รายงาน
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กันยายน 25๖๓

รายงานฉบับสมบรูณ (Final Report)
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ผูจัดทำ

กลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 12 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2265 6540

โทรสาร : 0 2265 ๖๕๓๖

อีเมล : mepponep@onep.go.th
การอางอิง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
กรุงเทพฯ ๒๕๒ หนา

พิมพเมื่อ

กันยายน 2563

จำนวนพิมพ

250 เลม

พิมพที่

หางหุนสวนจำกัด เอส พี ก็อปป ปริ้น
โทรศัพท : 0 2719 0181

โทรสาร : 0 2719 0181

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563

คำนำ
การจั ด ทำรายงานโครงการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพการติ ด ตามการดำเนิ น งานภายใต
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560 - 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ประชาสัมพันธและ
สร า งศั ก ยภาพภาคี เ ครื อ ข ายในการรายงานผลการดำเนิ น งานตามตั ว ชี ้ ว ั ด และแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ข อง
แผนจั ด การฯ ผ า นระบบติ ด ตามประเมิน ผลนโยบายและแผนด านทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ ง แวดล อ ม
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนจัดทำฐานขอมูลการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการฯ และฐานขอมูลภาคีเครือขาย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ครั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดำเนินงานโดยพัฒนาแนวทางการติดตามออกเปน ๓ ชองทาง ไดแก ๑) การจัดทำขอมูลประกอบตัวชี้วัด
ที่มีขอจำกัด หรือไมสามารถเก็บขอมูลได และนำไปประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๒) การติดตามผลการดำเนินงานจากหนวยงาน
ภาคีเครือขาย โดยใหกรอกขอมูลลงในแบบรายงานและสงกลับมายัง สผ. และ ๓) เปดใหภาคีเครือขายได
ทดลองใชระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ สผ. โดยแจง
ชื่อผูใชงาน และรหัสผานของแตละหนวยงานตามที่ สผ. กำหนด ซึ่งไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายและ
หน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งอย า งดี ย ิ ่ ง ในการสนั บ สนุ น ข อ มู ล การดำเนิ น งานและข อ คิ ด เห็ น ต า ง ๆ
เพื่อสะทอนความกาวหนาในการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ปญหาและอุปสรรค ในการนำแผน
จัดการฯ ไปปฏิบัติ และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานใหสอดคลองกับแผนจัดการฯ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอขอบคุณหนวยงานภาคี
เครือขาย ที่ใหความรวมมือในระบบการติดตามประเมินผลมาอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฯ
ฉบับ นี้ จ ะเป น แนวทางในการพั ฒ นาและเสริ มสร างประสิทธิภ าพการดำเนิน งานติด ตามประเมิ น ผลการ
ดำเนินการตามแผนจัดการฯ รวมถึงเปนฐานขอมูล สำหรับภาคีเครือขายในการนำไปใชประโยชน และยกระดับ
การดำเนินงานโครงการภายใตแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ ที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กันยายน ๒๕๖๓

ก

สารบัญ
คำนำ

ก

บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล

1-1

1.2 วัตถุประสงค

1-2

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน/กิจกรรมหลักการดำเนินงาน/วิธีการดำเนินงาน

1-2

1.4 กลุมเปาหมาย

1-3

1.5 กระบวนการดำเนินงาน

1-3

1.6 ระยะเวลาดำเนินงาน

1-7

1.7 ผลที่ไดรับ

1-7

บทที่ 2 ความสอดคลองกับแผนระดับตางๆ
2.๑ ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (แผนระดับที่ ๑)

2-2

2.๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๒)

2-2

2.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)

2-3

2.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5)

2-3

(แผนระดับที่ 2)
2.5 แผนระดับที่ ๓ อื่นๆ (ที่เกี่ยวของ)

2-4

บทที่ 3 เครื่องมือและวิธีการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
3.1 การหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรวมกับหนวยงาน

3-1

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
3.2 วิธีการและเครื่องมือการติดตามประเมินผล

3-15

๓.๓ ระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3-20

สารบัญ (ตอ)
บทที่ 4 ผลการติดตามการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔.๑ การรวบรวมและแสดงผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

4-1

4.1.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 1

4-2

4.1.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 2

4-16

4.1.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 3

4-22

4.1.4 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 4

4-28

๔.2 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงาน

4-33

4.2.1 ผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ ๑

4-39

4.2.2 ผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ ๒

4-40

4.2.3 ผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ ๓

4-41

4.2.4 ผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ ๔

4-41

บทที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
5.1 ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

5-2

5.1.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 1

5-๕

5.1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 2

5-2๓

5.1.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 3

5-3๑

5.1.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 4

5-4๐

5.2 การประมวลผลการดำเนินงานของโครงการตามแนวทางการปฏิบัติ

5-๔๙

5.2.1 การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ ๑

5-5๐

5.2.2 การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ 2

5-6๐

5.2.3 การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ 3

5-๖๙

5.2.4 การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ 4

5-8๐

สารบัญ (ตอ)
บทที่ 6 ปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะในการติดตามผลการดำเนินงานภายใต
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
6.1 การพัฒนากลไกหรือแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในระยะตอไป

6-1

6.2 ปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการดำเนินงานของภาคีเครือขาย

6-2

6.3 ปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะในการรายงานผานระบบติดตามประเมินผล

6-8

นโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.๔ ปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563) ของผูติดตามประเมินผล
ภาคผนวก

6-11

ภาคผนวก ก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพ

ก-1

สิง่ แวดลอม พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๕
ภาคผนวก ข
ข1 ประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือรวมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ

ข-1

ข2 ประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือรวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ข-5

ข3 ประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือรวมกับกองจัดการความหลากหลาย

ข-10

ทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข4 ประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือรวมกับกรมควบคุมมลพิษ

ข-15

ภาคผนวก ค ภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ

ค-1

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 -2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1-8

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 - 2565

3-17

ภาพที่ 5.1 กราฟแสดงจำนวนภาคีเครือขายในการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ภาพที่ 5.2 กราฟแสดงผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ภาพที่ 5.3 กราฟแสดงการประมวลผลการดำเนินงานของโครงการตามแนวทางการปฏิบัติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ภาพที่ 5.4 ผลการเปรียบเทียบระหวางแนวทางการปฏิบัติที่มีการรายงานผลการดำเนินงานจาก
การติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผนกับการติดตามประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.1 การหารือรวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วดั
ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ในปงบประมาณ 2562
ตารางที่ 4.2 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 2
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
ในปงบประมาณ 2562
ตารางที่ 4.3 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และ
ยั่งยืน ในปงบประมาณ 2562
ตารางที่ 4.4 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 4
สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ 2562
ตารางที่ 4.5 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในปงบประมาณ
2562
ตารางที่ 5.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 ประจำปงบประมาณ 2563
ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
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ตารางที่ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 2
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
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ตารางที่ 5.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ตารางที่ 5.5 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 4
สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
ตารางที่ 5.6 สรุปการประมวลผลการดำเนินงานของโครงการตามแนวทางการปฏิบัติ
ในปงบประมาณ 2562
ตารางที่ 5.7 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงาน
ในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ตารางที่ 5.8 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงาน
ในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
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สารบัญตาราง

ตารางที่ 5.9 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงาน
ในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางคุมคา และยั่งยืน
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ตารางที่ 5.10 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติราย
แผนงานในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
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บทที่ ๑
บทนำ

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนหนวยงานระดับกรม
ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจในการกำหนดนโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนำไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ภายใตการกำกับดูแล
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ผานมา สผ. ไดมีการจัดทำและประกาศใชแผนจั ดการคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอมตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
มาแลวรวม 4 ฉบับ คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2542 - 2549 กรอบแผนจัดการคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 - 2549 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 2550 - 2554 แผนจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดลอมพ.ศ. 2555 - 2559 และฉบับปจจุบัน คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดประกาศใชแผนจัดการ
คุ ณภาพสิ ่ งแวดล อม พ.ศ. 2560 – 2565 โดยขยายระยะเวลาสิ ้ น สุ ด เพิ ่ ม อี ก 1 ป (ภาคผนวก ก)
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ เพื่อเปน กรอบชี้ นำให หนว ยงานเครื อข าย นำไปใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ในชวงเวลา 5 ปขางหนา โดยมุงหวังให
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ เปนไปในทิศทางที่สอดคลองและสงเสริม
ซึ่งกันและกัน สผ. ในฐานะหนวยงานผูกำหนดนโยบาย จึงตองดำเนินการติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาการดำเนินการ ปญหาและอุปสรรคการนำนโยบายและแผน
เหล า นั ้ น ไปสู การปฏิบ ั ติ โดยในป พ.ศ.2561 สผ. ไดติดตามผลการดำเนิน งานตามแผนจัด การคุณภาพ
สิง่ แวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะปแรกของแผน) และในป พ.ศ. 2562 ติดตามประเมินผลแผนจัดการ
ฯ (ระยะครึ่งแผน) เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร และ
แผนงาน รวมทั้งปจจัยความสำเร็จ ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนจัดการฯ มาใชประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงแผนจัดการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณ และกำหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ในการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2560 – 2564
ป พ.ศ. 2562 (ระยะครึ่งแผน) สผ. โดยมอบหมายใหมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สงแบบรายงานไปยังหนวยงาน
ของภาคีเครือขาย จำนวน 529 หนวยงาน โดย สผ. ไดรับแบบรายงานกลับมาจำนวน 170 หนวยงาน คิดเปนรอย
ละ 32.1 ผลการติดตามปรากฏวา ภาคีเครือขายนำแนวทางการปฏิบัติไปดำเนินการ รวมจำนวน 175 แนวทาง
จากทั้งหมด 221 แนวทาง คิดเปนรอยละ 79 ซึ่งยุทธศาสตรที่มีจำนวนผูดำเนินงานมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ 2
การจั ด การคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ มที ่ ด ี ได ร ั บ การป อ งกั น บำบั ด และฟ  น ฟู แผนงานที ่ 2.1.4
ดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย โดยมีผูดำเนินงาน จำนวน 83 หนวยงาน รวม 223
โครงการ ผูตอบแบบรายงานสวนใหญ เปนหนวยงานภาครัฐ รองลงมา คือ องคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น
และเป น ที ่ น  า สั งเกตว า มี จ ำนวนภาคี เ ครือขายสถาบัน การศึกษา ภาคเอกชน และองคกรพัฒ นาเอกชน
ตอบแบบรายงานเพิ่ มมากขึ้ น เมื ่ อเปรี ย บเที ย บกับ ผลการดำเนิน งานในระยะปแรกของแผน ผลจากการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน 31 ตัวชี้วัด พบวา มี 16 ตัวชี้วัด (รอยละ 51.61) ที่มีแนวโนม
จะบรรลุผลตามเปาหมายกอนกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแผน แตในขณะเดียวกันกลับพบวา บางตัวชี้วัดยังมี
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ขอมูลไมเพียงพอในการประเมินผล สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ พบวา
กลุมหนวยงานภาครัฐ มีแผนงานที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือ แผนงานที่ 2.1.4 การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนและของเสียอันตราย มีจำนวนโครงการ 112 โครงการ มีภาคีเครือขายดำเนินการจำนวน 29 หนวยงาน
ซึ่งเปนโจทยสำคัญที่ สผ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรรวมมือและเรงดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตอไป
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 จะมีตัวชี้วัด แผนงานและแนว
ทางการปฏิบัติที่มีการดำเนินการ และมีภาคีเครือขายรวมดำเนินการแลว การมุงเนนการสรางความเขาใจแก
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับแผนจัดการฯ ดังกลาว ยังมีความจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ความตระหนักและเห็นความสำคัญในการเขามามีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการ
ภายใตแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติที่มีการดำเนินการของภาคีเครือขายที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอุปสรรคที่ทำใหภาคีเครือขายไมสามารถนำแนวทางการปฏิบัติไปดำเนินการ
ได รวมทั ้ งการเพิ ่ มประสิ ทธิ ภ าพ และเสริมสรางการมีส ว นรว มของภาคีเ ครื อข ายในการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื ่ อติ ดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2565
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2) เพื่อประชาสัมพันธและเสริมสรางศักยภาพภาคีเครือขาย ในการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตั ว ชี ้ ว ั ด และแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ข องแผนจั ด การฯ ผ า นระบบติ ด ตามประเมิ น ผลนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เพื่อจัดทำฐานขอมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ และฐานขอมูลภาคีเครือขาย
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน/กิจกรรมหลักการดำเนินงาน/วิธีการดำเนินงาน (ภาพที่ 1.1)
1) ศึกษาและทบทวนกระบวนการ ขั้นตอน และกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สผ. ระยะปแรกของแผน และระยะครึ่งแผน
2) ศึกษาผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ระยะปแรกของแผน
และระยะครึ่งแผน
3) จัดทำขอมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อนำไปประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไดแก
3.1) ตัวชี้วัดที่เสนอปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บขอมูล
3.2) ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ร องรั บ ตั ว ชี ้ ว ั ด หลั ก หรื อ ตั ว ชี ้ ว ั ด ทางเลื อ ก (proxy indicators) ที ่ ไ ด
ดำเนินการติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผน และอาจใชในการติดตามประเมินผลระยะตอไป (ที่มา: เทียบกับ
ตัวชี้วัดของแผนระดับ 3 ของหนวยงานอื่นๆ)
4) เขาพบหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก เพื่อหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัด และการจัดเก็บขอมูล
ใหครบถวน สมบูรณ ที่จะนำมาใชในการประเมินผล
5) ทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการและชองทางการติดตามที่มีอยู
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

6) ประชาสัมพันธชองทางการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ใหภาคีเครือขาย
รับทราบ และจัดประชุมชี้แจงเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการฯ จำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุมอยางนอย 100 คน
โดย เนื่องดวย กำหนดจัดประชุมชี้แจงโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน ภายใต
แผนจัดการคุ ณภาพสิ ่งแวดล อม พ.ศ. 2560 - 2565 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สำนักบริการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) จึงมีความจำเปนตองยกเลิกการจัดประชุมฯ และปรับรูปแบบใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาเปนการจัดสงเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ พรอมแบบรายงานแยกรายหนวยงานของภาคี
เครื อข ายบรรจุ ใน flash drive พร อมกับ รหัส ผูใช งาน เพื่อใชป ระกอบการกรอกข อมูล ในระบบติ ด ตาม
ประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ สผ. พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บ ไซต
www.onep.go.th ดวย
7) รวบรวมจัดเก็ บข อมูล ผลการดำเนิน งานภายใตแผนจัดการฯ จากหนวยงานและภาคี
เครือขายจากแบบรายงานการติดตามผลความกาวหนาการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 - 2565
8) จัดทำ (ราง) รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน ภายใต
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) และเสนอ (ราง)
รายงานโครงการฯ ใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบในเบื้องตน
9) ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ สผ. จัดสง (ราง) รายงานโครงการเสริมสราง
ประสิ ทธิ ภ าพการติ ดตามการดำเนิ นงาน ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
(ประจำป 2563) และนำข อ มู ล ลงใน website สผ. (www.onep.go.th) เพื ่ อ ให เ ครื อ ข า ยพิ จ ารณาให
ความเห็นและขอเสนอแนะแทนการจัดประชุมสัมมนา เพื่อนำเสนอ (ราง) รายงานโครงการฯ และขอเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนากลไกการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติในระยะตอไป
เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
10) รวบรวมขอเสนอแนะ วิเคราะหและประเมินผล และจัดทำรายงานโครงการเสริมสราง
ประสิ ทธิ ภ าพการติ ดตามการดำเนิน งาน ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
(ประจำป 2563) ฉบับสมบูรณ พิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดพิมพรูปเลมรายงานฯ
11) เผยแพรรายงานการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ใหกับภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ
1.4 กลุมเปาหมาย
1) ผูแทนจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) ผูแทนจากหนวยงานราชการสวนกลางของกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) ผูแทนจากหนวยงานราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) ภาคประชาสังคม องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา
5) ผูบริหารและเจาหนาที่ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.5 กระบวนการดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดลอม ไดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงานภายใต
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
จัดการฯ และประชาสัมพั นธ ใหภ าคีเ ครื อขายที่เ กี่ยวข องกับ แผนจัด การฯ ทราบชองทางการรายงานผล
การดำเนิ น งาน อย า งมี ส  ว นร ว มและมี ป ระสิทธิภ าพเพิ่ม มากขึ้น ตลอดจนสรางศักยภาพภาคีเ ครื อ ข า ย
ในการรายงานผลการดำเนิน งานตามตัวชี้วั ดและแนวทางการปฏิบัติ ของแผนจัด การฯ ผานระบบติดตาม
ประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของสำนักงานนโยบายฯ
จากการศึกษาขั้นตอน/กระบวนการการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะปแรกของแผน และระยะครึ่งแผน ที่แตกตางกันในบางสวน โดยการติดตามใน
ระยะครึ ่ ง แผนมี ร ายละเอี ย ดของขั ้ น ตอนกระบวนการที ่ ม ากกว า ซึ ่ ง ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
สผ. จะเพิ ่ มเติ มโดยใช แนวทางในการประชาสัมพัน ธและสรางศักยภาพภาคีเครือขายในการรายงานผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ รวมถึงการรายงานผานระบบติดตาม
ประเมิ น ผลนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม ของสำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเลือกกลุมเปาหมายการดำเนินงานแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก ภาคี
เครื อข ายที ่ ตอบแบบรายงานเขา มายั ง สผ.ในการติดตามประเมิน ผลแผนจัดการฯ (ระยะครึ ่ง แผน) และ
หน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ตั ว ชี ้ ว ั ด หรื อ แนวทางการปฏิบ ั ต ิ ต ามแผนจั ดการฯ เพื ่ อ มุ  ง เน น การเสริ ม สร าง
ประสิทธิภาพการรายงานผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดใหครบถวนสมบูรณเพิ่มมากขึ้น จากผลการติดตามในระยะ
ครึ่งแผน และมีวิธีการเก็บขอมูลจากทั้งแบบรายงานตามปกติ และการรายงานผานระบบติดตามประเมินผล
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังภาพที่ 1.1
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ศึศึกกษาและทบทวนการติ
ษาและทบทวนการติดดตามประเมิ
ตามประเมินนผลการดำเนิ
ผลการดำเนินนงานภายใต
งานภายใตแแผนจั
ผนจัดดการฯ
การฯ
พ.ศ.
พ.ศ. 2560
2560 -- 2564
2564 ของ
ของ สผ.
สผ. ระยะป
ระยะปแแรกของแผน
รกของแผน และระยะครึ
และระยะครึ่ง่งแผน
แผน

1.ศึกษา วิเคราะห
ขอมูล และออกแบบ
เครื่องมือ

การศึกษา “กระบวนการ ขั้นตอน และกลไกการติดตาม”

ศึกษาสาระสำคัญของ
แผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
พ.ศ.2560-2564

การศึกษา “ผลการติดตาม”
ผลการติดตามระยะ
ปแรกของแผน

ศึกษาวิธีการติดตาม
ผลการดำเนินงานใน
ระยะทีผ่ านมา

ผลการติดตามระยะ
ครึ่งแผน

• จัดทำขอมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อนำไปประชุมหารือ
รวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชีว้ ัดหลัก
• เขาพบหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก

การออกแบบเครื่องมือติดตามประเมินผล
ทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการและชองทางการติดตาม

2.
ติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ

จัดทำแบบรายงานแยกรายหนวยงานตามความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ

ประชาสัมพันธชองทางการติดตามผลการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการฯ และจัดสงแบบรายงาน

ประชุมหารือกับหนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเพื่อทำความเขาใจรวมกัน

รวบรวมผลการดำเนินงานจากแบบรายงาน
และจากระบบติดตามประเมินผลฯ ของ สผ.

จัดทำ (ราง) รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำป พ.ศ. 2563)

3.
รายงานและ
นำเสนอผล

นำเสนอ (ราง) รายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ

จัดสง (ราง) รายงานโครงการฯ และนำขอมูลลงใน website สผ. ใหเครือขายพิจารณาใหความเห็น

• จัดทำฐานขอมูลการติดตามฯ
• จัดทำฐานขอมูลเครือขาย
• จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ

ภาพที่ 1.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและทบทวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ พ.ศ. 2560 2564 ของ สผ. ระยะปแรกของแผน และระยะครึ่งแผน
1) การศึกษา “กระบวนการ ขั้นตอน และกลไกการติดตาม”
เพื ่ อ หาความสั ม พั น ธ แ ละความแตกต า งระหว า งการติ ด ตามและการประเมิ น ผล
การดำเนินงานตามแผนจัดการฯ ซึ่งการติดตามมีความหมายในสวนของการจัดทำระบบการเก็บรวบรวมขอมูล
ของการดำเนินงาน เพื่อเปนขอมูลยอนกลับ มีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ ติดตาม
ความครบถวนของปจจัยการปฏิบัติงานตามแผน ติดตามผลการดำเนินงานวาตรงตามแผนหรือไม มีประโยชน
คือ ใชแกไขปญหาระหวางการดำเนินงาน สรุปบทเรียน สำหรับวางแผน และจัดทำโครงการ ใหดีขึ้นในอนาคต
ส ว นการประเมิ น ผล คื อ ระบบการตรวจสอบการดำเนิ น งานและผลการดำเนิ น งานเพื ่ อ ตั ด สิ น คุ ณ ค า
มีจุดมุงหมายเพื่อตัดสินความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ ความเพียงพอ
ความเหมาะสมของปจจัย ความเหมาะสมของวิธีดำเนินงาน การบรรลุความสำเร็จของโครงการ เสนอแนะ
การคงอยู การปรับเปลี่ยน ระหวางการดำเนินงาน เพื่อใหเกิดผลตามเปาหมาย สรุปผลของโครงการ สำหรับ
ตัดสินอนาคตของโครงการ หรือวางแผนการจัดการโครงการใหดีขึ้นในอนาคต (ที่มา: ศูนยทดสอบและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
2) การศึกษาผลการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ
ศึกษาการติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้งในการติดตามผล
การดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ระยะปแรกของแผน และระยะครึ่งแผน วามีการนำตัวชี้วัดและแนวทาง
การปฏิบัติภายใตแผนจัดการฯ ไปใชในการดำเนินงานของหนวยงานอยางไร วิธีการรวบรวมความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนเกี่ยวของจากการสัมภาษณ สำรวจ และจัดการประชุมชี้แจงภาคีเครือขาย 5 ภูมิภาคของประเทศ
เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนจัดการฯ เครื่องมือและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและ
แนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการฯ การวิเคราะห ประมวลผลขอมูลการติดตาม และการดำเนินงานตาม
แนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ในแตละยุทธศาสตรที่ปรากฏตาม
การดำเนินงานของหนวยงานภาคีเครือขายตามภารกิจ หนาที่และอำนาจของหนวยงาน การจัดทำขอเสนอแนะ
การพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนฯ ในระยะ
ตอไปใหมีประสิทธิภาพจนเกิดผลสำเร็จเปนรูปธรรม
3) การออกแบบเครื่องมือติดตามประเมินผล
ศึกษาทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการและชองทางการติดตามและการประเมินผล
การดำเนินงานที่มีอยู และจัดทำแบบรายงานแยกรายหนวยงานตามความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด และแนวทาง
การปฏิบัติ และจัดสงแบบรายงานใหกับภาคีเครือขาย จำนวน 204 หนวยงาน
ขั้นตอนที่ 2 การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2565
1) ประชาสัมพันธชองทางการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ
2) ประชุมหารือกับหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อทำความเขาใจรวมกัน
3) รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติจากแบบ
รายงาน และจากระบบติดตามประเมินผลฯ ของ สผ.
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ขั ้ นตอนที ่ 3 การรายงานผลและนำเสนอผลการติด ตามประเมิน ผลแผนจั ด การคุณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม
พ.ศ. 2560 - 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
1) จัดทำ (ราง) รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงานภายใต
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2) นำเสนอ (ราง) รายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
3) นำ (ร า ง) รายงานโครงการฯ ลงใน website สผ. (www.onep.go.th) ให เ ครื อ ข า ย
พิ จ ารณาให ความเห็ น เพื ่ อปรั บ แก ไข และจัดทำรายงานโครงการฯ ฉบับ สมบูร ณ เสนอผูบ ริห ารเพื่อให
ความเห็นชอบ และจัดทำฐานขอมูลภาคีเครือขาย
1.6 ระยะเวลาดำเนินงาน
โครงการฯ มีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 - กันยายน 2563
1.7 ผลทีไ่ ดรับ

รายงานโครงการเสริ มสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนิน งาน ภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ฉบับสมบูรณ ประกอบดวย
ผลผลิตและผลลัพธ ดังนี้
ผลผลิต
1) รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน ภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ฉบับสมบูรณ
2) ระบบฐานข อ มู ล การติ ด ตามประเมิน ผลแผนจัด การฯ และฐานข อ มู ล ภาคี เ ครื อ ข า ย
ทั้งหนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลลัพธ
1) ผูบริหารและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถนำผลการติดตามประเมินผลแผนการจัดการ
คุ ณ ภาพสิ ่ งแวดล อมไปใช ประกอบการพิ จารณาปรั บปรุ งแผนงาน โครงการและแนวทาง
การปฏิ บ ั ติ แ ละใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมของประเทศ
2) เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันเหตุการณทุกภาคสวนมีความรู ความเขาใจ
และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการนำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ไปใชในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถใชระบบฐานขอมูลการติด ตาม
ประเมินผล และฐานขอมูลภาคีเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๒
ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

บทที่ ๒
ความสอดคลองกับแผนระดับตางๆ
การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดมีการศึกษารวบรวมขอมูล
และนำผลการศึกษาตางๆ มาวิเคราะหและประเมินผล ไดแก ผลการติดตามและประเมินผลในชวงระยะ
ปสุดทายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เมื ่ อวั น ที ่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และไดน ำเสนอสำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
เพื ่ อพิ จ ารณานำประเด็ น ยุ ทธศาสตร การบริห ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอ ม ไปบรรจุไ ว
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่ อให แผนทั ้ ง ๒ ฉบับ
มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคลองกัน ทั้งนี้ ไดนำรางกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๘๐) และยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖5) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ซึ่งจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจัดทำเปนฉบับที่ ๒ ตอเนื่องจากนโยบายและแผนฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๕๕๙ เพื่อเปนกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
อยางบูรณาการในระยะ ๒๐ ปขางหนา เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใชเปน กรอบแนวทางในการจัด ทำ
แผนแม บ ทและแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารระยะกลาง (๕ ป ) รวมถึ งเป น แนวทางในการจั ดทำแผนจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่ใชเปนกรอบการดำเนินการในปจจุบัน
เปนแผนฉบับที่ ๕ ของประเทศ ประกอบดวย ยุทธศาสตรสำคัญ ๔ ประการ ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล อมที่ด ี ไดรับ
การปองกัน บำบัด และฟนฟู ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางคุมคา และยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
จากมติ คณะรั ฐ มนตรี เ กี ่ย วกั บ แนวทางการเสนอแผนระดั บ ที ่ ๓ เขาสูการพิจ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๖๑)
ไดแบงระดับของแผนออกเปน ๓ ระดับ ไดแก
แผนระดับที่ ๑ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนระดับที่ ๒ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖5)แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน...แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และ
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
แผนระดับที่ ๓ ไดแก แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระยะ ๕ ป และรายป แผนปฏิบัติ
การดาน... ระยะที่ (พ.ศ.... - ....) และแผนอื่นๆ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จัดอยูในแผนระดับที่ ๓ ซึ่งมีการระบุ
ไวในกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนที่จะมี
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการเสนอแผนระดับที่ ๓ เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔
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ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแผนดังกลาว มีความสอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และแผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดานที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอขยายใหใช “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” เปน “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕” เพิ่มขึ้นอีก ๑ ป เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในระยะแรก แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนแผนปฏิบัติการในการดำเนินการให
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
แผนระดับตางๆ ดังนี้
2.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๑) เปาหมาย
ขอที่ ๔. ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
ขอที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพื่ อกำหนดอนาคตประเทศ ขอยอยที่ ๑.สงเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
๑) ผูบริหารและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ สามารถนำผลการติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ไปใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางการปฏิบัติ และ
ใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
๒) ทุ กภาคส วนมี ความรู  ความเข าใจ และตระหนั กถึ งความสำคั ญในเรื ่ องของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ และเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม ใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด รวมทั้งสามารถใชระบบฐานขอมูลการติดตามประเมินผล และ
ฐานขอมูลภาคีเครือขาย ทั้งหนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการประสานการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล อม ให บ ั งเกิ ดผลสำเร็ จ ซึ ่ งจะนำไปสู  การยกระดั บกระบวนทั ศน ด  าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอไป
2.๒ แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
เปาหมาย สภาพแวดลอมของประเทศไทย มีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน
2-2

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จะเปน
เครื่องมื อที่ส ะท อนให เห็ น ถึ งความก าวหนา และผลสำเร็จ ของการดำเนิน การภายใตแผนจัดการคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม รวมถึงยังชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำแผนจัด การฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยแผนจัดการฯ
ดังกลาว เปนเครื่องมือที่ทำใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศ เปนไป
ในทิศทางที่เหมาะสม และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และชวยเสริมสรางความสมดุลเปนธรรม
และบรรลุ เ ป า หมาย บนพื้ น ฐานการเติ บ โตที่เปน มิตรกับ สิ่งแวดลอมและเปน กลไกในการขับ เคลื่อนแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
แนวทางการพัฒนา
๑) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ของภาครัฐ ใหเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนทุกภาคสวน ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต สรางความรู
ความเข า ใจ การตระหนั ก รู  และการมี ส  ว นร ว มด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม ให ร องรั บ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบและนอกระบบ
เป า หมายของแผนย อย คนไทยมี คุ ณลั กษณะและพฤติ ก รรมที ่ พ ึ งประสงค ด  า น
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม มีความตระหนักรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาท หนาที่และอำนาจของหนวยงาน ในการดำเนินการตามแผนงาน แนวทางการปฏิบัติ
และตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ไปสูการปฏิบัติ หรือจัดทำโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน
ตนเองใหสอดคลองกับแผนจัดการฯ ไดอยางครบถวน
2.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรปู เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/
ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๖ ปฏิรูปองคกร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครือ่ งมือบริหารจัดการ
2.๔ แ ผ น พ ัฒ น า เศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ส ัง ค ม แ ห ง ช า ต ิ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) (แผนระดับที่ 2)
๑) วัตถุประสงคที่ ๑.๔ เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล อม
ใหสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๒) เป า หมายรวมที่ ๒.๔ ทุน ทางธรรมชาติแ ละคุ ณภาพสิ ่ง แวดล อ ม สามารถสนั บ สนุ น
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
๓) ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(๓.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
๑. รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
๒. สรางความมั่นคงดานน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากร น้ำทั้งน้ำผิวดินและ
น้ำใตดิน ใหมีประสิทธิภาพ
๓. สร า งคุ ณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ
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๔. เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๕. เพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารจั ดการ เพื่อลดความเสี่ย งจากภัยพิบัติ ความ
สูญเสีย ในชีวิตและทรัพยสิน ที่เกิดจากสาธารณภัย
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๔
๔. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน
2.5 แผนระดับที่ ๓ อื่นๆ (ที่เกี่ยวของ)
๑) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการยกระดับ
กระบวนทัศนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ (ดานระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
(๑) เป าหมาย กลไกส งเสริ มการมี ส  วนร วมของภาคประชาชนในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒) ตัวชี้วัด จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปใชในการจัดการสิง่ แวดลอม
(๓) การบรรลุเปาหมาย/ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ผลจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการยกระดับ
กระบวนทัศนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ เนื่องจากสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการนำแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ การเพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ภาคีเครือขาย ในกระบวนการจัดทำแผน ขับเคลื่อนแผน และติดตามประเมินผลแผน มีขอเสนอแนะใหเพิ่มการ
มีสวนรวมของหนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานวิ จั ย เพื่อพั ฒนาระบบการบริหารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) เปาหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุล ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๒) ตัวชี้วัด จำนวนเครื่องมือ กลไก ในการเพิ่มประสิทธิภาพอยางนอยปละ ๒ เรื่อง
(๓) การบรรลุเปาหมาย/ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ
สามารถนำผลการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ มฯ ไปใช
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางการปฏิบัติ ใหมีความสอดคลองกับสถานการณ
และใชกำหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว รวมทั้งใช
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันเหตุการณ
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บทที่ ๓
เครื่องมือและวิธีการติดตามผลการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 – 2565
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

บทที่ 3
เครื่องมือและวิธีการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
3.1 การหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
การพั ฒ นากลไกการติ ด ตามประเมิน ผลแผนจั ดการสิ่ งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4
ตามขอเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลในระยะครึ่งแผน ที่ปรึกษาไดศึกษานโยบาย และแผนระดับตาง ๆ
รวมถึงตรวจสอบระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนจัดการฯ พบวา มีตัวชี้วัดบางตัวที่ไมสอดคลองกับการเก็บ
รวบรวมข อมู ล ของหน ว ยงาน และ/หรื อไมส ามารถจัดเก็บ ขอมูล ได นอกจากนี้ วิธ ีการเก็บ รวบรวมของ
หน ว ยงานผู  ร ั บ ผิ ดชอบบางตั ว ชี ้ ว ั ด ไม ส อดคลองกับ ข อมู ล ตัว ชี้ว ัด ที่ต องการ จึงมี ขอเสนอแนะเพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด เชน เพิ่มเติมการระบุคาเปาหมายเชิงปริมาณใหกับตัวชี้วัดของแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใชคาเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวของ และใหตรวจสอบขอมูล
กับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด หากจำเปนตองปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ควรมีการประชุมหารือ เพื่อดำเนินการให
สอดคลองและเหมาะสม กับการติดตามประเมินผลในระยะตอไป
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดลอม ตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงขอมูลประกอบการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
ใชประโยชนในการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางดานการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงเปนการขับเคลื่อนให
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีความรูและความเขาใจในการรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดภายใตแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไดประสานขอความรวมมือและหารือ
รวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัดภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนลำดับแรก
เพื่อเสริมสรางความเขาใจ และหาแนวทางในการจัดเก็บขอมูล และรายงานผลการดำเนินงานในระยะตอไป
โดยนำผลการศึ ก ษาและการติ ด ตามประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามตั ว ชี ้ ว ั ด ภายใต แ ผนจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ในระยะครึ่งแผน มาเปนประเด็นการหารือ
3.1.1 หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีประเด็นในการหารือ
จากการพิจารณาตัวชี้วัดที่ยังพบประเด็น หรือขอสังเกต ในการรายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดจึงขอหารือรวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ทั้งทีอ่ ยูในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หรือมีภารกิจที่เกี่ยวของกับดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน 4 หนวยงาน รวม 7
ชี้วัด ประกอบดวย
๑) สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากร
น้ำแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐-๑๐๐)
๒) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.6 ชายฝงที่ถูกกัดเซาะไดรับการจั ดการ
3-๑

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางที่เหมาะสม (เพิ่มขึ้น) และตัวชี้วัดที่ ๑.7 ปะการังที่มีชีวิต มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น รอยละ ๓ - ๙
๓) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อสอบถามความคิดเห็น และหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ๑.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ
เฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
๔) กรมควบคุมมลพิ ษ เพื่อหารือเกี่ยวกั บตัวชี้วั ดภายใตแผนจั ด การคุ ณภาพสิ่งแวดล อม
พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพอากาศมีจำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็ก
ไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๙ และตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับ
การรวบรวม และสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ ๓๐ และยุทธศาสตรที่ 3 ตัวชี้วัด
ที่ ๓.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เพิ่มขึ้น) โดยมีรายละเอียด
จากการหารือรวมกับหนวยงานตางๆ ดังตารางที่ 3.1 การหารือรวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

3-๒

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 3.1 การหารือรวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

ตัวชี้วัดที่
๑.๔ ระดับ
การ
ดำเนินงาน
การจัดการ
ทรัพยากร
น้ำแบบ
บูรณาการ
IWRM
(ดัชนี ๐๑๐๐)
(สำนักงาน
ทรัพยากร
น้ำแหงชาติ
(สทนช.))

ขอมูลที่ตองการ :
ระดับการ
ดำเนินงานการ
จัดการทรัพยากร
น้ำแบบบูรณาการ
IWRM
หนวยวัด : (ดัชนี
๐-๑๐๐)

ไมสามารถ
จัดเก็บขอมูล
เปนระดับการ
ดำเนินงานการ
จัดการ
ทรัพยากรน้ำ
แบบบูรณาการ
IWRM

- จากรายงานการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) สทนช. อยู
ระหวางดำเนินการจัดทำแผนหลักใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุมลุม
น้ำเจาพระยาใหญ และแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๕ ป รวมถึง
แผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง
ภาวะน้ำทวมและคุณภาพน้ำ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
กรมทรัพยากรน้ำ
(ทน.)/ กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล (ทบ.)

เพิ่มเติม สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ
(สทนช.)/กรม
ชลประทาน (ชป.)/การ
ประปานครหลวง
(กปน.)/การประปาสวน
- แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บ
ขอมูลประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภูมิภาค (กปภ)
ตามตัวชี้วัดทางเลือก ที่ไดนำเสนอไวใน
โครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
ฯ ระยะครึ่งแผน คือ มีนโยบายและแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน
ระดับประเทศ และระดับลุมน้ำ ทุกลุม
น้ำ ซึ่งเปนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๙
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ขอสรุปจากการหารือ
- สทนช. รับทราบขอมูลและใหความรวมมือ โดยจะประเมินและจัดทำ
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดในระดับตางๆ ที่ระบุไวตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในเบื้องตน และจะหารือถึงการกำหนดคาชวงคะแนน
ที่เหมาะสม สำหรับการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
กับ สผ. ตอไป
- หากตองปรับเปลี่ยนการรายงานตามตัวชี้วัดทางเลือกที่ไดนำเสนอ
สามารถรายงานผลการดำเนินงานได เนื่องจาก สทนช. ไดจัดทำแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
เสร็จเรียบรอยแลว และอยูระหวางจัดทำรางแผนแมบทการบริหารจัดการ
น้ำ ในระดับลุมน้ำ

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่
1.6
ชายฝงที่ถูก
การกัดเซาะ
ไดรับการ
จัดการตาม
แนวทาง
มาตรการ
หรือมี
โครงสรางที่
เหมาะสม
หนวยวัด:
ระยะทาง
(กิโลเมตร)

วิธีการวัด

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม

ขอมูลที่ตองการ : - ไมมี
ระยะทางชายฝง
ถูกกัดเซาะที่ไดรับ
การจัดการตาม
แนวทางหรือ
มาตรการ หรือมี
โครงสรางที่
เหมาะสม
(เปาหมาย คือ
ระยะทาง 50
กิโลเมตร)

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

โดยประเมินผลจากความกาวหนาเชิง
กระบวนการ เปนสถานะของนโยบาย
และแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (จัดทำเสร็จสิ้น/ อยู
ระหวางกระบวนการจัดทำ (ระบุขั้นตอน
ของกระบวนการ)/ ยังไมมีการ
ดำเนินการจัดทำ)
- จากรายงานการติดตามประเมินผลการ กรมทรัพยากรทางทะเล
ดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
และชายฝง (ทช.)
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีพื้นที่
ชายฝงที่ถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตาม
แนวทางที่เหมาะสมแลว 559 กิโลเมตร
ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดแลว (จาก
เปาหมายที่กำหนดคือ 50 กิโลเมตร)
- แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บ
ขอมูลประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อาจจะกำหนดคาเปาหมายใหมีความทา
ทายมากยิ่งขึ้น เชน การกัดเซาะชายฝง
ขั้นรุนแรงไมเกิน 100 กิโลเมตร
(ตามเปาหมายแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พ.ศ. 2560-2579)
3-4

ขอสรุปจากการหารือ

- การตีความของขอมูลและคาเปาหมายของ ทช. และที่ปรึกษาไม
สอดคลองกัน
- พื้นที่ชายฝงกัดเซาะที่ไดรับการจัดการตามแนวทางที่เหมาะสมแลว
559 กิโลเมตรนั้น ประกอบดวย การดำเนินการหลากหลายรูปแบบ เชน
กำแพงกันคลื่น แนวหินทิ้ง เพิ่มพื้นที่ปาชายเลน จากหลายๆ พื้นที่รวมกัน
แตเปาหมาย 50 กิโลเมตร ตามตัวชี้วัด ตามนิยามของ ทช. หมายถึง การ
เพิ่มพื้นที่ปาชายเลนในบริเวณหาดโคลน โดยการปกไมไผเพื่อชะลอคลื่น
และดักตะกอน เพื่อใหเกิดการสะสมของตะกอนบริเวณชายฝง เพื่อปลูก
ปาชายเลนเพิ่มเติม หรือใหปาชายเลนรุกคืบตามแนวชายฝง
- ในการรายงานผลการดำเนินงานฯ ใน ป 2563
ทช. จะเพิ่มการรายงานผลการดำเนินงานของ
พื้นที่การกัดเซาะชายฝงขั้นรุนแรงไมเกิน 100 ก.ม. และระยะทางชายฝง
ถูกกัดเซาะที่ไดรับการจัดการตามแนวทาง หรือมาตรการ หรือมีโครงสราง
ที่เหมาะสมตามเปาหมายเดิมไวดวย

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัด
(กรม
ทรัพยากร
ทางทะเล
และชายฝง
(ทช.))
ตัวชี้วัดที่
๑.๗
ปะการังที่มี
ชีวิตมี
ปริมาณ
เพิ่มขึ้น
รอยละ ๓ ๙

วิธีการวัด

ขอมูลที่ตองการ :
อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ปะการังที่มีชีวิต
1. ปริมาณปก
คลุมพื้นที่ของ
ปะการังที่มีชีวิต
ณ ปที่ t
2. ปริมาณปก
หนวยวัด : คลุมพื้นที่ของ
ปะการังที่มีชีวิต
รอยละ
ณ ปที่ t-1
(หมายเหตุ: t = ป
(กรม
ทรัพยากร พ.ศ.)
สูตรการคำนวณ :
ทางทะเล
และชายฝง) [(ปริมาณปกคลุม
พื้นที่ของปะการัง

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ขอสรุปจากการหารือ

ขอมูลไมเพียง
พอที่จะตอบ
ตัวชี้วัดในระยะ
ครึ่งแผน

- จากรายงานการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) ปะการังมี
สภาพดีขึ้น เมื่อเทียบกับสถานภาพป
2558
- แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บ
ขอมูลประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อาจจะปรับเปลี่ยนเปนการรายงาน
ขอมูลสถานภาพของปะการังในระดับ
ตางๆ เปรียบเทียบกับสถานภาพของ
ปะการังในปที่ผานมา

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง (ทช.)/
กรมอุทายานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
(อส.)

ทช. มีการสำรวจสถานภาพของแนวปะการังของประเทศไทยโดยรวมกับ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และมีสถานีตรวจติดตามทั่ว
ประเทศทั้งหมด 445 สถานี โดยแบงสถานภาพแนวปะการังตามสัดสวน
การปกคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต และปะการังตาย เปน 5 ระดับ
ดังนั้น จึงมีขอมูลของปริมาณปะการังที่มีชีวิต แตไมไดถูกนำมารายงาน
- เสนอแนะใหมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ใหเปนการรายงานขอมูลของ
พื้นที่ปะการังเสียหาย/เสียหายมาก ลดลง...... เนื่องจากการนำปริมาณ
ปะการังมีชีวิตมาเปนตัวชี้วัด เปนดัชนีที่มีความออนไหวตอ
สภาพแวดลอมเปนอยางมาก ไมสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการไดโดยตรง
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่
๑.๑๐ อัตรา
การสูญเสีย
ชนิดพันธุที่
ถูกคุกคาม
ชนิดพันธุ
เฉพาะถิ่น
และแหลงที่
อยูอาศัย
ตาม
ธรรมชาติ
หนวยวัด :

วิธีการวัด
ที่มีชีวิต (ปที่ t) ปริมาณปกคลุม
พื้นที่ของปะการัง
ที่มีชีวิต (ปที่ t-1))
÷ ปริมาณปกคลุม
พื้นที่ของปะการัง
ที่มีชีวิต (ปที่ t-1)]
x 100
ขอมูลที่ตองการ :
1. จำนวนชนิด
พันธุที่ถูกคุกคาม
หรือใกลสูญพันธุ
ชนิดพันธุ
เฉพาะถิ่น และ
แหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ
ตามทะเบียน
รายชื่อพันธุพืชที่
ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย และ
ทะเบียนรายการ
ชนิดพันธุของสัตว

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ขอสรุปจากการหารือ

ขอมูลไม
เพียงพอ
จึงไมสามารถ
นำมาวิเคราะห
เพื่อระบุอัตรา
การสูญเสีย
หรือ การ
เปลี่ยนแปลง
ประชากรของ
ชนิดพันธุได

- การศึกษาและการสำรวจขอมูล
เกี่ยวกับชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุและถูก
คุกคามเพิ่มเติม
- การดำเนินการสำรวจสถานภาพชนิด
พันธุที่ถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ ชนิด
พันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ ตามทะเบียนรายชื่อพรรณพืช
ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย และ
ทะเบียนรายการชนิดพันธุของสัตวที่มี
กระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศ
ไทย
- แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บ
ขอมูลประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมปาไม (ปม.)/กรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง (ทช.)/กรมอุทา
ยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพชื (อส.)/
องคการสวน
พฤกษศาสตร (อสพ.)/
สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.)/
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (กษ.)/
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ

- การระบุการสูญพันธุของชนิดพันธุใด อาจตองใชเวลานาน ซึ่งบางครั้ง
อาจมากกวา 50 ป จึงจะสามารถยืนยันการสูญพันธุของชนิดพันธุ นั้น ๆ
ได ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้ อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพ
การดำเนินการที่สามารถดำเนินการไดจริง ซึ่งกองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จะหารือเกี่ยวกับการปรับตัวชี้วัดรวมกับ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) เพื่อปรับปรุงในแผนจัดการฯ ใน
ระยะตอไป
- ในป พ.ศ. 2563 กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จะ
ดำเนินการปรับปรุงสถานภาพของชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังใน
ประเทศไทย ควบคูไปกับการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อคุมครองชนิด
พันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุฯ โดยเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียของชนิด
พันธุที่ถูกคุกคามในระดับสากล นิยมใชคา Red List Index เปนตัวชี้วัด
สถานภาพการอนุรักษ โดยเปนการคำนวณจากผลการจัดสถานภาพของ
ชนิดพันธุสิ่งมีชีวิตในกลุมหลักตามเกณฑของ IUCN (มีคาระหวาง 0 – 1
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
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ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

รอยละ
(กองจัดการ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
(กลช.)/สผ.)

ที่มีกระดูกสันหลัง
ที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย
2. จำนวนชนิด
พันธุที่ถูกคุกคาม
หรือใกลสูญพันธุ
ชนิดพันธุ
เฉพาะถิ่น และ
แหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ
๒.๒
ขอมูลที่ตองการ :
คุณภาพ
๑. จำนวนวันที่คา
อากาศมี
ฝุนละออง (ฝุน
จำนวนวันที่ ละอองขนาดเล็ก
คาฝุน
กวา ๑๐ ไมครอน
ละออง
หรือ PM10) อยูใน
ขนาดเล็กไม เกณฑมาตรฐาน
เกิน ๑๐
๒. จำนวนวันที่
ไมครอน
ตรวจวัด
(PM10) อยู สูตรการคำนวณ :
ในเกณฑ
(จำนวนวันที่คา
มาตรฐาน ฝุนละอองขนาด

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
นวัตกรรม (อว.)/
กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.)

จากการ
แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บขอมูล
พิจารณาผลการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ติดตาม
การเก็บขอมูลในระยะตอไป
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
จำนวนวันที่คา
ฝุนละอองขนาด
เล็กไมเกิน ๑๐
ไมครอน (PM10)
อยูในเกณฑ
มาตรฐานรอย
ละ 54.4 ซึ่งยัง

ขอสรุปจากการหารือ
โดยมีคาเทากับ 0 เมื่อสถานภาพของการถูกคุกคามที่รุนแรงจนเกิดการ
สูญพันธุทั้งหมด และมีคาเทากับ ๑ เมื่อไมมีสถานภาพของการถูก
คุกคาม)

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) - ปรับคำอธิบายตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บ และคำนิยาม โดยแบงพื้นที่ ไดแก
๑๒ พื้นที่ทั่วไป และ () พื้นที่วิกฤต
- จัดทำขอมูลเพิ่มเติม โดยจัดทำขอมูลยอนหลัง ๒๕๖๐ กอนป)) จนถึง
ปจจุบัน (จำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็ก ไมเกิน ๑๐ ไมครอน )PM10(
ในพื้นที่ทั่วไปอยูในเกณฑมาตรฐาน)
ขอเสนอแนะ
ตัวชี้วัดใหม
ตัวชี้วัด ๒.๒ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติมีจำนวนวันที่คาฝุนละออง
ขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน ดังนี้
๑)
กรุงเทพและปริมณฑล รอยละ ๙๘
๒)
ภาคเหนือ
รอยละ ๙๔
๓)
หนาพระลาน สระบุรี
รอยละ ๗๒
3-7

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

รอยละ ๙๙ เล็กกวา ๑๐
ไมครอน
หนวยวัด : หรือ PM10 อยูใน
เกณฑมาตรฐาน
รอยละ
(กรมควบคุม ÷ จำนวนวันที่
ตรวจวัด)
มลพิษ)
x ๑๐๐

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ขอสรุปจากการหารือ
เหตุผลประกอบ
๑. เนื่องจากการกำหนดคาตัวชี้วัดในขณะนั้น ไมไดมีการนำขอมูลผลการ
ตรวจวัดจริงมาใชประกอบการพิจารณา จึงทำใหตัวชี้วัดไมเปนไปตาม
สถานการณของปญหาฝุนละออง
๒. การกำหนดตัวชี้วัดในลักษณะภาพรวมของประเทศไมไดสะทอนการ
ดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาของแตละพื้นที่ที่มีสภาพปญหาที่
แตกตางกันสงผลใหการวางมาตรการไมสอดรับกับขอเท็จจริงของพื้นที่
ดังนั้น การกำหนดตัวชี้วัดรายพื้นที่ตามเสนอจะทำใหการแกไขปญหา
และการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานจะไปตามขอเท็จจริง
๓. การปรับตัวชี้วัดกำหนดเปนรายพื้นที่วิกฤต ไดนำขอมูลผลการ
ตรวจวัดจริงของพื้นที่ ๓ ปยอนหลังกอนป ๒๕๖๐ ซึ่งแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม จะมีผลบังคับใช )ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔( มาหาคาเฉลี่ย
เพื่อกำหนดเปนตัวชี้วัด จะเปนการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมตามขอมูล
๔. สำหรับการเก็บขอมูล การคำนวณเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดใหเปนไป
ตามเดิมคือใชจำนวนวันที่คาฝุนละออง )PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน
ในรอบปมาประเมิน

ไมบรรลุคา
เปาหมายที่
กำหนดไวรอย
ละ 99
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
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ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

ขอมูลที่ตองการ :
๑. ปริมาณของ
เสียอันตราย
ชุมชนที่ไดรับการ
รวบรวมและกำจัด
อยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ
๒. ปริมาณของ
เสียอันตราย
ชุมชนทั่วประเทศ
สูตรการคำนวณ :
(ปริมาณของเสีย
หนวยวัด : อันตรายชุมชนที่
รอยละ
ไดรับการรวบรวม
(กรมควบคุม และกำจัดอยาง
มลพิษ)
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ ÷
ปริมาณของเสีย
อันตรายชุมชนทั่ว
ประเทศ) x 100
หนวยวัด : รอยละ
๒.๔ ของ
เสียอันตราย
ชุมชนไดรับ
การรวบรวม
และสงไป
กำจัดอยาง
ถูกตองตาม
หลัก
วิชาการ ไม
นอยกวา
รอยละ ๓๐

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บขอมูล
จากการ
พิจารณาผลการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
การเก็บขอมูลในระยะตอไป
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
พบวา ของเสีย
อันตรายชุมชน
ไดรับการ
รวบรวมและ
สงไปกำจัดอยาง
ถูกตองตามหลัก
วิชาการรอยละ
13 ซึ่งยังไม
บรรลุคา
เปาหมายที่
กำหนดไวที่รอย
ละ 30

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ขอสรุปจากการหารือ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(อปท.)

๑. การดำเนินงานการจัดการของเสียอันตรายชุมชนมีขอจำกัด ใน
ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ยังไมมีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมายที่จะนำมากำกับดูแลใหภาคเอกชน
รับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทำใหการดำเนินงานดานการจัดการของ
เสียอันตรายชุมชนไมบรรลุเปาหมายที่กำหนด
๑.๒ รางพระราชบัญญัติการจัดการซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... อยูระหวางการปรับปรุง
๑.๓ ของเสียอันตรายชุมชนในระดับจังหวัดมีปริมาณเพียงรอยละ ๓
ของปริมาณมูลฝอยทั่วประเทศ ซึ่งไมมากพอทำใหทองถิ่นยัง
ไมใหความสำคัญในการรวบรวม และขนสงของเสียอันตราย
อยางถูกหลักวิชาการ และประชาชนสวนใหญยังมีการทิง้ ของ
เสียอันตรายปะปนกับขยะทั่วไป
๒. แนวทางการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด
2.๑ สนับสนุนให อปท. ที่มีศักยภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของเปน
จุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนระดับจังหวัด
2.๒ สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการ
เปนจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนฯ เพื่อเพิ่มชองทางอำนวย
ความสะดวก ในการทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
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ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ขอสรุปจากการหารือ
2.๓ สนับสนุนใหมีสถานที่บำบัดกำจัดของเสียอันตรายชุมชน/
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสนับสนุนการเพิ่มโรงงานคัดแยก
และรีไซเคิล ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2.๔ ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน
3. ปรับคำนิยาม และคำอธิบายตัวชี้วัดของเสียอันตรายชุมชนไดรับ
การรวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ใหสอดคลอง
กับประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๓.๒
สัดสวนของ
หนวยงานที่
เขารวม
ดำเนินการ
จัดซื้อจัด
จางสินคา
และบริการ
ที่เปนมิตร
กับ
สิ่งแวดลอม

ขอมูลที่ตองการ :
1. สูตรการคำนวณ :
(จำนวนหนวยงานที่เขา
รวมดำเนินการจัดซื้อจัด
จางสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
÷ จำนวนหนวยงาน
ทั้งหมด) x ๑๐๐
2. สูตรการคำนวณ :
(ปริมาณการจัดซื้อจัด
จางสินคาและบริการที่
เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานที่เขารวม
ดำเนินการ ÷

แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บขอมูล
จากการ
พิจารณาผลการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
การเก็บขอมูลในระยะตอไป
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
พบวา การ
รายงานผลยัง
ขาดขอมูล
สัดสวนปริมาณ
การจัดซื้อจัด
จางสินคาและ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) - ปจจุบัน คพ. มีระบบการรายงานการจัดซื้อจัดจางและบริการที่เปนมิตร
กรมบัญชีกลาง (บก.)
กับสิ่งแวดลอมออนไลน
จากการศึกษาตัวชี้วัดในแผนจัดการฯ คพ. สามารถนำขอมูลในระบบมา
รายงานตามตัวชี้วัดนี้ได
- รายงานผลการดำเนินการในระยะตอไป คพ.
จะรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแผน
จัดการฯ พรอมทั้งจะเสนอชุดขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการกำหนด
ตัวชี้วัดใหม ในแผนจัดการฯฉบับตอไป เพราะ คพ. ไดมีการปรับปรุง
แผนการปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)ของ คพ. ใหมี
การดำเนินงานและการรายงานที่สอดคลองกับแผนแมบทภายใต
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
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ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

และสัดสวน
ปริมาณการ
จัดซื้อจัด
จางสินคา
และบริการ
ที่เปนมิตร
กับ
สิ่งแวดลอม

ปริมาณการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการ
ทั้งหมด) x
๑๐๐
หนวยวัด : รอยละ

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

บริการที่เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ขอสรุปจากการหารือ
ยุทธศาสตรชาติ (2561 - 2580) ประเด็นที่ 18.1 การเติบโตอยาง
ยั่งยืน และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12.7 ไวแลว

หนวยวัด :
รอยละ
(กรมควบคุม
มลพิษ
(คพ.))
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
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3.1.2 สรุปประเด็นหารือรวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
จากการหารือรวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งสิ้น จำนวน 4 หนวยงาน 7 ตัวชี้วัด
สามารถสรุปประเด็นการหารือดังตอไปนี้
1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดหารือตัวชี้วัดที่
๑.๔ ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐-๑๐๐) รวมกับสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานที่ผานมา พบวา ไมสามารถจัดเก็บ
ขอมูลเปนระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM หนวยวัด : ดัชนี ๐ - ๑๐๐ ได
โดยผลการติดตามประเมินผลแผนจั ดการคุ ณภาพสิ ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ในระยะครึ่ งแผน
ของที่ปรึกษา (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย) ไดเสนอแนะตัวชี้วัดทางเลือก สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน
ในครั้งตอไป อาจประเมินผลจากความกาวหนาเชิงกระบวนการของการจัดทำ/มีนโยบายและแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ และระดับลุมน้ำทุกลุมน้ำ ซึ่งเปนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙ สทนช. ชี้แจงวา ยังไมทราบผลการศึกษา
และยังไมไดกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดในระดับตางๆ (IWRM (ดัชนี 1-100)) ที่ระบุไวตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมวา ควรกำหนดคาหรือความหมายของชวงคะแนนในแตละระดับอยางไร จึงขอเวลา
ในการประเมินและจัดทำรายละเอียดของระดับการประเมิน (ดัชนี 0 - 100) เมื่อมีรางรายละเอียดแลว จะ
หารือถึงการกำหนดคาชวงคะแนนที่เหมาะสม สำหรับการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
กับ สผ. เพื่อนำมาใชเปนเกณฑการประเมินในการรายงานผลการดำเนินงานในป 2563 ตอไป สำหรับ
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทางเลือก ที่ประเมินผลจากความกาวหนาเชิงกระบวนการของ
การจัดทำ/มีนโยบายและแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ และระดับลุมน้ำทุกลุม
น้ำ สทนช. มีขอมูลและสามารถรายงานผลการดำเนิ นงานได เพราะขณะนี้ สทนช. ไดจัดทำแผนแม บ ท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เสร็จเรียบรอยแลว และอยูระหวางจัดทำราง
แผนแมบทการบริหารจัดการน้ำ ในระดับลุมน้ำ
๒) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดหารือตัวชี้วัดที่
1.6 ชายฝงที่ถูกการกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางมาตรการ หรือมีโครงสรางที่เหมาะสม และตัวชี้วัดที่
๑.7 ปะการังที่มีชีว ิต มี ปริ มาณเพิ ่มขึ้น รอยละ ๓ - ๙ รวมกับกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ ง (ทช.)
เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานที่ผานมา ไมสามารถรายงานอัตราการเปลี่ยนแปลงของปะการังมีชีวิต
เปนรอยละ จึงทำใหไมสามารถประเมินไดวา การดำเนินงานนั้น บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดใหปะการังมีชีวิตมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 3 – 9 หรือไม ทช. ชี้แจงวา จากรายงานผลการดำเนินงานฯ ในระยะครึ่งแผนที่ปรากฏ
นั้น ขอมูลยังไมครบถวนตามที่ ทช. ไดดำเนินการและใหขอมูลเพิ่มเติมวา การดำเนินงานสำรวจสถานภาพของ
แนวปะการังในประเทศไทยนั้น ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงแหงชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 มีมติใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช (อส.) และ ทช. รวมกันกำหนดสถานีติดตามสถานภาพทรัพยากรปะการังของประเทศทั้งหมด
และสำรวจเปนประจำทุกป จึงกำหนดสถานีในการติดตามสถานภาพ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช (อส.) มีสถานีสำรวจในเขตอุทยานฯ จำนวน 252 สถานี และ ทช. มีสถานีสำรวจนอกเขตอุทยานฯ
จำนวน 193 สถานี และการกำหนดตัวชี้วัดเปนปริมาณปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 3 – 9 ในสภาวะปกติ
ของธรรมชาตินั้น เปนไปไดยาก ทช. จึงขอเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ใหเปนการรายงานขอมูลของพื้นที่
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ปะการังเสียหาย/เสียหายมาก ลดลง (อาจกำหนดเปนร อยละ) โดย ทช. จะขอเวลาในการทบทวนข อมู ล
ที่ผานมา และเสนอผานคณะกรรมการฯ ของ ทช.กอนนำเสนอตัวเลขที่ชัดเจนให สผ. ตอไป
๓) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม ไดหารือตัวชี้วัดที่ ๑.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ รวมกับกองจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (กลช.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เนื่องจากการรายงานผล
การดำเนินงานที่ผานมา พบวา สัตวมีกระดูกสันหลังอยูในสภาพชนิดพันธุที่ถูกคุกคามมากขึ้น แตไมสามารถ
นำมาวิเคราะห เพื่อระบุอัตราการสูญเสีย หรือการเปลี่ยนแปลงประชากรของชนิดพันธุได เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม อาจใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลคอนขางนาน จึงไมสามารถประเมิน
ขอมูลรายปได จากการหารือ กลช. ไดเสนอแนะแนวทางและการดำเนินงานเพิ่มเติม ในป 2563 – 2564
ดังนี้
- การเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียของชนิดพันธุที่ถูกคุกคามในระดับสากล นิยมใชคา
Red List Index เปนตัวชี้วัดสถานภาพการอนุรักษ โดยเปนการคำนวณจากผลการจัดสถานภาพของชนิดพันธุ
สิ่งมีชีวิตในกลุมหลักตามเกณฑของ IUCN (มีคาระหวาง 0 – 1 โดยมีคาเทากับ 0 เมื่อสถานภาพของการถูก
คุกคามที่รุนแรงจนเกิดการสูญพันธุทั้งหมด และมีคาเทากับ ๑ เมื่อไมมีสถานภาพของการถูกคุกคาม) ซึ่ง Red
List Index ถู กนำมาใช เ ป น ตั ว ชี ้ ว ั ดของเปา SDGs ที ่ 15.5 ด ว ย ทั้งนี้ จะดำเนิน การเปรีย บเทีย บขอมูล
สถานภาพกับปฐาน
- ในป พ.ศ. 2563 กลช.จะดำเนินการปรับปรุงสถานภาพของชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสัน
หลังในประเทศไทย ควบคูไปกับการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อคุมครองชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
ดังนั้น ในชวงสิ้นปงบประมาณ 256๓ นี้ คาดวาจะสามารถรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปกปองคุมครองชนิด
พันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุในประเทศไทย (กลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง) รวมถึงวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
สถานภาพสัตวมีกระดูกสันหลังของประเทศไทย ป ๒๕๖๓ กับขอมูล Baseline ในเบื้องตนได
- สำหรับการระบุการสูญพันธุของชนิดพันธุใด จะสามารถระบุได ก็ตอเมื่อประชากรตัว
สุดทายของชนิดพันธุนั้น ไดตายไปอยางไมมีขอสงสัย ซึ่งตองใชระยะเวลานาน ในบางครั้งอาจมากกวา 50 ป
จึงจะสามารถยืนยันการสูญพันธุของชนิดพันธุนั้น ๆ ได ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสภาพการดำเนินการที่สามารถดำเนินงานไดจริง ซึ่ง กลช. จะไดหารือเกี่ยวกับการปรับตัวชี้วัด
รวมกับกองยุทธศาสตรและแผนงาน สผ. เพื่อปรับปรุงในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับตอไป
๔) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดหารือตัวชี้วัดที่
2.2 คุณภาพอากาศมีจำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน
รอยละ ๙๙ และตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวม และสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ ไมนอยกวารอยละ ๓๐ และยุทธศาสตรที่ 3 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคา และ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ผานมา ยังไม
บรรลุคาเปาหมาย และขาดขอมูลสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ไดชี้แจงการดำเนินงาน ดังนี้
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- ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพอากาศมีจำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน
(PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๙ คพ. ไมแนใจวา การรายงานขอมูลตามตัวชี้วัด จะตองใชขอมูล
คุณภาพอากาศในพื้นที่ใดเชน ใชคาคุณภาพอากาศของพื้นที่ทั่วไปของทั้งประเทศ หรือใชคาคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่วิกฤต เชน ต. หนาพระลาน จ.สระบุรี และการกำหนดเปาหมายของตัวชี้วัดไว รอยละ ๙๙ นั้น กำหนด
ไวสูงมาก เพราะดวยสภาพอากาศที่มีความรอนและความแหงแลงมากของประเทศไทย ทำใหเกิดฝุนละออง
ไดงาย จึงขอเสนอแนะแนวทางในการายงานผลการดำเนินงานฯ และการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในป 2563 วา คพ.ยังคงรายงานตามเกณฑ/เปาหมายที่กำหนดไวในแผนจัดการฯ ถึงแมจะไมบรรลุตามคา
เป า หมาย แต จ ะเสนอแนะแนวทางในการกำหนดคาเปาหมาย ที่ควรจะใชป ระเมิน คาคุณภาพอากาศที่
เหมาะสม และสอดคลองกับการดำเนินงานของ คพ. เอาไวดวย รวมถึงมีขอเสนอแนะวา ในการกำหนดตัวชี้วัด
ดานคุณภาพอากาศในแผนจัดการฯ ฉบับตอไป ควรกำหนดพื้นที่ และพารามิเตอรคาเปาหมายใหสอดคลองกับ
แผนแมบทดานการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ดวย
- ตัวชี้วัดที่ 2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 30 พบวา ยังมีขอจำกัดในการดำเนินงาน คือ ยังไมมีกฎระเบียบที่จะคัดแยก
ของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมายที่จะนำมากำกับดู แลใหภาคเอกชนรับผิ ด ชอบ
ในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทำใหการดำเนินงานดานการจัดการ
ของเสียอันตรายชุมชนไมบรรลุเปาหมายที่กำหนด เนื่องจากรางพระราชบัญญัติการจัดการซากเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... อยูระหวางการปรับปรุง และประชาชนสวนใหญยังมีการทิ้งของเสีย
อันตรายปะปนกับขยะทั่วไป ในป พ.ศ. 2563 กรมควบคุมมลพิษไดดำเนินการสนับสนุนให อปท. ที่มีศักยภาพ
และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนระดับจังหวัด สรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการเปนจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนฯ เพื่อสงไปบำบัด/กำจัดอยาง
ถูกตอง
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คพ.
ชี้แจงวา ปจจุบัน คพ. มีระบบการรายงานการจัดซื้อจัดจางและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมออนไลน
จากการศึกษาตัวชี้วัดในแผนจัดการฯ คพ. สามารถนำขอมูลในระบบมารายงานตามตัวชี้วัดนี้ได ทั้งขอมูล
สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวน
ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเสนอแนะเพิ่มเติมวา ในการรายงานผล
การดำเนินการในป 2563 คพ. จะรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแผนจัดการฯ พรอมทั้งเสนอ
ชุดขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดใหม ในแผนจัดการฯ ฉบับตอไป เนื่องจาก คพ. ไดมีการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ คพ. ใหมีการดำเนินงานและการ
รายงานที่สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ 18.1 การเติบโต
อยางยั่งยืน และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12.7 ไวแลว
ทั้งนี้ สามารถศึกษาขอมูลและรายละเอียดของการหารือรวมกับหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ทั้ง 4 หนวยงาน รวม 7 ตัวชี้วัดไดในภาคผนวก.ข
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3.2 วิธีการและเครื่องมือการติดตามประเมินผล
3.2.1 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ที่ผานมา
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๕ ดำเนิ น การโดยกลุ มงานติ ดตามประเมิน ผลนโยบายและแผน กองติดตามประเมิน ผลสิ่งแวดลอม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคสำคัญ คือ
1) เพื่อรวบรวมขอมูลผลการดำเนินในแตละระยะ แนวโนมความสำเร็จการดำเนินงานตาม
แผนฯ ของตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการฯ
2) เพื่อจัดทำรายงานความกาวหนาใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ ตลอดจนเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ
3) เพื่อเปน ข อมูล ประกอบการปรับ ปรุ งแผนจัด การฯ ใหสอดคลองกับสถานการณ และ
กำหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๕ ประกอบดวย ๒ สวนหลัก ไดแก
ส ว นที่ ๑ การติ ด ตามผลการนำแผนจั ด การฯ ไปสู  ก ารปฏิ บ ั ติ โดยติ ด ตามผลการแปลง
แผนจั ด การฯ ของหน ว ยงานที ่ ต  อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามตั ว ชี ้ ว ั ด และแนวทางการปฏิ บ ั ติ ตามแผนงาน/กลยุ ท ธ
รายยุทธศาสตรภายใตแผนจัดการฯ และการนำแผนจัดการฯ ไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ส วนที่ ๒ การรวบรวมปญ หาและอุป สรรคที่มีผลตอความสำเร็จ ของการดำเนินงานตาม
แผนจัดการฯ เพื่อนำขอมูลดังกลาว ไปใชประโยชนในการจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการติดตามประเมินผลในระยะตอไป ใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสะทอน
ข อ มู ล และข อ เสนอแนะแนวทางในการขั บ เคลื ่ อ นแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ ม จากภาคี เ ครื อ ข า ย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุ ณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ มีขั้นตอน
การดำเนินงานสำคัญ ไดแก
1. ศึกษาและทบทวนขอมูลสาระสำคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๕ ได แก วิ ส ั ยทั ศน เป าประสงค ยุ ทธศาสตร กลยุ ทธ และแผนงานของแผนจั ดการฯ และตั วชี ้ วั ด
ซึ ่ งประกอบด วย คำอธิ บายตั วชี ้ ว ั ด ข อมูลตัวชี้ว ัด (Baseline data) และกำหนดกรอบแนวทางการติ ด ตาม
ผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตรของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. จัดทำแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาการดำเนินงาน ภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และจัดสงใหหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของตามที่ระบุไว
ในแผนจั ด การฯ ทั ้ ง ในส ว นที ่ เ ป น หน ว ยงานหลั ก ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบข อ มู ล ตั ว ชี ้ ว ั ด และแนวทางการปฏิ บ ั ติ
ในแตล ะแผนงาน และหน ว ยงานที ่ ส นั บ สนุน การดำเนิน งานตามภารกิจ และอำนาจหนาที่ของหนวยงาน
โดยมีกลุมเปาหมายทั้งหนวยงานราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
อิสระ องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสอบถามความกาวหนา
การดำเนินงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคในการนำแผนจัดการฯ ไปสูการปฏิบัติ
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3. เก็บรวบรวมแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดำเนินงาน ภายใต
แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ จากหน ว ยงานภาคี เ ครื อ ข า ย และบั น ทึ ก ข อ มู ล
ลงในตารางฐานขอมูลจำแนกรายยุทธศาสตร เพื่อจัดทำ (ราง) ผลการติดตามความกาวหนาการดำเนิ นงาน
ตามตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๕ และจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4. จัดประชุมสัมมนาการติ ดตามประเมิ นผลแผนจัดการคุ ณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๕ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในการดำเนินการตามแผนจัดการฯ และการติดตามประเมินผลแกภาคี
เครือขาย และรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติภายใตแผน
จัดการฯ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาคีเครือขายในการแกไขปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตอ
การดำเนินการตามแผนจัดการฯ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ
๕. สรุปผลขอมูลจากการประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ซึ ่ งหน วยงานภาคี เครื อ ข ายได ร  ว มกั น แลกเปลี ่ ยนเรี ย นรู  และระดมความคิ ด เห็ น
ตอการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามเปาหมายและ
ทิ ศทางของตั วชี ้ ว ั ดที ่ กำหนดไว และข อเสนอแนะเพื ่ อเสริ มสร างประสิ ทธิ ภาพในการติ ดตามประเมิ น ผล
การดำเนินงานของหนวยงานภาคีเครือขาย ในระยะตอไป
๖. จัดทำฐานขอมูลภาคีเครือขายเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการ
คุ ณภาพสิ ่ งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ให เ ป น ป จ จุ บ ั น ซึ ่ งประกอบด วยข อมู ล อาทิ ชื ่ อ-นามสกุ ล
ของเจาหนาที่ผูประสานงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) เบอรโทรศัพท และโทรสาร เปนตน เพื่อใช
ประโยชนในการติดตอประสานงาน
๗. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุ ณภาพสิ่งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระยะตอไป และเผยแพรใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือข าย
ในการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนตอไป ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานมีรายละเอียดสำคัญ สรุปไดดังภาพที่ 3.1
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ทบทวนขอมูลสาระสำคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
จัดทำแบบรายงานการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการดำเนินการ
ภายใตแผนจัดการฯ
จัดสงแบบรายงานใหหนวยงานภาคีเครือขายที่รับผิดชอบขอมูลตามตัวชี้วัด
และแนวทางการปฏิบัติในแตละยุทธศาสตร
เก็บรวบรวมแบบรายงานและบันทึกผลขอมูล
จัดทำ (ราง) รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
จัดประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ

สรุปผลขอมูลและขอเสนอแนะ
ในการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ
จัดทำฐานขอมูลเครือขาย
การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ

จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 - 2565
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3.2.2 การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล อม สำนักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม (สผ.) จัดทำโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รวบรวมและประเมินผลการดำเนินงานที่ภาคี
เครือขายไดดำเนินงานในปงบประมาณ 2562) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ๓ ชองทาง ไดแก
๑. การเขาพบหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก เพื่อหารือการเก็บขอมูลใหครบถวน สมบูรณ
จากผลการติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการฯ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ระยะครึ่งแผน) โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เขาพบหนวยงานจำนวน ๔ หนวยงาน ไดแก
๑) สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับ ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ๑.๔
ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐-๑๐๐)
๒) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อหารือเกี่ยวกับ ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.6
ชายฝงที่ถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางที่เหมาะสม (เพิ่มขึ้น) และตัวชี้วัดที่
๑.7 ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ ๓ - ๙
๓) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อสอบถามความคิดเห็น และขอหารือเกี่ยวกับ ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ๑.10 อัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
๔) กรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือเกี่ยวกับ ยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพอากาศมี
จำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๙ และตัวชี้วัด
ที่ ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวม และสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ ๓๐ และยุทธศาสตรที่ 3 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (เพิ่มขึ้น) โดยมีรายละเอียดจากการหารือรวมกับหนวยงานตางๆ
๒. จัดทำแบบรายงานโดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้
๑) ศึ ก ษาตารางสรุ ป หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ตามตั ว ชี ้ ว ั ด และแนวทางการปฏิ บ ั ติ
ตามแผนงานรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
๒) ศึกษาแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ (ระยะปแรกของแผน และระยะครึ่งแผน) ในสวนของการจำแนกหนวยงาน ตามตัวชี้วัดและแนวทาง
การปฏิบัติ
๓) ศึกษาแผนจัดการฯ ในสวนของขอมูลประกอบตัวชี้วัด (Baseline data) และศึกษาผล
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ระยะครึ่งแผน)
๔) ศึ ก ษารู ป แบบการกรอกข อ มู ล ในระบบติ ด ตามประเมิ น ผลนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ สผ.
๕) จัดรูปแบบของแบบรายงานการติดตามผลความกาวหนาการดำเนินงานภายใตแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ โดยอางอิงตามลักษณะการกรอกขอมูลในระบบติด ตามฯ
และนำขอมูลประกอบตัวชี้วัด (Baseline data) และผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนจัด การฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ระยะครึ่งแผน) ใสในแบบรายงานฯ โดยแบบรายงานชุดนี้ ประกอบดวย ๓ สวน ไดแก
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พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

สวนที่ ๑ ขอมูลผูตอบแบบสอบถามและขอมูลหนวยงาน
สวนที่ ๒ ผลการดำเนินงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

สวนที่ ๓ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ (ตอบสวนนี้ไดทั้งในแบบรายงาน และในระบบติดตาม
ประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) **
** หมายเหตุ

๑. รายการตัวชี้ว ัดและแนวทางการปฏิบ ัต ิ ในแบบรายงาน ไดระบุตัวชี ้วั ดแบบเจาะจงที่
เกี่ยวของกับหนวยงาน
๒. สามารถกรอกรายละเอียดในตาราง และ/ หรือ แนบเอกสารที่เกี่ยวของกับขอมูลตาม
ตัวชี้วัดสงใหกับ สผ. โดยสามารถตอบแบบรายงานในแนวทางการปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบ
รายงานได
๓. เก็บรวบรวมขอมูลจากระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ของ
สผ. เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ในระยะตอไป
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๓.๓ ระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในระยะ
ครึ่งแผน มีขอเสนอแนะจากการศึกษาและการติดตามประเมินผล ไดแก การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ
ควรพั ฒ นาฐานข อ มู ล เพื ่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น การบริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดลอม
โดยฐานขอมูลดังกลาว ควรเผยแพรใหผูบริหารหนวยงานองคกรตางๆ และภาคีเครือขาย สามารถเขาถึง
ฐานขอมูล และนำฐานขอมูลไปใชประโยชน ในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่ อนการดำเนินงานบริห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับตางๆ
ดังนั้น เพื่อใหสามารถนำผลจากการติ ดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจั ด การฯ
ที่ไดกำหนดไวตั้งแตปแรก ไปใชประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาสิ่ งแวดล อมได อยางทัน เหตุ การณ และสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่ อนแผนจั ดการฯ ไดอย าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม จึงไดจัดทำ “โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธและประสานขอความ
รวมมือภาคีเครือขายในการรายงานผลการดำเนินงานภายใตแผนจั ดการฯ ผานระบบติดตามประเมิ น ผล
นโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ สผ. เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในรายละเอียด
ของแนวทางการติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนจัดการฯ และวิธีการรายงานผานชองทางของระบบ
สารสนเทศดังกลาว
สำนั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ ม (สผ.) โดยกองติดตาม
ประเมินผลสิ่งแวดลอม ไดพัฒนาระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสวนหนึ่ งของ “โครงการการพัฒ นาระบบบูร ณาการการสื่อสารขอมูล การดำเนิ น งาน
ดานการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนแม บ ทบู ร ณาการจั ด การความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน” ในป ๒๕๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล
การบริหารจัดการนโยบายและแผน และการติดตามประเมินผลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ใหสามารถ
ใช เ ป น เครื ่ อ งมื อ ที ่ ต อบสนองต อ การขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บ ัต ิ ก ารและแผนแม บ ทบู ร ณาการจั ด การความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และสามารถบูรณาการการใชกับนโยบายและแผน
อื่นที่เกี ่ยวข องได โดยในระยะต อมา ไดพัฒนาระบบติ ดตามฯ ใหมีวัตถุป ระสงคในการใชงานเพื่อใหเ กิด
ประโยชน และรองรับขอมูลที่มีอยูของ สผ.มากขึ้น โดยเฉพาะแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ที่ไดนำรายละเอียดของตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติลงไวในระบบ โดยมีเจาหนาที่ สผ.เปนผูกรอก
ขอมูลผลการดำเนินงาน ทำใหเกิดระบบฐานขอมูลผลการดำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ป
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยปจจุบนั ไดกรอกขอมูลลงในฐานขอมูลผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการ
ฯ ในระยะปแรกของแผน และระยะครึ่งแผน ในระบบเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สผ. ไดดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ระยะครึ่งแผน)โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหกับเจาหนาที่ สผ. เพื่อสรางความรูความเขาใจในการใช
ระบบติดตามฯอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปองคความรูในเบื้องตน ไดดังนี้
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๓.๓.๑ แนะนำ Website
การใชงานระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีการรองรับ การทำงานบนหน าจออุป กรณ ต างๆ เชน เครื่องคอมพิว เตอร PC, Notebook, Tablet และ
Smart Phone ตาง ๆ เปนตน และสามารถใชงานผานทาง Web Browser ตาง ๆ ได เชน Chrome, Firefox
และ Safari เปนตน โดยแบงผูใชงานระบบติดตามฯ เปน ๒ ระดับ ไดแก
๑. ผูดูแลระบบ (Admin) เปนเจาหนาที่ สผ. (ตอง Login) สามารถใชงานไดทุกฟงกชั่น
๒. ผูใชงาน (User) เปนผูเขาใชงานทั่วไป (ตอง Login) สามารถใชงาน เพื่อการรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ
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และสิ่งแวดลอม

๓.๓.๒ การเขาสูเว็บไซตระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติ

ขั้นตอนในการเขาสูเว็บไซตระบบติดตามฯ ดำเนินการไดดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เขาสูเว็บ สผ. ดวยการพิมพ http://www.onep.go.th ในชอง Address Bar
จะปรากฏหนาเว็บไซตของ สผ. แลวคลิกที่ Banner ของระบบติดตามฯ

ขั้นตอนที่ ๒ เลื่อนลงมาดานลางเว็บเพจ แลวคลิกที่ Banner ของระบบติดตามประเมินผล
นโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คลิกที่นี่

3-22

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
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๑) หนาเว็บ “ผลการดำเนินงาน” แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผน โดยในที่นี้
จะกลาวถึงผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อคลิกแผน
จัดการฯ ในแตละยุ ทธศาสตร จะแสดงรายละเอียดของยุ ทธศาสตรนั ้น ๆ และสามารถดูร ายละเอี ย ดของ
โครงการ/กิจ กรรม ไดที่ชอง “ผลการดำเนิน งาน” และเมื่อคลิก ชื่อโครงการ/กิจ กรรม ในชอง “ผลการ
ดำเนินงาน” สามารถดู และพิมพ รายละเอียดของโครงการนั้นๆ ได
๒) หนาเว็บ “หนวยงานที่เกี่ยวของ” แสดงผลการดำเนินงานของแตละหนวยงานที่ไดรายงานไว
ซึ ่ ง แบ ง เป น กลุ  ม ประเภทหน ว ยงาน เช น หน ว ยงานภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ /เอกชน/องค ก รพั ฒ นาเอกชน
และสถาบันการศึกษา
(๒.๑) เมื่อ คลิกที่ “ภายใตสังกัด” จะแสดงหนวยงานภายใตสังกัด ตามที่ไดคลิกเลือกมา
(๒.๒) เมื่อ คลิกที่ “ผลการดำเนินงาน” จะแสดงผลการดำเนินงาน (โครงการ) ที่หนวยงาน
นั้นไดปฏิบัติตามแผนงาน ภายใตแผนจัดการฯ
(๒.๓) เมื่อ คลิกที่ “ชื่อโครงการ” จะปรากฏหนาตางแสดงขอมูลรายละเอียดของโครงการนั้นๆ
๓) หน า เว็ บ “ติ ด ต อ เรา” แสดงรายละเอี ย ด ที ่ ต ั ้ ง และเบอร โ ทรติ ด ต อ ของหน ว ยงาน
รับผิดชอบแผนและระบบฐานขอมูล ไดแก กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม กองจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและกองยุทธศาสตรและแผนงาน เปนตน
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ขั้นตอนที่ ๓ ลงชื่อเพื่อเขาสูระบบ เมื่อเขาสูระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้
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๑) หนาเว็บ “หนาแรก” ประกอบดวย ๔ สวน คือ (๑) เมนู (๒) หมวดหมูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (๓) หมวดหมูก ารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (๔) หมวดหมูก ารพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) ในหนาแรกจะมีรายละเอียดของแผน โดยแยกตาม “หมวดหมู” ซึ่งประกอบดวย
(๒.๑) หมวดหมู ความหลากหลายทางชีวภาพ
(๒.๒) หมวดหมู การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๒.๓) หมวดหมู การพัฒนาที่ยั่งยืน

๑

๒
๓
๔
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สิ่งแวดลอม

๓.๓.๓ การเขาสูระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและ

การเขาสูระบบติดตามฯ สามารถดำเนินการโดยคลิก “เขาสูระบบ” ที่เมนูดานบน เมื่อเขา
มาแลวพิมพ ชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) แลวคลิกปุม “เขาสูระบบ” เพื่อเขาหนาหลักของ
เว็บไซตฐานขอมูลของระบบติดตามฯ ทั้งนี้ วิธีการใชระบบสามารถศึกษาไดจากคูมือการใชงานระบบติดตามฯ
(ผูใชงานระบบ) ภายใตโครงการการพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารขอมูลการดำเนินงานดานการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนแม บ ทบู ร ณาการจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม เตรียมการนำเสนอระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนดาน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดลอมในการประชุมชี้แจง “โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตาม
การดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕” ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ
และวิ ธ ี ก ารรายงานผลการดำเนิ น งานตามตั ว ชี ้ ว ั ด และแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ภายใต แ ผนจั ด การฯ โดยมี
กลุมเปาหมาย ๑๕๐ คน แตเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
จึงมีความจำเปนตองยกเลิกการจัดประชุมฯ ซึ่ง สผ.ไดปรับการดำเนินงาน โดยนำเอกสารประกอบการประชุม
ชี้แจงฯ และแบบรายงานแยกรายหนวยงาน เผยแพรที่เว็บไซต www.onep.go.th พรอมกันนี้ ไดบันทึกขอมูล
ประกอบการชี้แจงฯ และขอมูลแบบรายงานแยกรายหนวยงาน ของภาคีเครือขายใน flash drive พรอมกับ
การจัดทำรหัสผูใชงานและรหัสผาน ใหกับหนวยงานภาคีเครือขายที่เปนกลุมเปาหมาย ในฐานะ (USER)
ทดลองใชเขาสูระบบ กรอกขอมูลโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงานโครงการ ในระบบติดตามประเมินผล
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ สผ. โดยผลการกรอกขอมูล ในระบบติดตามฯ
พบวา มีหนวยงานที่เขามากรอกขอมูลรายละเอียด ดังนี้
๑. หนวยงานภายใตสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรอกขอมูล
เขามาในระบบติดตามฯ จำนวน ๒๓ หนวยงาน ไดแก
๑) องคการอุตสาหกรรมปาไม
๒) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๓) กรมทรัพยากรน้ำ
๔) กรมปาไม
๕) กรมทรัพยากรธรณี
๖) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๗) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๘) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก
๙) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา
๑๐) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา
๑๑) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
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๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
ไดแก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุรินทร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตราด
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๗
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๓

๒. หนวยงานภาครัฐสวนกลาง ที่กรอกขอมูลเขามาในระบบติดตามฯ มีจำนวน ๑๐ หนวยงาน
๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒) กรมการขาว
๓) กรมศิลปากร
๔) กรมชลประทาน
๕) กรมการทองเที่ยว
๖) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๗) กรมประชาสัมพันธ
๘) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๙) กรมสงเสริมการเกษตร
๑๐) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รวมหน ว ยงานที ่ ก รอกข อ มู ล ในระบบติ ด ตามประเมิ น ผลนโยบายและแผนด า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ งแวดล อ ม ทั ้ ง สิ ้ น 33 หน ว ยงาน ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สผ. จะเร ง
ประชาสัมพันธและประสานขอความรวมมือหนวยงานภาคีเครือขายใหรายงานผลการดำเนินงาน ขอคิดเห็น
และข อเสนอแนะ ผ านระบบติ ดตามประเมิน ผลนโยบายและแผนฯ ใหมีมากขึ้น เพื่อใหร ะบบติ ด ตามฯ
เปนชองทางที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการฯ และเครือขายสามารถ
เขาถึงและใชงานระบบติดตามฯ ไดมากยิ่งขึ้นตอไป
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บทที่ ๔
การติดตามผลการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

บทที่ ๔
การติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม (สผ.) ส ง แบบรายงาน
การติ ด ตามผลความก า วหน า การดำเนิ น งานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางไปรษณีย  ไปยังหนวยงานต าง ๆ ตามที่ระบุ ไวในแผนจัดการฯ ทั้ง
หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ไดแก หนวยงานราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งสิ้น
จำนวน ๒๐๔ แหงโดยแบงเปน หนวยงานภายในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จำนวน ๑๔ หนวยงาน หนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจำนวน จำนวน 54
หนวยงาน(สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน จำนวน 13 หนวยงาน สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค จำนวน
๗ หนวยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด จำนวน ๓๔ หนวยงาน) หนวยงานราชการ
อื่นๆ ภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน ๕๒ หนวยงาน สถาบันการศึกษา จำนวน
๒๐ หนวยงาน ภาคเอกชนจำนวน ๗ หนวยงาน องคกรพัฒนาเอกชน จำนวน ๒ หนวยงาน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับเทศบาลนครและระดับเทศบาลเมือง จำนวน ๕๕ หนวยงาน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ หลังจาก
นั้น เจาหนาที่ สผ. ไดมีการประสานและชี้แจงรายละเอียดแบบรายงานฯ ใหแกหนวยงาน โดยเพิ่มเติมในสวน
ของรายละเอียดขอมูลการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๕ (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) วิธีการกรอกขอมูล ทั้งในแบบรายงานฯ และในระบบติด ตาม
ประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อครบกำหนดการสงแบบรายงานฯ กลับมา
ยัง สผ. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไดมีการติดตามขอมูลกับหนวยงานที่ยังไมไดสงผลการดำเนินงานทาง
โทรศัพท เพื่อสอบถามปญหา อุปสรรค และกำหนดระยะเวลาในการจัดสงขอมูลใหกับ สผ. เพื่อเพิ่มการรายงาน
ขอมูลจากกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด โดยมีสรุปผลการติดตามดังนี้
๔.๑ การรวบรวมและแสดงผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ประกอบดวย ยุทธศาสตรจำนวน ๔ ยุทธศาสตร มีตัวชี้วัด
จำนวน ๓๑ ตัวชี้วัด มีรายละเอียดของตัวชี้วัด ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีตัวชี้วัดจำนวน
๑๑ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู มีตัวชี้วัด
จำนวน ๖ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
มีตัวชี้วัดจำนวน ๘ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ มีตัวชี้วัดจำนวน ๖ ตัวชี้วัด
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

โดยการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2560 -2565 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานของภาคีเครือขายที่
ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผนที่ผานมา สามารถ
รายงานความกาวหนาของตัวชี้วัด ดังนี้
4.1.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 1
ผลการติดตามการดำเนิน งานตามตัวชี้วั ดรายยุทธศาสตร ในยุทธศาสตร ที ่ 1 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีตัวชี้วัดจำนวน 11 ตัวชี้วัด โดยมีความกาวหนาของตัวชี้วัด
ดังตารางที่ 4.1
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1 ประกาศใชแผนที่แนว 1. การประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน (One
1. การประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน (One
เขตพื้นที่ปา
Map)
Map)
ที่มีแนวเขตเดียวกัน (One ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนว มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 ธันวาคม 2561
Map) และจำนวนพืน้ ที่จัด เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1:4000 (One Map)
รับทราบผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณา
(กปนร.) ครั้งที่ ๒/๖๑
ที่ดินทำกินใหชุมชน
การ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map)
(เพิ่มขึ้น)
กปนร.เห็นชอบรับรองผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 เมษายน 2562
รัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑:๔๐๐๐ (One Map) เตรียมเสนอครม.
รับทราบความคืบหนาการดำเนินการปรับปรุง One Map และมอบหมาย
เห็นชอบผลการดำเนินการ
ให คทช. รับไปดำเนินการในระยะตอไป รวมทั้งการกำกับ ติดตามใหหนวยงาน
๑) พิจารณาใหความเห็นชอบผลการดำเนินการ One Map
ที่เกี่ยวของเรงรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม 2561
(ผลการดำเนินการ ณ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑)
ที่ใหหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย ในการดูแลที่ดินของรัฐแตละ
๒) พิจารณาเห็นชอบใหคณะกรรมการ กปนร. ดำเนินการใหมกี าร
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย แกไขปรับปรุงแผนที่แนบทายใหแลวเสร็จภายใน ประเภทดำเนินการตรวจสอบเสนแนวเขตที่ดินของรัฐใหถูกตอง ตรงกัน และ
๓๖๐ วัน โดยใหคำนึงผลกระทบตอประชาชนในพืน้ ที่ ใหใชแผนที่ One เห็นชอบรวมกันจนเปนที่ยุติ แลวนำเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแหงชาติ
Map แทนแผนที่แนบทาย ปรับปรุงใหมีหลักการคุมครองและรับรองการ (คทช.) พิจารณากอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
ดำเนินการ และใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตที่ดินของรัฐ
สผ. จั ด ประชุ ม หารื อ เพื ่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดประกอบการแต ง ตั้ ง
และที่ประชุมมีมติเห็นชอบกระบวนการดำเนินการ One Map ของ
คณะอนุกรรมการฯ ภายใต คทช. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ พรอมกับเห็นชอบแนวเขตที่
มติที่ประชุมเห็นควรปรับปรุงองคประกอบ อำนาจหนาที่ และชื่อของ
ดำเนินการฯ และรับทราบจำนวนพื้นที่ตามผลการดำเนินการพืน้ ที่
คณะอนุ ก รรมการภายใต คทช. ให ส อดคล อ งกั บ อำนาจหน า ที ่ ต าม
ประเทศไทย รายภาค รายจังหวัด
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2562 และใหฝา ย
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
๑. รับทราบความคืบหนาการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ เลขานุ การคณะอนุ ก รรมการภายใต คทช. และสำนั ก งานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ยกรางคำสั่ง
รัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑:๔๐๐๐ (One Map)
แต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการ ส ง ให ฝ  า ยเลขานุ ก าร คทช. เพื ่ อรวบรวมเสนอ
๒. มอบหมายใหคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แหงชาติกำกับติดตามให
คณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อพิจารณา
หนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 25 ธันวาคม
2561 ที่ใหหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการดูแลที่ดินของ กลั่นกรอง กอนเสนอ คทช.และ ครม. ตอไป
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รัฐแตละประเภท (ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน
คณะกรรมการ กปนร. มี ห นั ง สื อ แจ ง สผ. ว า ได จ ั ด ทำร า งคำสั ่ ง แต ง ตั้ ง
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลขานุการ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรา
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แหงชาติ)
สวน 1 : 4000 (One Map) และแกไขปญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ สงให สผ.
ในฐานะฝายเลขานุการ คทช. ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สผ. จัดประชุมหารือการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ภายใต คทช.
จำนวน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีมติเห็น
ควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณา
การ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) และแกไขปญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ
เปนคณะอนุกรรมการฯ ภายใต คทช. ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2562
การประชุม คทช. ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 9
คณะ ตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ และใหฝายเลขานุการฯ ไปดำเนินการแกไข
องค ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการตามความเห็ น ของที ่ ป ระชุ ม โดย
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรา
ส ว น 1 : 4000 (One Map) และแก ไ ขป ญ หาแนวเขตที ่ ด ิ น ของรั ฐ
มี อ งค ป ระกอบ โดยประธาน คื อ รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงกลาโหม รอง
ประธาน คือ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร คื อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หนาที่และอำนาจโดยสรุป คือ 1) พิจารณา
กำหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวเขตที่ดนิ ของรัฐ ตอ คทช. และเสนอ ครม.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตาม
อำนาจหน า ที ่ แ ละแนวทางดั ง กล า ว 2) ดำเนิ น การให เ ป น ไปตามมติ
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ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรี วาดวยการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราสวน1 : 4000 (One Map) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของให
ถูกตองตามขอเท็จจริง
(ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
2. จำนวนพื้นที่จัดทีด่ ินทำกินใหชุมชน
ผลการดำเนินงานจัดที่ด ินทำกิน ใหช ุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 2562 สรุปได ดังนี้
1. เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เปาหมายจำนวนทั้งสิ้น 860 พื้นที่ 70 จังหวัด
เนื้อที่ประมาณ 1,402,381-3-98.3 ไร
2. ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนแลว 210 พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ
๖65,199-1-15.26 ไร
3. จัดประชาชนลงในพื้นที่แลว ๔4,582 ราย ใน 188 พื้นที่ 62 จังหวัด
55,786 แปลง
4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพแลว จำนวน 132 พื้นที่
(ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)
จัดทำฐานขอมูลที่ดนิ ของรัฐประเภทหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน 1. จัดทำฐานขอมูลที่ดินของรัฐ
๑๒๔,๕๘๘ แปลง จากทั้งหมด ๑๕๖,๓๕๗ แปลง (รอยละ ๗๙.๖) โดยเปน - หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ส.ธ.1) รวมจำนวนทั้งสิ้น 161,168 แปลง
ที่สาธารณประโยชน ๙๗,๔๘๑ แปลง (จากทั้งหมด ๑๒๓,๔๙๖ แปลง)
แยกเปน
และที่ราชพัสดุ ๒๗,๑๐๗ แปลง (จากทั้งหมด ๓๒,๘๖๑ แปลง) (กรม
1) ที่สาธารณประโยชน ประเภทพลเมืองใชรวมกัน จำนวนทั้งสิ้น 127,261
พัฒนาที่ดิน ๒๕๖๒)
แปลง
2) ที่สาธารณประโยชน ประเภทเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ จำนวน
ทั้งสิ้น 33,907 แปลง
- พื้นที่ของเอกชนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก (2544)
ถึงเดือนกันยายน 2562 แบงเปน
2. จำนวนพื้นที่จัดทีด่ ินทำกินใหชุมชน
ปจจุบนั มีพื้นที่ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนแลว ๑๖๖ พื้นที่ ๕๙
จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๖๒๐,๗๔๑ ไร จัดประชาชนลงในพื้นทีแ่ ลว
๔๐,๘๔๕ ราย ใน ๑๖๕ พื้นที่ พื้นที่ไดรบั การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
แลว จำนวน ๑๒๗ พื้นที่ ๕๘ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๔๔๗,๖๓๘ ไร
(ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติ)

1.2 รอยละของพื้นที่การ
ถือครองที่ดินแตละ
ประเภทเทียบกับพืน้ ที่ทั้ง
ประเทศ (เพิ่มขึ้น)
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1) ที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนด) จำนวน 102,320,113
ไร 1 งาน 27.69 ตารางวา
2) หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง (น.ส. 3ก. น.ส. 3 ใบจอง) จำนวน
25,143,893 ไร 3 งาน 57.16 ตารางวา รวมทั้งสิน้ 127,467,007 ไร
84.9 ตารางวา (กรมที่ดนิ )
2. ที่ราชพัสดุประเภทหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวนที่ราชพัสดุ
23,302 แปลง (ที่มา : ฐานขอมูลจากระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ กอง
เทคโนโลยีการสำรวจและฐานขอมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ ณ วันที่ 17
เมษายน 2563)
- ที่ราชพัสดุประเภท นสล 23,302 แปลง 2.111 ลานไร ที่ราชพัสดุทั้ง
ประเทศ 10.473 ลานไร ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 รอยละ 20.156
(กรมธนารักษ)
๓. การประกาศพื้นที่อนุรักษ ป 2562 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ประกาศพื้นที่ใหเปนอุทยานแหงชาติ จำนวน 2 แหง และเปนเขตหามลาสัตว
ปา จำนวน 7 แหง ดังนี้
1) อุทยานแหงชาติธารเสด็จ – เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พื้นที่
26,866 ไร (22 พ.ย. 61)
2) อุทยานแหงชาติดอยจง จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน พืน้ ที่ 210,200
ไร (30 เม.ย. 62)
3) เขตหามลาสัตวปาชางผาดาน จ.แพร พื้นที่ 27,206 ไร
4).เขตหามลาสัตวปา แมจัน จ.เชียงราย พืน้ ที่ 20,629 ไร
5).เขตหามลาสัตวปา ดอนศิลา จ.เชียงราย พื้นที่ 29,073 ไร
6).เขตหามลาสัตวปา ขุนน้ำยม จ.พะเยา พื้นที่ 62,735.54 ไร
7).เขตหามลาสัตวปา สองแคว จ.อุตรดิตถ พื้นที่ 60,125 ไร
8).เขตหามลาสัตวปา เขาวงจันแดง จ.ลพบุรี พืน้ ที่ 53,778 ไร
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9).เขตหามลาสัตวปา เขาไชยราช จ.ประจวบศีรีขันธ พื้นที่ 18,731 ไร
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพ ืช)
1.3 พื้นที่ที่มีสภาพปารอย สรุปขอมูลพื้นทีป่ าไม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๐๒.๔๘ ลานไร หรือรอยละ ๑. พื้นที่ปาไม พ.ศ. 2562 กรมปาไม มีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน
ละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ๓๑.๖๘ ของพื้นที่ประเทศ เปนปาอนุรักษ ๒๗๒ แหง
102.48 ลานไร หรือรอยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ
แบงเปนพืน้ ทีป่ าอนุรักษ มีพื้นที่ ๖๘ ลานไร คิดเปนรอยละ ๒๑.๐๒ ของพื้นที่ประเทศ
๒. พื้นที่ปาเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไมยนื ตนในที่ดินของเอกชน
รอยละ 25 และพื้นทีป่ า (กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพชื ) และพื้นทีป่ าเศรษฐกิจรอยละ
เศรษฐกิจรอยละ 15
๑๐.๖๖ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพื้นทีป่ าไมในชวง ๖ ปทผี่ านมา พบวา ซึ่งเปนที่ดนิ กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายตลอดจนในที่ดนิ ที่
พื้นที่ปา ไมมีแนวโนมคอนขางคงที่ที่ประมาณรอยละ ๓๑ ของพื้นที่ประเทศ ไดรับอนุญาตจากรัฐใหใชประโยชนได เพื่อหวังผลสรางรายไดจากไมที่ปลูก ทำ
ใหเกิดการสรางอาชีพ พัฒนาความเปนอยูของประชาชน และสงผลตอความ
(กรมปาไม, ๒๕๖๒)
สมดุลของระบบนิเวศ ผลการดำเนินงาน มีดงั นี้
๒.1 สงเสริมการปลูกไมโตเร็ว 5,150 ไร
๒.2 สงเสริมการปลูกไมรอบตัดฟนยาว กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 จำนวน 23,325 ไร
๒.3 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นทีป่ ลูกไมยางพารา (พืน้ ที่
เกษตรกรรม) กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม
ยางพาราและพืน้ ที่เกษตรกรรม จำนวน 48,500 ไร
๒.4 เกษตรกรปลูกและขึ้นทะเบียนสวนปาตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม มีจำนวน 10,910 ราย พื้นที่ปลูก
491,484.07 ไร (กรมปาไม)
๓. พื้นที่ปาอนุรักษ ที่มีสภาพปา ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพชื ประจำป 2562 มีดังนี้
๓.๑ อุทยานแหงชาติ 133 แหง มีสภาพปา 33.99 ลานไร ทะเล 2.97
ลานไร แหลงน้ำ 0.84 ลานไร
๓.2 เขตรักษาพันธุสัตวปา 60 แหง มีสภาพปา 21.76 ลานไร แหลงน้ำ
0.02 ลานไร
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๓.3 เขตหามลาสัตวปา 80 แหง มีสภาพปา 1.77 ลานไร ทะเล 0.18
ลานไร แหลงน้ำ 0.77 ลานไร
๓.4 วนอุทยาน 114 แหง มีสภาพปา 0.74 ลานไร
๓.5 สวนรุกขชาติ 56 แหง มีสภาพปา 0.02 ลานไร
๓.6 สวนพฤกษศาสตร 18 แหง 0.01 ลานไร
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพ ืช)
1.4 ระดับการดำเนินงาน
การจัดการทรัพยากรน้ำ
แบบบูรณาการ IWRM
(ดัชนี 0 - 100) (เพิ่มขึ้น)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) อยูระหวางดำเนินการจัดทำแผน
หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุมลุมน้ำเจาพระยาใหญ และ
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๕ ป รวมถึงแผนปองกันและ
แกไขภาวะน้ำแลง ภาวะน้ำทวม คุณภาพน้ำ คาดวาจะสามารถจัดทำแผน
หลักกลุมลุมน้ำเจาพระยาใหญ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ๕ ป ที่บูรณาการแนวทางแกไขปญหาวิกฤตการณน้ำไดอยาง
ยั่งยืนใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพื่อใหเปนตนแบบขยาย
ผลเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นทีล่ ุมน้ำอื่น ๆ
ตอไป (สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ๒๕๖๒)

1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.)
- ที ่ ผ  า นมา การจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ แบบบู ร ณาการ IWRM องค ก าร
สหประชาชาติ United Nations (UN) มีการปรับปรุงขอมูลลาสุด ในป พ.ศ.
2560 ซึ่งประเทศไทยไมเคยมี ข อมูลดานนี ้ในฐานข อมูล ของ UN มากอน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบในการตอบ
คำถามดานน้ำของประเทศไทย ปจจุบันอยูระหวางการรวบรวมขอมูลจาก
หน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ ง ในขณะนี ้ สามารถตอบคำถามของ UN เรื ่ อ งการ
ดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM ไดประมาณรอยละ
75 เมื่อตอบคำถามครบทั้ง 4 สวน ประกอบดวย 1) Enabling environment
2) Institutions and participation 3) Management instruments และ
4) Financing แลว ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกลาว สทนช. ไดจัดทำขึ้นเพื่ อตอบ

ตัวชี้วัดของ SDGs ๖.๕.๑ โดย สทนช. ไดแปลความหมายตัวชี้วัดดังกลาว
และเสนอผานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) เรียบรอยแลว
นอกจากนี้ สทนช. ไดสงใหสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ซึ่งเปนฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (กพย.) (เปนคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน) พิจารณา
ทั้งนี้ ฝายเลขาฯ จะกำหนดวันประชุมตอไป จากนั้น จะสามารถสงผลการ
พิจารณาใหกระทรวงการตางประเทศ และ UN พิจารณาตอไป
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- แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุมลุมน้ำเจาพระยาใหญแลว
เสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยครอบคลุมประเด็นในแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
- แผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการลุมน้ำเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน เพื่อให
การจัดทำแผนสอดคลองกับความตองการในพื้นที่ลุมน้ำและความตองการของ
ประชาชน ปจจุบันอยูระหวางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย
เสนอผานกลไกคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและคณะกรรมการลุมน้ำ
เพื่อเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) ใหความเห็นชอบตอไป
- แผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง น้ำทวม คุณภาพน้ำ ที่ผานมามีการ
จัดทำแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง น้ำทวม คุณภาพน้ำเพื่อเปนพื้นที่
ตัวอยางจำนวน ๔ ลุมน้ำ ไดแก ลุมน้ำสะแกกรัง ลุมน้ำชี ลุมน้ำบางปะกง และ
ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา โดยจะมอบหมายใหสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ
ภาค ใชเปนตนแบบในการดำเนินการตอไป ทั้งนี้แผนปองกันและแกไขภาวะ
น้ำแลง น้ำทวม คุณภาพน้ำ จะถูกเสนอโดยคณะกรรมการลุ มน้ำ จำนวน
ทั้งสิ้น ๒๒ ลุมน้ำ และคาดวาจะเสนอให กนช. เห็นชอบ ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
2. การดำเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทานมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการดานความมั่นคงของน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม
และการรั ก ษาระบบนิ เ วศ ซึ ่ ง ประชาชนทุ ก ภาคส ว น สามารถเข า ถึ ง การ
ใหบริการดังกลาวไดอยางเทาเทียม ทั่วถึง เปนธรรม และนำแนวทาง RID
No.1 มาเปนกรอบการขับเคลื่อนใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย โดยเฉพาะ
การเพิ ่ ม ปริ ม าณน้ ำ เก็ บ กั ก 13,243 ล า นลู ก บาศก เ มตร และเพิ ่ ม พื ้ น ที่
ชลประทาน 17.95 ลานไรใหไดภายในป 2579
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3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ทุกระดับ ในพื้นที่ลุมน้ำ ๒๕ ลุมน้ำ ภายใตการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
นโยบายโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรหลักในการประสาน
ความร ว มมื อและบู รณาการการขั บ เคลื ่ อนการพั ฒ นาและบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรน้ำ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ยั่งยืน และมั่นคง และในสวนภูมิภาค
มี การประสานงาน สร า งความร ว มมื อ และบู รณาการการทำงานร ว มกั บ
หน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ ง ได แ ก จั ง หวั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เปนตน
4. กรมทรัพยากรน้ำบูรณาการรวมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ให
ขอเสนอแนะทางดานวิชาการและเทคนิค โดยเปนคณะกรรมการภายใตคำสั่ง
คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ ำ แห ง ชาติ ที ่ 5/2562 เรื ่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ 6 กันยายน
2562 ใหขอเสนอแนะทางดานวิชาการและเทคนิค โดยเปนคณะกรรมการ
กำกั บ ด า นวิ ชาการและเทคนิ ค ในโครงการศึ ก ษาเพื ่อจั ด ทำแผนหลั กการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุมลุมน้ำเจาพระยา ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ
1.5 รอยละของพื้นที่ดินที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ไร พื้นที่ดินที่ กรมพัฒนาที่ดนิ ไดจัดทําขอมูลและแผนที่ดิน (ปรับปรุงจากฐานขอมูล
ถูกทำใหเสื่อมโทรมเทียบ พบปญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ มีเนื้อที่ ๖๐,๐๒๕,๒๖๒ สถานภาพ ทรัพยากรดินของประเทศไทยป พ.ศ. 2558) ที่เปนการนํา
กับพื้นที่ดนิ ทั้งหมด
ไร คิดเปนรอยละ ๑๘.๗๒ ของประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๕๘
ฐานขอมูลทรัพยากรดินมาตราสวน 1:25,000 มาจําแนกตามลักษณะและ
(ลดลง)
ที่มีเนื้อที่ ๕๕,๙๒๓,๐๕๗ ไร คิดเปนรอยละ ๑๗.๔๔ ของประเทศ
คุณสมบัติของดิน พบวา
1. ประเทศไทยมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 320,696,887 ไร
พื้นที่ดินมีปญหาเสื่อมโทรมในปพ.ศ ๒๕๖๑ ประกอบดวย
ดินเค็ม ๔.๔ ลานไร
2. ดินที่มีศักยภาพต่ำสําหรับการเกษตร มีเนื้อที่ 60,025,262 ไร คิดเปน
ดินทรายจัด ๑๑.๑ ลานไร
รอยละ 18.72 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ ประกอบดวย
ดินตื้น ๒๙.๖ ลานไร
ดินเค็มมีเนื้อที่ 4,200,111 ไร
ดินเปรี้ยวจัด ๕.๑ ลานไร
ดินทรายจัด มีเนื้อที่ 11,863,617 ไร
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และดินอินทรีย ๐.๓๔ ลานไร
ดินตื้น มีเนื้อที่ 38,192,449 ไร
ดินคอนขางเปนทราย ๓๒.๗ ลานไร
ดินเปรี้ยวมีเนื้อที่ 5,423,641 ไร
รวม ๘๓.๒๔ ลานไร ไดรบั การฟนฟูคุณภาพเพื่อนำมาใชประโยชนที่
ดินอินทรียมีเนื้อที่ 345,444 ไร
เหมาะสมกับสมรรถนะของดินและสภาพของที่ดิน
ในป พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาทีด่ ินไดดาํ เนินการสํารวจ วิเคราะห จําแนกดิน
(กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๖๒)
และพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรดิน (เพื่อใหทราบสถานภาพทรัพยากร
ดิน) พรอมทั้งดําเนินการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ที่มีศักยภาพต่ำสําหรับการเกษตร
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และใหมีการใชประโยชนที่ดินไดอยางยั่งยืน
โดยการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟน ฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน
จัดทําระบบอนุรักษดนิ และน้ำ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
และพัฒนาทีด่ ินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลีย่ นในพืน้ ทีไ่ มเหมาะสมกับการปลูก
ขาวตาม Agri-Map เพื่อทําการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงสงเสริมการใช
สารอินทรีย และลดใชสารเคมีทางการเกษตร การถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุมเกษตรกรเขาสู ระบบเกษตรอินทรีย ดําเนินการ
ในพื้นที่รวมจํานวน 2,412,122.33 ไร ซึ่งในการปรับปรุง ฟน ฟู และ
ปองกันความเสื่อมโทรมของดิน จะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ เนื่องจากดินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด ตามระยะเวลาของการ
ใชประโยชนที่ดิน และจากปจจัยทางธรรมชาติที่มีผลกระทบทําใหเกิดความ
เสื่อมโทรมของดิน

4-11

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.6 ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ สถานการณพนื้ ทีช่ ายฝงทะเลของประเทศไทย พ.ศ ๒๕๖๐ จากความยาว สถานการณพนื้ ทีช่ ายฝงทะเลของประเทศไทย พ.ศ ๒๕๖๐ จากความยาว
ไดรับการจัดการตาม
ชายฝง ๓,๑๕๑.๑๓ กม. แบงเปนพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่ไดรบั การแกไขแลว ชายฝง ๓,๑๕๑.๑๓ กม. แบงเปนพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่ไดรบั การแกไขแลว
แนวทางและมาตรการ
๕๕๙ กม. (รอยละ ๑๘ ของแนวชายฝง) คงเหลือพื้นทีท่ ี่ยังไมไดรับการ
๕๕๙ กม. (รอยละ ๑๘ ของแนวชายฝง) คงเหลือพื้นทีท่ ี่ยังไมไดรับการแกไข
หรือมีโครงสรางที่
แกไข ๑๔๕ กม. (รอยละ ๕ ของแนวชายฝง แบงเปนระดับแนวชายฝง
๑๔๕ กม. (รอยละ ๕ ของแนวชายฝง แบงเปนระดับแนวชายฝงทะเลที่ถูกกัด
เหมาะสม (เพิ่มขึ้น)
ทะเลที่ถูกกัดเซาะอยางรุนแรง ๔๒.๑๗ กม. ระดับแนวชายฝง ทะเลที่ถูกกัด เซาะอยางรุนแรง ๔๒.๑๗ กม. ระดับแนวชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะปานกลาง
เซาะปานกลาง ๗.๖๔ กม. และระดับแนวชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะนอย
๗.๖๔ กม. และระดับแนวชายฝง ทะเลที่ถูกกัดเซาะนอย ๙๕.๙๒ กม.) และ
๙๕.๙๒ กม.) และพื้นที่ที่ไมมปี ญ
 หาการกัดเซาะ ๒,๔๔๗ กม. (รอยละ ๗๗ พื้นที่ทไี่ มมีปญหาการกัดเซาะ ๒,๔๔๗ กม. (รอยละ ๗๗ ของแนวชายฝง)
ของแนวชายฝง) (กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝง ๒๕๖๒)
(ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝง ๒๕๖๒)
นอกจากนี้ ในป ๒๕๖๓ ไดดำเนินโครงการการปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยการ
ปกไมไผชะลอความรุนแรงของคลื่น ระยะไมไผ 15.85 กิโลเมตร พื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี สมุทรปราการ และจันทบุรี
1.7 ปะการังที่มีชีวติ มี
ป ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ะการังรวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร แบงเปนปะการัง ป ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ะการังรวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร จากการนำขอมูล
ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 3 - ที่มีสถานภาพสมบูรณดี รอยละ ๓๑.๔ และปะการังทีส่ มบูรณปานกลาง สถานภาพแนวปะการังในนานน้ำไทย ในเขตความรับผิดชอบในการสำรวจของ
9
รอยละ ๓๑.๖ และแนวปะการังที่มีสภาพเสียหาย รอยละ ๓๗ โดยพบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
ปะการังมีสภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับสถานภาพป ๒๕๕๘ ในบริเวณจังหวัด
พันธุพืช ทั้งในเขตทะเลอันดามัน ๘๐ สถานีและอาวไทย ๑๕๑ สถานี รวม
ระยอง ชลบุรี และนราธิวาส
ทั้งสิ้น ๒๓๑ สถานี ผลการเปรียบเทียบรอยละของปะการังมีชวี ติ ของสถานีที่
(กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝง, ๒๕๖๒)
ดำเนินการสำรวจในป ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับสถานีเดิมที่สำรวจป ๒๕๖๑
พบวามีการเพิ่มขึ้นของปะการังมีชีวิตอยูที่รอยละ ๒๑.๑
(กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝง, ๒๕๖๒)
1.8 อัตราการจับสัตวนำ้
อัตราการจับสัตวน้ำตอการลงแรงประมงในทะเล CPUE ในพื้นที่อาวไทยใน กรมประมงรายงานวา
ตอการลงแรงประมงทะเล ป ๒๕๖๑ มีคาเทากับ ๑๑.๗๓๔ กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยบริเวณพื้นที่ที่มีคา ผลการดำเนินงานในป 2561
(Catch Per Unit Effort: CPUE สูงที่สุดคือจังหวัดตราด มีคาเทากับ ๒๒.๐๗๖ กิโลกรัมตอชั่วโมง
ปริมาณการจับสัตวน้ำตอหนวยการลงแรงประมงในทะเล (CPUE) ในพื้นที่
CPUE) ใน 1 ชั่วโมง ใน สวนพืน้ ที่ทะเลฝงอันดามันมีคา CPUE ในป ๒๕๖๑ เทากับ ๔๐.๙๔๒
อาวไทย มีคาเทากับ ๑๑.๗๓๔ กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยบริเวณพื้นที่ที่มีคา
นานน้ำไทย (เพิ่มขึ้น)
กิโลกรัมตอชั่วโมง (กรมประมง ๒๕๖๒)
CPUE สู ง ที ่ ส ุ ด คื อจั ง หวั ด ตราด มี ค  า เท า กั บ ๒๒.๐๗๖ กิ โ ลกรั ม ต อชั ่ ว โมง
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สวนพื้นที่ทะเลฝงอันดามันมีคา CPUE เทากับ ๔๐.๙๔๒ กิโลกรัมตอชั่วโมง
โดย CPUE ในนานน้ำไทยเทากับ ๒๑.๖๖๕ กิโลกรัมตอชั่วโมง
ผลการดำเนินงานในปง ๒๕๖๒
ปริ ม าณการจั บสัต ว น้ ำต อหนว ยการลงแรงประมง (CPUE) ในน านน้ำไทย
ป 2562 เทากับ ๒๒.๘๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมง โดย CPUE ในพื้นที่อาวไทย
มีคาเทากับ ๑๒.๖๐๗ กิโลกรัมตอชั่วโมง สวนพื้นที่ทะเลฝงอันดามันมีคา
CPUE มีคาเทากับ ๔๒.๕๘๖ กิโลกรัมตอชั่วโมง
(ที่มา : กรมประมง 2563)

1.9 ยุทธศาสตร
นโยบาย และแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากร
แรไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการ
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตรการบริการจัดการแร ๒๐ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ และให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับ
ความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
๒. ใหทส. โดยกรมทรัพยากรธรณีในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ เรงรัดกระบวนการ
แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติชุดใหมใหแลว
เสร็จโดยเร็ว และนําความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติชุดใหมเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการปรับปรุงยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร ๒๐ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ.
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ในปงบประมาณ 2562 และ 2563 กรมทรัพยากรธรณีดำเนิน
กระบวนการมีสวนรวม ในการปรับปรุงยุทธสาสตรการบริหารจัดการแร
20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) และไดจัดใหมีกิจกรรมรับฟงความคิดเห็น
3 ครั้ง ดังนี้
1. จัดการประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการแร 20 ป เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 256๒ ณ โรงแรม
โกลเดนทิวลิปซอฟเฟอรีน กทม.
2. จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอประเด็นที่เปนสาระสำคัญใน
(ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2562 ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิปซอฟเฟอรีน
3. จัดการประชุมเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการแร 20 ป เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงแรม
โกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน
นอกจากนี้ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแรแหงชาติไดพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบการปรับปรุง
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร ๒๐ ป รวมทั้ง เห็นชอบใหกำหนดกรอบ

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.10 อัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และ
แหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ (ลดลง)

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติแร พ.ศ.๒๕๖๐
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติกอนใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำ
ยุทธศาสตร และแผนแมบทไปสูการปฏิบัติตอไป (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ระยะเวลาของยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร ๒๐ ป(พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) เปนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร ๒๐ ป(พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐)

ป ๒๕๖๐ มีการดำเนินการศึกษาและวิเคราะหชนิดพันธุสัตวมีกระดูก
สันหลังที่เสี่ยงตอการสูญพันธุในประเทศไทย จำนวน ๑๘๑ ชนิด
ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ๓๓ ชนิด นกจำนวน ๓๓ ชนิด
สัตวเลื้อยคลานจำนวน ๒๕ ชนิด สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน ๑๗
ชนิด เเละปลาจำนวน ๗๓ ชนิด โดย สผ. และโครงการที่เกี่ยวของโดย
หนวยงานอื่น ๆ เชน “โครงการศึกษาและสำรวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปาไมและสัตวปา บริเวณลำสะโตน อุทยานแหงชาติตา
พระยา จังหวัดสระแกว” โดยศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยาน
แหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และโครงการ
ตนแบบการเสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ปองกันและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในภูมิ
นิเวศของประเทศไทย’ โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน) รวมกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)
เปนตน(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ๒๕๖๒)

๑. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เผยแพรเอกสารวิชาการเผยแพร จำนวน ๒ เรื่อง ประกอบดวย
"ชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุในประเทศไทย กลุมสัตวมีกระดูกสัน
หลัง" และ "แผนจัดการปกปองคุมครองชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุใน
ประเทศไทย" แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยสำนักอนุรักษสัตวปา
จัดทำแผนปฏิบัติการดานคุมครองสัตวปาสงวนและคุมครองสัตวปาหา
ยาก จำนวน 13 ชนิด ในสวนของการปองกันและฟนฟูพื้นที่ถิ่นอาศัย
มีการศึกษาวิจัยรวมถึงการเพาะขยายพันธุ เพื่อเพิ่มประชากรในธรรมชาติ
๓. องคการสวนพฤกษศาสตรดำเนินงานดานการอนุรักษและจัดการ
ตัวอยางพืชสำรอง เพื่อรวบรวมพันธุไมมีชีวิต พืชที่ถูกคุกคาม ใกลสูญพันธุ
พืชเฉพาะถิ่น ใหเปนแหลงสำรองพันธุกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยใน
ปงบประมาณ 2562 สามารถรวบรวมพันธุไมมีชีวิต พืชที่ถูกคุกคาม
ใกลสูญพันธุ พืชเฉพาะถิ่น จำนวน 280 ชนิด
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.11 สัดสวนเรื่อง
รองเรียนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
ดำเนินการ (เพิ่มขึ้น)

การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องรองเรียน
จำนวน ๖๑๕ เรื่อง โดยดำเนินการ ดังนี้
๑) สงเรื่องใหหนวยงานระดับกรมในสังกัด ทส. จำนวน ๓๘๑ เรื่อง
๒) สงเรื่องใหสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค และสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ๑๔๒ เรื่อง และ
๓) สงเรื่องใหหนวยงานอื่น ๆ เชน ศูนยดำรงธรรม จำนวน ๙๒ เรื่อง
ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน ๓๗๖ เรื่อง
คิดเปนรอยละ ๖๑.๑๔ (สวนประสานติดตามเรื่องรองเรียน กองตรวจ
ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๕๖๑)
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การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีเรื่องรองเรียน
จำนวน ๗๕๙ เรื่อง โดยดำเนินการ ดังนี้
๑) สงเรื่องใหหนวยงานระดับกรมในสังกัด ทส. จำนวน ๕๙๗ เรื่อง
๒) สงเรื่องใหสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค และสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด จำนวน ๑๔๘ เรื่อง และ
๓)สงเรื่องใหหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนยดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๑๔ เรื่อง
ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน ๔๔๒ เรื่อง คิด
เปนรอยละ ๕๘.๒๔ (ที่มา: สวนประสานติดตามเรื่องรองเรียน กองตรวจ
ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๕๖๒)

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

4.1.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 2
ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บำบัด และฟนฟู มีตัวชี้วัดจำนวน 6 ตัวชี้วัด โดยมีความกาวหนาของตัวชี้วัด
ดังตารางที่ 4.2
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.2 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 คุณภาพน้ำในแหลง พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหลงน้ำสำคัญทัว่ ประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) คุณภาพน้ำใน
น้ำผิวดินอยูในเกณฑดีรอย จำนวน ๖๕ แหลงน้ำ แมน้ำสายหลักของประเทศ ๕๙ แมน้ำ และแหลงน้ำ แหลงน้ำผิวดินอยูในเกณฑดีมาก รอยละ ๒ เกณฑดี รอยละ ๓๔ เกณฑ
ละ 80
นิ่ง ๖ แหลง มีแหลงน้ำที่มีดชั นีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑดี รอยละ ๔๖
พอใช รอยละ ๔๖ และเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๑๘
เกณฑพอใช รอยละ ๔๕ และเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๙ ไมมีแหลงน้ำที่มี
คุณภาพน้ำอยูในเกณฑดีมาก และเกณฑเสื่อมโทรมมาก ป ๒๕๖๒ (รอบ ๖ หมายเหตุ : คำนิยามของ “คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินอยูในเกณฑดี
เดือน) มีแหลงน้ำที่อยูในเกณฑที่ดี รอยละ ๔๙ เกณฑพอใช รอยละ ๓๙
หมายถึง คุณภาพน้ำตั้งแตระดับพอใชขึ้นไปจนถึงระดับดีมาก (กรมควบคุม
และเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๑๒ (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒)
มลพิษ 2563)
2.2 คุณภาพอากาศมี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการตรวจวัดคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอนมี ป ๒๕๖๒ ฝุนละอองขนาดเล็กเสนผาศูนยกลางไมเกิน ๑๐ ไมครอน
จำนวนวันที่คาฝุน ละออง คาเฉลี่ยรายปอยูในชวง ๒๓-๑๒๐ มคก./ลบ.ม. และคาเฉลี่ยทั้งประเทศ
(PM10) มีคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง อยูในชวง ๒ – ๓๙๔ ไมโครกรัมตอลูกบาศก
ขนาดเล็กไมเกิน 10
๔๒ มคก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน ๕๐ มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เมตร (คามาตรฐาน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.) คาเฉลี่ยรายปอยูในชวง ๑๘ ไมครอน (PM10) อยูใน
ที่มีคาเฉลี่ย ๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่ตำบลหนาพระ ๑๑๙ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เฉลี่ย ทั่วประเทศ ๔๕ ไมโครกรัมตอ
เกณฑมาตรฐานรอยละ
ลาน จังหวัดสระบุรี รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีคาสูงสุดในรอบ ๑๐ ป ลูกบาศกเมตร (คามาตรฐาน ๕๐ มคก./ลบ.ม.) โดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
99
ซึ่งจำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอนอยูในเกณฑ
จำนวนวันที่ตรวจวัด (PM10) จากสถานีทั้งหมด (รวมทุกวันที่ทุกสถานีมีการ
มาตรฐานในพื้นที่วิกฤต (พื้นทีต่ ำบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี) มี ๑๙๗ ตรวจวัด) ในปงบประมาณ 2562 เทากับ 21,185 วัน มีจำนวนวันที่อยู
ในเกณฑมาตรฐาน 20,651 วัน คิดเปนรอยละ 97.48
วัน จากวันตรวจวัด 362 วัน (รอยละ ๕๔.๔) เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๐
รอยละ ๒๗ (ที่มา : สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป ๒๕๖๑
กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒)
2.3 ขยะมูลฝอยชุมชน
ป ๒๕๖๑ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ ๒๗.๙๓
ป 2562 ขยะมูลฝอยไดรบั การจัดการ 22. ลานตัน 33(รอยละ 78)
ไดรับการจัดการอยาง
ลานตัน และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคน ประมาณ ๑.๑๕ กิโลกรัมตอ จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 28.ลานตัน โดย 71มีปริมาณ
ถูกตองตามหลักวิชาการ คนตอวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอยางถูกตอง ๑๐.๘๕ ลาน ขยะมูลฝอยที่ไดรับการกำจัดอยางถูกตอง 9. ลานตัน 81(รอยละ 34)
ไมนอยกวารอยละ ๗๕
ตัน (รอยละ ๓๘.๘๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด) สวนขยะมูล และมีการนำกลับไปใชประโยชนใหม 12.ลานตัน 52 (รอยละ 44)
โดยมีอัตราการนำขยะมูล ฝอยที่ถูกนำกลับมาใชประโยชนมีประมาณ ๙.๗๖ ลานตัน (รอยละ
ฝอยกลับมาใชประโยชน ๓๔.๙๕) สวนที่เหลือเปนขยะทีถ่ ูกกำจัดอยางไมถูกตองประมาณ ๗.๓๒
หมายเหตุ : คำนิยามของ “ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยาง
(Recycle) ไมนอยกวา
ลานตัน (รอยละ ๒๖.๒๑) (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒)
ถูกตอง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอยางถูกตองรวมกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใชประโยชน
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.2 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอยละ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
2.4 ของเสียอันตราย
ชุมชนไดรับการรวบรวม
และสงไปกำจัดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ 30

พ.ศ.๒๕๖๑ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนมี ๖๓๘,๐๐๐ ตัน (รอยละ
๖๕ เปนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ๔๑๔,๖๐๐ ตัน และ
รอยละ ๓๕ เปนของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น ๆ เชน แบตเตอรี่
ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระปองสเปรย จำนวน ๒๒๓,๔๐๐ ตัน)
โดยของเสียอันตรายจากชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ ๑๓
หรือประมาณ ๘๓,๖๐๐ ตัน (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๒)
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ป พ.ศ. 2562 ขยะมูลฝอยไดรบั การจัดการ 22.33 ลานตัน
(รอยละ 78) จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 28.71 ลานตัน
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยทีไ่ ดรบั การกำจัดอยางถูกตอง 9.81 ลานตัน
(รอยละ 34) และมีการนำกลับไปใชประโยชนใหม 12.52 ลานตัน
(รอยละ 44)
หมายเหตุ : คำนิยามของ “ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยาง
ถูกตอง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอยางถูกตองรวมกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใชประโยชน” (กรมควบคุมมลพิษ 2563)

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.2 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.5 จำนวนพืน้ ที่สีเขียวใน พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ
1. พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร ในป พ.ศ. 2560 เทศบาลนครที่มีพื้นที่สี
เมือง ไมนอยกวา 10
สวนสาธารณะทั้งหมด ๒๓,๘๐๑ ไร คิดเปนสัดสวนพืน้ ที่สีเขียวสาธารณะ เขียวตอจำนวนประชากร 10 ตารางเมตรตอคนขึ้นไป (ตั้งแต 10 ถึง 250
ตารางเมตรตอคน
ตอประชากร ๖.๗๐ ตารางเมตรตอคน และมีพื้นที่สีเขียวเพื่อ
ตารางเมตรตอคน มีจำนวน 25 แหง จากเทศบาลนครทั้งหมด 30 แหง และ
สภาพแวดลอมที่ดี (สนามกีฬากลางแจง สนามกอลฟ แหลงน้ำที่ลุม ที่วาง คาเฉลี่ยพื้นที่สเี ขียวตอประชากรของเทศบาลนคร 30 แหง อยูที่ 38.75
พื้นที่ไมยนื ตน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลีย้ งสัตวน้ำ และพืน้ ที่อื่น ๆ) ตารางเมตรตอคน และพื้นที่สเี ขียวในเขตเทศบาลเมือง ในป พ.ศ. 2561
๙๕,๘๕๐ไร ซึ่งหากรวมพื้นที่สีเขียวทั้ง ๒ ประเภท กรุงเทพมหานครจะมี เทศบาลเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวตอจำนวนประชากร 10 ตารางเมตรตอคนขึ้นไป
พื้นที่สีเขียวรวมเทากับ ๑๑๙,๖๕๑ ไร (๑๙๑,๔๔๑,๖๐๐ ตารางเมตร) ตอ (ตั้งแต 12.11 ถึง 11,528.46 ตารางเมตรตอคน มีจำนวน 177 แหง
จำนวนประชากร ๕,๖๗๖,๖๔๘ คน หรือคิดเปนสัดสวนพื้นทีส่ ีเขียว
จากเทศบาลทั้งหมด 178 แหง มีคาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอยูที่ 793.14 ตาราง
๓๓.๗๒ ตารางเมตรตอคน
เมตรตอคน และพื้นที่สเี ขียวในเขตเทศบาลตำบล โดยในป พ.ศ. 2562
(ที่มา : กรุงเทพมหานคร ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
คาลี่ยสัดสวนพื้นที่สีเขียวตอจำนวนประชากรของเทศบาลตำบล 318 แหง
พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลนครที่มีพื้นที่สี อยูที่ 2,727 ตารางเมตรตอคน โดยเปนพื้นที่สีเขียวสาธารณะเฉลี่ยตอ
ประชากร 14 ตารางเมตรตอคน
เขียวตอจำนวนประชากร ๑๐ ตารางเมตรตอคนขึ้นไป (ตั้งแต ๑๐ ถึง
๒๕๐ ตารางเมตรตอคน) มีจำนวน ๒๕ แหง จากเทศบาลนครทัง้ หมด ๓๐ 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและพื้นทีส่ ีเขียว
แหง และคาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวตอประชากรของเทศบาลนคร ๓๐ แหง อยูที่ (Thai Green Urban:TGU) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นทีส่ ีเขียวใน
๓๘.๗๕ ตารางเมตรตอคน และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมือง ใน พ.ศ.
เทศบาลตำบลจำนวน 318 แหง (ทั่วประเทศมีเทศบาลตำบล 2,234 แหง)
๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมีพื้นที่สีเขียวตอจำนวนประชากร ๑๐ ตารางเมตรตอ คิดเปนรอยละ 14.23 ของเทศบาลตำบลที่ดำเนินการแลว) (ที่มา:ระบบ
คนขึ้นไป (ตั้งแต ๑๒.๑๑ ถึง ๑๑,๕๒๘.๔๖ ตารางเมตรตอคน มีจำนวน
ฐานขอมูลดานสิง่ แวดลอมและพืน้ ที่สีเขียว (Thai Green Urban:TGU)/กชพ. สผ.)
๑๗๗ แหง จากเทศบาลเมืองทั้งหมด ๑๗๘ แหง และคาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียว
3. พื้นที่สีเขียวของ กทม.ในปจจุบัน แบงพื้นที่สีเขียวออกเปน 9 ประเภท
ตอจำนวนประชากรของเทศบาลเมือง ๑๗๘ แหง อยูที่ ๗๙๓.๑๔ ตาราง จำนวน 5,655 แหง รวมพื้นที่ 99,291 ไร (คิดเปนพื้นที่
เมตรตอคน
158,865,775.75 ตารางเมตร) มีคาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอยูที่ 27.97 ตาราง
(ที่มา : ระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green
เมตรตอคน (ขอมูลประชากรรายเขต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ
Urban:TGU) สผ.)
5,680,415 คน) (ที่มา : ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร V.2 ขอมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563)
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ตารางที่ 4.2 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.6 มาตรฐานคุณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทำยุทธศาสตรการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
กองจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและ
ของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ศิลปกรรมแหงชาติระยะ ๒๐ ป แผนที่นำทาง การอนุรักษสิ่งแวดลอม
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ธรรมชาติและศิลปกรรมระยะ ๒๐ ป และแผนแมบทการอนุรกั ษ
รายงานวา ผลการดำเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ไดรับการพัฒนา
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมแหงชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑- ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕๗๙)
๑ จัดทำ แผนที่นำทาง (Roadmap) การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ : พ.ศ.๒๕๖๒ มีแหลงธรรมชาติที่ควรตอการอนุรักษ สิ่งแวดลอมศิลปกรรมแหงชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
จำนวน ๕,๐๒๒ เเหงทั่วประเทศ เเบงเปนภาคตะวันตกรอยละ ๓.๖๒ ภาค ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร ๑๒ กลยุทธ และ ๒๘ แนวทาง
ตะวันออกรอยละ ๙.๖๖ ภาคเหนือรอยละ ๑๘.๖๐ ภาคใตรอยละ ๑๓.๘๘ 2 การติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภท
ภาคกลางรอยละ ๒๖.๕๒ เเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ ๒๗.๗๒
น้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ (ตามมติ
และดำเนินงานจัดทำ (ราง) กรอบและแนวทางการอนุรักษและพัฒนา
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
๒๕๖๑)
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม :พ.ศ.๒๕๖๐ มีโบราณสถานทีไ่ ดรับการประกาศขึ้น
ทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน ๒ แหง ไดแก โบราณสถานเขาขาว จังหวัดกระบี่ 3. การจัดทำ (ราง) กรอบและแนวทางการอนุรักษและพัฒนาสิง่ แวดลอม
ธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
และโบราณสถานแหลงโบราณคดีเขาหนาวังหมี จังหวัดกระบี่ (กรม
ศิลปากร ๒๕๖๐) และ สผ. จัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องการอนุรักษยาน ๔. รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และฟน ฟุ
ชุมชนเกา ซึง่ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดใหความเห็นชอบ และ สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมชุมชนริมแมนำ้ คู คลอง: พื้นที่นำรอง
คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ เมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
คลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)
ป ๒๕๖๒ สผ. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตรการอนุรักษและฟนฟูยาน
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเปนระยะสุดทายของแผน ภายใต ๖ แผนงาน
ชุมชนเกาแหงชาติ และโครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ
พบวาสวนใหญของแผนงาน/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการฯ มีหนวยงาน
คุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ ที่เกี่ยวของดำเนินการแลวเสร็จเปนไปตามตัวชี้วดั เนื่องจากหนวยงาน
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดและหนวยงานทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการดำเนินการ
(ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมกันอยางบูรณาการ ภายใตการดำเนินงานรวมกับหนวยงานในพื้นที่
๒๕๖๒)
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ตารางที่ 4.2 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. โครงการบริหารจัดการพื้นทีส่ ิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน: โครงการสงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ำตก น้ำตก
ธารารักษ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๑)
การพัฒนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ป ๒๕๖๒ สผ. ดำเนินการจัดทำ
๑. นโยบายและยุทธศาสตรการอนุรักษและฟนฟูยา นชุมชนเกาแหงชาติ
๒.การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณ
พื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
๓. แหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษของประเทศ ในชวงป ๒๕๖๑– ๒๕๖๒
สผ. ไดจัดทำระบบฐานขอมูลแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษของประเทศ
และพัฒนาระบบฐานขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพื่อเปนคลังขอมูล
กรมศิลปากร รายงานวา ปงบประมาณ 2562 มีโบราณสถานไดรับการ
ประกาศขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 5 แหง ไดแก
1) โบราณสถานวัดบางทีง จ.สงขลา
2) โบราณสถานวัดจุฬามณี จ.ปตตานี
3) โบราณสถานมัสยิดเซฟ (มัสยิดตึกขาว) กทม
4) โบราณสถานวัดทาขาม กทม.
5) โบราณสถานเจาเกียนอันเกง กทม
รวมโบราณสถานในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนแลวฅ
จำนวน 2,094 แหง
(กรมศิลปากร, 2563)
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ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

4.1.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 3
ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน มีตัวชี้วัดจำนวน 8 ตัวชี้วัด โดยมีความกาวหนา
ของตัวชี้วัดดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
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3.1 การบริโภคพื้นฐานตอ สำหรับการเก็บขอมูลที่เปนปจจุบันในประเทศไทย ศูนยเทคโนโลยีโลหะ
สำหรับการเก็บขอมูลที่เปนปจจุบันในประเทศไทย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
การใชทรัพยากร
และวัสดุแหงชาติ สวทช. อยูในระหวางเก็บรวบรวมขอมูลการผลิต
วัสดุแหงชาติ สวทช. อยูในระหวางการทวนสอบความถูกตองของการคำนวณ
(Material Footprint:
ภายในประเทศ (Domestic Extraction: DE) ของชีวมวล โลหะ อโลหะ การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) หรือ
MF) ของประเทศ และ
และเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อคำนวณ คา MF ของป ค.ศ. ๒๐๑๖ และ
รอยเทาวัสดุ จากผูเชี่ยวชาญทางดานเศรษฐศาสตร รวมทั้งอยูระหวางการ
การบริโภคพื้นฐานตอการ ๒๐๑๗; และอยูในระหวางเก็บรวบรวมขอมูลการผลิตภายในประเทศ
คำนวณ การผลิตภายในประเทศ (Domestic Extraction: DE) ขอมูลการ
ใชทรัพยากรตอคน
(Domestic Extraction: DE) และขอมูลการนำเขา-สงออก (Import/Export) นำเขา-สงออก (Import/Export) ของชีวมวล โลหะ อโลหะ และเชื้อเพลิง
(ลดลง)
ของชีวมวล โลหะ อโลหะ และเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อใชในการคำนวณ คา
ฟอสซิล เพื่อคำนวณคา Domestic Material Consumption (DMC) ในป
DMC ของป ค.ศ. ๒๐๑๖ และ ๒๐๑๗ (แบบฟอรมการติดตามและรายงาน 2559-256๑
ผลการดำเนินงาน SDGs ป ๒๕๖๑ (ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ)
3.2 สัดสวนของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหนวยงานใน 1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหนวยงานภาครัฐ องคการมหาชน
ที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อ กำกับของรัฐ ๒๒๓ หนวยงาน (รอยละ ๕๘.๖) และองคกรปกครองสวน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหนวยงานในกำกับของรัฐ เขารวมการจัดซื้อจัด
จัดจางสินคาและบริการที่ ทองถิ่น ๕๕๐ หนวยงาน (รอยละ ๒๑.๘) ไดรายงานการดำเนินการจัดซื้อ จางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 226 หนวยงาน คิดเปนสัดสวน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมูลคาการจัดซื้อจัด รอยละ 62 ของหนวยงานทัง้ หมด
และสัดสวนปริมาณการ จางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประมาณ ๕๕๐ ลานบาท
2. จำนวนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมการจัดซื้อจัดจางสินคา
จัดซื้อจัดจางสินคาและ
(คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พ.ศ.
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 937 หนวยงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ
๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑)
บริการที่เปนมิตรกับ
36 ของหนวยงานทั้งหมด ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
สิ่งแวดลอม (เพิ่มขึ้น)
มิตรกับสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไดรับขอมูลจากการรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (19 รายการ
สินคาและบริการ) ผานระบบฐานขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม จำนวน 359 หนวยงาน คิดเปน 588,380,900 บาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 35 ของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทัง้ หมด
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3.3 สัดสวนการใช
ป ๒๕๖๑ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี หรือความเขมขนของการใช
ป 2562 สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี หรือความเขมขนของการใชพลังงาน
พลังงานตอจีดีพี (ลดลง) พลังงาน เทากับ ๘.๓๙ พันตันเทียบกับน้ำมันดิบตอพันลานบาท
เทากับ 8.16 พันตันเทียบกับน้ำมันดิบตอพันลานบาท (ที่มา : สำนักงาน
(สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๒)
นโยบายและแผนพลังงาน, 2563)
3.4 รอยละของจำนวน
ฟารมที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัตทิ าง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช
และรอยละของพื้นที่
เกษตรอินทรีย (เพิ่มขึ้น)

พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับพืช ทีไ่ ดรบั การรับรองจำนวน ๑๗๗,๘๖๐ เเปลง
(กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๖๒) เปาหมายการตรวจรับรองแหลงผลิตพืช
อินทรีย ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๕๘๕ แปลง ดำเนินการตรวจ
ประเมินจำนวน ๓,๙๐๔ แปลง ผานและไดรับการรับรองจำนวน ๒,๙๖๑
แปลง คิดเปนรอยละ ๘๒.๑ (รายงานความกาวหนาผลการตรวจรับรอง
การผลิตพืชอินทรีย กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๖๒)

การตรวจรับรองแหลงผลิตพืช GAP
1. จำนวนแปลงที่ไดรับรองมาตรฐาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีแปลงที่
ไดรับการรับรอง Q (เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร) และยังไม
หมดอายุ 164,693 แปลง เปนพื้นที่ 847,303.38 ไร
2. จำนวนฟารมทั้งหมด (กรมวิชาการเกษตรไมมีขอมูลจำนวนฟารมทั้งหมด
ของทั้งประเทศ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีแปลงจดทะเบียนทัง้ หมด
173,921 แปลง เปนพื้นที่ 925,783.27 ไร ดังนั้น ผลการดำเนินงาน มี
แปลงทีผ่ านมาตรฐานคิดเปนรอยละ 94.69 ของแปลงจดทะเบียนทัง้ หมด
(กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๖๒)
การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย
1. พื้นที่เกษตรอินทรีย ในป 2562 มีเกษตรกรที่ผานการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย จำนวน 44,418 ราย 119 กลุม เปนพื้นที่ 531,620.67 ไร
(ขอมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาที่ดิน)
2. พื้นที่การเกษตรทั้งหมด 149,244,274 ไร (เนื้อที่ใชประโยชนทาง
การเกษตรรายจังหวัด ป พ.ศ. 2561)
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2563
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3.5 จำนวนโรงงาน
พ.ศ.๒๕๖๐ สถานประกอบการที่ผานการรับรองอุตสาหกรรม
1. ป 2561 สถานประกอบการที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
อุตสาหกรรมที่เขารวม
ระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว ๑๓๙ ราย และระดับที่ ๕ เครือขายสีเขียว ๖ ดังนี้
โครงการอุตสาหกรรมสี
ราย รวม ๑๔๕ ราย
- ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว 699 ราย
เขียวเพิ่มขึ้น และผาน
ป ๒๕๖๑ มีจำนวนโรงงานเขารวมโครงการในเกณฑระดับที่ ๔ วัฒนธรรม
- ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว 1,271 ราย
เกณฑระดับสี่ขึ้นไป
สีเขียว (Green Culture) ๓๖๒ ราย และระดับที่ ๕ เครือขายสีเขียว
- ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 958 ราย
(เพิ่มขึ้น)
(Green Network) ๔๐ ราย เปนจำนวนทัง้ สิน้ ๔๐๒ ราย (กรมโรงงาน
- ระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว 93 ราย
อุตสาหกรรม, ๒๕๖๒)

- ระดับที่ ๕ เครือขายสีเขียว 12 ราย
รวม 3,033 ราย

2. ป 2562 สถานประกอบการที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ดังนี้
- ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว 546 ราย
- ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว 1,102 ราย
- ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 1,054 ราย
- ระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว 115 ราย
- ระดับที่ ๕ เครือขายสีเขียว 24 ราย
รวม 2,841 ราย
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3.6 พื้นที่ที่ไดรับการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดำเนินการโครงการนำรองพื้นที่ พ.ศ. 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดำเนินการโครงการพัฒนาเมือง
พัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรม เปาหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน ๑๕ จังหวัด ไดแก จังหวัด
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 15 จังหวัด ไดแก ระยอง สมุทรปราการ
เชิงนิเวศจำนวน 15 พืน้ ที่ ปราจีนบุรี ระยอง สงขลา ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี
สุราษฏรธานี พระนครศรีอยุธยา ขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และ
และปทุมธานี ซึง่ ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดนำรองสวนใหญ สงขลา ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2562 จังหวัดระยองผลของระดับความ
ผานความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ ๑ และมี ๑ จังหวัด คือ เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดระดับ 4 (จาก 5 ระดับ) อีก 14 จังหวัด
จังหวัดนคึรราชสีมา ที่ยงั ไมผา นความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม
ที่ ๑ (จาก ๕ ระดับ) (ศูนยพฒ
ั นาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงาน ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎร
อุตสาหกรรม : สืบคน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)
ธานี และสงขลา) ผลของระดับความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดระดับ
2 (จาก 5 ระดับ)
(ที่มา: ศูนยพฒ
ั นาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สืบคน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562)
3.7 จำนวนแหลง
กรมการทองเที่ยวไดจัดทำมาตรฐานดานการทองเที่ยวเสร็จสมบูรณแลว
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทองเที่ยวและสถาน
จำนวน ๕๖ มาตรฐาน (ขอมูล ณ ป พ.ศ. ๒๕๖๐) และนำมาตรฐานที่จัด 1. แหลงทองเที่ยวที่ไดรับรองมาตรฐานมีจำนวนทัง้ หมด 80 แหง
ประกอบการที่ไดรบั การ ขึ้นเขาสูกระบวนการตรวจประเมินและใหการรับรอง โดยในป พ.ศ.๒๕๖๐ 2.สถานประกอบการทีไ่ ดรับการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย 95 แหง
รับรองมาตรฐานการ
จำนวนแหลงทองเที่ยวทีไ่ ดรับรองมาตรฐานมีจำนวนทัง้ หมด ๙๖ แหง ดาน และรางวัลอาเซียน 2 แหง เนื่องจากไมไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการ
ทองเที่ยวไทย (เพิ่มขึ้น)
สถานประกอบการ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนสถานประกอบการที่ไดรับการ ตรวจรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย ดังเชนป 2561 ผูประกอบการจึงขึ้น
รับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย มี ๑,๖๒๔ แหง (กรมการทองเที่ยว,
ทะเบียนนอยลง
๒๕๖๒)
2.1. รางวัลการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของอาเซียน(ASEAN Sustainable
Tourist Award) ภายใตแนวคิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
(Culture and Heritage Tourism) จำนวน 2 รางวัล
2.2 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานเมืองทองเที่ยวสะอาดของอาเซียน
จำนวน 4 แหง
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ตารางที่ 4.3 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.3 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน จำนวน 19 แหง
2.4 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย จำนวน 72 แหง

3.8 ประกาศใช
กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกอง
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) อยูระหวางกระบวนการพัฒนา
และปรับปรุง (ราง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….
และ (ราง) อนุบัญญัติเรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรม ใหมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัตไิ ด รวมถึงการ
จัดทำแนวทางปฏิบัติและขอเสนอกลไกในการดำเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป ภายใตโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒๕๖๒)
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยกองจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ (กลช.) ได ด ำเนิ น การจัดทำ
รางกฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติ เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม
(ราง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ในหมวดการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
๑. (ราง) อนุบัญญัติเรื่องการอนุญาตการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรชีวภาพ
๒. (ราง) แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตาม (ราง) พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เรื่อง การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจาก
ทรัพยากรพันธุกรรม และ/หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

4.1.4 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 4
ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางศักยภาพเพื่อ
รองรั บ การเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศและภั ย ธรรมชาติ แ ละการส ง เสริ ม ความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศ
มีตัวชี้วัดจำนวน 6 ตัวชี้วัด โดยมีความกาวหนาของตัวชี้วัดดังตารางที่ 4.4
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.4 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริม
ความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.1 ปริมาณการปลอย
ขอมูลจากกระทรวงพลังงาน ป ๒๕๖๑ ประเทศไทยสามารถลดกาซเรือน - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเทศไทยสามารถตรวจวัดผลลดกาซเรือน
กาซเรือนกระจกของ
กระจกจากภาคพลังงานและภาคขนสง ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดทั้งสิ้น
กระจกจากภาคพลังงานและภาคขนสงของป พ.ศ. 2558 ไดทงั้ สิ้น 45.68
ประเทศในภาคพลังงาน ๔๕.๖๘ MtCO2eq คิดเปนรอยละ ๑๒.๔๕ (การรายงานขอมูลยอนหลัง ๒ MtCO2eq คิดเปนรอยละ 12.45 ของเปาหมายป พ.ศ. 2563
และคมนาคมขนสง ลดลง ป) (กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ.)
(ค.ศ. 2020)
รอยละ 7 - 20 ภายในป
และ
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยสามารถตรวจวัดผลลดกาซเรือน
พ.ศ. 2563 (เทียบเคียง
กับกรณีพื้นฐาน
กระจกจากภาคพลังงานและภาคขนสงของป พ.ศ. 2560 ไดทงั้ สิ้น 51.72
(Business as Usual:
MtCO2eq คิดเปนรอยละ 14.09 ของเปาหมายป พ.ศ. 2563
(ค.ศ. 2020)
BAU) โดยใชป พ.ศ.
2548 เปนปฐาน)
4.2 สัดสวนพลังงาน
การใชพลังงานหมุนเวียน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เทากับ ๑๒,๘๘๐ พันตัน
การใชพลังงานทดแทนในปงบประมาณ 2562 จากรายงานผลการ
หมุนเวียนตอการใช
เทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการใชพลังงานหมุนเวียน ดำเนินงานดานพลังงานทดแทน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้น เทากับ ๑๒,๖๓๘ พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอย พลังงาน (พพ.) การใชพลังงานทดแทนในรูปของไฟฟา ความรอน และ
เปนอยางนอยรอยละ 25 ละ ๐.๕๑ ตอป ซึ่งคิดเปนสัดสวนตอการใชพลังงานขัน้ สุดทายทัง้ หมด
เชื้อเพลิงชีวภาพที่ 14,189 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ และมีการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายที่ 86,414 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ คิดเปนการใชพลังงาน
เทากับรอยละ ๑๔.๔๐ (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒๕๖๒)
อยางไรก็ตาม คิดเปนสัดสวนทีล่ ดลงจากป ๒๕๕๙ รอยละ ๐.๓๖ และเมื่อ ทดแทนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายรอยละ 16.42
พิจารณาในชวง ๑๐ ปที่ผา นมา สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใช (ที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
พลังงานขั้นสุดทายของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ ๒.๓๕ ตอ https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=52806)
ป
ปงบประมาณ
สัดสวนการใชพลังงานทดแทน (%)
2560
14.24
2561
15.15
2562
16.42
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 4.4 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริม
ความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.3 จำนวนองคกร
พ.ศ. ๒๕๖๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๓๒ แหง มีการบูรณาการดาน
จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการจัดทำขอมูลปริมาณ
ปกครองสวนทองถิ่นที่มี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ภายใตโครงการ การปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเมือง
การบูรณาการการปรับตัว สนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานดานนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
คารบอนต่ำรวม 107 แหง แบงเปนเทศบาลนครและ อปท. พิเศษ 10 แหง
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของไทย โดยสผ.รวมกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของ เทศบาลเมือง 48 แหง และเทศบาลตำบล 49 แหง
ภูมิอากาศไวในแผนพัฒนา เยอรมัน (GIZ) (กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทองถิ่น (เพิ่มขึ้น)
สผ.) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
จัดทำขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ำรวม ๑๐๗ แหง แบงเปน เทศบาลนครและ
อปท.พิเศษ ๑๐ แหง เทศบาลเมือง ๔๘ แหง และเทศบาลตำบล ๔๙ แหง
(องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สิงหาคม
๒๕๖๒)
4.4 องคกรหรือเครือขาย พ.ศ ๒๕๖๐ มีองคกรที่รวมดำเนินงานดานเครือขายรองรับการ
มีองคกรที่รวมดำเนินงานดานเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน ๑๔ องคกร ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพืน้ ที่ชุมชนรวม 29 องคกร อาทิสมาคมธุรกิจ
สภาพภูมิอากาศและภัย ป ๒๕๖๑ มี ๑๓ องคกร และป ๒๕๖๒ มี ๒ องคกร รวมทั้งสิ้นระหวางป ทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย สำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลาง
ธรรมชาติในพืน้ ที่ชุมชน
๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีองคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตอนบน 1 และสำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
(เพิ่มขึ้น)
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพืน้ ที่ชุมชน เพิ่มขึ้นจากปฐานรวม ๒๙
องคกร อาทิ สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย สำนักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ และสำนักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ฐานขอมูลเครือขายหนวยงานทีเ่ ขารวม
กิจกรรมและโครงการของกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สผ. ๒๕๖๒)
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ตารางที่ 4.4 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริม
ความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.5 จำนวนประชากรที่ พ.ศ ๒๕๖๑ จำนวนประชากรที่ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากภัยพิบัติ มี
1. ป พ.ศ. 2561 มีผูบาดเจ็บ 196 คน สูญหาย 8 คน อพยพ
เสียชีวิต สูญหาย ไดรับ
ผูประสบภัย ๑,๐๐๙,๒๘๙ คน (๑๐.๐๙ ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน)
1,597 คน และเสียชีวิต 84 คน โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมดใน ป
บาดเจ็บ หรือตอง
๔๑๘,๓๓๘ ครัวเรือน คิดเปนมูลคา ๕๔๒,๐๖๗,๘๐๐ ลานบาท (สำนักงาน 2561 เทากับ 66,413,979 คน
โยกยาย/อพยพ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรมปองกันบรรเทาสา
2. ป พ.ศ. 2562 มีผูบาดเจ็บ 30 คน อพยพ 4,862 คน เสียชีวิต
เนื่องมาจากผลของภัย
ธารณภัย ๒๕๖๒)
11 คน และไมมผี ูสูญหาย โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมดใน ป 2562
พิบัติทางธรรมชาติตอ
เทากับ 66,558,935 คน
ประชากร 100,000 คน
(ลดลง)
4.6 จำนวนความรวมมือ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ในปงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กับตางประเทศดาน
สิ่งแวดลอม อยูระหวางการจัดทำความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
ไดจัดทำบันทึกความเขาใจ (MOU) ๔ ฉบับ ดังนี้
ทรัพยากรธรรมชาติและ ๑. MOU ระหวาง ทส. กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จำนวน ๒ ฉบับ ไดแก
สิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรม
๑. ขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
แหงสหพันธรัฐรัสเซีย วาดวยความรวมมือในการพิทักษสิ่งแวดลอม เมื่อ
การดำเนินงานในแตละป วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครเซนตปเตอรสเบิรก สหพันธรัฐรัสเซีย สิ่งแวดลอมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอรแลนดประจำ
(เพิ่มขึ้น)
ประเทศไทย
๒. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอม สาธารณรัฐเกาหลี
๒. Memorandum of Understanding between the Ministry of
เกี่ยวกับความรวมมือดานสิง่ แวดลอม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ
Natural Resources and Environment, Thailand and Smithsonian
สาธารณรัฐเกาหลี
๓. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม Institute, USA
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำบันทึกความเขาใจ (MOU) กับประเทศตางๆ
๔. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนการดำเนินงานที่ตอเนื่องมาจากปงบประมาณกอน ดังนี้
1. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
แหงสาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมือง
แหงสหพันธรัฐรัสเซีย วาดวยความรวมมือในการพิทักษสิ่งแวดลอม
บอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
2. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ.๒๕๖๑ ทส. ไดดำเนินการจัดทำความรวมมือกับตางประเทศ จำนวน 3. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๑ ฉบับ ไดแก บันทึกความรวมมือระหวาง ทส. และกระทรวงสิง่ แวดลอม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ตารางที่ 4.4 ผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริม
ความรวมมือกับตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหงประเทศญี่ปุน วาดวยความรวมมือดานสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๑๗
4. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ (สำนักงานปลัดกระทรวง แหงสาธารณรัฐโคลอมเบีย เพื่อสงเสริมความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิง่ เเวดลอม, ๒๕๖๒) ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และสิ่งแวดลอม
– เดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีโครงการ/กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรความ
5. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมแหงญี่ปนุ วาดวยความ
รวมมือระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจำป รวมมือดานสิ่งแวดลอม
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
- การดำเนินงานภายใตความตกลงทวิภาคีทลี่ งนามแลว 13 โครงการ
- ความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 22 โครงการ
- ความรวมมือระหวางหนวยงานขาราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร (CSEP)
3 โครงการ
- ความรวมมืออื่น ๆ ที่เปนประเด็นใหม 11 โครงการ
รวมเปน 49 โครงการ/กิจกรรม (แบบรายงานความกาวหนาการ
ดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละ
สิ่งเเวดลอม ๒๕๖๒)
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๔.2 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ รายแผนงาน
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร 11 กลยุทธ
30 แผนงาน และ 221 แนวทางการปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้
ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ ๑ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งสมดุ ล และเป น ธรรม ประกอบด ว ย
2 กลยุทธ 9 แผนงาน และ 84 แนวทางการปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ ๒ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ มที ่ ด ี ไ ด ร ั บ การป อ งกั น บำบั ด และฟ  น ฟู
ประกอบดวย 3 กลยุทธ 8 แผนงาน และ 57 แนวทางการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และ
ยั่งยืน ประกอบดวย 3 กลยุทธ 7 แผนงาน และ 46 แนวทางการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ ประกอบดวย 3 กลยุทธ 6 แผนงาน 34 แนวทางการปฏิบัติ
โดยการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 -2565 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานของภาคี
เครือขายที่ดำเนินการในปงบประมาณ 2562 จำนวน 138 เครือขาย แสดงผลเปนรายแผนงาน ประกอบไปดวย
ข อมูล จำนวนโครงการ/กิ จ กรรม จำนวนภาคี เ ครื อ ขา ย งบประมาณที ่ ใ ช และแนวทางปฏิ บ ัต ิ ที ่เ กี ่ ย วข อ ง
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.5
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ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ยุทธศาสตร
1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและ
เปนธรรม

ตารางที่ 4.5 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน
จำนวน
กลยุทธ
แผนงานที่
งบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
โครงการ
ภาคี
1.1.1 ทรัพยากรปาไม
84
30
1,198,103,312
1.1.1.1/1.1.1.3/1.1.1.4/1.1.1.5/1.1.1.6/
1.1.1.7/1.1.1.8/1.1.1.9/1.1.1.10

1.1 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ
ฟนฟู และใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน

1.1.2 ทรัพยากรน้ำ/
น้ำบาดาล

26

12

471,293,140.00

1.1.2.1/1.1.2.2/1.1.2.3/1.1.2.4/1.1.2.5/
1.1.2.6/1.1.2.7/1.1.2.8/1.1.2.9

1.1.3 ทรัพยากรดิน
และที่ดิน

12

4

1,814,979,850.00

1.1.3.1/1.1.3.2/1.1.3.3/1.1.3.4/1.1.3.5/
1.1.3.6/1.1.3.7/1.1.3.8/1.1.3.10/1.1.3.1
1/1.1.3.12

1.1.4 ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
1.1.5 ทรัพยากรธรณี

7

4

7,177,440.00

1.1.4.1/1.1.4.3/1.1.4.4

22

4

3,965,849.00

1.1.5.1/1.1.5.2/1.1.5.3/1.1.5.4/1.1.5.5/
1.1.5.6/1.1.5.7/1.1.5.8

8

25

560,968,106.00

1.1.6.1/1.1.6.2/1.1.6.4/1.1.6.6/1.1.6.7/
1.1.6.8/1.1.6.9/1.1.6.11

70

35

688,376,267.00

1.2.1.1/1.2.1.2/1.2.1.3/1.2.1.5/1.2.1.6

18

8

47,969,200.00

1.2.2.2/1.2.2.3/1.2.2.4/1.2.2.5/1.2.2.6/
1.2.2.7/1.2.2.8

1.1.6 ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
1.2.1 การมีสวนรวม
1.2 การมีสวนรวม
ในการจัดการ
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 1.2.2 การเสริมสราง
ใหเกิดความยั่งยืน ศักยภาพการจัดการ
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ยุทธศาสตร

2. การจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่ดี ไดรับการ
ปองกัน บำบัด และ
ฟนฟู

ตารางที่ 4.5 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน
จำนวน
กลยุทธ
แผนงานที่
งบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
โครงการ
ภาคี
1.2.3 การเสริมสราง
23
12
83,161,674.00
1.2.3.1/1.2.3.2/1.2.3.3/1.2.3.4/1.2.3.5/
ความรูและความ
1.2.3.6
ตระหนัก
2.1.1 การพัฒนา
10
5
10,650,119.20
เครื่องมือกลไกการ
2.1.1.1/2.1.1.2/2.1.1.3/2.1.1.4
บริหารจัดการ
2.1.2 การจัดการน้ำ
37
26
314,746,759.80
2.1.2.1/2.1.2.3/2.1.2.4/2.1.2.5/2.1.2.6/
เสีย
2.1.2.7/2.1.2.8/2.1.2.9
2.1.3 การจัดการ
2.1 การปองกัน
ลด และขจัดมลพิษ คุณภาพอากาศและ
เสียง
2.1.4 การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน และของ
เสียอันตราย

2.2 การเยียวยา
ชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบ

2.2.1 การพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน
และกฎหมาย
2.2.2 การฟนฟูพื้นที่
วิกฤติที่สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

18

12

17,724,090.00

2.1.3.1/2.1.3.2/2.1.3.4/2.1.3.5

138

32

211,699,999.76

2.1.4.1/2.1.4.2/2.1.4.3/2.1.4.4/2.1.4.5/
2.1.4.8/2.1.4.9/2.1.4.10/2.1.4.12/
2.1.4.13/2.1.4.14/2.1.4.15/2.1.4.16/
2.1.4.17/2.1.4.18/2.1.4.19

6

4

18,215,460.77

2.2.1.1/2.2.1.2

7

4

9,285,166.80
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ตารางที่ 4.5 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน
จำนวน
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนงานที่
งบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
โครงการ
ภาคี
2.3.1 การจัดการ
44
21
55,437,922.40
2.3.1.1/2.3.1.2/2.3.1.3/2.3.1.4/2.3.1.5/
สิ่งแวดลอมชุมชน
2.3.1.6/2.3.1.7/2.3.1.8
2.3 การจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
2.3.2 การจัดการ
28
8
28,555,174.52
2.3.2.1/2.3.2.2/2.3.2.3/2.3.2.4/2.3.2.5
ชุมชน และ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมอื่น
และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม
3. การเพิ่ม
3.1.1 การปรับเปลี่ยน
54
22
131,810,918.81
3.1.1.1/3.1.1.2/3.1.1.3/3.1.1.5/3.1.1.6/
ประสิทธิภาพการใช
พฤติกรรมที่เปนมิตร
3.1.1.7
ทรัพยากรธรรมชาติ 3.1 การสงเสริม กับสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม
การบริโภคที่ยั่งยืน 3.1.2 การสงเสริม
13
1
134,298,047.22
3.1.2.1/3.1.2.3/3.1.2.4
อยางคุมคา และ
พลังงานที่เปนมิตรกับ
ยั่งยืน
สิ่งแวดลอม
3.2 การสงเสริม 3.2.1 การเกษตร
17
7
114,685,673.98
3.2.1.1/3.2.1.2/3.2.1.4/3.2.1.5/3.2.1.6/
การผลิดและบริการ
3.2.1.7/3.2.1.8
ที่ยั่งยืน
3.2.2 การ
23
10
143,908,386.41
3.2.2.1/3.2.2.3/3.2.2.4/3.2
อุตสาหกรรม
.2.6/3.2.2.7/3.2.2.8/3.2.2.
9
3.2.3 การทองเที่ยว
9
5
13,322,000.00
3.2.3.3/3.2.3.4/3.2.3.5
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ตารางที่ 4.5 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน
จำนวน
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนงานที่
งบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
โครงการ
ภาคี
3.3.1 การใช
15
8
122,804,409.74
3.3.1.1/3.3.1.3/3.3.1.4
ประโยชนความ
3.3 การพัฒนา
หลากหลายทางชีวภาพ
เศรษฐกิจบนฐาน
3.3.2 การเพิ่มมูลคา
5
4
43,496,858.00
3.3.2.1/3.3.2.2/3.3.2.4
ทรัพยากรชีวภาพ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน
บนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ
4.1.1 การสราง
4. การสราง
17
11
79,981,414.80
4.1.1.1/4.1.1.2/4.1.1.3
4.1 การสราง
ศักยภาพเพื่อ
ความรูความเขาใจ ความรู ความเขาใจ
รองรับการ
และพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนา
เปลี่ยนแปลงสภาพ ศักยภาพของ
ของประชาชน
ภูมิอากาศและภัย ประชาชน ดานการ 4.1.2 การลดการ
46
6
710,348,261.96
4.1.2.1/4.1.2.2/4.1.2.3/4.1.2.4/4.1.2.5/
ธรรมชาติและการ ลดการปลดปลอย ปลอยกาซเรือนกระจก
4.1.2.6/4.1.2.8/4.1.2.10/4.1.2.11/
สงเสริมความ
กาซเรือนกระจก
รวมมือกับ
4.2.1 การสรางความ
10
5
113,488,221,000.00 4.2.1.1/4.2.1.2/4.2.1.3/4.2.1.4
ตางประเทศ
พรอมและขีด
4.2 การพัฒนา
แผนงานและเพิ่ม ความสามารถในการ
ขีดความสามารถใน ปรับตัวของชุมชน
การปรับตัวตอการ 4.2.2 การสราง
3
1
7,178,000.00
4.2.2.2
เปลี่ยนแปลงสภาพ ความสามารถในการ
ภูมิอากาศ
ปรับตัวของภาคสวน
ตางๆ
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ตารางที่ 4.5 ผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน
จำนวน
กลยุทธ
แผนงานที่
งบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
โครงการ
ภาคี
4.3.1 การพัฒนาและ
6
1
4.3.1.2/4.3.1.3
กระตุนบทบาทความ
4.3 การพัฒนา
รวมมือจากทุกภาค
ความรวมมือดาน
สวน
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.3.2 การเสริมสราง
4
3
4.3.2.1/4.3.2.3/4.3.2.4
และสิ่งแวดลอม
ความเขมแข็งดาน
ระหวางประเทศ
ความรวมมือในเวที
ระหวางประเทศ
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4.2.1 ผลการดำเนิ น การตามแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ใ นยุ ท ธศาสตร ท ี ่ ๑ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และเปนธรรม
แผนงานที่ 1.1.1 ทรัพยากรปาไม มีจำนวนโครงการ 84 โครงการ 30 เครือขาย งบประมาณ
ที่ใช 1,198,103,312 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 9 แนวทาง ไดแก 1.1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.4
1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 และ 1.1.1.10
แผนงานที่ 1.1.2 ทรัพยากรน้ำ/น้ำบาดาล มีจำนวนโครงการ 26 โครงการ 12 เครือขาย
งบประมาณที่ใช 471,293,140.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 9 แนวทาง ไดแก 1.1.2.1 1.1.2.2
1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 และ 1.1.2.9
แผนงานที ่ 1.1.3 ทรั พ ยากรดิ น และที ่ ด ิ น มี จ ำนวนโครงการ 12 โครงการ 4 เครื อ ขาย
งบประมาณที่ใช 1,814,979,850.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เ กี่ยวข อง 11 แนวทาง ไดแก 1.1.3.1
1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.3.7 1.1.3.8 1.1.3.10 1.1.3.11 และ 1.1.3.12
แผนงานที่ 1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีจำนวนโครงการ 7 โครงการ 4 เครือขาย
งบประมาณที่ใช 7,177,440.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 3 แนวทาง ไดแก 1.1.4.1 1.1.4.3
และ 1.1.4.4
แผนงานที่ 1.1.5 ทรัพยากรธรณี มีจำนวนโครงการ 22 โครงการ 4 เครือขาย งบประมาณ
ที่ใช 3,965,849.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 8 แนวทาง ไดแก 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3
1.1.5.4 1.1.5.5 1.1.5.6 1.1.5.7 และ 1.1.5.8
แผนงานที่ 1.1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ มีจำนวนโครงการ 25 โครงการ 8 เครือขาย
งบประมาณที่ใช 560,968,106.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 8 แนวทาง ไดแก 1.1.6.1 1.1.6.2
1.1.6.4 1.1.6.6 1.1.6.7 1.1.6.8 1.1.6.9 และ 1.1.6.11
แผนงานที่ 1.2.1 การมีสวนรวมในการจัดการ มีจำนวนโครงการ 70 โครงการ 35 เครือขาย
งบประมาณที่ใช 560,968,106.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 5 แนวทาง ไดแก 1.2.1.1 1.2.1.2
1.2.1.3 1.2.1.5 และ 1.2.1.6
แผนงานที่ 1.2.2 การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ มีจำนวนโครงการ 70 โครงการ 35
เครือขาย งบประมาณที่ใช 471,293,140.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 7 แนวทาง ไดแก 1.2.2.2
1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 1.2.2.6 1.2.2.7 และ 1.2.2.8
แผนงานที่ 1.2.3 การเสริมสรางความรูและความตระหนัก มีจำนวนโครงการ 23 โครงการ
12 เครือขาย งบประมาณที ่ใช 83,161,674.00 บาท แนวทางการปฏิบ ัติที่เกี่ยวของ 6 แนวทาง ได แก
1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 และ 1.2.3.6
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4.2.2 ผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
แผนงานที่ 2.1.1 การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ มีจำนวนโครงการ 10 โครงการ
5 เครือขาย งบประมาณที่ใช 10,650,119.20 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 4 แนวทาง ไดแก 2.1.1.1
2.1.1.2 2.1.1.3 และ 2.1.1.4
แผนงานที่ 2.1.2 การจัดการน้ำเสีย มีจำนวนโครงการ 37 โครงการ 26 เครือขาย งบประมาณ
ที่ใช 314,746,759.80 บาท แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 8 แนวทาง ไดแก 2.1.2.1 2.1.2.3 2.1.2.4
2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.7 2.1.2.8 และ 2.1.2.9
แผนงานที่ 2.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง มีจำนวนโครงการ 18 โครงการ 12
เครือขาย งบประมาณที่ใช 17,724,090.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 4 แนวทาง ไดแก 2.1.3.1
2.1.3.2 2.1.3.4 และ 2.1.3.5
แผนงานที่ 2.1.4 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย มีจำนวนโครงการ 138
โครงการ 32 เครือขาย งบประมาณที่ใช 211,699,999.76 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 16 แนวทาง
ไดแก 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3 2.1.4.4 2.1.4.5 2.1.4.8 2.1.4.9 2.1.4.10 2.1.4.12 2.1.4.13
2.1.4.14 2.1.4.15 2.1.4.16 2.1.4.17 2.1.4.18 และ 2.1.4.19
แผนงานที่ 2.2.1 การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย มีจำนวนโครงการ 6 โครงการ
4 เครือขาย งบประมาณที่ใช 18,215,460.77 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 2 แนวทาง ไดแก 2.2.1.1
และ 2.2.1.2
แผนงานที่ 2.2.2 การฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีจำนวนโครงการ 7
โครงการ 4 เครือขาย งบประมาณที่ใช 9,285,166.80 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 2 แนวทาง ไดแก
2.2.2.1 และ 2.2.2.2
แผนงานที่ 2.3.1 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน มีจำนวนโครงการ 44 โครงการ 21 เครือขาย
งบประมาณที่ใช 55,437,922.40 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 8 แนวทาง ไดแก 2.3.1.1 2.3.1.2
2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.1.5 2.3.1.6 2.3.1.7 และ 2.3.1.8
แผนงานที่ 2.3.2 การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม มีจำนวน
โครงการ 28 โครงการ 8 เครือขาย งบประมาณที่ใช 28,555,174.52 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 5
แนวทาง ไดแก 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 และ 2.3.2.5
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4.2.3 ผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่ 3.1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีจำนวนโครงการ 54
โครงการ 22 เครือขาย งบประมาณที่ใช 131,810,918.81 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 6 แนวทาง
ไดแก 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.5 3.1.1.6 และ 3.1.1.7
แผนงานที่ 3.1.2 การสงเสริมพลังงานที่เ ปน มิต รกับสิ่งแวดลอม มีจ ำนวนโครงการ 13
โครงการ 1 เครือขาย งบประมาณที่ใช 134,298,047.22 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 3 แนวทาง
ไดแก 3.1.2.1 3.1.2.3 และ 3.1.2.4
แผนงานที่ 3.2.1 การเกษตร มีจำนวนโครงการ 17 โครงการ 7 เครือขาย งบประมาณที่ใช
114,685,673.98 บาท แนวทางการปฏิบ ัติที่เกี่ยวของ 7 แนวทาง ไดแก 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.4
3.2.1.5 3.2.1.6 3.2.1.7 และ 3.2.1.8
แผนงานที่ 3.2.2 การอุตสาหกรรม มีจำนวนโครงการ 23 โครงการ 10 เครือขาย งบประมาณ
ที่ใช 143,908,386.41 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 7 แนวทาง ไดแก 3.2.2.1 3.2.2.3 3.2.2.4
3.2.2.6 3.2.2.7 3.2.2.8 และ 3.2.2.9
แผนงานที่ 3.2.3 การทองเที่ยว มีจำนวนโครงการ 9 โครงการ 5 เครือขาย งบประมาณที่ใช
13,322,000.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 3 แนวทาง ไดแก 3.2.3.3 3.2.3.4 และ 3.2.3.5
แผนงานที่ 3.3.1 การใชประโยชน ค วามหลากหลายทางชี วภาพ มีจ ำนวนโครงการ 15
โครงการ 8 เครือขาย งบประมาณที่ใช 122,804,409.74 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 3 แนวทาง
ไดแก 3.3.1.1 3.3.1.3 และ 3.3.1.4
แผนงานที่ 3.3.2 การเพิ่มมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ มีจำนวน
โครงการ 5 โครงการ 4 เครือขาย งบประมาณที่ใช 43,496,858.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 3
แนวทาง ไดแก 3.3.2.1 3.3.2.2 และ 3.3.2.4
4.2.4 ผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ ๔ สรางศักยภาพเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
แผนงานที่ 4.1.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน มีจำนวน
โครงการ 17 โครงการ 11 เครือขาย งบประมาณที่ใช 79,981,414.80 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 3
แนวทาง ไดแก 4.1.1.1 4.1.1.2 และ 4.1.1.3
แผนงานที่ 4.1.2 การลดการการปลอยกาซเรือนกระจกความสามารถในการปรับตัวของ
ชุมชน มีจำนวนโครงการ 46 โครงการ 6 เครือขาย งบประมาณที่ใช 710,348,261.96 บาท แนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ 9 แนวทาง ไดแก 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.4 4.1.2.5 4.1.2.6 4.1.2.8
4.1.2.10 และ 4.1.2.11
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แผนงานที่ 4.2.1 การสรา งความพร อมและขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ของชุ ม ชน
มีจำนวนโครงการ 10 โครงการ 5 เครือขาย งบประมาณที่ใช 113,488,221,000.00 บาท แนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ 4 แนวทาง ไดแก 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 และ 4.2.1.4
แผนงานที่ 4.2.2 การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ มีจำนวนโครงการ
3 โครงการ 1 เครือขาย งบประมาณที่ใช 7,178,000.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ คือ 4.2.2.2
แผนงานที่ 4.3.1 การพัฒนาและกระตุ น บทบาทความร วมมื อจากทุกภาคส วน มีจำนวน
โครงการ 6 โครงการ 1 เครือขาย แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 2 แนวทาง ไดแก 4.3.1.2 และ 4.3.1.3
แผนงานที่ 4.3.2 การเสริมสรา งความเข มแข็งดานความร วมมื อในเวทีร ะหวา งประเทศ
มีจำนวนโครงการ 4 โครงการ 3 เครือขาย งบประมาณที่ใช 47,969,200.00 บาท แนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวของ 3 แนวทาง ไดแก 4.3.2.1 4.3.2.3 และ 4.3.2.4
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บทที่ ๕
การประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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บทที่ 5
การประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม (สผ.) ได ร วบรวมผล
การดำเนิ น งานจากแบบรายงานการติ ดตามผลความกาวหนาการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการรายงานผานทางระบบติดตาม
ประเมิ น ผลด า นทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล อม จากภาคี เ ครื อข ายได 138 แห ง (ภาคผนวก ค)
จากภาคี เ ครื อ ข า ยทั ้ ง หมด 204 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 67.65 ประกอบด ว ย หน ว ยงานภายใน สผ.
จำนวน 10 หนวยงาน หนวยงานภายในกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม จำนวน ๑6 หนวยงาน
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค จำนวน 6 หนวยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด จำนวน
28 หนวยงาน หนวยงานราชการอื่นๆ ภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน 45
หนวยงาน สถาบันการศึกษา จำนวน 10 หนวยงาน ภาคเอกชน จำนวน 3 หนวยงาน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับเทศบาล จำนวน 20 หนวยงาน ดังภาพที่ 5.1

จํานวนภาคีเครือขายในการติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2563
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับเทศบาล
27%

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
5%

หนวยงานภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8%
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
3%

องคกรพัฒนาเอกชน
1%

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
17%

เอกชน
3%
สถาบันการศึกษา
10%

หนวยงานราชการอื่นๆ
26%

ภาพที่ 5.1 กราฟแสดงจำนวนภาคีเครือขายในการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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การประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัด การคุณภาพสิ่ งแวดล อม พ.ศ. 2560 –
2565 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบงออกเปน ๒ สวน ไดแก การประเมินผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตรของแผนจัดการฯ และการประมวลผลโครงการที่ดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ
ของแผนจัดการฯ (ที่รวบรวมและประเมินจากผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562) ซึ่งการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับคาเปาหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไวตาม
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 และการประมวลผลการดำเนินงานของโครงการ
ตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานเพื่อคัดเลือกตัวอยางโครงการที่มีการดำเนินงานสอดคลองกับแผนงานแต
ละแผนงาน
5.๑ ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
การประเมิ น ผลการดำเนิน งานตามตัว ชี้ว ัดรายยุทธศาสตร ซึ่งวิเคราะหเปรียบเทีย บกับ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด ตามที่กำหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 สามารถ
ประเมินผลการดำเนินงานได ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
ที่
ทั้งหมด
1
2
3
4
รวม

11
6
8
6
31

ตัวชี้วัดที่
บรรลุคา
เปาหมาย
4
4
3
2
13

ตัวชี้วัดที่ไม
บรรลุคา
เปาหมาย
2
2
2
๒
๘

ตัวชี้วัดที่ผลเทากับที่ผาน
มา/อยูระหวางการ
ดำเนินงาน
2
2
๒
๖

ตัวชี้วัดที่ขอมูลไม
เพียงพอ/ไมมีการ
รายงานขอมูล
3
1
4

ตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมาย จำนวน 13 ตัวชีว้ ัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ ไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางที่
เหมาะสมเพิ่มขึ้นเปนระยะทาง 559 กิโลเมตร จากคาเปาหมาย 50 กิโลเมตร
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๑.๑ จากคาเปาหมายรอยละ ๓ - ๙
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ อัตราการจับสัตวน้ำตอการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE)
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ำไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๒๔
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแรไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบใน
หลักการยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผน
แมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 – 2564
- ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินอยูในเกณฑดีรอยละ 8๒ จากคาเปาหมายรอยละ ๘๐
- ตั ว ชี ้ วั ด ที่ 2.3 ขยะมู ล ฝอยชุ มชนได ร ั บ การจั ด การอยา งถู กต อ งตามหลั กวิ ช าการ ร อยละ 78
ซึ ่ งมากกว า ค า เปาหมาย ไมน อยกวารอยละ ๗๕ โดยมีอัตราการนำขยะมู ล ฝอย
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กลับมาใชประโยชน (Recycle) รอยละ 44 ซึ่งมากกวาคาเปาหมาย ไมนอยกวารอย
ละ ๓๐
- ตัวชี้วัดที่ 2.5 จำนวนพื้นที่สีเขียวในเมือง พบวาพื้นที่สีเขียวของ กทม. มีคาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอยู ที่
๒๗.๙๗ ตารางเมตรตอคน ซึ่งมากกวาคาเปาหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดปริมาณพื้นที่
สีเขียวในเมืองมีคามากกวา 10 ตารางเมตรตอคน
- ตัวชี้วัดที่ 2.6 มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับ การ
พัฒนา โดยมีทั้งการดำเนินการตอเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในระยะ
ครึ่งแผน และการติดตาม อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่อื่นๆ
เพิ่มเติม รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีจัดทำระบบฐานขอมูลของพื้นที่ดำเนินการอีก
ดวย
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 หนวยงาน และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจ าง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้น 38,380,900.00 บาท
- ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ๓.๓ สั ด ส ว นการใช พ ลั ง งานต อ จี ด ี พี ล ดลงเท า กั บ 0.23 พั น ตั น เที ย บเท าน้ ำ มั น ดิ บ
(ktoe)/พันลานบาท
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ พื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบวามีจำนวนพื้นที่ที่ไดรับการ
พัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 พื้นที่ ตามเปาหมายกำหนด
- ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง
ลดลงรอยละ ๗ – ๒๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (เทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (Business
as Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนปฐาน) โดยประเทศไทยสามารถตรวจวัด
ผลการลดก าซเรื อนกระจกจากภาคพลั ง งานและภาคขนส ง ของป พ.ศ. 2560
ไดเพิ่มขึ้น 6.๐๔ MtCO2eq
- ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ จำนวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี
กิจกรรมการดำเนิ นงานในแตล ะป เนื่องจาก ในป 2562 อยูระหวางการจั ด ทำ
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ
ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุคาเปาหมาย จำนวน ๘ ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ พื้นที่ที่มีสภาพปารอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แบงเปน พื้นที่ปาอนุรักษรอยละ ๒๕
และพื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ ๑๕ เนื่องจากในป 2562 พื้นที่ปาไมของประเทศไทย
มีจำนวนรวม 102.48 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.68 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๑ สัดสวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการดำเนินการ
แลวเสร็จ ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 2.9
- ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพอากาศมีจำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูใน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 99 ในป 2562 มีจำนวนวันที่มีคาฝุนละอองขนาดเล็กไม
เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานเพียง รอยละ 97.48
- ตัวชี้วัดที่ 2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
เพียงรอยละ 16.12 ซึ่งนอยกวาคาเปาหมาย รอยละ 30
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ในป 2562 ลดลง
192 ราย แตผานเกณฑระดับสี่ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำนวน 34 ราย
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- ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ จำนวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทยลดลงจำนวน 16 แหง
และสถานประกอบการที่ไดร ับการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทยลดลงจำนวน
1,529 แหง
- ตั ว ชี ้ ว ั ด ที่ ๔.๒ สั ด ส ว นพลั ง งานหมุ น เวี ย นตอ การใช พ ลั ง งานขั ้น สุ ด ท า ยเพิ ่ ม ขึ ้ น เท า กั บ 1.3
คิดเปนรอยละ 8.6 มีแนวโนมไมบรรลุคาเปาหมายภายในระยะเวลาสิ้ นสุ ด แผน
ที่ตองเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๒๕
- ตั ว ชี ้ ว ั ดที ่ ๔.๕ จำนวนประชากรที ่เสีย ชีว ิต สูญ หาย ไดร ับ บาดเจ็บ หรือตองโยกย าย/อพยพ
เนื ่ อ งมาจากผลของภั ย พิ บ ั ต ิ ท างธรรมชาติ ต  อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
ไมบรรลุคาเปาหมาย เนื่องจากรายงานขอมูล ในป ๒๕๖๑ และป ๒๕๖๒ มีจำนวน
ประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ เนื่องมาจากผล
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานเทากับผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน หรืออยูในระหวางการดำเนินงาน จำนวน
๖ ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจำนวนพื้นที่
จั ดที ่ ดิ น ทำกิ น ใหชุมชน เนื่องจากในป ๒๕๖๒ อยูร ะหวางดำเนิน การตรวจสอบ
เสนแนวเขตที่ดินของรัฐ ใหถูกตองตรงกันและเห็นชอบรวมกันจนเปนที่ยุติ ในสวน
ของพื้นที่จัดที่ดินทำกินใหชุมชน ผลการดำเนินงานยังคงมีความกาวหนาเชนเดียวกับ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ รอยละของพื้นที่ดินที่ถูกทำใหเสื่อมโทรมเทียบกับ พื้นที่ดินทั้งหมด ในป ๒๕๖๒
ประเทศไทยมี เ นื ้ อ ที ่ ท ั ้ ง หมด ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ไร ดิ น ที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพต่ ำ สํ า หรั บ
การเกษตรมีเนื้อที่ 60,025,262 ไร คิดเปนรอยละ 18.72 ของเนื้อที่ทั้งหมดของ
ประเทศ เทากันกับผลการดำเนินงานในป 2561
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรตอคน อยูระหวางการดำเนินงาน เนื่องจาก
ในป ๒๕๖๒ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. อยูในระหวางการคำนวณ
คาการบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ
และคา Domestic Material Consumption (DMC) ในป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ ประกาศใชกฎระเบี ยบเกี่ ยวกับ การเขาถึงและแบ งป นผลประโยชนที ่ครอบคลุ ม
ทรั พ ยากรชี ว ภาพ ป จ จุ บ ั น กองจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ (กลช.)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) อยูระหวาง
จัดทำรางกฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติ เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม (ราง)
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
- ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น พบวาจำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที ่ เ ข า ร ว มโครงการจั ด ทำข อ มู ล ปริ ม าณการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกระดั บ เมื อง
เพื ่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสู  เ มื อ งคาร บ อนต่ ำ รวม ๑๐๗ แห ง เท า กั น กั บ ผล
การดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
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- ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่
ชุมชน พบวามีองคกรที่รวมดำเนินงานดานเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู ม ิ อ ากาศและภั ย ธรรมชาติ ใ นพื ้ น ที ่ ช ุ ม ชนรวม ๒๙ องค ก ร เท า กั น กั บ ผลการ
ดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ตัวชี้วัดที่ขอมูลไมเพียงพอ หรือไมไดรับรายงานขอมูล จำนวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ รอยละของพื้นที่การถือครองที่ดินแตละประเภทเทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศ (เพิ่มขึ้น)
เนื่องจากในป ๒๕๖๒ ไดรับการรายงานขอมูลไมครบถวน เชน ขอมูลพื้นที่ของที่ดิน
เอกชนที่มีเอกสารสิทธิ ตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก เปนขอมูลของ ป 2544 ถึง
เดื อนกั น ยายน 2562 ไม มีการแยกขอมูล รายป ทำใหไมส ามารถระบุขอมูล ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ได
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐ - ๑๐๐)
(เพิ่มขึ้น) เนื่องจากในป ๒๕๖๒ องคการสหประชาชาติ หรือ UN มีการปรับปรุง
ขอมูลการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM ซึ่งประเทศไทยไมเคยมีขอมูล
ด า นนี ้ ในฐานข อ มูล ของ UN มากอน ปจ จุบ ัน สำนักงานทรัพ ยากรน้ำ แห ง ชาติ
(สทนช.) ในฐานะหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบด า นน้ ำ ของประเทศไทย อยู  ร ะหว า ง
การรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ ยังไมมีขอมูลจำนวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ ชนิดพันธุ
เฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติที่สูญเสียไป จึงไมสามารถคำนวณอัตรา
การสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติได
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ รอยละของจำนวนฟาร มที ่ ไดร ับ การรั บรองมาตรฐานการปฏิ บั ติ ทางการเกษตร
ที่ดีสําหรับพืช และรอยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย มีขอมูลจำนวนฟารมที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช และขอมูลพื้นที่เกษตร
อิ น ทรี ย  ในระยะครึ ่ ง แผน รายงานหน ว ยเป น “แปลง” ในขณะที ่ ข  อ มู ล
ในป ๒๕๖๒ รายงานหน ว ยเป น “ไร ” จึ ง ไม ส ามารถนำข อ มู ล ทั ้ ง ๒ ส ว น มา
เปรียบเทียบ เพื่อหาทิศทางของตัวชี้วัดในปนี้ได
โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลแตละยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
5.1.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 1
การประเมิ น ผลการดำเนิน งานตามตัว ชี้ว ัดยุทธศาสตรที่ 1 ภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ประกอบดวย 11 ตัวชี้วัด โดยมี
ผลการประเมินการดำเนินงานฯ ปรากฏตามตารางที่ 5.2
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน

มี (√)
1.1 ประกาศใชแผนทีแ่ นว การดำเนินงานประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map)
เขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขต
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รับทราบผลการดำเนินงาน ไมมี (×)
เดียวกัน (One Map) และ ปรับปรุงแผนทีแ่ นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map)
จำนวนพื้นที่จัดที่ดินทำกิน
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 รับทราบความคืบหนาการ
ใหชุมชน (เพิ่มขึ้น)
ดำเนินการปรับปรุง One Map และมอบหมายให คทช. รับไปดำเนินการในระยะตอไป
รวมทั้งการกำกับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
25 ธันวาคม 2561 โดยใหหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการดูแลที่ดิน
ของรัฐแตละประเภทดำเนินการตรวจสอบเสนแนวเขตที่ดินของรัฐใหถูกตอง ตรงกัน
และเห็นชอบรวมกันจนเปนที่ยุติ แลวนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
พิจารณากอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
3. สผ. จั ด ประชุ ม หารื อ เพื ่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดประกอบการแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯภายใต คทช. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มติที่ประชุมเห็นควร
ปรับปรุงองคประกอบ อำนาจหนาที่ และชื่อของคณะอนุกรรมการภายใต คทช. ให
สอดคลองกับอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ จำนวน
พ.ศ. 2562 และใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต คทช. และสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ยกราง
คำสั่งคณะอนุกรรมการ สงใหฝายเลขานุการ คทช. เพื่อรวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการ
บูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กอนเสนอ คทช.
และ ครม. ตอไป
4. คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน
1:4000 (One Map) (กปนร.) มี ห นั ง สื อ แจ ง สผ. ว า ได จ ั ด ทำร า งคำสั ่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการปรั บ ปรุ ง แผนที ่ แ นวเขตที ่ ด ิ น ของรั ฐแบบบู ร ณาการมาตราสวน
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การประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนว
เขตเดียวกัน (One Map) ยังไมประกาศใช ทั้งนี้
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื ่ อวั นที่ 24 เมษายน
2562 มอบหมายให คทช. รับไปดำเนินการใน
ระยะตอไป รวมทั้งกำกับ ติดตามใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเรงรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยใหหนวยงานที่
มีอำนาจตามกฎหมายในการดูแลที่ดินของรัฐแต
ละประเภทดำเนินการตรวจสอบเสนแนวเขตที่ดิน
ของรัฐใหถูกตอง ตรงกัน และเห็นชอบรวมกันจน
เป นที ่ ยุ ต ิ แล วนำเสนอคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติพิจารณากอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอมูลของเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห งชาติ (สผ.) ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2562 พบวา มีพื้นที่ออกหนังสืออนุญาตใหเขา
ทำประโยชนแลว 166 พื้นที่ 59 จังหวัด เนื้อที่
ประมาณ 620,741 ไร จัดประชาชนลงในพื้นที่
แลว 40,845 ราย ใน 165 พื้นที่ พื้นที่ไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาอาชีพแลว จำนวน 127
พื้นที่ 58 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 447,638 ไร

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
1 : 4000 (One Map) และแกไขปญหาแนวเขตที่ดินของรัฐและสงให สผ. ในฐานะ
ฝายเลขานุการ คทช. ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
5. สผ. จัดประชุมหารือการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต คทช.
จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม2562 และวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีมติเห็น
ควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา
สวน 1 : 4000 (One Map) และแกไขปญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ เปนคณะอนุกรรมการ
ภายใต คทช. ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
พ.ศ. 2562
6. การประชุม คทช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ (ราง) คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 9 คณะ ตามที่ฝายเลขานุการฯ
เสนอ และใหฝายเลขานุการฯ ไปดำเนินการแกไของคประกอบของคณะอนุกรรมการ
ตามความเห็นของที่ประชุม โดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) และแกไขปญหาแนวเขตที่ดินของ
รัฐ มีองคประกอบ ไดแก ประธาน คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รองประธาน
คือ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการและ
เลขานุการ คือ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนาที่และอำนาจโดยสรุป คือ 1) พิจารณากำหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวเขต
ที่ ด ิ น ของรั ฐ ต อ คทช. และเสนอ ครม. เพื ่ อ พิ จารณาให ค วามเห็ น ชอบในการให
หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามอำนาจหนาที่และแนวทางดังกลาว 2) ดำเนินการ
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี วาดวยการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ
รัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของให
ถูกตองตามขอเท็จจริง
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
การดำเนินงานเรื่องจำนวนพื้นที่จัดที่ดินทำกินใหชุมชน
ผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ปงบประมาณ พ .ศ.2558 -2562 สรุป
ได ดังนี้
1. เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เปาหมายจำนวนทั้งสิ้น 860 พื้นที่ 70 จังหวัด เนื้อที่
ประมาณ 1,402,381-3-98.3 ไร
2. ออกหนั ง สื อ อนุ ญ าตให เ ข า ทำประโยชน แ ล ว 210 พื ้ น ที ่ เนื ้ อ ที ่ ป ระมาณ
๖65,199-1-15.26 ไร
3. จัดประชาชนลงในพื้นที่แลว ๔4,582 ราย ใน 188 พื้นที่ 62 จังหวัด 55,786
แปลง
4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพแลว จำนวน 132 พื้นที่
(ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน

1.2 รอยละของพื้นที่การ
ถือครองที่ดินแตละ
ประเภทเทียบกับพืน้ ที่ทั้ง
ประเทศ (เพิ่มขึ้น)

1. จัดทำฐานขอมูลที่ดินของรัฐ
- หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ส.ธ.1) รวมจำนวนทั้งสิ้น 161,168 แปลง แยกเปน
1) ทีส่ าธารณประโยชน ประเภทพลเมืองใชรวมกัน จำนวนทั้งสิน้ 127,261 แปลง
2) ที่สาธารณประโยชน ประเภทเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ จำนวน
ทั้งสิ้น 33,907 แปลง
- พื้นที่ของเอกชนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก (2544)
ถึงเดือนกันยายน 2562 แบงเปน
1) ที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ (โฉนด) จำนวน 102,320,113 ไร 1
งาน 27.69 ตารางวา
2) หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง (น.ส. 3ก. น.ส. 3 ใบจอง) จำนวน
25,143,893 ไร 3 งาน 57.16 ตารางวา รวมทั้งสิน้ 127,467,007 ไร 84.9
ตารางวา (กรมที่ดิน)
2. ที่ราชพัสดุประเภทหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ที่ราชพัสดุ 23,302
แปลง
- ที่ราชพัสดุประเภท นสล 23,302 แปลง 2.111 ลานไร ที่ราชพัสดุทั้งประเทศ
10.473 ลานไร ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 รอยละ 20.156 (ที่มา : ฐานขอมูล
จากระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานขอมูลที่ราช
พัสดุ กรมธนารักษ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563)
๓. การประกาศพื้นที่อนุรักษ ป 2562 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ประกาศพื้นที่ใหเปนอุทยานแหงชาติ จำนวน 2 แหง และเปนเขตหามลาสัตวปา
จำนวน 7 แหง ดังนี้
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รอยละ

ได รั บ ข อมู ล ไม ค รบถ ว น ป 2562 ข อ มู ล
ที่ดินของรัฐ พบวา มีขอมูลพื้นที่ อุทยาน
แห ง ชาติ 210,200 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ
0.07 ซึ ่ ง มากกว า ป 2561 ซึ ่ ง มี พ ื ้ น ที่
26,866 ไร คิ ด เป น ร อยละ 0.008 และ
ข อ มู ล พื ้ น ที ่ เ ขตห า มล า สั ต ว ป  า ร อ ยละ
482,478 ไร คิดเปนรอยละ 0.15
ป 2560 ขอมูลที่ราชพัสดุ พบวามีพื้น ที่
12.5 ลานไร คิดเปน รอยละ 3.9
2560 ข อ มู ล ที ่ ด ิ น ของเอกชน ที ่ ด ิ น ที ่ มี
เอกสารสิทธิ พบวามีพื้นที่ 128,568,776
ไร คิดเปนรอยละ 40.9

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
1) อุทยานแหงชาติธารเสด็จ – เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พื้นที่ 26,866
ไร (22 พ.ย. 61)
2) อุทยานแหงชาติดอยจง จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน พื้นที่ 210,200 ไร
(30 เม.ย. 62)
3) เขตหามลาสัตวปาชางผาดาน จ.แพร พื้นที่ 27,206 ไร
4).เขตหามลาสัตวปา แมจัน
จ.เชียงราย พื้นที่ 20,629 ไร
5).เขตหามลาสัตวปา ดอนศิลา จ.เชียงราย พืน้ ที่ 29,073 ไร
6).เขตหามลาสัตวปา ขุนน้ำยม จ.พะเยา พื้นที่ 62,735.54 ไร
7).เขตหามลาสัตวปา สองแคว จ.อุตรดิตถ พื้นที่ 60,125 ไร
8).เขตหามลาสัตวปา เขาวงจันแดง จ.ลพบุรี พื้นที่ 53,778 ไร
9).เขตหามลาสัตวปา เขาไชยราช จ.ประจวบศีรีขันธ พืน้ ที่ 18,731 ไร
(ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพ ืช)
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน

1.3 พื้นที่ที่มีสภาพปา
รอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ แบงเปนพื้นทีป่ า
อนุรักษรอยละ 25 และ
พื้นที่ปา เศรษฐกิจ
รอยละ 15

๑. พื้นที่ปาไม พ.ศ. 2562 กรมปาไม มีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน 102.48
ลานไร หรือรอยละ 31.68 ของพื้นทีป่ ระเทศ
๒. พื้นที่ปาเศรษฐกิจ หมายถึง การดำเนินการปลูกไมยนื ตนในที่ดินของเอกชน ซึ่ง
เปนที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายตลอดจนในที่ดินทีไ่ ดรับ
อนุญาตจากรัฐใหใชประโยชนได เพื่อหวังผลสรางรายไดจากไมที่ปลูก ทำใหเกิดการ
สรางอาชีพ พัฒนาความเปนอยูข องประชาชน และสงผลตอความสมดุลของระบบ
นิเวศ ผลการดำเนินงาน มีดงั นี้
๒.1 สงเสริมการปลูกไมโตเร็ว 5,150 ไร
๒.2 สงเสริมการปลูกไมรอบตัดฟนยาว กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ระยะที่ 2 จำนวน 23,325 ไร
๒.3 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นทีป่ ลูกไมยางพารา (พืน้ ที่เกษตรกรรม)
กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นทีป่ ลูกไมยางพาราและพืน้ ที่
เกษตรกรรม จำนวน 48,500 ไร
๒.4 เกษตรกรปลูกและขึ้นทะเบียนสวนปาตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม มีจำนวน 10,910 ราย พื้นที่ปลูก 491,484.07 ไร
(กรมปาไม)
๓. พื้นที่ปาอนุรักษ ที่มีสภาพปา ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพชื ประจำป 2562 มีดังนี้
๓.๑ อุทยานแหงชาติ 133 แหง มีสภาพปา 33.99 ลานไร ทะเล 2.97
ลานไร แหลงน้ำ 0.84 ลานไร
๓.2 เขตรักษาพันธุสัตวปา 60 แหง มีสภาพปา 21.76 ลานไร แหลงน้ำ 0.02
ลานไร
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รอยละ

ไมบรรลุคาเปาหมาย ในป พ.ศ. 2562 พื้นที่
ป า ไม ข องประเทศไทยมี จ ำนวนรวม
102.48 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.68
ของพื ้ น ที ่ ท ั ้ ง ประเทศ ซึ ่ ง เท า กั บ ป พ.ศ.
2561 (กรมปาไม)
ขอมูลของพื้นที่ปาอนุรักษ ในป พ.ศ. 2562
พบวาประเทศไทยมีพื้นที่ปาอนุรักษที่สำคัญ
จำนวน 58.29 ลานไร ซึ่งลดลงกวาขอมูล
ในป พ.ศ.2561 จำนวน 9.71 ลานไร (กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช)
ในสวนของพื้นที ่ปา เศรษฐกิจ ยังไม เป น ไป
ตามแผนปฏิบัติการการปฏิรูปทรัพยากรปา
ไ ม พ . ศ . 2559 - 2579 ท ี ่ ไ ด  ก ำหน ด
เปาหมายการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ
จำนวน 3.90 ลานไร มีรายละเอียดดังนี้
1. สงเสริมการปลูกไมโตเร็ว
1.1 กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไม
โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 3,500 ไร
1.2 กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมโต
เร็ วเพื ่ อพลั งงานทดแทน จำนวน 1,650 ไร
2. ส ง เสริ ม การปลู ก ไม ร อบตั ด ฟ น ยาว
- กิจกรรมโครงการสงเสริมการปลูกไมเพื่อ

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
๓.3 เขตหามลาสัตวปา 80 แหง มีสภาพปา 1.77 ลานไร ทะเล 0.18 ลานไร
แหลงน้ำ 0.77 ลานไร
๓.4 วนอุทยาน 114 แหง มีสภาพปา 0.74 ลานไร
๓.5 สวนรุกขชาติ 56 แหง มีสภาพปา 0.02 ลานไร
๓.6 สวนพฤกษศาสตร 18 แหง 0.01 ลานไร
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพ ืช)
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เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ ่ ง แวดล อ ม ระยะที ่ 2
จำนวน 23,325 ไร
3. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ปลูก
ไมยางพารา (พื้นที่เกษตรกรรม)
- กิ จ กรรมโครงการส ง เสริ ม การปลู ก ไม
เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไมยางพาราและพื้นที่
เกษตรกรรม จำนวน 48,500 ไร เกษตรกร
ปลูกและขึ้นทะเบียนสวนปาตาม
พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม มีจำนวน 10,910 ราย พื้นที่
ปลูก 491,484.07 ไร
(กรมปาไม)

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน

1.4 ระดับการดำเนินงาน
การจัดการทรัพยากรน้ำ
แบบบูรณาการ IWRM
(ดัชนี 0 - 100) (เพิ่มขึ้น)

1. ที่ผานมา การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM องคการสหประชาชาติ
UN มีการปรับปรุงขอมูลลาสุดในป พ.ศ. 2560 ซึ่งประเทศไทยไมเคยมีขอมูลดานนี้
ในฐานขอมูลของ (UN) มากอน สทนช. ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบในการตอบ
คำถามดานน้ำของประเทศไทย ปจจุบันอยูระหวางการรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในขณะนี้ สทนช. สามารถตอบคำถามของ UN เรื่องการดำเนินงาน
การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM ไดประมาณรอยละ 75 เมื่อตอบ
คำถามครบทั้ง 4 สวน ประกอบดวย 1) Enabling environment 2) Institutions
and participation 3) Management instruments แ ล ะ 4) Financing แ ล ว
สทนช. จะเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาตรวจสอบขอมูลอีกครั้งหนึ่ง ราวปลายเดือน
พฤษภาคม 2563 จากนั้นทำการปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง เพื่อพรอมสงรายงาน
ใหแก UN ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
2. การดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของกรมชลประทาน มุ  ง มั ่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ใหบริการดานความมั่นคงของน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และ
การรักษาระบบนิเวศ ซึ่งประชาชนทุกภาคสวน สามารถเขาถึงการใหบริการดังกลาว
ได อ ย า งเท า เที ย ม ทั่ ว ถึ ง เป น ธรรม เพื ่ อ สร า งคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ให ด ี ขึ้ น
ตามแนวทางการสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมใหมๆ
มาใชในการปฏิบัติงานเชิงรุก การพัฒนาคุณภาพการใหบริการพรอมกับพัฒ นา
องค ก รให ม ี ค วามเข ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และนำแนวทาง RID No.1
มาเปนกรอบการขับเคลื่อนใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย โดยเฉพาะการเพิ่ม
ปริมาณน้ำเก็บกัก 13,243 ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 17.95
ลานไร ใหไดภายในป 2579 โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการแบงออกเปน 4
ช ว ง ในช ว งระยะ 3 ป แรก คื อ พ.ศ. 2560-2562 จากโครงการทุ ก ขนาด
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ดัชนี

ที่ผานมา การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณา
การ IWRM องค ก ารสหประชาชาติ UN มี
การปรับปรุงขอมูลลาสุดในป พ.ศ. 2560
ซึ ่ ง ประเทศไทยไม เ คยมี ข  อ มู ล ด า นนี ้ ใ น
ฐานข อ มู ล ของ (UN) มาก อ น สทนช. ใน
ฐานะหนวยงานรับผิดชอบในการตอบคำถาม
ดานน้ำของประเทศไทย ปจจุบันอยูระหวาง
การรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในขณะนี้ สทนช. สามารถตอบคำถามของ
UN เรื ่ อ งการดำเนิ น งานการจั ด การ
ทรั พ ยากรน้ ำ แบบบู ร ณาการ IWRM ได
ประมาณรอยละ 75 เมื่อตอบคำถามครบทั้ง
4 ส  ว น ป ร ะ ก อ บ ด  ว ย 1) Enabling
environment 2) Institutions and
participation
3)
Management
instruments แ ล ะ 4) Financing แ ล ว
สทนช. จะเชิ ญ หน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งมา
ตรวจสอบขอมูลอีกครั้งหนึ่ง ราวปลายเดือน
พฤษภาคม 2563 จากนั้นทำการปรับปรุง
ขอมูลใหถูกตอง เพื่อพรอมสงรายงานใหแก
UN ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
ทุกประเภท จำนวน 588.59 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 81.29 ของแผน
(724.05 ลานลูกบาศกเมตร) และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 708,980 ไร คิด
เปนรอยละ 84.18 ของแผน (842,181 ไร) นอกจากนี้ กรมชลประทานยัง ให
ความสำคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จนสงผลนายินดีที่กรมชลประทาน
ไดรับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำป
2562 รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมี ส  ว นร ว ม ระดั บ ดี เ ด น ประเภทสั ม ฤทธิ ผ ลประชาชนมี ส  ว นร ว ม
(Effective Change) ผลงาน “การบริหารจัดการน้ำแบบมีสวนรวมในระบบนิเวศ
3 น้ ำ แพรกหนามแดง และสาขาบริ การภาครั ฐ”รางวัล บริ การภาครั ฐ ระดับดี
ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน “ศูนยปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประธาน
(Smart Water Operation Center)”
3. กรมทรั พ ยากรน้ ำ บาดาล มี ก ารบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ
ทุกระดับ ในพื้นที่ลุมน้ำ ๒๕ ลุมน้ำ ภายใตการกำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบาย
โดย สทนช. ซึ่งเปนองคกรหลั กในการประสานความรว มมื อและบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยาน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด ยั่งยืน และ
มั่นคง และในสวนภูมิภาค มีการประสานงาน สรางความรวมมือ และบูรณาการการ
ทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มหาดไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เปนตน
4. กรมทรั พ ยากรน้ ำ บู ร ณาการร ว มกั บ สำนั ก งานทรั พ ยากรน้ ำ แห ง ชาติ ดั ง นี้
4.1 ใหขอเสนอแนะทางดานวิชาการและเทคนิค โดยเปนคณะกรรมการภายใตคำสั่ง
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ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
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การดำเนินงาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ ที่ 5/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน
การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
4.2 ใหขอเสนอแนะทางดานวิชาการและเทคนิค โดยเปนคณะกรรมการกำกับ
ดานวิชาการและเทคนิค ในโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำกลุมลุมน้ำเจาพระยา ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ
5. กรมทรั พ ยากรน้ ำ บู ร ณาการร ว มกั บ กรมทรั พ ยากรน้ ำ บาดาล ดั ง นี้
5.1 จั ด ตั ้ ง ศู น ย เ ฉพาะกิ จ ช ว ยเหลื อ ประชาชนในสถานการณ ภ ั ย แล ง
2562/2563 และศู น ย ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารด า นป อ งกั น /บรรเทาภาวะน้ ำ แล ง ซึ่ ง
ประกอบดวย
- ศูนยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ดานทรัพยากรน้ำ
- ศูนยอำนวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะน้ำแลง โดยศูนยเมขลา กรม
ทรัพยากรน้ำ
- ศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือประชาชนในสถานการณภัยแลง โดยศูนยนาคราช
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- ศู น ย อ ำนวยการติ ด ตามและแก ไ ขป ญ หาภาวะน้ ำ แล ง ส ว นหน า โดย
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
1-12 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และในพื้นที่เปาหมายตามจังหวัดที่ประกาศเขตให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)
5.2 วิเคราะหสาเหตุ ปญหา ใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดานน้ำอุปโภค
บริ โ ภคอย า งยั ่ ง ยื น ภายใต ค ำสั ่ ง กรมทรั พ ยากรน้ ำ ที ่ 36/2563 เรื ่ อง แต ง ตั้ ง
คณะทำงานบูรณาการเพื่อความยั่งยืนดานอุปโภคบริโภค ลงวันที่ 24 มกราคม
2563
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ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
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การดำเนินงาน

1.5 รอยละของพื้นที่ดินที่
ถูกทำใหเสื่อมโทรมเทียบ
กับพื้นที่ดนิ ทั้งหมด
(ลดลง)

กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําขอมูลและแผนที่ดิน (ปรับปรุงจากฐานขอมูลสถานภาพ
ทรัพยากรดินของประเทศไทยป พ.ศ. 2558) ที่เปนการนําฐานขอมูลทรัพยากรดิน
มาตราสวน 1:25,000 มาจําแนกตามลักษณะและคุณสมบัติของดิน พบวา
1. ประเทศไทยมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 320,696,887 ไร
2. ดินที่มีศักยภาพต่ำสําหรับการเกษตร มีเนื้อที่ 60,025,262 ไร คิดเปนรอยละ
18.72 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ ประกอบดวย
ดินอินทรียมีเนื้อที่ 345,444 ไร
ดินเค็มมีเนื้อที่ 4,200,111 ไร
ดินเปรี้ยวมีเนื้อที่ 5,423,641 ไร
ดินทรายจัด มีเนื้อที่ 11,863,617 ไร
ดินตื้น มีเนื้อที่ 38,192,449 ไร
ในป พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการสํารวจ วิเคราะห จําแนกดิน และ
พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรดิน (เพื่อใหทราบสถานภาพทรัพยากรดิน) พรอม
ทั้งดําเนินการพัฒนาฟนฟูพื้นที่ที่มีศักยภาพต่ำสําหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร และให ม ี การใชป ระโยชนท ี่ ด ิ นไดอย างยั ่ งยื น โดยการปรับปรุง
คุณภาพดิน ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน จัดทําระบบอนุรักษดินและ
น้ำ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาวตาม Agri-Map เพื่อทําการเกษตร
แบบผสมผสาน รวมถึงสงเสริมการใชสารอินทรีย และลดใชสารเคมีทางการเกษตร
การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุมเกษตรกรเขาสู ระบบ
เกษตรอิ น ทรี ย  ดํ า เนิ น การในพื ้ น ที ่ รวมจํ า นวน 2,412,122.33 ไร ซึ ่ ง ในการ
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รอยละ

พบวา ป 2562 ดินที่มีศักยภาพต่ำสําหรับ
การเกษตรมีเนื้อที่ 60,025,262 ไร
คิดเปนรอยละ 18.72 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ของประเทศ เทากันกับป 2561
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ปรับปรุง ฟนฟู และ ปองกันความเสื่อมโทรมของดิน จะตองมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและสม่ำเสมอ เนื่องจากดินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด ตามระยะเวลา
ของการใชประโยชนที่ดิน และจากปจจัยทางธรรมชาติที่มีผลกระทบทําใหเกิดความ
เสื่อมโทรมของดิน

1.6 ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ
ไดรับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการ
หรือมีโครงสรางที่
เหมาะสม (เพิ่มขึ้น)

(หมายเหตุ : ฐานขอมูลสถานการณดินปญหาของประเทศไทย ชนิดของปญหาดิน
เสื ่ อมโทรมที ่ เกิ ด ตามสภาพธรรมชาติ แ ต ล ะประเภทมี การเปลี ่ ย นแปลงเพิ ่มขึ้น
เนื่องจากการปรับปรุงฐานขอมูลใชมาตราสวน เครื่องมือ วิธีการสำรวจและทำแผนที่
เพื่อใหไดขอมูลที่ความละเอียดมากยิ่งขึ้น)
สถานการณพื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทย พ.ศ ๒๕๖๐ จากความยาวชายฝง ระยะทาง
๓,๑๕๑.๑๓ กิโลเมตร แบงเปนพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่ไดรับการแกไขแลว ๕๕๙ (กิโลเมตร)
กิโลเมตร (รอยละ ๑๘ ของแนวชายฝง) คงเหลือพื้นที่ที่ยังไมไดรับการแกไข ๑๔๕
กิโลเมตร (รอยละ ๕ ของแนวชายฝง แบงเปนระดับแนวชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะ
อยางรุนแรง ๔๒.๑๗ กม. ระดับแนวชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะปานกลาง ๗.๖๔
กิโลเมตร และระดับแนวชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะนอย ๙๕.๙๒ กิโลเมตร) และพื้นที่
ที ่ ไ ม ม ี ป  ญ หาการกั ด เซาะ ๒,๔๔๗ กิ โ ลเมตร (ร อ ยละ ๗๗ ของแนวชายฝ  ง )
(ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝง ๒๕๖๒) นอกจากนี้ ในป ๒๕๖๓ ไดดำเนิน
โครงการการปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยการปกไมไผชะลอความรุนแรงของคลื่น
ระยะไมไผ 15.85 กิโลเมตร พืน้ ที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรปราการ และจันทบุรี
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บรรลุคาเปาหมาย เนื่องจากมีพนื้ ที่กัดเซาะ
ชายฝง ที่ไดรับการแกไขแลว ๕๕๙ กิโลเมตร
ซึ่งมากกวาเปาหมายคือ ระยะทาง 50
กิโลเมตร
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1.7 ปะการังที่มีชีวิตมี
ป ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ะการังรวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร จากการนำขอมูล
รอยละ
ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 3 - 9 สถานภาพแนวปะการังในนานน้ำไทย ในเขตความรับผิดชอบในการสำรวจของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทั้งใน
เขตทะเลอันดามัน ๘๐ สถานี และอาวไทย ๑๕๑ สถานี รวมทั้งสิ้น ๒๓๑ สถานี
ผลการเปรียบเทียบรอยละของปะการังมีชีวิต ของสถานีที่ดำเนินการสำรวจ ในป
๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับสถานีเดิมที่สำรวจป ๒๕๖๑ พบวา มีการเพิ่มขึ้นของปะการัง
มีชีวิตอยูที่รอยละ ๒๑.๑
1.8 อัตราการจับสัตวนำ้
กรมประมงรายงานวา
กิโลกรัม
ตอการลงแรงประมงทะเล ผลการดำเนินงานในป 2561
ตอชั่วโมง
(Catch Per Unit Effort: ปริ ม าณการจั บ สั ต ว น ้ ำ ต อ หน ว ยการลงแรงประมงในทะเล (CPUE) ในพื ้ น ที่
CPUE) ใน 1 ชั่วโมง ใน อาวไทย มีคาเทากับ ๑๑.๗๓๔ กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยบริเวณพื้นที่ที่มีคา CPUE สูง
นานน้ำไทย (เพิ่มขึ้น)
ท ี ่ ส ุ ด ค ื อ จ ั งห ว ั ด ต ร าด ม ี ค  า เ ท  า ก ั บ ๒ ๒ . ๐ ๗ ๖ ก ิ โ ล ก ร ั ม ต  อ ช ั ่ ว โมง
สวนพื้นที่ทะเลฝงอันดามันมีคา CPUE เทากับ ๔๐.๙๔๒ กิโลกรัมตอชั่วโมง โดย
CPUE ในนานน้ำไทยเทากับ ๒๑.๖๖๕ กิโลกรัมตอชั่วโมง
ผลการดำเนินงานในป ๒๕๖๒
ปริ ม าณการจั บ สั ต ว น ้ ำ ต อ หน ว ยการลงแรงประมง (CPUE) ในน า นน้ ำ ไทย
ป 2562 เท า กั บ ๒๒.๘๐๐ กิ โ ลกรั ม ต อ ชั ่ ว โมง โดย CPUE ในพื ้ น ที ่ อ  า วไทย
มีคาเทากับ ๑๒.๖๐๗ กิโลกรัมตอชั่วโมง สวนพื้นที่ทะเลฝงอันดามันมีคา CPUE มีคา
เทากับ ๔๒.๕๘๖ กิโลกรัมตอชั่วโมง
(ที่มา : กรมประมง 2563)
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บรรลุ ค  า เป า หมาย เนื ่ อ งจากผลการ
เปรียบเทียบรอยละของปะการังมีชีวิ ตของ
สถานี ท ี ่ ด ำเนิ น การสำรวจในป ๒๕๖๒
เปรียบเทียบกับสถานีเดิมที่สำรวจป ๒๕๖๑
พบวา มีการเพิ่มขึ้นของปะการังมีชีวิตอยูที่
รอยละ ๒๑.๑ ซึ่งมากกวาตัวชี้วัดที่กำหนด
รอยละ 7 - 9
บรรลุคาเปาหมาย (อัตราการจับสัตวน้ำตอ
การลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit
Effort: CPUE) ใน 1 ชั่วโมง ในนานน้ำไทย
(เพิ่มขึ้น)) เนื่องจาก
ปริมาณการจับสัตวน้ำตอหนวยการลงแรง
ประมง (CPUE) ในน า นน้ ำ ไทยป ๒๕๖๑
เทากับ ๒๑.๖๕๕ กิโลกรัมตอชั่วโมง และป
๒๕๖๒ เทากับ ๒๒.๘๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมง
เพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๒๔

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน

1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย
และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรแรไดรับ
ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี

1.10 อัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
ชนิดพันธุเฉพาะถิน่ และ
แหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ (เพิ่มขึ้น)

ในปงบประมาณ 2562 และ 2563 กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ไดดำเนิน
กระบวนการมีสวนรวมในการปรับปรุงยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. เห็นชอบ
2560 -2579) ซึ่งไดจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็น 3 ครั้ง ดังนี้
( √)
1. จัดการประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ไม
แร 20 ป เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 256๒ ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน
เห็นชอบ
กทม.
2. จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอประเด็นที่เปนสาระสำคัญใน (ราง)
( ×)
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน
3. จัดการประชุมเวทีสาธารณะรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแร 20 ป เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน
นอกจากนี้ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร
แหงชาติไดพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบการปรับปรุงยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแร ๒๐ ป และเห็นชอบกำหนดกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแร ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เปน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
1. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื โดยสำนักอนุรักษสัตวปา
จัดทำแผนปฏิบัติการดานคุมครองสัตวปาสงวนและคุมครองสัตวปาหายาก จำนวน
รอยละ
13 ชนิด ดังนี้
1. กวางผา
2. นกแตวแลวทองดำ
3. ควายปา
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√

บรรลุคาเปาหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใน
หลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ คือ เห็นชอบใน
หลักการยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผน
แมบทการบริหารจัดการแร พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ และในป 2562 ทธ. ดำเนิน
กระบวนการมีสวนรวมในการปรับปรุง
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป
(พ.ศ. 2560 -2579)

ในป 2562 ประเทศไทยยั ง ไม ม ี ข  อ มู ล
จำนวนชนิ ดพั นธุ  ที ่ ถู ก คุ ก คามหรื อใกลสูญ
พั น ธุ ชนิ ด พั นธุ  เฉพาะถิ ่ น และแหล ง ที ่อยู
อาศั ย ตามธรรมชาติ ท ี ่ ส ู ญ เสี ย ไป จึ ง ไม
สามารถคำนวณอัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
4. สมเสร็จ
5. เกงหมอ
6. พะยูน
7. เสือโครง
8. วัวแดง
9. จระเขน้ำจืด
10. ไกฟาหางลายขวาง
11. เนื้อทราย
12. ละอง – ละมั่ง
13. นกยูงไทย
ในสวนของการปองกันและฟน ฟูพื้นที่ถิ่นอาศัย การศึกษาวิจัยรวมถึงการเพาะ
ขยายพันธุ เพื่อเพิ่มประชากรในธรรมชาติ
2. องคการสวนพฤกษศาสตรดำเนินงานดานการอนุรักษและจัดการตัวอยางพืช
สำรอง เพื่อรวบรวมพันธุไมมชี ีวติ พืชที่ถูกคุกคาม ใกลสูญพันธุ พืชเฉพาะถิ่น ใหเปน
แหลงสำรองพันธุกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยในปงบประมาณ 2562 สามารถ
รวบรวมพันธุไมมชี ีวิตพืชที่ถูกคุกคาม ใกลสูญพันธุ พืชเฉพาะถิน่ จำนวน 280 ชนิด
3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เผยแพรเอกสาร
วิชาการเผยแพร จำนวน ๒ เรื่อง ประกอบดวย "ชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุใน
ประเทศไทย กลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง" และ "แผนจัดการปกปองคุมครองชนิดพันธุ
ที่เสี่ยงตอการสูญพันธุในประเทศไทย" แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่
อยูอาศัยตามธรรมชาติได
ทั ้ ง นี ้ ในป 2560 สำนั ก งานนโยบายและ
แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม
รวมกับผูเชี่ยวชาญและผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดทำการคัดเลือกชนิดพันธุสัตวมี
กระดู ก สั น หลั ง ที ่ เ สี ่ ย งต อ การสู ญ พั น ธุ  ใ น
ประเทศไทย ในกลุ  ม สั ต ว เลี ้ ย งลู กด ว ยนม
ไดแก นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ำ
สะเทิ นบก และปลา จำนวนทั้ งหมด 181
ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 33
ชนิด นก 33 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 25 ชนิด
สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 17 ชนิด และปลา
73 ชนิด

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดที่
1.11 สัดสวนเรื่อง
รองเรียนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
ดำเนินการ (เพิ่มขึ้น)

ตารางที่ 5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีเรื่องรองเรียนจำนวน ๗๕๙ เรื่อง โดย
ดำเนินการ ดังนี้
๑) ส ง เรื ่ อ งให ห น ว ยงานระดั บ กรมในสั ง กั ด ทส. จำนวน ๕๙๗ เรื ่ อ ง
๒) สงเรื่องใหสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด จำนวน ๑๔๘ เรื่อง และ ๓) สงเรื่องใหหนวยงานอื่นๆ เชน
ศูนยดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๑๔ เรื่อง
ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน ๔๔๒ เรื่อง คิดเปนรอยละ
๕๘.๒๔ (ที่มา: สวนประสานติดตามเรื่องรองเรียน กองตรวจราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒๕๖๒)
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รอยละ

ไมบรรลุคาเปาหมาย
ป ง บประมาณ 2562 มี เ รื ่ อ งร อ งเรี ย น
เพิ่มขึ้นจำนวน 144 เรื่อง
๑) สงเรื่องใหหนวยงานระดับกรมในสังกัด
ทส. เพิ่มขึ้นจำนวน 216 เรื่อง
๒) สงเรื่องใหสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค และ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด เพิ่มขึ้นจำนวน ๘ เรื่อง
๓) สงเรื่องใหหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนยดำรง
ธรรมจั ง หวั ด ลดลงจำนวน ๗๘ เรื ่ อ ง
โดยมีจำนวนเรื่องรองเรียนที่ดำเนินการแลว
เสร็ จ 442 เรื ่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 58.24
ซึ่งลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 2.9
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จากตารางที่ 5.1 สามารถสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ ๑
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ไดดังนี้
1) บรรลุคาเปาหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ ไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสราง
ที่เหมาะสม (เพิ่มขึ้น) เปนระยะทาง 559 กิโลเมตร จากคาเปาหมาย 50 กิโลเมตร
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ ๓ - ๙ พบวามีการเพิ่มขึ้นของปะการัง
มีชีวิตรอยละ 21.1
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ อัตราการจับสัตวน้ำตอการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE)
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ำไทย (เพิ่มขึ้น) เนื่องจากปริมาณการจับสัตวน้ำตอหนวยการลงแรง
ประมง (CPUE) ในนานน้ำไทยป ๒๕๖๑ เทากับ ๒๑.๖๕๕ กิโลกรัมตอชั่วโมง และป ๒๕๖๒
เทากับ ๒๒.๘๐๐ กิโลกรัมตอชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๒๔
- ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ๑.๙ ยุ ท ธศาสตร นโยบาย และแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรแร ไ ด รั บ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พบวา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ
ในหลักการยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแมบทการ
บริหารจัดการแร พ.ศ. 2560 - 2564
2) ไมบรรลุคาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ พื้นที่ที่มีสภาพปารอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แบงเปน พื้นที่ปาอนุรักษรอยละ
๒๕ และพื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ ๑๕ เนื่องจากในป 2562 พื้นที่ปาไมของประเทศไทยมี
จำนวนรวม 102.48 ล า นไร หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 31.68 ของพื ้ น ที ่ ท ั ้ ง ประเทศ
ซึ่งเทากับป พ.ศ. 2561 (กรมปาไม) ขอมูลของพื้ นที่ ปาอนุรั กษ ในป พ.ศ. 2562 พบวา
ประเทศไทยมี พ ื ้ น ที ่ ป  าอนุ ร ั ก ษ ท ี ่ ส ำคั ญ จำนวน 58.29 ล า นไร ซึ ่ ง ลดลงกว า ข อ มูล ในป
พ.ศ.2561 จำนวน 9.71 ลานไร (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช) ในสวนของพื้นที่
ปาเศรษฐกิจยังไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการการปฏิรูปทรัพยากรปาไม พ.ศ. 2559 – 2579
ที่ไดกำหนดเปาหมายการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจจำนวน 3.90 ลานไร
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๑ สัดสวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับ การ
ดำเนินการ (เพิ่มขึ้น) มีเรื่องรองเรียนทั้งหมด จำนวน 759 เรื่อง จำนวนเรื่องรองเรียนที่
ดำเนินการแลวเสร็จ 442 เรื่อง คิดเปนรอยละ 58.24 ซึ่งลดลงจากปที่ผานมารอยละ 2.9
3) ตัวชี้วัดที่ผลการดำเนิ นงานเท ากับผลการดำเนิน งานในระยะครึ่ งแผน หรืออยูในระหวางการดำเนิ น งาน
มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจำนวน
พื้นที่จัดที่ดินทำกินใหชุมชน เนื่องจากในป ๒๕๖๒ อยูระหวางดำเนินการตรวจสอบเสนแนว
เขตที่ดินของรัฐใหถูกตองตรงกันและเห็นชอบรวมกันจนเปนที่ยุติ ในสวนของพื้นที่จัดที่ ดิน
ทำกินใหชุมชน ผลการดำเนินงานยังคงมีความกาวหนาเชนเดียวกับการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานในระยะครึ่งแผน ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
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- ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ รอยละของพื้นที่ดินที่ถูกทำใหเสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ดินทั้งหมด (ลดลง)
เนื่องจากในป ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ไร ดินปญหาของประเทศ
ไทยมีทั้งหมด ๖ ประเภท ซึ่งผลการดำเนินงานจากแบบรายงานพบขอมูลของดิน 5 ประเภทมี
รายละเอียดดังนี้ 1) ดินอินทรีย มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 5,444 ไร 2) ดินเค็มมีเนื้อที่ลดลง 199,889 ไร
3) ดินเปรี้ยวมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 323,641 ไร 4) ดินทรายจัด มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น ๗๖๓,๖๑๗ ไร
5) ดินตื้น มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 8,592,449 ไร โดยสรุปคือ ในป 2562 ดินที่มีศักยภาพต่ำสําหรับ
การเกษตรมีเนื้อที่ 60,025,262 ไร คิดเปนรอยละ 18.72 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ
เทากันกับป 2561
4) ตัวชี้วัดที่ขอมูลไมเพียงพอ หรือไมไดรับรายงานขอมูล จำนวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ รอยละของพื้นที่การถือครองที่ดินแตละประเภทเทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศ
(เพิ่มขึ้น) เนื่องจากในป ๒๕๖๒ ไดรับการรายงานขอมูลไมครบถวน เชน ขอมูลพื้นที่ของที่ดินเอกชน
ที่มีเอกสารสิทธิ ตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก เปนขอมูลของ ป 2544 ถึงเดือนกันยายน 2562
ไมมีการแยกขอมูลรายป ทำใหไมสามารถระบุขอมูลในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ได
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐ - ๑๐๐)
(เพิ ่ ม ขึ ้ น ) เนื ่ อ งจากในป ๒๕๖๒ องค ก ารสหประชาชาติ หรื อ UN มี ก ารปรั บ ปรุง ข อมูล
การจั ดการทรั พยากรน้ ำแบบบูร ณาการ IWRM ลาสุดในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประเทศไทย
ไมเคยมีขอมูลดานนี้ในฐานขอมูลของ (UN) มากอน สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.)
ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบดานน้ำของประเทศไทย ปจจุบันอยูระหวางการรวบรวมขอมูล
จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง และปรับ ปรุงขอมูลใหถูกตอง เพื่อพรอมสงรายงานใหแก UN
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติ (ลดลง) เนื่องจากในป 2562 ประเทศไทยยังไมมีขอมูลจำนวนชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติที่สูญเสีย
ไป จึงไมสามารถคำนวณอัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลง
ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติได จากการหารือรวมกับ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม ชี ้ แ จงเพิ ่ ม เติ ม ว า
การเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียของชนิดพันธุที่ถูกคุกคามในระดับสากลนิยมใชคา Red List
Index เปนตัวชี้วัดสถานภาพการอนุรักษ โดยเปนการคำนวณจากผลการจัดสถานภาพของชนิด
พั น ธุ  ส ิ ่ งมี ช ี ว ิ ต ในกลุ  มหลักตามเกณฑของ IUCN (มีคาระหวาง 0 – 1 โดยมีคาเทา กับ 0
เมื่อสถานภาพของการถูกคุกคามที่รุนแรงจนเกิดการสูญพันธุทั้งหมด และมีคาเทากับ ๑ เมื่อไม
มีสถานภาพของการถูกคุกคาม) ซึ่ง Red List Index ถูกนำมาใชเปนตัวชี้วัดของเปาหมาย
SDGs ที่ 15.5 ดวย ทั้งนี้ จะดำเนินการเปรียบเทียบขอมูลสถานภาพกับปฐาน
5.1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 2
การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 2 ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำป งบประมาณ พ.ศ.) 2563 ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด โดยมีการประเมิ นผลการ
ดำเนินงานฯ ปรากฏตามตารางที่ 5.3
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ตารางที่ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
2.1 คุณภาพน้ำในแหลง ป พ.ศ. ๒๕๖๒ คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินอยูในเกณฑดีมาก รอยละ ๒ เกณฑ
น้ำผิวดินอยูในเกณฑดีรอย ดี รอยละ ๓๔ เกณฑพอใช รอยละ ๔๖ และเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๑๘
ละ 80
หมายเหตุ : คำนิยามของ “คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินอยูในเกณฑดี หมายถึง
คุณภาพน้ำตั้งแตระดับพอใชขึ้นไปจนถึงระดับดีมาก
(กรมควบคุมมลพิษ 2563)
2.2 คุณภาพอากาศมี
ป ๒๕๖๒ ฝุนละอองขนาดเล็กเสนผานศูนยกลางไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10)
จำนวนวันที่คาฝุน ละออง มีคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง อยูในชวง ๒ – ๓๙๔ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (คา
ขนาดเล็กไมเกิน 10
มาตรฐาน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.) คาเฉลี่ยรายปอยูในชวง ๑๘ - ๑๑๙ ไมโครกรัม
ไมครอน (PM10) อยูใน
ตอลูกบาศกเมตร เฉลี่ย ทั่วประเทศ ๔๕ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (คา
เกณฑมาตรฐานรอยละ
มาตรฐาน ๕๐ มคก./ลบ.ม.) โดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จำนวนวันที่ตรวจวัด
99
PM 10 จากสถานีทั้งหมดในปงบประมาณ 2562 เทากับ 21,185 วัน มี
จำนวนวันที่คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 20,651 วัน คิดเปนรอยละ
97.48
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รอยละ

รอยละ

บรรลุคาเปาหมาย คุณภาพแหลงน้ำป 2562
อยู  ใ นเกณฑ ด ี ร อ ยละ 82 ซึ ่ ง ตั ว ชี ้ วั ด
กำหนดใหคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินอยูใน
เกณฑดี รอยละ 80
ไมบรรลุคาเปาหมาย ป 2562 จำนวนวันที่
มีคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน
(PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 97.48
ซึ่งตัวชี้วัดกำหนดใหวันที่คาฝุนละอองขนาด
เล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูใน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 99

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
2.3 ขยะมูลฝอยชุมชน
ไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ ๗๕
โดยมีอัตราการนำขยะมูล
ฝอยกลับมาใชประโยชน
(Recycle) ไมนอยกวา
รอยละ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

ป พ.ศ. 2562 ขยะมูลฝอยไดรบั การจัดการ 22.33 ลานตัน
(รอยละ 78) จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 28.71 ลานตัน
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยทีไ่ ดรบั การกำจัดอยางถูกตอง 9.81 ลานตัน
(รอยละ 34) และมีการนำกลับไปใชประโยชนใหม 12.52 ลานตัน (รอยละ
44)

2.4 ของเสียอันตราย
ชุมชนไดรับการรวบรวม
และสงไปกำจัดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ 30

ป 2562 ของเสียอันตรายชุมชนมีปริมาณ 648,208 ตัน เปนซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 421,335 ตัน หรือรอยละ 65 และของเสีย
อันตรายชุมชนประเภทอื่นๆ เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี
กระปองสเปรย 226,873 ตัน หรือรอยละ 35 โดยของเสียอันตรายชุมชน
ไดรับการจัดการอยางถูกตองเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 104,526 ตัน หรือรอยละ
16.12 (กรมควบคุมมลพิษ 2563)

รอยละ

หมายเหตุ : คำนิยามของ “ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอยางถูกตอง
รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใชประโยชน
(กรมควบคุมมลพิษ 2563)
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รอยละ

บรรลุคาเปาหมาย
1. ป 2562 ขยะมูลฝอยชุมชนถูกนำไป
กำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ (ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ไดรับการกำจัดอยางถูกตอง
รอยละ 34 + ปริมาณขยะที่นำกลับไปใช
ประโยชนใหม รอยละ 44) รอยละ 78 โดย
ตัวชี้วัดกำหนดให ขยะมูลฝอยชุมชนถูกนำไป
กำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการรอยละ
75
2. ขยะมูลฝอยชุมชนถูกนำกลับมาใช
ประโยชน (Recycle) รอยละ 44 โดย
ตัวชี้วัดกำหนดใหมีอัตราการนำขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวา
รอยละ ๓๐
ไมบรรลุคาเปาหมาย ป 2562 ของเสีย
อันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ประมาณ 104,526 ตัน หรือรอยละ
16.12 โดยตัวชี้วัดกำหนดใหไดรับการ
รวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 30

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
2.5 จำนวนพืน้ ที่สีเขียวใน 1. พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร ในป พ.ศ. 2560 เทศบาลนครที่มีพื้นที่สี
เมือง ไมนอยกวา 10
เขียวตอจำนวนประชากร 10 ตารางเมตรตอคนขึ้นไป (ตั้งแต 10 ถึง 250 ตาราง
ตารางเมตรตอคน
ตารางเมตรตอคน) มีจำนวน 25 แหง จากเทศบาลนครทั้งหมด 30 แหง และ เมตรตอ
คน
คาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวตอประชากรของเทศบาลนคร 30 แหง อยูที่ 38.75 ตาราง
เมตรตอคน และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมือง ในป พ.ศ. 2561 เทศบาล
เมื อ งที ่ ม ี พ ื ้ น ที ่ ส ี เ ขี ย วต อ จำนวนประชากร 10 ตารางเมตรต อ คนขึ ้ น ไป
(ตั้งแต 12.11 ถึง 11,528.46 ตารางเมตรตอคน) มีจำนวน 177 แหง จาก
เทศบาลทั้งหมด 178 แหง มีคาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอยูที่ 793.14 ตารางเมตรตอ
คน และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบล โดยในป พ.ศ. 2562 คาเฉลี่ยสัดสวน
พื้นที่สีเขียวตอจำนวนประชากรของเทศบาลตำบล 318 แหง อยูที่ 2,727
ตารางเมตรตอคน โดยเปนพื้นที่สีเขียวสาธารณะเฉลี่ยตอประชากร 14 ตาราง
เมตรตอคน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและพื้นที่สีเขียว (Thai
Green Urban:TGU) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเทศบาล
ตำบลจำนวน 318 แหง (ทั่วประเทศมีเทศบาลตำบล 2,234 แหง) คิดเปนรอย
ละ 14.23 ของเทศบาลตำบลที่ดำเนินการแลว (ที่มา:ระบบฐานขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban:TGU)/กชพ. สผ.)
3. พื ้ น ที ่ สี เขี ย วของ กทม.ในปจ จุ บั น แบ ง พื ้ นที ่ส ีเขี ยวออกเปน 9 ประเภท
จำนวน 5,655 แหง รวมพื้นที่ 99,291 ไร (คิดเปนพื้นที่ 158,865,775.75
ตารางเมตร) มีคาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอยูท ี่ 27.97 ตารางเมตรตอคน (ขอมูล
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บรรลุคาเปาหมาย ปจจุบันพื้นที่สีเขี ย วใน
กทม. มี ค  า เฉลี ่ ย พื ้ น ที ่ ส ี เขี ย วอยู  ที ่ 27.97
ตารางเมตรต อคน ค า เฉลี ่ ย พื ้นที ่ส ีเขี ยวใน
เมืองของเทศบาลนคร เทากับ 38.75 ตาราง
เมตรต อ คน และพื ้ น ที ่ ส ี เ ขี ย วในเมื อ งของ
เทศบาลเมือง เทากับ 739.14 ตารางเมตร
ตอคน ซึ่งตัวชี้วัดกำหนดใหตารางเมตรตอคน
จำนวนพื้นที่สีเขียวในเมือง ไมนอยกวา 10
ตารางเมตรตอคน

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
ประชากรรายเขต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 5,680,415 คน) (ที่มา
: ฐานข อ มู ล และระบบติ ด ตามประเมิ น ผลการเพิ ่ ม พื ้ น ที ่ ส ี เ ขี ย วของ
กรุงเทพมหานคร V.2 ขอมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563)
2.6 มาตรฐานคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ไดรับการพัฒนา

การดำเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. จั ด ทำแผนที ่ น ำทาง (Roadmap) การจั ด การสิ ่ ง แวดล อมธรรมชาติ แ ละ พัฒนา
(√)
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมแหงชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกอบดวย
๓ ยุทธศาสตร ๑๒ กลยุทธ และ ๒๘ แนวทาง การขับเคลือ่ นไปสูการปฏิบัติ โดย ไมพัฒนา
ไดมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและหนวยงานรับผิดชอบในแตละแนวทางปฏิบัติ
(x)
มีการถายทอดเปาหมายและกลยุทธดานตางๆ ไปสูแผนปฏิบัติการและไดมีการ
เผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ แ ผนที ่ น ำทาง (Roadmap) ต อ เครื อ ข า ยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว
๒. การติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ำตก
ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) สผ. จึงไดมีการติดตาม
และประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ พบวา
รอยละ ๙๐ มีคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑระดับดี (คาคะแนนในชวง ๑.๐๐๑.๖๖)
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√

มีการดำเนินงานเพิ่มเติม
ป 2562 มีการพัฒนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ดังนี้
๑. นโยบายและยุทธศาสตรการอนุรักษและ
ฟนฟูยานชุมชนเกาแหงชาติ
๒.การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่เมือง
โบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี
๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับ
การป อ งกั น บำบั ด และฟ  น ฟู ผลการ
ดำเนิ น งาน ได แ ก ติ ด ตามสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการคุมครอง
สิ ่ ง แวดล อ ม ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องการ

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
๓. การจั ด ทำ (ร า ง) กรอบและแนวทางการอนุ รั กษแ ละพั ฒนาสิ ่ ง แวดลอม
ธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อใหบึงฯ มีแนวทาง
และรูปแบบการใชป ระโยชนที ่ เหมาะสมและยั่ งยืน พรอมทั้งไดนำเสนอต อ
หนวยงานในพื้นที่และชุมชนที่เกี่ยวของ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและใหขอคิดเห็น
และข อ เสนอแนะต อ (ร า ง) กรอบและแนวทางฯ มาอย า งต อ เนื ่ อ งรวมทั้ ง
คณะอนุ ก รรมการอนุ ร ั ก ษ ส ิ ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ภายใต
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
๔. รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และฟนฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมชุมชนริมแมน้ำ คู คลอง: พื้นที่นำรองคลอง
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ประจำป พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งเปนระยะสุดทายของแผน ภายใต ๖ แผนงาน พบวา สวนใหญของ
แผนงาน/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการฯ มีหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ
แลวเสร็จเปนไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากหนวยงานจังหวัดและหนวยงานทองถิ่นใน
จั ง หวั ด สมุ ทรสงคราม มี ก ารดำเนิ นการร วมกัน อย างบูรณาการ ภายใต การ
ดำเนินงานรวมกับหนวยงานในพื้นที่
5. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน: โครงการสงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ำตก น้ำตกธารารักษ
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๑) ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่
๑ เปนการสื่อสารเพื่อสรางการรับรู และความเขาใจรวมกันตอการดำเนินงานใน
การอนุรักษระบบนิเวศน้ำตกธารารักษ การกำหนดเขตการใชพ ื้นที ่น้ ำ ตกที่
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ประกาศพื ้ น ที ่ ค ุ  ม ครองสิ ่ ง แวดล อ มและ
เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง มาตรการคุ  ม ครอง
สิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
เมื อ งโบราณศรี ม โหสถ อำเภอศรี ม โหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
๔. แหล ง ศิ ล ปกรรมอั น ควรอนุ ร ั ก ษ ข อง
ประเทศ ในชวงป ๒๕๖๑– ๒๕๖๒ สผ. ได
จั ด ทำระบบฐานข อมู ลแหล งศิ ล ปกรรมอัน
ควรอนุรักษของประเทศ และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพื่อ
เป น คลั ง ข อ มู ล ระยะที ่ ๒ โดยระบบ
ฐานขอมูลสามารถแสดงผลขอมูลที่เก็บไวใน
รู ป แบบสารสนเทศภู ม ิ ศ าสตร แสดงพิ กั ด
ตำแหนงที่ตั้งของแหลงศิลปกรรมแยกตาม
ประเภทที่กำหนดไว

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
เหมาะสม รวมทั้งรูปแบบและวิธีการในการจัดเก็บฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
๓ ฐานทรัพยากร
ป 2562 มีการพัฒนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ดังนี้
๑. นโยบายและยุทธศาสตรการอนุรักษและฟนฟูยา นชุมชนเกาแหงชาติ
๒.การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่
เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู ผลการ
ดำเนินงาน ไดแก ติดตามสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตติ ามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมและเสนอแนะการปรับปรุงมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมเมืองโบราณศรีมโหสถ
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
๔. แหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษของประเทศ ในชวงป ๒๕๖๑– ๒๕๖๒ สผ.
ไดจัดทำระบบฐานขอมูลแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษของประเทศ และพัฒนา
ระบบฐานขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพื่อเปนคลังขอมูล ระยะที่ ๒ โดย
ระบบฐานขอมูลสามารถแสดงผลขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร
แสดงพิกัดตำแหนงที่ตั้งของแหลงศิลปกรรมแยกตามประเภทที่กำหนดไว
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
กรมศิลปากร รายงานวา ปงบประมาณ 2562 มีโบราณสถานไดรับการ
ประกาศขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 5 แหง ไดแก
1) โบราณสถานวัดบางทีง จ.สงขลา
2) โบราณสถานวัดจุฬามณี จ.ปตตานี
3) โบราณสถานมัสยิดเซฟ (มัสยิดตึกขาว) กทม.
4) โบราณสถานวัดทาขาม กทม.
5) โบราณสถานเจาเกียนอันเกง กทม.
รวมโบราณสถานในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนแลว จำนวน 2,094 แหง
(กรมศิลปากร, 2563)
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

จากตารางที่ 5.2 สามารถสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 2
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู ไดดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมาย มีจำนวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินอยูในเกณฑดีรอยละ 8๒ จากคาเปาหมายรอยละ
๘๐
- ตัวชี้วัดที่ 2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ รอยละ 78
ซึ่งมากกว าคาเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๗๕ โดยมีอัตราการนำขยะมู ลฝอยกลั บ มาใช
ประโยชน (Recycle) รอยละ 44 ซึ่งมากกวาคาเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๓๐
- ตัวชี้วัดที่ 2.5 จำนวนพื้นที่สีเขียวในเมือง พบวาพื้นที่สีเขียวของ กทม. มีคาเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอยูที่
๒๗.๙๗ ตารางเมตรต อคน ซึ ่ งมากกว าค าเป าหมายของตั ว ชี ้ ว ั ด ที่ ก ำหนดปริ ม าณพื ้ น ที่
สีเขียวในเมืองมีคามากกวา 10 ตารางเมตรตอคน
- ตัวชี้วัดที่ 2.6 มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการ
พัฒนา โดยมีทั้งการดำเนินการตอเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน และ
การติดตาม อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม รวมไปถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยีจัดทำระบบฐานขอมูลของพื้นที่ดำเนินการอีกดวย
2) ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุคาเปาหมาย มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพอากาศมีจำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 99 ในป 2562 มีจำนวนวันที่มีคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน
10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานเพียง รอยละ 97.48
- ตัวชี้วัดที่ 2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ เพียงรอยละ 16.12 ซึ่งนอยกวาคาเปาหมาย รอยละ 30
5.1.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 3
การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 3 ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ประกอบดวย 8 ตัวชี้วัด โดยมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานฯ ปรากฏตามตารางที่ 5.4
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
ผลการ
ดำเนินงาน

3.1 การบริโภคพื้นฐานตอ
การใชทรัพยากร
(Material Footprint:
MF) ของประเทศ และการ
บริโภคพื้นฐานตอการใช
ทรัพยากรตอคน (ลดลง)

สำหรับการเก็บขอมูลที่เปนปจจุบันในประเทศไทย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ สวทช. อยูในระหวางการทวนสอบความถูกตองของการคำนวณการ
บริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) หรือรอยเทา
วัสดุ จากผูเชีย่ วชาญทางดานเศรษฐศาสตร รวมทั้งอยูระหวางการคำนวณ การ
ผลิตภายในประเทศ (Domestic Extraction: DE) ขอมูลการนำเขา-สงออก
(Import/Export) ของชีวมวล โลหะ อโลหะ และเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อคำนวณ
คา Domestic Material Consumption (DMC) ในป 2559-256๑
3.2 สัดสวนของหนวยงาน 1.ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหนวยงานภาครัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ
ที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อ มหาวิทยาลัย และหนวยงานในกำกับของรัฐ เขารวมการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
จัดจางสินคาและบริการที่ บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 226 หนวยงาน คิดเปนสัดสวน รอยละ 62
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของหนวยงานทั้งหมด จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมการจัดซื้อจัด
และสัดสวนปริมาณการ
จางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 937 หนวยงาน คิดเปนสัดสวน
จัดซื้อจัดจางสินคาและ
รอยละ 36 ของหนวยงานทั้งหมด
บริการที่เปนมิตรกับ
2. ปริ ม าณการจั ด ซื ้ อ จั ด จ า งสิ น ค า และบริ ก ารที ่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ ่ ง แวดล อ ม
สิ่งแวดลอม (เพิ่มขึ้น)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (19 รายการสินคาและบริการ) ผานระบบ
ฐานขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จำนวน 359 หนวยงาน
คิดเปน 588,380,900 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 35 ของมูลคาการจัดซื้อ
จัดจางทั้งหมด
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ตัน/คน

ป 2562 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ สวทช. อยูในระหวางการคำนวณคา
การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร
(Material Footprint: MF) ของประเทศ
และคา Domestic Material
Consumption (DMC) ในป 2559-256๑

รอยละ

บรรลุ ค  า เป า หมาย เนื ่ อ งจาก ป 2562
หนวยงานภาครัฐ องคการมหาชน
รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหนวยงานใน
กำกับของรัฐ เขารวมการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้น
จาก ป 2560 จำนวน 3 หนวยงาน (รอยละ
3.4) และมี จ ำนวนองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นเขารวมฯ เพิ่มขึ้น 387 หนวยงาน
(รอยละ 14.2) สำหรับปริมาณการจัดซื้อจัด
จางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ป 2562 เพิ ่ ม ขึ ้ น 38,380,900.00 บาท
ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ.

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
ผลการ
ดำเนินงาน

3.3 สัดสวนการใช
พลังงานตอจีดีพี (ลดลง)

ป 2562 สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี หรือความเขมขนของการใชพลังงาน
เทากับ 8.16 พันตันเทียบกับน้ำมันดิบตอพันลานบาท (ที่มา : สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2563)
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พันตัน
เทียบเทา
น้ำมันดิบ
(ktoe)/
พันลาน
บาท

2562 กรมควบคุ ม มลพิ ษ รายงานผล
การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตร
กั บ สิ ่ ง แวดล อ ม (19 รายการสิ น ค า และ
บริ ก าร) ผ า นระบบฐานข อ มู ล สิ น ค า และ
บริ ก ารที ่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ ่ ง แวดล อ ม จำนวน
359 หน ว ยงาน คิ ด เป น 588,380,900
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 35 ของมูลคา
การจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
บรรลุคาเปาหมาย
เนื่องจาก ป 2562 สัดสวนการใชพลังงาน
ตอจีดีพีลดลงจากป 2561 เทากับ 0.23
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ (ktoe)/พันลาน
บาท

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
ผลการ
ดำเนินงาน

3.4 รอยละของจำนวน
ฟารมที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัตทิ าง
การเกษตรที่ดีสําหรับพืช
และรอยละของพื้นที่
เกษตรอินทรีย (เพิ่มขึ้น)

การตรวจรับรองแหลงผลิตพืช GAP
1. จำนวนแปลงที่ไดรับรองมาตรฐาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีแปลงที่
ได ร ั บ การรั บ รอง Q และยั ง ไม ห มดอายุ 164,693 แปลง เป น พื ้ น ที่
847,303.38 ไร
2. จำนวนฟารมทั้งหมด (กรมวิชาการเกษตรไมมีขอมูลจำนวนฟารมทั้งหมดของ
ทั ้ ง ประเทศ) ณ วั น ที ่ 30 กั น ยายน 2562 มี แ ปลงจดทะเบี ย นทั ้ ง หมด
173,921 แปลง เปนพื้นที่ 925,783.27 ดังนั้น ผลการดำเนินงาน มีแปลงที่
ผานมาตรฐานคิดเปนรอยละ 94.69 ของแปลงจดทะเบียนทั้งหมด (กองพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๖๒)
การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย
1. พื้นที่เกษตรอินทรีย ในป 2562 มีเกษตรกรที ่ผานการรับ รองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย จำนวน 44,418 ราย 119 กลุม เปนพื้นที่ 531,620.67 ไร
(ขอมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562, กรมพัฒนาที่ดิน)
2. พื ้ น ที ่ ก ารเกษตรทั ้ ง หมด 149,244,274 ไร (เนื ้ อ ที ่ ใ ช ป ระโยชน ท าง
การเกษตรรายจังหวัด ป พ.ศ. 2561) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2563
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รอยละ

มีฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางเกษตร รอยละ 94.69
และมีพื้นที่เกษตรอินทรียทผี่ านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย รอยละ 0.36
ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
ผลการ
ดำเนินงาน
3.5 จำนวนโรงงาน
จำนวน
ไมบรรลุคาเปาหมาย เนื่องจาก ป 2562
1. ป 2561 สถานประกอบการที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ดังนี้
อุตสาหกรรมที่เขารวม
จำนวนสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ
- ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว 699 ราย
โครงการอุตสาหกรรมสี
อุตสาหกรรมสีเขียวลดลง 192 ราย แต
- ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว 1,271 ราย
เขียวเพิ่มขึ้น และผาน
สถานประกอบการที่ผา นเกณฑระดับที่ 4
- ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 958 ราย
เกณฑระดับสี่ขึ้นไป
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 34 ราย
- ระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว 93 ราย
(เพิ่มขึ้น)
- ระดับที่ ๕ เครือขายสีเขียว 12 ราย
รวม 3,033 ราย
2. ป 2562 สถานประกอบการที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ดังนี้
- ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว 546 ราย
- ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว 1,102 ราย
- ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 1,054 ราย
- ระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว 115 ราย
- ระดับที่ ๕ เครือขายสีเขียว 24 ราย
รวม 2,841 ราย
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
ผลการ
ดำเนินงาน

3.6 พื้นที่ที่ไดรับการ
พ.ศ. 2562 กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมได ด ำเนิ น การโครงการพั ฒ นาเมื อ ง จำนวน
พัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 15 จังหวัด ไดแก ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร พื้นที่ที่
เชิงนิเวศจำนวน 15 พืน้ ที่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ไดรับการ
นครราชสี ม า ขอนแก น ราชบุ รี สุ ร าษฎร ธ านี และสงขลา ข อมู ล ณ เดื อน พีฒนาสู
กรกฎาคม 2562 ระดับความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดระยอง
เมือง
ไดระดับ 4 (จาก 5 ระดับ) อีก 14 จังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร อุตสาหกรร
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี มเชิงนิเวศ
นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) ระดับความเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไดระดับ 2 (จาก 5 ระดับ)
(ที่มา: ศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สืบคน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562)
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บรรลุคาเปาหมาย เนื่องจากพื้นที่ที่ไดรับการ
พัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน
15 พื ้ น ที ่ ได แ ก ระยอง สมุ ท รปราการ
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี
นครปฐม ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
สระบุ ร ี นครราชสี ม า ขอนแก น ราชบุ รี
สุราษฎรธานี และสงขลา

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
ผลการ
ดำเนินงาน

3.7 จำนวนแหลง
ทองเที่ยวและสถาน
ประกอบการที่ไดรบั การ
รับรองมาตรฐานการ
ทองเที่ยวไทย (เพิ่มขึ้น)

3.8 ประกาศใช
กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. แหลงทองเที่ยวที่ไดรับรองมาตรฐานมีจำนวนทัง้ หมด 80 แหง
2.สถานประกอบการทีไ่ ดรับการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย 95 แหง
และรางวัลอาเซียน 2 แหง

จำนวน
(แหง)

2.1. รางวัลการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของอาเซียน(ASEAN Sustainable
Tourist Award) ภายใตแนวคิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
(Culture and Heritage Tourism) จำนวน 2 รางวัล
2.2 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานเมืองทองเที่ยวสะอาดของอาเซียน
จำนวน 4 แหง
2.3 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน จำนวน 19 แหง
2.4 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย จำนวน 72 แหง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกาศใช
โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ไดดำเนินการจัดทำราง
(√)
กฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติ เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม (ราง)
ไม
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ในหมวดการใชประโยชน ประกาศใช
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอยูระหวางการจัดทำ ดังนี้
(x)
๑. (ราง) อนุบัญญัติเรื่องการอนุญาตการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ
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ไมบรรลุคาเปาหมาย เนื่องจาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในป
2561 พบวา
1) จำนวนแหลงทองเที่ยวทีไ่ ดรบั การรับรอง
มาตรฐานการทองเที่ยวไทยลดลง 16 แหง
และ
2) สถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการทองเที่ยวไทยลดลง 1,529
แหง (เนื่องจากผูประกอบการตองเสีย
คาธรรมเนียมในการเขารับการตรวจรับรอง
มาตรฐานการทองเที่ยวไทย ในขณะที่
ป 2561 ไมตองเสียคาธรรมเนียมดังกลาว)
ไมสามารถประกาศใชกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนที่
ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ เนือ่ งจาก
อยูระหวางจัดทำรางกฎหมายลำดับรองและ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อรองรับการดำเนินงาน
ตาม (ราง) พระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ....

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
ผลการ
ดำเนินงาน
๒. (ราง) แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตาม (ราง) พระราชบัญญัติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เรื่อง การเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรม และ/หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

จากตารางที่ 5.3 สามารถสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน ไดดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมาย มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารว มดำเนิน การจัดซื้อจัดจางสิน คาและบริ ก าร
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 หนวยงาน และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้น 38,380,900.00 บาท
- ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ๓.๓ สั ด ส ว นการใช พ ลั ง งานต อ จี ด ี พ ี ล ดลง 0.23 พั น ตั น เที ย บเท า น้ ำ มั น ดิ บ
(ktoe)/พันลานบาท
- ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ๓.๖ พื ้ น ที ่ ท ี ่ ไ ด ร ั บ การพั ฒ นาสู  เ มื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศจำนวน ๑๕ พื ้ น ที่
ตามเปาหมายกำหนด
2) ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุคาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น และผาน
เกณฑระดับสี่ขึ้นไป เนื่องจาก ป 2562 จำนวนสถานประกอบการที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียวลดลง 192 ราย แตสถานประกอบการที่ผานเกณฑระดับที่ 4 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 34 ราย
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ จำนวนแหลงทองเที่ยวและสถานประกอบการที่ไดรับ การรับรองมาตรฐาน
การทองเที่ยวไทยลดลง โดยจำนวนแหลงทองเที่ยวลดลง 16 แหง สถานประกอบการลดลง
1,529 แหง
3) ตัวชี้วัดที่ผลการดำเนิ นงานเท ากับผลการดำเนิน งานในระยะครึ่ งแผน หรืออยูในระหว างการดำเนิ น งาน
มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ
และการบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรตอคน เนื่องจากในป ๒๕๖๒ ศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติ สวทช. อยูในระหวางการคำนวณคาการบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร
(Material Footprint: MF) ของประเทศ และคา Domestic Material Consumption (DMC)
ในป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ ประกาศใชกฎระเบียบเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ ปจจุบันยังไมไดประกาศใช พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. .... เนื่องจาก กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) อยูระหวางจัดทำรางกฎหมายลำดับรองและ
แนวทางปฏิ บ ั ติ เพื ่ อรองรับ การดำเนิน งานตาม (ราง) พระราชบัญ ญัต ิความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ....
4) ตัวชี้วัดที่มขี อมูลไมเพียงพอ หรือไมไดรับรายงานขอมูล มีจำนวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ รอยละของจำนวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสําหรับพืช และรอยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย (เพิ่มขึ้น) เนื่องจากขอมูลจำนวนฟารม
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช และขอมูลพื้นที่เกษตร
อินทรีย ในระยะครึ่งแผน รายงานหนวยเปน “แปลง” ในขณะที่ขอมูลในป ๒๕๖๒ รายงาน
หน ว ยเป น “ไร ” จึ ง ไม ส ามารถนำข อ มู ล ทั ้ ง ๒ ส ว น มาเปรี ย บเที ย บ เพื ่ อ หาทิ ศ ทาง
ของตั ว ชี ้ ว ั ด ในป นี้ ไ ด อย า งไรก็ ต าม จากข อ มู ล ที ่ ไ ด ร ั บ ในป ๒๕๖๒ กรมวิ ช าการเกษตร
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

รายงานวา มีแปลงที่ผานมาตรฐานคิดเปนรอยละ 94.69 ของแปลงจดทะเบียนทั้งหมด และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานวา พื้นที่เกษตรอินทรียของไทย ณ ป ๒๕๖๒ คิดเปน
ร อยละ 0.356 ของพื ้ น ที่ ก ารเกษตรทั้ งหมด ทำใหส ามารถใช ค า ดั ง กล าว เปน คาตั ้ ง ต น
เพื่อเปรียบเทียบหาทิศทางของตัวชี้วัดในปตอไปได
5.1.4 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 4
การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 4 ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563) ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด โดยมีการประเมิ นผลการ
ดำเนินงานฯ ปรากฏตามตารางที่ 5.5
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.5 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
4.1 ปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกของ
ประเทศในภาคพลังงาน
และคมนาคมขนสง ลดลง
รอยละ 7 - 20 ภายในป
พ.ศ. 2563 (เทียบเคียง
กับกรณีพื้นฐาน
(Business as Usual:
BAU) โดยใชป พ.ศ.
2548 เปนปฐาน)

- ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเทศไทยสามารถตรวจวัดผลการลดกาซเรือน
กระจกจากภาคพลังงานและภาคขนสงของป พ.ศ. 2558 ไดทง้ั สิ้น 45.68
MtCO2eq คิดเปนรอยละ 12.45 ของเปาหมายป พ.ศ. 2563
(ค.ศ. 2020)
และ
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยสามารถตรวจวัดผลการลดกาซเรือน
กระจกจากภาคพลังงานและภาคขนสงของป พ.ศ. 2560 ไดทงั้ สิ้น 51.72
MtCO2eq คิดเปนรอยละ 14.09 ของเปาหมายป พ.ศ. 2563
(ค.ศ. 2020)

“หลักการคำนวณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ได
คาดการณการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยใชป พ .ศ.๒๕๔๘
(ค.ศ. ๒๐๐๕) เปนปฐาน มีการปลอยกาซเรือนกระจก ๑๘๖.๗๓ MtCO2eq
และคาดการณ วาจะเพิ่มขึ้นในป พ .ศ.๒๕๖๓ (ค .ศ.๒๐๒๐) เปน ๓๖๗.๔๔
MtCO2eq ในกรณีปกติ )Business as Usual : BAU) ดังนั้น จึงนำมาเปน
เกณฑในการคำนวณ ดังนี้
ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก X ๑๐๐
๓๖๗.๔๔ MtCO2eq (คา BAU พ .ศ.๒๕๖๓)
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รอยละ

บรรลุคาเปาหมาย เนื่องจากปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยสามารถตรวจวัดผล
การลดกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและ
ภาคขนส ง ของป พ.ศ. ๒๕๖๐ ได ท ั ้ ง สิ้ น
๕๑.๗๒ MtCO2eq คิดเปนรอยละ ๑๔.๐๙
ของเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.5 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน

BAU : Business as usual [กรณีฐานที่ใชประมาณการการปลอยกาซเรือน
กระจกในอนาคตในกรณีที่มนุษยดำเนินกิจกรรมตามปกติโดยไมมีกิจกรรม
การลดกาซเรือนกระจกใดๆ เพิ่มเติมเลย ปริมาณการปลอย = [GHG จาก
การ เผาไหมเชื้อเพลิงในป ๒๐๒๐ = ๓๖๗.๔๔
MtCO2eq = ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.5 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
4.2 สัดสวนพลังงาน
การใชพลังงานทดแทนในปงบประมาณ 2562 จากรายงานผลการดำเนินงาน
มี แ นวโน ม ไม บ รรลุ ค  า เป า หมายภายใน
หมุนเวียนตอการใช
ดานพลังงานทดแทน ของ พพ. ไดรายงานผลการใชพลังงานทดแทนในรูปของ
รอยละ
ระยะเวลาสิ้นสุดแผน เนื่องจากป 2561
พลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้น ไฟฟา ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพที่ 14,189 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
เปนอยางนอยรอยละ 25 และมีการใชพลังงานขั้นสุดทายที่ 86,414 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ คิดเปน
การใชพลังงานทดแทนตอการใชพลังงานขัน้ สุดทายรอยละ 16.42
(ที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=52806)
ปงบประมาณ
สัดสวนการใชพลังงานทดแทน (%)
2560
14.24
2561
15.15
2562
16.42
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พลังงานทดแทนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ร อยละ 15.15 และในป 2562 พลั งงาน
ทดแทนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย รอยละ
16.42 ซึ่งเพิ่มขึ้น เทากับ 1.3 คิดเปน
ร อ ยละ 8.6 ซึ ่ ง ไม บ รรลุ ค  า เป า หมายที่
กำหนดให สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการ
ใชพลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้นเปนอยางนอย
รอยละ 25
อย า งไรก็ ต าม พบว า สั ด ส ว นพลั ง งาน
หมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย มีการ
เพิ ่ ม ขึ ้ น อย า งต อเนื ่ อง ตั ้ ง แต ป 2560 –
2562

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.5 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
4.3 จำนวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มี
การบูรณาการการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (เพิ่มขึ้น)

จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการจัดทำขอมูลปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ำรวม
107 แหง แบงเปนเทศบาลนครและ อปท. พิเศษ 10 แหง เทศบาลเมือง 48
แหง และเทศบาลตำบล 49 แหง

จำนวน
(แหง)

จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวม
โครงการจัดทำขอมูลปริมาณการปลอยกาซ
เรื อนกระจกระดั บ เมื องเพื ่ อสนั บ สนุ น การ
พั ฒ นาสู  เ มื อ งคาร บ อนต่ ำ รวม 107 แห ง
เทาเดิม และขอมูลดังกลาวเปนขอมูลดาน
การลดก า ซเรื อ นกระจก ไม ส อดคล อ งกั บ
ตั ว ชี ้ ว ั ด การบู ร ณาการการปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อากาศ ซึ ่ ง เป น การ
ดำเนินงานดานการปรับตัวตอผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.4 องคกรหรือเครือขาย
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติในพืน้ ที่ชุมชน
(เพิ่มขึ้น)

มีองคกรที่รวมดำเนินงานดานเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน
และภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนรวม 29 องคกร อาทิสมาคมธุรกิจทองเที่ยว องคกร
จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และ หรือ
สำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
เครือขาย

มี อ งค ก รที ่ ร  ว มดำเนิ น งานด า นเครื อ ข า ย
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนรวม 29 องคกร
เทาเดิม
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.5 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
4.5 จำนวนประชากรที่
เสียชีวิต สูญหาย ไดรับ
บาดเจ็บ หรือตอง
โยกยาย/อพยพ
เนื่องมาจากผลของภัย
พิบัติทางธรรมชาติตอ
ประชากร 100,000 คน
(ลดลง)

ป พ.ศ. 2561 มีผูบาดเจ็บ 196 คน สูญหาย 8 คน อพยพ 1,597 คน และ
เสียชีวิต 84 คน โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมดใน ป 2561 เทากับ
66,413,979 คน
ป พ.ศ. 2562 มีผูบาดเจ็บ 30 คน สูญหาย 0 คน อพยพ 4,862 คน และ
เสียชีวิต 11 คน โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมดใน ป 2562 เทากับ
66,558,935 คน
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จำนวน
(คน:
ประชากร
แสนคน)

ไม บ รรลุ ค  า เป า หมาย เนื ่ องจาก ป 2561
มีจำนวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ไดรับ
บาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ
เนื่องมาจาก ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอ
ประชากร 100,000 คน เทากับ ๒.๘๔ คน
ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
(1,885 x 100,๐๐๐/66,413,979)
จำนวนผูประสบภัยพิบัติฯ = 1,885 คน
จำนวนประชากรทั้งหมด =66,413,979
คน
และป 2562 มีจำนวนประชากรที่เสียชีวิต
สู ญ หาย ได รั บ บาดเจ็ บ หรื อต องโยกยาย/
อพยพ เนื ่ อ งมาจาก ผลของภั ย พิ บ ั ต ิ ท าง
ธรรมชาติ ต  อ ประชากร 100,000 คน
เทากับ ๗.๓๗ คน ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐
คน
(4,903 x 100,๐๐๐/66,558,935)
จำนวนผูประสบภัยพิบัติฯ = 4,903 คน
จำนวนประชากรทั้งหมด = 66,558,935
คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๑

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.5 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
ผลการประเมิน
หนวยวัด ทิศทางของผล
ตัวชี้วัดที่
ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ/คำอธิบาย
การดำเนินงาน
4.6 จำนวนความรวมมือ
กับตางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรม
การดำเนินงานในแตละป
(เพิ่มขึ้น)

ในปงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
จำนวน
สิ่งแวดลอม อยูระหวางการจัดทำความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
(โครงการ)
จำนวน ๒ ฉบับ ไดแก
๑. ขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ทส.) กับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอรแลนดประจำประเทศไทย
๒. Memorandum of Understanding between the Ministry of Natural
Resources and Environment, Thailand and Smithsonian Institute,
USA
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำบันทึกความเขาใจ (MOU) กับประเทศตางๆ
ซึ่งเปนการดำเนินงานที่ตอเนื่องมาจากปงบประมาณกอน ดังนี้
1. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม แหง
สหพันธรัฐรัสเซีย วาดวยความรวมมือในการพิทักษสิ่งแวดลอม
2. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมสาธารณรัฐเกาหลี
3. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืนแหง
สาธารณรัฐโคลอมเบีย เพื่อสงเสริมความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. MOU ระหวาง ทส. กับกระทรวงสิ่งแวดลอมแหงญี่ปนุ วาดวยความรวมมือ
ดานสิง่ แวดลอม
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บรรลุคาเปาหมาย เนื่องจาก ใน ป 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อยูระหวางการจัดทำความ
รวมมือกับองคกรระหวางประเทศ จำนวน 2
ฉบับ

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

จากตารางที่ 5.4 สามารถสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 4
สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับ
ตางประเทศ ไดดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมาย มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนสง ลดลงรอยละ ๗ – ๒๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (เทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (Business as
Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนปฐาน) โดยประเทศไทยสามารถตรวจวัดผลการลด
ก า ซเรื อ นกระจกจากภาคพลั ง งานและภาคขนส ง ของป พ.ศ. 2560 ได เ พิ ่ ม ขึ ้ น 6.๐๔
MtCO2eq
- ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ จำนวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี
กิจกรรมการดำเนินงานในแตละป เนื่องจาก ในป 2562 อยูระหวางการจัดทำความรวมมือกับ
องคกรระหวางประเทศเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ
2) ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุคาเปาหมาย มีจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้นเปนอยางนอยรอยละ
๒๕ มีแนวโนมไมบรรลุคาเปาหมายภายในระยะเวลาสิ้นสุดแผน เนื่องจาก พลังงานทดแทนตอ
การใชพลังงานขั้นสุดทาย เพิ่มขึ้น เทากับ 1.3 คิดเปนรอยละ 8.6 ซึ่งไมบรรลุคาเปาหมายที่
กำหนดใหสัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้นเปนอยางนอยรอยละ
25 อยางไรก็ตาม พบวา สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย มีการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ตั้งแต ป 2560 – 2562
-- ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ จำนวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ
เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ไมบรรลุคาเปาหมาย
เนื่องจากรายงานขอมูล ในป ๒๕๖๑ และป ๒๕๖๒ มีจำนวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย
ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร
๑๐๐,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้น
3) ตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานเทากับผลการดำเนินงานในระยะครึ่งแผนหรืออยูในระหวางการดำเนินงาน มีจำนวน ๒
ตัวชี้วัด
- ตั ว ชี ้ ว ั ดที่ ๔.๓ จำนวนองคกรปกครองสว นท องถิ่น ที่ มี การบูร ณาการการปรับ ตัว ต อ การ
เปลี ่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มขึ้น ) เนื่องจากจำนวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการจัดทำขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับ
เมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเมืองคารบอนต่ำรวม ๑๐๗ แหง เทากันกับผลการดำเนินงาน
ในระยะครึ่งแผน
- ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ในพื ้ น ที ่ ช ุ ม ชน (เพิ ่ ม ขึ ้ น ) เนื ่ อ งจากมี อ งค ก รที ่ ร  ว มดำเนิ น งานด า นเครื อ ข า ยรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนรวม ๒๙ องคกร เทากันกับผลการ
ดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
5-47

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

สรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ยุทธศาสตร มีตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมาย
จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 41.94 ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุคาเปาหมาย จำนวน 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ
2๕.๘๑ ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานเทากับผลการดำเนินงานที่ผานมา หรืออยูในระหวางการดำเนินงาน จำนวน
๖ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๑๙.๓๕ และตัวชี้วัดที่มีขอมูลไมเพียงพอ หรือไมไดรับการรายงานขอมูล จำนวน 4
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 12.90 ดังภาพที่ 5.2
สรุ ป ผลการประเมิ น การดํา เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด จํา นวน 31 ตั ว ชี้ วั ด
ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
12.90%
41.94%
19.35%

ตัวชี้วัดที่บรรลุคา เปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุคา เปาหมาย

25.81%

ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานเทากับผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา หรืออยูในระหวางการ
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่มีขอมูลไมเพียงพอ หรือไมไดรับการรายงานขอมูล

ภาพที่ 5.2 กราฟแสดงผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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5.2 การประมวลผลการดำเนินงานของโครงการตามแนวทางการปฏิบัติ
การประมวลผลการดำเนินงานของโครงการตามแนวทางการปฏิบัติรายแผนงาน เพื่อคัดเลือก
โครงการที่มีการดำเนินงานสอดคลองกับแผนงานแตละแผนงาน ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร 11 กลยุทธ 30 แผนงาน 221 แนวทางการปฏิบัติ สามารถ
รวบรวมผลการดำเนิ นโครงการตามแนวทางปฏิบ ัติไดทั้งสิ้น 780 โครงการ จากภาคีเครือขาย 138 แห ง
รวมงบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 120,532,364,502.17 บาท มีแนวทางการปฏิบัติที่มีการดำเนินการที่
เกี่ยวของ 169 แนวทาง จากแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด 221 แนวทาง คิดเปนรอยละ 76.47 โดยจำแนกเปน
รายยุทธศาสตรได ดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 สรุปการประมวลผลการดำเนินงานของโครงการตามแนวทางการปฏิบตั ิในปงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร
1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สมดุลและเปนธรรม
2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไดรับ
การปองกัน บำบัดและฟนฟู
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
คุมคา และยั่งยืน
4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับ
ตางประเทศ
รวม

แนวทางการ
ปฏิบัติทั้งหมด
84

แนวทางการปฏิบัติที่มีการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวของ
66

78.57

57

49

85.96

46

32

69.57

34

22

64.71

221

169

76.47
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การประมวลผลการดํา เนิ น งานของโครงการ
ตามแนวทางการปฏิ บั ติ ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
12

22

ยุทธศาสตรที่ 4

14

32

ยุทธศาสตรที่ 3

8

49

ยุทธศาสตรที่ 2

18

66

ยุทธศาสตรที่ 1
0

20

40

แนวทางปฏิบัติที่มีการรายงานผล

60

80

100

แนวทางปฏิบัติที่ไมมีการรายงานผล

ภาพที่ 5.3 กราฟแสดงการประมวลผลการดำเนินงานของโครงการตามแนวทางการปฏิบัติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.2.1 การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ ๑
การประมวลผลการดำเนิ น งานตามแนวทางการปฏิบ ัติ ตามยุทธศาสตร ที่ ๑ ประกอบด ว ย
๒ กลยุทธสำคัญคือ กลยุทธที่ ๑.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน ประกอบดวย ๖ แผนงาน ไดแก (๑) ทรัพยากรปาไม(๒) ทรัพยากรน้ำ/น้ำบาดาล (๓) ทรัพยากรดินและ
ที่ดิน(๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๕) ทรัพยากรธรณี และ (๖) ความหลากหลายทางชีวภาพ กลยุทธที่ ๑.๒
การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน ประกอบดวย ๓ แผนงาน ไดแก (๑) การมีสวน
รวมในการจัดการ (๒) การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ และ (๓) การเสริมสรางความรูและความตระหนัก มี
แนวทางการปฏิบัติที่สำคัญรวม 84 แนวทาง สามารถรวบรวมผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับแนวทางการปฏิบัติ
ไดจำนวน 66 แนวทาง คิดเปนรอยละ 78.57 ของแนวทางการปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ 1 มีจำนวนโครงการ 270
โครงการ คิดเปน รอยละ 34.62 ของโครงการทั้งหมดที่ไดรับการรายงานจากภาคีเครือขาย โดยมีตัวอยาง
ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ดังตารางที่ 5.7
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ตารางที่ 5.7 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1. กิจกรรมปองกันและปราบปราม 1. การดำเนินการยึดคืนพื้นที่ปา จำนวน 1,690 คดี ผูตองหา 331 คน จำนวนพื้นที่ กรมปาไม
การบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไม
87,078 ไร
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.1.1.1)
2. การดำเนินคดีไม จำนวน 1,666 คดี ผูตองหา 649 คน จำนวน 109,089
ทอน/แผน/เหลี่ยม ปริมาตร 4,026 ลบ.ม. (ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
30 กันยายน 2562)
1.1.1 ทรัพยากรปาไม 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ปองกันรักษาปา
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.1.1.10)

1.1.2 ทรัพยากรน้ำ/
น้ำบาดาล

ระบบการคนหาพื้นที่บุกรุกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (ระบบพิทักษไพร) รายงานจุด กรมปาไม
การเปลี่ยนแปลงเพื่อหาพื้นที่บุกรุกและเขาตรวจสอบพื้นที่เปาหมายอยางรวดเร็ว โดย
มีการรายงานจุดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 364 จุด แบงเปน
1. จุดเขาใหม 0 จุด
2. อยูระหวางการดำเนินการ 8 จุด
3. ดำเนินการเสร็จสิ้น 356 จุด แบงเปน จุดบุกรุก 163 จุด ไมใชจุดบุกรุก 193 จุด
(ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ดำเนินการพัฒนาแหลงน้ำบาดาล เปาหมาย จำนวน ๑,๙๒๘ แหง ดำเนินการแลวเสร็จ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1. โครงการพัฒนาแหลงน้ำบาดาล
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ๑,๘๖๒ แหง เพิ่มปริมาณน้ำใชได ๔๓,๖๔๘,๘๐๐ ลูกบาศกเมตรตอป ประชาชนไดรับ
ประโยชน ๑๒๘,๔๖๕ ครัวเรือน และครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตร ๔๐,๖๐๐ ไร
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.1.2.4)

2. โครงการเติมน้ำใตดินในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ (ระยะที่ 1)
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.1.2.6)

ดำเนินการกอสรางระบบเติมน้ำสูชั้นน้ำใตดินผานสระ จำนวน 19 พื้นที่ (59 สระ)
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ตารางที่ 5.7 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1.1.3 ทรัพยากรดิน
โครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตาม ผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินใหชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562 สรุปได กองบริหารจัดการที่ดิน
สำนักงานนโยบายและ
และที่ดิน
นโยบายรัฐบาล
ดังนี้
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.1.3.7)
1. เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เปาหมาย จำนวนทั้งสิ้น 860 พื้นที่ 70 จังหวัด เนื้อที่
และสิ่งแวดลอม
ประมาณ 1,402,381-3-98.3 ไร
2. ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนแลว 210 พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ
665,199-1-15.26 ไร
3. จัดประชาชนลงในพื้นที่แลว 44,582 ราย ใน 188 พืน้ ที่ 62 จังหวัด 55,786
แปลง
4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพแลว จำนวน 132 พื้นที่
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ตารางที่ 5.7 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเล
1.1.4 ทรัพยากรทาง สำรวจประเมินสถานภาพหญาทะเล จากขอมูลสถานภาพแหลงหญาทะเลในประเทศไทย (ป 2558) รายงานพื้นที่มี
ทะเลและชายฝง
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.1.4.1)
ศักยภาพเปนแหลงหญาทะเล ประมาณ 159,829 ไร โดยทางฝงทะเลอันดามันมีเนื้อ และชายฝง
ที่ 99,633 ไร และฝงอาวไทยมีเนื้อที่ 60,196 ไร
การสำรวจและติดตามสถานภาพของแหลงหญาทะเลในปงบประมาณ 2562 มี
เปาหมายทั้งสิ้น 40,775 ไร สามารถดำเนินการสำรวจและติดตามพื้นที่รวม
59,824 ไร แยกเปนฝงทะเลอันดามัน 41,837 ไร จำนวน 6 จังหวัด (กระบี่ พังงา
ภูเก็ต ตรัง ระนอง และสตูล) และฝงทะเลอาวไทย 17,987 ไร จำนวน 10 จังหวัด
(ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฏรธานี
นครศรีธรรมราชและนราธิวาส) พบวาแหลงหญาทะเลสวนใหญรอยละ 54 มีสภาพ
สมบูรณปานกลาง และแหลงหญาทะเลรอยละ 32 มีสภาพสมบูรณดี – ดีมาก
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แผนงานที่
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ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1.1.5 ทรัพยากรธรณี 1. โครงการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ 1. รังวัดจัดทำแผนที่เพื่อหาปริมาตรในการจัดเก็บคาภาคหลวงแรหินออน หินแกรนิต กรมทรัพยากรธรณี
และสรางหมุดหลักฐานตามคาพิกัด หินประดับ แรแคลไซต และแรโดโลไมต เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บคา
บนพื้นฐานสากล (WGS 84) เพื่อ
หลวงแรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันเวลา ถูกตองตามความเปนจริง
พัฒนาแหลงวัตถุดิบ
รวม 77 แปลง ในเขตทองที่ดังนี้
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.1.5.3)
- จังหวัดนครสวรรค สุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 30
แปลง
- จังหวัดสระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 12 แปลง
- จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 แปลง
- จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดสงขลา จำนวน 20 แปลง
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 6 แปลง
2. รังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ เพื่อจัดทำฐานขอมูลในการดำเนินการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร รวม 29 แปลง ในเขตทองที่ดังนี้
- จังหวัดเลย จำนวน 13 แปลง
- จังหวัดสระบุรี จำนวน 16 แปลง
3. ดำเนินการจัดสรางสถานีควบคุมงานรังวัดคาพิกัดบนพื้นหลักฐานสากล WGS
84 (Word Geodetic System 1984) ครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร เพื่อ
ใชเปนหมุดหลักฐานแรกออกและบรรจบในการรังวัดคำขอตาม พ.ร.บ.แร หรืองาน
รังวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวม 56 สถานี ในเขตทองที่ดังนี้
- จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 สถานี
- จังหวัดสระบุรี จำนวน 9 สถานี
- จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร จำนวน 22 สถานี
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แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1.1.6 ความ
1. กิจกรรมจัดทำฐานขอมูลความ
ดำเนินการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปายานยาว ปา กรมปาไม
หลากหลายทางชีวภาพ หลากหลายทางชีวภาพ
เขาวง และปากระซุม จังหวัดสุราษฎรธานี รวมกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานขอมูล
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.1.6.8)
ความหลากหลายทางชีวภาพ พบชนิดพันธุพืช 311 ชนิด สัตว 189 ชนิด แมลง
249 ชนิด เห็ดรา 69 ชนิด ไลเคน 23 ชนิด ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 5 เรื่อง จาก
ชนิดพันธุที่สำรวจพบ เปนชนิดพันธุหายากหรือใกลสูญพันธุ ดังนี้
1.พืชหายากและใกลสูญพันธุตามสถานภาพการถูกคุกคามตามสภาพสากลวาดวยการ
อนุรักษ IUCN 61 ชนิด ตามสถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย Threatened
Plant in Thailand 31 ชนิดสถานภาพตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่งชิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธ 43 ชนิด
2. สัตวหายากและใกลสูญพันธุตามสถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย Thailand
Red Data 136 ชนิด สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535 จำนวน 103 ชนิด
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ตารางที่ 5.7 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
2. สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารความ จัดตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community Biobank สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
หลากหลายทางชีวภาพชุมชน
ใหเปนแหลงรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และเปนแหลงพันธุกรรม จากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน) (สพภ.)
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.1.6.2)
ตนทางของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของชุมชนตอไปใน
อนาคต
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพภ. ไดสนับสนุนใหองคกรของชุมชนสามารถ
พัฒนาและสรางกระบวนการในการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปญญาใหกับชุมชนในทองถิ่น ผานแนวคิดของการจัดทำธนาคารความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) โดยสพภ.ไดลงนาม
บันทึกขอตกลงฯ รวมกับวิสาหกิจชุมชน ๑๒ แหง อาทิ วิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพร
วนเกษตรปาตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรัพยากร: เทายายมอม และพืชหัวพวกมัน
และกลอย วิสาหกิจชุมชนกลุมเครือขายการจัดการความรูทรัพยากรชีวภาพบานหวย
สะพาน จังหวัดกาญจนบุรี ทรัพยากร: ตนแจง วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตสมุนไพร
เกษตรอินทรียบานโกทา หมู ๒ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ทรัพยากร: พืชสมุนไพร จำนวน ๘ ชนิด ผงหรือปรงเหลี่ยม กระเจียวขาว ขาโคม
ปลาไหลเผือก ผักสาบ (พืชเศรษฐกิจของชุมชนและมีแนวโนมที่จะสูญหาย) นมวัว
และ ชางนาว (พืชหายากในพื้นที่และมีสถานภาพใกลสูญพันธุ) ขันทองพยาบาท (พืช
หายากในพื้นที่และสามารถนำมาตอยอดในเชิงเศรษฐกิจได) วิสาหกิจชุมชุนกลุม
อนุรักษและฟนฟูขาวพันธุพื้นเมือง “หอมดอกฮัง” จังหวัดสกลนคร ทรัพยากร: ๑. ขาว
พื้นเมือง จำนวน ๑๑๐ สายพันธุที่กลุมมีอยูแลว และ ๒.ขาวพื้นเมือง สายพันธุที่จะ
เกิดขึ้นจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเครือขายเพิ่มเติม วิสาหกิจชุมชนกลุม
เพาะเลี้ยงฟามุยบานปงไคร จังหวัดเชียงใหม ทรัพยากร: ตนแมพันธุกลวยไม เปนตน
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1.2.1 การมีสวนรวม 1. กิจกรรมผูบริหารพบชุมชน
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน กับบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีตอกันมากยิ่งขึ้น รวมถึง บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิ
คอล จำกัด
ในการจัดการ
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.2.1.1)
คณะทำงานและผูประสานงานชุมชนไดมีโอกาสทำความรูจักชุมชนที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น โดยไดจัดกิจกรรมผูบริหารพบชุมชน จำนวน 36 ชุมชน จำนวน 2 ครั้ง (ทุก 6
เดือน)
2. โครงการเครือขายคนรักษแฝก
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.2.1.1)

โดยเครือขายภาคประชาชน ดำเนินกิจกรรมและขยายผลองคความรูการอนุรักษดิน
และน้ำ โดยใชหญาแฝกตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 และการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกในการสรางรายได ในป 2562 เครือขายคนรักษแฝก
มีการขยายผลการอนุรักษดินและน้ำ โดยการจัดกิจกรรม จำนวน 83 กิจกรรม
มีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 4,671 คน ตามยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก
1. ดานการสงเสริมการเรียนรูใหกับสมาชิกของเครือขายคนรักษแฝก
2. ดานการรณรงคสงเสริมการขยายผลการปลูกหญาแฝก
3. ดานพัฒนาการบริหารจัดการเครือขาย
4. ดานการศึกษา ทดลอง จัดทำฐานขอมูล
5. ดานการพัฒนาฝมือหัตถกรรมผลิตภัณฑจากหญาแฝก
6. ดานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ
- ปจจุบันเครือขายคนรักษแฝก มีสมาชิกจำนวน 10,011 คน
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ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1.2.2 การเสริมสราง การเตรียมความพรอมพัฒนากองทุน (สผ.) ไดรับความรวมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะนิติศาสตร กองบริหารกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สผ.
ศักยภาพการจัดการ
สิ่งแวดลอมเพื่อการสนับสนุนการ
เพื่อรองรับแผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสรุป
จัดการขยะ น้ำเสียและของเสีย
สาระสำคัญผลการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดลอม ดังนี้ แนวทางที่ 1
อันตรายอยางมีประสิทธิภาพตาม
จัดตั้งกองทุ นสิ่งแวดล อมเป นทุน หมุน เวี ยนที่ ไม มีส ถานะเป นนิต ิบ ุคคลและมี ส  ว น
แผนการปฏิรูปประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ราชการเป น หน ว ยงานบริ ห าร แนวทางที ่ 2 จั ด ตั ้ ง กองทุ น สิ ่ ง แวดล อ มเป น ทุ น
หมุนเวียนที่ ไม มีส ถานะเปน นิ ติ บุ คคลและมีองคการมหาชนเปน หนวยงานบริห าร
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.2.2.2)
แนวทางที่ 3 จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมเปนทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเปนนิติบุคคลและ
เปนหนวยงานของรัฐในกำกับ ซึ่งปจจุบัน สผ. ไดดำเนินการรางพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ...หมวดกองทุนสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง
ที่ 1 อยูระหวางการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวาระที่ 2
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ตารางที่ 5.7 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1.2.3 การเสริมสราง การพัฒนาศักยภาพเยาวชนดาน
ดำเนิน การสงเสริมและสนับ สนุน กิจ กรรมดา นสิ่ง แวดล อมของเครื อ ขายเยาวชน กรมสงเสริมคุณภาพ
ความรูและความ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิ ่ ง แวดล อ ม ผ า นทางชมรมอนุ ร ั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ มของ สิ่งแวดลอม
ตระหนัก
(Green Youth)
มหาวิทยาลัย ซึ่งปจ จุบ ัน มีเ ครื อ ข ายชมรมอนุร ั ก ษ ฯ ของมหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐ ใน
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1.2.3.2)
ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เปนสมาชิกเขารวมโครงการ จำนวน 66 สถาบัน ไดให
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) มาอยางตอเนื่อง และในป 2562 ไดนำเกณฑประเมิน
โครงการ Green Youth มาใช ป ระเมิ น ผลการดำเนิ น งานด า นสิ ่ ง แวดล อ มของ
มหาวิทยาลัย อยางเปนรูปธรรมครั้งแรก เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ กิจกรรมดาน
สิ ่ ง แวดล อ ม Green Youth ที ่ ม ี ผ ลงานชั ด เจนเป น รู ป ธรรม ได ผ ลลั พ ธ แ ละมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนำมาขยายผลหรือเผยแพรสูสาธารณชนได ทั้งนี้ ไดมีการ
จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผลการดำเนิ น งานโครงการ Green Youth โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ผ  า นเกณฑ
มาตรฐานประเมินโครงการ Green Youth จำนวน 42 มหาวิทยาลัย และเครือขาย
มหาวิทยาลัยที่ดำเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ภายใตโครงการ Green Youth มีนักศึกษาที่ไดรับ
ความรูและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน
กวา 6,037 คน
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5.2.2 การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ 2
การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย ๓
กลยุทธสำคัญคือ กลยุทธที่ 2.๑ การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนา
เครื ่ อ งมื อ กลไกการบริ ห ารจั ด การ (๒) การจั ด การน้ ำ เสี ย ๓) การจั ด การคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง และ
(๔) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย กลยุทธที่ 2.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และ (๒) การฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่
ส งผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม และกลยุ ทธ ที่ 2.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดล อมอื่น
ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก (๑) การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน และ (๒) การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ ่ งแวดล อมศิ ล ปกรรม มี แนวทางการปฏิ บ ัติท ี่ส ำคัญ รวม 57 แนวทาง สามารถรวบรวมผลการดำเนิ น งาน
ที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ จ ำนวน 49 แนวทาง คิ ด เป น ร อ ยละ 85.96 ของแนวทางการปฏิ บ ั ติ
ในยุทธศาสตรที่ 2 มีจำนวนโครงการ 288 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.92 ของโครงการทั้งหมดที่ไดรับการ
รายงานจากภาคีเครือขาย โดยมีตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการฯ ดังตารางที่ 5.8
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ตารางที่ 5.8 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการ 1. จัดทำรางกฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง) ปจจุบันอยู กระทรวงสาธารณสุข
2.1.1 การพัฒนา
มูลฝอยและเพิ่มศักยภาพการจัดการ ระหวางการแกไขจากกฤษฎีกา
เครื่องมือกลไกการ
2. อยูระหวางการจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามกฎกระทรวงกำหนด
มูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข
บริหารจัดการ
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมาย มาตรฐานวิชาการ รูปแบบ
ตนแบบ นวัตกรรม วิจัย และ
เทคโนโลยี
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.1.1.2)
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กิจกรรม
๑) การจัดทำแนวทางการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
๒) การจัดทำแนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

สผ. ไดดำเนินการจัดทำโครงการที่เกี่ยวของสำเร็จลุลวงแลวภายในปงบประมาณ
กองวิเคราะหผลกระทบ
๒๕๖๒ ดังนี้
สิง่ แวดลอม สผ.
๑. จัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จำนวน ๒
ฉบับ คือ
๑.๑ แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนา
ปโตรเลียมบนบก
๑.๒ แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนา
ปโตรเลียมในทะเล
๒. การจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานการจัดการน้ำเสีย สำหรับคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม (คชก.)
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ตารางที่ 5.8 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
๓) การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรที่ ๓. การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับรายงานการประเมินผลกระทบ
เกี่ยวของกับรายงานการประเมินผล สิ่งแวดลอม โดยการจัดอบรมทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของกับการจัดทำและการ
พิจาณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จำนวน ๑๐ ครั้ง ซึ่งผลการวัดระดับ
กระทบสิ่งแวดลอม
ความรูภายหลังการอบรมพบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูมากกวารอยละ ๘๐
๔) การจัดทำแนวปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในการพิจารณารายงานการ ทุกครั้ง
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ๔. การจัดทำแนวปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.1.1.4)
2.1.2 การจัดการน้ำ โครงการกอสรางและติดตั้งระบบผลิต ติดตั้งระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา ขนาด ๕๐๐ ลูกบาศกเมตร จำนวน กระทรวงพลังงาน
เสีย
กาซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงาน
๑ แหง ณ สหกรณกองทุนสวนยางควนเปล จำกัด หมูที่ ๒ ต.ทาเรือ อ.โคกโพธิ์
ยางพาราภาคใตชายแดน (ปตตานี) จ.ปตตานี เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในระดับชุมชนและเพื่อเปนการขจัด
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.1.2.8)
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากน้ำเสียยางพารา (ลดปญหากลิ่นของน้ำเสีย) โดยไดสงมอบ
เทคโนโลยีระบบผลิตกาซธรรมชาติเสร็จเรียบรอยแลว พรอมจัดอบรมเรียนรูและ
ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการระบบใหมีความยั่งยืน
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
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ตารางที่ 5.8 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
กรมควบคุมมลพิษ
การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.1.3 การจัดการ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
- ติดตาม เฝาระวังและรายงานสถานการณคุณภาพอากาศเปนประจำทุกวันผานทาง
คุณภาพอากาศและ
ปริมณฑล
Application Air4Thai และเว็ปไซต http://air4thai.pcd.go.th
เสียง
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.1.3.5)
- จัดทำมาตรการการแกไขปญหาฝุนละออง ขนาดเล็ก PM2.5 ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ประชุมเตรียมการและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การแกไข
ปญหาฝุนละออง PM2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ใหสอดคลอง
กับสถานการณ
- จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุน
ละออง” ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๒
- ตรวจสอบและรายงานระดับเสียงทุกวันผาน http://noisemonitor.net
2.1.4 การจัดการขยะ 1. โครงการถังขยะอัจฉริยะ (Smart
มูลฝอยชุมชน และของ Bin)
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.1.4.15)
เสียอันตราย

จัดทำถังขยะที่สามารถแยกขยะไดอัตโนมัติเปน 1) ขยะขายได (เชน ขวดพลาสติก
แกว กระปอง) 2) ขยะทำเชื้อเพลิง (เชน ฝาแกวพลาสติก หลอดพลาสติก) และขยะ
ทั่วไป พรอมสะสมคะแนนจากการคัดแยกขยะผานระบบ Web-Application: SSHE
Token ซึ่งนำ Blockchain มาประยุกตใช

5-63

บริษัท ปตท. จำกัด
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ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.8 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
2. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมบรรจุ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดเสนอนโยบายมาตรการภาษี
กระทรวงการคลัง
ภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดเองทาง เพื่อสงเสริมบรรจุภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดเองทางชีวภาพ โดยคณะรัฐมนตรีไดมี
ชีวภาพ
มติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.1.4.7)
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมบรรจุภัณฑพลาสติกที่ยอย
สลายไดเองทางชีวภาพ) (ราง พรฎ.ฯ)เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 และสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจแกรางพรฎ.ฯ ฉบับดังกลาวแลวเสร็จ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในราง พรฎ.ฯ ฉบับแกไข เมื่อวันที่ 15
เมษายน 2563 เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูในระหวางรอลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
กระทรวงยุตธิ รรม
การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับ
กระทรวงยุติธรรมไดมีการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนแหลง
2.2.1 การพัฒนา
เงินทุนสำหรับคาใชจายเกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดี การปลอย
เครื่องมือทางการเงิน ผลกระทบเกี่ยวกับดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชั่วคราวผูตองหาหรือจำเลย การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ ผูไดรับ
และกฎหมาย
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.2.1.2)
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใหความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2562 – 2563 กระทรวงยุติธรรม ไดชวยเหลือ
คาใชจายในการดำเนินคดีใหกับประชาชน จำนวน 149 เรือ่ ง และการปลอยตัว
ชั่วคราว ผูตองหา หรือจำเลย จำนวน 151 เรื่อง
2.2.2 การฟนฟูพื้นที่ การแกปญหาสารอินทรียระเหยงาย
วิกฤติที่สงผลกระทบตอ ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณ
สิ่งแวดลอม
ใกลเคียง จ.ระยอง
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.2.2.1)

การแกปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง จ.ระยอง กรมควบคุมมลพิษ
- ขับเคลื่อนใหหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
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ตารางที่ 5.8 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
- ขับเคลื่อนกลไกการแกไขปญหาผาน “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและแกไข
ปญหาสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในพื้นที่มาบตาพุด เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออารพีซี และบริเวณใกลเคียง จังหวัดระยอง” และมีการแตงตั้งคณะทำงานดาน
เทคนิคเพื่อแกไขปญหาสารอินทรียระเหยงายในพื้นที่ รายงานความกาวหนาตอคณะ
กรรมการฯ เพื่อทบทวนมาตรการแกไขปญหาสารอินทรียระเหยงายเปนระยะ และ
อาจมีการเขาตรวจสอบการระบายสารอินทรียระเหยงายจากแหลงกำเนิดมลพิษ โดย
เนนกิจกรรมที่สำคัญ ไดแก ๑) กิจกรรมการขนถายบริเวณพื้นที่ทาเรืออุตสาหกรรม
๒) กิ จ กรรมการซ อ มบำรุ ง ประจำป (Shutdown/ Turnaround) ๓) ถั ง กั ก เก็ บ
สารเคมี / ป โ ตรเลี ย ม และ ๔) โรงกลั ่ น น้ ำ มั น /โรงแยกก า ซธรรมช า ติ
- ติดตาม ตรวจวัด เฝาระวัง และรายงานผลสถานการณ VOCs ในพื้นที่ แจงการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและจังหวั ดระยอง ตรวจสอบหาสาเหตุ/ กำกับ ดู แล
แหลงกำเนิดอยางเขมงวด
- จัดทำกฎหมายในการควบคุมการระบายสารอินทรียระเหยงายจากแหลงกำเนิด
อุตสาหกรรม โดยไดดำเนินการยกรางมาตรฐานจำนวน ๓ เรื่อง ไดแก (๑) กำหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งสาร ๑, ๓ – บิวทาไดอีน ในรูปอัตราการระบายรวม
(Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่มีการใช/ผลิตสารดังกลาว (๒) ปรับปรุง
มาตรฐานฯ โรงกลั่นน้ำมันปโตรเลียมสำหรับควบคุมการระบายสารเบนซีน ในรูปแบบ
การเฝ า ระวั ง บริ เ วณริ ม รั ้ ว (Fence line monitoring) และ (๓) กำหนดค า ขี ด
ความสามารถในการรองรับ สารเบนซีนของพื้น ที่ส ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
ประเภท ที่ ๔๒ และ ๔๔ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (รวมทาเรือ) เหมราช
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ตารางที่ 5.8 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ไดรับการปองกัน บำบัดและฟนฟู
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หนวยงาน
ตะวันออก ผาแดง เอเชีย และอารไอแอล ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมลพิ ษได มี ม ติ
เห็นชอบกับรางมาตรฐานฯ ดังกลาวแลว
- สภาอุ ต สาหกรรมแห งประเทศไทยมี ก ารจั ด ตั ้ง คณะกรรมการบริ ห ารโครงการ
ร ว มมื อ ดำเนิ น โครงการนำร อ งเพื ่ อ จั ด การการระบายไอสาร 1, 3 – บิ ว ทาไดอี น
โดยใช ม าตรการตาม Cod of Practice ในขณะที ่ ม ี ก ิ จ กรรมหยุ ด ซ อ มบำรุ ง
(Shutdown/Turnaround) โดยมี คพ. กรอ. และสถาบันปโตรเลียมเปนที่ปรึกษา
กองสิ่งแวดลอมชุมชนและ
2.3.1 การจัดการ
1. โครงการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 1. จัดทำแผนแมบทการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ
พื้นที่เฉพาะ สำนักงาน
สิ่งแวดลอมชุมชน
เชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดลอม ในชวงระยะยาว
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศภูมิศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนของ นโยบายและแผน
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.3.1.1)
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ประเทศไทย
สิ่งแวดลอม
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กระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง 1. จัดทำแนวทางและเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน
(GREEN & CLEAN Communities/Cities) เพื่อใหเกิดผลลัพธดานสุขภาพ
ชุมชนในการจัดการอนามัย
2. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Communities/Cities และสนับสนุน
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
- กิจกรรม 1 พัฒนาหลักสูตร อสม. การพัฒนาตนแบบชุมชนสู GREEN&CLEAN Communities /Cities
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครอง
และสื่อการเรียนรู E-learning
สวนทองถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA)
สำหรับประชาชนในการจัดการ
4. พัฒนาหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ
อนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน
- กิจกรรม 2 สงเสริมและสนับสนุน ดานการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน
การพัฒนากลไกการดำเนินงาน EHA 5. สงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุมวัย
6. สรางความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมแกชุมชน
เพื่อการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.3.1.1)
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1. เงินอุดหนุนหนวยอนุรักษ
คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหนวย กองจัดการสิ่งแวดลอม
2.3.2 การจัดการ
ธรรมชาติและศิลปกรรม
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นทั่วประเทศ มีการประชุมรวม ๒
สผ.
ทองถิ่น ๗๖ จังหวัด
ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ
และสิ่งแวดลอม
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.3.2.1)
โครงการ/แผนงานของหนวยอนุรักษฯ ในแผนงานที่ ๑ จำนวน ๗๖ โครงการ วงเงิน
ศิลปกรรม
6,950,000 บาท แผนงานที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
แผนงานที่ ๓ จำนวน ๖๙ โครงการ จำนวน ๓,๖๘๖,๐๐๐ บาท และแผนงานที่ ๔
จำนวน ๒๙ โครงการ วงเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท สผ. ดำเนินการโอนเงินใหหนวย
อนุรักษฯ แลว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ หนวย
อนุรักษฯ ดำเนินการตามแผนงานโครงการเสร็จสิ้น และรายงานผลการดำเนินงานให
สผ.เรียบรอยแลว
2. โครงการสำรวจขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน และแหลงโบราณคดี
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2.3.2.4)

โบราณสถานที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน จำนวน 5 แหง ไดแก 1)วัด กรมศิลปากร
บางทีง จ.สงขลา 2)วัดจุฬามณี จ.ปตตานี 3) มัสยิดเซฟ (มัสยิดตึกขาว) 4)วัดทาขาม
กรุงเทพฯ และ 5) ศาลเจาเกียนอันเกง กรุงเทพฯ
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5.2.3 การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ 3
การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ ๓ ประกอบดวย ๓ กลยุทธ
สำคัญคือ กลยุทธที่ ๓.๑ การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๒) การสงเสริมพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กลยุทธที่ ๓.๒
การสงเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ประกอบดวย ๓ แผนงาน ไดแก (๑) การเกษตร (๒) การอุตสาหกรรม
และ (๓) การทองเที่ยว และกลยุทธที่ ๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ประกอบดวย
๒ แผนงาน ได แก (๑) การใช ป ระโยชน ความหลากหลายทางชีวภาพ และ (๒) การเพิ่มมูลคาในการพัฒนา
เศรษฐกิ จ บนฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพ มี แ นวทางการปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ส ำคั ญ ๔๖ แนวทาง สามารถรวบรวมผล
การดำเนินงานที่เกี่ยวของกับแนวทางการปฏิบัติจำนวน 32 แนวทาง คิดเปนรอยละ 69.57 ของแนวทางการ
ปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ 3 มีจำนวนโครงการ 136 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.44 ของโครงการทั้งหมดที่ไดรับ
การรายงานจากภาคีเครือขาย โดยมีตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการฯ ดังตารางที่ 5.9
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ตารางที่ 5.9 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
กรมสงเสริมคุณภาพ
3.1.1 การปรับเปลี่ยน 1. การสงเสริมการผลิต การบริการ ดำเนินการสรางการมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืนในกลุมผูผลิต
สิ่งแวดลอม
พฤติกรรมที่เปนมิตรกับ และการบริโภค เพื่อรองรับมาตรฐาน OTOP ผูใหบริการ และผูบริโภค ตรวจประเมิน ใหขอเสนอแนะ และรับรองสถาน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประกอบการ/กลุมเปาหมายตามมาตรฐาน G Green เชน ผูผลิต OTOP (Green
สิ่งแวดลอม
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.1.1.1)
Production) โรงแรม (Green Hotel) อุทยานแหงชาติ (Green National Park))
และสำนักงาน (Green Office) พัฒนาเกณฑ และตรวจรับรองภัตตาคารที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Restaurant) เพื่อใหมีการผลิต บริการ และบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และมีการกำจัดของเสีย ไดแก น้ำเสีย และ
ขยะอยางเหมาะสม
ผลการดำเนินงาน ผูเขารวมโครงการมีการดำเนินกิจกรรม และผานเกณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม G-Green ในปงบประมาณ 2562 ดังนี้ กลุมโรงแรม Green Hotel
จำนวน 74 แหง กลุมสำนักงาน Green Office จำนวน 176 แหง กลุมสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก Green Production จำนวน 50 แหง อุทยานแหงชาติ Green
National Park จำนวน 24 แหง และสถานบริการ รานอาหาร Green Restaurant
จำนวน 15 แหง

5-70

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
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ตารางที่ 5.9 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
2. PTT Touch Green Society
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธภายในบริษัทใหความรูเกี่ยวกับปญหามลพิษขยะ วิธีการลด บริษัท ปตท. จำกัด
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.1.1.2)
ขยะตามหลัก 3Rs จัดทำ Knowledge sharing การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่ (มหาชน)
สงไปกำจัดตั้งแตตนทาง
- จัดทำโครงการรณรงคใหพนักงานนำขยะรีไซเคิลมาแลกของรางวัลทุกวันพุธสิ้นเดือน
โดยนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกตใชและพัฒนาเปน ระบบ “SSHE Token
(Touch Green: รณรงคคัดแยกและแลกขยะรีไซเคิลลดภาวะโลกรอน)” มาพัฒนา
ร ว มกั บ การคั ด แยกขยะรี ไ ซเคิ ล ซึ ่ ง ได จ ดลิ ข สิ ท ธิ ์ เ ป น ระบบแรกที ่ น ำเทคโนโลยี
Blockchain มาใชในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกจากการคัดแยกขยะอีกดวย โดย
สามารถลดก า ซเรื อ นกระจกจากการคั ด แยกขยะรี ไ ซเคิ ล ได ก ว า 16 ตั น ก า ซ
คารบอนไดออกไซด จัดกิจกรรมลดการใชถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียว (Single Use
Plastic Free Day)
- จัดทำแนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย และมาตรฐานถังขยะมูลฝอย เพื่อนำขยะไปใช
ประโยชนใหไดสูงสุด ลดการสงกำจัดโดยวิธีการฝงกลบ
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ตารางที่ 5.9 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
กรมพัฒนาพลังงาน
ผลิตเอทานอลดวยการใชความเขมขนของสารตั้งตนสูงหรือ High gravity
1. โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต
3.1.2 การสงเสริม
fermentation (HG) สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเอทานอลและลดตนทุนการผลิตเอทา ทดแทนและอนุรักษ
พลังงานที่เปนมิตรกับ เอทานอลจากกากน้ำตาล
นอลไดอยางมีนัยสำคัญ และทางโครงการประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเชื้อยีสตสาย พลังงาน
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.1.2.3)
สิ่งแวดลอม
พันธุจากในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เทียบเทากับ
ยีสตอุตสาหกรรมที่นำเขาจากตางประเทศ

2. โครงการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่
ในการบริหารจัดการกากขยะแผง
เซลลแสงอาทิตยของประเทศไทย
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.1.2.4)

ขอมูลพื้นที่ศักยภาพในการจัดตั้งศูนยรีไซเคิลกากขยะแผงเซลลแสงอาทิตย และพื้นที่
ศักยภาพในการจัดตั้งศูนยรวบรวมกากขยะแผงเซลลแสงอาทิตย และจัดทําคูมือ
แนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผงเซลลแสงอาทิตย
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กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน
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ตารางที่ 5.9 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
กรมสงเสริมการเกษตร
3.2.1 การเกษตร
1. โครงการสงเสริมการผลิตและใช กรมสงเสริมการเกษตร สงเสริมการผลิตและใชปุยอินทรียและวัสดุอินทรียอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตป 2559 โดยใชกลไกศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 882 ศูนย ใน
ปุยอินทรียและวัสดุอินทรีย
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสงเสริมการผลิตและใชปุยอินทรียและวัสดุ
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.2.1.6)
อินทรีย ชวยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำใหดินมีสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพดี
ขึ้น และจากปริมาณปุยที่ผลิตไดสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารดังนี้
- ป 2559 ผลิตได 883,075.25 ตัน ใชประโยชนในพื้นที่ 813,111.21 ไร
เพิ่มธาตุอาหาร N P K ใหแกดินจำนวน 9,057.28 5,848.46 และ 11,049.33
ตัน ตามลำดับ
- ป 2560 ผลิตได 987,893.37 ตัน ใชประโยชนในพื้นที่ 871,563.06
ไร เพิ่มธาตุอาหาร N P K 10,405.35 7,239.83 และ 12,482.22 ตัน
ตามลำดับ
- ป 2561 ผลิตได 1,266,483.88 ตัน ใชประโยชนในพื้นที่
1,287,787.574 ไร เพิ่มธาตุอาหาร N P K ใหแกดินจำนวน 13,884.89
11,997.34 และ 16,308.85 ตัน ตามลำดับ
- ป 2562 ผลิตได 1,470,020.45 ตัน ใชประโยชนในพื้นที่
1,491,191.254 ไร เพิ่มธาตุอาหาร N P K ใหแกดินจำนวน 17,346.62
16,382.91 และ 19,125.53 ตัน ตามลำดับ
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ตารางที่ 5.9 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1. โครงการผลักดันการจัดทำผัง
จัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว จำนวน ๖ เมือง (เทศบาลหรือองคกรปกครอง
3.2.2 การ
กองสิ่งแวดลอมชุมชนและ
ชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง สวนทองถิ่น) ไดแก ๑) เทศบาลเมืองกระทุมลม จังหวัดนครปฐม ๒) เทศบาลเมืองไรขิง พื้นที่เฉพาะ (สผ.)
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
จังหวัดนครปฐม ๓) เทศบาล ตำบลออมใหญ จังหวัดนครปฐม ๔) เทศบาลเมืองบาน
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.2.2.4)
ฉาง จังหวัดระยอง ๕) เทศบาลตำบลบานฉาง จังหวัดระยอง และ ๖) เทศบาลตำบล
หัวสำโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย ผังแสดงที่ตั้งพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมสำหรับ
การอนุรักษและดูแลรักษา ซึ่งมีความสอดคลองกับเงื่อนไขดานกฎหมายและดานภูมิ
นิเวศ และมาตรการและวิธีการนำไปสูการปฏิบัติ อาทิ มาตรการควบคุม มาตรการ
สงเสริม มาตรการจูงใจ และมาตรการสรางความเปนธรรม รวมทั้ง เสนอแนะพืน้ ที่
เปาหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวในอนาคตของแตละเมือง
อยูระหวางดำเนินการเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม New กรมพัฒนาพลังงาน
2. โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่ม
ทดแทนและอนุรักษ
S-Curve เพื่อรองรับการพัฒนาตามแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ประสิทธิภาพพลังงาน ใน
(EEC:East Economic Corridor) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พลังงาน
อุตสาหกรรม New S Curve เพื่อ
รองรับการพัฒนาตามแนวนโยบาย (พพ.) มีแนวคิดในการศึกษาคาดัชนีการใชพลังงานในอุตสาหกรรม New S-Curve
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เพื่อเปนแนวทางและรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
(East Economic Corridor)
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.2.2.7)
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ตารางที่ 5.9 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
กรมการทองเที่ยว
3.2.3 การทองเที่ยว 1. โครงการสงเสริมและพัฒนา
1.รางวัลการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourist
ศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินคาและ Award) ภายใตแนวคิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี (Culture and
บริการดานการทองเที่ยวและ
Heritage Tourism) จำนวน 2 รางวัล
มาตรฐานการทองเที่ยวอาเซียน
2. ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานเมืองทองเที่ยวสะอาดของอาเซียน จำนวน 4
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหง
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมตรวจประเมิน 3.ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน จำนวน 19 แหง
และรับรองมาตรฐานการทองเที่ยว
อาเซียน
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.2.3.3)
งบประมาณ 2562 โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร 10 แหง ไดรับการอนุรักษ กรมศิลปากร
2.โครงการพัฒนาแหลง
และพัฒนา อยางตอเนื่อง ดังนี้
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
1.อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี จ.เพชรบุรี โบราณสถานไดรับการอนุรักษและ
ทางการทองเที่ยว ในกิจกรรม
พัฒนา 30 แหง
ปรับปรุงพัฒนา เสริมสราง
2.อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห จ.กาญจนบุรี โบราณสถานไดรับการอนุรักษและ
ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวทาง
พัฒนา 5 แหง
ศิลปวัฒนธรรม
3. อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานไดรับการอนุรักษและพัฒนา
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.2.3.5)
30 แหง
4. อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย จ.สุโขทัย โบราณสถานไดรับการอนุรักษและพัฒนา
193 แหง
5. อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โบราณสถานไดรับการอนุรักษและ
พัฒนา 94 แหง
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สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
6. อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร โบราณสถานไดรับการอนุรักษและพัฒนา 54 แหง
7. อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท จ.อุดรธานี โบราณสถานไดรับการอนุรักษและ
พัฒนา 76 แหง และภูมิทัศน เสนทางชมโบราณสถานภายในอุทยานฯ 8 แหง
8. อุทยานประวัติศาสตรพิมาย จ.นครราชสีมา โบราณสถานไดรับการอนุรักษและ
พัฒนา 12 แหง พัฒนาภูมิทัศนภายในปราสาทหินพิมาย ปรับปรุงอาคารศูนยขอมูล
อุทยานฯและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ (ทางลาด) ภายในอุทยานฯ และ
พัฒนาภูมิทัศนสระน้ำโบราณ(สระเพลง)
9. อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง จ.บุรีรัมย โบราณสถานไดรับการอนุรักษและพัฒนา
9 แหง บูรณะ ปรับปรุงภูมิทัศนสะพานขอม ในพื้นที่อุทยานฯ และปรับปรุงถนนและ
ลานจอดรถดานหลังปราสาทพนมรุง
10. อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ จ.เพชรบูรณ โบราณสถานไดรับการอนุรักษและ
พัฒนา 45 แหง และบูรณะเจดียทิศโบราณสถานเขาคลังนอก ในพื้นที่อุทยานฯ
3.3.1 การใชประโยชน โครงการปาครอบครัว:
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ ดวยการสนับสนุนใหชุมชนสรางปานิเวศบนที่ดิน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
ความหลากหลายทาง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ กรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือที่เรียกวา ปาครอบครัว และสพภ. ไดพัฒนา Application จากฐานชีวภาพ (องคการ
ชีวภาพ
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.3.1.1)
ชุมชนไมมีคา บนมือถือ เพื่อใหใชมือถือจับพิกัด ตรวจสอบขอมูลพื้นที่และชนิดตนไมที่ มหาชน) (สพภ.)
เหมาะสมที่จะปลูก รวมทั้ง วาดขอบเขตแปลงปลูกเพื่อการติดตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
สีเขียว โดยสพภ. ไดเขาไปหนุนเสริมใหประชาชนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ปาครอบครัว นอกเหนือจากการปลูกไมมีคา โดยเนนการปลูกพืชพื้นลาง อาทิ
สมุนไพร และพืชพันธุ พื ้น ถิ ่นเพื่ อนำมาตอยอดพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ มี ความเป น
เอกลักษณเฉพาะของแตละชุมชน สพภ.เนนคุณคาบริการระบบนิเวศ (Ecosystem
services) ที ่ ม ี ม ู ล ค า มากกว า เนื ้ อ ไม การดำเนิ น แผนงานนี ้ ยั ง เป น ไปตามมติ
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สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่
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ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
คณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให สพภ. ทำหนาที่ขยายผลและขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม
มีคาทั่วประเทศ เพื่อเปนตนทางของการสรางรายไดแกชุมชน พรอมไปกับการเพิ่ ม
พื้นที่สีเขียวใหกับประเทศ ในการขยายผลและขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมมีคา สพภ.
ไดพัฒนาเครื่องมือทางการเงินการคลังเพื่อประเมินมูลคาที่ไดจากการบริการของระบบ
นิเวศ จากการสราง และ/หรือการรักษาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของชุมชนใหดำรงคงอยู
(บาทตอไร) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดดำเนินโครงการชุมชนไมมีคา-ปา
ครอบครัวในภูมินิเวศตะวันออกเฉียงเหนือ (เครือขายสกลนคร (สกลนคร/กาฬสินธุ)
และไดดำเนินการพัฒนา Model การประเมินมูลคาระบบนิเวศ เพื่อใหคาปจจัยในการ
ประเมิน มีความละเอีย ดที่ผ ัน แปรไปตามภูมินิเ วศ และรูป แบบของสั งคมต น ไมที่
แตกตาง โดยไดตัวแทนมูลคาระบบนิเวศ ๒ ประเภทสังคมตนไม ประเภทที่ ๑ ไดแก
ปาเต็งรัง ใหบริการระบบนิเวศ ๑๑๔,๖๗๑.๘๙ บาท/ไร/ป และประเภทที่ ๒ ไดแก ปา
สวนยาง ใหบริการระบบนิเวศ ๗๒,๙๖๒.๓๓ บาท/ไร/ป ดังนั้น เพื่อใหเปนตัวแทนของ
เครือขาย ซึ่งมีรูปแบบการปลูกที่ผสมผสานทั้งปาเต็งรัง ปาสวนยาง จึงนำมูลคาทั้ ง
๒ ประเภท มาดำเนินการเฉลี่ยเพื่อเปนตัวแทน ไดมูลคาเฉลี่ย ๙๓,๘๑๗ บาท/ไร/ป
นอกจากนี้ สพภ. ยังไดพัฒนาเครื่องมือ กลไกทางเศรษฐศาสตรเพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชน อาทิ เครื่องมือประเมินมูลคาระบบนิเวศ และการเผยแพรผลงานและสราง
ความรวมมือในภูมิภาค
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แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
สำนักงานการวิจัย
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทาง
3.3.2 การเพิ่มมูลคาใน 1. แผนงานวิจัยที่มุงเปาตอบสนอง
แหงชาติ
การพัฒนาเศรษฐกิจบน ความตองการในการพัฒนาประเทศ: ชีวภาพ
- การสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ฐานทรัพยากรชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม
หลากหลายทางชีวภาพ
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเปนเวชภัณฑอาหารเสริมและเครื่องสำอาง
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.3.2.2)
- อนุรักษพันธุกรรมพืชและสัตว
2. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการ
อนุรักษและใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3.3.2.1)

สรางความเขมแข็งใหเ ศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจ บนฐานการใชประโยชน และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้ สพภ. ใชตราสงเสริมผลิตภัณฑ จากฐานชีวภาพ (องคการ
Bio - Economy Promotion Mark เปนกลไกการสรางรายไดที่นำไปสูการอนุรักษ มหาชน)
โดยในป ๒๕๖๒ สพภ.สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตัวอยางกวา ๗๕ แหง มีผลิตภัณฑ
ที่ไดรับตราสงเสริม ๒๔๑ ผลิตภัณฑ บันทึกรายไดรวม ๑๐๗.๘๔๑ ลานบาท จาก
งบประมาณรายจ ายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที ่ ได ร ั บ ๒๗ ล าน (รวมบุคลากร
งบดําเนิน การ จางที่ปรึ กษา และอุดหนุน ) อนึ่ง การดำเนิน การตามแผนงานที่ ๑
เปนการดำเนินงานสรางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย อยางครบ
วงจรตลอดสายการผลิต ตั้งแตตนน้ำ (วัตถุดิบ) กลางน้ำ (กระบวนการผลิต) และ
ปลายน้ำ (ชองทางการจำหนายสูผูบริโภค) ในการสรางเศรษฐกิจจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สพภ. เริ่มจาก การระดับชุมชนไปจนถึงระดับธุรกิจ ผลิตภัณฑที่ผลิต
ภายใต BEDO Concept จะไดรับเครื่องหมาย Bioeconomy promotion mark การ
ดำเนินงานดังกลาวกอใหเกิด Impact คือ ชุมชนไดมีการพัฒนา สรางผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีโดดเดนเปนเอกลักษณของชุมชน โดยสพภ. ไดชวย
สรางการเรียนรู การนำผลิตภัณฑเขาสูตลาดดิจิทัล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพภ.มี
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.9 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
เครือขายชุมชนทองถิ่นที่สามารถเปนตัวอยางของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพกวา ๗๐ ชุมชน และพรอมจะทำหนาที่เปนศูนยเรียนรู
เพื่อขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพไปยั งชุ มชนอื่ น
รวมทั้ง สพภ. ยังไดจัดทำฐานข อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ในลักษณะคลั ง
ทรัพยากรพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการใชประโยชนควบคูกับการ
อนุรักษอยางครบวงจร ซึ่งในระยะตอไป สพภ. จะไดจัดทำแผนที่ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอยางยั่งยืน (National
Geographical Biodiversity and Traditional Knowledge Map for Sustainably
Bio-economic Development) ในลักษณะเดียวกับการจัดทำ Agri-map เพื่อเป น
ทางเลือกของการสรางเศรษฐกิจที่ชุมชนทองถิ่นสามารถนำมาปรับใชเปนแนวทางการ
สรางรายได ซึ่งเปนอีกหนึ่งแนวทางในการสรางเศรษฐกิจฐานราก สรางการกระจาย
รายได และลดความเหลื่อมล้ำใหชุมชนทองถิ่นหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง
ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปตอไป
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

5.2.4 การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ 4
การประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ ๔ ประกอบดวย ๓
กลยุทธสำคัญคือ กลยุทธที่ ๔.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน และ (๒) การลดการปล อยกาซเรือนกระจก กลยุทธที่ ๔.๒ การพัฒ นาแผนงานและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสราง
ความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และ (๒) การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาค
สวนตางๆ และกลยุทธที่ ๔.๓ การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
ประกอบด ว ย ๒ แผนงาน ได แ ก (๑) การพั ฒ นาและกระตุ  น บทบาทความร ว มมื อ จากทุ ก ภาคส ว น และ
(๒) การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ มีแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญรวม ๓๔
แนวทาง สามารถรวบรวมผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับแนวทางการปฏิบัติได 22 แนวทาง คิดเปนรอยละ
64.71 ของแนวทางการปฏิบัติในยุทธศาสตรที่ 4 มีจำนวนโครงการ 86 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.03
ของโครงการทั ้ งหมดที ่ ได รั บ การรายงานจากภาคีเครือขาย โดยมีตัว อยางผลการดำเนิน งานของโครงการฯ
ดังตารางที่ 5.10
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.10 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เสริมสรางการมีสวนรวมสูการเปนสังคมคารบอนต่ำ องคการบริหารจัดการ
4.1.1 การสรางความรู โครงการสรางความรู ความเขาใจ
กาซเรือนกระจก (อบก.)
ผานสื่อออนไลน จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้
ความเขาใจ และพัฒนา แกภาคประชาชน และพัฒนาขีด
ศักยภาพของประชาชน ความสามารถทุกภาคสวนในไทยและ - ครัง้ ที่ 1 Website : Pantip.com นำเสนอสื่อประชาสัมพันธการสงเสริมการลดกาซ
เรือนกระจก ลดโลกรอน ระหวางวันที่ 28 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2561 มีผู
อาเซียนเพื่อรับมือกับการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร 100,032 คน
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ครั้งที่ ๒ Website : Pantip.com นำเสนอการมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก
(แนวทางการปฏิบัติที่ 4.1.1.2)
ผานกิจกรรม รวมสนุกกับ อบก. เสนอ “ไอเดียลดกาซเรือนกระจก ลดโลกรอน”
ระหวางวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผูเขาถึงขอมูลขาวสาร
๑,๔๐๐,๐๐๗ คน
- ครั้งที่ 3 อปท.นิวส จำนวน 3 ชองทาง คือ Website Youtube และ Facebook
เรื่อง “4 จังหวัด 31 เทศบาล ตื่นตัวกาวสูการเปนเมืองคารบอนต่ำอยางยั่งยืน” เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 มียอดการเขาถึงขอมูลขาวสารรวม 1,601 คน
- ครั้งที่ 4 อปท.นิวส จํานวน 3 ชองทาง คือ Website Youtube และ Facebook
เรื่อง “อบก. จับมือ มูลนิธิ Future of the Carbon Market ประเทศเยอรมนี ใหการ
สนับสนุนดานการเงินในการดำเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามโครงการ T-VER ในวงเงิน 2 ลานยูโร” เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2562 มีผูรับรูขาวสารรวม 246 คน
- ครั้งที่ 5 Facebook : the kob by กบนอกกะลา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
มียอดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 6,448 คน และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 มียอด
การเขาถึงขอมูลขาวสาร 7,814 คน
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ตารางที่ 5.10 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1. พัฒนาชุมชนตนแบบ (ในพื้นที่คุมครอง) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
1. กิจกรรมลดการปลอยกาซเรือน
4.1.2 การลดการ
ปาและพันธุพืช
ปลอยกาซเรือนกระจก กระจก การเพิ่มการกักเก็บคารบอน การทำลายปา และการกักเก็บคารบอนดวยบทบาทการอนุรักษปา ๑๐ ชุมชน
ในพื้นที่ปา และการปรับตัวพรอมรับ 2. อบรมใหความรูเกี่ยวกับกรอบงานเรดดพลัสและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาคปาไม ๘๙๐ คน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. สรางผูสื่อขาวเรดดพลัส เพื่อเปนแหลงเผยแพรและสื่อสารขอมูลเรดดพลัส
กิจกรรมการเสริมความเขมแข็งใน
4.ปลูกตนไมปาในพื้นที่ทำกินเพื่อเพิ่มพื้นที่ปา 50,000 ตน
ภาคปาไมเพื่อสนับสนุนการ
5. พัฒนาอาชีพทางเลือกเพื่อลดการใชพื้นที่และทรัพยากร
ดำเนินการตามพันธกรณีระหวาง
6. จัดเก็บและพัฒนาระบบขอมูลการสงเสริมการปลูกตนไมปาในพื้นที่ทำกินและเสื่อม
ประเทศ
โทรม
(แนวทางการปฏิบัติที่ 4.1.2.8)
7. จัดตั้งและพัฒนาศูนยขับเคลื่อนและเรียนรูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ตารางที่ 5.10 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
1. อบก. พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร เพื่อสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนมี องคการบริหารจัดการ
2. โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาด
สวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก อาทิ การพัฒนากลไกตลาดคารบอน กาซเรือนกระจก (อบก.)
คารบอนภายในประเทศ
การพัฒนาระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศ
(แนวทางการปฏิบัติที่ 4.1.1.1)
ไทย เปนตน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศที่
กำหนดให “พัฒนาบทบัญญัติภายใต พ.ร.บ. วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. .... ในการกำหนดกลไกที่เหมาะสมในการสรางแรงจูง ใจเชิงเศรษฐศาสตร ”
โดย อบก. ไดดำเนินกิจกรรมนำรองระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของประเทศไทย เพื่อพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงระบบการตรวจวัด
รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification System)
หรือ ระบบ MRV รวมถึงกฎการดำเนินงานและรูปแบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซเรือนกระจก สำหรับสาขาอุตสาหกรรมที ่มีการปล อยก าซเรื อนกระจกสู งให มี
ความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยปงบประมาณ 2562 มีโรงงานนำรอง 20
โรงงาน ใน 5 สาขาอุตสาหกรรม ไดแก สาขาการกลั่นน้ำมัน ปโ ตรเลีย ม แกวและ
กระจก พลาสติก อาหาร และเซรามิก เขารวมโครงการ ทั้งนี้ ตั้งแตเริ่มดำเนินการนำ
รองระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมั ครใจของประเทศไทย
ตั้งแตป พ.ศ. 2558 มีโรงงานอุตสาหกรรม 53 แหง จาก 10 กลุมอุตสาหกรรม
ไดแก สาขาการผลิตไฟฟา ปโตรเคมี ปูนซีเมนต เหล็กและเหล็กกลา เยื่อและกระดาษ
อาหาร พลาสติก การกลั่นน้ำมันปโตรเลียม แกวและกระจก และเซรามิก เขารวมเปน
โรงงานนำรอง นอกจากนี้ อบก. ไดพัฒนาราง กฎหมายรายงานการปลอยกาซเรือน
กระจกเพื ่ อ รองรั บ การจั ด ตั ้ ง ระบบซื ้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก
จำนวน 1 ฉบับ
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ตารางที่ 5.10 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
4.2.1 การสรางความ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการ จัดกระบวนการใหชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ รวมกันจัดทำแผนระดับชุมชนในการ กระทรวงสาธารณสุข
ปรับตัวดานสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พรอมและขีด
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความสามารถในการ
กิจกรรม : พัฒนาตนแบบชุมชนดาน - พัฒนาศักยภาพ ใหความรูแกประชาชนในชุมชนตนแบบในการปรับตัวดานสุขภาพ
ปรับตัวของชุมชน
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบตอสุขภาพ
- สนับสนุนสื่อ องคความรู คำแนะนำที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสุขภาพจากการ
ภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก อปท. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล และ
(แนวทางการปฏิบัติที่ 4.2.1.3)
ประชาชนในชุมชนตนแบบ
1. การเฝาระวังปรากฎการณปะการัง สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นาทรัพยากรทางทะเลชายฝ งทะเล และปาชายเลน รว มกับ กรมทรัพยากรทางทะเล
4.2.2 การสราง
ฟอกขาว
เครือขายตาง ๆ เชน กรมอุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มหาวิทยาลัย หนวยงาน และชายฝง (ทช.)
ความสามารถในการ
(แนวทางการปฏิบัติที่ 4.2.2.2)
ภาคเอกชน และนักดำน้ำอาสาสมัคร ดำเนิน การสำรวจและรายงานสถานการณ
ปรับตัวของภาคสวน
ปะการังฟอกขาว ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งหมด 171 สถานี
ตางๆ
จำนวน 282 ขอมูล (ฝงอันดามัน 64 สถานี จำนวน 126 ขอมูล และฝงอาวไทย
107 สถานี จำนวน 156 ขอมูลฯ)
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แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเล
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทร ปจจัยทางสมุทรศาสตรตรวจวัดโดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลแบบหลาย
พารามิเตอรไดรับการดำเนินการแลวไมต่ำกวา 400 ครั้ง โดยมีพื้นที่ติดตามตามแนว และชายฝง
ศาสตรและอุณหภูมิน้ำทะเลอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกและตอนบนฝงตะวันออก อาวไทยฝงตะวันตกนอกฝง
จังหวัดชุมพร สุราษฏรธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช ในทะเลอันดามันนอกฝง
ภูมิอากาศ
จังหวัดพังงา ใกลหมูเกาะสุรินทร สิมิลัน และจากจังหวัดภูเก็ตลงไปทางชายฝงอันดา
(แนวทางการปฏิบัติที่ 4.2.2.2)
มันตอนลาง รวมทั้งมีการเก็บขอมูลอุณหภูมิน้ำจากเครื่องมือติดตามอุณหภูมิน้ำทะเล
แบบตอเนื่องไมต่ำกวาใน 50 พื้นที่ เชน แหลมพันวา จ.ภูเก็ต (ความลึก 7 เมตร) มี
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด 31.3 องศาเซลเซียส และสูงสุดในรอบป 32.5 องศา
เซลเซียส หรือเกาะมันใน จ.ระยอง มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด 33.3 องศา
เซลเซียส และสูงสุดในรอบป 34.1 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีการเก็บกูอุปกรณ
สำรวจพรอมเก็บขอมูลทางสมุทรศาสตรในทะเลอันดามัน จำนวน 2 ครั้ง ในอาวไทย
(กรกฏาคม) และทะเลอันดามัน (เมษายน) ภายใตโครงการความรวมมือดานวิชาการ
ระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ริเริ่มความรวมมือกับหนวย
งานวิจัยของประเทศจีนในการจัดทำระบบการประเมินการเตือนภัยปะการังฟอกขาว
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ตารางที่ 5.10 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
กระทรวงพาณิชย
1) แลกเปลี่ยนประสบการณและความเห็นเกี่ยวกับการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียว
4.3.1 การพัฒนาและ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
2) สรางเสริมการเชื่อมตอเครือขายระหวางกันเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายดานหว งโซ
กระตุนบทบาทความ เครือขายความรวมมือดานหวงโซ
รวมมือจากทุกภาคสวน อุปทานสีเขียวภายใตกรอบเอเปคของ อุปทานสีเขียว
3) การเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity Building) ดานหวงโซอุปทานสีเขียว และ
จีน ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐ
4) เข า ร ว มเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นห ว งโซ อ ุ ป ทานสี เ ขี ย วเพื ่ อ แลกเปลี ่ ย น
ประชาชนจีน
(กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) ประสบการณและใหความเห็น ตลอดจนศึกษาวิจัยรวมกันดานการดำเนินการหวงโซ
อุปทานสีเขียวภายใตกรอบเอเปคที่กำลังจะมีแผนจัดขึ้นในชวงตอๆ ไป
(แนวทางการปฏิบัติที่ 4.3.1.2)
4.3.2 การเสริมสราง 1. ความรวมมือระหวางประเทศ
ความเขมแข็งดานความ สมาชิกอาเซียน
รวมมือในเวทีระหวาง (แนวทางการปฏิบัติที่ 4.3.2.3)
ประเทศ

1. กรมควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานกลางประสานการดําเนินงานคณะทำงานอาเซียน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
ดานการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Working Group on Chemicals and
Waste : AWGCW) ประเทศไทย
2. กรมควบคุมมลพิษ ทำหนาที่ประธานคณะทำงานอาเซียนดานการจัดการสารเคมี
และของเสียมา ๒ สมัย ตั้งแตป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ โดยมีการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดการปญหามลพิษสิ่งแวดลอม มีการจัดทำ ASEAN
Joint Position Paper ของอนุส ัญ ญารอตเตอรดั มฯ เพื่อใชในการประชุมรั ฐ ภาคี
อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ สมัยที่ ๙ ณ สมาพันธรัฐสวิส
3. เขารวมประชุมคณะทำงานอาเซียนดานการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ ๔
ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา
4. ขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน - การประชุมคณะกรรมการ
ระดับ รัฐ มนตรีสิ่งแวดลอม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควัน ขามแดนในอนุ
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ตารางที่ 5.10 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
ภ ู ม ิ ภ าคแม โ ขง (Ministerial Steering Committee on Transboubdary Haze
Pollution in the Mekong Sub Region) ครั้งที่ ๘ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศ
ไทยไดนำเสนอการดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือของ
ประเทศไทยที่มุงเนนการทำงานแบบบูรณาการจากทุกภาคสวน การใหความรวมมือ
และสนับสนุนประเทศเพื่อนบานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสริมสราง
ศักยภาพทางวิชาการ และสรางความตระหนัก รวมทั้งไดเรียกรองใหประเทศสมาชิก
ในอนุ ภ ู ม ิ ภ าคแม โ ขงดำเนิ น งานตาม Chiang Rai 2017 Plan of Action อย า ง
เครงครัด เพื่อบรรลุวิสัยทัศนอาเซียนปลอดหมอกควันภายในป ๒๕๖๓ - การประชุม
คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดลอม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันขาม
แ ด น ( Ministerial Steering Committee on Transboubdary Haze Pollution)
ครั้งที่ ๒๑ ณ ประเทศเนการา บรูไนดารุสซาลาม ประเทศไทยไดนำเสนอความสำเร็จ
ในการแก ไ ขป ญ หาไฟป า และหมอกควั น ในพื ้ น ที ่ ภ าคใต ป ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
การติดตามเฝาระวัง การรายงานผล และการแจงเตือนปญหาหมอกควันและไฟปา
รวมถึงการประสานงานระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควั น
ขามแดน
2. ความรวมมือระหวางประเทศ
๑. สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ง แวดล อ ม เป น หน ว ย
(แนวทางการปฏิบัติที่ 4.3.2.3)
ประสานงานกลางคณะทำงานอาเซียนดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN
Working Group on Climate Change: AWGCC) ของประเทศไทย
๒. จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร Strengthening Climate Resilience of AMS
through Experience Sharing and Lesson Learn on Progress of Climate
5-87

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.10 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
Change Adaptation Activities ระหว า งวั น ที ่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑) เปน เวทีใหป ระเทศสมาชิ กอาเซี ย นแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ประสบการณ
องคความรู และการปฏิบัติที่ดี ดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการสรางภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) พิจารณาประเด็นความหวงกังวล วิสัยทัศน และแนวทางการบูรณาการความ
รวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓) สนับสนุนโอกาสในการตอยอดความรวมมือในการจัดทำโครงการรวมระหว าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๓. เขารวมการประชุมคณะทำงานอาเซียนดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
ครั ้ ง ที่ ๑๐ (10 th AWGCC Meeting) ระหว า งวั น ที ่ ๒๖ - ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร
๔. ประเทศไทยไดจ ัดทำแถลงการณรวมอาเซียนวาดว ยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change) สำหรับการประชุมรัฐ
ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕
(UNFCCC COP 25) เพื่อแสดงจุดยืนรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและนำเสนอ
ความกาวหนาการดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน
โดยเนนย้ำความมุงมั่นของรัฐภาคีตอกรอบอนุสัญญาฯ และตระหนักถึงผลกระทบจาก
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตารางที่ 5.10 ตัวอยางผลการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติรายแผนงานในยุทธศาสตรที่ 4 สรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
แผนงานที่
กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
หนวยงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งเนนย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับการ
ดำเนินงานกอนป ๒๕๖๓ และขอกำหนดกลไกการดำเนินงานของรัฐภาคีประเทศ
พัฒนาแลว รวมไปถึงเรียกรองใหเรงดำเนินการเพื่อหาขอยุติในการเจรจาในประเด็น
สำคั ญที ่ กำหนดให ม ี ข อสรุ ป ที ่ ก ารประชุ ม COP 25 ตลอดจนความสำคั ญของการ
สนั บสนุ นประเทศกำลั งพัฒนาในด านการเข าถึ งแหล งเงิ นทุ น เทคโนโลยี และการ
เสริ ม สร า งศั ก ยภาพ โดยมี น ายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูกลาวถอยแถลงของประเทศ พรอมกลาวถึง
และจัดสงแถลงการณรวมอาเซียนฯ ตอที่ประชุม COP 25 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักร
สเปน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๕. ประเทศไทยไดจ ัดทำแถลงการณรวมอาเซียนวาดว ยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สำหรับการประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 ซึ่ง
มีสาระสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และนำเสนอการดำเนินการของ
อาเซีย น รวมถึงประกาศเปา หมายในด านพลั งงานและการคมนาคมของภู ม ิ ภ าค
ตลอดจนเนนย้ำความสำคัญของการสนับสนุน การดำเนินงานใหกั บ ประเทศกำลัง
พั ฒ นาและความร วมมื อทั ้ งในระดั บภู ม ิ ภ าคและระดั บโลก โดยพลเอกประยุ ท ธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนผูกลาวถอยแถลงดังกลาวในฐานะที่ประเทศไทยดำรง
ตำแหนงประธานอาเซียนป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ
สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา
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รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่มีการรายงานผลการดำเนินงานในระยะ
ครึ่งแผน ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับแนวทางการปฏิบัติทั้งสิ้น 175 แนวทาง จากแนวการปฏิบัติทั้งหมด
221 แนวทาง คิดเปนรอยละ 79.19 และผลการดำเนินงานตามแนวทางตามแนวทางปฏิบัติที่มีการรายงานผล
การดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับแนวทางการปฏิบัติทั้งสิ้น
169 แนวทาง จากแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด 221 แนวทาง คิดเปนรอยละ 76.47 ดังภาพที่ 5.4

แนวทางปฏิบัติที่มีการรายงานผลการดําเนินงาน
80.00

79.19%

แนวทางการปฏิบัติที่มีการ
รายงานผลการดําเนินงานใน
ระยะครึ่งแผน

79.00
78.00
77.00

76.47%

76.00

แนวทางการปฏิบัติที่มีการ
รายงานผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2563

75.00
ภาพที่ 5.4 ผลการเปรียบเทียบระหวางแนวทางการปฏิบัติที่มีการรายงานผลการดำเนินงานจากการติด ตาม
ประเมินผลในระยะครึ่งแผน กับการติดตามประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทที่ ๖
ปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะในการติดตามผลการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563)

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ 2563)

บทที่ 6
ปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะในการติดตามผลการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563)
การดำเนินการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ประจำป
งบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางปฏิบัติ
ภายใต แ ผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2560 – 2565 รวมไปถึ ง ขั บ เคลื ่ อ นการรายงานผลฯ
การดำเนิ น งานให ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ ่ ง ขึ ้ น จึ ง มี ก ารหารื อ ร ว มกั บ หน ว ยงานผู  ร ั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี ้ วั ด
การประชาสัมพันธและผลักดันใหภาคีเครือขายทดลองรายงานผลการดำเนินงานผานระบบติดตามประเมินผล
นโยบายและแผนด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม ซึ ่ ง เป น ระบบรายงานสารสนเทศ
ที ่ ป รั บ ปรุ ง ใหม นอกเหนื อ จากการรายงานทางแบบรายงานการติ ดตามผลความก าวหน าการดำเนิ นงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ที่มีอยูเดิม จากการดำเนินการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานภายใตแผนจั ด การคุ ณภาพสิ่ งแวดล อม ประจำปงบประมาณ 2563 ผูรับผิดชอบตัวชี ้ วั ด
ภาคีเครือข าย และผูทดลองรายงานผลการดำเนิน งานผานระบบติ ดตามฯ ไดสะทอนป ญหา – อุปสรรค
ในการดำเนินการ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา - อุปสรรค เพื่อเปนขอมูลใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
นำไปวิเคราะห เพื่อใชปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตอไป โดยในการดำเนินงานติดตามประเมิ นผลฯ
ครั้งนี้ สามารถรวบรวมป ญหา – อุปสรรคจากผูร ับผิดชอบตัวชี้วัด ภาคีเครือข าย และผูมีสว นเกี่ย วข อง
สรุปได ดังนี้
6.1 การพัฒนากลไกหรือแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในระยะตอไป
สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม โดยกองติ ด ตาม
ประเมินผลสิ่งแวดลอมไดรวมหารือกับหนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่ งแวดล อม จำนวน 4 หน ว ยงาน 7 ตัว ชี้ว ัด จากการหารือรว มกัน พบปญ หา - อุ ป สรรค จากการ
ดำเนินงานเพื่อใหบรรลุเป าหมายตามตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุ ณภาพสิ่งแวดล อม พรอมขอเสนอแนะ
ในการดำเนินงานตอไป ดังนี้
๖.๑.๑ ปญหา - อุปสรรค ในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- หนวยงานยังขาดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับรายละเอียด และระดับความสำเร็จ
ของตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือการ
กำหนดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของหนวยงาน ไมสอดคลองกับระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดที่
กำหนดไวตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงทำใหไมสามารถรายงานผลการดำเนินงาน หรือสามารถ
รายงานไดแตการดำเนินงานไมบรรลุคาเปาหมาย
- คำนิยามของชุดขอมูล หรือคาที่ใชคำนวณผลสำเร็จของบางตัวชี้วัดที่กำหนดไว
ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ไมสอดคลองกับคำนิยาม หรือชุดขอมูลที่หนวยงานดำเนินงานจริง จึงทำให
ไมสามารถประเมินผลตัวชี้วัดได
- การกำหนดระยะเวลาในการติด ตามประเมิน ผล ไมส อดคลองกับ แผนการ
ดำเนินงานหรือภารกิจของหนวยงาน ทำใหเมื่อถึงเวลารายงานผลการดำเนินงาน มีขอมูลไมเพียงพอในการ
รายงานและประเมินผล
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- วิธีการศึกษาและการรวบรวมผลการดำเนินงาน เพื่อใชในการประเมินผลสำเร็จ
ตามคาเปาหมายตามตัวชี้วัดของผูติดตาม ไมตรงกับหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล จึงไมไดขอมูลจากหนวยงาน
ที่ดำเนินงานจริง หรือไดขอมูลจากแหลงที่ไมถูกตอง
- ตั ว ชี ้ ว ั ดบางตัว มีห นว ยงานผูร ับ ผิ ดชอบข อ มู ล หลายหน ว ยงาน ทำให ข าด
ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจไดขอมูลที่คลาดเคลื่อน ไมสอดคลอง และไมเพียงพอตอการรายงานผล
การดำเนินงานและการประเมินผล
- การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ขาดการบูรณาการของขอมูลที่เปน
ตัวชี้วัดเดียวกัน ทำใหเกิดการรายงานขอมูลหลายชุดขอมูล
๖.๑.๒ ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- บางหน ว ยงานที่ ร ับ ผิ ด ชอบการดำเนิ น งานตามตั ว ชี ้ ว ั ด มี ก ารปรั บ เปลี ่ ย น
โครงสรางองคกร หรือภารกิจ สผ. ควรเพิ่มการชี้แจงทำความเขาใจการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมกับหนวยงานนั้นๆ และปรับปรุงขอมูลของหนวยงานรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
เพื่อใชในการจัดทำแผนในระยะตอไป
- ควรปรับปรุงรายละเอียดของตัวชี้วัด หรือระบุคำนิยามของชุดขอมูลที่ตองการ
สำหรับใชในการประเมินผลสำเร็จ ใหสอดคลองกับชุดขอมูลที่ใชในการดำเนินงานของหนวยงาน เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความสับสน และความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่ใชในการประเมินผล
- การกำหนดคาเปาหมายและระดับความสำเร็จ ควรปรับปรุงใหสอดคลองกับ
การดำเนินงานที่สามารถดำเนินการไดจริง และการกำหนดระดับความสำเร็จ ควรระบุรายละเอียดในแตละ
ระดั บ ให ช ั ดเจน เพื ่ อให ห น ว ยงานสามารถแจกแจงและรวบรวมประมวลผลขอ มูล ในการประเมิน ระดั บ
ความสำเร็จของการดำเนินการไดอยางถูกตอง
- ควรปรับปรุงรายละเอียดขอมูลที่ใชในการประเมินบางตัวชี้วัด เพื่อกำหนด
วิธีการดำเนินการ วิธีการศึกษา และระยะเวลาในการประเมินใหสอดคลองกับการดำเนินการจริงของหนวยงาน
เนื่องจากบางตัวชี้วัดใชระยะเวลาประเมินผลที่นาเชื่อถือไดตามหลักวิชาการ นานถึง 10 – 50 ป หรือบาง
หนวยงานมีแผนการดำเนินการมากกวา 1 ป
6.2 ปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการดำเนินงานของภาคีเครือขาย
จากการรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมประจำป
งบประมาณ 256๓ โดยใชแบบรายงานการติดตามผลความกาวหนาการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ จากภาคีเครือขายทั้งหมด ๒๐๔ แหง มีผูสงขอมูลผลการดำเนินงาน จำนวน
๑๓8 แหง คิดเปนรอยละ 67.15 สามารถสรุปปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการดำเนินการดังนี้
๖.๒.๑ ปญหา – อุปสรรค ในการดำเนินงานเพื่อสนองตอบตัวชี้วัดและแนวทางการ
ปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแยกเปนดานตางๆ ไดแก
๑) ดานระเบียบ ขอกฎหมาย
- ยังไมมีกฎหมายลำดับรอง ซึ่งตองออกตามความในพระราชบัญญัติ บ าง
ฉบับ ทำใหการดำเนินการบางกิจกรรม ขาดเครื่องมือและแนวทางการดำเนินการที่เปนไปตามขอกำหนดของ
กฎหมาย
- กระบวนการจัดทำและนำเสนอกฎหมาย มีความเกี่ยวข องกั บหนวยงาน
หลายภาคสวน ซึ่งไมสามารถคุมปจจัยเรื่องเวลาไดทั้งหมด ทำใหการดำเนินการลาชากวาแผนที่วางไว
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- การกำหนดหลักเกณฑในการดำเนินงานไมครอบคลุม ไมสามารถแกปญหา
ทุกอยางได เชน หลักเกณฑการจัดที่ดินที่มีหลายหนวยงาน มีสวนเกี่ยวของ และมีขั้นตอนในการดำเนินการ
หลายขั้นตอน ทั้งกอนประกาศและหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เงื่อนไขในการดำเนินการในแตละพื้นที่
มีความแตกตางกัน เปนตน
- กฎระเบียบบางขอกำหนดใชมานานแลว ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปจจุบัน จึงนำมาบังคับใชใหเกิดประสิทธิภาพไดนอยมาก
- ยั ง ขาดมาตรการทางกฎหมาย ด า นแรงจู ง ใจ หรื อ มาตรการทางด าน
เศรษฐศาสตร
- ระเบียบราชการที่มีความยุงยาก ซับซอน ทำใหการดำเนินงานดานเอกสาร
มีมาก สงผลใหการดำเนินงานในภาพรวมเปนไปอยางลาชา
2) ดานนโยบายของผูบริหาร
- ขาดการสนับ สนุน ดานงบประมาณ สถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับ การ
ดำเนินงานจากผูบริหาร
- ทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากสวนกลาง/ผูบริหารไมชัดเจน
เชน แหลงงบประมาณในการดำเนินโครงการจะจัดสรรใหจากแหลงใด จำนวนเทาไร อนุมัติจัดสรรใหไดเมื่อใด
เห็นชอบกับแผนการดำเนินการหรือแนวทางที่เสนอหรือไม อยางไร แผนการดำเนินการโครงการจากสวนกลาง
สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความเหมาะสมไดหรือไม เชน องคกรปกครองทองถิ่นที่เขารวมโครงการระดับ
เทศบาลเมืองมีจำนวนไมเพียงพอตามที่กรมฯ กำหนด จะสามารถใชเทศบาลตำบลหรือองคการบริหารสวน
ตำบลเขารวมโครงการแทนไดหรือไม
- ขอกำหนดในการดำเนินงานจากสวนกลางหรือผูบริหาร ไมเหมาะสมกับ
บริบทในพื้นที่ดำเนินงาน
3) ดานการบริหารจัดการ
- เมื่อประชาชนมีปญหาและทำเรื่องรองเรียนแลว ยังไมไดรับการแกไขจาก
หนวยงานภาครัฐ จะเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
- การแตงตั้งคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด ไมมีเจาหนาที่หรือผูแทนจาก
หนวยงานรับผิดชอบรวมทำหนาที่กรรมการ ทำใหการประเมินเกิดปญหาเรื่องการใหคะแนน
- ระบบการตรวจสอบรั บ รองแหล ง ผลิ ต GAP ของทางราชการล า ช า
เขาตรวจแปลงการเพาะปลูกไมทัน ทำใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปกอน จึงไมสามารถรับรองแปลงตาม
มาตรฐาน GAP ได
- การจัดหลักสูตรอบรม ไมมีการแยกระดับความรูของผูเขารวมการอบรม
จึงทำใหผูเขารับการอบรม ไมไดรับความรูตามความสามารถและระดับทักษะของตนเอง ไมเกิดประสิทธิภาพใน
การนำไปใชงาน จึงควรแยกหลักสูตรอบรมออกเปนระดับตามความเหมาะสม เชน การอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ควรแยกระดับผูเขารวมการอบรมเปน ระดับเบื้องตน ระดับกลาง และระดับสูง
- การจัดตั้งศูนยอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำและนกกระเรียนพันธุไทย จังหวัดบุรีรัมย
ขาดหนวยงานดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการในระยะยาว
- ผลการดำเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับ
แผนจัดการฯ อาจไมสามารถรวบรวมอยางครบถวน เนื่องจากบางหนวยงานยังไมทราบวาภารกิจของหนวยงาน
สามารถสนับสนุนแผนจัดการฯ ไดอยางไร
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- กระบวนการจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะขั้นตอน
การสงมอบพื้นที่และขอมูล ยังมีรูปแบบที่แตกตางและไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน
- ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ไมมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในระดับพื้นที่ สงผลใหแหลง
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมถูกทำลาย ไมไดรับการดูแล และคุมครอง
- ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ควรผลักดันให อปท. มีการบรรจุประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจังหวัดและกลุมจังหวัด และควรมีการบรรจุประเด็นดังกลาวไว
ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดดวย
- ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ๔.๔ ควรมี อ งค ก ร/เครื อ ข า ยด า นการเปลี ่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาค/พื้นที่ เพื่อรวมขับเคลื่อนงานในจังหวัด
4) ดานงบประมาณ
- ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมที่สวนกลาง หรือสวนราชการจัดขึ้น เชน การ
ปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเก็บขยะและผักตบชวาในแหลงน้ำ คูคลอง สวนใหญไมสามารถอยูรวมกิจกรรม
ไดครบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากไมมีคาใชจายในการเดินทางมารวมกิจกรรม
- การนำงานวิจัยไปใชประโยชนยังมีขอจำกัด เนื่องจากขาดงบประมาณใน
การดำเนินการเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่
- การโอนเงินงบประมาณลาชา ไมสอดคลองกับแผนการดำเนินโครงการ
- งบประมาณที ่ ไ ด ร ั บ การสนั บ สนุ น มี ไ ม เ พี ย งพอในการขั บ เคลื ่ อ นการ
ดำเนินงาน
- การดำเนินการสงเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค เพื่อรองรับ
มาตรฐานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถรับกลุมเปาหมายเขารวมโครงการไดจำนวนจำกัด เนื่องจากมี
ขอจำกัดในเรื่องงบประมาณ และการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตองใชระยะเวลามาก
5) ดานเทคโนโลยี/วัสดุ/เครื่องมือ/อุปกรณ
- หากคอมพิวเตอรแมขายสำหรับฐานขอมูลระบบภูมิสารสนเทศของ สผ.
มีปญหาอาจทำใหการดำเนินการรวบรวม ประมวลผล หรือการรายงานไมเปนไปตามเปาหมาย
- วัสดุ ครุภัณฑ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยังมีราคาสูง และหาซื้อไดยาก
- เจ า หนาที่ ขาดแคลนเครื ่อ งมื อ หรืออุป กรณ ที่ ทั น สมัย เพื่อใช ใ นการ
ดำเนินงาน ทั้งในหองปฏิบัติการ และในการออกภาคสนาม เชน เครื่องตรวจวัดควันดำ เครื่องมือเก็บตัวอยาง
น้ำเสีย และเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องตนในภาคสนาม เปนตน
- เครื่องตรวจวัดหรืออุปกรณตางๆ ใชงานมาเปนเวลานาน เกิดความเสียหาย
บอยครั้ง ตองซอมอยูเสมอ สงผลตอการปฏิบัติงาน เพราะบางครั้งใชเวลาในการซอมแซมนาน
- ขาดแคลนวั ต ถุ ด ิ บ ในการดำเนิ น งาน เช น วั ต ถุ ด ิ บ ในการทำปุ  ย หมั ก
(มูลคางคาว ฮิวมัส หินฟอตเฟต) บางชวงเวลามีราคาแพง
6) ดานสถานที่/พื้นที่
- พื้นที่การฟนฟูปามีลักษณะเปนสวนปายูคาลิปตัส ดินเสื่อมโทรม มีสภาพ
เปนทรายและแข็ง สงผลตอการเติบโตของตนไม หรือการดำเนินงานในพื้นที่มีอาณาเขตกวาง และมีพื้นที่ลาด
ชันคอนขางมาก เปนอุปสรรคในการเขาดำเนินการ
- พื้นที่ที่มีความเปนเมืองสูง มีที่ดินจำนวนจำกัด และมีราคาคอนขางสูง ทำ
ใหเปนอุปสรรคตอการนำที่ดินมาใชดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
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7) ดานการขนสง/การเดินทาง เชน การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รถยนตหรือรถ
โดยสารสาธารณะไมสามารถเขาถึง ทำใหงานลาชากวาปกติ
8) ดานการจัดการขอมูล
- ขาดการนำเขาขอมูลอยางตอเนื่อง เนื่องจากความยากในการกรอกขอมูล
หรือฐานขอมูลการติดตามประเมินผลยังไมสมบูรณ
- ระบบการจัดการขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังไมเปน
มาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยงาน
- ขอมูลพื้นฐานไมไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
- ขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของภายใตแผนจัดการฯ มีความหลากหลาย ทั้ง
ดานปริมาณ และดานภารกิจของหนวยงาน
- การติดตามและประเมินผลแผนฯ มีความซ้ำซ อนกับ การประเมิน อื ่ น ๆ
เช น การประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพองค กรปกครองส ว นท อ งถิ ่ น (LPA) และอาจไม เ ป น ในแนวทางเดี ย วกั น
ทำใหเกิดความสับสนแกผูรับผิดชอบในการรายงาน
- การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 –
2565 ควรเพิ ่ มเติ มแนวทางประชาสั มพัน ธและสรางศักยภาพของภาคีเครือขายในการรายงานผลการ
ดำเนินงาน ฯ รวมถึงอาจจัดเก็บขอมูลในเชิงสถิติดวย
- รูปแบบการรายงานผลการดำเนิ นงาน ควรนำเสนอรายงานในรู ป แบบ
มัลติมีเดีย โดยการนำเสนอขอมูลหลายๆ รูปแบบ เพื่อสงเสริมการรับรูและความเขาใจขอมูลไดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เชน อาจนำเสนอขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบในรูปแบบ dash Board
- รายละเอีย ดประกอบรายโครงการ/กิจ กรรม ควรเพิ่มเติ มรายละเอี ย ด
โครงการ/กิจกรรมยอย ที่มีสวนในการบรรลุตัวชี้วัดแตละตัว เชน จำนวนโครงการ ๑๓๘ โครงการ ใหใส web
link/URL ให ส ามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ดั ง ที ่ ไ ด ร ายงานไว บ น website ของสำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
- จั ด ทำรู ป แบบกรอกข อ มู ล Online โดยกำหนดสิ ท ธิ์ กรอบเวลา และ
แสดงผลแบบ Real Time
9) ดานบุคลากร
- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดความรู ความเขาใจดานสิ่งแวดลอม
และมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบทำใหขาดการรายงานผลตามภารกิจที่ถายโอนฯ
- บุคลากรไมครบตามโครงสรางทำใหบุคลากรที่มีอยูรับผิดชอบงานมากขึ้น
และขาดทักษะหรือความถนัดในงานที่ไดรับมอบหมายโดยตรง
- การจางบุคลากรตามโครงการไมตอเนื่อง ทำใหขาดความคลองตัวในการ
ทำงานทีจ่ ำเปนที่สงผลตอความสำเร็จของโครงการ
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานกฎหมาย เมื่อตองรับผิดชอบงานที่มี
ขอกฎหมายมาเกี่ยวของ เชน การตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่ตองมีการตรวจสอบการกระทำผิดและสั่งลงโทษ
ตามกฎหมาย ทำใหพนักงานเจาหนาที่ไมสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
10) ดานความรวมมือระหวางหนวยงาน/การมีสวนรวม
- มีจำนวนสมาชิกเปาหมายมาก และสมาชิกบางสวนไม ให ความร ว มมื อ
ทำใหจัดกิจกรรมตางๆ ไดยาก และอาจมีกลุมเปาหมายมาไมครบถวน
6-๕

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ 2563)

- การพั ฒ นาที ่ ไม ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ และความต องการของ
ประชาชนทำใหกระบวนการมีสวนรวมของรัฐและประชาชนเกิดปญหา และขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน
- การดำเนินงานยังขาดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ
- การประสานงานระหว างสมาชิ กหรื อเครื อ ขายยัง ไม ทั ่ ว ถึ ง ทำให ก าร
ดำเนินงานไมมีประสิทธิภาพ และขาดความตอเนื่อง
- ขาดการมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนหนึ่งอาจมาจาก
โครงการ/กิจกรรมไมใชภารกิจหลัก หรือไมเกี่ยวของกับภารกิจของ อปท. และ หรือ อปท.ขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ
- ผูประกอบการ/ภาคเอกชนมีภารกิจงานที่สำคัญ จึงใหความสนใจ ที่จะเขา
รวมกิจกรรมนอย ทำใหการดำเนินการโครงการไมเปนไปตามแผน
- ประชาชนขาดความเชื่อมั่นกับหนวยงานภาครัฐ จึงขาดความรวมมื อใน
การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่
11) ปญหา - อุปสรรค ในดานอื่นๆ เชน ภัยธรรมชาติ (ปญหาภัยแลง อุทกภัย ทำใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษที่เกิดจากการกระทำ
ของมนุษย (หมอกควัน - ไฟปา อุณภูมิของน้ำทะเลเพิ่มขึ้น ทำใหปะการังเกิดการฟอกขาว)
6.2.2 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา – อุปสรรค
1) ดานระเบียบ ขอกฎหมาย
- การกำหนดมาตรการทางกฎหมาย ดานแรงจูงใจ หรือมาตรการทางดาน
เศรษฐศาสตรเพื่อเปนกลไกในการสงเสริมการลดปริมาณขยะจากตนทางที่เปนรูปธรรม
- ในขั้นตอนการเสนอรางกฎหมายตอคณะกรรมการกฤษฎีกา ในบางประเด็น
ที่เปนเรื่องลักษณะเดียวกันแตตางพื้นที่ หากสามารถใชขอมูลพื้นที่ที่เคยไดมีการสอบถามไปแลว จะชวยลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการไดมาก
2) ดานนโยบายของผูบริหาร
- ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ เนื่องจากการเชิญชวนใหกลุมเปาหมาย
หรือสถานประกอบการรายใหมเขารวมโครงการฯ ตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน จำเปนตองมี
งบประมาณในการบริหารจัดการอยางเพียงพอ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรถายทอดองคความรูใหกับชุมชนในพื้นที่
อยางตอเนื่อง
- ควรสรางความรวมมือระหวางหนวยงานตอหนวยงาน อาทิ กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม และกระทรวงศึกษาธิการรวมดำเนินงานสำหรับโครงการที่ตองดำเนินการรวมกับโรงเรียน
ตาง ๆ
3) ดานการบริหารจัดการ
- ควรมีบทลงโทษและใหเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของ บังคับใชมาตรการ
ที่กำหนดไวในรายงาน EIA อยางเครงครัด กรณีไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหมีการดำเนินการกฎหมายอยางเขมงวด
- ควรจัดหลักสูตรอบรมต างๆ เชน อบรมระบบหรือโปรแกรมเกี ่ ย วกั บ
ภูมิสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อบริหารจัดการชุดขอมูล โดยแยกระดับความรู เชน ระดับพื้นฐาน
เบื้องตน ระดับกลาง และระดับสูง และควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง
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- หน ว ยงานราชการส ว นกลางควรมี อ งค ป ระกอบ และหน า ที ่ ข อง
คณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อใหหนวยงานและบุคลากรที่มาเปนกรรมการ มีแนวทางเดียวกันทุกจังหวัด
จะชวยลดปญหา ในเรื่องความยุติธรรมในการประเมิน คัดเลือก และตัดสินโครงการดานสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด
- ควรทบทวนหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อประชาสัมพันธและ
ประสานขอความรวมมือใหรายงานผลการดำเนินงาน ผานชองทางตางๆ
4) ดานงบประมาณ
- ใหจัดสรรคาใชจายในการเดินทางใหเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง
ในการปฏิบัติงาน
- ควรสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการที่นำงานวิจัยไปเผยแพรและ
ใชประโยชนในการแกไขปญหาในพื้นที่ โดยใหความสำคัญเปนพิเศษ
- ควรนำเทคโนโลยีมาใช เปน เครื่องมือชวยในการตรวจประเมิน เพื่อลด
คาใชจายในการตรวจประเมินโดยการใชกรรมการ และลดคาใชจายในการเดินทาง
5) ดานเทคโนโลยี/วัสดุ/เครื่องมือ/อุปกรณ
- ควรดำเนิ น การจั ด จ า งบริ ษ ั ท ที ่ ใ ห บ ริ ก ารดู แ ลและบำรุ ง รั ก ษาระบบ
(Maintenance Service Agreement (MA)) เพื ่ อ ดู แ ลและบำรุ ง รั ก ษาระบบ โปรแกรมใช ง านต างๆ หรื อ
Application Software ใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมใชงานไดตลอดเวลา
- ควรจัดหาเครื่องมือและอุป กรณที่ มีความทัน สมัย และมี ความแม น ยำ
ในการตรวจสอบขอมูลดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
- ส งเสริมการผลิตปจ จัย ต างๆ ไวใชเอง เชน ปุย อิน ทรีย  สารชีว ภัณ ฑ
(เชื้อไตรโครเดอรมา บิวเวอเรีย) ปุยน้ำหมัก และสนับสนุนการใชแมลงศัตรูธรรมชาติแทนการใชสารเคมี
ในการกำจัดศัตรูพืช
6) ดานสถานที่/ พื้ นที่ เชน การพัฒนาเทคนิ คการฟน ฟูป าในพื้น ที่แห งแล ง
การพั ฒ นาแหล งเก็ บ น้ ำ และแหล งน้ ำ สำรองใหมีป ระสิทธิภาพ สำรวจและประเมิน พื้น ที่ที่มีความพรอม
เพื่อการดำเนินโครงการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืน
7) ดานการจัดการขอมูล
- ปรับปรุงขอมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชนที่ใชตั้งตนในการปฏิบัติงาน
ใหถูกตอง กอนนำมาใชเพื่อใหขอมูลมีความถูกตองและเปนปจจุบัน
- ปรับปรุงโปรแกรมฐานขอมูลหนวยงานตางๆ ของภาคีเครือขาย ใหเปน
ระบบเดียวกัน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูล และอำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่
- หนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับตัวและดำเนิน
กิจกรรมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตขาดการเก็บรวบรวมขอมูล สงผลใหไมมีขอมูลในการที่
รายงานไดวา กิจกรรมดังกลาวชวยลดหรือดูดซับกาซเรือนกระจกไดเทาใด เชน การทำธนาคารขยะ การวัด
ปริมาณตนไม (พื้นที่สีเขียว) เพื่อดูดซับกาซเรือนกระจก
8) ดานบุคลากร
- ควรเพิ่มหลักสูตรที่สรางขีดความสามารถของเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางทักษะการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาที่ และภารกิจ
ที่ถายโอน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น
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- ควรนำระบบการจางพนักงานราชการมาแทนการจางลูกจางชั่ว คราว
เพื่อชวยใหเกิดความคลองตัว ตอสภาพและความจำเปนในการปฏิบัติงานตามโครงการ
- ควรเพิ ่ ม บุ ค ลากรทางด า นกฎหมาย ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เนื่องจากงานทางดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวของกับการฟองรองคดี และเรื่องรองเรียนจากประชาชน ศูนยดำรงธรรม
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
9) ดานความรวมมือระหวางหนวยงาน/การมีสวนรวม
- ควรมีการพัฒนานโยบายและมาตรการ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการบริ หาร
จัดการรวมกัน ระหวางชุมชนเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การกำหนดมาตรการและนโยบาย
ตางๆ อยางชัดเจน
- โครงการหรือกิจกรรมที่มีประชาชนในพื้นที่เขารวมในการดำเนินการ เชน
กิจกรรมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสงเสริมทักษะในดานตางๆ ใหประชาชน ควรดำเนินงาน
อย างต อเนื ่ อง เพื ่ อเป น เวที ให ประชาชนไดรวมแลกเปลี่ย น วิเคราะหป ญ หาในพื้นที่และเปน เวทีสื่อสาร
ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโครงการของภาครัฐ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงสาธารณสุขควรมีการบูรณาการการดำเนินงานในเชิงพื้นที่ กิจกรรม โครงการ ใหสามารถดำเนินงาน
ไดครอบคลุมทั้งจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ
- หน ว ยงานสว นกลางและประชาชนในพื้น ที่ด ำเนิน โครงการ/กิจ กรรม
ควรประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางใกลชิด เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันใหมากที่สุด
- เพิ ่ ม ช อ งทางการรั บ เรื ่ อ งร อ งเรี ย น และแก ไ ขป ญ หาอย า งครบวงจร
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกภาคประชาชน
- รณรงคประชาสั มพั นธการดำเนินโครงการ กิจกรรมให ครอบคลุ ม และ
ตอเนื่อง และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ สรางการรับรูของประชาชนใหมมี ากยิ่งขึ้น
- ดำเนินการสงเสริมความรู ความเขาใจ กับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง
10) ขอเสนอแนะอื่นๆ
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารใหมีความทันสมัยและเขาถึงกลุมเปาหมาย
ที่เปนคนรุนใหม
- การสงเสริมมาตรการดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและภาษีเพื่อสนับสนุน
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการเพิ่มชองทางการเขาถึงสินคาและบริการใหมีมากยิ่งขึ้น
- ใชนโยบายของรัฐ สั่งงดใชภาชนะโฟมโดยเด็ดขาด จะเปนเหตุใหโรงงาน
หยุดการผลิตภาชนะโฟม ออกมาจำหนาย
- การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมรวมกับภาคประชาชนควรคำนึงถึงความ
พรอมของประชาชนเปนหลักสำคัญ และใหเหมาะสมกับชวงฤดูกาล ในการประกอบอาชีพของประชาชนในแต
ละพื้นที่
6.3. ปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการรายงานผานระบบติดตามประเมิน ผล
นโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมประจำปงบประมาณ
2563 นอกจากจะรวบรวมผลการดำเนินงาน โดยใชแบบรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงาน ภายใตแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานแลว สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไดเผยแพรประชาสัมพันธ “ระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ไปพรอมกันดวย เพื่อเปนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนา
แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะตอไป
จากการนำเสนอระบบติด ตามประเมินผลนโยบายและแผนด านทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมใหกับกลุมภาคีเครือขาย และประสานขอความรวมมือ ใหทดลองรายงานผลการดำเนินงานภายใต
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมประจำปงบประมาณ 2562 ผานระบบติดตามฯ ดังกลาว เพื่อเปนกรณีศึกษา
นำรองกอนที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
จากเดิม ที่ใชแบบรายงานหรือแบบสำรวจเปนเอกสาร มาเปนการรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกสอยางเต็ม
รูปแบบ โดยใหภาคีเครือขายที่ไดทดลองรายงานผานระบบติดตามฯ และใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ รวมถึง
ปญหาอุปสรรคในการรายงานผานระบบติดตามฯ เพื่อการปรับปรุงระบบติดตามฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสามารถรวบรวมขอเสนอแนะจากภาคีเครือขายสรุปไดดังนี้
6.3.1 รายละเอียดขอมูล
1) ควรเพิ่มเติมคำชี้แจงวิธีการกรอกขอมูล และรายละเอียดขอมูลที่ตองการ หรือ
ข อมู ล ที ่ ต  องใช ในการรายงานผลการดำเนิน การลงในระบบฯ นี้ เชน input file ควรเปน ไฟลป ระเภทใด
ผูร ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรเปนบุคลากรในระดับใด
2) ผูรับผิดชอบที่สามารถกรอกขอมูลได ไมควรจำกัดแคหนวยงานละ ๑ คน เพราะ
บางหนวยงานมีผูรับผิดชอบโครงการที่อาจมีมากกวา ๑ คน หรือ ผูที่มากรอกขอมูล เปนเพียงเจาหนาที่
วิเคราะหโครงการและแผน หรือนักวิชาการ ที่อาจไมใชเจาหนาที่รับผิดชอบโครงการนั้นโดยตรง โดยอาจให
ระบุเพิ่มเติมไดวา เปนผูลงขอมูลของหนวยงานนั้นๆ เปนตน
3) ในการกรอกขอมูลชองงบประมาณของโครงการ บางโครงการหรือบางกิจกรรม
ไมสามารถกรอกรายละเอียดไดดวยขอจำกัดบางประการ อาทิเชน เปนขอมูลที่เปนความลับของหนวยงาน
ราชการ ไมสามารถเปดเผยได จึงควรมีคำวา สามารถระบุได/ไมสามารถระบุได
4) กรณี ท ี ่ โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ ต  อ งดำเนิ น งานตามป ป ฏิ ท ิ น การรายงานผลการ
ดำเนินงาน ควรยึดตามปงบประมาณ หรือปปฏิทินตามแผนการดำเนินงานจริงของโครงการ/กิจกรรม
5) ตองใชเวลาในการศึกษาระบบและเนื้อหาสาระมาก ควรจะกระชับหรือจัดหมวดหมู
การพิจารณาแตละประเด็น
6.3.2 การแสดงผล
1) การรายงานผลการดำเนินงาน ในการเลือกตัวชี้วัดของโครงการ ปรากฏวา ตัวชี้วัดที่
เลือกกับที่แสดงในหนารายงานผลไมตรงกัน เชน เลือกตัวชี้วัด องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน (เพิ่มขึ้น) แตที่แสดงผล คือ สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการ
ใชพลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้นเปนอยางนอย รอยละ 25
2) เมื่อรายงานผลการดำเนิ นการตามแผนงาน/โครงการแลว ในหนาการดูสถานะการ
รายงานผลการดำเนินงาน หนวยงานที่รายงานผล สามารถดูสถานะของโครงการที่รายงานไปไดและสามารถ
พิมพเอกสารรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบความถูกตองได แตระบบฯ ยังไมแสดงผลขอมูล
ความเห็นและขอเสนอแนะ
3) เมื ่ อ รายงานผลการดำเนิ น การแล ว ในหน า การดู ส ถานะการรายงานผลการ
ดำเนินงาน หนวยงานที่รายงานผล สามารถดูสถานะของโครงการที่รายงานไปได โดยสามารถบันทึกรายละเอียด
ของแผนงาน/โครงการในรู ปแบบเอกสาร PDF ไดเทานั้น ไมสามารถบันทึกเปนรูปแบบเอกสารอื่น ๆ ได เชน
Microsoft Word ดั งนั ้ น จึ งควรเพิ ่มความสามารถของระบบฯ ใหมีการบันทึกรายละเอียดของแผนงาน/
6-๙

รายงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปงบประมาณ 2563)

โครงการ ในรูปแบบเอกสารอื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ปรับแกไข หรือนำไปใชประโยชนได
หลากหลายมากขึ้น
4) ในหนารายงานผล ไมสามารถสืบคนแผนงาน/โครงการ โดยการใชชื่อหนวยงาน
หรือชื่อผูรับผิดชอบโครงการ หรือปที่ดำเนินการโครงการได ซี่งหากมีปริมาณแผนงาน/โครงการจำนวนมาก
จะไมสามารถสืบคนและแสดงผลโครงการไดอยางรวดเร็ว
6.3.3 การเพิ ่ ม เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบติ ด ตามประเมิ น ผลนโยบายและแผนด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) เมื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการแลว ในหนาการดูสถานะ
การรายงานผลการดำเนินงาน หนวยงานที่รายงานผลสามารถดูสถานะของโครงการที่รายงาน ซึ่งในหนา
ติดตามผลและรายงานผล สามารถแสดงรายการแผนงาน/โครงการทั้งหมด และสามารถจัดการแผนงาน/
โครงการได ทั้งการแกไขและลบโครงการ ซึ่งไมไดกำหนดสิทธิ์ใหเฉพาะเจาของ USER ที่บันทึกโครงการเทานั้น
ดังนั้น USER ทั่วไป ก็สามารถจัดการแผนงาน/โครงการได อาจทำใหเกิดปญหาในดานการจัดการโครงการ โดย
USER ทั่วไปที่ไมใชเจาของแผนงาน/โครงการได หรืออาจเกิดความสับสนแกไขหรือลบโครงการของ USER
เจาของแผนงาน/โครงการ โดยไมตั้งใจได จึงควรกำหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลในระดับ USER ใหเขาถึงและ
จัดการขอมูลไดอยางเฉพาะเจาะจงเทานั้น
2) ระบบติดตามฯ ขาดความเชื่อมโยงในแตละยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และแนวทาง
การปฏิบัติ ซึ่งระบบฯ กำหนดใหรายงานผลการดำเนินการแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการปฏิบัติภายใต
แผนจัดการฯ ในลักษณะ “1 แผนงาน/โครงการ ตอ 1 แนวทางการปฏิบัติ” ทั้งนี้ การดำเนินการแผนงาน/
โครงการของหนวยงาน 1 แผนงาน/โครงการ อาจจะสามารถมีผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองต อแนว
ทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการฯ ไดมากกวา 1 แนวทางการปฏิบัติ ดังนั้น ระบบติดตามฯ จึงควรมีความ
เชื ่ อมโยงในแต ล ะยุ ทธศาสตร กลยุ ทธ แผนงาน และแนวทางการปฏิบ ัติ โดยใหส ามารถรายงานผลการ
ดำเนินการแผนงาน/โครงการ ไดในลักษณะ “1 แผนงาน/โครงการ ตอ หลายแนวทางการปฏิบัติ”
3) เมื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการแลว USER ไมสามารถเขาไป
ติดตามผลในเว็บไซต ระบบติดตามประเมินผลนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนา
“ผลการดำเนินงาน” ได และไมสามารถดูรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานไดรายงานผลในชอง
“ผลการดำเนินงาน” ได ซึ่งระบบฯ แจงวาอยูระหวางการปรับปรุงขอมูล
4) เมื่อรายงานผลการดำเนิ นการตามแผนงาน/โครงการแลว เขาไปติดตามผลใน
เว็ บ ไซต ระบบติ ด ตามประเมิ น ผลนโยบายและแผนด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม ในหน า
“หนวยงานที่เกี่ยวของ” หนวยงานภายใตกระทรวง ไมสามารถแสดงผลแผนงาน/โครงการ หรือการจัดเรียง
หรือแบงกลุมตามที่กำหนด เชน ตามปที่ดำเนินการ ตามงบประมาณ หรือตามพื้นที่ จึงควรพัฒนาใหระบบ
ติดตามฯ สามารถแสดงผลโดยการจัดเรียง หรือแบงกลุมขอมูลแผนงาน/โครงการได เพื่อความสะดวกในการ
สืบคนขอมูล
5) ควรพัฒนาระบบติดตามฯ รวมกับการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อ
แสดงผลพื้นที่ของการดำเนินโครงการ พรอมกับผลการดำเนินงาน เพื่อใหเกิดความนาสนใจและนำขอมูลไปใช
ประโยชนไดเพิ่มมากขึ้น
6) กรณีที่มีปญหาในการดำเนินการเขาระบบติดตามฯ หรือการกรอกขอมูล ควรมี
ชองทางติดตอเจาหนาที่หรือผูควบคุมระบบติดตามฯ ที่ชัดเจน และติดตอไดสะดวก
7) ควรกำหนดชั้นความปลอดภัยสำหรับการเขาไปแกไขขอมูลรายงานผลการดำเนินงาน
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8) กรณีที่มีการปรับปรุงแกไขระบบใดๆ ในภายหนา ขอใหกองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดลอม/สผ. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ไมไดมีภารกิจโดยตรง ใหทราบดวยเปนลายลักษณอักษร เนื่องจาก
หนวยงานนั้นๆ จะไดจัดสรรเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการลงระบบ ที่อาจตองจัดสรรหรือแจงเจาหนาที่หลายสวน/
กลุม/ฝาย ภายในหนวยงานใหทราบดวย
6.๔ ปญหา - อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ของผูติดตาม
ประเมินผล
6.4.1 ปญหา – อุปสรรค ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภายใตแผนจัดการฯ
1) บุ คลากรผูทำหนา ที่ ติ ดตามประเมิน ผลการดำเนิน งานตามแผนจั ด การฯ
ขาดการมีสวนรวมในการจัดทำรายละเอียดตางๆ ในแผนจัดการฯ ตั้งแตเริ่ม ทำใหขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องแหลงที่มาของขอมูล ที่มาของหลักเกณฑและคาเปาหมายที่กำหนดไว ที่มาของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอบเขตของข อมู ล ที ่ แผนจั ดการฯ ต องการใหน ำมารายงานและประเมิน ผล การคิดคำนวณรอยละของ
ความกาวหนาของตัวชี้วัดแตละตัว ทำใหตองใชเวลามากในการวางแผนและการดำเนินการติดตามประเมินผล
เนื่องจากตองทำความเขาใจกับรายละเอียดตางๆ ที่แผนจัดการฯ ไดกำหนดเอาไว ใหครบถวนถูกตองเสียกอน
๒) หนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรผูรับผิดชอบงาน
ด า นการจั ดทำแผนงาน ด า นยุ ทธศาสตร และการติดตามประเมินผลการดำเนิน งานขององคกรบอยครั้ง
บุคลากรผูทำหนาที่รายงานขอมูลผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ของหนวยงาน จึงขาดความตอเนื่อง
ทำใหขาดความรูความเขาใจในแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ เกิดความสับสน
ในการตอบขอมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งขาดความรูความเขาใจในการเชื่อมโยงโครงการของหนวยงานกับ
แผนจัดการฯ ดังกลาว
๓) การจัดทำโครงการของหนวยงานภาคีเครือขายยังเปนไปตามภารกิจหลักของ
หนวยงานมากกวาการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ เนื่องจากปจจุบัน มีการพัฒนา
ตัวชี้วัดดานอื่นๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ เชน ตัวชี้วัดของ SDGs ตัวชี้วัด
ตามแผนแม บ ทภายใต ยุ ทธศาสตรช าติ เพื่อตอบเป าหมายของแนวทางการพัฒ นาต างๆ ทำใหหนว ยงาน
มีทิศทางการดำเนินงานเปนไปในแนวทางจัดทำโครงการสำคัญ ในระดับ Flagship project ในระดับตนๆ
ของประเทศ มากกวาที่จะทำโครงการตามแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ เพียงอยางเดียว
๔) ขาดการหารือและบูรณาการขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานที่ไดระบุไวในแผน
จัดการฯ
๕) ขาดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการภายใตแผนจัดการฯ เนื่องจาก
สผ. ไม ไดกำหนดการจั ดสรร หรื อสนั บ สนุน งบประมาณภายใตแผนจัดการฯ ลงไปดว ย ทำใหห นว ยงาน
ที่เกี่ยวของขาดแรงจูงใจในการดำเนินงานตามแผนจัดการฯ
๖) การกำหนดแหล ง ข อ มู ล หรื อ หน ว ยงานเจ า ของข อ มู ล ของแผนจั ด การฯ
ขาดความทันสมัย เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรของหนวยงาน หรือมีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
ของหนวยงาน หรือหนวยงานไมมีขอมูล แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับแผนจัดการฯ ทำใหผูติดตามการ
ดำเนิ น งานภายใต แผนจั ดการฯ ต องมี การปรับ ตัวในการติดตามขอมูล อยางถูกตองมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
แหลงขอมูลที่ใชในการคำนวณตัวชี้วัดอาจมาจากหลายแหลงขอมูล หรือไมใชขอมูลจากหนวยงานเดียวกัน
๗) การเชื่อมโยงตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติ ไมมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน
หรือไมสอดคลองกับภารกิจที่ดำเนินการในปจจุบัน
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๘) การพิจารณาเกณฑการวัดที่ระบุไวในแผนจัดการฯ ไมตรงกันกับเกณฑการวัด
ของหนวยงาน ทำใหมีผลตอการพิจารณาการผาน / ไมผาน เกณฑของตัวชี้วัด เนื่องจากหนวยงานมีการใช
เกณฑอื่นในการวัดดวยเชนกัน
ในระยะตอไป

6.4.2 ขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภายใตแผนจัดการฯ

๑) กอนเริ่มดำเนินการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ควรจัด
ประชุ ม หารื อ ร ว มกั น ระหว า งบุ ค ลากรผู จ ั ด ทำแผนจั ด การฯ และบุ ค ลากรผู ต ิ ด ตามผลการดำเนิ น งาน
ตามแผนจัดการฯ เปนประจำทุกป เนื่องจากตองมีการปรับปรุงขอมูลที่ตองติดตามรวมกันใหมีความถูกตอง
และสอดคลองกับแหลงขอมูลของหนวยงานที่กำลังดำเนินการอยูจริง
๒) ประสานหนว ยงานและเขาพบเพื่อหารือแนวทางรวมกันในการรวบรวม/
จัดเก็บขอมูลเพื่อใชในรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่มีขอจำกัด หรือไมสามารถจัดเก็บได และเสนอ
แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานที่สามารถทดแทนกันได หรือใกลเคียงกับขอมูลที่ตองการจัดเก็บ
๓) สนั บ สนุน ขอมูล จั ดการประชุมเชิงปฏิบ ัติการ และสนับ สนุ นงบประมาณ
ในการจัดทำโครงการของหนวยงานภาคีเครือขาย ใหมีความสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ
ตั้งแตปแรกของแผน และจัดทำอยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหหนวยงานภาคีเครือขายมีความเขาใจในการจัดทำ
โครงการ
๔) บุ ค ลากรผู  ต ิ ด ตามผลการดำเนิ น งานภายใต แ ผนจั ด การฯ ควรมี ค วามรู
ความเข าใจต อตั ว ชี ้ วั ดและแนวทางการปฏิบ ัติอยางชัดเจน และสามารถตอบขอซักถามหนว ยงานตางๆ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตชวงของการจัดสงแบบรายงานกับหนวยงานภาคีเครือขาย ระหวางรอผูดำเนิน
โครงการ/หรื อหน ว ยงานรายงานข อมู ล และชว งสุดท ายของการรวบรวมข อมูล และติดตามข อ มู ล การ
ดำเนินงานจากภาคีเครือขายอยางสม่ำเสมอจนกวาจะไดขอมูลครบถวน
๕) ตรวจสอบและปรั บ ปรุ งแหล งข อมูล สำหรับ การติดตามผลการดำเนินงาน
ภายใตแผนจัดการฯ ใหเปนปจจุบัน พรอมทั้งประสานกับฝายแผนงานและยุทธศาสตรอยางสม่ำเสมอ
6) การประชาสัมพันธชองทางการติดตามผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ
ใหภาคีเครือขายรับทราบ หรือการสรางความรับรูหรือความเขาใจใหกับเครือขาย เปนตน ควรเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธอื่นๆ เชน จัดทำคลิปวิดิโออธิบายสั้นๆ หรือจัดทำคูมือ
7) ควรลำดั บ ความสำคั ญ ของป ญ หาอุ ป สรรคที ่ เ กิ ด ขึ ้ น เพื ่ อ วิ เ คราะห ถึ ง
แนวทางการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ในอนาคต
เนื ่ อ งจากป ญ หามี ส าเหตุ ม าจากป จ จั ย ภายนอกที ่ ค วบคุ ม ได ย าก อาทิ เช น กฎหมาย งบประมาณ
เปนตน ในขณะที่บางปญหาหนวยงานสามารถแกไขได เชน การนิยามความของตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน
๘) ควรพั ฒ นาแบบรายงาน/แบบสอบถาม ให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ งานของ
หนวยงานภายใตแผนจัดการฯ
๙) ควรปรับปรุงชุดขอมูล/ตัวชี้วัดของแผนจัดการฯ ใหเทียบเทา กับตัวชี้วัดใน
ระดับประเทศ และกำหนดเกณฑคาเปาหมายของตัวชี้วัดใหมีความเปนไปไดในการวัด รวมทั้งการกำหนดชุด
ขอมูลของตัวชี้วัด ควรกำหนดเพียงชุดขอมูลเดียว เพื่อความชัดเจนในการเก็บขอมูล
๑๐) ตัวชี้วัดที่ตอ งใชการคำนวณ ควรปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ ใหสอดคลองกับ
ชื่อของตัวชี้วัด หรือปรับอยางใดอยางหนึ่งใหมีความสอดคลองกัน
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ก-1

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๕
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ก ารประกาศใช้ แ ผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ที่ ข ยายระยะเวลาสิ้ นสุ ด เพิ่ มอี ก ๑ ปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ชาติ
ในระยะแรก แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารในการด าเนิ น การให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายตามนโยบาย
และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายให้ใช้
“แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔” เป็น “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๕” ดังปรากฏแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ข1
1. ประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือรวมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14. 30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นำโดย นายเอกชัย ภาระนันท ผูอำนวยการกลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ ผูอำนวยการกลุมงานนโยบายและแผน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดเขาพบ
ผูบริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ณ หองประชุม ชั้น 9 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อขอหารือ
เกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 (ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ๑.๔
ระดั บ การดำเนิ น งานการจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ แบบบู ร ณาการ IWRM (ดั ช นี ๐-๑๐๐)) และแนวทาง
ในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว โดยมี นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร
น้ำ นางบวรรัตน ศุภระกาญจน ผูอำนวยการกลุมติดตามประเมินผลนโยบายและแผนแมบท กองนโยบายและ
แผนแมบท คุณวชิราภรณ กำเนิดเพ็ชร ผูอำนวยการกลุมวิเคราะหสิ่งแวดลอม ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ นายดุลยฤทธิ์ หอมนาน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุมนโยบายและแผนแมบท
กองนโยบายและแผนแมบท และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือในครั้งนี้ โดยมีผลการประชุมหารือ
ดังนี้

ภาพที่ 1 การประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565
รวมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ และมอบรายงานฉบับสมบูรณและรายงานสรุปสำหรับ
ผูบริหาร โครงการการติดตามประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
(ระยะครึ่งแผน)
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1.1 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ๑.๔
ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐-๑๐๐)
1) การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM หมายถึง กระบวนการเพื่อการจัดหา
การตรวจสอบ และการใชทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนองตอบวัตถุประสงคของ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม IWRM เปนแนวคิดใหมในการจัดการทรัพยากรน้ำที่สนับสนุนใหทุกภาคสวน
ในสังคมมีสวนรวมตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงภูมิภาค สงเสริมการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน
และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน เพื่อนำมาซึ่งประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจ และความเปนอยูที่ดีของสังคม
อยางทัดเทียม โดยไมสงผลกระทบตอความยั่งยืนของระบบนิเวศที่สำคัญ
2) ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM วัดจากคาดัชนี
ตั้งแต 0 - 100 ซึ่งระดับของคาดัชนีจะมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ โดยจะมีการแบงเปนทั้งหมด 6 ระดับคือ
- 0 เทากับระดับต่ำมาก
- 20 เทากับระดับต่ำ
- 40 เทากับระดับปานกลางถึงต่ำ
- 60 เทากับระดับปานกลางถึงสูง
- 80 เทากับระดับสูง และ
- 100 เทากับระดับสูงมาก
ทั้งนี้ คะแนนในแตละขอคำถามจะถูกนำมาหาคาเฉลี่ย เพื่อใหไดคะแนนของแตล ะ
องคประกอบ และคะแนนของแตละองคประกอบ ก็จะถูกนำมาหาคาเฉลี่ยเพื่ อให ไดคะแนนของคาดั ช นี
ตั ้ ง แต 0 - 100 ชึ ่ ง จะเป น ตั ว ชี ้ ว ั ด ระดั บ การดำเนิ น งานการจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ แบบบู ร ณาการ
โดยระดับสูงสุดของ IWRM คือ 100
1.2 ผลของการติดตามการดำเนินงานตามโครงการการติดตามประเมินผลแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
1) ในระยะป แ รกของแผน (ป ง บประมาณ 2561) กรมทรั พ ยากรน้ ำ (ทน.)
ไดดำเนินงานดังตอไปนี้
- ภายใตแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการอนุรักษ
ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำ
- ภายใต แผนยุ ทธศาสตรการบริห ารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ดำเนิน
โครงการพัฒนากลไกองคกรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ ซึ่งอยูระหวางดำเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2) ในระยะครึ่งแผน (ปงบประมาณ 2562) สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.)
อยูระหวางดำเนินการจัดทำแผนหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุมลุมน้ำเจาพระยาใหญ และแผนปฏิบตั ิ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๕ ป รวมถึงแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง ภาวะน้ำทวม คุณภาพน้ำ คาดวา
จะสามารถจัดทำแผนหลักกลุมลุมน้ำเจาพระยาใหญ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๕ ป
แลวเสร็จภายในกุมภาพันธ 2563
จากการพิจารณาผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผานมา พบวา ไมสามารถ
จั ด เก็ บ ข อมู ล เป น ระดั บ การดำเนิ น งานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูร ณาการ IWRM หนว ยวัด : ดัช นี
๐ - ๑๐๐ ได โดยผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖5 ในระยะครึ่งแผน
ข-๒
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ของที่ปรึกษา (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย) ไดเสนอแนะตัวชี้วัดทางเลือกสำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน
ในครั้งตอไป อาจจะประเมินผลจากความกาวหนาเชิงกระบวนการ ของการจัดทำ/มีนโยบายและแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ และระดับลุมน้ำทุกลุมน้ำ ซึ่งเปนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙
1.3 ผลจากการหารือกับผูแทนของ สทนช. ผูแทน สทนช. ไดชี้แจง ดังนี้
1) สทนช. ยังไมทราบและยังไมไดกำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดในระดับตางๆ
(IWRM (ดัชนี 1-100)) ที่ระบุไวตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมวา ควรมีการกำหนดคาหรือความหมาย
ของชวงคะแนนในแตละระดับอยางไร จึงขอเวลาในการประเมินและจัดทำรายละเอียดของระดับการประเมิน
(ดั ช นี 0 - 100) เมื ่ อมี ร  า งรายละเอี ย ดแลว จะหารื อ ถึ งการกำหนดคาชว งคะแนนที่เ หมาะสม สำหรับ
การติ ด ตามประเมิ น ผลแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ มกั บ สผ. เพื ่ อ นำมาใช เ ป น เกณฑ ก ารประเมิ น
ในการรายงานผลการดำเนินงานในป 2563 ตอไป
2) สำหรั บ การรายงานผลการดำเนิ น งานตามตั ว ชี ้ ว ั ด ทางเลื อ ก ที่ ป ระเมิ น ผล
จากความกาวหนาเชิงกระบวนการของการจัดทำ/มีนโยบายและแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในระดับประเทศ และระดับลุมน้ำทุกลุมน้ำ ก็สามารถรายงานผลการดำเนินงานได เพราะขณะนี้ สทนช.
ได จ ั ด ทำแผนแมบ ทการบริห ารจั ดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เสร็ จ เรีย บรอยแลว
และอยูระหวางจัดทำรางแผนแมบทการบริหารจัดการน้ำ ในระดับลุมน้ำ
โดยมี ส รุ ป ประเด็ น การสั มภาษณและประชุมหารือที่เกี่ย วของกับ ตัว ชี้ว ัดที่ ๑.๔ ระดับ
การดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐-๑๐๐) ดังตารางที่ 1 (ตารางที่ 1
ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือตัวชี้วัดที่ 1.4)
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือตัวชี้วัดที่ 1.4
ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

ปญหาที่พบจาก
การติดตาม
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ขอมูลที่ตองการ : ไมสามารถจัดเก็บ
ระดับการ
ระดับการดำเนินงาน ขอมูลเปนระดับ
ดำเนินงาน
การจัดการ
การดำเนินงานการ
การจัดการ
ทรัพยากรน้ำแบบ จัดการทรัพยากร
ทรัพยากรน้ำ บูรณาการ IWRM น้ำแบบบูรณาการ
แบบบูรณา
หนวยวัด : (ดัชนี ๐- IWRM
การ IWRM
๑๐๐)
(ดัชนี ๐๑๐๐)

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
- จากรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานใน
ทส.-ทน. (กรม
ระยะ
ทรัพยากรน้ำ)/ ทบ.
ครึ่งแผน (ปงบประมาณ 2562) สทนช.
(กรมทรัพยากรน้ำ
อยูระหวางดำเนินการจัดทำแผนหลักในการบริหารจัดการ บาดาล)
ทรัพยากรน้ำกลุมลุมน้ำเจาพระยาใหญ และแผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๕ ป รวมถึงแผนปองกัน เพิ่มเติม สทนช. /
กรมชลประทาน /
และแกไขภาวะน้ำแลง ภาวะน้ำทวมและคุณภาพน้ำ
การประปาชนบท /
- แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บขอมูลประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัดทางเลือกที่ไดนำเสนอไว การประปาสวน
ในโครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ระยะครึ่งแผน ภูมิภาค
คือ มีนโยบายและแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำในระดับประเทศและระดับลุมน้ำทุกลุมน้ำ ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๙
โดยประเมินผลจากความกาวหนาเชิงกระบวนการ เปน
สถานะของนโยบายและแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (จัดทำเสร็จสิ้น/ อยูระหวางกระบวนการ
จัดทำ (ระบุขั้นตอนของกระบวนการ)/ ยังไมมีการ
ดำเนินการจัดทำ)
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ขอสรุปจากการหารือ
- สทนช. รับทราบขอมูลและใหความรวมือโดยจะ
ประเมินและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดใน
ระดับตางๆ ที่ระบุไวตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในเบื้องตน และจะหารือถึงการ
กำหนดคาชวงคะแนนที่เหมาะสมสำหรับการ
ติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
กับ สผ. ตอไป
- หากตองปรับเปลี่ยนการรายงานตามตัวชี้วัด
ทางเลือกที่ไดนำเสนอ ก็สามารถรายงานผลการ
ดำเนินงานได เนื่องจาก สทนช. ไดจัดทำแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ.
2561 – 2580) เสร็จเรียบรอยแลว และอยู
ระหวางจัดทำรางแผนแมบทการบริหารจัดการน้ำ
ในระดับลุมน้ำ
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2. ประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือรวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นำโดย นายเอกชัย ภาระนันท ผูอำนวยการกลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ ผูอำนวยการกลุมงานนโยบายและแผน
กองยุทธศาสตรและแผนงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดเขาพบผูบริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ
ณ หองประชุมพะยู น ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการ
แจ งวั ฒ นะ เพื ่ อขอหารื อเกี ่ ย วกั บ ตั ว ชี ้ ว ั ดภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565
(ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ๑.7 ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ๓ - ๙) และแนวทางในการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว โดยมี นายอาทิตย ควรหา ผูอำนวยการสวนติดตามและประเมินผล
นางสาวจันทรเพ็ญ จันทรทิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน นางสาว
อัญชลี จันทรคง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุม
หารือในครั้งนี้ โดยมีผลการประชุมหารือ ดังนี้

ภาพที่ ๒ การประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565
รวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และมอบรายงานฉบับสมบูรณและรายงานสรุปสำหรับ
ผูบริหาร โครงการการติดตามประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
(ระยะครึ่งแผน)

ข-๕
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2.1 ตัวชี้วัดที่ ๑.7 ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ ๓ - ๙
1) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ๑.7
ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ ๓ - ๙ โดยตองการขอมูลรอยละของอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ปะการังมีชีวิต โดยมีสูตรการคำนวณ
ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (ปที่ t) - ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (ปที่ t-๑)

× ๑00

ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (ปที่ t-๑)

เมื่อ t เทากับ ป พ.ศ.
2) ผลของการติดตามการดำเนินงานตามโครงการการติดตามประเมินผลแผนการจั ด การ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
2.1) ในระยะปแรกของแผน (ปงบประมาณ 2561) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(ทช.) ไดมีการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) โครงการบริหารจัดการพื้นที่และฟนฟูแนวปะการัง โดยการมีสวนรวมในพื ้น ที่
จังหวัดภูเก็ต พังงา และสุราษฎรธานี
- ปลูกฟนฟูแนวปะการัง 3 พื้นที่ รวมจำนวน 2,892 โคโลนี
- ติดตั้งทุนผูกเรือ จำนวน 20 ลูก
- ทุนแนวเขตสำหรับการฟนฟูแนวเขตสำหรับการฟนฟูแนวปะการังความยาว
รวม 700 เมตร
(2) ดานการสำรวจแนวปะการัง ไดดำเนินการสำรวจสถานภาพแนวปะการังจำนวน
24 สถานี ครอบคลุมพื้นที่แนวปะการัง 4,200 ไร
2.2) ในระยะครึ่งแผน (ปงบประมาณ 2562) ป ๒๕๖๑ ทช. รายงานสถานภาพแนว
ปะการังของประเทศไทยวามีพื้นที่ปะการังรวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร แบงเปน ปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณดี
รอยละ ๓๑.๔ และปะการังที่สมบูรณปานกลางรอยละ ๓๑.๖ และแนวปะการังที่มีสภาพเสียหาย รอยละ ๓๗
โดยพบปะการังมีสภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับสถานภาพป ๒๕๕๘ ในบริเวณจังหวัดระยอง ชลบุรี และนราธิวาส
จากการพิจารณาผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผานมา พบวา การรายงานผล
การดำเนินงานไมไดรายงานอัตราการเปลี่ยนแปลงของปะการังมีชีวิตเปนรอยละ จึงทำใหไมสามารถประเมินไดวา
การดำเนินงานนั้น บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดใหปะการังมีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 3 – 9 หรือไม
3) ผลจากการหารือกับผูแทนของ ทช. ผูแทน ทช. ไดชี้แจง ดังนี้
3.1) จากรายงานผลการดำเนินงานฯ ในระยะครึ่งแผนที่ปรากฏนั้น ขอมูลไมครบถวน
ตามการดำเนิ น งานที ่ ทช. ได ดำเนิ น งาน จึงใหขอมูล เพิ่ม เติ มว า การดำเนิน งานสำรวจสถานภาพของ
แนวปะการั ง ในประเทศไทยนั ้ น ในการประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 1/2561 เมื ่ อ วั น ที ่ 19 มกราคม 2561
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ มีมติใหกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) และ ทช. รวมกันกำหนดสถานีติดตามสถานภาพทรัพยากรปะการังของ
ประเทศทั้งหมด และสำรวจเปนประจำทุกป จึงกำหนดสถานีในการติดตามสถานภาพ คือ กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช (อส.) มีสถานีสำรวจในเขตอุทยานฯ จำนวน 252 สถานี และ ทช. มีสถานีสำรวจนอก
ข-๖
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เขตอุทยานฯ จำนวน 193 สถานี โดยแบงสถานภาพแนวปะการังตามสัดสวนการปกคลุมพื้นที่ของปะการังมี
ชีวิตและปะการังตายเปน 5 ระดับ ดังนี้
อัตราสวนการปกคลุม
สัดสวน
LC : DC
≥3 : 1
LC : DC
2:1
LC : DC
1:1
LC : DC
1:2
LC : DC
1≥3
หมายเหตุ* LC = Living Coral , DL = Dead Coral

ระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก

3.2) การกำหนดตัวชี้วัดเปนปริมาณปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 3 – 9 ในสภาวะปกติ
ของธรรมชาติ น ั ้ น เป น ไปได ย ากมาก เพราะปะการั ง เป น สิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต ที ่ อ  อ นไหวต อ การเปลี ่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอม และมีหลายปจจัยที่สงผลกระทบได โดยไมสามารถจัดการหรือควบคุมได และในอนาคต
หากตองมีการเพิ่มขึ้นของปะการังมีชีวิตรอยละ 9 ในทุกๆ ป หมายถึงในธรรมชาติจะมีแนวปะการังมีชีวิต
รอยละ 90 ในอีก 10 ขางหนา ซึ่งตามธรรมชาติแลว เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไมไดเลย ทช. จึงขอเสนอใหมีการ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ใหเปนการรายงานขอมูลของพื้นที่ปะการังเสียหาย/เสียหายมาก ลดลง (อาจกำหนดเปน
รอยละ) โดย ทช. จะขอเวลาในการทบทวนขอมูลที่ผานมา และเสนอผาน คกก. ของ ทช.กอนนำเสนอตัวเลขที่
ชัดเจน ซึ่งในเรื่องดังกลาว สผ. ขอความรวมมือ ทช ในป พ.ศ. 2563 ใหรายงานรอยละของปะการังมีชีวิตตาม
ตัวชี้วัด และนำเสนอขอมูลตัวชี้วัดทดแทน (Proxy Indicator) รอยละของพื้นที่ปะการังเสียหาย/เสียหายมาก
ลดลง เพื่อสรุปเปนขอเสนอในเชิงนโยบายตอไป
2.2 ตัวชี้วัดที่ 1.6 ชายฝงที่ถูกการกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางมาตรการหรือมีโครงสร า ง
ที่เหมาะสม (เปาหมายที่กำหนดคือ 50 กิโลเมตร)
จากรายงานการติ ด ตามผลการดำเนิ น งานในระยะครึ ่ ง แผน (ป ง บประมาณ 2562)
ตามที่ที่ปรึกษา (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย) รายงานวา บรรลุตามเปาหมายแลว ไดรับคำชี้แจงวา การดำเนินการ
ที่เหมาะสมที่ ทช. ไดดำเนินการแลว การบรรลุเปาหมาย 50 กิโลเมตร หมายถึง แนวชายฝงที่มีการใชแนวทาง/
มาตรการคืนพื้นที่สีเขียวในบริเวณหาดโคลน โดยการปกไมไผ เพื่อใหเกิดการสะสมตะกอน เปาหมายระยะทาง
50 กิ โ ลเมตร จะแล ว เสร็ จ ตามโครงการในป 2564 สผ. จึงขอให ทช. รายงานขอ มูล การดำเนิ น งาน
ในป 2563 และหากตองการนำเสนอ คาเปาหมายเปนการกัดเซาะชายฝงขั้นรุนแรงไมเกิน 100 กิโลเมตร
(ตามเปาหมายแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2560-2579) ก็สามารถ
นำเสนอขอมูลเพิ่มเติมได
โดยมีสรุปประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดที่ 1.6 ชายฝงที่ถูกการกัด
เซาะไดรับการจัดการตามแนวทางมาตรการหรือมีโครงสรางที่เหมาะสม และตัวชี้วัดที่ 1.7 ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น รอยละ ๓ – ๙ ดังตารางที่ 3 (ตารางที่ 3 ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือตัวชี้วัดที่ ๑.6
และ 1.7 )
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือตัวชี้วัดที่ ๑.6 และ 1.7
ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

ปญหาที่พบจาก ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ
หนวยงาน
การติดตาม
ที่เกี่ยวของ
- ไมมี
- จากรายงานการติดตามประเมินผล - ทส (ทช.)
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ขอมูลที่ตองการ :
การดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
ชายฝงที่ถูกการ ระยะทางชายฝงถูกกัดเซาะที่
(ปงบประมาณ 2562) มีพื้นที่
กัดเซาะไดรับ ไดรับการจัดการตามแนวทาง
ชายฝงที่ถูกกัดเซาะไดรับการจัดการ
การจัดการตาม หรือมาตรการ หรือมี
ตามแนวทางที่เหมาะสมแลว 559
แนวทาง
โครงสรางที่เหมาะสม
กิโลเมตร ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่
มาตรการ
(เปาหมาย คือ ระยะทาง 50
กำหนดแลว (จากเปาหมายที่กำหนด
หรือมีโครงสราง กิโลเมตร)
คือ 50 กิโลเมตร)
ที่เหมาะสม
- แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บ
ขอมูลประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
หนวยวัด:
อาจจะกำหนดคาเปาหมายใหมีความ
ระยะทาง
ทาทายมากยิ่งขึ้น เชน การกัดเซาะ
(กิโลเมตร)
ชายฝงขั้นรุนแรงไมเกิน 100 ก.ม.
(ตามเปาหมายแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. 2560-2579)
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- การตีความของขอมูลและคาเปาหมายของ ทช.
และที่ปรึกษาไมสอดคลองกัน
- พื้นที่ชายฝงกัดเซาะที่ไดรับการจัดการตาม
แนวทางที่เหมาะสมแลว 559 กิโลเมตรนั้น
ประกอบดวย การดำเนินการหลากหลายรูปแบบ
เชน กำแพงกันคลื่น แนวหินทิ้ง เพิ่มพื้นที่ปาชาย
เลน จากหลายๆ พื้นที่รวมกัน แตเปาหมาย 50
กิโลเมตร ตามตัวชี้วัด ตามนิยามของ ทช. หมายถึง
การเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนในบริเวณหาดโคลน โดย
การปกไมไผเพื่อชะลอคลื่นและดักตะกอนเพื่อให
เกิดการสะสมของตะกอนบริเวณชายฝง เพื่อปลูก
ปาชายเลนเพิ่มเติม หรือใหปาชายเลนรุกคืบตาม
แนวชายฝง
- ในการรายงานผลการดำเนินงานฯ ใน ป 2563
ทช. จะเพิ่มการรายงานผลการดำเนินงานของ
พื้นที่การกัดเซาะชายฝงขั้นรุนแรงไมเกิน 100
ก.ม. และระยะทางชายฝงถูกกัดเซาะที่ไดรับการ
จัดการตามแนวทางหรือมาตรการ หรือมีโครงสราง
ที่เหมาะสมตามเปาหมายเดิมไวดวย
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ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗
ปะการังที่มีชีวิต
มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น รอยละ
๓-๙

ขอมูลที่ตองการ :
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ปะการังที่มีชีวิต
1. ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของ
ปะการังที่มีชีวิต ณ ปที่ t
2. ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของ
ปะการังที่มีชีวิต ณ ปที่ t-1
(หมายเหตุ: t = ป พ.ศ.)
สูตรการคำนวณ :
[(ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของ
ปะการังที่มีชีวิต (ปที่ t) ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของ
ปะการังที่มีชีวิต (ปที่ t-1)) ÷
ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของ
ปะการังที่มีชีวิต (ปที่ t-1)] x
100

หนวยวัด :
รอยละ

ปญหาที่พบจาก
การติดตาม
ขอมูลไมเพียง
พอที่จะตอบ
ตัวชี้วัดในระยะ
ครึ่งแผน

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการหารือ

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

- จากรายงานการติดตามประเมินผล หนวยงานที่
รับผิดชอบ
การดำเนินงานในระยะครึ่งแผน
- ทส (ทช./อส.)
(ปงบประมาณ 2562) ปะการังมี
สภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับสถานภาพป
2558
- แนวทางในการดำเนินการจัดเก็บ
ขอมูลประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
อาจจะรายงานขอมูลสถานภาพของ
ปะการังในระดับตางๆ เปรียบเทียบ
กับสถานภาพของปะการังในปที่ผาน
มา
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ทช. มีการสำรวจสถานภาพของแนวปะการังของ
ประเทศไทยโดยรวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช และมีสถานี ตรวจติดตามทั่ว
ประเทศทั้งหมด 445 สถานี โดยแบงสถานภาพ
แนวปะการังตามสัดสวนการปกคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิตและปะการังตายเปน 5 ระดับ ดังนั้น
จึงมีขอมูลของปริมาณปะการังที่มีชีวิต แตไมไดถูก
นำมารายงาน
- เสนอแนะใหมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ใหเปนการ
รายงานขอมูลของ พื้นที่ปะการังเสียหาย/เสียหาย
มาก ลดลง...... เนื่องจากการนำปริมาณปะการังมี
ชีวิตมาเปนตัวชี้วัดเปนดัชนีที่มีความออนไหวตอ
สภาพแวดลอมเปนอยางมาก ไมสามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการไดโดยตรง

ภาคผนวก ข3
3. ประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือรวมกับกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเอกชัย ภาระนันท ผูอำนวยการกลุมงาน
ติดตามประเมินผลนโยบายและแผน กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม (กตป.) และนางสาวนิชนันท ทัดแกว
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ กลุมงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)
พรอมดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมหารือกับ นายภาณุวัตร กมุทชาติ ผูอำนวยการกลุมงานความมั่นคง
ทางชีวภาพนางสาวดาลัด เสนทอง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ นางสาวปทิตตา อนชาวนา เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ณ หองประชุมกองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดลอม ชั้น 5สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสอบถามความคิดเห็น
และขอหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 (ยุทธศาสตที่ 1
ตัวชี้วัดที ่ ๑.10 อัตราการสู ญ เสี ยชนิ ดพั นธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัย ตาม
ธรรมชาติ) และแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว โดยมีผลการประชุมหารือ ดังนี้

ภาพที่ 3 การประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565
รวมกับกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ข-๑๐
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2.1 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ๑.10
อัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติตองการขอมูล
เปนรอยละจำนวน 2 ขอมูล คือ ๑) จำนวนชนิดพันธุที ่ถูกคุ กคามหรือใกลสู ญพันธุ ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น
และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ตามทะเบียนรายชื่อพรรณพืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย และทะเบียน
รายการชนิดพันธุของสัตวที่มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทยและ 2) จำนวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
หรือใกลสูญพันธุ ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติที่สูญเสียไป จากสูตรการคำนวณ
จำนวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติที่สูญเสียไป
จำนวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติตามทะเบียนรายชื่อฯ

x 100

2.2 ผลของการดำเนินงานตามโครงการการติ ดตามประเมินผลแผนการจั ดการคุ ณภาพ
สิง่ แวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 ในระยะครึ่งแผน (ปงบประมาณ 2562) โดยที่ปรึกษา (สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย) มีการดำเนินงาน ดังนี้
1) ป ๒๕๖๐ มี การดำเนิน การศึกษาและวิเคราะหช นิดพัน ธุส ัตวมีกระดูกสั น หลั ง
ที ่ เ สี ่ ยงตอการสูญ พั นธุ ในประเทศไทย จำนวน ๑๘๑ ชนิด ประกอบดว ย สัตวเลี้ย งลูกดวยนม ๓๓ ชนิด
นกจำนวน ๓๓ ชนิด สัตวเลื้อยคลานจำนวน ๒๕ ชนิด สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน ๑๗ ชนิด เเละปลา
จำนวน ๗๓ ชนิด
2) การดำเนินการ โดย สผ. และโครงการที่เกี่ยวของโดยหนวยงานอื่น ๆ เชน โครงการ
ศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมและสัตวปา บริเวณลำสะโตน อุทยานแหงชาติตาพระ
ยา จังหวัดสระแกว โดยศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช และโครงการตนแบบการเสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย’ โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคการมหาชน) รวมกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) เปนตน (สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2562)
จากขอมูลที่รายงานฯ พบวา สัตวมีกระดูกสันหลังอยูในสภาพชนิดพันธุที่ถูกคุกคามมากขึ้น
แตไมสามารถนำมาวิเคราะห เพื่อระบุอัตราการสูญเสีย หรือการเปลี่ยนแปลงประชากรของชนิดพันธุได
อันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงของชนิดพันธุที่ถูกคุกคามอาจใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลคอนขางนาน
จึงไมสามารถประเมินขอมูลรายปได
2.3 ผลจากการหารือกับผูแทนของ กลช. ผูแทน กลช. ไดชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
1) ผลการดำเนิ น งานของ กลช. ที่ส อดคลองกับ ยุทธศาสตร ที่ 1 ตัว ชี้ว ัดที่ ๑.10
อัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ประกอบดวย
- ในระหวางป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ กลช. ไดดำเนินการปรับปรุงสถานภาพสัตวมีกระดูกสัน
หลังของประเทศไทย และไดจัดพิมพเอกสารวิชาการเผยแพรเรื่อง “สรุปชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
: สัตวมีกระดูกสันหลัง (Thailand Red Data : Vertebrates) ระบุวามีสัตวมีกระดูกสันหลังที่อยูในสถานภาพ
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย จำนวน 569 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 123 ชนิด
นก 171 ชนิ ด สั ต ว เ ลื ้ อ ยคลาน 49 ชนิ ด สั ต ว ส ะเทิ น น้ ำ สะเทิ น บก 18 ชนิ ด และปลา 208 ชนิ ด
ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจจะใชเปน Baseline สำหรับเปรียบเทียบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ตอไป
ข-๑๑
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- ป ๒๕๖๐ –๒๕๖๑ ดำเนินการศึกษาและวิเคราะหชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลัง
ที ่ ม ี ส ถานภาพถู ก คุ ก คามของประเทศไทยจำนวน ๕๖๙ ชนิ ด (จากผลการประเมิ น ป ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
โดยจัดลำดับความสำคัญ และความจำเปนเรงดวนสำหรับการอนุรักษ เพื่อคัดเลือกชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญ
พันธุในประเทศไทย จำนวน ๑๘๑ ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ๓๓ ชนิด นกจำนวน ๓๓ ชนิด
สัตวเลื้อยคลาน จำนวน ๒๕ ชนิด สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน ๑๗ ชนิด เเละปลาจำนวน ๗๓ ชนิด
และดำเนินการจัดทำ แผนจัดการปกปองคุมครองชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุในประเทศไทย
- ป ๒๕๖๒ เผยแพรเอกสารวิช าการเผยแพร จำนวน ๒ เรื่อง ประกอบด ว ย
“ชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุในประเทศไทย กลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง” และ “แผนจัดการปกปองคุมครอง
ชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุในประเทศไทย” แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) แผนการดำเนิ นงานของ กลช. ที่ส อดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 ตัว ชี้วัดที่ ๑.10
อัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ประกอบดวย
- ป ๒๕๖๓ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อปกปองคุมครองชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญ
พันธุในประเทศไทย กลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง และดำเนินการปรับปรุงสถานภาพสัตวมีกระดูกสันหลังของ
ประเทศไทย พร อมจั ดสถานภาพสั ตว ไม ม ีก ระดู กสัน หลั งของประเทศไทย กลุมมอลลัส ก ครัส เตเชี ย น
และปะการัง
- ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพสัตวมีกระดูกสันหลัง
ของประเทศไทย ป ๒๕๖๓ กับขอมูล Baseline
2.4 กลช. ไดเสนอแนะแนวทางและการดำเนินงานเพิ่มเติม ในป 2563 – 2564 ดังนี้
- การเปรี ย บเที ย บอั ต ราการสู ญ เสี ย ของชนิ ด พั น ธุ  ท ี ่ ถ ู ก คุ ก คามในระดั บ สากล
นิยมใชคา Red List Index เปนตัวชี้วัดสถานภาพการอนุรักษ โดยเปนการคำนวณจากผลการจัดสถานภาพ
ของชนิ ด พั น ธุ  ส ิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต ในกลุ  ม หลั ก ตามเกณฑ ข อง IUCN (มี ค  า ระหว า ง 0 – 1 โดยมี ค  า เท า กั บ 0
เมื่อสถานภาพของการถูกคุกคามที่รุนแรงจนเกิดการสูญพันธุทั้งหมด และมีคาเทากับ ๑ เมื่อไมมีสถานภาพ
ของการถู ก คุ ก คาม) ซึ ่ ง Red List Index ถู ก นำมาใช เ ป น ตั ว ชี ้ ว ั ด ของเป า SDGs ที ่ 15.5 ด ว ย
ทั้งนี้ จะดำเนินการเปรียบเทียบขอมูลสถานภาพกับปฐาน
- ในป พ.ศ. 2563 กลช.จะดำเนินการปรับปรุงสถานภาพของชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลัง
ในประเทศไทย ควบคูไปกับการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อคุมครองชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญพันธุฯ
ดังกลาว โดยสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่มีการดำเนิ น การอนุร ั กษ รวมถึงมี การศึ กษาวิ จั ยเกี่ ย วกั บ
ชนิ ด พั น ธุ  ท ั ้ ง 181 ชนิ ด ว า มี ผ ลการศึ ก ษาหรื อ สำรวจสถานภาพในป จ จุ บ ั น อย า งไรแล ว บ า ง ดั ง นั้ น
ในป 256๓ นี ้ สามารถรายงานผลการดำเนิน งานเพื่อปกปองคุมครองชนิดพันธุที่เสี่ย งตอการสูญพันธุ
ในประเทศไทย (กลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง) รวมถึงวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพสัตวมีกระดูกสันหลัง
ของประเทศไทย ป ๒๕๖๓ กั บ ข อ มู ล Baseline ในเบื ้ อ งต น ได แต ส ำหรั บ ผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล
เพื่อเปรียบเทียบสถานภาพสัตวมีกระดูกสันหลังของประเทศไทย ป ๒๕๖๓ กับขอมูล Baseline อยางละเอียด
จะดำเนินการเสร็จสิ้นในป ๒๕๖๔
- สำหรับการระบุการสูญพันธุของชนิดพันธุใด จะสามารถระบุได ก็ตอเมื่อประชากร
ตัวสุดทายของชนิดพันธุนั้น ไดตายไปอยางไมมีขอสงสัย และไดมีการสำรวจถิ่นที่อยูอาศัยของชนิดพันธุ
ทั่วทั้งพื้นที่ถิ่นที่อยูอาศัยที่เคยพบทั้งหมด ในระยะเวลาที่เหมาะสมทุกฤดูกาล ทุกป แตไมพบชนิดพันธุนั้น
แมแตตัวเดียว ซึ่งตองระยะใชเวลานาน ในบางครั้งอาจมากกวา 50 ป จึงจะสามารถยืนยันการสูญพันธุ
ของชนิดพันธุนั้น ๆ ได ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพการดำเนิน การ
ข-๑๒
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ที่สามารถดำเนินการไดจริง ซึ่งกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จะหารือเกี่ยวกับการปรับตัวชี ้วัด
รวมกับกองยุทธศาสตรและแผนงาน เพื่อปรับปรุงในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับตอไป
โดยมีสรุปประเด็ นการสัมภาษณและประชุมหารื อที่ เกี่ ยวของกั บตัวชี ้วัดที ่ ๑.10 อัตรา
การสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือตัวชี้วัดที่ 1.10
ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

ปญหาที่พบจากการ
ติดตาม
ตัวชี้วัดที่
ขอมูลที่ตองการ :
ขอมูลไมเพียงพอ
๑.๑๐ อัตรา 1. จำนวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม จึงไมสามารถนำมา
การสูญเสีย
หรือใกลสูญพันธุ ชนิดพันธุ
วิเคราะห เพื่อระบุอัตรา
ชนิดพันธุที่ถูก เฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัย การสูญเสีย หรือการ
คุกคาม ชนิด ตามธรรมชาติตามทะเบียน
เปลี่ยนแปลงประชากร
พันธเฉพาะถิ่น รายชื่อพันธุพืชที่ถูกคุกคามของ ของชนิดพันธุได
และแหลงที่อยู ประเทศไทย และทะเบียน
อาศัยตาม
รายการชนิดพันธุของสัตวที่มี
ธรรมชาติ
กระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย
หนวยวัด :
2. จำนวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
รอยละ
หรือใกลสูญพันธุ ชนิดพันธุ
เฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการ
หารือ
- การศึกษาและการสำรวจ
ขอมูลเกี่ยวกับชนิดพันธุที่ใกล
สูญพันธุและถูกคุกคามเพิ่มเติม
- การดำเนินการสำรวจ
สถานภาพชนิดพันธุที่ถูก
คุกคามหรือใกลสูญพันธุ ชนิด
พันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติ ตาม
ทะเบียนรายชื่อพรรณพืชที่ถูก
คุกคามของประเทศไทย และ
ทะเบียนรายการชนิดพันธุของ
สัตวที่มีกระดูกสันหลังที่ถูก
คุกคามของประเทศไทย
- แนวทางในการดำเนินการ
จัดเก็บขอมูลประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ข-14

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
- ทส. (ปม./ทส./อช./อสพ./
สผ.)
-กษ.
- วท.
- สธ.

ขอสรุปจากการหารือ

- การระบุการสูญพันธุของชนิดพันธุใด อาจตองใช
เวลานาน ซึ่งบางครั้งอาจมากกวา 50 ป จึงจะ
สามารถยืนยันการสูญพันธุของชนิดพันธุ นั้น ๆ
ได ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้ อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยน
ใหเหมาะสมกับสภาพการดำเนินการที่สามารถ
ดำเนินการไดจริง ซึ่ง กลช. จะหารือเกี่ยวกับการ
เพิ่มเติม
ปรับตัวชี้วัดรวมกับ กยผ. เพื่อปรับปรุงในแผน
- อว. (กระทรวงการ
จัดการฯ ในระยะตอไป
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย - ในป พ.ศ. 2563 กลช. จะดำเนินการปรับปรุง
สถานภาพของชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังใน
และนวัตกรรม)
ประเทศไทย ควบคูไปกับการติดตามผลการ
- มก.
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ดำเนินงานเพื่อคุมครองชนิดพันธุที่เสี่ยงตอการสูญ
พันธุฯ โดยเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียของชนิด
พันธุที่ถูกคุกคามในระดับสากล นิยมใชคา Red
List Index เปนตัวชี้วัดสถานภาพการอนุรักษ โดย
เปนการคำนวณจากผลการจัดสถานภาพของชนิด
พันธุสิ่งมีชีวิตในกลุมหลักตามเกณฑของ IUCN (มี
คาระหวาง 0 – 1 โดยมีคาเทากับ 0 เมื่อ
สถานภาพของ
การถูกคุกคามที่รุนแรงจนเกิดการสูญพันธุทั้งหมด
และมีคาเทากับ ๑ เมื่อไมมีสถานภาพของการถูก
คุกคาม)
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4. ประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือรวมกับกรมควบคุมมลพิษ ที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13. 30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นำโดย นายเอกชัย ภาระนันท ผูอำนวยการกลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
กองติ ด ตามประเมิ น ผลสิ่ งแวดล อม นางสาวนิชนัน ท ทัดแกว นักวิช าการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ
กลุมงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน และเจาหนาที่ ที่เ กี่ ยวข อง ไดเขาพบผู แทนของ
กรมควบคุมมลพิษ ณ หองประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ เพื่อขอหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใต
แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล อม พ.ศ. 2560 - 2565 (ยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 คุณภาพอากาศ
มี จ ำนวนวั น ที ่ ค  า ฝุ  น ละอองขนาดเล็ ก ไม เ กิ น ๑๐ ไมครอน (PM10) อยู  ใ นเกณฑ ม าตรฐาน ร อ ยละ ๙๙
และตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวม และสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ ๓๐ และยุทธศาสตรที่ 3 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม) และแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว โดยมี นายเสกสรร
แสงดาว ผูอำนวยการสวนแผนงานและประเมิ นผล กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง นางสาวจันทิ ร า
ดวงใส ผู  อ ำนวยการส ว นแผนงานและประเมิ น ผล ศู น ย ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารวิ เ คราะห ม ลพิ ษ และสิ ่ ง แวดล อ ม
นางสาวพรพิมล พันธเมธาฤทธิ์ ผูอำนวยการกลุ มติด ตามและประเมิน ผล กองยุทธศาสตร และแผนงาน
และนางสาวพันธนัสถ พงษขวัญ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
พรอมดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือในครั้งนี้ โดยมีผลการประชุมหารือ ดังนี้

ภาพที่ 4 การประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดภายใตแผนจั ดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล อม พ.ศ. 2560 - 2565
รวมกับกรมควบคุมมลพิษ และมอบรายงานฉบับสมบูรณและรายงานสรุปสำหรับผูบริหาร โครงการ
การติดตามประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 (ระยะครึ่งแผน)
ข-๑๕
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4.1 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ คุณภาพอากาศมีจำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10)
อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๙
1) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒
คุ ณภาพอากาศมี จ ำนวนวั น ที ่ ค าฝุ น ละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน
รอยละ ๙๙ เปนการประเมินคุณภาพอากาศ จะใชมาตรฐานคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน หรือคา
PM10 เปนมาตรฐานการตรวจวัด ในเขตควบคุมมลพิษและเขตเมือง โดยเฉพาะฝุนละอองจะอยู ในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยฝุนละอองในบริเวณทั่วไปมีคาเฉลี่ย 1 ป ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร และฝุนละอองในบริเวณริมถนนจะมีความเขมขนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร โดยใชสูตรการคำนวน ดังนี้
จำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
หรือ PM10 อยูในเกณฑมาตรฐาน
จำนวนวันที่ตรวจวัด

x 100

2) ผลของการดำเนิ น งานตามโครงการการติ ดตามประเมิน ผลแผนการจัด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 ในระยะครึ่งแผน (ปงบประมาณ 2562) โดยที่ปรึกษา (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย)
รายงานวา ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการตรวจวัดคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน มีคาเฉลี่ยรายป
อยูในชวง ๒๓-๑๒๐ มคก./ลบ.ม. และคาเฉลี่ยทั้งประเทศ ๔๒ มคก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน ๕๐ มคก./ลบ.ม.)
เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีคาเฉลี่ย ๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่ตำบลหนาพระลาน จังหวัด
สระบุ ร ี รวมทั ้ ง กรุ ง เทพและปริ ม ณฑลมีค  าสู ง สุ ดในรอบ ๑๐ ป ซึ ่ ง จำนวนวั น ที ่ ค า ฝุ น ละอองขนาดเล็ ก
ไมเกิน ๑๐ ไมครอน อยูในเกณฑมาตรฐานในพื้นที่วิกฤต (พื้นที่ตำบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี) มี ๑๙๗ วัน
จากวันตรวจวัด 362 วัน (รอยละ ๕๔.๔) เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๐ รอยละ ๒๗
จากการพิจารณาผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผานมา พบวา จำนวนวันที่คาฝุน
ละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 54.4 ซึ่งยังไมบรรลุคาเปาหมาย
ที่กำหนดไวรอยละ 99
3) ผลจากการหารือกับผูแทนของ คพ. (นายเสกสรร แสงดาว) ซึ่งไดชี้แจง ดังนี้
3.1) จากการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ในระยะครึ่งแผน
(ปงบประมาณ 2562) โดยที่ปรึกษา (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย) ขอชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
- ผลของการรายงานผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ในระยะครึ่งแผน คพ.
ไดรายงานคาคุณภาพอากาศของพื้นที่ทั่วไปทั้ งประเทศ แตในรายงานระบุคาคุณภาพอากาศเฉพาะพื้ น ที่
ต. หนาพระลาน จ.สระบุรี เทานั้น จึงไมทราบวา การรายงานขอมูลจะตองใชขอมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ใด
รายงาน ใชคาคุณภาพอากาศของพื้นที่ทั่วไปของทั้งประเทศ หรือ ใชคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน
(PM10) ต. หนาพระลาน จ.สระบุรี
- การกำหนดเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนการจัดการฯ จำนวนวันที่คาฝุนละออง
ขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ ๙๙ นั้น กำหนดไวสูงมาก เพราะดวย
สภาพอากาศของประเทศไทย ที่มีความรอนและความแหงแลงมาก ทำใหเกิดฝุนละอองไดงาย ในระยะเวลา
1 ป จำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กจะไมเกินคามาตรฐานอาจมีความเปนไปไดนอย ดังนั้น จึงไมสามารถ
ข-๑๖

ภาคผนวก ข4
บรรลุตามตัวชี้วัดได และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามคำอธิบายตัวชี้วัด ที่ระบุใหประเมินจากคามาตรฐาน
คาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน หรือคา PM10 ที่ตรวจวัดในเขตควบคุมมลพิษและเขตเมือง จึงไมมี
ความเปนไปได
3.2) ในปงบประมาณ 2564 คพ. มีแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการคุณภาพอากาศ คือ จะมีการนำคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มากำหนดเปนตัวชี้วัด
ของกรมควบคุ มมลพิ ษ ผู  ว  า ราชการจั งหวัด 9 จังหวัดของภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปจ จุบัน
กพร.คพ. อยูระหวางการกำหนดตัวชี้วัดโดยการศึกษาขอมูลผลการตรวจวัดคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน ยอนหลัง 3 ป และเจรจาตกลงคาคะแนนที่จะใชในการประเมินผลตัวชี้วัดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) คพ. ไดเสนอแนะแนวทางในการายงานผลการดำเนินงานฯ และการจัดทำแผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะตอไป ดังนี้
4.1) ในการรายงานผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการฯ ป 2563 คพ.ยังคงรายงาน
ตามเกณฑ/เปาหมายที่กำหนดไวในแผนจัดการฯ ถึงแมจะไมบรรลุตามคาเปาหมายก็ตาม แตจะเสนอแนะ
แนวทางในการกำหนดคาเปาหมาย ที่ควรจะใชประเมินคาคุณภาพอากาศที่เหมาะสม และสอดคลองกับการ
ดำเนินงานของ คพ. เอาไวดวย
4.2) ในการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพอากาศในแผนจัดการฯ ฉบับตอไปนั้น คพ. ไดมีการ
จัดทำ/ปรับปรุง แผนการจัดการคุณภาพอากาศ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยจัดทำเปนแผน
แมบทดานการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 โดยแบงเปนการบริหารจัดการ
คุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วไป และคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต จำนวน 4 พื้นที่ ซึ่งคุณภาพอากาศในพื้นที่
ทั่วไป จะใชคามาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป (ตรวจวัดจำนวน 8 พารามิเตอร) มากำหนดเปนตัวชี้วัด สำหรับ
ในพื้นที่ว ิ กฤต จะใชพารามิ เตอร การตรวจวัดคุณภาพอากาศบางพารามิเตอร ในการกำหนดเปนตัวชี ้วัด
ประกอบดวย
พื้นที่วิกฤต
1. ต. หนาพระลาน จ.สระบุรี
2. พื้นที่ 9 จังหวัด ในภาคเหนือ
3. กรุงเทพฯ และปริมณฑล
4. มาบตาพุด จ.ระยอง

พารามิเตอรที่กำหนดเปนตัวชี้วัด
PM10
PM2.5 และ PM10
PM2.5 และ PM10
VOCs

ดั ง นั ้ น ในการกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด ด า นคุ ณ ภาพอากาศในแผนจั ด การฯ ฉบั บ ต อ ไป
ควรกำหนดพื้นที่ และพารามิเตอรคาเปาหมายใหสอดคลองกับแผนแมบทดานการจัดการคุณภาพอากาศของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580
4.2 ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ ๓๐
1) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 ตัวชี้วัดที่ ๒.4
ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ ๓๐
หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมตางๆ
ข-๑๗
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ในชุมชน เชน อูซอมรถ สถานีบริการน้ำมัน รานลางอัดขยายภาพ รานซักแหง ทาเรือ สนามบิน โรงพยาบาล
หองปฎิบัติการ พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ โดยใชสูตรการคำนวน ดังนี้
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการรวบรวม
และกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ

x 100

2) ผลของการดำเนิ น งานตามโครงการการติ ดตามประเมิน ผลแผนการจัด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 ในระยะครึ่งแผน (ปงบประมาณ 2562) โดยที่ปรึกษา (สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย) รายงานวา ในป พ.ศ.๒๕๖๑ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนมี ๖๓๘,๐๐๐ ตัน (รอยละ ๖๕ เปนซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ๔๑๔,๖๐๐ ตัน และรอยละ ๓๕ เปนของเสียอันตรายจากชุมชน
ประเภทอื่น ๆ เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระปองสเปรย จำนวน ๒๒๓,๔๐๐ ตัน) โดย
ของเสียอันตรายจากชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ ๑๓ หรือประมาณ ๘๓,๖๐๐ ตัน ซึ่งยังไมบรรลุ
คาเปาหมายที่กำหนดไวที่รอยละ 30
3) ผลจากการหารือกับผูแทนของ คพ. (นางสาวพันธนัสถ พงษขวัญ) ซึ่งไดชี้แจง ดังนี้
- การกำหนดคาเปาหมายของการจั ดการของเสีย อันตรายชุมชนไว ที ่ร  อยละ 30 นั้น
ถูกกำหนดไวตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 และในฉบับปจจุบัน คือ ฉบับที่ 12
ยังคงกำหนดไว ที ่ร  อยละ 30 ซึ่งปจจัยสำคัญ ที่ใชประเมินความสำเร็จ ของตัวชี้ว ัดนี้ คือ การประกาศใช
รางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... ปจจุบัน
ราง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว ยังไมสามารถประกาศใช เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหของเสียอันตรายชุมชนไดรับการ
รวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๓ เนื่องจาก ของเสียอันตรายชุมชน
มีสัดสวนของขยะอิเล็กทรอนิกสรอยละ 65 และรางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... ไดกำหนดแนวทางในการจัดการอยางชัดเจน และบังคับใหดำเนินการ
ภายใตกฎหมายดังกลาว นอกจากนี้ ของเสียอันตรายชุมชน รอยละ 35 ยังมีรูปแบบและแนวทางการจัดการที่
ยังไมครบถวนสมบูรณ จึงทำใหมีผลการดำเนินงานต่ำ
- เมื่อไมสามารถประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... คพ. ไดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการซากผลิตภั ณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปจจุบัน อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการดังกลาว
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รวบรวมและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่อยูในเขต
ความรั บ ผิ ดชอบของตนเอง ตามพระราชบัญญัติร ักษาความสะอาดและความเปน ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แตของเสียอันตรายชุมชนไมมีกำหนด
อยูในกฎหมายวาเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง คพ. จึงมีแนวทางสรางเครือขายในการ
รวบรวมและกำจัดของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดตางๆ โดยมีแนวทางในการคัดแยกและรวบรวมของเสีย
อันตรายไวที่หนวยงาน เพื่อสงไปกำจัดที่โรงงานที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย แตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็ยังมีอุปสรรคเรื่องงบประมาณในการจัดสงของเสียอันตรายไปกำจัด เนื่องจากไมใชอำนาจหนาที่
โดยตรงตามกฎหมาย จึงไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานดังกลาว
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- คพ. ไดพยายามผลักดันใหองคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยงานที่รวบรวมของเสีย
อันตรายภายในจังหวัด แตยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร ยังตองปรับรูปแบบและแนวทางใหเหมาะสมกับ
สถานการณของเสียอันตรายของแตละจังหวัดตอไป
- ในขณะเดียวกัน ตองมีการดำเนินการใหเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม เนื่องจากปลายทางตามกฎหมายตองนำของเสีย อัน ตรายไปกำจัด
กับโรงงานฯ ที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เทานั้น การผลักดันใหมีโรงงานที่มีมาตรฐานและไดรับอนุญาตให
กระจายไปในทุกภูมิภาค จึงเปนสิ่งจำเปนที่สงเสริมและอำนวยความสะดวกใหองคกรปกครองสวนท องถิ่น
สามารถดำเนินงานไดงายขึ้น
- การรายงานผลการดำเนิ น การในระยะต อ ไป คพ. จะใช ข  อ มู ล ที ่ ไ ด ส อบถามไปยั ง
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในการรายงาน เพราะเปน
ขอมูลที่ใกลเคียงกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด ถึงแมระบบการรวบรวมและการรายงานยังไมสมบูรณ
ไม ส ามารถสะท อนภาพรวมของทั ้ งประเทศได เนื่องจากองคกรปกครองสว นท องถิ่น ในแตล ะที่ มีป  จ จั ย
และรูปแบบในการดำเนินงานที่แตกตางกัน แตก็สามารถนำขอมูลเหลานี้มาวิเคราะห เพื่อหาแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสมตอไป
4.3 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2
สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวน
ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มาจากการประเมินขอมูลหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
และหนวยงานในกำกับของรัฐ การหาสัดสวนโดยใชสูตรการคำนวน ดังนี้
จำนวนหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จำนวนหนวยงานทั้งหมด

x 100

- สัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสินคาที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หมายถึง สินคาหรือผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม เริ่มตนจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงานและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหกระบวนการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ใชพลังงานจากน้ำและไฟฟาในการ
ผลิตอยางคุมคามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จสมบูรณเปนสินคาหรือผลิตภัณฑ รอการบรรจุลงในหีบหอและบรรจุ
ภัณฑสำหรับเตรียมการขนสงและจัดจำหนายใหกับตลาดผูบริโภคตอไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑน้ันๆ
อยางถูกวิธี และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หมายถึง ธุรกิจบริการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การใชทรัพยากรและพลังงานในชวงการใหบริการและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
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จากการใหบริการนอยกวาเมื่ อเทียบกั บการใหบริ การอื่นที่ มีลักษณะอยางเดียวกัน การหาสัดสวนโดยใช
สูตรการคำนวน ดังนี้
ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการ

x 100

ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการทั้งหมด

2) ผลของการดำเนิ น งานตามโครงการการติ ดตามประเมิน ผลแผนการจัด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2565 ในระยะครึ่งแผน (ปงบประมาณ 2562) ที่ปรึกษา (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย)
รายงานวา ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ องค การมหาชน รัฐ วิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหนว ยงานในกำกับ ของรัฐ
๒๒๓ หนวยงาน (รอยละ ๕๘.๖)และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๕๕๐ หนวยงาน (รอยละ ๒๑.๘) ไดรายงาน
การดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคา และ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประมาณ ๕๕๐ ลานบาท
3) ผลจากการหารือกับผูแทนของ คพ. (นางสาวจันทิรา ดวงใส) ซึ่งไดชี้แจง ดังนี้
- จากผลของการรายงานผลการดำเนิ นงานภายใตแผนจั ดการฯ ในระยะครึ่ งแผนนั้ น
พบวา ไมตรงกับขอมูลที่ คพ. ไดดำเนินการ จึงไมทราบที่มาของขอมูลที่ปรากฏในรายงานวา มาจากการ
กระบวนการใด ปจจุบัน คพ. มีระบบการรายงานการจัดซื้อจัดจางและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมออนไลน
จากการศึกษาตัวชี้วัดในแผนจัดการฯ คพ. สามารถนำขอมูลในระบบมารายงานตามตัวชี้วัดนี้ได ทั้งขอมูล
สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวน
ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ในการรายงานผลการดำเนินการในระยะต อไป คพ. จะรายงานขอมูลตามตัวชี้ ว ั ดที่
กำหนดไวในแผนจัดการฯ พรอมทั้งเสนอชุดขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดใหม ในแผนจัดการฯ
ฉบั บ ต อไป เนื ่ องจาก คพ. ได มี การปรั บ ปรุงแผนการปฏิบ ัติร าชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
ของ คพ. ใหมีการดำเนินงานและการรายงานที่สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 2580) ประเด็นที่ 18.1 การเติบโตอยางยั่งยืน และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12.7 ไวแลว หากมีการ
ปรับรายละเอียดขอมูลและตัวชี้วัดในแผนจัดการฯ ฉบับตอไป ใหสอดคลองกันกับแนวทางการรายงานจะมี
ความเหมาะสม และเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลนอยลง
ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็น การสัมภาษณและประชุมหารือที่เ กี่ ยวข องกับ ตัวชี้ว ัด ที ่ 2.2
คุ ณภาพอากาศมี จ ำนวนวั นที ่ คา ฝุ น ละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน
รอยละ ๙๙ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการไมนอยกวารอยละ ๓๐ และตัวชี้วัดที่ ๓.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณและประชุมหารือตัวชี้วัดที่ 2.2 2.4 และ 3.2
ตัวชี้วัด

วิธีการวัด

๒.๒ คุณภาพ
อากาศมี
จำนวนวันที่
คาฝุนละออง
ขนาดเล็กไม
เกิน ๑๐
ไมครอน
(PM10) อยูใน
เกณฑ
มาตรฐาน
รอยละ ๙๙

ขอมูลที่ตองการ :
๑. จำนวนวันที่คาฝุน
ละออง (ฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา ๑๐
ไมครอน หรือ PM10)
อยูในเกณฑมาตรฐาน
๒. จำนวนวันที่
ตรวจวัด
สูตรการคำนวณ :
(จำนวนวันที่คาฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา
๑๐ ไมครอน
หรือ PM10 อยูใน
เกณฑมาตรฐาน ÷
จำนวนวันที่ตรวจวัด)
x ๑๐๐

หนวยวัด :
รอยละ

ปญหาที่พบ
จากการติดตาม
จากการ
พิจารณาผลการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
จำนวนวันที่คา
ฝุนละอองขนาด
เล็กไมเกิน ๑๐
ไมครอน (PM10)
อยูในเกณฑ
มาตรฐานรอย
ละ 54.4 ซึ่งยัง
ไมบรรลุคา
เปาหมายที่
กำหนดไวรอย
ละ 99

ประเด็นเพื่อนำเสนอในการ
หนวยงาน
หารือ
ที่เกี่ยวของ
แนวทางในการดำเนินการ - ทส (คพ.)
จัดเก็บขอมูลประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓
และการเก็บขอมูลในระยะ
ตอไป

ขอสรุปจากการหารือ
- ปรับคำอธิบายตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บ และคำนิยาม โดยแบงพื้นที่ ไดแก
๑) พื้นที่ทั่วไป และ ๒) พื้นที่วิกฤต
- จัดทำขอมูลเพิ่มเติม โดยจัดทำขอมูลยอนหลัง (กอนป ๒๕๖๐) จนถึง
ปจจุบัน (จำนวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็ก ไมเกิน ๑๐ ไมครอน
(PM10) ในพื้นที่ทั่วไปอยูในเกณฑมาตรฐาน)
ขอเสนอแนะ
ตัวชี้วัดใหม
ตัวชี้วัด ๒.๒ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติมีจำนวนวันที่คาฝุนละออง
ขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน ดังนี้
๑)
กรุงเทพและปริมณฑล รอยละ ๙๘
๒)
ภาคเหนือ
รอยละ ๙๔
๓)
หนาพระลาน สระบุรี
รอยละ ๗๒
เหตุผลประกอบ
๑.
เนื่องจากการกำหนดคาตัวชี้วัดในขณะนั้น ไมไดมีการนำขอมูล
ผลการตรวจวัดจริงมาใชประกอบการพิจารณา จึงทำใหตัวชี้วดั ไมเปนไป
ตามสถานการณของปญหาฝุนละออง
๒.
การกำหนดตัวชี้วัดในลักษณะภาพรวมของประเทศไมไดสะทอน
การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาของแตละพื้นที่ที่มีสภาพปญหาที่
แตกตางกันสงผลใหการวางมาตรการไมสอดรับกับขอเท็จจริงของพื้นที่

ข-๒๑

ภาคผนวก ข4
ตัวชี้วัด

๒.๔ ของเสีย
อันตราย
ชุมชนไดรับ
การรวบรวม
และสงไป
กำจัดอยาง
ถูกตองตาม

วิธีการวัด

ขอมูลที่ตองการ :
๑. ปริมาณของเสีย
อันตรายชุมชนที่ไดรับ
การรวบรวมและกำจัด
อยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ

ปญหาที่พบ ประเด็นเพื่อนำเสนอในการ
จากการติดตาม
หารือ

จากการ
พิจารณาผลการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
พบวา ของเสีย
อันตรายชุมชน

แนวทางในการดำเนินการ
จัดเก็บขอมูลประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓
และการเก็บขอมูลในระยะ
ตอไป

ข-๒๒

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)

ขอสรุปจากการหารือ
ดังนั้น การกำหนดตัวชี้วัดรายพื้นที่ตามเสนอจะทำใหการแกไขปญหาและ
การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานจะไปตามขอเท็จจริง
๓.
การปรับตัวชี้วัดกำหนดเปนรายพื้นที่วิกฤต ไดนำขอมูลผลการ
ตรวจวัดจริงของพื้นที่ ๓ ปยอนหลังกอนป ๒๕๖๐ ซึ่งแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม จะมีผลบังคับใช (ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มาหาคาเฉลี่ยเพื่อ
กำหนดเปนตัวชี้วัด จะเปนการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมตามขอมูล
๔.
สำหรับการเก็บขอมูล การคำนวณเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดให
เปนไปตามเดิมคือใชจำนวนวันที่คาฝุนละออง (PM10) อยูในเกณฑ
มาตรฐานในรอบปมาประเมิน

๑. การดำเนินงานการจัดการของเสียอันตรายชุมชนมีขอจำกัด ใน
ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ยังไมมีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมายที่จะนำมากำกับดูแลใหภาคเอกชน
รับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทำใหการดำเนินงานดานการจัดการของ
เสียอันตรายชุมชนไมบรรลุเปาหมายที่กำหนด

ภาคผนวก ข4
ตัวชี้วัด
หลักวิชาการ
ไมนอยกวา
รอยละ ๓๐
หนวยวัด :
รอยละ

วิธีการวัด

ปญหาที่พบ ประเด็นเพื่อนำเสนอในการ
จากการติดตาม
หารือ
ไดรับการ
๒. ปริมาณของเสีย
รวบรวมและ
อันตรายชุมชนทั่ว
สงไปกำจัดอยาง
ประเทศ
ถูกตองตามหลัก
สูตรการคำนวณ :
วิชาการรอยละ
(ปริมาณของเสีย
อันตรายชุมชนที่ไดรับ 13 ซึ่งยังไม
การรวบรวมและกำจัด บรรลุคา
อยางถูกตองตามหลัก เปาหมายที่
วิชาการ ÷ ปริมาณของ กำหนดไวที่รอย
เสียอันตรายชุมชนทั่ว ละ 30
ประเทศ) x 100
หนวยวัด : รอยละ

ข-๒๓

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ขอสรุปจากการหารือ
๑.๒ รางพระราชบัญญัติการจัดการซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... อยูระหวางการปรับปรุง
๑.๓ ของเสียอันตรายชุมชนในระดับจังหวัดมีปริมาณเพียงรอยละ ๓
ของปริมาณมูลฝอยทั่วประเทศ ซึ่งไมมากพอทำใหทองถิ่นยัง
ไมใหความสำคัญในการรวบรวม และขนสงของเสียอันตราย
อยางถูกหลักวิชาการ และประชาชนสวนใหญยังมีการทิง้ ของ
เสียอันตรายปะปนกับขยะทั่วไป
๒. แนวทางการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด
2.๑ สนับสนุนให อปท. ที่มีศักยภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของเปน
จุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนระดับจังหวัด
2.๒ สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนใน
การปนจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนฯ เพื่อเพิ่มชองทาง
อำนวยความสะดวก ในการทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน
2.๓ สนับสนุนใหมีสถานที่บำบัด/กำจัดของเสียอันตรายชุมชน
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสนับสนุนการเพิ่มโรงงานคัดแยก
และรีไซเคิล ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2.๔ ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน
3. ปรับคำนิยาม และคำอธิบายตัวชี้วัดของเสียอันตรายชุมชนไดรับ
การรวบรวมและสงไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ใหสอดคลอง
กับประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาคผนวก ข4
ตัวชี้วัด

๓.๒ สัดสวน
ของหนวยงาน
ที่เขารวม
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจาง
สินคาและ
บริการที่เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม
และสัดสวน
ปริมาณการ
จัดซื้อจัดจาง
สินคาและ
บริการที่เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม
หนวยวัด :
รอยละ

วิธีการวัด

ขอมูลที่ตองการ :
1. สูตรการคำนวณ :
(จำนวนหนวยงานที่เขา
รวมดำเนินการจัดซื้อจัด
จางสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ÷
จำนวนหนวยงานทั้งหมด)
x ๑๐๐

ปญหาที่พบ ประเด็นเพื่อนำเสนอในการ
จากการติดตาม
หารือ

จากการ
พิจารณาผลการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
พบวา การ
รายงานผลยัง
ขาดขอมูล
2. สูตรการคำนวณ :
สัดสวนปริมาณ
(ปริมาณการจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัด
สินคาและบริการที่เปน
จางสินคาและ
มิตร
บริการที่เปน
กับสิ่งแวดลอมของ
มิตรกับ
หนวยงานที่เขารวม
สิง่ แวดลอม
ดำเนินการ ÷

แนวทางในการดำเนินการ
จัดเก็บขอมูลประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓
และการเก็บขอมูลในระยะ
ตอไป

ปริมาณการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการทั้งหมด)
x
๑๐๐
หนวยวัด : รอยละ

ข-๒๔

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ขอสรุปจากการหารือ

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทส (คพ.)
- ปจจุบัน คพ. มีระบบการรายงานการจัดซื้อจัดจางและบริการที่เปนมิตร
- กค (บก.)
กับสิ่งแวดลอมออนไลน
- ทุกหนวยงานที่ จากการศึกษาตัวชี้วัดในแผนจัดการฯ คพ. สามารถนำขอมูลในระบบมา
เกี่ยวของ
รายงานตามตัวชี้วัดนี้ได
- รายงานผลการดำเนินการในระยะตอไป คพ.
จะรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแผน
จัดการฯ พรอมทั้งจะเสนอชุดขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการกำหนด
ตัวชี้วัดใหม ในแผนจัดการฯฉบับตอไป เพราะ คพ. ไดมีการปรับปรุง
แผนการปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)ของ คพ. ใหมี
การดำเนินงานและการรายงานที่สอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (2561 - 2580) ประเด็นที่ 18.1 การเติบโตอยาง
ยั่งยืน และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12.7 ไวแลว

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ค

ภาคีเครือขายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 -2565 ประจำปงบประมาณ 2563
หนวยงาน

รายละเอียด

ชื่อผูรายงานขอมูล
ตำแหนง
หนวยงาน
ที่อยู
๑. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมการทองเที่ยว 1. นายวีรพงศ รัตนจิตธำรงกุล นักพัฒนาการทองเที่ยว กลุมวิชาการและมาตรฐาน ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
ปฏิบัติการ
แหลงทองเที่ยว
พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
กองพัฒนาแหลงทองเที่ยว ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
สำนักงาน
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
กองยุทธศาสตรและ
4 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา
แผนงาน
10100
การทองเที่ยว
และกีฬา
2. กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
3. นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
ผูอำนวยการ
กองแผนงาน
ซอยอารียสัมพันธ ถนน
กองแผนงาน
พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
กรมบัญชีกลาง
4. นางสาวบังอร มุกดาอุดม
ผอ.กองยุทธศาสตรและ กลุมแผนงานและ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
แผนงาน รัษาการใน
งบประมาณ
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหนงผูเชี่ยวชาญ
กองยุทธศาสตรและ
เฉพาะดานระบบงาน
แผนงาน
พัสดุ
สำนักงานปลัด
5. นายธวัชชัย เหลาศรีสกุล
นักวิเคราะหนโยบาย
สวนยุทธศาสตรระดับ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
กระทรวงการคลัง
และแผนปฏิบัติการ
กระทรวง สำนักนโยบาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
และยุทศศาสตร
ค-1
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โทรศัพท

อีเมล

0 2141 3214

verapong_90s@hot
mail.com

0 2365 0573

0 2278 5139

apilarphe@
treasury.go.th

0 2127 7000

plan@cgd. go.th

0 2126 5800
ตอ 2680

strategy@ mof.go.th

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
ตำแหนง
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
สำนักงาน
6. นายอานนท จริยนรเศรษฐ พนักงานสำนักงาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสงเสริม
สงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและ
วิทยาศาสตร วิจัย
นวัตกรรม
และนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัย 7. นางสาวกรรณิกา ดุรงคเดช นักวิเคราะหนโยบาย
แหงชาติ
และแผนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนา 8. คุณจันทิมา สำเนียงงาม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ
มหาวิทยาลัย
9. สำนักงานอธิการบดี
เกษตรศาสตร
กองแผนงาน
มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง

10. อาจารย
ดร.พนมวิญญายอง

รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัย
11. นายศราวุธ ปอมสินทรัพย หัวหนาสวนแผนงาน
เทคโนโลยีสุรนารี

หนวยงาน

รายละเอียด

กลุมงานภารกิจนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผน
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม

ภาคผนวก ค
ที่อยู

โทรศัพท

979/17-21 อาคาร เอส เอ็ม 0 2278 8200
ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
กลุมงานภารกิจการวิจัย 196 ถนนพหลโยธิน แขวง
0 2579 1370
และนวัตกรรมของประเทศ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ถึง 9 ตอ 308ดานทรัพยากรธรรมชาติ
310
สิ่งแวดลอม
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ 111 อุทยานวิทยาศาสตร
02-5646500
วัสดุแหงชาติ สถาบัน
ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตอ 4075
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน แขวง
0 2942 8158
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
สวนนโยบายและแผนงาน 333 หมู 1 ถนนพหลโยธิน
0 5391 6032
ตำบลทาสุด อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57100
สวนแผนงาน
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุร 0 4422 4068
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นารี อำเภอเมือง
สุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา 30000
ค-2

อีเมล
anon@trf.or.th

kannika.d
@nrct.go.th
Jantimau
@mtec.or.th;
pbas@ku.ac.th

plandiv@sut.ac.th

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
12. นางสาวยุพเรศ บุญมา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัย
13. นางสาวสิมนัส ตรีเดช
สวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
สุวรรณภูมิ

14. นางสาวศศิกานต
สุวรรณประทีป

ตำแหนง
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน
นักบริการการศึกษา
ผูชวยอธิการบดี

รายละเอียด

หนวยงาน
งานติดตามและ
ประเมินผล กองนโยบาย
และแผน
กลุมงานศูนยสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สำนักอธิการบดี

และ

นางสาวอุศนา อนงคเวช

รักษาราชการแทน
ผูอำนวยการกอง
นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

ค-3

ที่อยู
128 ถนนหวยแกว ตำบล
ชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300
288/1-3 ถนนสิรินธร แขวง
บางบำรุ
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 60 หมู 3 ถนนสาย
เอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13000
และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบาง
กระสอ อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000

ภาคผนวก ค
โทรศัพท
0 5392 1444
ตอ 1123

อีเมล
tak_qa-cm
@rmutl.ac.th

0 2523 9410

simanata
@ hotmail.com

06 2592 3936 sasikan.suwan
@gmail.com

06 1785 9987 Tomjaja2518
@hotmail.com

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
15. นางสาววีรยาภรณ
เทียมผล

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ
ในพระบรม
ราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัย
16. ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย
ราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัย
17. รศ.ดร. คงศักดิ์ ศรีแกว
ราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัย
18. นายสวรรค ธิตสิ ุทธิ
มหาสารคาม
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมการขาว
19. นายชยากร เหรียญทองชัย

รายละเอียด

ตำแหนง
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป

หนวยงาน
งานภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม
สำนักงานอธิการบดี

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
95000
กองนโยบายและแผน
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000

รองอธิการบดี

ที่อยู
1 หมู 20 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 13180

ภาคผนวก ค
โทรศัพท
0 2529 0510

อีเมล
weerayaporn.tiam
@vru.ac.th

0 5526 7118
ถึง 9

อาจารย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 44150

0 4375 4353

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

กลุมติดตามและ
ประเมินผล สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตรขาว
กองบริหารโครงการ
กลุมสวนสิ่งแวดลอม

09 2481 5110 monitoring0211
@gmail. com

กรมชลประทาน

20. นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

กรมประมง

21. นายปวโรชน
นรนาถตระกูล

นักวิชาการประมง
ชำนาญการพิเศษ

กลุมประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง
กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล
ค-4

50 ถนนพหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
811 ถนนสามเสน แขวงถนน
นครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
50 เกษตรกลาง จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0 2241 2241

rid.orapun
@gmail.com

0 2940 6148

pavarotn
@gmail.com

หนวยงาน

รายละเอียด

กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อผูรายงานขอมูล
22. นางสาวสุภาวดี ปนกุมภีร

ตำแหนง
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

หนวยงาน
กลุมติดตามประเมินผล
กองแผนงาน

กรมวิชาการ
เกษตร

23. นางสาวปฏิมา
ประภาสะวัต และ

นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ผูอำนวยการกลุมติดตาม
และประเมินผล และ
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ผูอำนวยการกลุมพัฒนา
ระบบตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืช
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

กลุมติดตามและ
ประเมินผล กองแผนงาน
และวิชาการ
และ
กลุมพัฒนาระบบตรวจ
รับรองมาตรฐาน
การผลิตพืช กองพัฒนา
ระบบตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาพืช
กลุมสงเสริมการจัดการ
สารเคมีปองกันกำจัด
ศัตรูพืช กองสงเสริม
การอารักขาพืชและ
จัดการดินปุย
กลุมจัดที่ดินนิคมสหกรณ
กองพัฒนาระบบสนับสนุน
การสหกรณ
กลุมติดตามและ
ประเมินผล

นางอัจฉรีย เตโชฬาร

กรมสงเสริม
การเกษตร

24. นายอนุตร
บูรณพานิชพันธุ

กรมสงเสริม
สหกรณ

25. นายเกรียงไกร นาคเอี่ยม

นักวิชาการสหกรณ
ชำนาญการ

สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

26. นางสาวกัลยา
เมืองพระฟาง

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

ภาคผนวก ค

ค-5

ที่อยู
โทรศัพท
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวง 0 2579 6297
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวง 0 2579 6535
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ตอ 10 และ
10900

อีเมล
pld_6@ldd. go.th
doa.ktp@
gmail.com
และ

0 2579 2537

ajchareetae
@gmail.com

2143/1 ถนนพหลโยธิน เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2561 2134

acmpmp07
@gmail.com

12 อาคาร3 ชั้น 4 ถนนกรุง
เกษม แขวงวัดสาม พระยา เขต
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบาน
พานถมเขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200

0 2628 5161
และ 08 1742
9580
0 2629 9057

keangkai @cpd.go.th
plan_follow
@opsmoac.go.th

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล

ตำแหนง

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร

27. นางสาววันวิสาข คุณยศยิ่ง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญ
การพิเศษ

สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

28. นางสาวกานต
นาควิบูลยวงศ

นักวิชาการแผนที่
ภาพถายปฏิบัติงาน

สำนักงาน
29. สำนักงานมาตรฐานสินคา
มาตรฐาน สินคา เกษตรและอาหารแหงชาติ
เกษตร และอาหาร
แหงชาติ

5. กระทรวงคมนาคม
สำนักงานนโยบาย 30. นายวรุฒ เฟองถิ่น
และแผนการขนสง
และจราจร

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมทรัพยากร
31. นางสาวจรรยงาม จาบกัน นักวิเคราะหนโยบาย
น้ำบาดาล
และแผนปฏิบัติการ

หนวยงาน
สำนักแผนงานและ
โคงการพิเศษ

รายละเอียด

ภาคผนวก ค
ที่อยู

สวนนโยบายและแผนพัฒนา ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
เกษตร และองคการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
กองนโยบาย และ
แผนพัฒนา การเกษตร

โทรศัพท

อีเมล

0 2579 2816

bapp.organic@gmail
.com

วิชาการมาตรฐานแผนที่
จัดการแผนที่และสารบบ
ที่ดิน
สำนักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ

166 ถนนประดิพัทธ แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
50 ถนนพหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจุตจักร กรุงเทพฯ
10900

0 2279 8504

map_alro
@alro.go.th

กลุมสงเสริมการขนสง
ที่ยั่งยืน สำนักแผน
ความปลอดภัย

35 ถนนเพชรบุรี แขวง ทุงพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

0 2215 1515
ตอ 2023

varut.fua @otp.go.th

ฝายติดตามประเมินผล
กองแผนงาน

26/83 ซอยทานผูหญิงพหล
(ซอยงามวงศวาน 54) ถนนงาม
วงศวาน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2666 7078

planning @dgr.go.th

ค-6

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
32. นางขวัญใจ แตมทอง

ตำแหนง
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากร
ธรณี

33. นายทศพล สังขศิรินทร

นักวิชาการทรัพยากร
ธรณีชำนาญการ

กรมปาไม

34. นางสาวจุฑารัชต บุญรัตน นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

35. นายมานัส ปานมน

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง

นางสาวฤชุรฎา ประทุมทิพย
นางสาวเสาวณีย เสือศรี
นางสาววิจิตรา ภูจอมดาว

ผูอำนวยการ
สวนแผนการปองกัน
พื้นที่อนุรักษ
นักวิชาการปาไม
ชำนาญการ
นักวิชาการปาไม
ปฏิบัติการ
นักวิชาการปาไม
ปฏิบัติการ

รายละเอียด

หนวยงาน
สวนยุทธศาสตรและ
นโยบาย

ที่อยู
120 หมู ที่ 3 ชั้น ที่ 5-9 อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
กลุมงานสวนนโยบายและ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวง
ยุทธศาสตร กองอนุรักษ ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
และจัดการทรัพยากรธรณี 10400
กลุมสวนแผนงานและ
61 ถนนพหลโยธิน แขวง
งบประมาณ กองสำนัก
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
แผนและสารสนเทศ
10900
สำนักปองกันปราบปราม 61 ถนนพหลโยธิน แขวง
และควบคุมไฟปา
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
กลุมแผนงานและ
งบประมาณ สำนักฟนฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
สำนักอนุรักษและจัดการ
ตนน้ำ
สวนอำนวยการ
กองการตางประเทศ
ค-7

ภาคผนวก ค
โทรศัพท
0 2141 1269

อีเมล
kwanjailee
@hotmail.com

0 2354 2515
และ 08 6379
6283
0 2561 4842

tosch2029
@hotmail. co.th
bp_rfd
@hotmail. com

0 2579 8892
0 2561 0777
0 2561 0777
ตอ 1851
0 2561 0777
ตอ 1951

web_pcmd@hotmai
l.com และ

witta@outlook.
com

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
นายนรรคพล พละพงศ และ
นายธนาธิป วิชัยวงษ

ตำแหนง
เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน และ
นิติกร

สำนักงานพัฒนา 36. นางจุฬารัตน นิรัติศยกุล
เศรษฐกิจจากฐาน และ
ชีวภาพ (องคการ
มหาชน)
นายปยะ บุญพิทักษ
องคการ
อุตสาหกรรม
ปาไม

ผูอำนวยการสำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ และ
เจาหนาที่พัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ
37. นางสาววิภารัศมิ์ ผิวสวัสดิ์ หัวหนาสวน (ระดับ 7)

องคการบริหาร
จัดการกาซเรือน
กระจก

38. องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก

องคการสวน
พฤกษศาสตร

39. วาที่ ร.ต.ณรินทร บุญทวี

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

รายละเอียด

หนวยงาน
สำนักอนุรักษสัตวปา
และ
กองนิติการ

ภาคผนวก ค
ที่อยู

โทรศัพท
0 2561 4837
ตอ 1651
0 2561 4837
ตอ 1213
กลุมกิจการอำนวยการ
ศูนยราชการเฉลิม พระเกียรติ 0 2141 7800
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จากฐานชีวภาพ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
เลขที่ 120 หมูที่ 3 ถนนแจง
วัฒนะ แขวง ทุงสองหอง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ฝายยุทธศาสตรและ
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัด 0 2282 3243
ประเมินผล
โสมนัส
เขตปอมปราบ ถึง 7
สวนยุทธศาสตรและ
ศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
แผนงาน สำนักนโยบาย
แผนและยุทธสาสตร
120 หมูที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐ
สำนักยุทธศาสตร
0 2141 9817
ประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ แขวง
ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
องคการสวนพฤกษศาสตร
กลุมยุทธศาสตและ
0 5384 1062
ประสานแผนงานโครงการ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ 100 หมู 9 ตำบลแมแรม
สำนักนโยบายและแผน

ค-8

อีเมล

chularat
@bedo.or.th และ
piya@bedo. or.th

i_aun59
@hotmail.com

num_qsbg
@hotmail. com

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล

ตำแหนง

องคการสวนสัตว 40. นายรัฐศักดิ์ ศรีดี
ในพระบรม
ราชูปถัมภ

หัวหนาฝายวางแผน

กรมควบคุม
มลพิษ

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการพิเศษ

41. นางสาวพรพิมล
พันธเมธาฤทธิ์

กรมสงเสริม
42. นางสาวนงลักษณ ขิรณะ
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
กรมทรัพยากรน้ำ 43. นางนุชจรี ทีฆะ

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการพิเศษ
ผูอำนวยการสวน
ประสาน ติดตามและ
ประเมินผล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สำนักงาน
44. นางสาวภัฏฏินี คาผล
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมภาคที่
ชำนาญการ

หนวยงาน

รายละเอียด

ฝายวางแผน
สำนักยุทธศาสตรและแผน
องคการสวนสัตว
ในพระบรมราชูปถัมภ
สวนติดตามและ
ประเมินผล กอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน
กลุมตรวจและติดตาม
ประเมินผล กอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน
กลุมงานสวนประสาน
ติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ำ

สวนยุทธศาสตร

5 (นครปฐม)

ค-9

ภาคผนวก ค
ที่อยู

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
50180

โทรศัพท

อีเมล

267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 0 2587 0055
1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
ตอ 252
กรุงเทพฯ 10800

b_ratthasak
@hotmail. com

ถนนพหลโยธิน แขวง พญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

0 2298 2461

evaluation.
pcd@gmail. com

49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

0 2298 5872

monitoredqp
@hotmail.com

180/3 ซอยพิบูลวัฒนา 13
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

0 2271 6284

coordinate_dwr
@hotmail.com

อาคารบริษัททีโอทีจำกัด
(มหาชน) ชั้น 1 เลขที่ 2/1 หมู
6 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

0 4326 2339
ถึง 40

roe05.org
@mnre.mail.go.th

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
45. นายปยะ พรหมสถิต

สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่
7 (สระบุรี)
สำนักงาน
46. นางสาวชัชรีย เลิศสิริวิชยั
สิ่งแวดลอมภาคที่
8 (ราชบุรี)
สำนักงาน
47. นางสาวปวีณา ดานสกุล
สิ่งแวดลอมภาคที่
11 (นครราชสีมา)
สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่
13 (ชลบุรี)
สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่
15 (ภูเก็ต)

48. นางปรานี โอรักษ

ตำแหนง
ผูอำนวยการสำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 7

หนวยงาน
สวนยุทธศาสตร
สิ่งแวดลอม

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

สวนยุทธศาสตร

นักวิชการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการพิเศษ

ยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม

นักวิชการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการพิเศษ

สวนยุทธศาสตร
สิ่งแวดลอม

49. สำนักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

สำนักงาน
50. นายจิตกลา อังสาชน
ทรัพยากร
และ
ธรรมชาติและ
นางสาวไพลิน เมงเกร็ด
สิ่งแวดลอมจังหวัด
จันทบุรี

รายละเอียด

สำนักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 15 (ภูเก็ต)
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ และ
นักวิชาการปาไม
ปฏิบัติการ

สวนสิ่งแวดลอม
สวนทรัพยากรธรรมชาติ

ค-10

ที่อยู
12 หมู 2 ถนนสายคู ตำบล พระ
พุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
126 ถนนสมบูรณกุล ตำบลหนา
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
70000
ถนนพลลาน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000
31/2 หมู 4 ถนนพระยาสัจจา
ตำบลบานสวน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
189/193 หมูที่ 1 ถนน
รัตนโกสินทร 200 ป ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000
5 ถนนทาสิงห ตำบล วัดใหม
อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

ภาคผนวก ค
โทรศัพท
0 3626 6202
ตอ 3

อีเมล
pollyage1
@gmail.com

0 3232 7603

plan.reo08
@gmail.com

0 4424 2480

paweenad
@gmail.com

0 3828 2381

reo13.org
@mnre.go.th

0 3931 3404

angsachonj
@gmail.com

หนวยงาน
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
จังหวัดชลบุรี
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ชัยภูมิ
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ชุมพร
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ตราด
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ตาก

ชื่อผูรายงานขอมูล
51. นายเฉลิมพร มั่นคง

ตำแหนง
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

หนวยงาน
สวนยุทธศาสตร

ภาคผนวก ค

รายละเอียด

ที่อยู
โทรศัพท
222 หมูที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอ ๐ ๓๘๔๕ ๕๑๗๘
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
20000

09 3323 9541 nick_envi@
hotmail.com

52. นางสาวศิริกุลยา พิญโยดม

สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชัยภูมิ

157/2 ถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท 17000

53. นางสาววริษา ดานพงศกร นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

สวนสิ่งแวดลอม

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตำบลนา 0 7751 2166
ชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
86000

54. นางสาวกัญญารัตน
กลางบุรัมย

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดตราด

ถนนทาเรือจาง ตำบล วัง
กระแจะ อำเภอเมือง จังหวัด
ตราด 23000

0 3951 1157

55. นายวุฒิชัย เขตกรณ

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

สวนสิ่งแวดลอม

ศาลากลางจังหวัดตาก หลังเกา
ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอ
เมือง จังหวัดตาก 63000

0 5551 3659

ค-11

อีเมล
pukkapom
@hotmail. com

warisa_d @hotmail.
com

tak_envi @hotmail.
com

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
ตำแหนง
สำนักงาน
56. นางสาวญาณินท โพธิสวาง นักวิเคราะหนโยบาย
ทรัพยากร
และ
และแผนปฏิบัติการ
ธรรมชาติและ
นายมนตชัย ปนโอ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ชำนาญการพิเศษ
นครปฐม
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
บุรีรัมย
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ปราจีนบุรี
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ปตตานี

รายละเอียด

หนวยงาน
สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครปฐม

ที่อยู
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถนน
ศูนยราชการ อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

ภาคผนวก ค
โทรศัพท
๐ ๓๔๓๔ ๐๐๒๕
และ ๐ ๓๔๓๔
๐๐๒๕

อีเมล
yyanin.p@
gmail.com และ
pan_of
@yahoo.com

57. นางสาวพรประภา
ฐาตุจิรางคกุล

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครราชสีมา

0 4435 3885
เลขที่ 1009/2 หมู 5 ถนน
สืบศิริ ตำบลหนอง จะบก อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000

58. นางจันทรเพ็ญ
เจริญชันษา

ผูอำนวยการ
สวนสิ่งแวดลอม

สวนสิ่งแวดลอม

1159 เขากระโดง ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย 31๐๐๐

59. นายสุทิน จั่นเพชร

นักวิชาการสิ่งแวดลลอม สวนสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

ศูนยราชการจังหวัดปราจีนบุรี
09 2323 2433 atu2561
(ชั้น 3) ตำบลไมเค็ด อำเภอ
@gmail.com
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
25230

60. พรทิพา ไชยณรงค

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

303 ถนนปากน้ำ ตำบล รูสะมิ
แล อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี
94000

กลุมงานสวนสิ่งแวดลอม

ค-12

0 4466 6553

08 1915 6599 moomoo498
@gmail.com

หนวยงาน
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
พระนคร ศรี
อยุธยา
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เพชรบูรณ
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ภูเก็ต
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
มุกดาหาร
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ

ภาคผนวก ค

รายละเอียด

ชื่อผูรายงานขอมูล
61. นายเกษม สุขวารี

ตำแหนง
ผูอำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หนวยงาน
สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

62. นางสาวสุจิตรา ชาติสุทธิ

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

สวนสิ่งแวดลอม

63. นายณัฐพงศ ชุมนูรักษ

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต

478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ 0 7621 1067
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตอ 14
83000

64. นายภาณุมาศ ลำภา

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการพิเศษ

กลุมสวนสิ่งแวดลอม

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ชั้น 3 ถนนวิวิธสุรการ ตำบล
มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000

65. นางสาวสิรภิ ัทรา พลหลา

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร

เลขที่ 334 ถนนตำรวจ ตำบลใน 0 4571 5466
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
35000

ค-13

ที่อยู
โทรศัพท
ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาคาร 7 ชั้น
ชั้นที่ 7 ถนนสายเอเซีย ตำบล
คลองสวนพลู เภอพระนครศรี
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13000
0 5672 9786
ศูนยราชการจังหวัดเพชรบูรณ
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
67000

อีเมล

ch_sujitra
@hotmail. com

enviphuket2559
@gmail.com

0 4261 4231

envi.yasoth
on@gmail. com

หนวยงาน
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ยโสธร
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ราชบุรี
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ลำพูน
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สงขลา
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สตูล
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ

ชื่อผูรายงานขอมูล

ตำแหนง

66. สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี

หนวยงาน

รายละเอียด

ภาคผนวก ค
ที่อยู

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี

52 ถนนวรเดช ตำบล หนาเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
70000

โทรศัพท

อีเมล

67. นางสาวกนกวรรณ ตราชู

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลำพูน

103 ถนน ลำพูน-ปาซาง ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 51000

0 62596 9952

68. นายปณณทัต นิลทรัตน

นักวิชาการสิ่งแวดลอม

สวนสิ่งแวดลอม

4 ถนนชลเจริญ ตำบล บอยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
90000

0 7431 1579

69. นายอับบัส หลีเยาว

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

สวนสิ่งแวดลอม

145 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน 0 7471 1039
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 ตอ 14

satunenvi
@hotmail. com

70. นางสาวณัฐณิชา
อารยะสมบูรณ

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

สวนสิ่งแวดลอม

อาคารเบญจบูรพา สุวรรณภูมิ
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม

samutprakan.mnre
@gmail.com

ค-14

0 2183 1051

punnutthat_nintarat
@outlook.com

หนวยงาน
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สมุทรปราการ
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สมุทรสาคร
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สิงหบุรี
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สุโขทัย
สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สุพรรณบุรี

ชื่อผูรายงานขอมูล

ตำแหนง

หนวยงาน

ภาคผนวก ค

รายละเอียด

ที่อยู
โทรศัพท
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 0 3481 0300
4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
74000

อีเมล
chaipat_d
@yahoo.com

71. นายชัยพัฒน ดอนไมชัย

นักวิชการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสมุทรสาคร

72. นางสาวเบญจมาศ
เสารสุรินทร

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

สวนสิ่งแวดลอม

625 ตำบลบางพุทรา อำเภอ
เมือง จังหวัดสิงหบุรี 16๐๐๐

0 3652 0042

sing-en
@hotmail. com

73. นายบัญชา ไชยเสน

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

สวนสิ่งแวดลอม

199 หมูที่ 7 ตำบล ปากแคว 0 5561 5663
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
64000

sukhothai.Mnre
@hotmail.com

74. นายอนันต โพธิ์พันธุ

ผูอำนวยการสำนักงาน สำนักงานทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสุพรรณบุรี
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สุพรรณบุรี

ค-15

ศูนยราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ชั้น 3 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
72000

0 3553 6054

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
75. นายอุกฤช กมลาสิงห

สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สุรินทร
สำนักงาน
76. นายลำภูมิ เทียบชัยภูมิ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
หนองคาย
สำนักงาน
77. นายพัฒนา เกตุชัยโกศล
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
อุตรดิตถ

กองการ
ตางประเทศ

78. นางสาวนฤมล โอริส

กองตรวจราชการ 79. กองตรวจราชการ

รายละเอียด

ภาคผนวก ค

ตำแหนง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

หนวยงาน
สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสุรินทร

ที่อยู
เลขที่ 818 หมูที่ 2๐ ถนน
หมายเลข 293 ตำบลนอกเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุรินทร 32๐๐๐

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

กลุมงานสวนสิ่งแวดลอม

0 4242 3970
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนอง
กอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 43000

นักวิชการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดอุตรดิตถ

19 ถนนแปดวา ตำบล ทาอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด
อุตรดิตถ 53000

0 5541 1056

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการพิเศษ

สวนความรวมมือทวิภาคี
สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

92 ถนนพหลโยธิน แขวงพญา
ไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400

0 2265 6283

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ค-16

โทรศัพท

92 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 0 2278 8636
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อีเมล

dunky1983
@gmail.com

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
80. กองแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ

ตำแหนง

กองแกไขปญหา
การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สำนักงาน
81. สำนักงานเลขานุการกรม
เลขานุการกรม

รายละเอียด

หนวยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ที่อยู
92 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6

0 2265 6502

กองจัดการ
82. นายภานุวัตร กมุทชาติ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการพิเศษ

กองจัดการ
สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
กองบริหาร
กองทุน
สิ่งแวดลอม

83. นางกิตติมา ยินเจริญ

ผูอำนวยการกองจัดการ สำนักงานนโยบายและ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปกรรม
และสิ่งแวดลอม

กองบริหาร
จัดการที่ดิน

85. นายธัชพงศ เภกะสุต

84. กองบริหารกองทุน
สิ่งแวดลอม

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานวิชาการ

ภาคผนวก ค

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ค-17

0 2265 6561

0 2265 6582

0 2265 6589

0 2265 6548

อีเมล

หนวยงาน

กองประสาน
จัดการการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
กองพัฒนาระบบ
การวิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล

ตำแหนง

หนวยงาน

รายละเอียด

86. นายอนุชาติ ตั้งภูมิระพีวงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

87. กองพัฒนาระบบ
การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

88. นางภาสพิชญ
มโนมยิทธิกาญจน

กองวิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

89. กองวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

กองสิ่งแวดลอม
ชุมชนและพื้นที่
เฉพาะ

90. นางอินทิรา เอื้อมมลฉัตร

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ผูอำนวยการกอง
สิ่งแวดลอมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ค-18

ที่อยู
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
อาคารทิปโก ทาวเวอร 2 ชั้นที่ 8
เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

ภาคผนวก ค
โทรศัพท

0 2265 6861

0 2265 6603

0 2265 6615

0 2265 6566

อีเมล

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล

7. กระทรวงพาณิชย
สำนักงาน
91. นางสาวสมบูรณศรี
ปลัดกระทรวง
แกนสุวรรณ
พาณิชย
และ
นายณัฐกฤษ ทัตธนนันท

8. กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนา
92. นางสาวชุติมา อึ๊งภากรณ
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ
พลังงาน
สำนักงาน
93. นางสาวจิตอาภา ดีประวัติ
ปลัดกระทรวง
พลังงาน
การไฟฟา
ฝายผลิต
แหงประเทศไทย

94. นายวรศักดิ์ ยะกันมูล

สำนักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน

95. นางสาวบุบผา คุณาไท

ตำแหนง

หนวยงาน

รายละเอียด

ภาคผนวก ค
ที่อยู

โทรศัพท

ผูอำนวยการกอง
กองยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรและแผนงาน แผนงาน
และ
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระ 0 2507 6505
สอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

กลุมงานติดตาม
ประเมินผล

17 เชิงสะพานกษัตริยศึก ถนน
พระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

กลุมติดตามและ
ประเมินผล กอง
ยุทธศาสตร และแผนงาน

ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบี 555/2 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หัวหนาแผนกสังคม
แผนกสังคมเศรษฐกิจและ 53 หมู 2 ถนนจรัญ สนิทวงศ
เศรษฐกิจและคุณภาพ คุณภาพ กลุมงานฝาย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ สิ่งแวดลอมโครงการ
11130
กองติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
นักวิเคราะหนโยบาย
กลุมพัฒนา
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุง
และแผนชำนาญการ
ระบบคอมพิวเตอร
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
ค-19

อีเมล
sp.policy.
@gmail.com

0 2223 0021- chutima_u
8 ตอ 1128
@dede.go.th
0 2140 6290

chitarpha_
deeprawat7
@hotmail. com

0 2436 0821

worasak.y
@egat.co.th

0 2612 1555
ตอ 424

bubpha_k
@eppo.go.th

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล

9. กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการ
96. ภัทรพงศ สุภัทรนัต
และผังเมือง
กรมการปกครอง 97. กรมการปกครอง

ตำแหนง

รายละเอียด

หนวยงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สถาปนิกชำนาญการ
พิเศษ

สวนผังเมืองรวมที่ 4
สำนักผังเมืองรวม

สวนระบอบการปกครอง
ทองที่ สำนักบริหาร
การปกครองทองที่
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

สวนระบอบการปกครอง
ทองที่ สำนักบริหาร
การปกครองทองที่
สวนนโยบายจากภัย
มนุษยและความมั่นคง
กองนโยบายปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
กลุมสายงานแผนและ
พัฒนา กองแผนการลงทุน
ฝายนโยบายและ
ยุทธศาสตร
กลุมติดตามและ
ประเมินผล กองแผนงาน

กรมปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

98. นางสาวลลิตา ปนุตติกร

การประปานคร
หลวง

99. นายจิรวัฒน กันพยันต

ผูอำนวยการกอง
แผนการลงทุน

กรมที่ดิน

100. นางภคนันท ภูคงน้ำ

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

ค-20

ภาคผนวก ค
ที่อยู

โทรศัพท

อีเมล

224 ถนนพระรามที่ 9
0 2201 8275 pun_ku
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
@hotmail. com
10310
ถนนอัษฎางค แขวงวัดราชบพิธ 0 2629 8308เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 14 ตอ 303
3/12 ถนนอูทองนอก แขวงดุสิต 0 2637 3322
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

gilf_lpl
@hotmail. com

400 ถนนประชาชื่น แขวงทุง
สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210

Idp.mwa
@gmail.com

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 0 2141 5659
พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210

follow.land2559
@gmail.com

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล

ตำแหนง

หนวยงาน

รายละเอียด

ภาคผนวก ค
ที่อยู

โทรศัพท

อีเมล

๑0. กระทรวงยุติธรรม
สำนักงาน
101. นางสาวนวรัตน
ปลัดกระทรวง
นาควิจิตร
ยุติธรรม

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8
ถนนแจงวัฒะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

0 2141 5330

policy.moj
@moj.go.th

๑1. กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
102.
นางสาวภัทราวดี
ดีสมโชค

กลุมงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร
กองยุทธศาสตร และ
แผนงาน

นักโบราณคดีชำนาญ
การ

กองโบราณคดี

0 2164 2523

Aechaeo.re
@hotmail.com

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

กลุมแผนงานโครงการ
และวิเทศสัมพันธ
สำนักบริหารกลาง
กองยุทธศาสตรและ
แผนงานสำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เลขที่ ๘๑/๑ กรมศิลปากร
เทเวศร กองโบราณคดี ชั้น ๕
ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

0 2164 2530

plan_finearts
@hotmail. com

เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

0 209 3531

culturepolicy
@hotmail. com

อาคาร ๕ ชั้น ๕
88/22 หมู 4 ตำบลตลาดขวัญ
ถนนติวานนท อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

0 2590 4317

nawarat.t
@anamai. mail.go.th

นายวรพล นพวงศ
สำนักงาน
103. วาที่รอยตรี กิตติธัช
ปลัดกระทรวง
พาเหมาะ
วัฒนธรรม
๑2. กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
104. นางสาวนวรัตน
อภิชัยนันท

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

กลุมบริหารยุทธศาสตร
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
กรมอนามัย

ค-21

หนวยงาน
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ชื่อผูรายงานขอมูล
105. นางนวรัตน อภิชัยนันท
นางสาวชุตินาถ ทัศจันทร
นายกริชชัย ทองบำเรอ

๑3. กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงาน
106. นายบุญสม
อุตสาหกรรม
จิตโสภณปญญา
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
การนิคม
อุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ตำแหนง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ และ
นักพฤกษศาสตร

หนวยงาน
กรมอนามัย

วิศวกรปฏิบัติการ

กลุมการจัดการ
สิ่งแวดลอมโรงงาน

107. นางสาวมุทาทิพย
รอดทิม

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชำนาญการ

108. นางสาวจิตรวลัย
สุทธิเกียรติวาทิน

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

109. นางสาวชนกนันท
จินดาประชา

นักวิทยาศาสตร 6

110. นายวีรยุทธ ขุนดำ

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ
กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

ที่อยู
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
11000

ภาคผนวก ค
โทรศัพท
0 2590 4117

อีเมล
nawarat.t
@anamai. mail.go.th
0 2590 1635 env.moph
0 2149 5607- @gmail.com และ
8
kitchai0000@gmail.
com

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง 0 2202 4141
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
กลุมวิชาการและมาตรฐาน 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวง 0 2202 3759
กองบริหารสิ่งแวดลอม
ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
กลุมพัฒนาโครงการพิเศษ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
0 2202 3242
กองยุทธศาตรและ
กรุงเทพฯ 10400
แผนงาน
กองสิ่งแวดลอมและ
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวง 0 2253 0561
พลังงาน ฝายสิ่งแวดลอม มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตอ 3326
10400
ฝายยุทธศาสตรและ
75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวง 0 2202 3412
ติดตามประเมินผล
ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
กองยุทธศาสตรและ
10400
แผนงาน
ค-22

boonsom.j
@diw.mail. go.th
mutthathip
@hotmail. com

env.ieat
@gmail.com
weerayut.tisi
@gmail.com

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล

๑4. สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม
111. นางสาวณัฐสุดา บุญสม
ประชาสัมพันธ
สำนักงบประมาณ 112. นางสาววันนิสา
โยธาภักดี
สำนักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ

113. สำนักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

องคกรจัดการ
น้ำเสีย

115. นายธนานันต
เปลงอารมณ

ตำแหนง

หนวยงาน

รายละเอียด

นักประชาสัมพันธ
ปฏิบัติการ

สวนนโยบายและแผน
ประชาสัมพันธแหงชาติ
สำนักนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ
นักวิเคราะหงบประมาณ สวนวางแผนและ
ชำนาญการ
งบประมาณ สำนักงาน
ผูอำนวยการ
กองยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

114. นางสาวชุลีกร เศวตวงษ นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

พนักงานวิเคราะห
นโยบายและแผน 4

กลุมวิเคราะหสิ่งแวดลอม
กองศูนยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ
กลุมงานวิชาการและแผน
กองนโยบายและแผน

ค-23

ภาคผนวก ค
ที่อยู

โทรศัพท

อีเมล

เลขที่ 9 ถนนพระรามที่ 6 แขวง 0 2618 2323
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตอ 1524
10400
ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่
6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ10400
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัด
โสมนัส
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ
10100
89/168-170 ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น
23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอม
พล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

0 2265 1127

wunnisa.y
@bb.go.th

0 2280 4085
ตอ 1510

Korkiet
@nesdc. go.th

0 2554 1870

envionwr
@gmail.com

0 2273 8568

thananun. P
@wma. mail.go.th

หนวยงาน
15. ภาคเอกชน
บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที
อาซาฮี เคมิคอล
จำกัด

ชื่อผูรายงานขอมูล

ตำแหนง

116. นายเอกภัทร
มหาสุรชัยกุล

พนักงานบริหาร
สิ่งแวดลอม

117. นายเลิศ รักสันติชาติ

วิศวกรสิ่งแวดลอม
อาวุโส

บริษัท เจริญโภค 118. นางณฐมน กะลำพะบุตร ผูจัดการ
ภัณฑอาหาร
จำกัด (มหาชน)
16. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนคร
119. นางสาวจริยา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เชียงใหม
ตันจันทรพงษ
ชำนาญการ
เทศบาลนคร
นครปฐม

120. นางสาวสิริกาญจนา
เลิศประพันธ

ผูชวยนักวิชาการ
สุขาภิบาล

เทศบาลนคร
นครสวรรค

121. นายศิรติ สังกา

นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ

หนวยงาน

รายละเอียด

ภาคผนวก ค
ที่อยู

โทรศัพท

อีเมล

ฝายบริหารความปลอดภัย
ความมั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม
กำกับดูแลคุณภาพ
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม
CSR&SD

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
06 3145 1945 ekkapat.m
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
@pttplc.com
10900
8 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ตำบล 0 3897 4965 lert.r@pttac.com
หวยโปง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

กลุมงานจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง
สำนักการชาง
สวนสงเสริมสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
ฝายจัดการคุณภาพน้ำ
กองชาง

เลขที่ 1 ถนนวังสิงหคำ ตำบล
ชางมอย อำเภอ เมือง จังหวัด
เชียงใหม 20300
เทศบาลนครนครปฐม 888
ถนนทหารบก อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
73000
เทศบาลนครนครสวรรค 112
ถนนอรรถกวี
ตำบลปากน้ำ
โพ

ค-24

313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร ถนนสี 0 2766 8581
ลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

nathamon.kal
@cpf. co.th

0 5325 9000
ตอ 9733
0 3496 64404
0 5632 1802

hifangpi @hotmail.
com

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล

ตำแหนง

หนวยงาน

รายละเอียด

เทศบาลนคร
ปากเกร็ด

122. นางสาวธนพร
กองสัมฤทธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

ฝายจัดการคุณภาพน้ำ
กองชาง

เทศบาลนคร
ยะลา

123. นายอรุณ เบญจวิวัฒน

นายชางโยธา

เทศบาลนครยะลา

เทศบาลนคร
อุดรธานี

124. นางสาวอรวรรณ
ศิริบรรพต

วิศวกรสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ

สวนชางสุขาภิบาล

เทศบาลเมืองปู
เจาสมิงพราย

125. นางสาวภรณภัทร เสาคำ นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ

เทศบาลเมือง
สระบุรี

126. นางสาวพรทิพย
นิยมแยม

นักวิชาการสุขาภิบาล

งานควบคุมมลพิษและ เหตุ
รำคาญ สำนักสาธารณสุข
สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปู
เจาสมิงพราย

กลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอม สำนักงาน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ค-25

ที่อยู
อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค
60000
เทศบาลนครปากเกร็ด 1 ถนน
แจงวัฒนะ ตำบล ปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
เทศบาลนครยะลา 10
ถนนสุขยางค ตำบลสะเตง อำเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 95000
เทศบาลนครอุดรธานี
ถนนอธิบดี ตำบลหมากแขง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 222
หมู 8 ถนนปูเจาสมิงพราย ตำบล
สำโรงใต อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เทศบาลเมืองสระบุรี
511 ถนนพิชัยรณณรงคสงคราม
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

ภาคผนวก ค
โทรศัพท

อีเมล

0 2960 9704- sanitaryworks.pk
@gmail. com
14 ตอ 828829
08 6969 7003

0 2363 9800

0 3621 2680116

sasuk_srt
@windows live.com

หนวยงาน

ชื่อผูรายงานขอมูล
127. นายวีระวัฒน สารมิตร

ตำแหนง
นักวิชาการสุขาภิบาล

เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา

128. นายบุญทวี
สุขรัตนอมรกุล

รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมือง
ชุมพร

129. นางสาวศิริรัตน สุริยะ

นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ

เทศบาลเมือง
กระบี่

130. นางสาวศรีธยา
ฤทธิ์ชวยรอด

นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ

เทศบาลเมือง
กำแพงเพชร

131. นางสาวอัจฉราพร
ยาสมุทร

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

เทศบาลเมือง
ชลบุรี

132. นางสาวมณฑา สีเงิน

หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสุข

เทศบาลเมือง
เบตง

133. นางสาวจรัสศรี
รุงวิชานิวัฒน

นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ

เทศบาลเมือง
แสนสุข

รายละเอียด

หนวยงาน
ที่อยู
กลุมเผยแพรและฝกอบรม เทศบาลเมืองแสนสุข
กองสาธารณสุขและ
จังหวัดชลบุรี ถนนบางแสนสาย
สิ่งแวดลอม
2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130
ฝายจัดการสิ่งแวดลอม
1 ถนนจุลละนันทน ตำบลหนา
กองชางสุขาภิบาล
เมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ฝายบริหารงานสาธารณสุข 333 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบล
กองสาธารณสุข
ทาตะเภา อำเภอเมืองชุมพร
สิ่งแวดลอม
จังหวัดชุมพร 86000
กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม
292 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ
กองสาธารณสุขและ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สิ่งแวดลอม
81000
กองสาธารณสุขและ
111 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลใน
สิ่งแวดลอม
เมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
กองสาธารณสุขและ
ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลา
สิ่งแวดลอม
สรอย
จังหวัดชลบุรี 20000
งานสุขาภิบาลอนามัย
เทศบาลเมืองเบตง
สิ่งแวดลอม กอง
ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัด
สาธารณสุข และ
ยะลา 95110
สิ่งแวดลอม
ค-26

ภาคผนวก ค
โทรศัพท
0 3819 3512

อีเมล
weerawat_
150@hot mail.com

0 3851 7062
0 7751 1024
ตอ 220

phchum phon.333
@gmail.com

0 7562 0604
ตอ 134

srithaya @hotmail.
com

0 5571 8200

atcharaporn.y@gmai
l. com

0 3828 3449
0 7324 6208

healthbethong@out
look.com

หนวยงาน

รายละเอียด

ชื่อผูรายงานขอมูล
134. นายทวีชัย
ลิมปสันติเจริญ

ตำแหนง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการ

เทศบาลเมือง
บานบึง

135. ฐานันท ชัยบาล

นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ

เทศบาลเมือง
บานดุง

136. นางสุภาพร ทองวงษ

หัวหนาฝายบริการ
สาธารณสุข

เทศบาลเมือง
ชุมแสง

137. จาเอกนิวัติ มาลอย

เทศบาลเมือง
เสนา

138. นางสาวสุพรรณี โพธิ์ศรี

เจาพนักงานสาธารณสุข กลุมงานสุขาภิบาลอนามัย
ชำนาญงาน
และสิง่ แวดลอม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
รองปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองเสนา

เทศบาลเมือง
เพชรบุรี

หนวยงาน
งานควบคุมมลพิษและ
เหตุรำคาญ กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม สำนักงาน
เทศบาลเมืองบานดุง

ค-27

ภาคผนวก ค

ที่อยู
ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 76000

โทรศัพท
0 3242 5820

อีเมล
limpasanti
charoen.t
@gmail.com

335 ถนนชลบุรี–บานบึง ตำบล
บานบึง อำเภอบานบึง
จังหวัดชลบุรี 20170
หมู 8 ถนนจำปาพัฒนา ตำบลศรี
สุทโธ อำเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

0 3875 0942
ตอ 142

ph.banbung@gmail.
com

0 4227 1196
ตอ 117
08 9930 2989
และ 08 9712
8117
0 5628 2160

pap_su @hotmail.
com
และ nan.sao
@hotmail .com

1 ถนนแสงเจียรนัย ตำบล
ชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรค 60120
43 ถนน เสนานาวิน (ก)
อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13110

0 3520 1560
และ 0 3520
1571

oh_oh23
@hotmail. com

