมชนอุตสาหกรรมและโครงการพ้ืนท่ีฐานบริเวณชายฝ่ังทะเล โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงทางสมุทรศาสตร์และปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง เม่ือ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นํามาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินชายฝั่งให้เหมาะสม เช่น การกําหนดระยะร่นถอย (Setback) ให้เป็น
มาตรการเชิงนโยบายเพ่ือเป็นการลดระดับความเสียหายของ สิ่งก่อสร้างบริเวณชายหาด มี
มาตรการการป้องกันและรักษาพ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีเหลืออยู่ และยังร่วมดําเนินการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และจังหวัด ในการแก้ไขฟ้ืนฟูชายฝั่งทะเลท่ีประสบปัญหาการกัด
เซาะและพังทลาย การสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ตลอดแนวชายฝั่งทะเล รวมท้ังสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างเป็นระบบ 
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๔.๔.๔.๔.๔.๔.๔.๔.๒๒๒๒    การจัดประชุมชี้แจงเวทีภาคีเครือข่ายภูมิภาคการจัดประชุมชี้แจงเวทีภาคีเครือข่ายภูมิภาคการจัดประชุมชี้แจงเวทีภาคีเครือข่ายภูมิภาคการจัดประชุมชี้แจงเวทีภาคีเครือข่ายภูมิภาค    

การประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผน
จัดการฯ เครื่ อง มือและวิธี การรายงานผลการ ดํา เนินงานตามตัวชี้ วั ดและแนวทางการปฏิ บั ติ   
ภายใต้แผนจัดการฯ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน และแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีให้เกิดการขยายผลและเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสําเร็จของการติดตามประเมินผลและ
การขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ข้อเสนอแนะต่อนโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามภายใต้แผนและกลยุทธ์ใน
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไป  

โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การนําเสนอความสําคัญของแผนจัดการฯ การติดตามประเมินผลแผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน รวมถึงการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น
ต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีให้เกิดการขยายผลและเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีต่อไป ในกรณีศึกษาโครงการ
เร่งด่วน (Flagship Project) และเป็นประเด็นท่ีมีความสําคัญระดับพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการแก้ไขและผลักดันใน
ระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม แสดงดังภาพท่ี ๔-๔  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๔-๒ การจัดประชุมชี้แจงเวทีเครือข่าย ๕ ภูมิภาค 

ผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภู มิภาค รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เครือข่ายภาค
ประชาชน และชุมชนท้องถ่ิน รวมจํานวน ๒๒๖ คน แสดงดังภาคผนวก ก 



๔-๘๙ 

วัตถุประสงค์และการเปิดการประชุม 

การประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค ๕ แห่ง โดยในการประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายระดับ
ภูมิภาคภาคใต้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รอง
เลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการ
ประชุม การประชุมภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการจัดการผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และการประชุมภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาคภาคกลางและ
ภาคะวันตก ปัญหาขยะพลาสติกจากการบริโภคของสังคมเมือง กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากนางอรวรรณ 
ดนัยบุตร ผู้อํานวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ส่วนการประชุมภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง และการประชุมภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาคภาคเหนือ ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รับเกียรติจากนายเอกชัย ภาระนันท์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน กองติดตาม
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิด
การประชุม 

สาระสําคัญในช่วงการเปิดการประชุม สรุปได้ว่าสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันคือ แผนจัดการฯ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สผ. ได้มอบหมาย
ให้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นท่ีปรึกษา ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน และในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและ
รับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีให้เกิดการ
ขยายผลและเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีต่อไป 
ในกรณีศึกษาโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) และเป็นประเด็นท่ีมีความสําคัญระดับพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการ
แก้ไขและผลักดันในระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรณีศึกษาใน ๕ ประเด็น ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน
ในภาคเหนือ ปัญหาขยะพลาสติกจากการบริโภคของสังคมเมือง ปัญหาการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มจังหว การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ัดภาคตะวันออก และปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

ภาคเหนือ: ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ เป็น ๑ ในประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี และมีการ
ผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Project) เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการเผาในท่ีโล่งซ่ึงยังคงเป็นปัญหาสําคัญในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ริมทาง ไฟป่า และในพ้ืนท่ีชุมชน แม้ว่าท่ีผ่านมา 



๔-๙๐ 

ภาครัฐได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และขอความร่วมมือจากประชาชนให้งด
การเผา แต่ยังมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติ ซ่ึงกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญของสังคมไทย รวมถึง
การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนร่วมกับกลุ่มประเททศอาเซียนตอนบนอีกด้วย  

ภาคกลางและภาคตะวันตก: ปัญหาขยะพลาสติกจากการบริโภคของสังคมเมือง มีหลายประเทศท่ัว
โลกกําลังประสบปัญหา เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชน การขยายตัวของเมืองและธุรกิจการท่องเท่ียว รวมท้ังการนําพลาสติกมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือทดแทนวัสดุอ่ืนมากข้ึน โดยเฉพาะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว (Single-use 
Plastic) ท่ีมีอายุการใช้งานสั้นและถูกท้ิงเป็นขยะในปริมาณและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว อีกท้ัง
การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิตอล ส่งผลให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
พลาสติกแบบใหม่ มีสารเติมแต่งและไมโครพลาสติก กลายเป็นขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม ส่งผล
กระทบต่อการระบายน้ํา ต่อสัตว์น้ํา และตกค้างในห่วงโซ่อาหาร ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคน ซ่ึงยากต่อ
การจัดการ และยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้เกิดความเสื่อมโทรมในระยะยาว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็น ๑ ใน
ประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี ควรมีการดําเนินการอย่างเร่งด่วน และมีการผลักดันในระดับ
นโยบาย (Flagship Project) เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นของเสียอันตรายของชุมชน 
เนื่องจากปริมาณการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์
เหล่านี้มีสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงยังขาดระบบการจัดการท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ การจัดการซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง และเกิดการปนเป้ืนของโลหะหนักในสภาพแวดล้อม โดยยังไม่มีรูปแบบการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ซ่ึงกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 

ภาคตะวันออก ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เป็น ๑ ใน
ประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี และมีการผลักดันในระดับนโยบาย โดยแผนยุทธศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง และการจัดต้ังหน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข 
และเกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ถือเป็น
ประเด็นหลักสําคัญท่ีภาครัฐให้ความสําคัญ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน การผลิต และใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน และเม่ือมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมี
ความจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ําท่ีเป็นระบบ สมดุลต่อการพัฒนา เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร และภาคครัวเรือน รวมถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีมีนโยบาย
การประหยัดน้ําและอุตสาหกรรมท่ีใช้น้ําน้อย หรือระบบบําบัดน้ําเสียด้วยระบบบําบัดท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ 



๔-๙๑ 

ภาคใต้: ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็น ๑ ในประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี และมีการผลักดัน
ในระดับนโยบาย (Flagship Project) เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นท่ียอมรับว่าต้องมีการเยียวยาอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งกว่า ๑๒ ล้านคน และพ้ืนท่ีชายฝั่งยัง
มีปัญหาความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดลมมรสุม และพายุท่ี
รุนแรงมากข้ึนทุกปี ทําให้คลื่นลมทะเลแปรปรวนข้ึน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชายฝั่งทะเลของไทย 
หลายพ้ืนท่ีเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลรุนแรงในจังหวัดชายฝั่งทะเล ๒๓ จังหวัด หรือร้อยละ ๒๖ 
ของพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลายด้าน ซ่ึงกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
สําคัญของสังคมไทย 

ความสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  

ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นําเสนอสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยกล่าวว่าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแผนภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีมาตราท่ีเก่ียวข้อง คือ มาตรา ๓๕ และ ๓๖ เป็น
แผนระยะกลาง ๕ ปี ปัจจุบันเป็นแผนจัดการฯ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีความเชื่อมโยงกับแผนใน
ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับกฎหมายระดับชาติ ระดับกระทรวง/กรม ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถ่ิน 

การจัดทําแผนจัดการฯ  ได้นําข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการปรับปรุงแผนให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เป็น
ระยะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระดับโลก อาทิ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย ข้อตกลงปารีส สังคม
ผู้สูงอายุ การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยน
เปลี่ยนระดับประเทศ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา อีกท้ังได้น้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นกรอบในการดําเนินงาน 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีวิสัยทัศน์ คือ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมุ่งสู่การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ๒) การจัดการคุณภาพสิ่ง 
แวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และ ๔) การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ จะมีกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการฯ 



๔-๙๒ 

สําหรับกลไกในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย สร้างความเข้าใจกับส่วน
ราชการท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง สร้างความร่วมมือกับ
ผู้บริหารของหน่วยงานหลัก สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคเอกชนได้รับทราบถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับการดําเนินการตาม ร่างแผนฯ ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพ่ือจัดหางบประมาณรองรับและแหล่ง
งบประมาณอ่ืน ๆ สร้างฐานข้อมูลสําหรับตัวชี้วัดเพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบนําไปดําเนินการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารรายไตรมาส และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
(ระยะคร่ึงแผน) 

ดร.รัตมณี อ๋องสกุล ผู้จัดการโครงการ สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ได้นําเสนอข้อมูลและรายละเอียด
การติดตามประเ มินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่ งแผน) 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามเป้าหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) จัดทําฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และฐานข้อมูล 
ภาคีเครือข่าย และสร้างความเข้าใจในเรื่องแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับภาคีเครือข่าย 

การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) มีพ้ืนท่ี
เป้าหมายในการติดตามประเมินผล ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ประกอบด้วย 

- ภาคีภาครัฐ ประกอบด้วย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงานจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียน และมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 

- ชุมชน/องค์กรเอกชน ประกอบด้วย เครือข่ายเฝ้าระวัง/เครือข่ายแก้ไขปัญหา 

- ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัด บริษัทฯ  

วิธีการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) การรวบรวมผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ คือ แบบรายงานแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ๒) การจัดเวทีเครือข่าย ๕ ภูมิภาค เพ่ือนําเสนอแผนฯและเครื่องมือ
รายงานผล และการขับเคลื่อนแผนในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) นํามาสู่



๔-๙๓ 

การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของแผนจัดการฯ ในระยะต่อไป และการจัดทําฐานข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการฯ และฐานข้อมูลเครือข่าย โดยแบบรายงานจะแบ่งออกเป็น ๓ แบบหลัก เพ่ือให้
เหมาะสมสําหรับภาคีเครือข่ายแต่ละกลุ่ม 

- แบบรายงานสําหรับหน่วยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัด เป็นแบบรายงานแบบเฉพาะเจาะจงหน่วยงาน 
เพ่ือการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ และการประเมินผลตามตัวชี้วัดเฉพาะท่ี
เก่ียวข้องกับหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ  

- แบบรายงานสําหรับหน่วยงานส่วนกลางอ่ืน ๆ ซ่ึงมีท้ังหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนท่ี
ไม่ได้รับผิดชอบตัวชี้วัด เน้นการดําเนินงานในระดับนโยบาย และการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติ  

- แบบรายงานสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน จะเน้นการดําเนินงานตาม
แนวทางการปฏิบัติเป็นหลัก โดยจะเป็นแนวปฏิบัติท่ีไม่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานในระดับ
นโยบาย เช่น การออกกฎหมาย กฎระเบียบ การจัดทํามาตรฐานของประเทศ การจัดทําฐานข้อมูล
ระดับประเทศ และการประสานความร่วมมือกับนานาชาติ เป็นต้น 

สผ. โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการนโยบายและแผน ให้
สามารถใช้เป็นเครื่องมือท่ีตอบสนองต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และ
สามารถบูรณาการกับนโยบายและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลฯ ให้แก่ทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้รับทราบและนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการใช้งานระบบ มีการรองรับการทํางานบน
หน้าจออุปกรณ์เครือข่ายได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC , Notebook, Tablet และ Smart Phone ต่าง ๆ 
เป็นต้น และสามารถใช้งานผ่านทาง Web Browser ต่าง ๆ ได้ เช่น Chrome, Firefox และ Safari เป็นต้น  
ซ่ึงเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ ประกอบด้วย  

(๑) ข้อมูลนโยบายและแผน เพ่ือลิงค์ไปยังแผนงานท่ีเก่ียวข้อง แบ่งเป็น ๓ หมวดหมู่ คือ หมวดหมู่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๔) หมวดหมู่ จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม (แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) หมวดหมู่ การพัฒนาท่ียั่ งยืน SDGs (การพัฒนาท่ียั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)) 

(๒) ผลการดําเนินงาน แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานการ
ติดตามประเมินผลท่ีผ่านมา โดยแสดงข้อมูลท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร์ท้ังหมด ได้แก่ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงานและ รายละเอียด



๔-๙๔ 

โครงการ โดยปรากฏผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฯ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการการ และแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(๓) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะแสดงผลการดําเนินงาน (โครงการ) ของแต่ละหน่วยงานท่ีได้ปฏิบัติตาม
แผนฯ และรายงานไว้ ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มประเภทหน่วยงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยปรากฏผลการดําเนินงานแสดงรายการ
โครงการดําเนินการต่างๆ ในแต่ละปี 

(๔)  ติดต่อเรา แสดงรายละเอียด แผนท่ีต้ังและเบอร์โทรติดต่อ ของหน่วยงานรับผิดชอบแผนและ
ระบบฐานข้อมูล ได้แก่ กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม กองจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นต้น 

(๕) เข้าสู่ระบบ แสดงการเข้าสู่ระบบ เพ่ือกรอกข้อมูลในระบบติดตาม โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านท่ีถูก
กําหนดไว้ และเข้าระบบหน้าแผนงานและนโยบาย หมวดหมู่ จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม (แผน
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

การแลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญในระดับพ้ืนที่ 

การแลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี ได้แก่ ครั้งท่ี ๑ เวทีภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ และครั้งท่ี ๒ เวที
ภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํากลุ่มจังหว ัดภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดยมี
นายทองจันทร์ หอมเนตร วิทยากรกระบวนการอาวุโส เป็นผู้ดําเนินการแลกเปลี่ยน และครั้งท่ี ๓ เวทีภาคี
เครือข่ายภาคเหนือ: ปัญหาหมอกกควันในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งท่ี ๔ เวทีภาคีเครือข่ายภาคใต้: 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายธนพล เพชรมะลิ วิทยากรกระบวนการอาวุโส เป็น
ผู้ดําเนินการแลกเปลี่ยน และการประชุมครั้งท่ี ๕ เวทีภาคีเครือข่ายภาคกลางและตะวันตก:ปัญหาขยะ
พลาสติกจากการบริโภคของสังคมเมือง กรุงเทพมหานคร มีนายทิสาปาโมกข์ บุญส่งประสิทธิ สถาบันการ
เรียนรู้เพ่ือปวงชน เป็นผู้ดําเนินการแลกเปลี่ยน และพร้อมได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นวิทยากรในแต่ละพ้ืนท่ี แสดงดัง
ตารางท่ี ๔-๙ 

  



๔-๙๕ 

ตารางท่ี ๔-๙ การแลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ 
                ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี 

คร้ังที่ วิทยากรร่วมการแลกเปลี่ยน 
คร้ังที่ ๑ 
เวทีภาคีเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ: 
ปัญหาการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดกาฬสนิธุ์  
 
 

นางสาวกุลชา ธนะขว้าง  
ผู้อํานวยการส่วนของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 
นายแพทย์สกล สุขพรหม  
รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
และผู้แทนสํานักสันติวิธีและธรรมภิบาล 
นายวิรุณภพ สุภาพ  
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ ขอนแก่น 
นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม 
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ 

คร้ังที่ ๒ 
เวทีภาคีเครือข่ายภาค
ตะวันออก: 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํากลุ่มจงัหว ัด
ภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง 
 

นายภูวดิท ภณมณีโชติ นักวิเคราะห์นยายและแผนชํานาญการ 
สํานักทรัพยากรน้ําภาค ๖ จันทบุรี 
นายศุภทรรศ สาพิมาน ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารลูกค้าบริษัทจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้ํา ภาคตะวันออก 
นายสุรินทร์ สนิรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระยอง 
นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง 

คร้ังที่ ๓ 
เวทีภาคีเครือข่าย
ภาคเหนือ: 
ปัญหาหมอกกควันใน
ภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่  
 
 

นายสมคิด ปัญญาดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวโุส สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟปา่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
นางดวงใจ ดวงทิพย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ 

คร้ังที่ ๔ 
เวทีภาคีเครือข่ายภาคใต้: 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

นางวีณา หนูยิ้ม ผู้อํานวยการส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ  
สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (สงขลา) 
นายเปลื้อง รัตนฉวี  
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผศ.จันทิรา รัตรนรัตน์  รองคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
นายประยุทธ์ ฐานะวัฒนา กํานันตําบลแหลมตะลุมพุก 

 

 



๔-๙๖ 

คร้ังที่ วิทยากรร่วมการแลกเปลี่ยน 
คร้ังที่ ๕ 
เวทีภาคีเครือข่ายภาค
กลางและตะวันตก: 
ปัญหาขยะพลาสติกจาก
การบริโภคของสังคมเมือง 
กรุงเทพมหานคร  
 

นายไชยา บุญชิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ 
นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อํานวยการกลุ่มรณรงค์  
กองส่งเสริมและเผยแพร่ กลุ่มรณรงค์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นางสาววันทนา วุฒิยิ่งยง นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
สํานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
นายธนาชัย ปิยะศรีทอง ผู้แทนประธานคณะทาํงานดา้นการพฒันาและใช้
ประโยชน์จากพลาสติก  
Program Manager Circular Economy บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด 
นายพีรธร เสนีย์วงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์รีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้ง 
ชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่ 

วิทยากรส่วนใหญ่ ได้ร่วมนําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงให้มีการแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี เห็นว่า
ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการและกิจกรรมตามแนวทางปฏิบัติใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ชัดเจนในประเด็นการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซ่ึงทุกภาคส่วนให้ความสําคัญ
ในการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องหลากหลาย รวมถึงได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการผนึกกําลังรณรงค์ลด
การใช้พลาสติก ส่วนการแก้ไขปัญหาในประเด็นอ่ืน ๆ ไม่มากนัก อาทิ ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าจะมีกลไกลการจัดการในระดับจังหวัดเข้ามามีบทบาทโดยตรงด้วยยัง
ไม่มีกฎหมายการจัดการซากฯ โดยเฉพาะ ทําให้การจัดการเป็นไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน การแก้ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง มีผลการดําเนินแก้ไขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมและมีความก้าวหน้าแต่ยังมีเสียงจากภาคส่วนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีว่าไม่ได้มีบทบาทในการดําเนินการเรื่องออกแบบแนวป้องกันในระดับของการตัดสินใจ การ
แก้ไขปัญหาหมอกควันมีอุปสรรคของสภาพปัญหาท่ีรุนแรงมากข้ึน แม้จะมีกลไกหน่วยงานให้ความร่วมมือมาก
ข้ึน ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาหนุนช่วยในการติดตามผล การบริหารจัดการน้ําพบว่ามีกลไกเชิง
โครงสร้างท่ีชัดเจนในระดับนโยบายแต่ในระดับพ้ืนท่ีภาคประชาชน ยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดสรรน้ําเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค 

พร้อมนี้ มีข้อเสนอต่อการพัฒนากลไกการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ สู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสําเร็จ ท่ีสําคัญสรุปได้ดังนี้ การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ควรใช้มาตรการ
ทางกฎหมายควบคุมการนําเข้า การประกอบกิจการ อันตรายจากผลิตภัณฑ์ฯ เป็นเรื่องท่ีต้องสร้างกระแส ให้
การเรียนรู้สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ และเร่งแก้ไขปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์สะสมท่ีบ่อขยะ ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ เร่งสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักรู้ในระบบการศึกษา 
ให้การติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่องในการดําเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินงานจํานวนมาก รวมถึงการมีข้อมูลกลางท่ีเป็นปัจจุบัน ใช้ง่าย เข้าถึงข้อมูลได้ ใช้ประโยชน์ได้เท่าทัน
สถานการณ์ การบริหารจัดการน้ํากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ทุกภาคส่วนควรสร้างแหล่งและกักเก็บน้ําใช้ของ



๔-๙๗ 

ตนเอง พร้อมเสนอให้นําน้ําท่ีบําบัดแล้วมาใช้ใหม่ ใช้หลักธรรมภิบาลในการจัดสรรด้วยการมีข้อตกลงการใช้น้ํา  
ปัญหาขยะพลาสติกในสังคมเมือง เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยก
ต้ังแต่ต้นทาง กลไกการเงินควบคุมการลด ยกเลิก และการใช้วัสดุทดแทนพลาสติก ระดับจังหวัดมีส่วนร่วม
ประกาศเป็นนโยบายลด ละ เลิกการใช้พลาสติก ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คุ้มครองพ้ืนท่ีชายฝั่งหรือชายหาดท่ี
ยังไม่มีสิ่งก่อสร้าง การบูรณาการการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของทุกองค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้
การยอมรับความคิดเห็นชุมชนและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินในการแก้ปัญหาและขยายผล พร้อมเร่งสรุป
บทเรียน และดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างยั่งยืน  สรุปผลการประชุมเพ่ิมเติมดังแสดงในภาคผนวก ค 

สรุปความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุมเวทีเครือข่ายภูมิภาคต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ 

การประชุมเวทีเครือข่ายภูมิภาคต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี โดย
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้าน
ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสําเร็จของการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนแผน ข้อเสนอต่อนโยบายและ
กลไกการติดตามภายใต้แผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไป รวมถึงจัดทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ต่อการบริหารจัดการกรณีศึกษาในระดับพ้ืนท่ี โดยเรียงลําดับจากสรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้ 

(๑) สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 
ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ ดังนี้ 

ปัจจัยความสําเร็จการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ 
- มีการนําซากชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปท้ิงปะปนรวมกับขยะท่ัวไป

ในบ่อฝังกลบ ส่งผลให้ปริมาณขยะท่ัวไปมีปริมาณจํานวนมาก เกิดการสะสมส่งผลวิกฤติต่อ
สภาพแวดล้อมโดยรวม จําเป็นต้องเร่งดําเนินการขนย้ายไปกําจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- ต้องใช้งบประมาณในการจัดการในการขนย้ายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กําจัดเป็นจํานวนมาก และท้องถ่ินขนาดเล็กไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้  

- ปริมาณซากขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบอาชีพคัดแยก
ชิ้นส่วนก็มีแนวโน้มเพ่ิมด้วย อีกท้ังยังมีการขยายกิจการประกอบการรายย่อยไปยังจังหวัด
ใกล้เคียง 

- ปัญหาความขัดแย้งในระดับพ้ืนท่ี ผู้ประกอบอาชีพคัดแยกถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายของสังคม สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบอาชีพร่วมในกิจกรรมการ
ประชุมแก้ไขปัญหาการจัดการได้  
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- การจัดทําฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในพ้ืนท่ีตําบลโคกเครือ ยังมี
อุปสรรคในการเข้าไปศึกษาผลกระทบและแก้ปัญหาในอนาคต ได้แก่ การจัดทําฐานข้อมูล
ระบบจัดการบัญชีขาเข้า-ขาออกของขยะอันตราย แนวทางการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
การพัฒนาเครื่องแยกสายทองแดงออกจากฉนวน รวมถึงการเข้าดําเนินการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีเข้าไปดําเนินการตรวจสอบหลุมฝังกลบขยะ 

นโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามภายใต้แผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติใน
ระยะต่อไป 

- เสนอการแก้ปัญหาการเผาซากขยะ ด้วยการออกมาตรการห้ามการเผาในพ้ืนท่ีโล่งและ
บทลงโทษ เพ่ือป้องกันและป้องปราม ซ่ึงควันจากการเผาส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง และ
มีผลกับสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม 

- กําหนดให้มีกฎหมายเฉพาะ และมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง พร้อมท้ังทบทวนเรื่องการ
ยื่นประกอบกิจการ และครอบคลุมเรื่องกิจการค้าของรีไซเคิล เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ 
ของผู้ประกอบการ สถานท่ีประกอบการ กติกา และบทลงโทษท่ีชัดเจนข้ึน  

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะ สร้างความตระหนัก 
ของอันตรายจากขยะอันตรายท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาการท้ิงไม่เป็นท่ี ไม่มี
สถานท่ีท้ิง หาท่ีท้ิงยาก ไม่มีการคัดแยกขยะ ท้ิงขยะรวมกันทุกประเภท ระบบการเก็บ
รวบรวม ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องขยะอันตราย  

- ใช้กลไกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้และสื่อสารให้คนในพ้ืนท่ี ท่ีต้องร่วมคิดของท้องถ่ิน เพ่ือเกิดอาชีพท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) กาฬสินธุ์ ท่ีมีอยู่ให้เกิดการขับเคลื่อนในการ
ประสานและแก้ไขปัญหา เข้าประเมินสถานการณ์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางเลือกอ่ืน ๆ 
เพ่ือทดแทน หรือสามารถสร้างรายได้ ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินการท่ีเก่ียวข้องในการจัดการในแต่ระดับอย่างเหมาะสม และกําหนดเป็นโจทย์ของ
จังหวัดท่ีต้องต้ังเป้าหมายร่วมกันแก้ไข 

- ยึดกรอบแนวคิดการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงให้ความสําคัญในข้ันตอนการจัดการท่ีถูกต้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ไม่ถอดแยกชิ้นส่วน และส่งซากท่ีเหลือไปกําจัดอย่างถูกวิธี  

- อาชีพซาเล้ง รถเร่ ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายต้องมีส่วนรับผิดชอบซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาณการจําหน่าย และใช้กลไกตลาดใน
การจัดสรรเป็นเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสนับสนุนผู้ประกอบการถอดแยกชิ้นส่วน 

- พระราชบัญญัติสาธารณสุขแห่งชาติ มีการแก้ไขควรเพ่ิมอํานาจการจัดการขยะอันตรายให้ถูก
สุขลักษณะ รวมถึงการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุม 
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เรื่องของการบริหารจัดการกําจัดต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้มีการ 
ขออนุญาตข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีถูกต้อง  

- ท้องถ่ินสามารถดําเนินการได้ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด มาตรา ๑๘ ๑๙ 
และ ๒๐ ในการกําจัดขยะอันตรายจะทําเองหรือจัดจ้างก็ได้และสามารถออก “เทศบัญญัติ” 

- ผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ได้รับประโยชน์ การ
บังคับใช้กฎหมายการจ่ายค่าปรับอย่างจริงจังกับผู้ประกอบการท่ีกระทําผิด และกลไกของ
ตลาดในช่วงนี้ท่ีราคารับซ้ือของเก่าราคาตํ่าในการขอความร่วมมือ และผู้ประกอบการมีการ
ชะลอการซ้ือขาย เพ่ือเข้าดําเนินการจัดการต่าง ๆ 

ท้ังนี้ ยังมีความคิดเห็นจากการสํารวจแบบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนจัดการฯ 
จากการประชุมภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ควรให้ชุมชนท้องถ่ินเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่า สร้าง หมู่บ้านชุมชน/ทําธรรมนูญจัดส่งเสริมการ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถ่ินลักสูตรห  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู เสนอแนะให้
ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร พร้อมมีมาตการหรือกฎหมายบังคับ 
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน เสนอให้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เน้นให้มีกฎหมายท่ีชัดเจนเข้ามาบังคับใช้ 

นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดําเนินงานโครงการเร่งด่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรณีปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนท่ีชุมชน ประกอบด้วย ๓ โครงการ
เร่งด่วนภายใต้แผนจัดการฯ  ดังนี้ 

- โครงการผลักดันร่างกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ควรมี
กฎหมายเฉพาะและเร่งแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน พร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

- โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ และการนํากลับมาใช้ ควรกําหนดเขตพ้ืนท่ีให้ชัดเจน พร้อมการรับซ้ือคืนของผู้ผลิต
เพ่ือนําไปกําจัดซากให้ถูกต้องและไม่เป็นภาระของประชาชน 



๔-๑๐๐ 

- โครงการสนับสนุนงานวิจัยการนําซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์กลับมารีไซเคิลไป
เป็นวัตถุดิบต้นกําเนิด เสนอให้มีการนําความรู้มาใช้ในการจัดการของเสีย การสนับสนุนงานวิจัย 
ในสถาบันการศึกษาและมีข้อเสนอแนะโครงการเร่งด่วนอ่ืน ๆ มุ่งให้มีกฎหมายควบคุมให้ชัดเจน  

(๒) สรุปความคิดเห็นเวทีภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
กลุ่มจังหว ัดภาคตะวันออก  

ปัจจัยความสําเร็จการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ 

- แก้ไขปัญหาการแย่งน้ําและการจัดสรรน้ําในพ้ืนท่ี โดยการรวบรวมน้ําลงอ่างฯ และมีการผันไป
ใช้ระบบน้ําอุตสาหกรรมมากข้ึน ส่งผลให้ผู้อุปโภคบริโภคและภาคเกษตรได้รับผลกระทบไม่
เพียงพอ ซ่ึงสืบเนื่องมาจากอดีต พ.ศ. ๒๕๔๘ เกิดวิกฤติภัยแล้งอย่างรุนแรง จึงผันน้ําจาก
บางพระ จังหวัดจันทบุรี และแม่น้ําประแสร์ จังหวัดระยอง ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
เจ้าของน้ําของแต่ละจังหวัดและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

- คํานึงถึงทิศทางและระบบนิเวศน้ําท่ีเปลี่ยนแปลง ท้ังจากสภาพธรรมชาติและจากการ
ดําเนินงานของประชาชนผู้เก่ียวข้อง เช่น คลองธรรมชาติบางคลองถูกปิด เปิดคลองใหม่เพ่ือ
ใช้ประโยชน์แทน เป็นต้น  

- คุณภาพน้ํา จากการติดตามคุณภาพน้ําใน ๓ ปี ท่ีผ่านมา อ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ หนองปลาไหล 
และดอกกราย อยู่ในระดับพอใช้ ซ่ึงจําเป็นต้องพิจารณาความสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ํา และ
แหล่งน้ําสาขาต่าง ๆ ว่าอยู่ในภาวะเป็นอย่างไรเพ่ือแก้ไข 

- มีความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรโควต้าน้ําจากการใช้หัวดูดน้ําท่ีไม่เท่าเทียมกันและมีค่าใช้จ่าย
ท่ีแตกต่างกัน    

- การบริหารจัดการของชลประทาน พบว่ามีการตัดน้ําภาคการเกษตรก่อนทันที เนื่องจากเกิด
ความเสียหายน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความสําคัญกับธรรมาภิ-
บาลการใช้น้ําท่ีเท่าเทียมด้วย 

นโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามภายใต้แผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนไปสู ่
การปฏิบัติในระยะต่อไป 

- การเก็บกักน้ําและบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องตามความต้องการน้ําในภาคอุตสาหกรรม 
ซ่ึงมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้สมดุลกับการใช้น้ําในภาคส่วนอ่ืน ๆ หน่วยงาน 
ท้องถ่ิน ชุมชน ควรมีระบบสํารองน้ําเพ่ือบริหารจัดการใช้ประโยชน์ของตนเอง 

- ติดตามประเมินเรื่องคุณภาพน้ําใช้เป็นระยะ พร้อมให้ความสําคัญกับการจัดการคุณภาพน้ําท่ี
ต้องมีความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม 

- บังคับใช้กฎหมายน้ําให้มีประสิทธิภาพ 
- มีการสร้างกติกาหรือธรรมนูญของสังคมร่วม และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ ตลอดจนการจ่าย

ค่าธรรมเนียมต้องครอบคลุมภาคการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ํา 
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ท้ังนี้ ยังมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนจัดการฯ จากการประชุมภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก 
การบริหารจัดการน้ํา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ควรสร้างความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนสร้างจิตสํานัก 
ความรู้ ความเข้าใจ โดยการมีการดําเนินกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง เพ่ิมมาตรการท่ีจําเป็น
เข้ามาคุ้มครองทรัพยากร และให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู ควรอบรมให้
ความรู้กับชุมชน เริ่มจากกิจกรรมในระดับครัวเรือน ผู้นําชุมชน และจัดต้ังกลุ่ม
ชุมชนร่วมดําเนินการ พร้อมกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีควรฟ้ืนฟูและดูแลเป็นพิเศษ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการและสร้างกระแส 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนเป็น
ระยะ และออกกฎหมายการห้ามเผาขยะ การเผาวัสดุการเกษตร 

นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดําเนินงานโครงการเร่งด่วนภาคตะวันออกการบริหาร
จัดการน้ํา ในกลุ่มภาคตะวันออก ภายใต้แผนจัดการฯ กล่าวคือ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ําอย่างมี
คุณค่าและคุณภาพ โดยนําน้ําท่ีบําบัดกลับมาใช้ใหม่ อยากให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทใน
การบริหารจัดการน้ําในทุกระดับ ควรมีความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณดําเนินการบริหารจัดการน้ําของ
กลุ่มพ้ืนท่ี 

(๓) สรุปความคิดเห็นเวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ: ปัญหาหมอกกควันในภาคเหนือ  

ปัจจัยความสําเร็จการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ 
- งานดับไฟป่าในพ้ืนท่ี ยังมีข้อจํากัด ด้านการกําหนดระยะเวลาการเผาในพ้ืนท่ีท่ีไม่สอดคล้อง

กัน การเบิกจ่ายงบประมาณ  นระดับท้องถ่ินเบิกจ่ายใของการซํ้าซ้อนมีความ  
- กําหนดให้ปัญหาหมอกควันกําหนดให้เป็นปัญหาร่วมของทุกคน เพราะหากปัญหาหมอกควัน 

ยังไม่ใช่ปัญหาร่วมกันของทุกคน ปัญหาหมอกควันก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องไปอีกยาวนาน  
- การบริหารจัดการให้ แม่ทา แม่ออนกรณีชุมชนคนอยู่กับป่า   ท่ีเริ่มต้นการสร้างความเข้าใจ

และจิตสํานึกให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีความเป็นเจ้าของ จะเกิดประสิทธิภาพในการดูแล
และป้องกันไฟป่าได้ นอกจากนั้นยังทําฝายให้ป่า เกิดความชุ่มชื้น เกิดความสมบูรณ์ข้ึน ได้โดย
ไม่เกิดไฟป่า 
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- จากข้อมูลจุด Hotspot ระบบ VIRS เกิดในพ้ืนท่ีอนุรักษ์และป่าสงวนเป็นจํานวนมาก ปัญหา 
คือ เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ อุปกรณ์ดับไฟป่าไม่ทันสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ ควรจัดงบประมาณ
ลงมาท่ีจังหวัด ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาทําแผนร่วมกัน ต้องนําชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพราะ
ชุมชนจะรู้พ้ืนท่ีและมีข้อมูลมากกว่าเจ้าหน้าท่ี  

- การใช้รูปแบบ Single command จังหวัด อําเภอ ตําบล คือ ต้องให้ชุมชนดูแล เม่ือเกิดไฟ มีชุด
เฉพาะกิจ การเฝ้าระวัง ติดตาม ดับไฟ และการบริหารจัดการไฟตามหลักวิชาการ (พ้ืนท่ี 
ระยะเวลา) โดยมีปัจจัยสําคัญคือ เน้นดําเนินการในระดับพ้ืนท่ี ตําบล หมู่บ้าน ให้ชัดเจน 
นโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามภายใต้แผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติในระยะต่อไป 

- การวางมาตรการป้องกันไฟป่าในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ควรมีเครื่องตรวจวัดอย่างง่ายท่ีสามารถ
เข้าถึงชุมชนกลุ่มเป้าหมาย มีความน่าเชื่อถือ และควรมีศูนย์แจ้งเตือนประชาชนรายชั่วโมง
รับทราบข้อมูลค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ด้วย 

- ควรมีหน่วยงานระดับประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญมาสนับสนุนและทําอย่างต่อเนื่อง ด้วย ระบบ 
Single command ผู้ว่าราชการจังหวัดบางท่านอาจไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการเผชิญเหตุ 
มากเพียงพอ จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในรายพ้ืนท่ี นอกจากนี้ควรมีหน่วยงานด้านป่าไม้ 
และกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเก่ียวข้องด้วย และวางระบบให้เป็นกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

- เน้นเรื่องการเผาและการจัดการพ้ืนท่ีทางการเกษตร พร้อมหาสาเหตุของการเกิดไฟป่า ท้ังการ
เผาหาของป่าเผาในพ้ืนท่ีเกษตร  และบูรณการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และครอบคลุมกับการ
บริหารจัดการกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

- ควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการอย่าง
เข้มข้น  

- การขยายพ้ืนท่ีเกษตร ต้องมีการจัดการพ้ืนท่ีให้ ถูกต้องเหมาะสม จัดโซนนิ่งให้ชัดเจน 
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสม ไม่บุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมและใช้พ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม และต้อง
สร้างความเข้มเข็งให้ชุมชน 

- ปรับแผนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงการใช้พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องและ
อยู่ในระหว่างการประกาศใช้ 

- ผู้นําชุมชนจัดทําฐานข้อมูลคนเผาในหมู่บ้านของตนเอง และสร้างจิตสํานึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
และควรสนับสนุนการเสริมกลไก งบประมาณ และมาตรการเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
ตรงประเด็น 
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- การสร้างความรู้ความเข้าใจจะทําให้ปัญหาลดน้อยลง หรือไม่เกิดปัญหาเลย หากปัญหาเกิดข้ึน
แล้วต้องมีมาตรการท่ีทันต่อสถานการณ์ ต้องอาศัยผู้ท่ีมีประสบการณ์ ความชํานาญในการเข้า
มาช่วยดําเนินการ  

ท้ังนี้ ยังมีความคิดเห็นจากการสํารวจแบบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนจัดการฯ 
จากการสํารวจแบบสอบถามผู้เข้าร่วมในการประชุมภาคีเครือข่ายภาคเหนือ การบริหารจัดการปัญหาหมอก
ควันภาคเหนือ รายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ส่งเสริมและอบรมให้เป็น
หมอต้นไม้ ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและแบ่งบทบาทให้ดูแล ส่งเสริมการ
ปลูกป่าทดแทน การทําปุ๋ยหมัก ลดการเผา พร้อมสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู เพ่ิมมาตรการ
การลดการเผา เพ่ิมระบบการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มีกองทุน
ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน ส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์ พร้อมจัดให้มีตลาดรองรับ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ิมมาตรการและออกกฎหมายควบคุม 
จริงจังลดการเผา อบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก เยาวชนได้เรียนรู้และ
เข้าใจ 

นอกจากนั้น แบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าว ยังมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดําเนินงานโครงการ
เร่งด่วนภาคเหนือ กรณีปัญหาการจัดการปัญหาหมอกควันพ้ืนท่ีภาคเหนือ ประกอบด้วย ๓ โครงการเร่งด่วน
ภายใต้แผนจัดการฯ ดังนี้ 

- โครงการสร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันอย่าง
ต่อเนื่อง เสนอให้ความรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รณรงค์ลดการเผาใบไม้ในชุมชน มี
งบประมาณดําเนินการโดยไม่รอภาครัฐ (ค่าน้ํามัน อาหาร และอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า) การกําหนด
มาตรการ ข้อบังคับ ได้แก่ ควรมีมาตรการทางกฎหมายบังคับใช้จริงจัง จับปรับ การกําหนดพ้ืนท่ี
เผา เวลา บูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน รวมถึงมีหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบชัดเจน การสร้างการมีส่วนร่วม โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทุกข้ันตอนต้ังแต่ 
คิด วางแผน ปฏิบัติการ ติดตาม รับประโยชน์ร่วมกัน การสร้างหลักสูตรในโรงเรียน มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 



๔-๑๐๔ 

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในพ้ืนท่ี ให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรม สนับสนุนงบประมาณ
ในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าเสริมในเขตป่าอนุรักษ์ ต้นน้ํา เพ่ิมข้ึน มีกิจกรรมให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ส่วนราชการ ภาคเอกชน มีการทํางานเชิงลึกร่วมกัน
สร้างความตระหนักแก่กลุ่มเสี่ยงท่ีจะเผาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการศึกษาปัญหาท่ีแท้จริงแต่ละชุมชน 
หน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการดําเนินงานชุมชน ส่งเสริมหน่วยงานท้องถ่ินในการเก็บขยะ 
แบบแยกประเภท แยกวันเก็บอย่างจริงจัง หากชุมชนยังท้ิงขยะแบบรวมกัน จะต้องไม่เก็บให้ (ทํา
แบบเข้มงวด) รวมถึงส่งเสริมการแยกขยะในครัวเรือน  

- โครงการจัดทําระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) จากภาพดาวเทียม โดยระบุถึงจุดท่ีมีการเกิดไฟป่า 
และพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพ่ือการวางแผนการป้องกันไฟป่า ควรมีข้อมูลกลางท่ีเป็นปัจจุบัน 
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชน รวมถึงให้
ชุมชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย พร้อมนี้ได้ มีข้อเสนอโครงการเร่งด่วนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีควรดําเนินการ
เร่งด่วน ได้แก่ รณรงค์การลดมลพิษจากรถยนต์ในเขตเมือง ให้ภาคราชการกับชุมชนบูรณาการ

ทํางานร่วมกัน สร้างความตระหนักควรเริ่มต้ังแต่เยาวชน มีเครื่องวัด PM2.5 ระดับตําบล การแก้ไข
ปัญหาควรเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 

(๔) สรุปความคิดเห็นเวทีภาคีเครือข่ายภาคใต้: ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง  

ปัจจัยความสําเร็จการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ 
- การปลูกสร้าง การถมทะเล ทําให้เกิดการกัดเซาะรุนแรงมากข้ึน รวมถึงกีดขวางทางน้ํา  

ทําให้กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางและไหลเร็ว และมีความรุนแรงมากข้ึนในช่วงเดือนฤดูมรสุม 

- ชุมชนท้องถ่ินท่ีอยู่อาศัยตามแนวชายฝั่งขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หรือเม่ือมีการเสนอในระดับพ้ืนท่ีแล้ว มักไม่ปรากฎและ
เห็นผลจากข้อเสนอนั้น ๆ ในช่วงการตัดสินใจเรื่องงบประมาณและการพัฒนาจริง 

นโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามภายใต้แผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติในระยะต่อไป 

- แสวงหาอาชีพทางเลือกเพ่ือส่งเสริมให้กับชุมชนชายฝั่งท่ีประกอบอาชีพประมงและได้รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง อันเป็นผลมาจากการแก้ปัญหาการก่อสร้างแนวการกัดเซาะ 

- บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหารวมถึง 
ทสม.หมู่บ้าน ได้ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ีให้ชัดเจนและประสบ
ความสําเร็จ 



๔-๑๐๕ 

- ข้อมูลผลการศึกษาของสถาบันการศึกษา จะช่วยสะท้อนและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรชายฝั่ง โดยใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม  

- การใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ในการศึกษาและพัฒนาแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะ  พร้อมต้องยอมรับศักยภาพและความสามารถของธรรมชาติ  

ท้ังนี้ ยังมีความคิดเห็นจากการสํารวจแบบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนจัดการฯ 
จากการประชุมภาคีเครือข่ายภาคใต้ การบริหารจัดการการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รายยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ควรนําข้อเสนอของชุมชนไป
สนับสนุนแผน และดําเนินการเกิดรูปธรรม สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งคุ้มครองพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกและฟ้ืนฟูให้
อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีต้นน้ํา สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานรัฐในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู ส่งเสริมให้มี
การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานในทุกมิติ ให้การเยียวยาและช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน ส่งเสริมการดําเนินวิถีชีวิต การผลิต และการบริโภค การบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกกฎหมายการผลิตท่ีเป็นมิตร สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม
บทบาทของท้องถ่ินให้มีหน้าท่ีและอํานาจในการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เน้นการใช้
พลังงานทางเลือกมาทดแทน ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาโลกร้อนในทุกระดับ 

นอกจากนั้น แบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าว ยังมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดําเนินงานโครงการ
เร่งด่วนภาคใต้ กรณีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย ๕ โครงการเร่งด่วนภายใต้แผนจัดการฯ ดังนี้ 

- โครงการศึกษาและจัดระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) ควรระบุพื้นที่เสี่ยงภัยแนวชายฝั่งในแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

- โครงการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง เน้นการร้ือถอนบริเวณเสี่ยงภัย 
เห็นควรให้ระงับโครงการก่อสร้างที่มีแนวโน้มและส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูง จัดสรงบประมาณ
ในการร้ือถอน สร้างการมีส่วนร่วมและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้มากข้ึนเพื่อลดความ
ขัดแย้ง หรือปรับเปลี่ยนจากการก่อสร้างแล้วมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม 



๔-๑๐๖ 

-  โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมก่อสร้างชายฝั่งทะเล ส่งเสริมและนําภูมิปัญญามาปรับใช้ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จัดให้มีเวทีเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการคุ้มครองและการถอยร่นชายฝั่ง ระยะ
กําหนดเขตห้ามจากแนวชายฝั่งทะเล ๑ กิโลเมตร ห้ามมีร้านค้าหรือชุมชนอยู่อาศัย 

- โครงการศึกษาวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ งานศึกษาวิจัยควรมีความรู้ความเข้าใจวิถีชุมชนท้องถ่ินเพื่อ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดการที่เหมาะสม 

- โครงการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ให้ทบทวนและสรุปบทเรียนโครงการแก้ไข
ปัญหาที่ผ่านมา เพิ่มเติมหลักวิชาการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง ขยายผลโมเดลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งให้หน่วยงานนําไปปรับใช้ให้เกิดผล 

- ข้อเสนอแนะโครงการเร่งด่วนอ่ืน ๆ เห็นควรให้เร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สาธารณะและชุมชน
โดยเฉพาะโครงการที่เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง และเตรียมพร้อมที่จะรับมือในการแก้ปัญหาที่จะตามมา
อ่ืน ๆ  

(๕) สรุปความคิดเห็นเวทีภาคีเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก: ปัญหาขยะพลาสติกจากการ
บริโภคของสังคมเมือง 

ปัจจัยความสําเร็จการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ 

- ขาดจิตสํานึกและความตระหนัก การจัดการและแก้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นเรื่องของจิตสํานึก 
และความตระหนักรู้ท่ีไม่ได้มีมากเพียงพอ จึงไม่ใช่เรื่องของเง่ือนไขและข้ออ้างท่ีจะไม่มีความ
พยายามท่ีจะเริ่มต้น จึงจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีต่อเนื่องและเป็นระยะยาว  

- พฤติกรรมการบริโภคของสังคมเมือง การบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย สะดวก ง่ายในการจับจ่าย ส่งผล
ต่อปริมาณขยะพลาสติกท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมาก  

- ปัญหาขยะตกค้างและสะสมเป็นจํานวนมากในบริเวณหลุมฝังกลบยากแก่การจัดการได้เอง
ของชุมชนและท้องถ่ินขนาดเล็ก  

นโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามภายใต้แผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติในระยะต่อไป 
- สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยพิจารณาผลประโยชน์ท่ีประชาชนควรจะได้รับบน

พ้ืนฐานของความต้องการท่ีตรงกัน ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วน สร้าง
แรงจูงใจให้ภาคประชาชน ประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ และหลากหลายวิธีการสร้างแรงจูงใจ 

- ดูแนวทางและการปฏิบัติท่ีดีด้านการบริหารจัดการขยะของต่างประเทศท่ีสําเร็จเพ่ือนํามาปรับ
ใช้ อาทิ ประเทศแคนาดามีการประการเลิกใช้ Single use plastics ภายใน ค.ศ. ๒๐๒๑ โดย
จะเลิกใช้พลาสติกท้ังประเทศ ซ่ึงท่ีผ่านมาประเทศแคนานาได้ทํามานานแล้ว ทําท้ังโรงเรียน
และมหาวิทยาลัย เน้นส่งเสริมท่ีสถานศึกษา เช่น สิงค์โปร์ สหรัฐอเมริกาในบางรัฐ 



๔-๑๐๗ 

- ใช้กรณีตัวอย่างของชุมชนท่ีปฏิบัติดี เป็นตัวอย่างขยายผลให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ให้กับชุมชนได้ 
นําไปประยุกต์และปรับใช้ นํามายกระดับให้เกิดการประเมิน ประกวดต่อยอดจากต้นทุน
โครงการท่ีได้ดําเนินการมาอยู่แล้วของภาครัฐ โครงการทําดีด้วยหัวใจ อย่างกรณี  
ศูนย์รีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่ กรณีจังหวัดกาญจนบุรี กําหนดให้
หน่วยงานภาครัฐลดโฟมให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ซ่ึงเห็นผลได้อย่างชัดเจน  

- วางการบริหารจัดการขยะให้เป็นระบบและองค์รวมในการบริหารจัดการสัมพันธ์กับหลักการ
พัฒนาท่ียั่งยืนใน ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา
ปริมาณขยะ จํานวน ๒๗ ล้านตัน ให้ได้ 

- สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดการขยะปลายทางด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, 
RDF) และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม พร้อมเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในกระบวนการ
ทํางานของภาครัฐด้วย 

- พึงระวังการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทําฝายรูปแบบต่าง ๆ ด้วยกระสอบทราย ซ่ึงมีไมโคร 
พลาสติก ท่ีอาจปนเป้ืนไปยังแหล่งน้ําต่าง ๆ การแตกตัวและปลิวไปในอากาศและน้ํา
นอกจากนั้นแล้ว หลายฝายท่ีมีการดําเนินไปแล้ว ไม่สามารถกักเก็บน้ําให้ใช้ประโยชน์  จงควร
ศึกษาและสรุปบทเรียนเพ่ือนํามาปรับใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม 

- เสนอให้มีการใช้เทคโนโลยี Grab เข้ามาช่วยในการเก็บขนขยะ พร้อมเพ่ิมค่าเก็บขนขยะใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้หน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่วมในการ ลดปริมาณขยะ  

ท้ังนี้ ยังความคิดเห็นจากการสํารวจแบบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนจัดการฯ จาก
การประชุมภาคีเครือข่ายกลางและภาคตะวันตก กรณีการบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสังคมเมือง ใน
รายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนจัดการฯ สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม สร้างจิตสํานักและความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน จัดเป็นกิจกรรมให้ดําเนินการและสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการปฏิบัติ เพ่ิมความรู้ในกลุ่มภาคประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมและขยาย
เครือข่ายทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู จัดให้มีพ้ืนท่ีท้ิง
ขยะอันตรายของชุมชนและให้กระจายให้เหมาะสม เร่งสร้างระบบบําบัดของเสียให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ การให้คุณ เพ่ิมโทษในการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน จัดทํานโยบายเชิงบังคับ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ฉลากสิ่งแวดล้อมกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย การใช้กลไกทางภาษีสนับสนุนแนวปฏิบัติท่ีดีและการ
บริโภคท่ียั่งยืนกับทุกภาคส่วน 



๔-๑๐๘ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการสื่อสาร
และให้ความรู้ รณรงค์ท่ีต่อเนื่องและจริงจัง มีกฎหมายท่ีเข้มงวดและเท่าทันต่อการ
การในทุกรูปแบบ สนับสนุนการเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศ ระดับโลกเพ่ือเพ่ิม
ความร่วมมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 



๕-๑ 

    
๕๕๕๕....ผลการจดัประชมุสัมมนาผลการจดัประชมุสัมมนาผลการจดัประชมุสัมมนาผลการจดัประชมุสัมมนา    

การการการการติดตามประเมนิผลติดตามประเมนิผลติดตามประเมนิผลติดตามประเมนิผล    
แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    
พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.    ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐----๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔    ((((ระยะครึ่งแผนระยะครึ่งแผนระยะครึ่งแผนระยะครึ่งแผน))))    

๕๕๕๕.๑  .๑  .๑  .๑  การจดัประชมุสัมมนาการตดิตามประเมนิผลแผนการจดัประชมุสัมมนาการตดิตามประเมนิผลแผนการจดัประชมุสัมมนาการตดิตามประเมนิผลแผนการจดัประชมุสัมมนาการตดิตามประเมนิผลแผนจดัการจดัการจดัการจดัการฯ ฯ ฯ ฯ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐----๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน)(ระยะครึ่งแผน)(ระยะครึ่งแผน)(ระยะครึ่งแผน) 

    

๑) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม 

การประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอ (ร่าง) รายงานการ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น จั ด ก า ร ฯ  แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ เ ชิ ง น โ ย บ า ย 
ในการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการฯ และการพัฒนากลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไป ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 



๕-๒ 

จากกรณีตัวอย่างแผนการดําเนินงานท่ีดีหรือประเด็นท่ีต้องขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจาก
ภาคีเครือข่าย โดยมีผู้ร่วมประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 
และภาคประชาชน รวมจํานวนท้ังหมด ๒๓๗ คน แสดงดังภาคผนวก ข 

นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อํานวยการกองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ได้กล่าวว่า  
ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๓ (๑) ให้จัด ทํานโยบายและแผนการส่ ง เสริมและรั กษา คุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชา ติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ (ระยะยาว ๒๐ ปี) และกําหนดให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
นโยบายและแผนให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น
แผนระยะกลาง ๕ ปี เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแผนข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นแผนในระยะ ๕ ปีแรก สผ. ให้ความสําคัญในการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการฯ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ จึงได้จัดทําโครงการการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน)  
โดยมอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้ร่วมดําเนินการ    

สําหรับร่างผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ประกอบด้วยเนื้อหาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการฯ พร้อมข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และแนวทางการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดําเนินงานติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และการพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ภายใต้
แผนจัดการฯ กระบวนการประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ครั้งนี้  นอกจาก จะได้รับทราบ
ความก้าวหน้าจากร่างผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ โดยทีมท่ีปรึกษา 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแล้ว ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนภาคีเครือข่าย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ ท้ังระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของภาคี
เครือข่าย ซ่ึงสามารถถ่ายทอดผลการดําเนินงาน ท่ีสะท้อนความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และความ
ต้องการของภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในโอกาสต่อไป    



๕-๓ 

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวถึงความสําคัญของการประชุม
ครั้งนี้ว่า สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํานโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการเพ่ือการจัดการและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังได้ขับเคลื่อนนโยบายฯ และ 
แผนจัดการฯ ดังกล่าว ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน สผ. ได้ให้ความสําคัญกับการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการฯ เพ่ือนําผลจากการติดตามประเมินผลมาใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนจัดการฯ ให้สามารถใช้ เ ป็นกรอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๒ สํานักงานฯ 
ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างดีในการ
สนับสนุนข้อมูลการดําเนินงานและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือสะท้อนความก้าวหน้าในการดําเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ และเสนอแนะแนวทางใน
การดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนจัดการฯ รวมถึงการผลักดันโครงการในระดับนโยบาย (Flagship 
Project) ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรมด้วย 

ท้ังนี้ ในการติดตามประเมินผลแผนจัดการ ในระยะครึ่งแผนมีหน่วยงานหลักและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตอบแบบรายงาน จํานวน ๑๗๐ หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รองลงมา  
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในปีนี้มีสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
องค์กรพัฒนาเอกชน ตอบแบบรายงานเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในระยะปี
แรกของแผน ซ่ึงผลจากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด จํานวน ๓๒ ตัวชี้วัด พบว่า มี ๑๖ 
ตัวชี้วัดท่ีมีแนวโน้มจะบรรลุผลก่อนกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแผน และในขณะเดียวกันกลับพบว่า บาง
ตัวชี้วัดมีข้อมูลยังไม่เพียงพอในการประเมินผลในระยะครึ่งแผน สําหรับผลการดําเนินงานตาม
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ พบว่า กลุ่มหน่วยงานภาครัฐมีแผนงานท่ีมีจํานวนโครงการมากท่ีสุด 
คือ แผนงานท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย และมีแผนงานท่ีมีจํานวน
ภาคีร่วมดําเนินการมากท่ีสุด คือ แผนงานท่ี ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ ส่วนแผนงาน 
ท่ี ๑.๑.๕ ทรัพยากรธรณี และ ๒.๒.๒ การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีภาคีร่วม
ดําเนินการน้อยท่ีสุดและมีการใช้งบประมาณน้อย ตามลําดับ ซ่ึงเป็นโจทย์สําคัญท่ี สผ. และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องควรร่วมหารือและดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 



๕-๔ 

ถึงแม้ว่าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) จะมีตัวชี้วัด 
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ท่ีมีการดําเนินการและมีภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินการแล้ว  
แต่การมุ่งเน้นเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับแผนจัดการฯ ดังกล่าว ยังคงต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญในการมีส่วนร่วมให้เพ่ิมมากข้ึน 
ยกระดับการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนงานและแนวทางการปฏิบัติท่ีมีการดําเนินการของภาคี
เครือข่ายท่ีดีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย นอกจากนั้นยังต้องวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีภาคี
เครือข่ายไม่สามารถนําแนวทางการปฏิบัติไปดําเนินการได้ในอนาคต ดังนั้นการประชุมสัมมนานี้  
จะเป็นโอกาสสําคัญท่ีจะได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและท่านผู้มีเกียรติ ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป  

๒) นําเสนอ “ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะคร่ึงแผน” 

 ดร.รัตมณี อ๋องสกุล ผู้จัดการโครงการ สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ได้นําเสนอผลการติดตามฯ 
และกล่าวถึงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์สําคัญ 
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีความเก่ียวข้องกัน และมีแนวทางการปฏิบัติจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
แต่ละยุทธศาสตร์รวม ๓๑ ตัวชี้วัด ๑๑ กลยุทธ์ ๓๐ แผนงาน ๒๒๑ แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มี ๑๑ ตัวชี้วัด  
๘๔ แนวทางปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู  
มี ๖ ตัวชี้วัด ๕๗ แนวทางปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
และยั่งยืน มี ๘ ตัวชี้วัด ๔๖ แนวทางปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ มี ๖ ตัวชี้วัด ๓๔ แนวทางปฏิบัติ 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมการติดตามประเมินผลฯ พร้อมจัดทําแนวทางการ
รายงานรายยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิบัติท่ีได้กําหนดไว้ โดยพิจารณาว่ามีหน่วยงานใด
ดําเนินการอะไรท่ีไหนอย่างไรบ้าง กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจด้วยแบบรายงาน สอบ
ทานข้อมูลกับรายงานและฐานข้อมูลต่าง ๆ สัมภาษณ์หน่วยงานรับผิดชอบ จัดการประชุมเวที
เครือข่าย ๕ ภูมิภาคร่วมกับกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา รวบรวมผลการติดตาม
ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนนําไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของแผนจัดการฯ ในระยะต่อไป พร้อม



๕-๕ 

จัดทําเป็นฐานข้อมูลเครือข่าย โดยดําเนินการส่งข้อมูลแบบรายงานผลการดําเนินงานไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมจํานวน ๕๒๙ หน่วยงาน ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๒ และมีจํานวน
หน่วยงานท่ีตอบกลับมา ๑๗๐ หน่วยงาน คิดเป็นจํานวนร้อยละ ๓๒.๑ ของจํานวนแบบรายงานท่ีส่ง

ท้ังหมดหน่วยงาน  

การสัมภาษณ์หน่วยงานรับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายในด้านการนําแผนไปฏิบัติและ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญในระดับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรชุมชน และชุมชน พร้อมจัดประชุมชี้แจงภาคี
เครือข่ายภูมิภาค ภายใต้ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงควรดําเนินการเร่งด่วน
และผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ใน ๕ ภูมิภาคของประเทศ รวมมีจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ๔๖๐ คน ได้แก่  

(๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟูกลยุทธ์ท่ี ๒๑ การป้องกัน ลด และ
ขจัดมลพิษ แผนงานท่ี ๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรายโดย 

๒๔๖๒พฤษภาคม ๒๔ เม่ือ ฯ จัดประชุม  
(๒) ภาคตะวันออก: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัด

ระยอง เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีและภูมิภาค มีความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
แผนงานท่ี ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยจัดประชุมเม่ือ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ มีจํานวนผู้เข้าร่วม ๙๔ คน 

(๓) ภาคเหนือ: ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้องใน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู 
กลยุทธ์ท่ี ๒ .๒น ลด และขจัดมลพิษ แผนงานท่ี การป้องกั ๑. ๑.๓ การจัดการคุณภาพ 
อากาศและเส ียง โดยจัดการประชุมไปเม่ือ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีจํานวนผู้เข้าร่วม ๑๐๔ คน 

(๔) ภาคใต้: ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็น   การจัดการ๑.๑  กลยุทธ์ท่ี ธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แผนงานท่ี ๔ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดย จัดการประชุมเม่ือ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีจํานวน
ผู้เข้าร่วม ๘๓ คน 
 



๕-๖ 

(๕) ภาคกลางและภาคตะวันตก: ปัญหาขยะพลาสติกจากการบริโภคของสังคมเมือง
กรุงเทพฯ เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี มีความสอดคล้องใน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู 
กลยุทธ์ ป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู กลยุทธ์ท่ี ๒ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงาน
ท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติท่ี ๑.๔ โดยจัดประชุม
เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีจํานวนผู้เข้าร่วม ๘๕ คน 

ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินการปฏิบัติ ภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๑ กลยุทธ์ และ 
๓๐ แผนงาน ๒๒๑ แนวทางการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
จากหน่วยงาน ๑๖๘ หน่วยงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ 
ภาพรวมพบว่า มีแผนงานท่ีมีจํานวนโครงการมากท่ีสุด อันดับแรก ได้แก่ แผนงานท่ี ๒.๑.๔ 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีจํานวน ๒๒๓ โครงการ มีจํานวนภาคีดําเนินการ ๘๓ หน่วยงาน 
อันดับสอง คือ แผนงานท่ี ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ จํานวน ๑๒๔ โครงการ จํานวนภาคีดําเนินการ ๔๘ 
หน่วยงาน อันดับสาม คือ แผนงานท่ี ๒.๑.๒ การจัดการน้ําเสีย จํานวน ๑๑๙ โครงการ มีจํานวนภาคี
ดําเนินงาน ๕๙ หน่วยงาน และแผนงานท่ีมีจํานวนภาคีร่วมดําเนินงานมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ 
แผนงานท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน ๘๓ หน่วยงาน แผนงานท่ี ๒.๑.๒ การจัดการ
น้ําเสีย มีจํานวนภาคีดําเนินงาน ๕๙ หน่วยงาน และแผนงานท่ี ๓.๑.๑ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จํานวน ๕๙  หน่วยงาน ตามลําดับ และแผนงานท่ีไม่มีจํานวนโครงการเลย ได้แก่ 
แผนงานท่ี ๓.๑.๒ การส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ มีจํานวน
โครงการมากท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย ซ่ึงมี
จํานวนโครงการถึง ๑๑๒ โครงการ จากภาคีดําเนินการจํานวน ๒๙ หน่วยงาน และแผนงานท่ีมี
จํานวนโครงการน้อยท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๓.๑.๒ การส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
จํานวนภาคีร่วมดําเนินการมากท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ ซ่ึงมีภาคี
ร่วมดําเนินการ ๓๑ หน่วยงาน และแผนงานท่ีมีจํานวนภาคีร่วมดําเนินการน้อยท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี 
๓.๑.๒ การส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงานท่ี ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุ้น
บทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และแผนงานท่ี ๔.๓.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความ
ร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ ซ่ึงมีจํานวนภาคี ๑ หน่วยงาน ส่วนการใช้งบประมาณดําเนินการรวม
มากท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๑.๒.๑ มีส่วนร่วมในการจัดการ ซ่ึงมีการใช้งบรวม ๓,๑๑๗,๕๑๓,๓๑๓ 
บาท จากจํานวนโครงการ ๘๑ โครงการ โดยภาคี ๓๑ หน่วยงาน และแผนงานท่ีมีการใช้งบประมาณ
ดําเนินการรวมน้อยท่ีสุด ได้แก่ แผนงานท่ี ๒.๒.๒ การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมีการใช้งบรวม ๒,๙๔๓,๙๕๑ บาท จากจํานวนโครงการ ๖ โครงการ โดยมีภาคี ๕ หน่วยงาน 

โดยสรุปภาพรวม จะเห็นว่าได้ว่ายุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และเป็นธรรม มีแนวทางปฏิบัติ ท่ีได้รับการดําเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒  



๕-๗ 

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีแนวทางปฏิบัติท่ีได้รับการดําเนินการคิดเป็นร้อยละ ๗๘ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน มี
แนวทางปฏิบัติท่ีได้รับการดําเนินการร้อยละ ๗๘ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ มีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีได้รับการดําเนินการร้อยละ ๖๔ ท้ังนี้ ผลจากศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผลการติดตาม
การดําเนินงานตามมแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

• แผนงานท่ีมีการรายงานการดําเนินการและภาคีร่วมน้อย แต่ต้องการความร่วมมือสูง 
เช่น การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤต
สิ่งแวดล้อม  ควรให้ความสําคัญเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือให้มากข้ึน โดยดําเนินการหารือ
แนวทางการดําเนินงานและสร้างความเข้าใจกับภาคี  

• แผนงานและแนวทางการปฏิบัติท่ีมีการดําเนินการและภาคีสูงท้ังสองภาคส่วน เช่น การ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย ควรยกระดับการดําเนินงาน ส่งเสริม
ความร่วมมือและบูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ียั่งยืน 

การวิเคราะห์ท้ัง ๔๖ แนวทางการปฏิบัติท่ี
ยังไม่มีรายงานการดําเนินการ เห็นควรพิจารณา
ปรับแนวทางการปฏิบัติในระยะต่อไปของแผน หรือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการดําเนินงานของภาคีให้
มากข้ึน 

ผลการดําเนินงานตาม “ตัวชี้วัด” แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
จําแนกการดําเนินงานออกเป็น ๔ ระดับ 

 

ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๑ ตัวชี้วัดท่ีมีแนวโน้มจะบรรลุก่อนกําหนดเวลา (ความก้าวหน้า > 
ร้อยละ ๗๕) จํานวน ๑๖ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑(๒), ๑.๒, ๑.๖, ๑.๘, ๑.๙, ๒.๕, ๒.๖, 
๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๗, ๔.๑, ๔.๓, ๔.๔, ๔.๖ และ ๔.๖ 

ผลการดํา เนินงานระดับ ท่ี  ๒   ตัวชี้ วั ด ท่ี มีแนวโน้มจะบรรลุ ไ ด้ตาม กําหนดเวลา 
(ความก้าวหน้า ร้อยละ ๕๐-๗๕) จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑(๑), ๑.๔, ๒.๑, ๒.๓ 
และ ๓.๘  

ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๓  ตัวชี้วัดท่ีควรให้ความสําคัญเพ่ือให้บรรลุผลตามกําหนดเวลา 
(ความก้าวหน้าน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ หรือมีอัตราความก้าวหน้าตํ่า) จํานวน ๘ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓, ๑.๕, ๑.๑๑, ๒.๒, ๒.๔, ๓.๒, ๓.๖, และ ๔.๒ 



๕-๘ 

ผลการดําเนินงานระดับท่ี ๔ ตัวชี้วัดท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมินผลในระยะครึ่งแผน 
จํานวน ๓ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี ๑.๗, ๑.๑๐ และ ๓.๑ 

พร้อมนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ีไม่สามารถประเมินผลควรพิจารณาปรับตัวชี้วัด หรือค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพ่ือให้การติดตามประเมินผลสอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีผ่านค่าเป้าหมายแล้วในระยะครึ่งแผน เช่น พ้ืนท่ีสีเขียวเมือง และชายฝ่ังท่ีถูกกัด
เซาะ ควรพิจารณาปรับค่าเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักสําหรับการติดตาม
ระยะต่อไป 

ตัวช้ีวัดท่ีควรให้ความสําคัญเพ่ิมข้ึนในช่วงเวลาจนถึงส้ินสุดแผนฯ เพ่ือให้บรรลุผล ได้แก่ 
ขยะมูลฝอยชุมชน คุณภาพอากาศ-ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของเสียอันตรายชุมชน การบริโภค
พ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร พลังงานหมุนเวียน 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมต่อผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน สรุปได้ใน ๓ ประการสําคัญ ดังนี้ 

(๑) ต่อการปรับปรุงแผนจัดการฯ ด้านตัวชี้วัดหรือแนวปฏิบัติ  
- สร้างองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นเรื่องง่ายๆ ลดความเป็นวิชาการ เพ่ือการ

สื่อสารภาคประชาชน 
- ใช้หลักการ 4M ในการบริหารจัดการขยะร่วมด้วยการการยึดมาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์ร่วมด้วย 
- สื่อสารและแสดงผลข้อมูลการวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้รับทราบและใช้

ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย 

- หารือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเก่ียวกับตัวชี้วัดปะการังมีชีวิต เพ่ือหารือ
การปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาสถานการณ์อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน  

- เสนอการออกกฎหมายใหม่ เพ่ือเพ่ิมภาคการบังคับให้เกิดผลทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ
กรณี E-Waste ชนิดใหม่ๆ รวมถึงต้องพึงระวังเรื่องการลักลอบนําเข้าขยะ ซ่ึงจะมีผล
ให้ตัวชี้วัดไม่ผ่าน 

- ควรเพ่ิมเติมตัวชี้วัดด้านคุณภาพเพ่ิมเติมจากตัวชี้วัดปริมาณท่ีตั้งไว้ 
(๒) ต่อการติดตามประเมินผลแผนฯ  
- ข้อมูลฐานปีท่ีนํามาประเมินผลมีความแตกต่างกัน อาทิ ฐานข้อมูลการจัดการขยะ  

ควรใช้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน โดยควรประสานขอข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 



๕-๙ 

- ประเมินข้อมูลเชิงนโยบาย กรณีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอาจพิจารณาข้อมูลเมืองท่ี
เข้าโครงการในปัจจุบัน ว่ามีจํานวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วมากน้อยอย่างไร 
- มีวิธีการควบคุมให้การรายงานเป็นจริง ด้วยอาจจะได้รับการายงานท่ีเป็นเท็จได้ 
- แจ้งการติดตามประเมินผลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้รับทราบในแต่ละจังหวัดได้รับ

ทราบ โดยเฉพาะ ทสจ. อปท. เพ่ือไปเชื่อมกับการจัดทําแผนและงบประมาณจังหวัด 
(๓) ต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
- อปท. ควรมีการบรรจุยุทธศาสตร์ของแผนฯ ไปบรรจุในการพัฒนาท้องถ่ิน 
- สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนจากการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความเต็มใจของ

ประชาชนในการทํางาน 
- ลดปัญหาขยะโฟม ด้วยการสนับสนุนทํากล่องชานอ้อย  
- วิธีการทําเกษตรในภาวะน้ําแล้ง ส่งผลให้มีการเผาตอซังเพ่ิมมากข้ึน 
- เพ่ิมการตรวจสารเคมีในนาข้าวเพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

๓) เสวนาแลกเปลี่ยน “ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานต่อแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย” 

การเสวนาแลกเปลี่ยน “การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีตัวอย่างแผนการดําเนินงานท่ีดี ข้อเสนอต่อ
ประเด็นท่ีต้องขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจากภาคีเครือข่าย โดยมี ดร. เจษฎา ศาลาทอง 
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้ดําเนินรายการเสวนาแลกเปลี่ยน และมี
วิทยากรผู้แทนจากภาคีเครือข่ายตัวอย่างแผนการดําเนินงานท่ีดีร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นท่ี
เก่ียวข้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

 นางสาวพรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) ได้กล่าวว่า คพ.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําและเสนอนโยบายและแผน และกําหนด
มาตรฐานในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การดําเนินงานของ คพ.ท่ีสอดคล้องกับแผน
จัดการฯ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู 
โดยได้พัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ การจัดการน้ําเสีย การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟูในด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเกษตร การอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติและ
ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่าง
ประเทศ โดยมีเครือข่ายหน่วยงานและภาคส่วนร่วมดําเนินงาน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง 
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จังหวัด และพ้ืนท่ี) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานเฉพาะเรื่อง 
ภาคธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ สมาคม องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กร
ระหว่างประเทศ ศูนย์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของประเทศญ่ีปุ่น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญ่ีปุ่น (JICA) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี (KEITI) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEP) โดยมีผลการดําเนินงานสําคัญ คือ 

- การจัดการน้ําเสียชุมชน มีข้อมูลปริมาณน้ําเสียชุมชนเกิดข้ึน ๙.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม ๑๐๕ แห่ง มีความสามารถบําบัดน้ําเสีย จึงต้องติดตาม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ประกอบการกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี กําหนด
หลักเกณฑ์ทางเทคนิคท่ีแสดงวิธีคิดคํานวณอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน อาคาร
ราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ําเสีย ให้มีระบบบําบัดน้ําเสียและบําบัดน้ําเสียให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีเป้าหมายจํานวน ๒๕๐ แห่ง ดําเนินการแล้ว ๑๐๐ แห่ง และ
ดําเนินการในช่วงปลายปีอีก ๑๕๐ แห่ง พร้อมต้ังเป้าหมายด้านคุณภาพน้ํา พ.ศ ๒๕๖๒ 
ด้านแหล่งน้ําผิวดินมีคุณภาพน้ําเป็นไปตามประเภท การใช้ประโยชน์ท่ีกําหนด ๘๗ พ้ืนท่ี 
จาก ๑๖๖ แห่ง โดยกําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ําผิวดิน ๑๖ แหล่ง 
น้ําทะเลชายฝั่ง ๕ แหล่ง 

- การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ๖๔ สถานี 
ใน ๓๔ จังหวัด สถานีตรวจวัดระดับเสียง ๓๐ สถานี ใน ๑๓ จังหวัด สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบเคลื่อนท่ี ๙ คัน ของงบกลาง พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศเพ่ิมเติม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย อุบลราชธานี และสมุทรสงคราม พร้อม
จัดซ้ือเครื่องวัดฝุ่น PM2.5  เครื่องวัดฝุ่นติดรถ mobile เครื่องมือตรวจวัดควันดํา 

- การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย ได้กําหนด “มาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ให้หน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม ๑๕๒ 
หน่วยงาน และระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ มีการดําเนินกิจกรรมการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน  
พร้อมกําหนดเกณฑ์การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ว่าขยะมูล
ฝอยท่ีต้องส่งกําจัดลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปี จํานวนถุงพลาสติกหูหิ้วต้องลดลง ร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี จํานวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิงต้องลดลง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี และต้องไม่มีการใช้
โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานของภาครัฐ 

- การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการขับเคลื่อนแผนการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ๑๗๐ หน่วยงาน 
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หน่วยงาน ได้แก่ ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์การมหาชน ขยายสู่
ภาคเอกชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนไทยประเภทสินค้า ๒๖ รายการ และ
บริการ ๖ บริการ และได้เพ่ิมรายการสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ๓ ประเภท 
สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฉลากเขียว 
หรือ ตะกร้าเขียว เป็นอันดับแรก ประสานกระทรวงการคลังออกกฎระเบียบรองรับภายใต้ 
พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ หน่วยงาน 
ของรัฐ ร้อยละ ๕๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ ๔๐ 

ท้ังนี้ การดําเนินข้างต้นจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มีปัจจัยท่ีสําคัญกล่าวคือ ต้องมีความต่อเนื่องของทุกภาคส่วนในการเนินงาน ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดูแลระบบการจัดการมลพิษท่ีต้นทาง อาทิ น้ําเสีย ขยะ และต้องผลักดันการนําเครื่องมือและ
กลไกในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างจริงจัง ไปพร้อม ๆ กับการบังคับใช้กฎหมายกับ
แหล่งกําเนิดมลพิษท่ีเป็นปัญหา 

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้กล่าวว่าตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซ่ึงจะส่งเสริมการบริการทางวิชาการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
โดยบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาท่ีหลากหลายมาส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการดํารงชีวิต ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถยกระดับรายได้ให้ก้าวข้ามจากระดับตํ่า 
สู่ระดับปานกลางและจากระดับปานกลาง สู่ระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถยกระดับรายได้จากตํ่า 
ไปสูง และการดําเนินการประเทศไทย ๔.๐ โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีเพ่ือการขับเคลื่อน 
โดยเลือกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา โดยมีพ้ืนท่ีเป้าหมายในการดําเนินงาน ๔ พ้ืนท่ี 
คือ นครปฐม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เน้นการดําเนินการกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ 
การทําแผนท่ีชุมชน สนับสนุนโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีการขับเคลื่อน สร้างแผนและ
แนวทางในการทําการเกษตรให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์อันท่ีจะได้รับจากการดําเนินการ 

 การดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร เป็นส่วนหนึ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
เริ่มต้ังแต่กระบวนการปลูกท่ีได้มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมี เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม จึงมี
การส่งเสริมการดําเนินการปลูกพืชท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน เช่น การ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวสลับกับพืชตระกูลถ่ัวท่ีมีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพดิน และดําเนินการ
สร้างแรงจูงใจให้ทําเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการทํา BIOCHAR หรือถ่านชีวภาพ โดย



๕-๑๒ 

การนําขยะจากพืชพรรณทางการเกษตรมาเผาด้วยความร้อนสูง เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ท่ีเน้นการเปลี่ยนพ้ืนท่ีรกร้างในการ
สร้างประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน การดําเนินให้ภารกิจหลักขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจหลัก ๔ ภารกิจ คือ ๑) การเรียนการสอน ๒) งานวิจัย ๓) การบริการวิชาการ และ ๔) ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการปูแนวทางการปลูกไผ่แทนการปลูกข้าวโพดท่ีจังหวัดน่าน 
รณรง ค์ ไ ม่ ให้ เ ผ าตอ ซั ง  เ ผ า ใบ อ้อย  โ ดย มี โ คร งการลด พ้ืน ท่ีปลู ก อ้ อย  เ พ่ื อลด ปัญหา  
PM2.5 และปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ การดําเนินการเป็นการสร้างแนวทางให้ชุมชนมีรายได้ควบคู่กับ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ชุมชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีของตน 

นายมหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีความใกล้ชิดกับ
ชุมชนและเป็นสื่อกลางในสื่อสารนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้มากข้ึน ในด้านการทํางานของเทศบาลตําบลท่า
ใหม่ ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีชายขอบติดกับพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล ลักษณะท่ีต้ังเขตพ้ืนท่ีจึงมีลักษณะพ้ืนท่ี ท้ังน้ําจืด  
น้ํากร่อย และน้ําเค็ม การดําเนินงานท่ีผ่านมา เทศบาลตําบลท่าใหม่ มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
เพ่ือจัดการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ได้แก่ ขยะจําพวกเศษผักผลิต เอาไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์
เพ่ือใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน ภายหลังการใช้พบว่าคุณภาพดินดีข้ึน ส่วนเศษอาหารหากนําไปหมักกับ
จุลินทรีย์ (พด.๖) สามารถทําเป็นปุ๋ย EM เพ่ือใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ําในท่อระบายน้ําให้ดี ข้ึน 
นอกจากนี้ เศษอาหารและเศษผักท่ีเหลือสามารถนําไปเลี้ยงเป็ดเพ่ือให้ไข่เป็ดมีสีสด เป็นท่ีต้องการ
ของตลาด นอกจากนี้ เทศบาลตําบลท่าใหม่ ยังมีการปลูกฝังให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทสําคัญในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้ังในปัจจุบันและในอนาคต ท้ังนี้ การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
จําเป็นต้องดำเนินการสร้างความตระหนักให้เพียงพอ และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และสร้างความ
ร่วมมือ เพ่ือให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน และอาจใช้แนวทางผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ท่ีไม่ขัดกับวิถีชีวิต
ของประชาชน ปัญหาในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอการ
ทํางานด้านสิ่งแวดล้อม และยังต้องดําเนินการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ทําให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม โดยร่วมมาจากใจ และอาจเพ่ิมมาตรการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพ่ือผู้ให้ประกอบการเกิดความ
ตระหนักและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีได้เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
การดําเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดสรรบุคลากรให้เข้ามาทํางานในพ้ืนท่ี รวมท้ังควร
สนับสนุนงบประมาณให้ท้องถ่ินท่ีเพียงพอเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนงานให้เพียงพอ 

นายวิทยา มงคลธนวัฒน์ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด มหาชน มีการปรับใช้นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นับต้ังแต่เริ่มต้นการก่อต้ังบริษัท 
จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากโรงกลั่นน้ํามันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อกําเนิดมลพิษ จ ึงเกิดความตระหนักและ



๕-๑๓ 

หาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเครือข่ายในการดําเนินการจากหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น  
เกาหลีใต้ อเมริกา มีการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังเรื่องการจัดการคุณภาพน้ําเสีย น้ําท้ิง คุณภาพอากาศท่ี
ระบายออกจากปล่องระบาย การปนเป้ือนคุณภาพน้ําใต้ดิน รวมถึงปัญหาขยะ กากอุตสาหกรรม ท่ีมี
กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ ดําเนินการจัดการด้วยการจัดการให้หมด (waste to landfill) 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการขยะในองค์กรให้มีการคัดแยกขยะ สร้างกฎเหล็ก ห้ามนํากล่องโฟมเข้า
สํานักงาน และลดขยะท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการต่าง ๆ ด้วยการนําหลักการ 3R และ 4R โดยจับมือ
กับพันธมิตรภาคส่วนต่าง ๆ ในการดําเนินงาน เช่น นําพลาสติกท่ีเหลือใช้ไปให้ภาคีเพ่ือผลิตเสื้อจาก
ขวดพลาสติก นํากล่องนมท่ีใช้แล้วไปผลิตเป็นกระเบ้ืองหลังคา เพ่ือให้เกิดภาพของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน หรือ Circular economy และไม่ให้ทรัพยากรหมุนเวียนออกไปจากระบบ 

ท้ังนี้ ในการดําเนินการของภาคเอกชน จะมีความแตกต่างกับภาครัฐ เนื่องจากภาคเอกชน 
เม่ือมองถึงปัญหาต้องมองผลประโยชน์ควบคู่กันด้วย นอกจากนี้บริษัทบางจาก ยังมีการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ํา เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ํา และโครงการปลูกป่าต้นน้ํา  
เป็นต้น ในระยะต่อไปการดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน ควรมีการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางในการปฏิบัติ โดยการดําเนินการควรยึดหลัก 3R และ Circular 
economy อย่างไรก็ตาม ควรมีการวางแผนในการกําจัดแบตเตอรี่รถยนต์ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน เพ่ือให้การดําเนินการสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปจาการ
นําเสนอข้อมูลและความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีตัวอย่างแผนการดําเนินงานท่ีดี 
ข้อเสนอต่อประเด็นท่ีต้องขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจากภาคีเครือข่าย จากวิทยากรใน
การร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานต่อแผนจัดการฯ ของภาคีเครือข่าย สามารถสรุป
สาระสําคัญ แสดงดังภาพท่ี ๕-๑ 

  



๕-๑๔ 

ภาพท่ี ๕-๑ สรุปข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ของภาคีเครือข่าย 

 

๓) ผลแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ระยะคร่ึงแผน) 

การประชุมครั้งนี้ มีจํานวนผู้เข้าร่วม ๒๒๓ คน แบ่งเป็น ภาครัฐ จํานวน ๑๐๖ คน 
รัฐวิสาหกิจ ๕ คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔๓ คน สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและภาคประชาสังคม ๔๔ คน ภาคเอกชน ๑๐ คน 
สถาบันการศึกษา ๕ คน องค์กรพัฒนาเอกชน ๓ คน  และคณะวิทยากร ผู้ดําเนินรายการ ผู้เชี่ยวชาญ 
๗ คน โดยได้จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดําเนินการรวบรวมแบบประเมิน
หลังการจัดประชุมด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลผู้เข้าร่วม  
ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแผนฯ และกลไกการติดตาม

ประเมินผลฯ  
ส่วนท่ี ๓ ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ และ

สรุปผลได้ดังนี้ 
  



๕-๑๕ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๔๐ คน จากท้ังหมด ๒๒๓ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๑ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ ๖๘ และเพศชาย ร้อยละ ๓๔ อายุผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง ๕๑ ปี ข้ึนไป ร้อยละ 
๓๒ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ ๔๔ รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ ๔๒ 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ร้อยละ ๕๘ รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ร้อยละ ๒๐ องค์กรภาคประชาสังคม ร้อยละ ๑๘ สถาบันการศึกษา ร้อยละ ๑ และอ่ืน ๆ ร้อยละ ๓ 

ภาพท่ี ๕-๒ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ 

ส่วนท่ี ๒ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ
กลไกการติดตามประเมินแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระยะต่อไป 

ผู้ตอบแบบสอบความมีความเห็นและข้อเสนอแนะความหลากหลายต่อการปรับปรุงแผน
จัดการฯ ในระยะต่อไป กล่าวคือ 

- เนื้อหาแผนฯ เห็นว่าเหมาะสม มีความครบถ้วน ครอบคลุมและเท่าทันสถานการณ์  
แต่เป็นห่วงเรื่องการรายงานผลได้ไม่ครบถ้วน จึงควรระบุหน่วยงานหลักและสนับสนุนให้
ครบถ้วน ประสานกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลผลการดําเนินการช่วงครึ่งหลังแผนฯ ยุทธศาสตร์จังหวัดควรปรับให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

- ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องในช่วงการดําเนินงานช่วงหลัง พัฒนาตัวชี้วัดท่ีมีแนวโน้มบรรลุ
เป้าหมายให้สูงข้ึน ตัวชี้วัดท่ีเป็นนามธรรมยากแก่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม วัดได้จริง อาทิ 
การบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวควรปรับตามบริบทของ 
เมืองใหญ่ 



๕-๑๖ 

- ควรใส่ให้เห็นแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน ระบุระยะเวลาให้แน่นอน ออกแบบรายงานให้ง่าย
ต่อการกรอก ให้ความสําคัญกับการได้มาซ่ึงข้อมูล รวบรวมข้อมูลในระดับจังหวัดจะทําให้
ได้ข้อมูลเชิงลึก ประกาศเป็นคําสั่งระดับจังหวัด 

- จัดกิจกรรมติดตามผลเป็นระยะ ยกระดับหลักสูตรการศึกษาสิ่งแวดล้อมในทุกระดับชั้น 
สร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา สื่อมวลชนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้คน 
ใช้หลักการ Circular Economy มาต่อยอดการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ใช้วิถีชุมชน
หนุนการแก้ปัญหาในระดับพ้ืนท่ี 

ท้ังนี้ ยังมีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
จัดการฯ ต่อวิธีการติดตามประเมินผล 

ด้านเครื่องมือและวิธีการติดตามประเมินผล ส่วนใหญ่เห็นว่าควรติดตามผลด้วยแบบ
รายงานแบบอ่ืน โดยระบุเป็น แอพพลิเคชั่น ร้อยละ ๔๙ รองลงมา คือ ติดตามผลด้วยแบบ
รายงาน ร้อยละ ๒๗ ติดตามประเมินผลท้ังโดยแบบรายงาน และระบบติดตามแบบออนไลน์
ร้อยละ ๑๓ ติดตามผลด้วยแบบออนไลน์ ร้อยละ ๑๑  

วิธีการส่ือสารและเผยแพร่ผลการติดตามประเมินผล การจัดทําฐานข้อมูลผลการติดตาม
ประเมินผลและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ร้อยละ ๔๗ การจัดประชุมสัมมนาผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน ร้อยละ ๓๑ การจัดส่งผลการติดตามประเมินผลในรูปแบบเอกสาร
หรือไฟล์ดิจิทัลให้กับภาคี ร้อยละ ๑๕ การสื่อสารผลการติดตามประเมินผลโดยวิธีอ่ืน ๆ  
ร้อยละ ๗  

นอกจากนั้น ยังมีความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการปรับปรุงการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป  

- เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ควรสื่อสารให้ง่ายกับประชาชน การเผยแพร่ผล
ประเมินครึ่งแผนมีความสําคัญนําข้อมูลไปทํางานต่อ  

- เพ่ิมการวิเคราะห์ในแต่ละพ้ืนท่ี ปรับปรุงการประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้อง
กับผลท่ีจะได้รับ  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเฉพาะหน่วยงานท่ีจัดทําข้อมูล การติดตามทางออนไลน์ 
ปรับรูปแบบการตอบให้ง่ายและใช้ระบบออนไลน์หรือ Digital ให้กรอกง่าย และเสถียร 

- ควรจัดทําฐานข้อมูลเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเชิงสถิติเปรียบเทียบผล ควรประเมินการร่วมกับ
สภาพความเป็นจริง จัดอบรมวิธีการเข้าถึงการประเมิน 

  



๕-๑๗ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการสนับสนุนการ ของมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่ายเพ่ือการ
ขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ  

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างภาคีต่าง ๆ ต่อประเด็นท่ีสําคัญ 
ร้อยละ ๔๕ ระบุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแผนฯ ให้ชัดเจน และทําการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อภาคี
ต่าง ๆ ร้อยละ ๒๕ เผยแพร่การดําเนินงานของภาคีต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการการทํางาน
ระหว่างกัน ร้อยละ ๑๗ อ่ืน ๆ แต่ไม่ระบุ ร้อยละ ๑๓ 

นอกจากนั้น ยังมีความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดยให้ความเห็นว่า  

- สผ. ควรมีแนวทางสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพ่ิมข้ึน ประชาสัมพันธ์การดําเนินการ/
โครงการท่ีสอดคล้องกับแผนจัดการ ต้องจูงใจ เข้าใจง่าย  

- วิเคราะห์หน่วยงานท่ีจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดแต่ละตัว ให้รอบคอบ 
ครบถ้วน เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ควรเน้นประเด็นท่ีจะให้บรรลุเป้าหมาย  

- ควรมีการสื่อสารกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องหรือสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รัฐ ประชาสังคม 

- หารือกับสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีสมาชิก
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และหน่วยงานระดับจังหวัด รวมท้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท้ังของกระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอ่ืน รวมถึง 
ภาคเอกชน สมาคม ผู้นําท้องถ่ินเพ่ือทบทวนความเป็นไปได้ แนวทาง มาตรการ แต่ละ
ตัวชี้วัด และการบูรณาการ 

- การทํางานร่วมกันของแต่ละภาคี ควรให้ความสําคัญกับประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทใน
การดําเนินงานในระดับนโยบาย 

- แนวทางการปฏิบัติต้องไม่สร้างความขัดแย้งหรือผลกระทบกับประชาชน แผนมาตรการ
ควรมีความยืดหยุ่น เพราะผู้ปฏิบัติมีความหลากหลายท่ีต่างกัน ให้ตอบโจทย์กับพ้ืนท่ี
นั้น ๆ 



๕-๑๘ 

ส่วนท่ี ๓ ความเห็นต่อการจัดการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดประชุมสัมมนา มีการสํารวจความคิดเห็นใน ๘ ประเด็น 
ได้แก่ การจัดการและการอํานวยความสะดวก ระยะเวลาในการจัดการประชุมสัมมนาฯ  ความ
เหมาะสมของสถานท่ี สื่อ เครื่องเสียง เอกสารประกอบการประชุม สาระการนําเสนอ (ร่าง) ผลการ
ติดตาม สาระการเสวนา การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมฯ 
ครั้ง แสดงดังภาพท่ี ๕-๓ 

ภาพท่ี ๕-๓ ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการจัดประชุมสัมมนาฯ 

จากภาพท่ี ๕-๓ ผู้เข้าร่วมความคิดเห็นต่อการจัดประชุมสัมมนาฯ ต่อการจัดประชุมส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าประชุม ร้อยละ ๘๘ การจัดการและ
การอํานวยความสะดวก ร้อยละ ๘๗ และสาระการนําเสนอ (ร่าง) ผลการติดตาม ร้อยละ ๘๖ 
รองลงมาคือ สาระการเสวนา และระยะเวลา และพึงพอใจต่อการเอกสารประกอบการประชุมใน
ระดับท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ ๔๘  

นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดเห็นว่าอยากให้มีการดําเนินอย่างต่อเนื่อง ควรจัดประชุมย่อยในแต่ละ
ด้าน ออกแบบให้เข้าใจง่าย อยากให้เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ เพ่ือการรับทราบนโยบายแผน ใน
รูปแบบท่ีเข้าใจง่ายเพ่ือชุมชนท่ีไม่ได้มาจะได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเพ่ิมข้ึน ภาครัฐ เช่น กรม  
ต่าง ๆ ทําหน้าท่ีแล้วชุมชนไม่ทราบ พิจารณาจัดสถานท่ีประชุมท่ีมีอัตราผู้เข้าร่วมเข้าพักได้ วิทยากร
ทุกท่านนําเสนอได้ดีมาก ข้อมูลผลการติดตามประเมินผลฯ เป็นประโยชน์มาก สามารถนําความรู้
ได้รับฟังไปพัฒนาและนํากลับไปใช้ในชุมชนได้เป็นอย่าง อยากเห็นบรรยากาศประชุม ๕ ภูมิภาค 
อยากให้มีการย่อยข้อมูลท่ีเป็นรายงานอยู่ในรูปแบบสื่อท่ีเข้าใจง่ายกว่านี้ และนําเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนในเชิงจิตวิทยา มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ ควรให้เอกสารประกอบการประชุมเป็น 
power point ด้วย เสียงจากลําโพงเบาไปในช่วงเปิดงาน การจัดประชุมสัมมนาควรจัดให้เวลากับ
ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่านี้ และควรเพ่ิมเวลาการจัดประชุมเป็น ๑ วัน     



๕-๑๙ 

๕.๒ ๕.๒ ๕.๒ ๕.๒ ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลการมินผลการมินผลการมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ดําเนินงานตามแผนจัดการฯ สําหรับสําหรับสําหรับสําหรับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ สํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)    

การอบรมเชิงปฏิ บั ติการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) สําหรับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่ีการออบแบบเครื่องมือติดตามการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) รายงาน
ความก้าวหน้าและผลการประเมินท่ีมีความเชื่อมโยงจากผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และเครื่องมือ เพ่ือ
สนับสนุนการรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติภายใต้แผนฯ และการวิเคราะห์
ติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากสํานักและกองภายในสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมจํานวน ๓๔ คน ดังภาพแสดงท่ี ๕-๔ 

ภาพท่ี ๕-๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) สําหรับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กําหนดจัดการอบรมฯ จํานวน ๑ วัน จัดข้ึน เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
๔๐๔ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบการจัดการอบรม
ด้วยการบรรยายการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะ
ครึ่งแผน) การสาธิตระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการติดตามประเมินผลแผนฯ  
โดยสรุปผลการอบรม ได้ดังนี้  
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๑) วัตถุประสงค์และความเป็นมา 

นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อํานวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมกล่าวถึง
ความสําคัญถึงการติดตามประเมินผลแผน เป็นกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายใต้แผน ด้วยการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการ และเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในอนาคตการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 
โดยได้มอบหมายให้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นทีมท่ีปรึกษาดําเนินการติดตามประเมินผลฯ เม่ือวันท่ี 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา และโอกาสนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทีมสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย ในการกระบวนการติดตามรประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ใน
ระยะครึ่งแผนท่ีผ่านมา อันจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและปรับใช้ประโยชน์ในระยะต่อไป 

๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะคร่ึงแผน) 

  ดร.รัตมณี อ๋องสกุล ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้นําเสนอข้อมูลด้าน
กระบวนการติดตามประเมินผล เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน โดยมีประเด็นการนําเสนอประกอบด้วย ๓ ส่วน
สําคัญ  

(๑) หลักการและแนวคิดการติดตามประเมินผลแผน 
(๒) ข้ันตอนและวิธีการ ติดตามประเ มินผลแแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ประกอบด้วย การออกแบบเครื่องมือติดตาม 
การรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนฯ  
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและการรายงานผล 

(๓) ข้อจํากัดในการติดตามประเมินผลและแนวทางแก้ไข 

โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

หลักการและแนวคิดการติดตามประเมินผลแผน ได้ยึดหลัก PDCA ซ่ึงเป็นแนวคิดวงจร
การบริหารงานคุณภาพหนึ่งเพ่ือติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งไปท่ีการ Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการเหมาะสม) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาต่อยอดงานให้เกิดการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังแผน และใช้แนวคิดท่ีสําคัญ ๒ 
ประการประกอบการดําเนินการศึกษา ได้แก่ ๑) แนวคิดการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผล 
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แลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ ตรวจสอบ สะท้อนความคิดเห็นร่วมให้ความเห็นในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในระยะต่อไป พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ และ 
การติดตามประเมินผล ๒)  แนวคิดการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยพิจารณาภารกิจท่ีชัดเจนของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินหน่วยงานและองค์กรผู้นําแผน
ไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงจะประเมินถึงความรู้และความเข้าใจในแผนจัดการฯ  ความพร้อมในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนจัดการฯ และการสนับสนุนท่ีต้องการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานติดตามประเมินผลแผน ท่ีปรึกษาได้กําหนดกระบวนการ
ดําเนินงานและเครื่องมือ เพ่ือขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ัง
เกิดผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ ประกอบด้วย ๔ ข้ันตอนท่ีสําคัญ ได้แก่ (๑) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแผน
จัดการฯ  (๒) การออกแบบเครื่องมือ (๓) การรวบรวมขอมูลติดตามประเมินผล  และ (๔) วิเคราะห์
และรายงานผล 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแผนจัดการฯ ได้ให้ความสําคัญการศึกษาสาระสําคัญของแผน
จัดการฯ ระบุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการติดตามประเมินผลแผนฯ ท้ังตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
รวมถึงศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดวล้อมท่ีสําคัญภายหลังการจัดทําแผนและแนวโน้มในอนาคต เช่น 
สถานการณ์ขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ความรุนแรง และความถ่ีภัยพิบัติ เป็นต้น รวมท้ังศึกษา
นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีท้ังแผนหลักในการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบาย
และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี นอกจากนั้น ยังมีนโยบายและแผนรายสาขาหรือเฉพาะเรื่อง รวมถึงพิจารณา
ความเชื่อมโยงและการจัดลําดับความสําคัญของแผนใน ๓ ระดับ จัดกลุ่ม ๓๒ ตัวชี้วัดเพ่ือใช้ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวชี้วัดท่ีประเมินความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ 
จํานวน ๔ ตัวชี้วัด กลุ่มตัวชี้วัดท่ีประเมินผลจากทิศทางเทียบกับปีฐาน จํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด กลุ่ม
ตัวชี้วัดท่ีประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ จํานวน ๑๘ ตัวชี้วัด 

การวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือ ดําเนินการศึกษาระบการติดตามประเมินผลของ สผ.  
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบระบบการติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนจัดการฯ เพ่ือดู
ความสอดคล้องระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนจัดการฯ ระบุ กับหน่วยงานท่ีมีการ
รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ระบุข้อมูลท่ีจําเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ แหล่งข้อมูล
หรือฐานข้อมูล (หากมี) แนวทางการใช้ข้อมูลจากผลการตรวจสอบข้อมูลท่ีมีอยู่แบ่งเป็น ๓ ระดับได้แก่ 
ระดับ ๑ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการฯ ได้ ระดับ ๒ 
มีข้อมูลท่ีสามารถติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการฯ ได้ (เชิงกระบวนการ เชิงทิศทาง 
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หรือเชิงปริมาณ) แต่ยังไม่มีการจัดทําฐานข้อมูล ระดับ ๓ มีข้อมูลท่ีสามารถติดตามความก้าวหน้าของ
แผนจัดการฯ ได้ และมีการจัดทําฐานข้อมูล 

การออกแบบเครื่องมือ ระบุผลท่ีต้องการประกอบการพิจารณากลุ่มเป้าหมาย และ
ดําเนินการออกแบบเครื่องมือให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานผลและกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาสังคม จัดทําเป็นแบบรายงานผลการดําเนินงานใน ๓ ส่วน
สําคัญ ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบรายงานและข้อมูลหน่วยงาน ส่วนท่ี ๒ การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคล้องตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ส่วนท่ี ๓ ผลการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัด และส่วนท่ี ๔ แผนงานของหน่วยงานและข้อเสนอแนะต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป พร้อมทําการได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้
แน่ใจว่าข้อมูลท่ีได้มามีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนําแบบรายงานท่ี
ปรับปรุงแล้วไปทําการ Pre-test กับกลุ่มตัวอย่างท่ีรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทาง
การปฏิบัติภายใต้แผนจัดการฯ แบบเจาะจงหน่วยงาน 

การรวบรวมติดตามประเมินผล โดยดําเนินการสํารวจด้วยแบบรายงานมีจํานวนการ
ติดตาม ๕๒๙ หน่วยงาน โดยได้รับการตอบกลับมา ๑๗๐ หน่วยงาน สอบทานข้อมูลกับรายงานและ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ สัมภาษณ์หน่วยงานรับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายด้านการนําแผนฯ ไปปฏิบัติและ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมสําคัญในพ้ืนท่ี จัดการประชุมเวทีครือข่าย ๕ ภูมิภาคร่วมกับกลุ่มเป้าหมายภาคี
เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง จํานวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๔๖๐ คน  

การวิ เคราะห์และรายงานผล ดําเนินการรวบรวมและประมวลผลการติดตาม 
การดําเนินงาน ตามมแนวทางการดําเนินการปฏิบัติ ภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๑ กลยุทธ์ และ ๓๐ 
แผนงาน ๒๒๑ แนวทางการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
จากหน่วยงาน ๑๖๘ หน่วยงาน ร้อยละ ๓๓.๖ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยสรุปภาพรวมจะเห็นว่า
ได้ว่ายุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีได้รับการดําเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
มีแนวทางปฏิบัติท่ีได้รับการดําเนินการคิดเป็นร้อยละ ๗๘ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน มีแนวทางปฏิบัติท่ีได้รับการดําเนินการ 
ร้อยละ ๗๘ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ มีแนวทางปฏิบัติท่ีได้รับการดําเนินการ 
ร้อยละ ๖๔ และการวิเคราะห์ท้ัง ๔๖ แนวทางการปฏิบัติท่ียังไม่มีรายงานการดําเนินการ เห็นควร
พิจารณาปรับแนวทางการปฏิบัติในระยะต่อไปของแผน หรือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการดําเนินงาน
ของภาคี และมีข้อจํากัดในการติดตามประเมินผลและแนวทางแก้ไข ดังนี้ 



๕-๒๓ 

- จํานวนแบบรายงานตอบกลับน้อย จําเป็นต้องมีฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบประจํา
หน่วยงาน สื่อสารกับผู้รับผิดชอบอย่างสมํ่าเสมอ และติดตามท้ังแบบออนไลน์และ
แบบรายงาน 

- ความเข้าใจของภาคี โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ต่อแผนจัดการฯ เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย และเหมาะกับแต่ละภาคี 

- หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลไม่ตรงตามท่ีแผนฯ ระบุ หรือหน่วยงานไม่มีการเก็บข้อมูล
ตามแผนฯ ต้องปรับหน่วยงานรับผิดชอบให้ตรงกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนท่ี
เก่ียวข้อง และหารือร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ข้อมูลบางตัวชี้วัดท่ีมีหน่วยงานเก่ียวข้องหลายหน่วยงานไม่มีการรวบรวมเป็นข้อมูล
กลาง หรือเป็นการประมาณจากการสุ่มตัวอย่าง ซ่ึงอาจยังตอบตัวชี้วัดไม่ได้ชัดเจน 
หารือร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบในแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดท่ียังมีความ
ไม่ชัดเจนในระยะต่อไป 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้การติดตามประเมินผลแผน 
จัดการฯ 

-  ผู้ เข้าร่วมการประชุมฯ ให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนในประเด็นตัวชี้วัดกับ
แหล่งท่ีมาของข้อมูลความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเฉพาะข้อมูลตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ 
การประกาศใช้แนวเขตเดียวกัน ซ่ึงกองบริหารจัดการท่ีดิน สผ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
และสนับสนุนข้อมูลฐานข้อมูลเพ่ิมเติมให้เป็นปัจจุบัน 

- วิธีการนับข้อมูลโครงการและแนวทางการปฏิบัติ โดยหน่วยงานพิจารณาโครงการว่า
มีความเก่ียวข้องกับแนวปฏิบัติอะไร เป็นตัวต้ัง ใช้วิธีการนับจํานวนโครงการ และ 
๑ โครงการ สามารถตอบได้หลายแนวทางปฏิบัติ โดยไม่น่าจะมีแนวปฏิบัติท่ีหลาย
โครงการ ซ่ึงจะไม่นับซํ้าแนวทางการปฏิบัติ 

- การดําเนินการตรวจสอบข้อมูลแนวทางการปฏิบัติท่ีตอบกลับมา จะมีการดําเนินการ
ประสานข้อมูลเพ่ิมหากมีข้อสงสัยโดยการสอบถามเพ่ิมจากหน่วยงาน หรือกรณีกรอก
ข้อมูลข้ามยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีไม่มากนัก 

- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ช่วยเพ่ิมข้อเสนอเชิงการขับเคลื่อนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากกลุ่มเป้าหมาย โดยจําแนกให้ชัดเจนว่ามาจากกลุ่มเป้าหมายใดเป็นอย่างไร 

  



๕-๒๔ 

๓) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอจากที่อบรมรู้จักระบบการติดตาม
ประเมินผลนโยบายและแผน 

นายมงคล แววกุดเรือ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบติดตาม บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 
เทคโนโลยี จํากัด โดยได้นําเสนอรายเอียดระบบการติดตามประเมินผลนโยบายและแผน 
ประกอบด้วยโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย (๑) หน้าเว็บไซต์สําหรับการแสดงข้อมูล 
การกําหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานการแสดงผลข้อมูล แสดงข้อมูลแบบจํากัด คือ แสดงแค่ผลสรุปการ
ดําเนินงาน ความก้าวหน้า และแสดงเอกสารอ้างอิงบางรายการ รวมถึงแสดงข้อมูลแบบปัจจุบัน
เท่านั้น (๒) หน้าเว็บไซต์สําหรับการจัดการข้อมูล (๓) กําหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ 
ผู้ดูแล สามารถเข้าใช้งานได้ทุกระบบ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าใช้งานได้ทุกระบบ ยกเว้นการเข้าถึง
การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้เยี่ยมชม สามารถดูข้อมูลได้เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ แก้ไข เพ่ิม หรือลบข้อมูล 
และ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน และ(๔) การแสดงผลข้อมูล ระบบแสดงผลข้อมูล 
(frontend) แบ่งเป็น หน้าแรก ความเป็นมา นโยบายและแผน รายงานผลสัมฤทธิ์ ค้นหาหน่วยงาน 
ค้นหาโครงการ ระบบการค้นหาและจัดการข้อมูล (Backend) แบ่งเป็น เข้าสู่ระบบ ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ เป้าหมายไอจิ หน่วยงาน ข้อมูลหลัก ผู้ใช้งาน (สําหรับผู้ดูแลระบบ) ระบบแสดงผล
ข้อมูล (frontend) หน้าแรก แสดงชื่อของระบบ และ ข้อมูลเป้าหมายท้ังหมดท่ีได้มีการเพ่ิมไว้  ความ
เป็นมา แสดงข้อมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวกับความเป็นมาของนโยบาย ข้อมูลยุทธศาสตร์ จะประกอบด้วยรูป
ประกอบของข้อมูล ชื่อเรื่อง รายละเอียดของข้อมูล และปุ่มลิงค์ไปยังหน้าข้อมูลแผนปฏิบัติการ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบการติดตามประเมินผล
นโยบายและแผน สผ. 

- สผ .ได้ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และ พ้ืนท่ีกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนระดับให้ความสําคัญกับ
และเข้าถึงได้เท่ากับผู้พัฒนาระบบ  สะดวกระบบการติดตามฯ ท่ีง่ายและเยี่ยมชมข้อมูล

ความปลอดภัยขออยากให้รวมถึง งผู้กรอกข้อมูลและการจัดการข้อมูล 
- บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด ควรต้องพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลแต่

ละแผน โดยข้ึนอยู่กับความต้องการของการเข้าใช้ระบบ การต้ังค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
แต่ละแผนงาน ว่าต้องการให้สะท้อนผลในระดับไหน และสอดคล้องกับแผนงานใดบ้าง 
อันเป็นการเปรียบเทียบเกณฑ์ และมีความเป็นไปได้ในการรองรับการกรอกข้อมูล 
ได้หลาย ๆ ข้อ 

- การเชื่อมต่อฐานข้อมูลผลการติดตาม เพ่ือเข้าระบบการติดตาม โดยสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทยเสนอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ เพ่ือเชื่อมต่อกับผลการติดตามแผนฯ ใน
ระดับแผนงาน ซ่ึงมีความชัดเจนกับหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะทํากรอก
ข้อมูลได้ง่าย จําแนกได้ชัดว่ามีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานของตนเอง และในส่วนของ
แนวทางการปฏิบัติ ควรเริ่มต้นท่ีการกรอกข้อมูลโครงการขององค์กรท่ีกําลังดําเนินการอยู่ 



๕-๒๕ 

- ควรจัดทําคู่มือฯ สําหรับการกรอกข้อมูลของหน่วยงานภาคี  เพ่ือสื่อสารและเป็น
แนวทางกับผู้ใช้ระบบและผู้เก่ียวข้องได้กรอกข้อมูลท่ีชัดเจนต่อไปได้พร้อม ๆ กับ 
การปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน  

- โดยการพัฒนาคู่มือฯ ท่ีเหมาะสมควรจะออกแบบและวางแนวทางการกรอกข้อมูลผล
การดําเนินงานอยู่ใน ๒ ระดับ กล่าวคือ ระดับแผนงานและแนวทางปฏิบัติ ด้วยผลการ
ติดตามท่ีสะท้อนว่าหน่วยงานเข้าใจได้ง่ายมากท่ีสุด 

- ดังนั้น ณ ตอนนี้ หากมีข้อมูลอยู่ในระดับใด แค่ไหน ก็จําเป็นต้องเริ่มต้นจากสิ่งท่ีมีอยู่
ของระบบการติดตามฯ ในปัจจุบัน ไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงให้เหมาะสมในปัจจุบัน
และอนาคตระยะยาว 

- ส่วนการกรอกข้อมูล ตัวชี้วัด ควรเป็นเจ้าหน้าท่ี สผ. ดําเนินการให้สิทธิ์ เข้าไป
ดําเนินการปรับปรุงและจัดการข้อมูลเป็นหลัก เพ่ีอความถูกต้องของฐานข้อมูลและ
แหล่งท่ีมา  

- การปรับปรุงระบบการติดตามควรคํานึงถึงระดับของนโยบายและแผนท่ีแตกต่างกันไป
ตามระดับความเชื่อมโยงของแผน และโครงสร้างของแผนแต่ละฉบับด้วย 

- ควรพัฒนาระบบเพ่ือให้กลุ่มภาคประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและรับทราบผล 
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องของแผนจัดการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีด้วย 



๖-๑ 

        
๖.๖.๖.๖.ขอ้เสนอแนะจากขอ้เสนอแนะจากขอ้เสนอแนะจากขอ้เสนอแนะจากการศึกษาและการศึกษาและการศึกษาและการศึกษาและ    

การตดิตามประเมนิผลในระยะครึ่การตดิตามประเมนิผลในระยะครึ่การตดิตามประเมนิผลในระยะครึ่การตดิตามประเมนิผลในระยะครึ่งแผนงแผนงแผนงแผน
เพ่ือการเพ่ือการเพ่ือการเพ่ือการตดิตามประเมินผลในระยะตดิตามประเมินผลในระยะตดิตามประเมินผลในระยะตดิตามประเมินผลในระยะต่อไปต่อไปต่อไปต่อไป    

การดําเนินงานโครงการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) มีเป้าหมายเพ่ือติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม
เป้าหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
การติดตามประเมินผลและข้อมูลภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล
แผนจัดการฯ ให้ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไป โดยการสังเคราะห์ผลการศึกษาและการ
ติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผน มีข้อเสนอแนะเพ่ือการติดตามประเมินผลในระยะต่อไปแบ่งเป็น 
๒ ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนจัดการสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะต่อไป และข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละส่วน 
ดังนี้ 
    

๖๖๖๖....๑ ๑ ๑ ๑ ขอ้ขอ้ขอ้ขอ้เสนอเสนอเสนอเสนอแนะแนะแนะแนะตอ่การพัฒนากลไกตอ่การพัฒนากลไกตอ่การพัฒนากลไกตอ่การพัฒนากลไกการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผล    
แผนจดัการส่ิงแวดล้อม แผนจดัการส่ิงแวดล้อม แผนจดัการส่ิงแวดล้อม แผนจดัการส่ิงแวดล้อม พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐----๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ระยะตอ่ไประยะตอ่ไประยะตอ่ไประยะตอ่ไป 

๖.๑.๑ ข้อเสนอแนะต่อ ‘ตัวช้ีวัด’ ของแผนจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
จากการติดตามประเมินผลในระยะคร่ึงแผน 

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระยะครึ่งแผนในภาพรวมพบว่ามี 
๒๑ ตัวช้ีวัด หรือร้อยละ ๖๖ ของตัวช้ีวัดท้ังหมดจะบรรลุผลได้ตามกําหนดเวลาของแผน จาก
ตัวชี้วัดท้ังหมด ๓๒ ตัวชี้วัด ซ่ึงในการดําเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ในระยะครึ่งแผน 
ท่ีปรึกษาได้ดําเนินการศึกษานโยบายและแผนระดับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแผนจัดการฯ ตรวจสอบ
ระบบฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ท่ีสามารถใช้ประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนจัดการฯ ได้ รวมถึงหารือในเบ้ืองต้นกับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ซ่ึงทําให้ได้ข้อเสนอต่อ ‘ตัวชี้วัด’ เพ่ือการติดตาม
ประเมินผล จากข้อค้นพบของการติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผน ดังนี้ 



๖-๒ 

๑) จากการพิจารณาความสอดคล้องของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ กับแผนระดับ ๓ ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ พบตัวชี้วัดท่ีไม่มี
ความสอดคล้องและอาจไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ซ่ึงได้เสนอปรับเปล่ียนตัวช้ีวัด ๒ 
ตัวช้ีวัด เพ่ือเป็นตัวช้ีวัดท่ีสามารถเป็นตัวช้ีวัดท่ีรองรับตัวช้ีวัดหลักหรือตัวช้ีวัด
ทางเลือก (proxy indicators) ท่ีได้ดําเนินการติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผน 
และอาจใช้ในการติดตามประเมินผลระยะต่อไป  ได้แก่ ตัวชี้วัด ท่ี ๑.๒ และ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแต่ละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ี 
ท้ังประเทศ  

ตัวชี้วัดทางเลือก  

ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีดินสาธารณประโยชน์ มีความถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๙๐ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๖ โดยกรมท่ีดิน  

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ  

‘ท่ีดินสาธารณประโยชน์’ หมายถึง ท่ีดินท่ีทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพ้ืนท่ีนั้น หรือท่ีดินท่ีประชาชนได้ใช้หรือ
เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ท่ีทําเล
เลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ท่ีชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบ เป็นต้น ตาม
กฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือ
ครอบครองเพ่ือประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ตามท่ีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษ
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะ (กรมท่ีดิน 
กระทรวงมหาดไทย) 

ลักษณะตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดท่ีประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ข้อมูลท่ีต้องการ 

๑. จํานวนแปลงท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับการจัดทําฐานข้อมูลท่ีดินของรัฐ (แปลง) 

๒. จํานวนแปลงท่ีดินสาธารณประโยชน์ท้ังหมด (แปลง) 

 

 



๖-๓ 

สูตรการคํานวณ 

(จํานวนแปลงท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับการจัดทําฐานข้อมูลท่ีดินของรัฐ ÷ จํานวน
แปลงท่ีดินสาธารณประโยชน์ท้ังหมด) x ๑๐๐ 

หน่วยวัด  

ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM  

ตัวชี้วัดทางเลือก  

มีนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับประเทศและระดับ
ลุ่มน้ําทุกลุ่มน้ํา ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ โดยกรมทรัพยากรน้ํา  

ลักษณะตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดท่ีประเมินผลจากความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ  

ข้อมูลท่ีต้องการ 

- สถานะของนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับประเทศ 

- สถานะของนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุ่มน้ํา 
๒๓ ลุ่มน้ํา 

หน่วยวัด  

นโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จัดทําเสร็จสิ้น/ อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดทํา (ระบุข้ันตอนของกระบวนการ)/ ยังไม่มีการดําเนินการจัดทํา 

๒) เสนอเพ่ิมเติมการระบุค่าเป้าหมายเชิงปริมาณให้กับตัวช้ีวัดของแผนจัดการฯ จากค่า
เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนระดับ ๓ ท่ีเก่ียวข้อง ๔ ตัวช้ีวัด ได้แก่  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ จากเดิมร้อยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให้เส่ือมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดิน
ท้ังหมด (ลดลง) เสนอเป็น ค่าเป้าหมาย: พ้ืนท่ีดินได้รับการจัดการและฟ้ืนฟู 
๑๒,๕๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ (แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ : กรมพัฒนาท่ีดิน) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๖ จากเดิมชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางและ
มาตรการท่ีเหมาะสม เสนอเป็น ค่าเป้าหมาย: การกัดเซาะชายฝั่งข้ันรุนแรง ไม่เกิน 
๑๐๐ กิโลเมตร (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)  



๖-๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ จากเดิมสัดส่วนของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม เสนอเป็น ค่าเป้าหมาย: หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในกํากับ
ของรัฐ ร้อยละ ๑๐๐ และเอกชน ร้อยละ ๕๐ (แผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ : กรมควบคุมมลพิษ) 
และ  
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๗ จากเดิมจํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน เสนอเป็นค่าเป้าหมาย: จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวท่ีได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย เพ่ิมสูงข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ ๕ ต่อปี (แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ : 
กรมการท่องเท่ียว) 

๓) จากการวิเคราะห์และข้อเสนอดังกล่าว สามารถจัดกลุ่มตัวช้ีวัดของแผนจัดการฯ ได้
เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ ตัวช้ีวัดท่ีประเมินผลจากความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ 
(ในการจัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และเครื่องมือขับเคลื่อนต่าง ๆ) ๔ ตัวชี้วัด 
กลุ่มท่ี ๒ ตัวช้ีวัดท่ีประเมินผลจากทิศทางตัวช้ีวัดเทียบกับปีฐาน ๑๓ ตัวชี้วัด และ 
กลุ่มท่ี ๓ ตัวช้ีวัดท่ีประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ๑๕ ตัวชี้วัด และระบุ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวช้ีวัดเพ่ือการดําเนินการติดตามประเมินผล (ซ่ึงบาง
ตัวชี้วัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบแตกต่างจากท่ีได้ระบุไว้เดิมในแผนจัดการฯ) ดังแสดงตาม
ตารางท่ี ๖.๑ 

ตารางท่ี ๖-๑ สรุประดับตัวชี้วัดและหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลเพ่ือการติดตามประเมินผล 

กลุ่มตัวชี้วัดและตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ประเมินผลจากความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ (ในการจัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และ
เคร่ืองมือขับเคลื่อนต่าง ๆ ) ๔ ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับการดําเนนิงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบ

บูรณาการ IWRM 
ตัวชี้วัดทางเลือก* : มีนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําในระดับประเทศและระดับลุ่มน้าํทุกลุ่มน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ํา 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๙  ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ได้รับความเห็นชอบ 

กรมทรัพยากรธรณี 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๘  ประกาศใช้กฎระเบียบการเข้าถึงและแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ที่ทรัพยากรชีวภาพ 

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 



๖-๕ 

ตารางท่ี ๖-๑ สรุปกลุ่มตัวชี้วัดและหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลเพ่ือการติดตามประเมินผล (ต่อ) 

 

 

 

กลุ่มตัวชี้วัดและตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ประเมินผลจากทิศทางตัวชี้วัดเทียบกับปีฐาน ๑๓ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การจัดพื้นที่ดินทํากินให้กับชุมชน กองบริหารจัดการที่ดิน สผ. (เลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต)ิ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงทะเล  

(CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง ในนา่นน้ําไทย 
กรมประมง 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนดิพันธุท์ี่ถูกคุกคาม และแหล่ง
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาต ิ

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๑ สัดสว่นเร่ืองร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดําเนินการ 

กองตรวจราชการ สํานักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับการพัฒนา 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การบริโภคพืน้ฐานต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความ
ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (MTEC)** 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ สัดสว่นการใช้พลังงานต่อจีดีพ ี ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ (๑) ร้อยละของจํานวนฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีสําหรับพชื
และ (๒) ร้อยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 

กรมวิชาการเกษตร (๑) และ กรมพัฒนาที่ดิน 
(๒) 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 
อุตสาหกรรมสีเขียว 

สํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบูรณา
การการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง   

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)** 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพืน้ที ่

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ จํานวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ 
หรือต้องโยกย้าย/อพยพ เนื่องมาจากผลของภัย
พิบัติทางธรรมชาตติ่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ จํานวนความร่วมมือกับต่างประเทศดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๖-๖ 

ตารางท่ี ๖-๑ สรุปกลุ่มตัวชี้วัดและหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลเพ่ือการติดตามประเมินผล (ต่อ) 

หมายเหตุ:  * ตัวชี้วัดที่รองรับตัวชี้วัดหลัก (proxy indicators) ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลระยะคร่ึงแผน 
              ** หน่วยงานที่พบว่ามีการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดซ่ึงไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในแผนจัดการฯ 
  

กลุ่มตัวชี้วัดและตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มตัวชี้วัดที่ประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ ๑๕ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของพื้นทีก่ารถือครองที่ดินแต่ละ

ประเภทเทียบกับพืน้ที่ทั้งประเทศ 
ตัวชี้วัดทางเลือก* : ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ดนิ

สาธารณประโยชน์มีความถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบนั*  

กรมที่ดิน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ พื้นทีท่ี่มีสภาพปา่ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ  กรมป่าไม้ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ร้อยละของพื้นทีด่ินที่ถูกทําให้เสื่อมโทรมเทียบ

กับพื้นที่ดนิทั้งหมด 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการที่เหมาะสม  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ ปะการังที่มีชวีิตมีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓-๙ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์ด ี

ร้อยละ ๘๐ 
กรมควบคุมมลพิษ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  คุณภาพอากาศมีจํานวนวันที่ค่า PM10  
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๙ 

กรมควบคุมมลพิษ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓  ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  

กรมควบคุมมลพิษ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔  ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ
กําจัดไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๓๐ 

กรมควบคุมมลพิษ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ จํานวนพื้นที่สีเขียวในเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ตารางเมตรต่อคน  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม** 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดสว่นของหน่วยงานที่เข้าร่วมดําเนนิการ
จัดซ้ือจัดจ้างที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม  

กรมควบคุมมลพิษ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ พื้นทีท่ี่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจํานวน ๑๕ พื้นที ่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



๖-๗ 

จากการติดตามข้อมูลเพ่ือการประเมินผลตัวชี้วัดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แสดงดัง ตารางท่ี 
๖-๑ ยังคงพบตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัดท่ีข้อมูลยังไม่เพียงพอในการประเมินผลตามตัวชี้วัด ซ่ึงเป็นผลมาจาก
วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่สอดคล้องกับข้อมูลท่ีตัวช้ีวัด
ต้องการ จึงทําให้ยังประเมินผลตามตัวช้ีวัดไม่ได้ ดังรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๗ ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓-๙ : ข้อมูลปัจจุบันระบุได้ว่า
สถานการณ์ความสมบูรณ์ของแนวปะการังดีข้ึนเทียบกับปีฐาน แต่การเก็บข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่ได้
ระบุการเปลี่ยนแปลงของปริมาณปะการังท่ีมีชีวิต โดยจากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ระบุว่า ทช. แบ่งการวิเคราะห์สถานะปะการังเป็น แนว
ปะการังท่ีมีสภาพสมบูรณ์ สภาพท่ีดี สภาพปานกลาง และสภาพเสียหาย ซ่ึงแปรผลมาจาก
อัตราส่วนระหว่างปะการังมีชีวิตและไม่มีชีวิตในแต่ละสถานี อย่างไรก็ตาม  ในความเห็นของ
ผู้ให้ข้อมูล การวัดคุณภาพด้วยอัตราปะการังท่ีมีชีวิตไม่ได้สะท้อนนิเวศโดยรวมของทรัพยากร
เหมือนกับการวัดสถานภาพแนวปะการัง จึงมีข้อเสนอเบ้ืองต้นในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็น 
‘แนวปะการังท่ีมีสถานภาพสมบูรณ์ดี มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓-๙’ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ี 
ทช. สามารถเก็บรวบรวมได้ในทุกสถานีในแต่ละปี1 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่ี
อยู่อาศัยตามธรรมชาติ : ข้อมูลปัจจุบันโดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ระบุได้ว่าชนิดพันธุ์สัตว์มี
กระดูกสันหลังท่ีอยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามเพ่ิมข้ึนจากปีฐาน แต่ยังไม่สามารถ
วิเคราะห์อัตราการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงประชากรของชนิดพันธุ์ เหล่านั้นได้ 
นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามอาจใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 
จึงอาจไม่สามารถดําเนินการประเมินโดยข้อมูลรายปีได้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material Footprint: MF)  :
ข้อมูลจากการวิเคราะห์โดยองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศชี้ว่าการบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้
ทรัพยากรของประเทศ (MF) และการบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร (DMC) มีแนวโน้ม
สูงข้ึน แต่ยังไม่ทราบผลท่ีเป็นปัจจุบันในระยะครึ่งแผนนี้ ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  

ท้ังนี้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ควรได้มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และจําเป็นต้องมี
การหารือปรับเปล่ียนตัวช้ีวัดให้สอดคล้องและเหมาะสมสําหรับการติดตามประเมินผลต่อไป 

                                                   

1 จากการหารือเบ้ืองต้นกับนักวิชาการประมงชํานาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สิงหาคม ๒๕๖๒) 



๖-๘ 

๖.๑.๒ ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
         ในระยะต่อไป 

นอกเหนือจากข้อเสนอจากข้อค้นพบของการติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผน มีข้อเสนอ
ต่อแนวทางการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป ซ่ึงสังเคราะห์จาก
การศึกษาเครื่องมือติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลไกการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมย้อนหลัง ๕ ปี ระบบติดตามประเมินผลการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง และการตรวจสอบเครื่องมือท่ีมีอยู่ในการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ 
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นในเบ้ืองต้นกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สามารถสรุปข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการนําไปใช้ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

๑) การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ควรพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะไม่เพียงแต่ตอบสนองการ
ติดตามประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ควร
สามารถเผยแพร่ให้ผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และภาคีขับเคลื่อนให้สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูล และนําฐานข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ ไปด้วยกัน 

๒) การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ควรพิจารณาติดตามประเมินผลท้ังมิติ
กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยเฉพาะการประเมินผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบของแผนจัดการฯ จากการดําเนินงานระยะยาว มีการบูรณาการ และมี 
การดําเนินงานของแผนท่ีมีความต่อเนื่อง เช่น การพิจารณาความเห็นของประชาชนใน
พ้ืนท่ีเป้าหมายต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงาน และชุมชนท้องถ่ิน จากการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ รวมถึง 
ความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการประสานงานท่ีดีข้ึนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมี 
การบูรณาการการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงแนวทางหนึ่งใน 
การประเมินผลลัพธ์ อาจเป็นการกําหนดค่าน้ําหนักให้ผลการดําเนินงานเชิงผลผลิตใน 
แต่ละยุทธศาสตร์ ซ่ึงเม่ือเกิดการบูรณาการผลจะสามารถวิเคราะห์ผลเป็นผลการ
ดําเนินงานเชิงผลลัพธ์ได้ ซ่ึงควรมีการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ซ่ึงอาจเป็นเชิงปริมาณหรือ
เชิงคุณภาพดังภาพท่ี ๖-๑ 



๖-๙ 

 
ภาพท่ี ๖-๑ การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบระยะยาวของแผนจัดการฯ  

๓) ควรมีการประสานหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลตามตัวช้ีวัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การประสานการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มท่ียังไม่พบข้อมูลตามตัวชี้วัดหรือเก่ียวข้องกับตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ 
หรือเป็นตัวชี้วัดท่ีต้องการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ควรมีการหารือกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องในการร่วมพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม หรือพัฒนากลไกในการรวบรวบข้อมูล 
เช่น ตัวชี้วัดท่ี ๔.๔ องค์กรหรือเครือข่ายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน เป็นต้น 

กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มท่ีพบข้อมูลเก่ียวข้องกับตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ แต่ยังไม่มีการจัดทําเป็น
ระบบฐานข้อมูล ควรประสานให้มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และอาจทําการหารือ
เพ่ือพัฒนาข้อมูลตามตัวช้ีวัดเป็นฐานข้อมูลต่อไป เช่น ตัวชี้วัดท่ี ๔.๕ จํานวนประชากร
ท่ีเสียชีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ หรือต้องโยกย้าย อพยพ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เป็นต้น 

กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มท่ีมีการจัดทําฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ แล้ว  
ควรได้มีการประสานฐานข้อมูลท่ีมีอยู่กับระบบการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนําข้อมูลไปใช้ในการบูรณาการการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องต่อไป เช่น ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔ ร้อยละของ
จํานวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (ภาพท่ี ๖-๒) 
และตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ (ภาพท่ี ๖-๓) 

แนวทางการปฏิบัต ิ

แนวทางการปฏิบัต ิ

แนวทางการปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินงาน 
เชิงผลผลิต 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงผลผลิต 

ผลการดําเนินงานเชิง
ผลลัพธ์ 

เช่น คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนท่ีเป้าหมายดีข้ึนหรือ 
ภาคีต่าง ๆ มีศักยภาพใน
การดําเนินงานมากข้ึน  

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัดผลผลิต  
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ) 



๖-๑๐ 

 

ภาพท่ี ๖-๒ ฐานข้อมูลจํานวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
จัดทําโดยส่วนงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐาน 
การผลิต สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
http://gap.doa.go.th/ 

 

 
ภาพท่ี ๖-๓ เนื้อท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ จัดทําโดยศูนย์สารสนเทศ สํานัก

แผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=๗๒  

 

๔) เน้นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคีขับเคลื่อนนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน และสถาบันการศึกษา ซ่ึงต้องเน้นการสร้าง



๖-๑๑ 

ความตระหนัก สร้างความเข้าใจต่อแผนจัดการฯ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการติดตามประเมินผล และควรประชาสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย และ
เหมาะสมสําหรับแต่ละภาคีเครือข่าย 

๖๖๖๖....๒ ๒ ๒ ๒ ขอ้เสนอขอ้เสนอขอ้เสนอขอ้เสนอแนะตอ่แนะตอ่แนะตอ่แนะตอ่การขบัเคลือ่นแผนไปสู่การปฏบิตัแิละการการขบัเคลือ่นแผนไปสู่การปฏบิตัแิละการการขบัเคลือ่นแผนไปสู่การปฏบิตัแิละการการขบัเคลือ่นแผนไปสู่การปฏบิตัแิละการ
สนบัสสนบัสสนบัสสนบัสนุนการมส่ีวนรว่มของภาคเีครือขา่นุนการมส่ีวนรว่มของภาคเีครือขา่นุนการมส่ีวนรว่มของภาคเีครือขา่นุนการมส่ีวนรว่มของภาคเีครือขา่ยยยยในการตดิตามในการตดิตามในการตดิตามในการตดิตาม
ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล    

 

๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติจากผลการติดตามประเมินผล
ในระยะคร่ึงแผน 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ 

• แผนงานและแนวทางการปฏิบัติท่ีมีการรายงานถึงการดําเนินการและจํานวนภาคี
เครือข่ายท่ีร่วมดําเนินการน้อย แต่ต้องการความร่วมมือสูงในการบรรลุผล เช่น การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีวิกฤตสิ่งแวดล้อม ควรมีการให้ความสําคัญเพ่ิมข้ึนใน
ระยะจากปัจจุบันจนถึงสิ้นสุดแผนฯเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือให้มากข้ึน โดยการสร้างความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่าย และหารือแนวทางการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

• แผนงานและแนวทางการปฏิบัติท่ีมีการดําเนินการและภาคีเครือข่ายจํานวนมากจาก
ท้ังภาคีภาครัฐ และภาคประชาสังคม ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสีย
อันตราย ควรยกระดับการดําเนินงาน ส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการเชิง
แผนงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ียั่งยืน 

• แนวทางการปฏิบัติท่ียังไม่มีรายงานการดําเนินการในระยะครึ่งแผน มี ๔๖ แนว
ทางการปฏิบัติ ซ่ึงควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและส่งเสริมกลไกการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิบัติของภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

• ตัวช้ีวัดท่ีไม่สามารถประเมินผลได้ในระยะครึ่งแผน ควรมีการหารือร่วมกับหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก เพ่ือพิจารณาปรับตัวช้ีวัด หรือการตั้งค่าเป้าหมายร่วม เพ่ือให้การ
ติดตามผลการดําเนินงานสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน 

• ตัวช้ีวัดท่ีผ่านค่าเป้าหมายหรือผลการดําเนินงานใกล้เคียงค่าเป้าหมายแล้วในระยะ
ครึ่งแผน เช่น พ้ืนท่ีสีเขียวเมือง ระยะทางชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะ ควรพิจารณาปรับเปล่ียน
เป้าหมายร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิผลสูงสุด 



๖-๑๒ 

• ผลวิเคราะห์เชิงตัวชี้วัดในภาพรวม ชี้ให้เห็นถึงตัวช้ีวัดท่ีควรให้ความสําคัญเพ่ิมข้ึนใน
ระยะปัจจุบันจนถึงช่วงเวลาส้ินสุดแผน เพ่ือให้สามารถบรรลุผล มี ๔ ด้าน ได้แก่ การ
จัดการของเสียอันตราย คุณภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก การบริโภค
พ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร และพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการบูรณาการ
การดําเนินงานและทรัพยากรมากข้ึน 

๖.๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการติดตาม
ประเมินผล และการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

• จํานวนหน่วยงานและองค์กรผู้ให้ข้อมูลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ มีส่วนสําคัญ
ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานท่ีตรงกับความเป็นจริงและแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการติดตามประเมินผล การสนับสนุนการให้ข้อมูลโดยหน่วยงานและ
องค์กรภาคีมีข้อเสนอจากผลการติดตามและการหารือกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

- จัดทําฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบข้อมูล (หรือระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล) ประจํา
หน่วยงานภาคีเครือข่าย และทําการติดต่อสอบถามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

- ติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังแบบเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ 

- การติดตามประเมินผลแผนฯ ตามระยะเวลา ควรดําเนินงานท้ังแบบออนไลน์และ
การส่งเอกสารแบบรายงานควบคู่กันไป และออกแบบเครื่องมือดังกล่าวให้ง่ายต่อ
การใช้งานของผู้ให้ข้อมูลมากท่ีสุด เช่น ลดการพิมพ์ซํ้าของข้อมูล และสามารถ
แสดงผลท่ีผู้ให้ข้อมูลสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

- กําหนดระยะเวลาการดําเนินการและการติดตามประเมินผลตามแผนฯ โดยประสาน
แจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบล่วงหน้า และอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบก่อนการประเมินผล เพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจ
และหารือแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการติดตามประเมินผล 

• วิธีการส่ือสารและเผยแพร่ผลการติดตามประเมินผล ภาคีเครือข่ายเสนอให้มีการ
เผยแพร่ผลการติดตามประเมินผลให้มากข้ึนเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซ่ึงมีข้อเสนอ ดังนี้ 
- จัดทําฐานข้อมูลผลการติดตามและเผยแพร่บนเว็บไซต์ สผ. 
- จัดส่งผลการติดตามประเมินผลในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ดิจิตอลให้กับภาคี

เครือข่าย 
- จัดประชุมสัมมนาผลการติดตามประเมินผล 
- สื่อสารผลการติดตามผ่านสื่อสาธารณะ และ Social media  



๖-๑๓ 

- มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นผลการติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแผนฯ  
และการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

• ข้อเสนอแนะต่อการใช้ผลการติดตามประเมินผลในการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

- จัดส่งข้อมูลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการฯ และ
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานะ
ตนเอง กระตุ้นการดําเนินงานตามแผนฯ และเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

- จัดประชุมระดมความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะต่อประเด็นสําคัญตามท่ีผลการ
ประเมินระบุ เช่น ด้านการจัดการขยะอันตราย และการส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

- ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขับเคล่ือนแผนฯ 
โดยแบ่งยุทธศาสตร์เพ่ือลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติ และติดตามประเมินผลร่วมกัน
ต่อไป 

๖.๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้าน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาและเร่งแก้ไขระบบในปัจจุบัน ระบบการติดตามท่ีมีการใช้ในปัจจุบัน 

พัฒนาข้ึนโดยใช้รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ จึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้าง ตัวชี้วัด การรายงานผล 
รวมถึงการต้ังค่าต่าง ๆ ให้รองรับระบบหมวดหมู่ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในการนําเข้าผลรายงานของข้อมูล  ควรแยกโครงการออกมาจากระบบเดิม 
ควรจัดทําแนวทางการใช้งานระบบการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอีกฉบับ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานและการนําเข้าข้อมูล
ได้อย่างชัดเจน 

- การพัฒนาระบบในอนาคต ได้แก่ จัดการลําดับชั้นข้อมูลสําหรับรายงานท่ีมีความ
ต่างกัน รวมถึงการจัดข้อมูลอ้างอิงอ่ืน ๆ พัฒนาโครงการให้สามารถใช้ติดตามการ
ดําเนินงานและดูผลการติดตามได้ พัฒนาระบบรับรองความต้องการใช้งานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวกับตัวเลข ควรสร้างระบบเพ่ือรองรับการจัดทําเป้าหมายและตัวชี้วัดเพ่ือ
รวบรวมการติดตามผลการดําเนินงานให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ด้วย รวมถึงพิจารณา
การนําเข้าการรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของโครงการเร่งด่วน (Flagship Projects) ด้วย  



บรรณานกุรมบรรณานกุรมบรรณานกุรมบรรณานกุรม 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่มีค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 
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รายละเอียดผลการดาํเนินงานตวัชีว้ัดทีม่ีคา่เปา้หมายเชงิปรมิาณรายละเอียดผลการดาํเนินงานตวัชีว้ัดทีม่ีคา่เปา้หมายเชงิปรมิาณรายละเอียดผลการดาํเนินงานตวัชีว้ัดทีม่ีคา่เปา้หมายเชงิปรมิาณรายละเอียดผลการดาํเนินงานตวัชีว้ัดทีม่ีคา่เปา้หมายเชงิปรมิาณ    

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแต่ละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
เสนอตัวชี้วัดแทนในการติดตามระยะครึ่งแผน : ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีดินสาธารณประโยชน์ มีความถูก
ต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมาย 

ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีดินสาธารณประโยชน์ มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๙๐
ภายในปี ๒๕๖๖ 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมท่ีดินออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไปแล้วท้ังสิ้น รวม ๔๘๒ แปลง  
เนื้อท่ี ๑๓๗,๖๖๐ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา 

รวมถึงปัจจุบัน ได้มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงและจัดเก็บท่ีกรมท่ีดินท้ังสิ้น จํานวน 
๑๕๑,๐๐๕ แปลง เนื้อท่ี ๘,๖๘๓,๑๒๙ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา  

จัดทําฐานข้อมูลท่ีดินของรัฐประเภทหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง จํานวน ๑๒๔,๕๘๘ แปลง จาก
ท้ังหมด ๑๕๖,๓๕๗ แปลง หรือ ร้อยละ ๗๙.๖ โดยเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ๙๗,๔๘๑ แปลง (จากท้ังหมด 
๑๒๓,๔๙๖ แปลง) และท่ีราชพัสดุ ๒๗,๑๐๗ แปลง (จากท้ังหมด ๓๒,๘๖๑แปลง) รายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี ๑-๑ ผลการดําเนินการออกหนังสือสําคัญ และจัดทําฐานข้อมูลท่ีดินของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ประเภทท่ีดิน จํานวนท้ังหมด 
(แปลง) 

ผลการดําเนินงาน จัดทํา
ฐานข้อมูล
ท่ีดินของรัฐ 

(แปลง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ ออกหนังสือ

สําคัญสําหรับ
ท่ีหลวงแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ท่ีสาธารณะประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้
ร่วมกัน (ท่ีสาธารณะ) 

๑๒๓,๔๙๖ ๑๑๘,๗๒๖ 
 

๔,๗๗๐ ๙๗,๔๘๑ ๗๘.๙ 

ท่ีสาธารณะประโยชน์
ประเภทเพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดิน 
(ท่ีราชพัสดุ) 

๓๒,๘๖๑ ๓๒,๒๗๙ ๕๘๒ ๒๗,๑๐๗ ๘๒.๔ 

รวมทุกประเภท ๑๕๖,๓๕๗ ๑๕๑,๐๐๕ ๕,๓๕๒ ๑๒๔,๕๘๘ ๗๙.๖ 
 

ท่ีมา: สรุปผลการดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ศูนย์ปฏิบัติการกรมท่ีดิน (๒๕๖๑) 

  และแบบรายงานการติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผน กรมพัฒนาท่ีดิน (๒๕๖๒) 
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ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีดินสาธารณประโยชน์ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔ 
จากค่าเป้าหมาย (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศแบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ 
และพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ 

ค่าเป้าหมาย  

พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศแบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนท่ี 
ป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ 

ผลการดําเนินงาน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าไม้ ๑๐๒.๔๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๑.๖๘ ของพ้ืนท่ีประเทศ 
เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐.๓๓ ล้านไร่ (พ้ืนท่ีป่าไม้ ๑๐๒.๑๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๑.๕๘ ของพ้ืนท่ีประเทศ)
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีป่าไม้ในช่วง ๖ ปีท่ีผ่านมา พบว่า พ้ืนท่ีป่าไม้มีแนวโน้มค่อนข้างคงท่ีท่ีประมาณ
ร้อยละ ๓๑ ของพ้ืนท่ีประเทศ  

ภาพท่ี ๑-๑ จํานวนและสัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๖๑ 

 
หมายเหตุ: ในการคํานวณพ้ืนท่ีป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ กําหนดให้พ้ืนท่ีป่าไม้หมายถึง 

พ้ืนท่ีปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจําแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่ อง 
ไม่น้อยกว่า ๓.๑๒๕ ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท่ีปรากฏล้อมรอบ
ด้วยพ้ืนท่ี ท่ีจําแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัสหรือพ้ืนท่ี ท่ี มี ต้นไม้ 
แต่ประเมินได้ว่าผลผลิต หลักของการดําเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร สวนผลไม้สวน
ยางพาราและสวนปาล์ม 

ท่ีมา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี ๒๕๖๑  
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สถานการณ์พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ซ่ึงรวมพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนท้ังสิ้น 
๒๗๒ แห่ง มีพ้ืนท่ีรวม ๖๘,๐๐๙,๓๙๘.๑๗ ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีป่าอนุรักษ์จํานวน ๒๗๐ แห่ง 
และมีพ้ืนท่ีรวม ๖๗,๑๑๕,๗๐๗.๑๙ ไร่ เม่ือพิจารณาในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนท้ังจํานวน
แห่งและพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ดังตาราง 

ตารางท่ี ๑-๒ พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ 

ประเภท
ป่า 

 
ปี 
(พ.ศ.) 

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมป่าอนุรักษ์ 

แห่ง พ้ืนท่ี (ไร่) แห่ง พ้ืนท่ี (ไร่) แห่ง พ้ืนท่ี (ไร่) แห่ง พ้ืนท่ี (ไร่) 

๒๕๕๖ ๑๒๗ ๓๘,๘๗๔,๒๘๗.๕๐ ๕๘ ๒๓,๐๘๐,๘๕๕.๕๗ ๖๗ ๓,๔๒๔,๔๙๑.๐๐ ๒๕๒ ๖๕,๓๗๙,๖๓๔.๐๗ 

๒๕๕๗ ๑๒๗ ๓๘,๘๗๔,๒๘๗.๕๐ ๕๘ ๒๓,๐๘๐,๘๕๕.๕๗ ๖๗ ๓,๔๒๔,๔๙๑.๐๐ ๒๕๒ ๖๕,๓๗๙,๖๓๔.๐๗ 

๒๕๕๘ ๑๒๗ ๓๘,๘๗๔,๒๘๗.๕๐ ๕๘ ๒๓,๐๘๐,๘๕๕.๕๗ ๖๗ ๓,๔๒๔,๔๙๑.๐๐ ๒๕๒ ๖๕,๓๗๙,๖๓๔.๐๗ 

๒๕๕๙ ๑๒๙ ๓๙,๐๓๙,๒๑๓.๔๓ ๕๙ ๒๓,๑๔๒,๓๖๑.๕๗ ๗๐ ๓,๘๘๑,๑๔๔.๐๐ ๒๕๘ ๖๖,๐๖๒,๗๑๙.๐๐ 

๒๕๖๐ ๑๓๑ ๓๙,๔๗๐,๗๓๙.๐๐ ๖๐ ๒๓,๓๖๐,๖๙๖.๑๙ ๗๙ ๔,๒๘๔,๒๗๒.๐๐ ๒๗๐ ๖๗,๑๑๕,๗๐๗.๑๙ 

๒๕๖๑ ๑๓๒ ๔๐,๘๔๗,๔๘๒.๘๒ ๖๐ ๒๓,๔๐๕,๑๒๔.๒๙ ๘๐* ๓,๗๕๖,๗๙๑.๐๖ ๒๗๒ ๖๘,๐๐๙,๓๙๘.๑๗ 

หมายเหตุ: * เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดงอยู่ระหว่างทําเรื่องเปลี่ยนสถานะจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็น 

วนอุทยาน (ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒) 

ท่ีมา: ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สิงหาคม ๒๕๖๒) 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  

สรุปข้อมูลพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๑๐๒,๔๘๘,๓๐๒.๑๙ ไร่ หรือร้อยละ ๓๑.๖๘ ของพ้ืนท่ี
ประเทศ เป็นป่าอนุรักษ์ ๒๗๒ แห่ง มีพ้ืนท่ี ๖๘,๐๐๙,๓๙๘.๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๒ ของพ้ืนท่ีประเทศ 
(กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) และพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๐.๖๖ (กรมป่าไม้) 

พ้ืนท่ีป่าไม้ท้ังหมดของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒ จากค่าเป้าหมาย โดยพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔ จากค่าเป้าหมาย และพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ ๗๑ จากค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
จากแนวโน้มพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีค่อนข้างคงท่ีประมาณร้อยละ ๓๑ ของพ้ืนท่ีประเทศในช่วง ๖ ปี ท่ีผ่านมา ทําให้มี 
ความเป็นไปได้มากท่ีพ้ืนท่ีป่าไม้อาจจะไม่สามารถถึงค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ ๔๐ ได้ในช่วงสิ้นสุดแผน (ผลการ
ดําเนินงานกลุ่ม ๓) 

 



ก-๔ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๕ ร้อยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให้เส่ือมโทรมเทียบกับพ้ืนดินท้ังหมด 

ค่าเป้าหมาย 

ท่ีดินได้รับการจัดการ และฟ้ืนฟู ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔** 

ผลการดําเนินงาน 

ดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติ ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด และดินต้ืน 
จากข้อมูลใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีเนื้อท่ีท้ังหมด ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ไร่ พ้ืนท่ีดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพ
ธรรมชาติของประเทศไทย มีเนื้อท่ี ๖๐,๐๒๕,๒๖๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๒ ของเนื้อท่ีประเทศ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีเนื้อท่ี ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ ของเนื้อท่ีประเทศ โดยดินปัญหาท่ีมี
เนื้อท่ีมากท่ีสุด ได้แก่ ดินต้ืน รองลงมา คือ ดินทรายจัด ดินเปรี้ยวจัด และดินอินทรีย์ ดังตาราง 

ตารางท่ี ๑-๓ ดินปัญหาท่ีเกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หน่วย: กิโลเมตร 

ดินปัญหา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละของพ้ืนท่ี
ประเทศ 

พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละของพ้ืนท่ี
ประเทศ 

๑. ดินอินทรีย์  ๓๔๔,๒๘๓ ๐.๑๑ ๓๔๕,๔๔๔ ๐.๑๑ 
๒. ดินเค็ม  ๔,๒๑๗,๓๑๙ ๑.๓๑ ๔,๒๐๐,๑๑๑ ๑.๓๑ 
๓. ดินเปรี้ยวจัด ๕,๕๖๕,๓๔๗ ๑.๗๓ ๕,๔๒๓,๖๔๑ ๑.๖๙ 
๔. ดินทรายจัด ๑๑,๗๕๖,๗๓๓ ๓.๖๖ ๑๑,๘๖๓,๖๑๗ ๓.๗๐ 
๕. ดินต้ืน ๓๔,๐๓๙,๓๗๕ ๑๐.๖๑ ๓๘,๑๙๒,๔๔๙ ๑๑.๙๑ 
รวมเนื้อท่ี (ไร่) ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ ๑๗.๔๔ ๖๐,๐๒๕,๒๖๒ ๑๘.๗๒ 

ท่ีมา: ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๑ กรมพัฒนาท่ีดิน  

สําหรับการดําเนินงานจัดการฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีดินมีปัญหาเสื่อมโทรมในปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ดินอินทรีย์ 
๐.๓๔ ล้านไร่ ดินเค็ม ๔.๔ ล้านไร่  ดินเปรี้ยวจัด ๕.๑ ล้านไร่  ดินค่อนข้างเป็นทราย ๓๒.๗ ล้านไร่ ดินทรายจัด 
๑๑.๑ ล้านไร่ ดินต้ืน ๒๙.๖ ล้านไร่ รวม ๘๓.๒๔ ล้านไร่ ได้รับการฟ้ืนฟูคุณภาพเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ 
ท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะของดินและสภาพของท่ีดิน (แบบรายงานการติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผน 
กรมพัฒนาท่ีดิน ๒๕๖๒) 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  
สรุปข้อมูลร้อยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให้เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนดินท้ังหมด พบว่าปี ๒๕๖๑ สูงข้ึนกว่า

ปีฐาน (ปี ๒๕๕๘) และพ้ืนท่ีท่ีดินได้รับการจัดการ และฟ้ืนฟู คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕ จากค่าเป้าหมาย (ผลการ
ดําเนินงานกลุ่ม ๓) 

 
 



ก-๕ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๖ ชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตามแนวทางมาตรการหรือมีโครสร้างท่ีเหมาะสม 
เป้าหมายระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร 

ค่าเป้าหมาย  

ตารางท่ี ๑-๔ สรุปข้อมูลพ้ืนท่ีกัดเซาะชายฝ่ังรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วย: กิโลเมตร 

หมายเหตุ: **การกัดเซาะชายฝั่งข้ันรุนแรง ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร 

จังหวัด 

พ้ืนที่ประสบปญัหากดัเซาะ พ้ืนที่ที่ไม่มีการกัดเซาะ  พ้ืนที่อ่ืน ๆ  
ยังไม่ดําเนินการแก้ไข ดําเนิน 

การ 
แก้ไขแล้ว 

สะสม 
มาก 

สะสม 
น้อย  

พ้ืนที่สมดุล 
พ้ืนที่

ก่อสร้าง 
รุกล้ํา  

พ้ืนที่ 
หัวหาด  

 

พ้ืนที่ 
ปากแม่นํ้า 

รวม 
ความยาว รุนแรง 

ปาน
กลาง 

น้อย 

ตราด ๑.๙๘ - ๒๔.๗๗ ๑๕.๗๓ ๑.๕๖ ๐.๕๕ ๙๒.๔๖ ๗.๗๔ ๒๗.๙๕ ๕.๔๖ ๑๗๘.๑๙ 
จันทบุรี - - ๒๒.๘๒ ๑๘.๖๘ - ๐.๐๗ ๓๓.๔๒ ๔.๑๙ ๒๑.๘๓ ๓.๐๓ ๑๐๔.๐๔ 
ระยอง ๐.๑๖ ๓.๕๓ ๐.๐๑ ๒๒.๘๗ ๐.๖๕ ๐.๐๐๐๕๑ ๕๙.๘๕ ๘.๘๘ ๘.๕๒ ๑.๑๕ ๑๐๕.๖๑ 
ชลบุรี - - ๐.๔๐ ๖๕.๙๖ ๐.๑๔ - ๓๗.๓๐ ๒๕.๗๐ ๓๙.๘๑ ๐.๘๕ ๑๗๐.๑๗ 
ฉะเชิงเทรา ๐.๐๑ - - ๑๑.๕๐ ๒.๔๖ - ๑.๘๔ - - ๐.๗๔ ๑๖.๕๖ 
สมุทร 
ปราการ 

๗.๓๐ - ๐.๒๑ ๔๔.๘๐ - - ๒.๘๔ - 
- ๒.๒๔ ๕๗.๔๐ 

กรุงเทพฯ - - - ๗.๑๑ - - - - - - ๗.๑๑ 
สมุทรสาคร - - - ๓๘.๖๑ - - ๒.๕๕ - - ๐.๘๘ ๔๒.๐๔ 
สมุทร 
สงคราม 

- - - ๑๕.๕๔ - - ๖.๙๘ - 
- ๑.๗๑ ๒๔.๒๓ 

เพชรบุรี ๓.๘๑ ๐.๕๘ ๑.๒๑ ๔๑.๕๕ - - ๔๐.๕๙ ๐.๐๓ - ๑.๙๕ ๘๙.๗๑ 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

๐.๕๕ ๐.๒๒ ๓.๗๒ ๕๐.๗๒ ๑.๑๖ ๐.๕๒ ๑๓๒.๒๒ ๐.๗๖ 
๕๕.๑๓ ๑.๘๓ ๒๔๖.๘๔ 

ชุมพร - - - ๑๓.๕๗ ๐.๓๖ - ๑๕๖.๕๙ ๔.๗๘ ๗๐.๔๓ ๒.๖๐ ๒๔๘.๓๓ 
สุราษฎร์ธานี ๐.๔๙ ๐.๓๐ ๑.๒๔ ๘.๙๒ ๐.๓๔ ๐.๕๐ ๑๒๘.๙๐ ๑.๗๑ ๘.๓๔ ๖.๔๒ ๑๕๗.๑๗ 
นครศรีธรรมราช ๔.๔๘ - ๙.๒๓ ๔๗.๗๗ ๐.๕๔ ๑.๕๖ ๑๓๔.๔๒ - ๓๓.๓๗ ๕.๔๕ ๒๓๖.๘๑ 
สงขลา ๑๒.๐๕ ๐.๗๕ ๔.๗๓ ๓๕.๗๑ ๕.๒๓ - ๙๖.๘๔ - ๑.๕๒ ๑.๗๐ ๑๕๘.๕๓ 
ปัตตานี ๗.๒๑ - ๑๕.๗๘ ๒๑.๒๔ ๖.๕๔ - ๘๒.๕๒ ๓.๑๗ ๐.๖๙ ๒.๘๘ ๑๔๐.๐๓ 
นราธิวาส ๐.๘๒ - ๓.๗๕ ๒๗.๓๑ ๑.๖๙ - ๒๐.๘๕ - ๑.๕๗ ๑.๐๒ ๕๗.๐๒ 
ระนอง ๐.๖๖ ๐.๗๓ ๓.๕๐ ๕.๖๙ ๐.๐๗ - ๑๑๒.๔๒ ๐.๖๘ ๒๙.๗๙ ๑๙.๐๐ ๑๗๒.๕๕ 
พังงา ๑.๑๙ ๐.๔๕ ๒.๑๗ ๔.๔๓ - - ๑๕๓.๗๑ ๒.๙๘ ๓๓.๖๐ ๓๗.๒๕ ๒๓๕.๗๘ 
ภูเก็ต ๐.๔๑ ๐.๒๔ ๐.๖๓ ๒๓.๔๘ ๐.๐๓ - ๘๘.๗๒ ๒.๙๓ ๘๒.๕๑ ๓.๘๗ ๒๐๒.๘๓ 
กระบี่ - ๐.๔๕ ๑.๗๖ ๙.๙๙ - - ๑๐๘.๘๙ ๓.๕๘ ๕๖.๖๙ ๒๒.๔๓ ๒๐๓.๗๙ 
ตรัง ๐.๗๓ ๐.๓๙ - ๕.๓๔ - - ๘๙.๔๔ ๑.๐๙ ๒๐.๓๗ ๑๗.๖๗ ๑๓๕.๐๓ 
สตูล ๐.๓๐ - - ๒๒.๑๙ - - ๑๑๐.๖๘ ๑.๑๕ ๑๔.๖๘ ๑๒.๓๘ ๑๖๑.๓๘ 

รวม 
๔๒.๑๗ ๗.๖๔ ๙๕.๙๒ ๕๕๘.๗๑ ๒๐.๗๖ ๓.๒๐ ๑,๖๙๔.๐๕ ๖๙.๓๖ ๕๐๖.๘๐ ๑๕๒.๕๒ ๓,๑๕๑.๑๓ 

๗๐๔.๔๔ ๑,๗๑๘.๐๑ ๗๒๘.๖๘  



ก-๖ 
 

ผลการดําเนินงาน 

สถานการณ์พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐  จากความยาวชายฝั่ง ๓,๑๕๑.๑๓ กม. พบว่า 
มีพ้ืนท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประมาณ ๗๐๔.๔๔ กิโลเมตร ซ่ึงแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีกัดเซาะชายฝั่งท่ีมี
การดําเนินการแก้ไขแล้ว ๕๕๘.๗๑ กิโลเมตร (ร้อยละ ๑๘ ของแนวชายฝั่ง) และพ้ืนท่ีกัดเซาะท่ียังไม่ดําเนินการ
แก้ไข ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร (ร้อยละ ๕ ของแนวชายฝั่ง) โดยแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีกัดเซาะรุนแรง ๔๒.๑๗ กิโลเมตร 
พ้ืนท่ีกัดเซาะปานกลาง ๗.๖๔ กิโลเมตร และพ้ืนท่ีกัดเซาะน้อย ๙๕.๙๒ กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ๑๔๕.๗๓ กิโลเมตร จาก ๑๕๔.๐๘ 
กิโลเมตร ซ่ึงลดลงเป็นระยะทางกว่า ๘.๓๕ กิโลเมตร ท้ังนี้ ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีแนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อย ยกเว้น จังหวัดตราด จันทบุรี และภาพรวมพ้ืนท่ีฝั่งอันดามันท่ีมีพ้ืนท่ีแนวการกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมข้ึน 

ท่ีมา: ข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมทรัพยากรทางทะเล 
  และชายฝั่ง 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน 

จํานวนชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะได้รับการจัดการเกินกว่าค่าเป้าหมาย ๕๐๙ กม. และมีการกัดเซาะชายฝั่ง 
ข้ันรุนแรงน้อยกว่าเป้าหมาย ๕๗.๘๓ กม. (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑)  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๗ ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓-๙ 

ค่าเป้าหมาย  

ปะการังมีชีวิตเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๗.๕ 

ผลการดําเนินงาน 

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวปะการังของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น ๑๔๙,๐๒๕ ไร่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๐๕  
จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีมีพ้ืนท่ี ๑๔๘,๙๕๕ ไร่ เนื่องจาก มีการสํารวจแนวปะการังเพ่ิมเติมในจังหวัดปัตตานี และ
นราธิวาส ในภาพรวม ปะการังท่ีมีสถานภาพสมบูรณ์ดีคิดเป็นประมาณร้อยละ ๓๑.๔ ปะการังท่ีมีสภาพ
สมบูรณ์ปานกลางร้อยละ ๓๑.๖  และแนวปะการังท่ีมีสภาพเสียหาย ร้อยละ ๓๗ ซ่ึงพบปะการังมีสภาพดีข้ึน
เม่ือเทียบกับสถานภาพปี ๒๕๕๘ ในบริเวณจังหวัดระยอง ชลบุรี และนราธิวาส  

พิจารณาตามการแบ่งเขต พบว่า บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง มีพ้ืนท่ีแนวปะการังมากท่ีสุด ๔๖,๗๘๕ ไร่ 
แต่มีสถานภาพแนวปะการังเสียหายถึงเสียหายมาก รองลงมา คือ บริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีพ้ืนท่ีแนว
ปะการัง ๔๒,๘๘๖ มีสถานภาพแนวปะการังเสียหายมาก และบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง ๓๐,๔๗๙ ไร่ 
มีสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ปานกลางและเสียหายมาก ในขณะท่ี บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีพ้ืนท่ีแนว
ปะการัง ๒๘,๑๔๗ ไร่ มีสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ปานกลางถึงเสียหายมาก ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 
มีพ้ืนท่ีแนวปะการังน้อยท่ีสุด ๗๒๘ ไร่ แต่มีสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์มาก ดังตาราง 

 
 



ก-๗ 
 

ตารางท่ี ๑-๕  พ้ืนท่ีและสถานภาพแนวปะการังในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เขต จังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขนาดพ้ืนท่ี 
(ไร่) 

สถานภาพโดยรวม 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ไร่) 
สถานภาพโดยรวม 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตราด ๑๗,๗๕๘ เสียหายมาก ๑๗,๗๕๘ เสียหายมาก 
จันทบุรี ๗๖๖ เสียหาย ๗๖๖ เสียหาย 
ระยอง 

๓,๑๕๑ 
ปานกลาง-
เสียหาย 

๓,๑๕๑ 
สมบูรณ์ปานกลาง 

ชลบุรี ๖,๔๗๒ เสียหาย ๖,๔๗๒ สมบูรณ์ปานกลาง 
รวม ๒๘,๑๔๗  ๒๘,๑๔๗  
อ่าวไทยตอนกลาง ประจวบคีรีขันธ์ ๑,๔๕๐ เสียหาย ๑,๔๕๐ เสียหาย 

ชุมพร ๙,๑๖๕ เสียหายมาก ๙,๑๖๕ เสียหายมาก 
สุราษฎร์ธานี ๓๖,๑๖๙ เสียหายมาก ๓๖,๑๗๐ เสียหายมาก 

รวม ๔๖,๗๘๔  ๔๖,๗๘๕  
อ่าวไทยตอนล่าง นครศรีธรรมราช ๔๑๒ สมบูรณ์มาก ๔๑๒ สมบูรณ์มาก 

สงขลา ๑๖๗ สมบูรณ์ปานกลาง ๑๖๗ สมบูรณ์ปานกลาง 
ปัตตานี ๘๐ สมบูรณ์มาก ๑๐๘ สมบูรณ์มาก 
นราธิวาส ๐ -  ๔๑ สมบูรณ์ปานกลาง 

รวม ๖๕๙  ๗๒๘  
ทะเลอันดามันตอนบน ระนอง ๒,๘๒๘ เสียหายมาก ๒,๘๒๘ เสียหายมาก 

พังงา ๒๖,๑๒๖ เสียหายมาก ๒๖,๑๒๖ เสียหายมาก 
ภูเก็ต ๑๓,๙๓๒ เสียหายมาก ๑๓,๙๓๒ เสียหายมาก 

รวม ๔๒,๘๘๖  ๔๒,๘๘๖  
ทะเลอันดามัน
ตอนล่าง 

กระบ่ี ๑๔,๐๓๙ เสียหายมาก ๑๔,๐๓๙ เสียหายมาก 
ตรัง ๓,๐๑๓ เสียหายมาก ๓,๐๑๓ เสียหายมาก 
สตูล ๑๓,๔๒๗ สมบูรณ์ปานกลาง ๑๓,๔๒๗ สมบูรณ์ปานกลาง 

รวม ๓๐,๔๗๙  ๓๐,๔๗๙  
รวมท้ังประเทศไทย ๑๔๘,๙๕๕ ๑๔๙,๐๒๕ 

ท่ีมา: ข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  
แนวปะการังท่ีมีสภาพเสียหายลดลงจากปีฐาน โดยพบปะการังมีสภาพดีข้ึนเม่ือเทียบกับสถานภาพปี 

๒๕๕๘ ในบริเวณจังหวัดระยอง ชลบุรี และนราธิวาส อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุ ‘ปริมาณปะการังท่ีมีชีวิต’ 
ตามตัวชี้วัดได้ (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๔) 



ก-๘ 
 

หมายเหตุ: จากการหารือเบ้ืองต้นกับนักวิชาการประมงชํานาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
มีข้อเสนอเบ้ืองต้นเพ่ือปรับตัวชี้วัดเป็น ‘แนวปะการังท่ีมีสถานภาพสมบูรณ์ดี มีปริมาณเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ ๓-๙’ เพ่ือการติดตามประเมินผลระยะต่อไป) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑ คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

ค่าเป้าหมาย  

จํานวนแหล่งน้ําผิวดินมีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๘๐ 

ผลการดําเนินงาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําสําคัญท่ัวประเทศ จํานวน ๖๕ แหล่งน้ํา 
แม่น้ําสายหลักของประเทศ ๕๙ แม่น้ํา และแหล่งน้ํานิ่ง ๖ แหล่ง มีแหล่งน้ําท่ีมีดัชนีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อย
ละ ๔๖ เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ ๔๕ และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ ๙ ไม่มีแหล่งน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
และเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (ข้อมูลจากแบบรายงานการติดตามฯ ของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รอบ ๖ เดือน) มีแหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ร้อยละ ๔๙ เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ ๓๙ และเกณฑ์เสื่อมโทรม 
ร้อยละ ๑๒ และเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๐ แหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๘๓ 
เป็นร้อยละ ๙๑ และแหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงจากร้อยละ ๑๗ เป็นร้อยละ ๙ 

เม่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พบว่า คุณภาพน้ําของแหล่งน้ําผิวดิน
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ปัจจุบันไม่พบแหล่งน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และต้ังแต่

ไม่มีแหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยแนวโน้ม๒๕๕๒ พ.ศ. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําค่อนข้างดีข้ึน 
ดังภาพท่ี ๑-๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก-๙ 
 

ภาพท่ี ๑-๓ สถานการณ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

 
ท่ีมา: สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  

แหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีเพ่ิมข้ึน และแหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงจากปีฐาน  
โดยจํานวนแหล่งน้ําผิวดินมีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๕ จากค่าเป้าหมาย (ผลการ
ดําเนินงานกลุ่ม ๒) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ ๙๙ 

ค่าเป้าหมาย  

จํานวนวันท่ีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๙ 

ผลการดําเนินงาน 

คุณภาพอากาศท่ีตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติท่ัวประเทศของกรมควบคุมมลพิษ 
ท้ังหมด ๖๓ สถานี ในพ้ืนท่ี ๓๓ จังหวัด มีแนวโน้มทรงตัว ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
เมืองขนาดใหญ่ เขตอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเผาในท่ีโล่ง  

สําหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง 
๒๓.๐-๑๒๐.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และค่าเฉลี่ยท้ังประเทศ ๔๒.๐ มคก./ลบ.ม.  
(ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ มคก./ลบ.ม.) เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีค่าเฉลี่ย ๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. หรือร้อยละ ๒.๔ 
ส่วนค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง อยู่ในช่วง ๒.๐-๓๐๓.๐ มคก./ลบ.ม. และค่าสูงสุดเฉลี่ยท้ังประเทศ ๑๑๗.๐ มคก./ลบ.ม.  
(ค่ามาตรฐาน ๑๒๐.๐ มคก./ลบ.ม.) เม่ือพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 



ก-๑๐ 
 

ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน มีแนวโน้มคงตัว ยกเว้นพ้ืนท่ีตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยใน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ้ืนท่ีตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี รวมท้ังกรุงเทพและปริมณฑลมีค่าสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี  

ภาพท่ี ๑-๔ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉล่ียรายปีและค่าเฉล่ียรายพ้ืนท่ี  
 พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

 
ท่ีมา: สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) 

สําหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต สรุปได้ดังนี้  

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๖๑ มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกินมาตรฐาน 
ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑-มกราคม ๒๕๖๒ แหล่งกําเนิดหลักมา
จากยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาท่ีลักษณะอากาศจมตัว ลมสงบ ทําให้อุณหภูมิของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงข้ึน จนเกิดสภาพอากาศปิด เกิดการสะสมฝุ่นละอองในบรรยากาศ  

พ้ืนท่ีตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ในปี ๒๕๖๑ จํานวนวันท่ีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ 
ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน ๑๖๕ วัน จากการตรวจวัด ๓๖๒ วัน (ร้อยละ ๔๖) เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐  
ร้อยละ ๒๗ โดยค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ท่ีตรวจวัดได้อยู่ระหว่าง ๒๗-๓๐๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)  
(ค่ามาตรฐาน ๑๒๐) ส่วนค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ ๑๑๙.๕ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน ๕๐) ซ่ึงสูงกว่าปี ๒๕๖๐  
ท่ีมีค่าเท่ากับ ๑๐๓.๒ มคก./ลบ.ม. สาเหตุหลักของปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีมาจากการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองจากโรงปูนซิเมนต์ โรงปูนขาว โรงโม่บดย่อยหิน เหมืองหินในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง รวมถึง
การจราจร การบรรทุกขนส่งในพ้ืนท่ี และถนนสาธารณะท่ีมีสภาพชํารุด  

พ้ืนท่ี ๙ จังหวัดภาคเหนือ ในปี ๒๕๖๑  จํานวนวันท่ีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เท่ากับ 
๓๔ วัน ซ่ึงลดลงจากปี ๒๕๖๐ ท่ีเท่ากับ ๓๘ วัน หรือร้อยละ ๑๑ นอกจากนี้ พบจุดความร้อนสะสม  
จํานวน ๔,๗๒๒ จุด ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ท่ีมี ๕,๔๑๘ จุด หรือร้อยละ ๑๒.๘ ซ่ึงปัจจัยท่ีทําให้สถานการณ์ 



ก-๑๑ 
 

หมอกควันดีข้ึน เป็นผลมาจากการบูรณาการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทย 
เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการแบบ Single Command 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  

จํานวนวันท่ีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในพ้ืนท่ีวิกฤต มี ๑๙๗ วัน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔ จากวันท่ีตรวจวัดท้ังหมด และคิดเป็นเป็นร้อยละ ๕๔.๙ จากค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
จากข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ท่ีมีแนวโน้มคงตัว และแนวโน้มสูงข้ึนในพ้ืนท่ีวิกฤต  
ทําให้มีความเป็นไปได้มากท่ีจํานวนวันท่ีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
อาจจะไม่สามารถถึงค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ ๙๙ ได้ในช่วงสิ้นสุดแผน (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 

ค่าเป้าหมาย  

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ อัตราการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  

ผลการดําเนินงาน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ประมาณ ๒๗.๙๓ ล้านตัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๒.๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณ ๒๗.๓๗ ล้านตัน และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ประมาณ 
๑.๑๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีปริมาณ ๑.๑๓ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน สําหรับการ
จัดการขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง ๑๐.๘๕ ล้านตัน  
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท้ังหมด ส่วนขยะมูลฝอยท่ีถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์มี
ประมาณ ๙.๗๖ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือเป็นขยะ
ท่ีถูกกําจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ ๗.๓๒ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๑ เม่ือพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา 
พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า การจัดการ
ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยมีปริมาณขยะท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 



ก-๑๒ 
 

 

ภาพท่ี ๑-๕ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน การนําไปใช้ประโยชน์ การกําจัดอย่างถูกต้อง และขยะมูลฝอย 

 ท่ีได้รับการกําจัดอย่างไม่ถูกต้อง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑  

 

ท่ีมา: สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑ จากค่าเป้าหมาย 
และอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) เกินค่าเป้าหมาย (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๒) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

ค่าเป้าหมาย  

ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๐ 

ผลการดําเนินงาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเสียอันตรายจากชุมชนมี ๖๓๘,๐๐๐ ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓.๒ โดย
ร้อยละ ๖๕ เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ๔๑๔,๖๐๐ ตัน และร้อยละ ๓๕ เป็นของเสียอันตราย
จากชุมชนประเภทอ่ืน ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ จํานวน ๒๒๓,๔๐๐ ตัน 
ซ่ึงของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ ๑๓ หรือประมาณ ๘๓,๖๐๐ ตัน  
(แบบรายงานการติดตามประเมินผลระยะครึ่งแผน กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒) 



ก-๑๓ 
 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  

ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓ จากค่าเป้าหมาย (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๕ จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อคน 

ค่าเป้าหมาย  

จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อคน 

ผลการดําเนินงาน  

         พ้ืนท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะท้ังหมด ๒๓,๘๐๑ ไร่ 
คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร ๖.๗๐ ตารางเมตรต่อคน (ข้อมูล จํานวนและสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวใน
กรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๒,๘๔๓ ไร่ 
คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากร ๖.๔๓ ตารางเมตรต่อคน และเม่ือพิจารณาแนวโน้มพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในรูปแบบสวนสาธารณะในช่วง ๘ ปีท่ีผ่านมา พบว่า จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวและสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อคนของ
กรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมท่ีดี (สนามกีฬา
กลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ําท่ีลุ่ม ท่ีว่าง พ้ืนท่ีไม้ยืนต้น พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และพ้ืนท่ี
อ่ืน ๆ) จํานวน ๕,๐๙๔ แห่ง โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๙๕,๘๕๐ไร่ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีจํานวน ๔,๗๓๐ แห่ง 
และมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๙๓,๖๕๕ ไร่ ซ่ึงหากรวมพ้ืนท่ีสีเขียวท้ัง ๒ ประเภท กรุงเทพมหานครจะมีปริมาณพ้ืนท่ี 
สีเขียวรวมเท่ากับ ๑๑๙,๖๕๑  ไร่ (๑๙๑,๔๔๑,๖๐๐ ตารางเมตร) และจากจํานวนประชากรกรุงเทพมหานคร
ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๕,๖๗๖,๖๔๘ คน จะทําให้สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครเป็น ๓๓.๗๒ ตารางเมตร 
ต่อคน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

ภาพท่ี ๑-๖ จํานวนและสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑ 

 
ท่ีมา: จํานวนและสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ์ 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรุงเทพมหานคร)  



ก-๑๔ 
 

 พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลนครท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวต่อจํานวนประชากร ๑๐ 
ตารางเมตรต่อคนข้ึนไป (ต้ังแต่ ๑๐ ถึง ๒๕๐ ตารางเมตรต่อคน) มีจํานวน ๒๕ แห่ง จากเทศบาลนครท้ังหมด ๓๐ 
แห่ง และค่าเฉลี่ยพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากรของเทศบาลนคร ๓๐ แห่ง อยู่ท่ี ๓๘.๗๕ ตารางเมตรต่อคน  

 พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลเมือง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมีพ้ืนท่ีสีเขียวต่อจํานวนประชากร ๑๐ 
ตารางเมตรต่อคนข้ึนไป (ต้ังแต่ ๑๒.๑๑ ถึง ๑๑,๕๒๘.๔๖ ตารางเมตรต่อคน มีจํานวน ๑๗๗ แห่ง จากเทศบาลเมือง
ท้ังหมด ๑๗๘ แห่ง และค่าเฉลี่ยพ้ืนท่ีสีเขียวต่อจํานวนประชากรของเทศบาลเมือง ๑๗๘ แห่ง อยู่ท่ี ๗๙๓.๑๔ ตาราง
เมตรต่อคน (ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมือง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  

จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวรวมทุกประเภท ท้ังในกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เกินกว่าค่า
เป้าหมาย (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ สัดส่วนของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า และบริการท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม และสัดส่วนปริมาณจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ค่าเป้าหมาย  

เป้าหมายการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแผนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะท่ี ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๑ เป้าหมายการเพ่ิมจํานวนหน่วยงาน หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้  องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในกํากับของรัฐ* และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน** ร้อยละ ๑๐๐ 
และหน่วยงานเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*** ร้อยละ ๕๐ 

๒ เป้าหมายการเพ่ิมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างฯ สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจํานวน ๒๔ 
รายการ ได้แก่ รายการสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑๙ รายการ ดังนี้ ๑) กระดาษถ่ายเอกสาร
หรืองานพิมพ์ท่ัวไป ๒) กระดาษชําระ ๓) กล่องใส่เอกสาร ๔) เครื่องถ่ายเอกสาร ๕) เครื่องพิมพ์  
๖) เครื่องเรือนเหล็ก ๗) ซองบรรจุภัณฑ์๘) ตลับหมึก ๙) แบตเตอรี่ปฐมภูมิ ๑๐) ปากกาไวท์บอร์ด 
๑๑) ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด ๑๒) แฟ้มเอกสาร ๑๓) สีทาอาคาร ๑๔) หลอดฟลูออเรสเซนส์ 
๑๕) รถยนต์ ๑๖) น้ํามันหล่อลื่น ๑๗) น้ํามันเชื้อเพลิง ๑๘) ผลิตภัณฑ์ผ้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๙) รถตู้ และรายการบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๕ รายการ ดังนี้ ๑) สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง ๒) สถานีบริการรถยนต์ )เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น (๓ ) บริการทําความสะอาด ๔) บริการ
โรงแรม ๕) บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเป้าหมายร้อยละมูลค่าของสินค้าและบริการท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานในกํากับของรัฐ *ร้อยละ ๘๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน **ร้อยละ ๖๐ และหน่วยงาน
เอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ***ร้อยละ ๗๐ 
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หมายเหตุ:   
 * ยาลัย และหน่วยงานในกํากับของรัฐทหน่วยงานองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิ  
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓๘๐ แห่ง 

 ** องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และเทศบาล อ้างอิงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒,๕๑๙ แห่ง 
 *** หน่วยงานเอกชน อ้างอิงจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสมาชิกบริษัทจดทะเบียนไทย ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๘๗๖ กลุ่มบริษัท 

ผลการดําเนินงาน  

จากการรายงานผลของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา กรมควบคุมมลพิษได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือให้
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปยังหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวนท้ังสิ้น ๑,๘๐๙ แห่ง มีหน่วยงานท่ีแจ้ง
เข้าร่วมดําเนินการฯ จํานวน ๑,๑๐๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๕ ของหน่วยงานเป้าหมายท้ังหมด มีเพียง 
๗๗๓ แห่ง ท่ีรายงานผลผ่านระบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๔ ของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการฯ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี ๑-๖ สัดส่วนหน่วยงานท่ีรายงานการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ 
 ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐ 

หน่วยงานเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานใน
กํากับของรัฐ 

๓๘๐ ๑๘๕ ๔๘.๖ ๒๒๓ ๕๘.๖ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒,๕๑๙ ๓๖๓ ๑๔.๔ ๕๕๐ ๒๑.๘ 

หน่วยงานเอกชนท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสมาชิกบริษัท 
จดทะเบียนไทย 

๘๗๖ - - - - 

จากการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานจํานวน 
๗๗๓ แห่ง ในรายการสินค้าและบริการ ๑๗ รายการ ได้แก่ ๑) กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ท่ัวไป 
๒) ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด ๓) หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๔) เครื่องเรือนเหล็ก ๕) กระดาษชําระ ๖) แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 
๗) ปากกาไวท์บอร์ด ๘) เครื่องถ่ายเอกสาร ๙) เครื่องพิมพ์ ๑๐) ตลับหมึก ๑๑) สีทาอาคาร ๑๒) ซองบรรจุภัณฑ์ 
๑๓) กล่องใส่เอกสาร ๑๔) บริการทําความสะอาด ๑๕) บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๑๖) บริการโรงแรม และ 
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๑๗) สถานีบริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น) พบว่ามีมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ี 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประมาณ ๕๕๐ ล้านบาท (คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  
ผลการดําเนินงานด้านจํานวนหน่วยงานสูงข้ึนจากปีฐาน โดยเฉพาะในกลุ่มหน่วยงานของรัฐ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ยังคงคิดเป็นสัดส่วนในภาพรวมเพียงร้อยละ ๕๘ และร้อยละ ๒๑ จากค่า
เป้าหมาย และยังขาดการรายงานจากภาคเอกชน ส่วนด้านสัดส่วนมูลค่ายังไม่สามารถระบุผลได้ (ผลการ
ดําเนินงานกลุ่ม ๓) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๖ พ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ค่าเป้าหมาย  

พ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน ๑๕ พ้ืนท่ี 

ผลการดําเนินงาน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการจัดทําเกณฑ์การประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยกําหนดเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๔๑ ตัวชี้วัด ครอบคลุม ๕ มิติ 
๒๐ ด้าน โดยระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ประกอบด้วย 

ระดับท่ี ๑ Engagement (การมีส่วนร่วม) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนปฏิบัติ 

 ตรวจสอบ และปรับปรุง การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

 เชิงนิเวศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
 ส่วนอุตสาหกรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น  

 (เกณฑ์ผ่าน ๕๐% หรือ ๘ คะแนนจาก ๑๕ คะแนน) 

ระดับท่ี ๒ Enhancement (การส่งเสริม) การผลักดันและส่งเสริมให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
          เชิงนิเวศเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายของ 

   การพัฒนา ซ่ึงดําเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ  

   (เกณฑ์ผ่าน ๖๐% หรือ ๒๔ คะแนน จาก ๔๐ คะแนน) 
ระดับท่ี ๓ Resource efficiency (ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร) การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ซ่ึงมี 

อยู่อย่างจํากัดในลักษณะท่ีส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ในขณะท่ีลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ  
สิ่งแวดล้อมให้น้อยลง ซ่ึงเป็นการช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีน้อยลง แต่ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ี
มากข้ึน หรือเป็นการส่งมอบคุณค่าท่ีมากข้ึนในขณะท่ีใช้ปัจจัยป้อนเข้าท่ีน้อยลง  
(เกณฑ์ผ่าน ๗๐% หรือ ๗๔ คะแนน จาก ๑๐๕ คะแนน) 

ระดับท่ี ๔ Symbiosis (การพ่ึงพาอาศัย) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่าง หน่วยงาน/องค์กร/คน 

   ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง โดยปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมแก่ทุกฝ่าย 

 (เกณฑ์ผ่าน ๘๐% หรือ ๑๐๐ คะแนน จาก ๑๒๕ คะแนน) 
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ระดับท่ี ๕ Happiness (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) สภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ท่ีแสดงถึงการมีชีวิต 

ท่ีดี ซ่ึงกําหนดโดยการมีอารมณ์ในเชิงบวก เช่น มีความยินดี พอใจ เพลิดเพลิน เป็นต้น 
(เกณฑ์ผ่าน ๘๐% หรือ ๑๖๐ คะแนน จาก ๒๐๐ คะแนน) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดําเนินการโครงการนําร่องพ้ืนท่ีเป้าหมายเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ใน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง สงขลา ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สุ
ราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี ซ่ึงมีระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ 

จังหวัดปราจีนบุรี : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๕๙/๒๐๐) 
จังหวัดระยอง : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๔๔/๒๐๐) 
จังหวัดสงขลา : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๓๖/๒๐๐) 
จังหวัดราชบุรี : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๒๐/๒๐๐) 
จังหวัดสมุทรปราการ : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๔๐/๒๐๐) 
จังหวัดสมุทรสาคร : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๒๓/๒๐๐) 
จังหวัดสระบุรี : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๓๓/๒๐๐) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๓๑/๒๐๐) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๔๑/๒๐๐) 
จังหวัดขอนแก่น : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๒๘/๒๐๐) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๓๐/๒๐๐) 
จังหวัดชลบุรี : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๓๖/๒๐๐) 
จังหวัดนครปฐม : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๒๒/๒๐๐) 
จังหวัดนครราชสีมา : ยังไม่ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๒๔/๒๐๐) 
จังหวัดปทุมธานี : ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ (ระดับ ๕ คะแนน ๗๖/๒๐๐) 

ท่ีมา: ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สืบค้น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  

มีพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน ๑๕ พ้ืนท่ี  แต่จากระดับการดําเนินงาน 
ซ่ึงส่วนใหญ่ผ่านความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับท่ี ๑ และมีคะแนนระดับท่ี ๕ น้อยกว่าครึ่งของค่า
คะแนนท่ีจะบรรลุ ทําให้มีแนวโน้มท่ีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน ๑๕ พ้ืนท่ีจะไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาสิ้นสุดแผน (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓) 

 
 
 
 



ก-๑๘ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๗ จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวไทย 

ค่าเป้าหมาย  

จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย 
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี** 

ผลการดําเนินงาน  
กรมการท่องเท่ียวได้จัดทํามาตรฐานด้านการท่องเท่ียวเสร็จสมบูรณ์แล้ว จํานวน ๕๖ มาตรฐาน (ข้อมูล 

ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) และนํามาตรฐานท่ีจัดข้ึนเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและให้การรับรอง โดยใน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับรองมาตรฐานมีจํานวนท้ังหมด ๔๐ แห่ง และ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับรองมาตรฐานมีจํานวนท้ังหมด ๙๖ แห่ง (กรมการท่องเท่ียว ๒๕๖๒) 

ด้านสถานประกอบการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวไทย มี ๑,๖๒๔ แห่ง เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีจํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย ๗๖๙ แห่ง 

ภาพท่ี ๑-๗ สถิติสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๑ 

 
ท่ีมา: สถิติสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย กรมการท่องเท่ียว 

 http://tts.dot.go.th/reports (สืบค้น: ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  

จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังหมด ๙๖ แห่ง เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๘  
เป็นจํานวน ๕๖ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔๐ 

จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย ปี ๒๕๖๑ มีจํานวน ๑,๖๒๔ 
แห่ง เพ่ิมข้ึน จากปี ๒๕๕๙ เป็นจํานวน ๘๕๕ แห่ง และเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๖๐ เป็นจํานวน ๑,๑๓๕ แห่ง 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓๒ (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑)  
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ก-๑๙ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง  

 ค่าเป้าหมาย  

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงร้อยละ  
๗ – ๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นปีฐาน) 

  จากการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในทุกสาขาเศรษฐกิจเทียบเคียง
กับกรณีพ้ืนฐาน (BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นปีฐาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

จะเพ่ิมข้ึนจาก ๒๗๙,๑๒๙ พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ktCO2eq) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ.๒๐๐๕) 
เป็น ๕๕๔.๖๔๙ พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ.๒๐๓๐) หรือคิดเป็นอัตราการ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒.๘ ต่อปี ดังนั้น เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นปริมาณท่ีลดลงระหว่าง ๑๖,๘๒๓-๔๘,๐๖๖ พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kt-CO2eq) 

ตารางท่ี ๑-๖  ค่าเป้าหมายจากการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาค 

        พลังงานและคมนาคมขนส่ง เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (BAU) โดยใช้ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
        เป็นปีฐาน 

 
  

ท่ีมา : คํานวณจากข้อมูลแผนท่ีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓  
         (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๐) 

 

 

สาขา ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kt-CO๒eq) 

พ.ศ.๒๕๔๘ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๘ 
ภาคพลังงาน ๒๐๐,๓๙๒ ๒๒๐,๘๕๖ ๒๔๐,๓๓๒ ๓๐๘,๕๘๗ ๓๖๒,๑๐๗ ๔๒๕,๖๔๙ 

ภาคของเสีย ๑๒,๘๗๘ ๑๓,๐๑๑ ๑๔,๔๘๙ ๑๖,๑๓๕ ๑๗,๙๖๘ ๒๐,๐๑๐ 
ภากระบวนการ
อุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ 

๑๙,๕๖๕ ๒๑,๔๐๘ ๒๓,๗๓๗ ๒๖,๓๐๔ ๒๙,๑๔๘ ๓๒,๓๖๐ 

ภาคเกษตรกรรม ๔๖,๒๙๔ ๕๒,๓๑๖ ๕๗,๕๕๔ ๖๓,๓๑๖ ๖๙,๖๕๖ ๗๖,๖๓๐ 

รวม ๒๗๙,๑๒๙ ๓๐๗,๕๙๑ ๓๓๖,๑๑๒ ๔๑๔,๓๔๔ ๔๗๘,๘๗๙ ๕๕๔,๖๔๙ 

สาขา ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kt-CO2eq) 
พ.ศ.๒๕๔๘ BAU พ.ศ.๒๕๖๓ ค่าเป้าหมาย ปริมาณท่ีลดลง ๗-๒๐% 

ภาคพลังงาน 
และขนส่ง 

๒๐๐,๓๙๒ ๒๔๐,๓๓๒ ๑๖,๘๒๓-๔๘,๐๖๖ 
 

สรุปค่าเป้าหมาย ๔๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (Mt CO๒eq) ในปี ๒๕๖๔ 



ก-๒๐ 
 

ผลการดําเนินงาน  

กระทรวงพลังงาน และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้นําส่งการประเมินก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีลดลงจากมาตรการในภาคพลังงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน และภาคขนส่งได้ท้ังสิ้น 
๓๗.๕๕ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒ ของเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ค.ศ. ๒๐๒๐) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน และภาคขนส่งได้ท้ังสิ้น 
๔๐.๒๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘ ของเป้าหมายปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) และข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือน
กระจกจากภาคพลังงานได้ท้ังสิ้น ๔๕.๖๘ MtCO2eq คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑ ของเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ค.ศ. ๒๐๒๐) (กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ.) 

ตารางท่ี ๑-๗ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ (MtCO2eq) ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 

ปีท่ี
ดําเนินการ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ (Mt CO๒eq) ร้อยละจากเป้าหมาย  
(๔๘ Mt CO2eq) ภาคพลังงาน ภาคขนส่ง รวม 

๒๕๕๘ ๑๔.๓๔ 
(๕ มาตรการ) 

- ๑๔.๓๔ 
(๕ มาตรการ) 

๒๙.๘ 

๒๕๕๙ ๓๗.๔๗ 
(๗ มาตรการ) 

๐.๐๘ 
(๒ มาตรการ) 

๓๗.๕๕ 
(๙ มาตรการ) 

๗๘.๒ 

๒๕๖๐ 
 

๔๐.๑๔ 
(๙ มาตรการ) 

๐.๑๒ 
(๒ มาตรการ) 

๔๐.๒๖ 
(๑๑ มาตรการ) 

๘๓.๘ 

๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ท่ีมา:  ผลการสนับสนุน “ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก” (NAMA: ๒๕๖๓ และ NDC: ๒๕๗๓)  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ๒๕๖๒ 

สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน และภาคขนส่งได้ คิดเป็น

ร้อยละ ๘๓.๘ ของเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) และข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ปี ๒๕๖๑ 
ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘ ของเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) (กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ. ๒๕๖๒)  
(ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๑) 

 
 
 



ก-๒๑ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย 
ค่าเป้าหมาย  
สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ผลการดําเนินงาน  

การใช้พลังงานหมุนเวียน๑ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ากับ ๑๒,๘๘๐ พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ เพ่ิมข้ึนจาก  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีการใช้พลังงานหมุนเวียน เท่ากับ ๑๒,๖๓๘ พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๕๑ ต่อปี ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายท้ังหมดเท่ากับร้อยละ ๑๔.๔๐ 
(สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๑) อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา สัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง เฉลี่ยร้อยละ ๒.๓๕ ต่อปี  
ตารางท่ี ก-๑๐ การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายของประเทศไทย  

หน่วย : พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ 

ปี (พ.ศ.) 
การใช้พลังงาน

หมุนเวียน 
การใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้าย* 

สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ต่อพลังงานขั้นสุดท้าย (ร้อยละ) 

๒๕๕๒ ๑๒,๔๕๕ ๖๘,๘๓๔ ๑๘.๐๙ 
๒๕๕๓ ๑๓,๔๑๘ ๗๒,๔๙๖ ๑๘.๕๑ 
๒๕๕๔ ๑๓,๑๓๘ ๗๕,๖๑๖ ๑๗.๖๑ 
๒๕๕๕ ๑๒,๙๗๖ ๗๘,๓๒๒ ๑๖.๕๗ 
๒๕๕๖ ๑๓,๙๗๘ ๗๙,๙๘๘ ๑๗.๔๘ 
๒๕๕๗ ๑๔,๗๒๙ ๘๒,๗๔๗ ๑๗.๘๐ 
๒๕๕๘ ๑๔,๐๓๗ ๘๔,๘๒๑ ๑๖.๕๕ 
๒๕๕๙ ๑๒,๖๓๓ ๘๕,๕๙๘ ๑๔.๗๖ 
๒๕๖๐ ๑๒,๖๓๘ ๘๗,๑๐๐ ๑๔.๕๑ 
๒๕๖๑ ๑๒,๘๘๐ ๘๙,๔๖๑ ๑๔.๔๐ 

การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปี (ร้อยละ) ๐.๕๑ ๒.๙๓ -๒.๓๕ 

ท่ีมา:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕๖๒) 
สรุปผลการดําเนินงานในระยะครึ่งแผน  
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายของประเทศไทยลดลงจากปีฐาน และมี

แนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๒.๓๕ ต่อปี ในระยะ ๑๐ ปี (ผลการดําเนินงานกลุ่ม ๓) 
 
๑ พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ํา ชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ําข้ึนน้ําลง และพลังงานคลื่น (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ๒๕๖๒)  
พลังงานทดแทน ประกอบด้วย พลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ ที่ใช้ทดแทน
ปิโตรเลียม (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ๒๕๖๒) 



 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข 

สรปุผลการประชุมชี้แจงเวทีภาคีเครือข่าย ๕ ภูมิภาค 
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สรปุผลการประชมุชีแ้จงภาคเีครอืขา่ย ๕ ภมูภิาค 

การประชุมชี้แจงภาคีเครือข่าย ก าหนดจัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจัดการฯ 
เครื่องมือและวิธีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนจัดการฯ  
โดยจัดประชุมภูมิภาคละ ๑ ครั้ง ใน ๕ ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคตะวันออก 
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  

การประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายฯ จะให้ความส าคัญกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจัดการฯ  
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ การร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น
ต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ให้ เกิดการขยายผล 
และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่อไป ปัญหา
อุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จของการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ข้อเสนอแนะต่อ
นโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามภายใต้แผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระยะ
ต่อไป ทั้งนี้ การจัดประชุมภูมิภาคแต่ละภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึ กษา 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน 

๑) การประชมุชีแ้จงเวทภีาคีเครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื:  

ปัญหาการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ 

จงัหวดักาฬสินธุ์ 

การประชุมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นการด า เนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔: กรณีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เวทีภาคีเครือข่าย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชาร์ ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยมีสรุปผลการประชุม ดังนี้ 
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๑.๑) วัตถุประสงค์และความเป็นมา  

นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อ านวยการกองติตตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔: กรณีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เวทีภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของการประชุม
แลกเปลี่ยนฯ ครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการท าแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันเป็นแผนจัดการฯ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการฯ  เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการเพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สผ. ได้มอบหมาย
ให้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นที่ปรึกษา ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน 

ส าหรับกรณีปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็น ๑ ในประเด็นที่มีความส าคัญ
ในระดับพ้ืนที่ ควรมีการด าเนินการอย่างเร่งด่วน และมีการผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Project) 
เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม โดยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นของเสียอันตรายของชุมชน เนื่องจากปริมาณการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิดเป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งยังขาดระบบการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดการซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่ างไม่
ถูกวิ ธี จะก่อให้ เกิดความเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพต่อผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อง และเกิดการปนเปื้นของโลหะหนัก  
ในสภาพแวดล้อม โดยยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ซึ่งกลายเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของสังคมไทย โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะเป็นการเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการด าเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พร้อมน าข้อมูลความ
คิดเห็นที่ไดน้ าไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๑.๒) แลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

เวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมความคิดเห็นต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ให้เกิดการขยายผลและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่อไป โดยคุณทองจันทร์  หอมเนตร  วิทยากรอาวุโส  
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้เกียรติเป็นผู้ด าเนินรายการเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์  
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ความคิดเห็นต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์
มารว่มแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ สรุปได้ดังนี้ 

นางสาวกุลชา ธนะขว้าง ผู้อ านวยการส่วนของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงสถานการณ์
การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา โอกาส และความท้าทาย ว่าปัจจุบันขยะอันตรายมีปริมาณ ๖ แสนตัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๓ ของปริมาณขยะทั้งประเทศ ๒๗ ล้านตัน และกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ เช่น กรณีประเทศ
แคนาดาขนขยะอัตรายไปทิ้งที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยอ้างว่าเป็นขยะรีไซเคิล ฟิลิปปินส์จึงได้ด าเนินการส่งกลับ
คืน ส่วนประเทศมาเลเซียมีประกาศเรื่องการน าเข้าซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ว่าจะต้องถูก
ส่งกลับประเทศต้นทางที่ส่งเข้ามา เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยถึงแม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะถึ ง  ๒๗ ฉบับ  แต่ ไม่ ใช่ กฎหมายเฉพาะ เรื่ องการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง จัดท าพระราชบัญญัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ถึงแม้จ านวนขยะอันตรายจะมีเพียงร้อยละ ๓ แต่ก็ส่งผลกระทบมาก เนื่องจากขยะอันตรายมีโลหะหนัก 
เช่น ตะกั่ว แคทเมี่ยม ปรอท เป็นต้น จะเกิดการปนเปื้อนอยู่ทั้งในดิน น้ า รวมถึงสัตว์น้ า พืชผัก ท าให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น โรคมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดกับคนที่มีอายุน้อยลงเรื่อย  ๆ 
โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการตรวจร่างกาย พบว่า มีโลหะหนักปนเปื้อน 
อยู่ในเลือดค่อนข้างสูง ปัจจุบันมีความพยายามแยกแร่ต่าง ๆ จากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
น ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งต้องมีกระบวนการที่ถูกตามหลักและเฉพาะ เช่น การเผาแบบควบคุมอุณหภูมิ การฝังกลบ
จะต้องปรับให้เป็นกลางก่อน เป็นต้น โดยกระบวนเหล่านี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

นายแพทย์สกล สุขพรหม รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและผู้แทนส านัก
สันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าการจัดการความขัดแย้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
ในชุมชน กรณีศึกษาต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งการศึกษาวิจัยด้วยการใช้กระบวนการ
สันติวิธี คือ การจัดการความขัดแย้ง การเปลี่ยนรากเหง้าของความขัดแย้งที่รุนแรง และการท านุบ ารุงหรือ 
สร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย 
ถิ่นภูมิปัญญา วิถีไทยอิสาน น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน และสังคมที่มีความมั่นคงปลอดภัย” ซ่ึงมีความไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของพ้ืนที่ต าบลโคกสะอาดที่มีปริมาณขยะ ๔,๐๐๐ ตัน มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ๑๐,๐๐๐ 
บาทต่อตัน และต้องน าส่งไปยังจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีค่าขนส่ง ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๘,๐๐๐ บาทต่อตัน หรือ
คิดเป็น ๑๘ บาท ต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ยังถูกจัดอันดับ ๓ ของจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุด 
ของประเทศ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า ๕๕,๐๐๐ บาทต่อปี มูลค่าความสามารถการแปรขยะซากอิเล็กทรอนิกส์ 
๗๖๐ ตันต่อเดือน เมื่อผ่านกระบวนการรีไซเคิลแล้วคงเหลือประมาณ ๒๐ ตันต่อเดือน และต้องน าซากชิ้นส่วนนี้
ไปทิ้งส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสม ซึ่งท าให้ต าบลโคกสะอาดถูกมองเป็นผู้ร้ายของสังคม 

ดังนั้น แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการได้ใช้ทฤษฎีวงกลม เพ่ือพิจารณาความคาดเคลื่อนของ
มูลเหตุ ทฤษฎีหัวหอมดูความสนใจ หรือสิ่งที่กลัว และทฤษฎีภูเขาน้ าแข็ง พิจารณาความต้องการ 
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ของประชาชนที่แท้จริง แล้วลงส ารวจพ้ืนที่ใน ๒ แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่ซอยเสือใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่
ต าบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสะท้อนปัญหา 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในพ้ืนที่ และจัดเวทีเสวนาในพ้ืนที่เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันกับคนในพ้ืนที่ น าเสนอ
แลกเปลี่ยนแนวคิดกับนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ภาครัฐ เช่น กรมควบคุมมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมภาค เป็นต้น น าไปวิเคราะห์คู่ขัดแย้งเพ่ือหาทางออกจนได้ โคกสะอาดโมเดล: การจัดการความ
ขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนสู่ความยั่งยืน : กรณศึกษา ต าบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์   
ใช้หลักการ C = Collaboration - A = Awareness - R = Responsibility - E = Environment ซึ่งทุกภาค
ส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนัก รับผิดชอบเพ่ือท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผู้ผลิตต้องรับชอบ
ด้วยหลักการ ๔ ส. ได้แก่ ส านึกดี สังคมดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี เพ่ือให้สังคมสันติสุข หากพระราชบัญญัติ
การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการเห็นชอบแล้วระยะต้น ควรเพ่ิมบทเฉพาะกาล 
เพ่ือให้ประชาชนปรับตัว ให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับผู้ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย (ซาเล้ง) ในการคัดแยกขยะให้ถูกกฎหมาย การสนับสนุนให้มีการรวมตัว
ในรูปแบบชมรม สมาคม สหกรณ์ เพ่ือยกระดับอาชีพซาเล้ง เกิดทักษะทางอาชีพเพราะเป็นองค์ความรู้ 
ในการคัดแยก ให้การรับรองทางวิชาชีพ  

นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ ขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์
และการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนที่อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ว่าปัจจุบันพ้ืนที่อ าเภอฆ้องชัยมี ๒๐๐ กว่าครอบครัวที่ประกอบอาชีพคัดแยกและก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์  
ด้วยวิธีการงัดและแงะ ซึ่งถือว่ามีรายได้ดีกว่าท านา และมีแนวโน้มขยายตัวของอาชีพไปยังจังหวัดใกล้เคียง
อย่างมหาสารคาม อาชีพนี้จะเป็นทั้งโอกาสและวิกฤติ เนื่องจากกาฬสินธุ์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ อ าเภอฆ้องชัย
เป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ที่ส าคัญ เมื่อกลายเป็นแหล่งคัดแยกขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ย่อมส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด และปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการและกฎหมายที่ควบคุม
ชัดเจน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการแยกขยะใช้วิธี เคาะ ทุบ เผา ขยะที่มีประโยชน์น าไปขาย ส่วนที่ขายไม่ได้ก็น าไปทิ้ง 
ที่ทิ้งขยะทั่วไป ซึ่งไม่ถูกวิธี โลหะหนักพบการปนเปื้อน จ าพวกสารหนู ปรอท ตะกั่ว ทองแดง และส่งผลกระทบ
ต่อดิน น้ า สัตว์ อากาศ และสุขภาพของคนตามมา และชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลฆ้องชัย อ าเภอโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์  มีผู้ประกอบการ ๒๘๓ ราย  
ปริมาณ ๒๔ ต้นต่อเดือน เป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และซากอิเล็กทรอนิกส์ ๑,๐๒๑ ตัน
ต่อเดือน หรือ ๑๒,๒๕๙.๒ ตันต่อปี มีผู้ประกอบการ ๒๘๓ ราย และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง
ร้อยละ ๒๐ 

บทบาทของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑๐ ที่ผ่านมา เน้นให้การติดตามผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด กรมควบคุมโรคในการติดตามผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน และจากข้อมูลการศึกษผลกระทบที่ผ่านมาอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะ
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บริเวณสระน้ า หนองน้ า ที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา และตะกอนดิน พบว่า มีการปนเปื้อนของโลหะหนักเกิน
มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 

นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึงความ
ร่วมมือรัฐ เอกชน ชุมชนในการแก้ไขปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ได้ให้ความส าคัญปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก โดยก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาด้วยการจัดสรรงบประมาณในการขนย้ายขยะ 
ที่หนองมะทอ ๓๐๐ ตัน ไปก าจัดที่จังหวัดสระบุรี และการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดเพ่ือการป้องกัน
แก้ไขปัญหา โดยมีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเป็นกลไกในการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพน้ า คุณภาพดิน การฟ้ืนฟู การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการ การตรวจสุขภาพ การบังคับ
ใช้กฎหมาย แต่ในทางการปฏิบัติจริงยังมีข้อจ ากัดในการด าเนินการในด้านมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้เข้มงวดมากขึ้น ลดผลกระทบโดยให้มีโรงเรือนคัดแยกที่มิดชิดเพ่ือไม่ให้โลหะหนัก หรือสารต่าง ๆ ปนเปื้อน
เข้าสู่สิ่งแวดล้อม และในอนาคตอยากจะเสนอให้มีโรงเรือนในการคัดแยกเหมือนจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการคัดแยกที่ถูกต้องตามหลักการฟ้ืนฟู การท าแนวกันชน นอกจากนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีความท้าทาย 
ในการควบคุมปริมาณขยะอันตรายไม่ให้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการหาพ้ืนที่ทิ้งขยะอันตรายในอนาคตจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้ความส าคัญและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่ยังขาดความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนงานไม่อาจประสานสอดรับกัน
ได้ จึงเป็นการด าเนินงานที่แตกต่างกันไปและยากแก่การควบคุมให้เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อปัญหา
การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สรุปและหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

• ควรใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมการน าเข้า การประกอบกิจการ พัฒนาปรับปรุง
กฎระเบียบเพ่ือลดปริมาณของเสียจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรม
ศุลกากร และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• ให้บทบาทกลไกคณะท างานจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ (คสจ.) 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในการขับเคลื่อนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินสถานการณ์ รวมถึงการพิจารณาอาชีพทางเลือกเพ่ือทดแทนหาก
ต้องมีการเลิกกิจการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน 
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• เร่งแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมที่บ่อฝังกลบที่เป็นภาระของท้องถิ่นขนาดเล็กที่ยังไม่มี
สถานที่ก าจัดที่ได้มาตรฐานและระบบจัดการอย่างถูกต้อง และมีการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์
ปะปนกับขยะทั่วไปซึ่งมีเป็นจ านวนมาก และควบคุมการจัดการเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของ
สารพิษในดิน น้ าและ อากาศ ด้วยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

• อันตรายจากผลิตภัณฑ์จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องที่ต้องสร้าง
กระแส ให้การเรียนรู้สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักแก่ประชาชนให้คิดอย่างรอบคอบในการซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ว่าจ าเป็นและต้องการใช้จริงหรือไม่  นอกจากนี้ ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่  กรม
ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

• ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมด้านความขัดแย้ง จึงจ าเป็นต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ 
หลักธรรมภิบาลเข้าบริหารจัดการเพ่ือลดปัญหาทางสังคมควบคู่กับการสร้างระบบการจัดการ
ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรูปธรรม 

 

๒) สรุปผลประชมุชีแ้จงเวทภีาคเีครอืขา่ยภาคตะวนัออก:  

การบรหิารจดัการน ้า กลุม่จงัหวัดภาคตะวนัออก จงัหวัดระยอง 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กรณีการจัดการน้ ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เวทีภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๓๐-๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมระยอง ซิตี้ จังหวัดระยอง โดย
สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
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๒.๑) วัตถุประสงค์และความเป็นมา  

นายเอกชัย ภาระนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน กองติดตาม
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้กล่าวเปิด 
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔: 
กรณีการจัดการน้ ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เวทีภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก พร้อมกล่าวถึงความเป็นมา 
ของการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการท าแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันเป็นแผนจัดการฯ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สผ. ได้มอบหมาย
ให้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นที่ปรึกษา ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน 

ส าหรับกรณี การจัดการทรัพยากรน้ า เป็น ๑ ในประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ และมีการ
ผลักดันในระดับนโยบาย โดยแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการน้ า
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ถือเป็นประเด็นหลักส าคัญที่ภาครัฐให้ความส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน การผลิต และใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน และเมื่อมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ าที่เป็นระบบ สมดุลต่อการพัฒนา เพ่ือลดความ
ขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร และภาคครัวเรือน รวมถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มี
นโยบายการประหยัดน้ าและอุตสาหกรรมที่ใช้น้ าน้อย หรือระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบ าบัดที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ จะเป็นการ
เสริมสร้างความร่วมมือในการด าเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
พร้อมน าข้อมูลความคิดเห็นที่ได้น าไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๒.๒) แลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก และความมั่นคงการจัดสรรน้ าในพ้ืนที่ 

เวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมความคิดเห็นต่อมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และความมั่นคงการจัดสรรน้ าในพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อกรณีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ให้เกิดการ
ขยายผลและเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่อไป  
โดยคุณทองจันทร์ หอมเนตร วิทยากรอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้เกียรติเป็นผู้ด าเนินรายการเวที
แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ความคิดเห็นต่อมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และความมั่นคงการจัดสรรน้ าในพ้ืนที่  โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์มาร่วม
แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ สรุปได้ ดังนี้ 

นายภูวดิท ภณมณีโชติ นักวิเคราะห์นยายและแผนช านาญการ ส านักทรัพยากรน้ าภาค ๖ จันทบุรี 
กล่าวถึงสถานการณ์ โอกาสและความท้าทายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กลุ่มจังหวัดตะวันออก ว่ามีการ
บริหารจัดการน้ าในกลุ่มภาคตะวันออกค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่อัตราการใช้น้ ามีปริมาณมากโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกถือว่าเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญของประเทศ มีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อ
หัวสูงสุด เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพ นโยบายรัฐก าหนดให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
ยกระดับพื้นท่ี EEC เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

ลุ่มน้ าหลักภาคตะวันออก ประกอบด้วย ลุ่มน้ าบางปะกง ลุ่มน้ าอ่าวไทยตะวันออก ลุ่มน้ าโตนเลสาบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยภาพรวมของภาคตะวันออกตั้งแต่ ๒๕๔๙-๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็ว  
ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรดิน น้ า ป่า การบริหารจัดการน้ าของภาคตะวันออก มีน้ าท่า ๒๖,๐๘๑  
ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บกักได้ ๒,๕๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๙ ของน้ าท่า) โดยเฉพาะในเขต  
๓ จังหวัด EEC มีจ านวน ๑,๕๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับพ้ืนที่ภาคเกษตรมีประมาณ ๑๓ ล้านไร่ มีพ้ืนที่
ชลประทาน ๒.๗ ล้านไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่เพาะปลูก) ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งน้ า 
โดยการผันน้ าจากคลองพระองค์ฯ และแม่น้ าบางปะกงไปบางพระ การผันน้ าจากประแสร์ -ดอกกราย- 
หนองปลาไหล-บางพระ แต่พ้ืนที่ต้นน้ าของอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหลและดอกกรายเป็นแหล่งอุตสาหกรรม 
หากมีการบ าบัดน้ าไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อคุณภาพน้ าใช้ด้วย ขณะนี้กรมชลประทานมีแผนที่จะดึงน้ า  
จากประแสร์ไปลงบางพระโดยตรง รวมถึงระบบเชื่อมโยงน้ าเพ่ือรองรับ EEC โดยการผันน้ าจากจันทบุรี  
ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาอ่างเก็บน้ าให้ครอบคลุม ๔ อ่างก่อน  มีแผนการดึงน้ าจากประเทศกัมพูชาในอนาคต 

สถานการณ์น้ าภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมชลประทานได้มีการวางแผนระบบการจัดสรรน้ า 
มีปริมาณน้ าใช้ หกร้อยกว่าล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งยังมีเวลาในการเก็บน้ า ๔ เดือน  
จะสามารถเก็บน้ าได้แค่ไหน การกระจายพ้ืนที่อุตสาหกรรมส่วนมากอยู่ในจังหวัดระยองและชลบุรี สิ่งที่ท้าทาย
คือ การยกระดับพ้ืนที่ EEC พ้ืนที่เศษฐกิจสระแก้ว เชื่อมโยงทั้งไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง ถนน ท่าเรือ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการน้ าที่จะท าอย่างไรให้ความต้องการใช้น้ าในภาคต่าง ๆ เพียงพอ ถือว่าเป็น
ความท้าทายของระยองและชลบุรีว่าจะประสานความร่วมมือกันอย่างไร 

สาระส าคัญของ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ๒๕๖๑ จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเก็บค่าใช้จ่าย
นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน การท างานรวมกันของ ๓ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ กรมชลประทาน  
กรมทรัพยากรน้ า และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล คณะกรรมการลุ่ มน้ าประกอบด้วย ๓ ชุด คือ ในเขต
ชลประทานมีการเก็บค่าใช้น้ า แต่นอกเขตชลประทานไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการหารือ 
พระราชบัญญัติน้ าฉบับใหม่ก ากับ มีผลการเก็บค่าใช้จ่ายผู้ใช้น้ าประเภท ลุ่มน้ าบางปะกง ลุ่มน้ าชายฝั่งอ่าวไทย
ตะวันออก และลุ่มน้ าโตนเลสาบ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  



ข-๙ 

นายศุภทรรศ สาพิมาน ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารลูกค้าบริษัทจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก กล่าวถึง การบริหารจัดการน้ าในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก บทบาทของบริษัท
คือรับผิดชอบโครงข่ายท่อส่งน้ าใน ๓ จังหวัด ระยอง (อ่างฯคลองใหญ่/หนองปลาไหล/ดอกกราย) ชลบุรี  
(อ่างฯหนองค้อ/บางพระ)  และฉะเชิงเทรา (แม่น้ าบางปะกง) โดยน าน้ าจากแหล่งน้ าชลประทานมาส่งต่อผู้ใช้น้ า  
ซึ่งท างานร่วมกับกรมชลประทานในการจัดท าแผนความต้องการใช้น้ า ปัจจุบันความต้องการใช้น้ าประมาณ 
๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ขึ้นมากเกือบเท่าตัว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ า ได้แก่ แหล่งเก็บกักน้ า 
สถานการณ์น้ า สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าตามเกณฑ์คุณภาพน้ าผิวดิน โดยจ้างบริษัทเอกชนมาท าการตรวจวัด พบว่า
คุณภาพน้ าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีค่าการน าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น การเก็บกักน้ าท่าไหลลงมาในพื้นที่ลุ่มน้ าซึ่ง
มี ๓ อ่างเก็บน้ าหลักซ่ึงอยู่บริเวณสันเขาระยอง-ชลบุรี เป็นแหล่งน้ าที่มีพ้ืนที่ชุมชนและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นซึ่งมี
ผลต่อคุณภาพน้ า ได้มีการส่งข้อมูลคุณภาพน้ าให้แก่ภาครัฐและสภาอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อคุณภาพเริ่ม
ส่งผลในช่วง ๓-๔ ปีที่ผ่านมา มองว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าที่ภาครัฐก าหนดสูงเกินไป กิจกรรม CSR เช่น 
ท างานร่วมกับชุมชน กองทุน CSR การใช้น้ า 

นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระยอง กล่าวถึงการมีส่วนร่วมบริการจัดการทรัพยากรน้ าให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้ 
โครงสร้างภูมินิเวศของระยอง ถิ่นฐานดั่งเดิมเป็นแหล่งต้นน้ า เนื่องจากมีค าว่า หนอง กับ มาบ (พ้ืนที่ราบลุ่มที่
มีน้ าแฉะทั้งปี มีพืชน้ า มีความหลากหลายทางชีวภาพ) จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ ที่ ๕ เป็นแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติ โครงการอีสเทรินซีบอร์ด (ระยอง) ท าให้แหล่งอุตสาหกรรมกระจายทั่วภาคตะวันออก  

พร้อมนี้ ได้มีข้อเสนอการบริหารทรัพยากรน้ า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ภาคประชาชน)  ดังนี้  
๑) ต้องเตรียมแหล่งน ้าของตนเอง เช่น พ้ืนที่เกษตรขนาดใหญ่ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐต้องเตรียมแหล่งน้ า
ภาคชุมชน ๒) โควต้าน ้า เกษตร ชุมชน อุตสาหกรรม ต้องแบ่งให้ชัด ๓) ค่าธรรมเนียมน ้า ต้องจ่ายค่าน้ าทุก
ภาคส่วนตามปริมาณการใช้น้ า เพ่ือสร้างวินัยการใช้น้ า ๔) การจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้น ้าข้ามถิ่น โดยต้อง
สร้างกติกาการจ่ายค่าน้ าใช้ข้ามถิ่นร่วมกัน ๕) มาตรการภัยแล้ง ต้องมีกติกาให้การจัดสรรน้ าภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตร ภาคชุมชน ชัดเจน ๖) น ้าของชาติ ควรมีการเก็บส ารองน้ าของชาติ (น้ าผิวดิน น้ าประดิษฐ์ น้ าใต้ดิน) 
เพ่ือไว้ใช้ในยามวิกฤติหรือภาวะสงคราม ๗) คุณภาพน ้า (น้ าผิวดิน น้ าประดิษฐ์ น้ าใต้ดิน) และ ๘) การสร้าง
เครือข่ายผู้ใช้น ้า ได้แก่ ช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ผู้ใช้น้ าได้รับรู้เทคโนโลยีรายงานสถานการณ์น้ า การรายงาน
ที่เป็นปัจจุบัน  

นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวถึงสถานการณ์ กลไกการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ว่าระยองไม่มีแม่น้ าสายหลักผ่าน แต่มีอ่างเก็บน้ าดอกกราย คลองใหญ่ หนองปลาไหล 
ประแสร์ ที่รอรับน้ าธรรมชาติ บทบาทของหอการค้าเข้าไปเป็นคณะกรรมการจัดการลุ่มน้ า ประธานพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก มีส่วนในการผลักดันการบริหารจัดการน้ า ดังนี้  



ข-๑๐ 

๑) ปัญหาการใช้น ้าในภาคเกษตร ระยองให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตร 
เสนอว่าควรมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ านอกเขตชลประทาน มีระบบแพร่กระจายน้ าโดยการวางหลัก  
แต่ละจุดให้พ้ืนที่ต่อไปยังพ้ืนที่เกษตร มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ าแต่ละจุด บทบาทของหอการค้าคือ
ผลักดันให้ อบต. อปท. ท าให้เกษตรกรรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือให้ง่ายต่อการร่วมกลุ่มจัดการน้ า   

๒) ปัญหาน ้าประปาระยอง เนื่องจากน้ าที่ใช้มาจากโรงกรองน้ าบ้านค่าย มีโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีความเสี่ยงที่ท าให้น้ าปนเปื้อนโลหะหนัก หอการค้าก าลังผลักดันท าโครงการวางท่อตรงจากอ่างคลองใหญ่
มาลงที่โรงกรองบางบุตร เพ่ือให้ชาวระยองมีน้ าดื่มท่ีปลอดภัย   

๓) ปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง ที่ผ่านมาน้ าไหลมาจากเขาสังกะจาย เขานางหย่อง ขณะนี้ได้งบประมาณ
จากจังหวัดในการจัดท าอ่างเก็บน้ าบริเวณอ่างนายอง (พ้ืนที่แก้มลิง) แก้ไข้ปัญหาน้ าท่วมและส ารองน้ าใช้ 

จากการจัดประชุม สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วน
ต่าง ๆ ต่อปัญหาการบริหารจัดการน้ ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดระยอง สรุปและหน่วยงานที่
รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารจัดการน้ าได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิด การก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน
ในพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ ในรูปแบบของคณะกรรมการลุ่มน้ าที่มีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากรน้ าให้แก่ทุกภาคส่วนและเกิดจุด
ร่วมโดยทุกภาคส่วนสามารถยอมรับได้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า 

 สร้างแหล่งกักเก็บน้ าในชุมชนหรือบ่อกักเก็บน้ าตามไร่นา เน้นการบริหารจัดการน้ าในโครงการ
ขนาดใหญ่และกลางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท าการส ารวจ ศึกษาและวิจัยถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น ก่อนการด าเนินการก่อสร้าง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า 

 มีการเชื่อมโยงทุกมิติและเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถตอบสนองการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าระดับชาติ ระดับลุ่มน้ าระดับท้องถิ่นและชุมชนได้
อย่างเหมาะสมและเป็นเอกภาพ โดยค านึ งถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
กระบวนการพัฒนา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมวิถีชีวิต ความแตกต่างทาง
กายภาพของลุ่มน้ า หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า  



ข-๑๑ 

 การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบทั้งน้ าฝน น้ าผิวดิน และน้ าบาดาล ให้เกิดผลใน 
เชิงปฏิบัติ โดยการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าขอ งส่วน
ราชการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้การบูรณาการการจัดการน้ าผิว
ดินร่วมกับน้ าบาดาลให้กว้างขวางและเป็นที่แพร่หลาย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
พัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 เร่งจัดท ามาตรการการป้องกันภัยพิบัติ แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการการด าเนินงาน แต่ละ
รูปแบบของภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วม น้ าแล้ง ดินโคลนถล่ม และน้ าเสีย เป็นต้น ให้สามารถบูรณา
การวิธีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ระยะ
เกิดภัยและหลังเกิดภัย  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ 

 

๓) สรุปผลประชมุชีแ้จงเวทภีาคเีครอืขา่ยภาคเหนอื: 

    การบริหารจัดการปัญหาหมอกควนัภาคเหนอื จงัหวดัเชยีงใหม่ 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ : การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ  เวทีภาคี เครือข่ายภาคเหนือ  
ณ วันพฤหัสบดีที่ ๖  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 
มีวัตุประสงค์เพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้  
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๓.๑) วัตถุประสงค์และความเป็นมา  

นายเอกชัย ภาระนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน กองติดตาม
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔:  
การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของการ
ประชุมแลกเปลี่ยนฯ ครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการท าแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันเป็นแผนฯฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การติดตามประเมินผล
แผนจัดการฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สผ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยเป็นที่ปรึกษา ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน 

ส าหรับกรณี ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ เป็น ๑ ในประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ และมี
การผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Project) เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการเผาในที่โล่งซึ่งยังคงเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่  ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม ริมทาง ไฟป่า และในพ้ืนที่ชุมชน แม้ว่าที่ผ่านมา ภาครัฐ 
ได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการเผา  แต่ยังมี
ข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ ซึ่งกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของสังคมไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
ข้ามพรมแดนร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบนอีกด้วย โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ  
จะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการด าเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ พร้อมน าข้อมูลความคิดเห็นที่ได้น าไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๓.๒) สถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ 
ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ 

เวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวที
ภาคีเครือข่ายภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ให้เกิดการขยายผลและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่อไป โดยนายธนพล เพชรมะลิ วิทยากรอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย ได้ให้เกียรติเป็นผู้ด าเนินรายการเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ความคิดเห็นต่อสถานการณ์
และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ 
โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ สรุปได้ดังนี้ 
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ผศ.ดร.สมพร จันทระ  หัวหน้าศูนย์ วิจัย วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึง ระบบข้อมูลและการบูรณาการเพื่อสนับสนุนนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ระดับพื้นที่ ดังนี้ ภาคเหนือต้องเผชิญปัญหาหมอกควันเกิดม่านหมอกปกคลุมในชั้นบรรยากาศ ปัจจัยส าคัญ  
ที่ท าให้เกิดมลพิษหมอกควันในภาคเหนือ คือ ๑) ลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกะทะ เช่น แม่ ฮ่องสอน  
แอ่งเชียงใหม-่ล าพูน ล าปาง ๒) สภาพภูมิอากาศ (ความกดอากาศสูง ลมสงบ) และ ๓) การเผาในที่โล่งในพ้ืนที่
ป่าและเกษตร เป็นปัจจัยที่สามารถจัดการได้เนื่องจากเกิดจากมนุษย์  

มาตรการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐ คือ การห้ามเผาในพ้ืนที่ ๙ จังหวัด ภาคเหนือเป็นเวลา 
๖๐ วัน แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด เช่น เชียงราย ๑๕ ก.พ.-๑๕ เม.ย. เชียงใหม่ ๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย. เป็นต้น 
จากข้อมูลการเผาในที่โล่ง (จุดความร้อน) พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า อันดับ ๑ คือ แม่ฮ่องสอน อันดับ ๒ เชียงใหม่ 
อันดับ ๓ ล าปาง เห็นว่ามีอัตราการเผาสัดส่วนใกล้เคียงกัน จ านวนจุดความร้อนใน ๕ ประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า พม่า ๓๘% ไทย ๒๑% และ ลาว ๑๘% เป็นปัญหาระดับภูมิภาค โดยช่วง ม.ค.-
ก.พ. พบการเผามากในภาคกลางและ มี.ค. พบการเผามากในภาคเหนือตอนบน สปป.ลาว และเมียนมา 

การเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศ ได้แก่ ดัชนีคุณภาพอากาศเฉลี่ยรายวัน AirVisual App บอกค่าข้อมูล
เป็นรายชั่วโมงเป็นของสหรัฐอเมริกา ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5 ของไทยอาจยังไม่มีความละเอียด
ส่งผลต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เสนอว่ากรมควบคุมพิษควรแยกสเกลให้ละเอียดกว่านี้ จะท า
ให้มีการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้ตามระดับความรุนแรง 

โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบน 
ของประเทศไทย เพ่ือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีกรอบการด า เนินงาน คือ  
๑) การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นในอากาศ ๒) การติดตามฝุ่นแบบเรียลไทม์ ๓) การหาข้อมูลสัดส่วน 
การเผาในที่โล่ง และ ๔) การจัดตั้งหน่วยบูรณการหมอกควัน ส าหรับช่องทางการสื่อสารผ่านเว๊บไซต์ เฟสบุ๊ค 
ในอนาคตจะท าโครงการต้นกล้าท้าหมอกควันให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ครู เพ่ือพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 
และการจัดคอลัมน์สื่อสารสาธารณะ 

สถานีเก็บตัวอย่างฝุ่นมี ๒ ที่ คือ อ.เมืองเชียงใหม่ (พ้ืนที่เปรียบเทียบเมืองล าปาง) และ อ. เชียงดาว 
(พ้ืนที่เปรียบเทียบแม่สะเรียง ) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละเอียดแบบแยกชั้น พบว่า ฝุ่นขนาด ๐.๔-๐.๖ ไมคอน 
เก็บได้มากที่สุด ซึ่งเป็นฝุ่นทีส่ร้างผลกระทบต่อร่างกายมากที่สุด ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีหน่วยวิจัย
บูรณาการปัญหาหมอกควัน (SHIRU) เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้เกี่ยวฝุ่นควัน การพยากรณ์ปริมาณฝุ่นควันล่วงหน้า 
ใช้ในการตั้งรับปัญหาได้ การท างานวิจัยร่วมกับนาซ่าและไต้หวัน เครือข่ายติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ 
และแอพพลิเคชั่น  
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โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ด าเนินการภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้รับ
งบประมาณจาก วช. กรอบด าเนินงานคือวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ภาพรวมของประเทศ การติดตามตรวจสอบ 
การแก้ปัญหา การจัดท าเอกสารเผยแพร่ การท างานระดับเครือข่าย  

นายสมคิด ปัญญาดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวถึง 
ความร่วมมือรัฐ-ชุมชน-เอกชน ร่วมแก้ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ คือ แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังไม่
มีแผนจัดการหมอกควันที่ชัดเจน การด าเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือเกิดขึ้นมากมาย เกิดความ
ร่วมมือในหลายภาคส่วน แต่ปัญหาการเผาก็มากขึ้นเช่นกัน 

การจัดตั้งศูนย์อ านวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า มีมาตรการในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แบ่งออกเป็น ๓ มาตรา คือ  
๑) มาตรการเตรียมการและป้องกัน อาทิเช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรมสร้างเครือข่าย จัดชุดลาดตระเวน
ไฟป่า สิ่งส าคัญของชุดลาดตระเวนไฟป่า (เสือไฟ) คือการสร้างองค์ความรู้และความพร้อมของอุปกรณ์  
๒) มาตรการรับมือ อาทิ ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น ปัญหาคือความเชื่อถือของข้อมูล จัดพ้ืนที่ปลอดภัยจากผุ่นควัน 
(Safety Zone) ปัญหาคือ ไม่มีมาตรฐานในการประกาศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินว่าจะประกาศอย่างไร ช่วงไหน  
ควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน การติดตามสถานการณ์และสั่งการจากศูนย์ฯระดับจังหวัด อ าเภอและ  
๓) มาตรการสร้างความยั่งยืน ได้แก่ สร้างฝายชะลอน้ า ปลูกป่า 

นางดวงใจ ดวงทิพย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑ 
(เชียงใหม่) กล่าวถึง สถาการณ์หมอกควันไฟป่าและแนวทางแก้ไขในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนี้ ปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าเกิดจาก ไฟ-คน–ฝุ่น  

 ไฟ จากสถานการณ์ไฟป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ พบว่า มีจุดการเผา (Hot spot) 
๙๐,๔๐๓ จุด มีพ้ืนที่เสียหาย ๒.๖ ล้านไร่ โดย จ.ตาก มีพ้ืนที่เสียหายมากท่ีสุด คือ ๗๙๑,๓๐๑ ไร่ ม ีHot spot 
๑๐,๒๑๖ จุด เมื่อเทียบกับเชียงใหม่มี Hot spot ๑๖,๘๖๘ จุด แต่มีพ้ืนที่การเผา ๓๗๔,๓๑๓ ไร่ จะเห็นได้ว่า 
Hot spot มากไม่จ าเป็นต้องเกิดความเสียหายมากเสมอไป จากข้อมูลสถานการณ์เป็นข้อมูล Hotspot และ 
พ้ืนที่เสียหายรายอ าเภอใน ๙ จังหวัดสามารถน ามาใช้วางแผน วางมาตรการในการจัดการได้ โดยเฉพาะจัดการ
ไฟในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน เนื่องจากพ้ืนที่เกษตรมีมาตรการควบคุมอยู่ และเห็นผู้กระท าง่ายกว่า  

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขไฟ ใช้รูปแบบ Single command จังหวัด/ อ าเภอ/ ต าบล คือ ไม่ให้ไฟเกิด 
ต้องให้ชุมชนดูแล เมื่อเกิดไฟ มีชุดเฉพาะกิจ การเฝ้าระวัง ติดตาม ดับไฟ และการบริหารจัดการไฟตามหลัก
วิชาการ (พ้ืนที่ ระยะเวลา) โดยตัวชี้วัดส าคัญต้องท าระดับต าบล หมู่บ้าน ให้ชัดเจน ให้ชุมชนสามารถจัด การ
ตนเองได้  

ข้อสังเกต Single command ผู้ว่าราชการจังหวัดบางท่านอาจไม่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญการ
เผชิญเหตุ เสนอว่าควรมีหน่วยงานระดับประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญมาสนับสนุนและท าอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข ฝุ่น มีการระบบการแจ้งเตือน คือ ศูนย์แจ้งเตือน (๒๔ ชม.,๑ ชม. 
สามารถการคาดการณ์) กรณีฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ประชาชนต้องเข้าถึงหน้ากาก N95 ราคาถูก Safety 
room/Clean room 

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข คน ตราบใดที่ปัญหาหมอกควันยังไม่ใช่ปัญหาร่วมกันของทุกคน ปัญหา
หมอกควันก็ยังเป็นปัญหาต่อไปอีกนาน  

ข้อเสนอเพิ่มเติม การวางมาตรการป้องกันไฟป่าในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ควรมีเครื่องตรวจวัดอย่างง่าย
ที่สามารถเข้าถึงชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (มีความน่าเชื่อถือ) และ ค่า AQI ควรมีศูนย์แจ้งเตือนประชาชนราย
ชั่วโมง 

สรุปสาระส าคัญจากการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อปัญหาหมอกควันใน
ภาคเหนือ และหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง 

• ส่งเสริม สร้างจิตส านึก และความตระหนักรู้ปัญหาเรื่องมลพิษจากหมอกควัน ในหลักสูตร
การศึกษา ยกระดับให้อยู่ในระบบการศึกษา สร้างเป็นหลักสูตรให้การเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

• ประเมินผลนโยบายการพัฒนาที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพ่ือสรุปบทเรียน 
ประเมินความคุ้มค่า การด าเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ  และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 

• มีการท างานเชิงลึกกับกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการเผาอย่างต่อเนื่อง เน้นการส่งเสริมการปลูกพืชเชิง
นิเวศที่พ่ึงพิงและเกื้อกูลความสมบูรณ์ของป่า สร้างการเป็นเจ้าของร่วมกันของป่าและคน 
หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้   
กรมอุทยานแห่งชาติ พันธุ์พืชและสัตว์ป่า กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

• มีข้อมูลกลางที่เป็นปัจจุบัน ใช้ง่าย เข้าถึงข้อมูลได้ ใช้ประโยชน์ได้เท่าทันการณ์ ด้านการตรวจ
ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล Hotspots ที่ได้จากดาวเทียมแล้วส่งข้อมูลดังกลาวให้หน่วยงาน
ภาคสนามผ่านระบบ  E-mail เพ่ือใช้ในการวางแผนและด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ 
กรมอุทยานแห่งชาติ พันธุ์พืชและสัตว์ป่า กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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๔) สรุปผลประชมุชี้แจงเวทภีาคเีครอืขา่ยภาคใต้ 

การบรหิารจดัการปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

  การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔: การบริหารจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  เวทีภาคีเครือข่ายภาคใต้ วันจันทร์ที่  
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตุประสงค์เพ่ือ
เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นต่อกรณีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ให้เกิดการขยาย
ผลและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่อไป 

๔.๑) วัตถุประสงค์และความเป็นมา 

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔: การบริหารจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เวทีภาคีเครือข่ายภาคใต้  
พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของการประชุมแลกเปลี่ยนฯ ครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
หลักในการท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันเป็นแผนจัดการฯ ฉบับที่ ๕  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สผ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นที่ปรึกษา ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน 

ส าหรับกรณีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็น ๑ ในประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ และมีการ
ผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Project) เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และเกิดการบริหารจัดการอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นที่ยอมรับว่าต้องมีการเยียวยาอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก  
มีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งกว่า ๑๒ ล้านคน และพ้ืนที่ชายฝั่งยังมีปัญหาความ
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รุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดลมมรสุม และพายุที่รุนแรงมากขึ้นทุกปี  
ท าให้คลื่นลมทะเลแปรปรวนขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชายฝั่งทะเลของไทย หลายพ้ืนที่เกิดปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลรุนแรงในจังหวัดชายฝั่งทะเล ๒๓ จังหวัด หรือร้อยละ ๒๖ ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจหลายด้าน ซึ่งกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของสังคมไทย 

ที่ผ่านมา มีความร่วมมือและความพยายามจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายพื้นที่ ครอบคลุมชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ ทั้งให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพ้ืนที่ ให้มีการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร และติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง 
ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อย่างไร  
ก็ตาม การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการก่อสร้างโครงสร้างแข็ง ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาหา
รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้โครงสร้างดังกล่าว ส่ งผลกระทบต่อการชายฝั่งทะเล
และเป็นการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว 

๔.๒) แลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ 
        ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เวทีภาคีเครือข่ายภาคใต้ 

เวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เวที
ภาคีเครือข่ายภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ให้เกิดการขยายผลและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่อไป โดยนายธนพล เพชรมะลิ วิทยากรอาวุโส สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้เกียรติเป็นผู้ด าเนินรายการเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เวทีภาคีเครือข่ายภาคใต้ 
โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ สรุปได้ดังนี้ 

นางวีณา หนูยิ้ม ผู้อ านวยการส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ ส านักบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (สงขลา) ได้สะท้อนภาพรวมการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง พบว่ามี
การกัดเซาะถึง ๑๐๘ จุด ใน ๘๘ พ้ืนที่ รวมระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร โดยในส่วนส านักบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๓ จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช 
ทั้งนี้ ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวชายฝั่งยาวประมาณ ๒๓๖ กิโลเมตร ครอบคลุม ๖ อ าเภอ ลักษณะ
ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นส่วนใหญ่เป็นหาดทรายมีความยาว ๑๓๖.๙๕ กิโลเมตร มีสภาพหาด
เลนและหาดโคลนประมาณ ๗๔ กิโลเมตร และส่วนที่เหลือคือหาดหินประมาณ ๓๓ กิโลเมตร พ้ืนที่ชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งค่อนข้างรุนแรงในอ าเภอปากพนัง อ าเภอหัว
ไทร และอ าเภอท่าศาลา ต าบลท่าเตียนอ าเภอปากพนัง ซึ่งแนวการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมระยะทาง ๕๐.๖๐ กิโลเมตร และมีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูง ความลึก ๑.๓-๑.๘ เมตร อ าเภอสิชลและ
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อ าเภอท่าศาลาระยะทาง ๓๗.๘ กิโลเมตรที่มีการกัดเซาะ มีพ้ืนที่การกัดเซาะประมาน ๑๔๕ กิโลเมตร ลดลง
ประมาณ ๘.๓๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อย ๐.๐๖๒ ของระยะทางชายฝั่งทะเลทั้งหมดคือส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

พ้ืนที่ชายฝั่ง มีความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ แนวพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นที่ตากปลา ตากกุ้ง ท ารายได้
ให้แก่ประชาชนปีละหลายล้านบาท เป็นที่จอดเรือ หลบมรสุม แต่ปัจจุบันหน้าดินพังทลาย โครงสร้างดิน
เปลี่ยนแปลงไปท าให้ระบบนิเวศเสียสมดุล ทัศนียภาพถูกท าลาย สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งที่ได้มาจาก 
การระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและนักวิชาการ ปัญหาส่วนใหญ่คือเกิดจาการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลที่ไม่เหมาะสม บางพ้ืนที่ขุดบ่อ โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอปากพนังท าให้เกิดความเสื่อมโทรมกระทบอย่าง
ต่อเนื่อง 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของภาครัฐที่ผ่านมา เน้นการช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อน ด้วยการก่อสร้าง
ช่องทางน้ า การสร้างสะพานส่งน้ า การสร้างสะพานเรียบชายทะเล เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการกัดเซาะทาง
ชายฝั่งทะเล การสูบน้ าทะเลขึ้นมาใช้สอย และการระบายน้ าลงสู่ทะเล และมีสาเหตุมาจากการเกิดการ
พังทลายของหน้าดินจนท าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งค่อนข้างง่าย รวมถึงการขาดองค์ความรู้และการขาดบูรณา
การในบริหารการแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหานี้หน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ามาให้ความร่วมมือกับ อปท.  
ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกร้อนหรือวิกฤติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิกฤตที่เรา  
ไม่สามารถควบคุมได้ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรัฐบาล ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (ทช.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานร่วม
ด าเนินการหลักเช่น กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ
ต้องเข้ามาบูรณาการและร่วมกันการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

การด าเนินงานที่ผ่านมา ทช. ได้ด าเนินการแบ่งบริเวณชายฝั่งเป็นกลุ่มหาด ใน ๖๔ กลุ่มหาด  
ในแต่ละหาดจะมีกลุ่มหาดย่อยจ านวน ๒๘๒ กลุ่มหาด ส่วนในจังหวัดนครศรี ทั้งด้านบนสุดตั้งแต่อ าเภอขนอม
ไปทางใต้ ตั้งแต่อ่าวบ้านดอนจนถึงหาดล้อเกวียน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสภาพพ้ืนที่เป็นหาดเลน ตั้งแต่
อ าเภอขนอมจนถึงอ าเภอท่าศาลาบริเวรนี้จะเป็นหาดทรายทั้งหมด อ่าวปากพนังครอบคลุมอ าเภอท่าศาลา 
อ าเภอเมือง จนถึงแหลมตะลุมพุกฝั่งตะวันตกเป็นรูปตัวโค้งของอ่าว และแหลมตะลุมพุกมีความยาวประมาณ 
๒๐ กิโลเมตรจากอ าเภอปากพนังหัวแหลมฝั่งตะวันออกจนถึงอ าเภอเทพาจังหวัดสงขลา สภาพพ้ืนที่ค่อนข้าง
จะเป็นหาดทรายแนวราบ  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดแนวทางการป้องกันและ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบ่งออกเป็น ๓ มาตรการคือ 

- มาตรการสีขาว ยึดหลักการจัดการชายฝั่งโดยหลักธรรมชาติ 

- มาตรการสีเขียว พ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะด้วยระบบป่าชายเลน โดยเน้นการปลูกและฟ้ืนฟูได้
ด้วยการปลูกป่าชายเลน  
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- มาตรการสีเทา ส าหรับพื้นที่ท่ีมีการกัดเซาะค่อนข้างรุนแรงและไม่สามารถแก้ปัญหาโดยธรรมชาติ 
ต้องโครงสร้างแข็งแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณที่เป็นหาดเลนจะใช้วิธีการปักไม้ไผ่
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และมีการถ่ายเททรายจากอ าเภอเทพาไปอ าเภอจะนะยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
การด าเนินงานจะส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ส ารวจการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่ส าคัญที่สุดคือการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเสนอร่างก าหนดพ้ืนที่และมาตรการการแก้ไขปัญหาทาง
ทะเลและชายฝั่ง เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว จะน าเสนอให้ ทช. เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพิจารณาตามล าดับ 

สิ่งที่จะด าเนินการเป็นประจ า คือการส ารวจพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งทะเล เพ่ือวิเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน
เปรียบเทียบสถานการณีหรือแนวโน้มในการกัดเซาะชายฝั่งในปีถัดไป และจะด าเนินการท าหลังจากการส ารวจ
คือ การท าเส้นตามแนวชายฝั่งเปรียบเทียบในแต่ละปีภาพถ่ายแผนที่ 

นายเปลื้อง รัตนฉวี ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครศรีธรรมราช แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อลงมาถึงจังหวัดจะเรียกว่า “แผนปฏิบัติการ” เดิมยัง 
ไม่ได้เน้นการกัดเซาะทางทะเลและชายฝั่ง การด าเนินงานที่ผ่านมามุ่งการลดขยะและการจัดการขยะที่ต้นทาง
โดยคณะกรรมการด าเนินแผนติดตามผลเพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยได้รับ
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง แผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จังหวัด มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นเลขานุการในการจัดการแผนขึ้นกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การกัดเซาะชายฝั่งจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
มีคณะกรรมการระดับชาติและคณะกรรมการระดับจังหวัด มีมติไว้ในคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าด้วยการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต้องบรรจุไว้ในแผนนี้ การกัดเซาะชายฝั่งต้องมีการแก้ไขในหลายระดับ ไม่ว่าจะ
เป็นระดับจังหวัด แผนของท้องถิ่นและแผนของกรมต่าง ๆ เช่น กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น
ลักษณะทางอ านาจหน้าที่ที่ต้องแก้ไขในส่วนของจังหวัด ส่วนจะของบประมาณ ส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดจะการด าเนินในส่วนของกองทุนวิจัยและพัฒนา (กพ.) จังหวัด ซึ่งการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เหลือคือ อ าเภอท่าศาลา อ าเภอปากพนัง และอ าเภอหัวไทร ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างรุนแรง และจะต้องบรรจุไว้ในแผนระดับชาติ ถ้าไม่ได้บรรจุไว้จะไม่สามารถรับงบประมาณได้ตาม
มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๖๑ ยกเว้นแต่โครงการที่แก้ไขเฉพาะหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานได้รับงบประมาณ
และมีการบรรจุไว้ในแผนระดับชาติ ที่ผ่านมา ทางกรมโยธาธิการได้ท าการของบประมาณโครงสร้างแข็งในการ
ป้องกัดการกัดเซาะ ไม่ได้ผูกไว้ในคณะกรรมการนี้ จึงต้องมีการประชุมมีการติดตามแผนที่ด าเนินการเรื่องนี้
โดยตรง โดยส านักนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ แผนจัดการนี้ 
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ยังไม่ใช่แผนแต่อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นผ่านมติคณะรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
จะต้องตามแผนงานตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (สงขลา) 

ผศ.จันทิรา รัตรนรัตน์ รองคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
การด าเนินงานที่ผ่านด้วยบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในภาพรวม ถือว่าเป็นผู้น าแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปใช้ในพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย หน้าที่ส าคัญของส านักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การผลิตบัณฑิตในด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการ
ปลูกฝังการมีจิตส านึก โดยถ่ายทอดทางงานวิชาการและงานวิจัยที่มีอยู่ในพ้ืนที่ของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ระหว่างการศึกษาของนิสิต จะมีการท าการวิจัยการกัดเซาะชายฝั่งโดยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและส ารวจ
หรือใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม ในส่วนการศึกษาวิจัยของคณะอาจารย์ ก็จะมีการศึกษาในหลาย  ๆ เรื่อง 
ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของมนุษย์ต่อระบบนิเวศอ่าวบ้านบน ทั้งในเรื่องของหอยและปูม้า  
มีงานในเรื่องของขยะทะเล ในส่วนของทรัพยากรชายฝั่ง จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น จากการสะท้อน
ผ่านการบริการงานวิชาการที่เห็นผลชัดเจน เช่น ธนาคารปูม้า มีหลักสูตรการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เข้าไปมี
บทบาทศึกษาให้เกิดความรู้และเข้าใจ พร้อมร่วมด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ผ่านการเรียนรู้ 
การศึกษา ซึ่งผลดังกล่าวได้มีส่วนหน่วยระบบนิเวศของสัตว์น้ า นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่ได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมกันชุมชนชาวงประมง ได้แก่ การจัดท าโซลาเซลล์ บ้านปลา โดยร่วมกันบริษัทไทยประกันชีวิต การท าการ
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นบริเวณบ้านปากพญา และอ่ืน ๆ นี้คือสิ่งที่เป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ทางมหาวิทยาลัย
อยากถ่ายทอดสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาอาจจะไม่ได้ถามทางชุมชนว่าอยากได้จริงหรือไม่ และสุดท้ายควรมี
การศึกษาระบบนิเวศหรือโครงสร้างในพ้ืนที่ในการสร้างสิ่งป้องกันการซัดชายฝั่งให้ตรงตามสภาพพ้ืนที่ก่อนเริ่ม
ด าเนินการ 

นายประยุทธ์ ฐานะวัฒนา  ก านันต าบลแหลมตะลุมพุก ได้กล่าวว่าการกัดเซาะชายฝั่งแหลม 
ตะลุมพุกปัจจุบันมีความรุนแรงกว่าอดีตมาก เพราะมนุษย์ได้ท าการสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น สร้างสะพาน
ชายทะเล การสร้างสิ่งที่กีดขวางทางธรรมชาติไม่ว่าวิธีใดล้วนส่งผลให้เกิดการกัดเซาะทางทะเล ช่วงที่ผ่านมา
ต าบลแหลมตะลุมพุกเจอพายุหลายครั้ง แต่ละครั้งได้พัดเอาเรือประมงไปกีดขวางทางน้ า จึงได้เริ่มต้นช่วยกัน
น าเรือล าต่าง ๆ ขึ้นฝั่ง เพ่ือลดผลกระทบการกัดเซาะ รวมถึงดูรูปแบบการป้องการกัดเซาะแบบต่าง ๆ พร้อม
การประชุมหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้ความเห็นชอบต่อรูปบบของการขุดทรายลงไป ๗๐ เซนติเมตร และวางด้วย
วัสดุแข็ง เหตุการณ์ความรุนแรงของการกัดเซาะเพ่ิมมากขึ้น มี บ้านพังไปทั้งหมด ๑๗ หลัง ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จึงได้คิดเอาจริงเอาจังท าการป้องกันที่หมู่ที่ ๒ และ ๓ โดยการสร้างก าแพงหินที่เป็น slope ๒ เมตร เพ่ือลด
แรงคลื่นที่ซัดเข้ามาเจอโครงสร้างอ่อนจะท าให้การกัดเซาะที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงมากนักและยังได้น าเอาทรายเอา
มาผสมที่หลังของก าแพงหินทรายสูงประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ความแข็งแรงนั้นได้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์ 
เมื่อพายุ “ปลาบึก” คลื่นซัดเข้ามาน้ าจะทะลุก าแพงหินและทรายนั้นตกตะกอนด้วยแรงเฉื่อย สามารถอันตราย
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ให้กับชุมชนในแหลมตะลุมพุกได้ มีงบประมาณที่ไม่มากได้รับงบประมานจากกองทุนวิจัยและพัฒนาจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางส่วน ปัจจุบันพ้ืนที่บางส่วนยังขาดการสร้างสิ่งก่อสร้าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๕ 
กิโลเมตร ปัจจุบันได้ท าการสร้างไปทั้งหมด ๑๑ กิโลเมตร ตัวอย่างเช่น โครงการปากพนังท าให้กระแสน้ า
เปลี่ยนเมื่อเอาน้ าขึ้นไปเยอะเมื่อน้ าไหลลงมาจึงท าให้กระแสน้ าไหลเร็ว การถมทะเลสร้างท่าเทียบเรือน้ าลึกมี
ส่วนท าให้การกัดเซาะรุนแรงขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น การกัดเซาะที่รุนแรงเกิดการสร้างสิ่งกีดขวางจนท าให้กระแสน้ า
เปลี่ยนทิศทางและไหลเร็ว น้ าทะเลมีระดับเพ่ิมสูงในทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม ฤดูมรสุม 

นอกจากนี้ จากการจัดประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายภูมิภาค การบริหารจัดการปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง เวทีภาคีเครือข่ายภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สรุปและหน่วยงานที่
รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง 

• ก ากับและติดตามให้มีการบูรณาการการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับจังหวัด และเพ่ิม
ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

• ใช้มาตรการจูงใจและชดเชยที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไปยังพ้ืนที่อ่ืน
หรือการถอยร่น (Relocation) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนแนวชายฝั่งที่ก าลังเผชิญปัญหา
การกัดเซาะ โดยมีการก าหนดระยะร่นถอย (Setback) เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายของ
ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

• คุ้มครองพ้ืนที่ชายฝั่งหรือชายหาดที่ยังไม่มีสิ่งก่อสร้าง โดยก าหนดประเภทหรือรูปแบบ
สิ่งก่อสร้างที่ห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างและทยอยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ าชายฝั่งบริเวณที่ มี
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพ่ือให้การเคลื่อนที่ของทรายเกิดความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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๕) สรุปผลประชมุชีแ้จงเวทภีาคเีครือขา่ยภาคกลางและตะวันตก 

    การบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสตกิในสังคมเมอืงกรุงเทพมหานคร 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ : การบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสังคมเมือง กรุงเทพมหานคร เวทีภาคีเครือข่ายภาคกลาง
และตะวันตก วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๕.๑) วัตถุประสงค์การประชุมและความเป็นมา 

นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อ านวยการกองติตตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ได้กล่าวเปิดการการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ : การบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสังคมเมือง กรุงเทพมหานคร เวทีภาคีเครือข่าย
ภาคกลางและตะวันตก พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของการประชุมแลกเปลี่ยนฯ ครั้งนี้ว่าสืบเนื่องจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันเป็น
แผนฯฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ก็เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนจัดการฯ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สผ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นที่ปรึกษา ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในระยะครึ่งแผน 

ส าหรับกรณีปัญหาขยะพลาสติก มีหลายประเทศทั่วโลกก าลังประสบปัญหา เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนประชากรและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน การขยายตัวของเมืองและธุรกิจการท่องเที่ยว 
รวมทั้งการน าพลาสติกมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือทดแทนวัสดุอ่ืนมากขึ้น โดยเฉพาะพลาสติก
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ประเภทใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ที่มีอายุการใช้งานสั้น และถูกทิ้งเป็นขยะในปริมาณและสัดส่วน 
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิตอล ส่งผลให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใหม่ มีสารเติมแต่งและไมโครพลาสติก กลายเป็นขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม  
ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ า ต่อสัตว์น้ า และตกค้างในห่วงโซ่อาหาร ที่อาจส่งผลกระทบต่อคน ซึ่งยาก 
ต่อการจัดการ และยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้เกิดความเสื่อมโทรมในระยะยาว 

๕.๒) แลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาจัดการ
ปัญหาขยะพลาสติก เวทีภาคีเครือข่ายภาคกางและภาคตะวันตก 

การแลกเปลี่ยนสถานการณ์และมุมมองความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติก  
ในสังคมเมือง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีการขับเคลื่อนแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญในระดับพ้ืนที่ให้เกิดการขยายผลและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่ อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่อไป โดยนายทิสาปาโมกข์ บุญส่งประสิทธิ สถาบันการ
เรียนรู้ เพื่อปวงชน เป็นผู้ด าเนินรายการแลกเปลี่ยน  โดยมีผลการน าเสนอสถานการณ์และมุมมอง 
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสังคมเมือง กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้  

นายไชยา บุญชิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ ได้กล่าวว่าภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน คือ นโยบายและมาตรการในการควบคุมมลพิษ รัฐบาลมีโยบายและให้ความส าคัญเรื่องของการ
ควบคุมมลพิษ ที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ การรณรงค์ให้ใช้กระทงใบตองในวันลอยกระทง ซึ่งถือว่ามี
ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ส าหรับการจัดท า Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ ในเริ่มต้น
ได้มุ่งเน้นการจัดการขยะพลาสติกในทะเล จากกระแสข่าวว่าสัตว์ทะเล วาฬ เต่ากลืนกินพลาสติกแล้วเสียชีวิต 
จึงเริ่มต้นจากการลดขยะพลาสติก ซึ่งจากแนวนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีขยะพลาสติกร้อยละ ๑๕ ตอนนี้ลดลงเหลือร้อยละ ๑๒ 
นอกจากนั้น ได้ด าเนินการโครงการท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการด าเนินงานที่บูรณาการกับ
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก รณรงค์ลดการใช้ถุงหูหิ้วและกล่องโฟมใน
พ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ถุงหูหิ้วทั้งขยะบนบกและขยะในทะเล 

ในอนาคต ได้มีการร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่อง
การ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โดยพิจารณาว่าเรื่องอะไรที่ท าได้ อะไรที่ท าไม่ได้ โดยมีการศึกษาข้อมูล  
ของต่างประเทศเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางดังกล่าง ซึ่งนโยบายการตั้งเป้าหมายไว้ใน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จะต้องยกเลิกใช้พลาสติกที่ผสมสารอ๊อกโซ่ Oxo พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม (Cap Seal) และ Microbead จาก
พลาสติกทุกประเภทให้ได้ 

นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กลุ่มรณรงค์กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: ได้กล่าวว่ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ ส่งเสริมให้ชุมชน
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ด าเนินการจัดการขยะที่ต้นทาง ด้วยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่าง  ๆ มุ่งเน้นการ
ท างานกับกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีการปลูกฝังจิตส านึกตั้งแต่เด็ก ด้วยแนวคิดกิจกรรม Zero Waste School 
และท า Eco School ร่วมด้วย ในระดับอุดมศึกษาได้ส่งเสริมให้เกิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
โดย Green University ได้มีการท าร่วมกับหน่วยงานภายนอกด้วย และร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวก
ซื้อ ในการรณรงค์เรื่องขยะพลาสติก รวมถึงได้ร่วมด าเนินการกับองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นต้นน้ า ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเพ่ือจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (Thailand PPP 
Plastic) ด้วยแนวคิดการจัดการขยะพลาสติก “ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยก” 

ซึ่งจากข้อมูลการใช้พลาสติกในแต่ละปีพบว่า ขยะพลาสติกจ านวน ๔๕,๐๐๐ ล้านใบ มีจ านวน 
๑๘,๐๐๐ ล้านใบ กระจายอยู่ในตลาดสดทั่วประเทศ ดังนั้น กลไกของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จึงมีบทบาทส าคัญร่วมในการจัดการขยะในระดับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในการ
สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ การประสานงานในพ้ืนที่  ร่ วมในการรณรงค์  ซึ่ งปัจจุบันนี้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน ทสม. จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ คน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการปลูกจิตส านึกให้เกิดการรับรู้ ตระหนักรู้การจัดการ
กับขยะพลาสติกอย่างถูกต้องและถูกวิธี ปัจจุบันมีชุมชนปลอดขยะได้รับพระราชทานถ้วยจากในหลวง และ
โรงเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานระดับปฐมและมัธยมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้อมมีการ
ประกวดศาสนสถาน โบสถ์ วัด และมัสยิด ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงโรงแรมที่มีตราสัญลักษณ์
โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานหลายระดับ  
โดยพลังของผู้บริโภคจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

นางสาววันทนา วุฒิยิ่งยง นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
วิชาการ ส านักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  กล่าวว่าในแต่ละปี
กรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นทุกปี กทม. มีการรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกที่ต้นทาง มีการจัดการขยะ 
๑๕,๖๐๐ ตันต่อวัน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าลดปริมาณขยะได้ ๙,๐๐๐ ตันต่อวัน หรือร้อยละ ๓๑ ของปริมาณ
ขยะที่ลดลง โดยองค์ประกอบของมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ยังมีการจัดการขยะอินทรีย์ไม่มาก และประเภท
ขยะพลาสติกมีการจัดการในรูปแบบของการ Recycle ได้ไม่มากนัก คิดเป็นประมาณวันละ ๑,๕๗๐ ตันต่อวัน 

กรุงเทพมหานครฯ ได้วางแผนเพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้องการก าจัดให้ได้ร้อยละ ๒๐ ภายใน  
พ.ศ. ๒๕๗๕ และแผนการพัฒนาระบบก าจัดขยะของกรุงเทพมหานคร ลดการฝังกลบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
โดยมีแผนการลดมูลฝอยร้อยละ ๗ ในปี ๒๕๖๒ ยังคงยึดระบบจัดการขยะโดยหลัก 3R ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ให้มีการจัดการขยะชุมชนใน ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ขยะรีไซเคิล คัดแยกขยะขายเป็นรายได้ 
๒) ขยะอินทรีย์ ส่งเสริมให้ท าน้ าหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในครัวเรือน หรือน าไปเลี้ยงสัตว์ โดย 
กทม. จัดให้มีรถเก็บขนขยะอินทรีย์โดยเฉพาะ ด าเนินการจัดเก็บตามแหล่งก าเนิดใหญ่ ๆ เช่น ร้านอาหารใหญ่ ๆ 
ใน กทม. เป็นต้น ๓) ขยะอันตราย ส านักงานเขตฯ จะตั้งถังขยะอันตรายตามจุดต่าง ๆ ไว้ให้ และรวบรวมน าไป
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ก าจัดตามวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ ๔) ขยะทั่วไป น าไปที่ยังสถานีขนถ่ายขยะเข้าสู่กระบวนการก าจัดประมาณร้อย
ละ ๑๕ 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานลดใช้พลาสติกในกรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร 
ได้ประกาศนโยบายให้มีการลดการใช้พลาสติก โดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภท Single use หรือพลาสติกที่
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก ทั้งในตลาดและชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการท าโครงการ
ความร่วมมือกับภาครัฐ ชุมชน และสังคม โดยมีการน าร่องที่ส านักงานเขตคลองเตย รวมถึงได้ด าเนินการใน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครหรือศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร โดยจ่ายยาไม่ใช้
ถุงพลาสติก บริการนมโรงเรียนด้วยนมถุงเป็นนมกล่อง ซึ่งคิดเป็นจ านวน ๔๙ ล้านถุงต่อปี คิดเป็นปริมาณขยะ
พลาสติกสูงถึง ๑,๒๐๐ ตันต่อปี ซึ่งได้ก าหนดเป็นนโยบายตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๖๑ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการ
ภายในหน่วยงานของ กทม. จะไม่ใช้น้ าจากขวดพลาสติกเน้นการเติมน้ าใส่แก้ว ใช้ถุงผ้า รณรงค์ให้ใช้กล่อง  
ใส่อาหาร ถ้วยน้ า และถุงผ้าส่วนตัว นอกจากนั้น โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคม ร่วมกัน ๑๑ หน่วยงาน เพ่ือผนึกก าลังร่วมมือกันลดปริมาณขยะพลาสติกที่ทิ้งลงไปในทะเลไทยในพ้ืนที่
น าร่อง 

นายธนาชัย ปิยะศรีทอง ผู้แทนประธานคณะท างานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
พลาสติก Program Manager Circular Economy บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จ ากัด ได้น าเสนอข้อมูล
การด าเนินงานความร่วมมือรัฐ-เอกชน-ชุมชน ภายใต้การด าเนินงานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมเพ่ือจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (Thailand PPP Plastic) ว่าตนเองเป็นหนึ่งในผู้
ก่อตั้งในโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ก่อตั้งขึ้นด้วยประเทศไทยติดอันดับ ๖ 
ของโลกที่มีปริมาณขยะในทะเลสูง และขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับมหภาค ดังนั้นจึงได้มีการรวมตัวกันของ 
๑๕ องค์กร ท าโครงการ PPP Plastic ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก มีการจัดท า 
Road Map และด าเนินการเรื่องส าคัญ ได้แก่ การท า Band ขยะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยก าหนดยุทธศาสตร์
ในการลดขยะพลาสติกในทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๗๐ โดยเชื่อมโยงกับมาตรการต่าง ๆ ท างาน ๕ 
ด้าน ทั้งการสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน การให้ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม โดยมี Model เศรษฐกิจ
หมุนเวียนที่คลองเตย และจะเกิดเป็นโมเดลย่อยตามกลุ่มประเด็นต่าง  ๆ เช่น Model ส านักงาน Model 
ห้างสรรพสินค้า Model ที่อยู่อาศัย และโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน จะใช้น าร่องระดับจังหวัด ที่จังหวัดระยอง 
และขยายผลน าร่องร่วมกับ ๑๘ อปท. มีระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี ซึ่งมีการก ากับติดตาม Monitor พลาสติกท่ี
ออกมาจากระบบการค้า จากกิโลกรัม ๔ บาท เพ่ิมมูลค่าเป็น ๑๗-๑๘ บาท โดยน าไปที่โรงหลอม มาเป็นเมล็ด
พลาสติก เมล็ดหลอม และพบว่าผลผลิตที่ส่งเข้ามามีไม่มากพอ เนื่องจากไม่มีกระบวนการคัดแยกที่ดี หรือ
พลาสติกบางชนิดมีห่อหุ้มหลายชั้นจะไปสู่โรงไฟฟ้าประเภท RDF การท างานจะพัฒนาเป็นโมเดลหลายระดับ 
เช่น Model จังหวัด Model ชุมชน Model โรงเรียน และ Model การท่องเที่ยว รวมถึงการน าขยะพลาสติก
มาแปรรูปโดยน ามาท าไม้ เทียม ขยะพลาสติกที่ เป็นฟิ ลม์หลายชั้น ไม่สามารถส่ งไปโรงหลอมได้   
แต่สามารถใช้ท าเป็นส่วนผสมในการถนน เช่น ถนนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ หรือ กรณีของหมู่บ้านจัดสรร 
โดยท าความร่วมมือร่วมกับโครงการ SC Asset และ Seven Eleven ท าถนนที่มีส่วนผสมของขยะ  
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สิ่งส าคัญคือ จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ท าอย่างไรให้ทุกคนมีความตระหนัก 
ว่าพฤติกรรมของตนจะไม่ไปกระทบกับคนอ่ืน โดยแผนระยะสั้นจะท ากับกลุ่มคนท างาน กลุ่มนักท่องเที่ยว  
และแผนในระยะยาวท ากับนักเรียน นักศึกษา โดยร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลักดันเรื่องนี้ใน
แผนการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าผลกระทบดีขึ้นได้อย่างไร โดยท าฐานข้อมูลขยะพลาสติก ทั้งนี้พลาสติกผลิตปี
ละ ๔ ล้านตัน ใช้ในประเทศ ๒ ล้านตัน และส่งออก ๒ ล้านตัน แต่สามารถน ามารีไซเคิลได้เพียงแค่ ๐.๕ ล้าน
ตันเท่านั้นเอง ขณะนี้ประเทศไทยได้เริ่มต้นจัดท าฐานข้อมูลเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มต้น
การท างานมีองค์กรต่าง ๆ ๑๕ องค์กร และความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันมีองค์กรเข้ามาร่วมแล้ว ๓๓ องค์กร  

นายพีรธร เสนีย์วงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์รีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่ ร่วมสะท้อน
แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน ในการร่วมเป็นพลังการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สังคมเมือง ว่าที่ผ่านมาศูนย์รีไซเคิลกลุ่ม
อาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่ ก่อตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับสมาชิกในชุมชนที่มีรายได้
น้อย ด้วยการน าวัสดุรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ กล่องเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก มาใช้แทนเงินสดแลกซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค และยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมองเห็นมูลค่าของมูลฝอยหรือบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว  และยัง
สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอย และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนปัจจุบัน  
ได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก “ประกันชีวิตวันละบาท” และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนและภาค
ธุรกิจเอกชน จัดตั้งเป็นร้านศูนย์บาท จนเป็นต้นแบบแห่งแรก ที่มีการบริหารจัดการโดยร่วมลงหุ้นกันคนละ 
๑๐๐ บาท ด้วยแนวคิดน าขยะมาเป็นหุ้น และมีระบบบริหารจัดการโดยน าร้อยละ ๕๐ น าไปสู่การพัฒนาและ
ต่องานการพัฒนาสังคมในหลายด้าน อาทิ น าขยะมาท าประกันชีวิต น าขยะมาแลกของที่ร้านศูนย์บาทได้ เมื่อ
ชั่งกิโลได้เท่าไหร่สามารถน ามาซื้อของที่ร้านศูนย์บาทได้เลย ขยะมีมูลค่า ๑๐๐ บาท สามารถซื้อของในร้านได้ 
๑๐๐ บาท ถ้าซื้อ ๘๐ บาท จะคืนเป็นเงินสดให้ ๒๐ บาท ท าธนาคารคนจนน าขยะมาแลกผักท่ีปลูกในชุมชนได้ 
และน าขยะอินทรีย์มาท าเป็นปุ๋ยใส่ผักท่ีปลูกในชุมชนได้ด้วย 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ค้นพบว่า ต้อง” การแยกขยะไม่เกี่ยวกับถัง อยู่ที่ท้าให้เป็นนิสัย ท าให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็นนิสัย การจัดการขยะเหลือใช้ต้องจัดการให้เป็นรายได้เพ่ือเป็นแรงจูงใจ 
เมื่อทุกคนมีรายได้จะจัดการขยะของตนเอง สร้างสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปัจจุบันก าลัง
ด าเนินการบริหารจัดการขยะ ๔.๐ เพ่ือช่วยท าเรื่องการจัดการขยะให้เป็นเรื่องสนุกด้วยการมีแอปพลิเคชัน 
แจ้ง “จุดขยะล้น ”ให้ทุกคนสามารถส่งภาพและจุดที่ต้องการให้เก็บขยะแบบเร่งด่วนมาได้ทันที ซึ่งปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ จากการจัดประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายภูมิภาค การบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติกใน
สังคมเมือง กรุงเทพมหานคร เวทีภาคีเครือข่ายภาคกลางและตะวันตก เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ผู้เข้าร่วมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อปัญหาขยะ
พลาสติกในสังคมเมือง สรุปและหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง 



ข-๒๗ 

• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรเริ่มต้นปรับเปลี่ยนที่ตนเอง ควรท าแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการลด
และเลิกใช้พลาสติกแต่ละประเภท มีการสื่อสารด้วยสื่อความรู้ที่เข้าใจง่าย และสร้างกระแส
กระตุ้นให้ต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

• ควรให้ส่งเสริมและขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินการด้านการจัดการขยะ
พลาสติกท่ีดีและท าส าเร็จแล้ว แภาครัฐควรส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
วัดผลที่เกิดขึ้นจริงแทนการวัดจ านวนกิจกรรมที่ท า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  

• กรุงเทพมหานครเป็นท้องถิ่นที่ต้องท าให้เป็นแบบอย่างแก่ท้องถิ่นอ่ืน ๆ และควรให้ความส าคัญ
ต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นริมคลองและชุมชนชายฝั่งทะเลให้มากขึ้น กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม
ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า 

• พัฒนากลไกทางภาษีเพ่ือควบคุมการลด ยกเลิก และการใช้วัสดุทดแทนพลาสติค โดยรัฐ
ส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ 

• ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศนโยบายลดพลาสติก เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดแนวปฏิบัติระดับจังหวัด 
พร้อมตั้งเป้าหมายการลด และรณรงค์ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับหน่วยงาน ท้องถิ่น และชุมชน
ช่วยกันลดการเกิดขยะพลาสติกและเลิกใช้ Single-use Plastics หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์ พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติก  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

  รายช่ือ 
คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
และคณะที่ปรึกษาโครงการ



 

 



ค-๑ 

 
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

๑. นายฉัตรชัย  อินต๊ะทา   ประธานกรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

๒. นายชาญวิทย์  ทองสัมฤทธิ์   กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

๓. นางสาวศิริวรรณ  ลาภทับทิมทอง   กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

๔. นางสาวกมลจันทน์  พูลเกษม   กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

๕. นางสาวกรรณิกา  กันพุดซา   กรรมการ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ค-๒ 

 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

 
๑. นายเอกชัย  ภาระนันท์   ประธานกรรมการ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

๒. นางสาวพัชรี  วีระนนท์      กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

๓. นายเตชะวัณณ์  พจน์สมพงส์     กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

๔. นางภาสพิชญ์  มโนมยิทธิกาญจน์     กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

๕. นางสาวชริษา  เนื่องชมภู      กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

๖. นายภูธนวิช  สบประสงค์      กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค-๓ 

คณะที่ปรึกษาโครงการ 

หัวหน้าโครงการ 
๑. ดร.รัตมณี  อ๋องสกุล   ผู้จัดการแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

คณะบุคลากรหลัก 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการประเมินผล 
๒. นางปาริชาต (โชติยะ  )ศิวะรักษ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการประเมินผล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. นางสาวเบญจมาส  โชติทอง  ผู้เชี่ยวชาญสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๔. นางกรองจิต  กิติกาศ   ผู้เชี่ยวชาญสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คณะบุคลากรเสริม 

๕. นางสาววิลาวรรณ  น้อยภา  นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๖. ดร.ถนอมลาภ  รัชวัตร์   นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๗. นายทองจันทร์  หอมเนตร   วิทยากรกระบวนการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๘. นายธนพล  เพ็ชรมะลิ   วิทยากรกระบวนการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ด้านระบบฐานข้อมูลและสารเทศ 
๙. นายกวี  ตันติวงศ์ไชยชาญ   ผู้จัดการหน่วยงานคอมพิวเตอร์ 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๑๐. นางสาวณชชน  พชรชัยกุล  นักออกแบบและจัดท าสื่อ 
๑๑. นายกิตติศักดิ์  เกษมวงศ์ราช  นักออกแบบและจัดท าสื่อ 

 
ประสานงานโครงการ 

๑๒. นางสาวสันธิลา  ปิณฑะคุปต์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๑๓. นางสาวนาตยา  พงษ์ตานี   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

  



กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๐, ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๖ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖
อีเมล: mepponep@onep.go.th เว็บไซต:์ www.onep.go.th


