
 

 



รายงานผลการดำเนินงาน OG 2563 

๑ 

สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติท่ีดี มาตรการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

๑. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

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

 

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

• การจัดทำนโยบาย แผน 
มาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม
และการบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน 

• ระดับการมสี่วน
ร่วมในการจดัทำ
นโยบาย แผน 
และมาตรการที่
ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม/
การบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน
อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ของเป้าหมาย 

• มีนโยบาย แผน 
และมาตรการ 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ที่ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม/ 
การบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน 
อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ของเป้าหมาย
จำนวน ๘ โครงการ 

๑.๒ สร้าง เครื่องมือ กลไก 
ในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนด้านสิ่งแวดล้อม 
ไปสู่การปฏิบตัิและ
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

• การจัดทำ/สร้างเครื่องมือ 
กลไก ในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่
การปฏิบัต ิ

• จำนวนเครื่องมือ 
กลไก เพื่อการ
ผลักดันและ
ขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบตั ิ

• มีเครื่องมือ กลไก 
เพื่อการผลักดัน
และขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบตัิ
จำนวน ๑๘ เรื่อง 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

๒.๑ พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

• การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงานเพื่อ
บริการผู้รับบริการ 

• จำนวนเรื่องที่ม ี
การพัฒนาปรับปรุง
เพื่อการให้บริการที่
มีมาตรฐานโปร่งใส 
และเป็นธรรม 

• มีการพัฒนาปรับปรุง
เพื่อการให้บริการ 
ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นธรรม รวม 
๕ เรื่อง 

๒.๒ เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 
การดำเนินงาน 
ของสำนักงานฯ  
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันต่อเหตุการณ์ และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

• การสร้างความรับรู ้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

• ร้อยละความสำเรจ็ 
ของการดำเนินงาน 
ตามแผนการสร้าง
ความรับรู้  
ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 

• มกีารดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดา้น
การประชาสัมพันธ์ 
เพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ 
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นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติท่ีดี มาตรการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๔)  
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สามารถดำเนินการ
ได้ทั้ง ๗ แผนงาน 
๑๒๑ กิจกรรม  
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

• ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

• ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
ข้อมูลข่าวสาร  
ร้อยละ ๘๑.๒๒ 

๒.๓ รับฟังทุกข้อร้องเรียน
อย่างเสมอภาค โปร่งใส 
และเอาใจใส่  
มีการกำหนดระยะเวลา 
ในการจัดการ 
ข้อร้องเรียน 
อย่างเหมาะสม 

• การพัฒนาระบบและ 
การจัดการข้อร้องเรียน 

• ร้อยละของ 
เรื่องร้องเรียน 
ที่สามารถ
ดำเนินการ 
ได้ตามระยะเวลา
ที่กำหนด  
(ไม่เกิน ๑๕ วัน) 

• เรื่องร้องเรียน 
ที่สามารถดำเนินการ 
ได้ตามระยะเวลา 
ที่กำหนด ไมม่ากกวา่ 
๑๕ วันทำการ 
จำนวน ๒๑๔ เรื่อง 
จาก ๒๕๖ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๖๐ 

๓. ด้านองค์การ 

มุ่งมั่น พัฒนา 
และส่งเสรมิ 
การบริหาร
จัดการองค์การ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

๓.๑ พัฒนาและส่งเสรมิ
การใช้เครื่องมือใน
การบริหารองค์การ 
ให้ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์คณุภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

• การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

• ร้อยละความสำเรจ็
ของการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัตกิาร 
PMQA ประจำปี 
๒๕๖๒ 

• ความสำเร็จใน 
การดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาองค์กร 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 
๑๗ แผน ๒๙ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

• การดำเนินการตามแผน
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต 

• ร้อยละความสำเรจ็
ของการดำเนินงาน
ตามแผนป้องกัน
ปราบปราม 
การทุจริต 

• ความสำเร็จของ 
การดำเนินงานตามแผน
ป้องกันปราบปราม
การทุจริต จำนวน  
๓ กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
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• การพัฒนาศักยภาพ 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอก
สำนักงาน 

• ระดับความสำเร็จ
การดำเนนิโครงการ
สำนักงานสีเขียว 
(Green Office) 

• ผ่านการตรวจประเมิน
สำนักงานสีเขียว 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green 
Office) ระดับประเทศ 
ปี ๒๕๖๒  
ระดับการรับรองดีมาก 
(คะแนน ๘๙.๕๒) 

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

• การจัดทำแผนดิจิทลั  
ของ สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ 

• ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ตามกิจกรรม
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ สผ. 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

• ความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน
ตามกิจกรรม
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ สผ. 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
จำนวน ๒๑ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

มุ่งเน้นให้บุคลากร 
ทุกระดับได้รับ
การส่งเสริม 
ให้เป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งไดร้ับ 
การปฏิบัต ิ
อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม 
เพื่อความสุข 
ในการทำงาน 

๔.๑ มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับ
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร ์
ขององค์การ 

• การดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
กำลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของ สผ. 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

• ร้อยละความสำเรจ็
ในการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิาร
บริหารกำลังคน
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี ๒๕๖๒  

• ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

• ความสำเร็จในการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
บริหารกำลังคนและ
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
ร้อยละ ๙๖.๕๘ 
โดยบุคลากร สผ. 
ได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ ๙๐ 

๔.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร 
ยึดถือและปฏิบัต ิ
ตามประมวลจริยธรรม 
และจรรยาข้าราชการ
ของ สผ. รวมทั้งยกย่อง 

• การเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยา
เจ้าหน้าท่ีของ สผ. 

• จำนวนกิจกรรม/
โครงการด้านส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาเจา้หน้าที่ 
สผ. 

• มีจำนวนกิจกรรม/
โครงการด้านส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาเจ้าหน้าที่ สผ. 
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และผลงานท่ีดี
จากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

ชมเชยผู้ปฏิบตัิงานท่ีมี
คุณธรรม เสียสละและ 
อุทิศตนเพื่อองค์การ 
สังคมและประเทศชาต ิ

จำนวน ๑๐ กิจกรรม/
โครงการ 

• ระดับคณุธรรม
ความโปร่งใส 
ของสำนักงานฯ 

• สผ. ได้คะแนน 
ในภาพรวมเท่ากับ
ร้อยละ ๘๗.๙๔  
ถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน
ระดับสูงมาก 
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รายงานผลการดำเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

๑.  ด้านรัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

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

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

• การจัดทำนโยบาย 
แผน มาตรการ 
ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมและ
การบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน  

• ระดับการม ี
ส่วนร่วมในการ
จัดทำนโยบาย 
แผน และ
มาตรการที่ผ่าน
กระบวนการ 
มีส่วนร่วม/ 
การบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน
อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ของเป้าหมาย 

(๑) โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ (กธศ.) 

• ระดับการมีส ่วนร่วมในการดำเนินโครงการอยู ่ในระดับ 
การให้ข้อมูลข่าวสาร (to inform) การให้คำปรึกษาหารือ (to 
consult) การเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve) และการร่วมมือ 
(to collaborate) 
ดำเนินการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และฟื ้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติเพื ่อให้ได้แนวทางการ
ดำเนินงานอนุร ักษ์ฟื ้นฟูย ่านชุมชนเก่าในภาพรวมของ
ประเทศ ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานเรื่องการอนุรักษ์
ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าอย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานอนุรักษ์แบบบูรณาการที่ตอบสนองต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกัน  ทั้งนี้  ได้มีการดำเนินงาน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม/การบูรณาการจากทุกภาคส่วน ดังนี้ 
๑. จัดประชุมแนะนำโครงการและเผยแพร่ข ้อเสนอเชิง

นโยบายการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๒  ณ โรงแรมดิควอเตอร์อารีย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และองค์กรภาคเอกชน ประมาณ ๑๒๐ คน 

๒. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ โครงการศึกษาจัดทำ
นโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า
แห่งชาติ เมื่อวันพุธท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบาโคนี่ โรงแรมแบงคอกมิดทาวน์ 
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรภาคเอกชน 
รวมทั้งหมด ๓๐ คน 

๓. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็นในประเด็นการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาของการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 
โดยกระบวนการม ีส ่วนร ่วมของภาค ีพ ัฒนา ได ้แก่  
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ครบทั้ง 
๕ ภาคแล้ว ดังนี้ ภาคตะวันออก เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแก่น ภาค
กลาง จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ภาคเหนือ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
และภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสงขลา 

๔. ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอิมแพ็ค ๒๐๑ 
เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๑๒๐ คน 

(๒) โครงการการทบทวนและจัดทำ
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๙๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ 
(กปอ.) 

• ระดับการมีส ่วนร่วมในการดำเนินโครงการอยู ่ในระดับ 
การให้ข้อมูลข่าวสาร (to inform)  และการให้คำปรึกษาหารือ 
(to consult) 
ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทฯ ให้มีความเหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะกลไก/แนวทาง 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแผนเฉพาะอื่นๆ ที่สนับสนุน
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ แบบเป็นองค์รวม โดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดประชุม ดังนี้ 
๑. การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 

จำนวน ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ รวม ๒๐๓ คน  
๒. การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๕๘ คน  

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ในระดับภูมิภาค จำนวน ๕ ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมภูมิภาคละไม่
น้อยกว่า ๘๐ คน 

๔. การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 
ฉบับปรับปรุง ครั ้งที ่ ๑ ระดับประเทศโดยมีผู ้เข้าร่วม
ประชุม ๒๔๐ คน  

(๓) โครงการศึกษาความเหมาะสมใน
การขอรับเงินสนับสนุนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้
กรอบระหว่างประเทศของไทย 
(ร่าง) มาตรการขอรับเงินสนับสนุน
ด ้ านการเปล ี ่ ยนแปลงสภาพ

• ระดับการมีส ่วนร่วมในการดำเนินโครงการอยู ่ในระดับ 
การให้ข้อมูลข่าวสาร (to inform)  การให้คำปรึกษาหารือ 
(to consult)  และการเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve) 
ดำเน ินการจ ัดทำแนวทางกำหนดมาตรการขอร ับเ งิน
สนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบ
ระหว่างประเทศของไทย ซึ่งได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

ภูมิอากาศในรูปแบบที่นอกเหนือ 
จากเง ินภายใต ้กรอบระหว่าง
ประเทศของไทย  (กปอ.) 

สาธารณะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน
การเงิน สมาคมต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย) คิดเป็นร้อยละ ๙๙ 
(จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ๓๕๐ คน จำนวนผู้เข้ารว่ม
ประชุม ๓๔๙ คน) โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทำแนวทางกำหนด
มาตรการขอรับเงินสนับสนุนฯ 

(๔) โครงการจัดทำแผน/กลยุทธ์การ
เจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย  (กปอ.) 

• ระดับการมีส ่วนร่วมในการดำเนินโครงการอยู ่ในระดับ 
การให้ข้อมูลข่าวสาร (to inform)  การให้คำปรึกษาหารือ 
(to consult)  และการเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve) 
ดำเนินการจัดทำเอกสารแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยในการยกระดับการดำเนินงานตามความตกลง
ปารีสภายใต้โครงการจัดทำแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ซึ่งผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยการจัดประชุมระดมสมอง และ
จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสาร
ดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใน
คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
การศึกษา โดยมีระดับการมีส่วนรวม/การบูรณาการจากทุก
ภาคส่วนในการจัดทำแนวทางดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๐ 
ของเป้าหมาย (จัดประชุมรวมจำนวน ๙ ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วม
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มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

การประชุมจำนวน ๙๔๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม
จำนวนทั้งสิ้น ๖๘๙ คน) 

(๕) โครงการการพ ัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการการ
ประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  
(กพส.) 

• ระดับการมสี่วนร่วมในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับ 
การเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve) 
ดำเนินการจัดทำประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมที ่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้มี
การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน ดังนี้ กลุ่มผู้เสียประโยชน์/กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
เจ้าของโครงการ ผู ้จ ัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานฯ หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนา
เอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน 
และประชาชนทั่วไป เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตจากผู้เข้าร่วมประชุมมาประกอบการจัดทำประกาศฯ 
โดยได้รับการมีส่วนร่วมจากกลุ ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน  
ร้อยละ ๙๐ 

(๖) โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ  
(กยผ.) 

• ระดับการมสี่วนร่วมในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับ 
การสร้างร่วมมือ (to collaborate) 
ดำเนินการประชุมโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทำแผน
ปฎิบัติการเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ช้ัน
คุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนปฏิบัติการ
ระดับลุ่มน้ำ โดยใช้อำเภอเป็นฐาน) ที่คำนึงถึงกระบวนการ 
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ผลการดำเนินงาน 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเป็นสำคัญ จำนวน 
๗ แผนงานหลัก ใน ๓ ลุ่มน้ำย่อย ดังนี ้
- ลุ่มน้ำย่อยลำปลายมาศ ส่วนที่ ๑ อำเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา (ตัวแทนลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำที่มีสถานภาพเตือน
ภัย – เสี ่ยงภัย) ภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการฯ ๖๒ คน 

- ลุ่มน้ำย่อย ลำน้ำเชิญ ส่วนที่ ๑ อำเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ (ตัวแทนลุ่มน้ำชี-ลุ ่มน้ำที ่มีสถานภาพเสี่ยงภัย – 
วิกฤต) ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
ต่อแผนปฏิบัติการฯ ๖๐ คน 

- ลุ ่มน้ำย่อยห้วยน้ำก่ำ ส่วนที ่ ๗ อำเภอนาแก จังหวัด
นครพนม (ตัวแทนลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำที่มีสถานภาพเตือนภัย – 
สมดุล) ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
ต่อแผนปฏิบัติการฯ ๕๓ คน 

(๗) โครงการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ
ไทย ระยะที่ ๒  (กยผ.) 

• ระดับการมสี่วนร่วมในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับ 
การสร้างร่วมมือ (to collaborate) 
ดำเนินการศึกษาวิธีการคำนวณตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา
ยั่งยืนที่ ๑๒ (SDG 12) และจัดทำระบบฐานข้อมูล ให้สามารถ
นำเข้า ประเมินผล และติดตามข้อมูลของตัวช้ีวัดในเป้าหมาย
การพัฒนายั่งยืนที่ ๑๒ โดยการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว  
มีกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม/การบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน ดังนี ้
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ผลการดำเนินงาน 

- การประช ุมกล ุ ่มย ่อย (Focus group) เพ ื ่อพ ิจารณา
รายละเอียดเกี ่ยวกับข้อมูล/วิธีการคำนวณ/แนวทางการ
จัดเก็บตัวชี้วัดของ SDG 12 จำนวน ๕ ตัวชี้วัดที่ได้รับการ
คัดเลือก และแลกเปลี่ยนข้อมูล  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู ้ทรงคุณวุฒิ ผ ู ้แทนจากภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หรือ ผู้ที่มหีน้าที่
ร ับผิดชอบเกี ่ยวข้องกับข้อมูลของแต่ละตัวชี ้ว ัด โดยจัด
ประชุมระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

- ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 
เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนฯ (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ปรับปรุง 
(ร่าง) แผนขับเคลื่อนฯ (ฉบับปรับปรุง) ดังกล่าว ให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนปฎิรูปประเทศ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ให้มีความเหมาะสม
กับบริบทของไทย และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยจัดประชุม
เมื ่อวันที ่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล 
กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน
ประมาณ ๑๔๓ คน 
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- ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย ระยะท ี ่  ๒ เพ ื ่อร ับฟ ังข ้อค ิดเห ็นและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด จำนวน ๕ ตัวช้ีวัด และระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว 
เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และนำไปสู่การดำเนินงานตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ ๑๒ ต่อไป โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม
จากหน่วยงานภาครัฐ ร ัฐวิสาหกิจภาคเอกชน สถาบัน 
การศึกษา และเจ้าหน้าท่ี สผ. จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน 

(๘) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
เชิงนิเวศเพื ่อรองรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  (กชพ.) 

• ระดับการมสี่วนร่วมในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับ 
การสร้างร่วมมือ (to collaborate) 
ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคการพัฒนาต่างๆ 
ได้แก่ การประชุมระดมความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ระดับภูมิภาค ครอบคลุมทั้ง  
๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออก: จังหวัดระยอง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :จังหวัดขอนก่อน และภาคใต้: 
จังหวัดสงขลา รวมทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับ 
ประเทศ  โดยมีผลผลิตหลักที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 
คือ ๑. แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริม
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และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะยาว เพื่อเป็นกรอบ
การดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งผ่าน
กระบวนการมีส ่วนร่วมของภาคีการพัฒนา  ๒. ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนของประเทศไทย  

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

๒) การจัดทำ/สร้าง
เครื่องมือ กลไก 
ในการผลักดัน
และขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบตั ิ

จำนวนเครื่องมือ 
กลไก เพื่อการผลักดัน
และขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ไปสู่การปฏิบตั ิ

(๑) โครงการปรับปรุงคณะอนุกรรมการ
ภายใต ้คณะกรรมการอนุร ักษ์  
และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแห่งชาติ  (กลช.) 

• ดำเนินการทบทวนองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจคณะ- 
อนุกรรมการภายใต้ กอช. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนปฏิรูปประเทศ โดยยกเลิกคณะอนุกรรมการ ๔ ชุด 
และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะทำงานภายใต้ ๕ ชุด  
คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และคณะทำงาน ๑ ชุด  คณะอนุกรรมการที่
ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง และคณะทำงาน ๑ ชุด  
และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ และ
คณะทำงาน ๑ ชุด  พร้อมท้ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 
๘ ชุด ได้แก่  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ 
๒) คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
๓) คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๔) คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๕) คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านชนิดและระบบนิเวศ 

๖) คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗) คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 

๘) คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการ
ประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย  
(กลช.) 

• ดำเนินการจัดทำแนวทาง ขั ้นตอน และกระบวนการการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุ ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพื้นที่ชุ่มน้ำ 
และการติดตามสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับการใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

(๓) โครงการติดตามการดำเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เม ืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี   
(กธศ.) 

• ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ ้มครอง
สิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการ
บังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสถานการณ์
ของพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัด



 

 

ร
าย

งาน
ผ

ล
ก
าร

ด
ำเน

ิน
งาน

 O
G
 2

5
6
3 

๑
๕

 

นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

ปราจีนบุรี เพื่อนำมาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
เพิ ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานในการดูแล ร ักษา 
ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดผลสำเร็จต่อไป ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการฯ ณ ท่ีว่าการอำเภอ

ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ี เมื ่อวันที ่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

- จัดประชุมคณะทำงานรวม ๒ ครั้ง ณ ท่ีว่าอำเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และวันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เพื่อรับทราบและนำเสนอประเด็น
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการประกาศเขตฯ และประเด็น
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์ฯ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมฯ เมืองโบราณศรีมโหสถ 

- จัดประชุมกลุ่มย่อยรวม ๒ ครั้ง เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่าง
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ และจัดประชุมเผยแพร่รา่ง
แผนจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่ง
ศิลปกรรมในเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณ
ศรีมโหสถ เมื ่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการ
อำเภอศรีมโหสถ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๔๗ คน ประกอบด้วย 
หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

(๔) โครงการของหน ่ วยอน ุ ร ั กษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

• สผ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ระหว่าง สผ. กับ สถาบันการศึกษาที่เป็น
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ผลการดำเนินงาน 

ตามแผนขับเคลื ่อนงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  
(กธศ.) 

ที่ตั้ง “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาตแิละศิลปกรรมท้องถิน่” 
ทั ้ง ๗๖ จังหวัด  โดยร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม และแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ หน่วยอนุรักษ์ฯ ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก สผ. ในแต่ละปี 
ซึ่ง สผ. มีคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและ
ติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ เป็นผู้พิจารณา และเสนอ
ผู้บริหาร สผ. ให้ความเห็นชอบต่อแผนงาน/โครงการ ก่อนที่
จะเบิกจ่ายเงินให้หน่วยอนุรักษ์ฯ ตามขั้นตอนต่อไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สผ. ได้ร ับงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ จำนวน ๗๖ หน่วย ดังนี ้
- แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศ ิลปกรรมท้องถ ิ ่น  จำนวน ๗๖ โครงการ รวม 
๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

จำนวน ๓ โครงการ  รวม ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  จำนวน ๗๕ 
โครงการ รวม ๓,๖๘๖,๐๐๐ บาท 
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ผลการดำเนินงาน 

- แผนงานที ่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื ่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จำนวน ๒๕ 
โครงการ รวม ๕๔๔,๐๐๐ บาท 

(๕) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
: เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
กระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า  (กธศ.) 

• ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
สามารถนำแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม กำหนดให้มี ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย  
๑. การประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองเก่า เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๒๐ คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า คณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง ๓๑ เมือง (เมืองเก่า
น่าน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร แพร่ เชียงราย 
พะเยา ตากแม่ฮ่องสอน ลพบุรี เพชรบุรี จันทบุรี ระยอง 
สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี พิมาย นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สกลนคร สุรินทร์ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ตะกั่วป่า 
สตูล ภูเก็ต ระนอง ยะลา และนราธิวาส) และผู ้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเมืองเป้าหมาย ๕ เมือง (พิษณุโลก 
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ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ตรัง และฉะเชิงเทรา) ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สถาบัน 
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สผ. และผู้สนใจเข้าร่วม
การสัมมนาวิชาการฯ  

๒. การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ๔ ครั้ง ดังนี้ 
- กลุ่มภาคกลางและตะวันออก (ลพบุรี เพชรบุรี จันทบุรี 

ระยอง สุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี) เมื่อวันที่ 
๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี  

- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พิมาย นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สกลนคร และสุรินทร์) เมื ่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา  

- กลุ่มภาคเหนือ (น่าน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ 
กำแพงเพชร เชียงราย พะเยา ตาก และแม่ฮ่องสอน) 
เมื่อวันท่ี ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่  

- กลุ่มภาคใต้ (นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ตะกั่วป่า 
สตูล ภูเก็ต ระนอง ยะลา และนราธิวาส) เมื่อวันที่ ๕ - 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสงขลา 

(๖) โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เมืองเก่าอย่างยั่งยืน  (กธศ.) 

• ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่า ระบบติดตาม
ประเมินผลการอนุร ักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และระบบ
เครือข่ายเมืองเก่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำ
ข้อมูลและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าไปสู่การ
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ปฏิบ ัต ิ ได ้อย ่างเป ็นร ูปธรรม และสามารถติดตามการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานดังน้ี 
- จัดการประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องการจดัทำ

ระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ จำนวน 
๑๐ พื้นที ่ดังนี้ เมืองเก่าราชบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเก่า
เชียงใหม่ เมืองเก่าพิษณุโลก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่า
ปัตตานี เมืองเก่าสงขลา เมืองเก่าภูเก็ต เมืองเก่าระยอง และ
เมืองเก่าพะเยา ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน
ภาคราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
เมืองเก่า จำนวน ๓๗ เมือง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 
๔๗๙ คน 

- จัดอบรมระบบฐานข้อมูลและการดูแลระบบ (Admin) 
เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ.นนทบุร ี ม ีกล ุ ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่ สผ. และผู ้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า (กรุงเทพฯ 
ทสจ. เทศบาลนคร/เมือง รวมผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน เพื่อ
แนะนำโครงการ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการ
พัฒนาเม ืองเก ่าอย่างย ั ่งย ืน  ฐานข ้อม ูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า การสร้างเครือข่าย
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน และการอบรม
เชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ 
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(๗) โครงการติดตามประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภทถ้ำ ภูเขา น้ำตก และ
ธรณีสัณฐาน และภูมิลักษณะวรรณา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(กธศ.) 

• มีเครื่องมือในการติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติรายประเภท รวม ๔ ประเภท ประกอบด้วย ประเภท
น้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณะวรรณา ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในระบบเว็บไซต์ : http://naturalsite. 
onep.go.th/ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประสานหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายทีม่ี
หน้าที่ดูแล รักษา ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ  ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนา สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ ๑-๑๖ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่ ๑-๑๑  
เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ ประเภทน้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิ
ลักษณะวรรณา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๒๑๑ แห่ง เพื่อ
วัดผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรับทราบความเปลี่ยนแปลง
คุณภาพสิ ่งแวดล้อมธรรมชาติในรอบปี ภายใต้ตัวชี ้วัดใน
องค์ประกอบของระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ด้านผลผลิตจาก
การบริการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ และด้านการ
บริหารจัดการ ซึ่งแต่ละประเภทมีปัจจัยชี้วัดในการประเมินท่ี
แตกต่างกัน  
ผลการติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ทั้ง ๔ ประเภท 
พบว่า ร้อยละ ๙๐ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดี 
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(ค่าคะแนนอยู่ในช่วง ๑.๐๐-๑.๖๖) ซึ่งนำเข้าระบบเว็บไซต์ สผ. 
http://naturalsite.onep.go.th/ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

(๘) โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  
(กตป.) 

• ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามา 
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคสว่น เพื่อ
นำไปสู่การปรับปรุงร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป ในการประชุมดังกล่าว มีการ
นำเสนอร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิทยากร ได้แก่ นายจำเนียร  
วรรัตน์ชัยพันธ์ ที่ปรึกษา IUCN ประเทศไทย และนายวิจัย 
อัมราลิขิต ประธานคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขและ
สิ ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนร ับฟ ั งความค ิด เห ็นจากผ ู ้ เข ้ าร ่ วมประ ชุม 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดทำรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ ่งแวดล้อม ผู ้แทนจากส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๙๐ คน 
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(๙) โครงการติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน)  
(กตป.) 

• ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะ
ครึ่งแผน) เมื ่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สผ.  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) และ
เรียนรู้การรายงานผลผ่านระบบการติดตามประเมินผลนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่
จากกองและกลุ่มงานอิสระ ภายใน สผ. เข้าร่วมจำนวน ๓๔ คน  
โดย ดร.รัตมณี อ๋องสกุล ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ได้นำเสนอข้อมูลด้านกระบวนการติดตามประเมินผล เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ การติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) 
โดยมีประเด็นการนำเสนอประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ คือ  
(๑) หลักการและแนวคิดการติดตามประเมินผลแผน  (๒) ขั้นตอน
และวิธีการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) ประกอบด้วย การออกแบบ
เครื่องมือติดตาม การรวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด
และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนฯ การวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน และการรายงานผล  และ (๓) ข้อจำกัดในการติดตาม
ประเมินผลและแนวทางแก้ไข 
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(๑๐) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
พี ่ เล ี ้ยงในการเขียนข้อเสนอ
โครงการ  (กบก.) 

• ดำเนินการสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอ
โครงการฯ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู ้ให้บริการ เพื ่อเพิ ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึง
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ  โดยให้หน่วยงาน/องค์กร
ที่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ได้ถ่ายทอดประสบการณ์หรือให้คำแนะนำในการจัดทำ
ข้อเสนอโครงการเบื ้องต้นแก่ผ ู ้ท ี ่ต ้องการเสนอโครงการ  
รายใหม่ เพื่อให้การพัฒนาข้อเสนอโครงการมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุน
ข้อมูลแนวทางและวิธีการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายพี่เลี้ยงฯ และผู้เสนอโครงการทั่วไป 
กองบริหารกองทุนสิ ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำ “คู ่มือการให้
คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ” ขึ้น
เพื่อเป็นคู่มือสำหรับเครือข่ายพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและ
แนะนำการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมก็สามารถศึกษาและใช้ประโยชน์จากเอกสาร โดยมี
เนื้อหาการนำเสนอ ประกอบด้วย ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ช่องทางการยื่นข้อเสนอ
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โครงการของกลุ่มเป้าหมายการจัดทำข้อเสนอโครงการ การสรุป
สาระสำคัญที่ต้องคำนึงในแต่ละหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินโครงการ มีการนำเสนอเนื้อหาท่ีกระชับ และเข้าใจง่าย  

(๑๑) โครงการภายใต้แผนการบริหาร
พ ัฒนากองท ุนส ิ ่ งแวดล ้อม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (กบก.) 

• ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
กองทุนสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ด้านการเงิน ได้แก่ ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุน
เงินอุดหนุน : เครือข่ายพี่เลี้ยง  ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การสนับสน ุนเง ินก ู ้  เพ ื ่อการจัดการปัญหามลพิษของ
ภาคเอกชน : ดำเนินการตามแนวทางการสนับสนุนเงินกู้
โครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ SMEs ที่ให้ผู้จัดการ
เงินกู้สามารถเป็นผู้พิจารณาปล่อยเงินกู้ได้เอง (Lump Sum) 
ต่อเนื่อง  และ ๓) เพิ่มทางเลือกในการให้บริการเงินกู ้แก่
ภาคเอกชน : กำหนดสถาบันการเงินของรัฐเพิ่มเติม 

- ด้านการสนองประโยชน์ต ่อผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย  ได้แก่  
๑) ยกระดับคุณภาพการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
จัดทำคู่มือการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการของกองทุน
สิ่งแวดล้อม การทบทวน/ปรับปรุง คู่มือกระบวนการ (คู่มือ
บริหารโครงการคู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการ/คู่มือการ
ดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง) และมีการพัฒนาชุดโครงการตน้แบบ 
เพื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้รับบริการ “ชุดโครงการส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อม”  ๒) พัฒนาและเพิ่มระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม การเพิ่ม
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ผลการดำเนินงาน 

ประสิทธิภาพการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย (Smart e-
fund) ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

- ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ได้แก่ ๑) การเพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการกองทุนส ิ ่ งแวดล้อม 
(โครงการพัฒนากลไกการติดตามการดำเนินงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม  โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  และโครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)  และ ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสารสนเทศ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสารสนเทศ  และการพัฒนาระบบ Smart 
e-fund ให้กับผู้ใช้บริการภายนอก) 

(๑๒) โครงการประเมินสิ ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: 
SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
(กบด.) 

• ต้นแบบการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ บนฐานของศักยภาพและความเหมาะสม
ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระดับพ้ืนท่ี 

• แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
กรอบในการดำเนินงาน 

(๑๓) โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการ
ที ่ด ินและทร ัพยากรด ินของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
(กบด.) 

• กรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดิน ในระดับจังหวัด 

• คู ่มือแนวทางการขับเคลื ่อนการบริหารจัดการที ่ดินและ
ทรัพยากรดิน 

• แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการที ่ดินและทรัพยากรดิน 
จังหวัดสงขลา ในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

• เอกสารผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

(๑๔) โครงการรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก ๕ 
ภาคส ่วน ป ี  พ .ศ .  ๒๕๔๓–
๒๕๕๘ เข้าสู ่ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศบ ัญช ีก ๊ าซ เร ือน
ก ร ะ จ ก ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
( Thailand Greenhouse Gas 
Emissions Inventory 
System: TGEIS)  (กปอ.) 

• ข้อมูลกิจกรรมที่มีการจัดเก็บตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๘ ที่
ถูกบันทึกลงในแบบฟอร์มนำเข้าข้อมูลกิจกรรม (DET) สำหรับ
ระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
(TGEIS) 

• ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลกิจกรรมที ่ใช้ใน
ระบบ TGEIS กับข้อมูลตามรายงานความก้าวหน้ารายสองปี 
ฉบับท่ี ๒ 

• คู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ฉบับปรับปรุง ทั้ง ๕ 
ภาคส่วน และแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานหลัก 
ทั ้ง ๕ ภาคส่วน ที ่ ได ้ร ับการปร ับปร ุงให ้สอดคล้องกับ
แบบฟอร์ม DET 

(๑๕) โครงการบริหารจัดการพื ้นที่
ค ุ ้มครองสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  (กชพ.) 

• ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ 
๑) การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา ๒) การปรับปรุง
ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดลำพูน และ ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลจากการดำเนิน
โครงการ ได้ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัต ิตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกระบี่ และข้อมูลเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัต ิตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพังงา พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา และข้อมูลเครือข่ายในการเฝ้าระวังและตดิตาม
การปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 

- รายงานผลการปรับปรุงประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
บริเวณพื ้นที ่คุ ้มครองสิ ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดลำพูน พร้อมทั้ง ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 

- รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกาศเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้ง แนวทางการปรับปรุง
และการปฏิรูปเชิงนโยบายในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

(๑๖) โครงการจัดการส ิ ่งแวดล้อม
เม ืองและพื ้นที ่ส ีเข ียวชุมชน

• ผลผลิตหลักท่ีได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ 
- ข้อริเริ่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองสำหรับภูมิภาคอาเซียนใน ๒ มิติหลัก ได้แก่ (๑) 
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

เมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ภูมิภาคอาเซียน  (กชพ.) 

มิติด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และ (๒) มิติด้านพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง 

- แผนขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วม ในเทศบาลนำร่อง ๒ พื้นที่ 
ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน ด้านการจัดการขยะ และเทศบาล
นครพิษณุโลก ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 

- ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่  
สีเขียว ในระดับเทศบาลตำบล จำนวน ๓๑๘ แห่งที่ได้รับ
การปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานและเทศบาลของประเทศไทย
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วมีข้อมูลพื้นที่สีเขียว 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและได้รับการยอมรับ เพื่อกำหนดนโยบาย 
แผน การบริหารจัดการและติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๑๗) โครงการผลักดันการจัดทำผัง
ชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวใน
เมืองอุสาหกรรมยั่งยืน  (กชพ.) 

• ผลผลิตหลักท่ีได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ ผังชุมชนเพื่อ
รักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมือง (เทศบาลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) จำนวน ๖ เมือง ได้แก่ เทศบาลตำบลหัวสำโรง 
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองบ้านฉางและ
เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เทศบาล
เมืองไร่ขิง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม และเทศบาลเมืองอ้อมใหญ่ 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมาตรการ และวิธีการนำไปปฏิบัติ 

(๑๘) ก ิ จกรรมการพ ัฒนา ระบบ
ฐานข ้อม ู ลและสารสนเทศ

• ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโครงการจัดการสิ่งแวดลอ้ม
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

ภ ูม ิศาสตร ์ เพ ื ่ อการจ ัดการ
ส ิ ่ งแวดล ้อมช ุมชน ภายใต้
โครงการจัดการส ิ ่งแวดล้อม 
เชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน  (กชพ.) 

ชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ภายใต้
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Resource Mapping) ของประเทศไทย 
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลระดับจังหวัดจำแนกชุมชน
ตามลักษณะการพัฒนาเมืองท้ังมิติเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูล
ระดับจังหวัดที่จำแนกชุมชนตามลักาณะระบบนิเวศ ข้อมูล
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนข้อมูลวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความ
ชำนาญของคนในชุมชน (Skill Mapping) อันเป็นข้อมูลที่มี
ความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการวางแผนแม่บทฯ ตาม
นโยบายของรัฐต่อไป 

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

๒.๑ พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการ
ทำงาน ให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

๑) การพัฒนาปรบัปรงุ
กระบวนการ
ทำงานเพื่อบริการ
ผู้รับบริการ 

จำนวนเรื่องที่ม ี
การพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อการให้บริการ 
ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

(๑) การจ ัดทำแนวทางการจ ัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียม  
(กวผ.) 

• จัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาปิโตรเลียม จำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้าน
พัฒนาปิโตรเลียมบนบก และด้านพัฒนาปิโตรเลียมในทะเล  
ทั้งนี้ ด้านพัฒนาปิโตรเลียมบนบกมีโครงการผลิตปิโตรเลียม
แหล่งลานกระบือ แปลงเอส ๑ จังหวัดกำแพงเพชร ของ
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด นำแนวทางไปใช้และพิจารณา
เห็นชอบไม่เกิน ๗๕ วัน ซึ ่งได้จ ัดพิมพ์เพื ่อเผยแพร่เล่ม
แ น ว ท า ง ฯ  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่ ผ ่ า น ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
www.onep.go.th/EIAThailand แ ล ะ  Facebook ก อ ง
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

มีมาตรฐาน เป็นธรรม 
และเชื่อมั่นได ้

(๒) การจัดทำแนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำ
เ ส ี ย  ส ำหร ั บคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการ  (กวผ.) 

• จัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับคณะกรรมการ
ผู ้ชำนาญการ (คชก.) จำนวน ๑ เรื ่อง ซึ ่งได้จัดพิมพ์เพื่อ
เผยแพร ่ เล ่มแนวทางฯ และเผยแพร ่ผ ่านทางเว ็บไซต์  
www.onep.go.th/EIAThailand แ ล ะ  Facebook ก อ ง
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๓) การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ ้าหน้าที ่ในการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  (กวผ.) 

• จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน ๑ 
เรื่อง ได้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เล่มแนวทางฯ และเผยแพร่ผ่าน
ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต ์  www.onep.go.th/EIAThailand แ ล ะ 
Facebook กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๔) การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน 
: การพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (กวผ.) 

• ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเข้าระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อ
ติดต่อราชการ www.info.go.th จำนวน ๑ เรื่อง และจัดทำ
คู่มือประชาชนฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.onep.go.th/EIAThailand 

(๕) การตรวจสอบและให ้บร ิการ
ข้อมูลแผนที ่ช ั ้นคุณภาพลุ ่มน้ำ  
(กยผ.) 

• ให้บริการในการตรวจสอบข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อาทิ ด้านคมนาคม ด้านแหล่งน้ำ  
ด้านพลังงาน ด้านอาคาร ที่พักอาศัย ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส
และเป็นธรรม จำนวน ๑๔๖ เรื่อง 

๒.๒ เปิดเผยข้อมลู 
ข่าวสาร 

๒) การสร้าง 
ความรับรู ้

• ร้อยละ 
ความสำเร็จของ

(๑) แผนปฏิบัติการดา้นการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อขับเคลื่อน 

• ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงาน
ของสำนักงานฯ 
อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง  
ทันต่อเหตุการณ์ 
และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

การดำเนินงาน
ตามแผนการสร้าง
ความรับรู ้
ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 

งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สามารถดำเนินการได้ทั้ง ๗ แผนงาน ๑๒๑ กิจกรรม  

• แผนงานท่ี ๑  ด้านภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร  จำนวน ๔๐ โครงการ/กิจกรรม 
• แผนงานท่ี ๒  ด้านสื่อ นวัตกรรมและสื่อใหม่  จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม 
• แผนงานท่ี ๓  ด้านเนื้อหา การบริหาร Content  จำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม 
• แผนงานท่ี ๔  ด้านการขับเคลื่อนและการสร้างจิตสำนึก  จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม 
• แผนงานท่ี ๕  ด้านพันธมิตร เครือข่ายการสื่อสารในภาคประชาชน  จำนวน ๕๑ โครงการ/กิจกรรม 
• แผนงานท่ี ๖  ด้านพื้นท่ีการทำงานและกรณีศึกษา  จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม 
• แผนงานท่ี ๗  ด้านการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ี  จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม 

• ร้อยละ 
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

(๑) การบริการข้อมูลของศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ/ห้องสมุด 
สผ.  (สลก.) 

• ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ ๘๑.๒๒ 

๒.๓ รับฟังทุกข้อ
ร้องเรียน 
อย่างเสมอภาค 
โปร่งใส และ 
เอาใจใส่ มีการ
กำหนดระยะเวลา
ในการจัดการ 
ข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม 

๓) การพัฒนาระบบ
และการจัดการ
ข้อร้องเรียน 

ร้อยละของ 
เรื่องร้องเรียนที่
สามารถดำเนินการ
ได้ตามระยะเวลา 
ที่กำหนด  
(ไม่เกิน ๑๕ วัน) 

(๑) โครงการจัดการข้อร้องเรียนของ 
สผ.  (กตป.) 

• เรื่องร้องเรียนที่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
ไม่มากกว่า ๑๕ วันทำการ จำนวน ๒๑๔ เรื ่อง จาก ๒๕๖ 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐  ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 
๒๓๖ เร ื ่อง ค ิดเป ็นร ้อยละ ๙๒.๑๙  และอย ู ่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน ๒๐ เรื่อง 
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

ด้านองค์การ 
 มุ่งมั่น พัฒนา 
และส่งเสรมิการ
บริหารจดัการองค์การ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

๓.๑ พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
เครื่องมือในการ
บริหารองค์การ
ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

๑) การพัฒนา
คุณภาพ 
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ร้อยละความสำเรจ็
ของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
PMQA ประจำปี 
๒๕๖๒ 

(๑) โครงการจัดทำและดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ PMQA ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  (กพร./กอง) 

• ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แผน
แม่บทการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน ๑๗ แผนงาน ๒๙ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

• การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA (ทุกหมวด) 
• การพัฒนาระบบสื่อสารและการเป็นต้นแบบที่ดีของผู้บริหารระดับสูง 
• การปรับปรุงระบบการกำกับดูแลองค์การ 
• การยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• การพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการนำไปสู่การปฏิบัติ 
• การวางระบบคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
• การจัดเก็บสารสนเทศ กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การสำรวจและยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การบริการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การทบทวนการกำหนดตัวช้ีวัดในระดับองค์กรและตัวช้ีวัดของหน่วยงาน  รวมทั้งตัวช้ีวัดรายบุคคล 
• การบริการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์กร 
• การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ 
• การสำรวจความผูกพัน  รวมทั้งการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 
• การบริหารจัดการอัตรากำลัง และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
• การยกระดับค่านิยมองค์การ ให้ไปสู่วัฒนธรรมองค์การ 
• การกำหนดเส้นทางสายอาชีพ การกำหนดปัจจัย 
• การออกแบบและปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทำงานหลัก/กระบวนการสนับสนุน 
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

๒) การดำเนินการ
ตามแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 
 

ร้อยละความสำเรจ็
ของการดำเนินการ
ตามแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

(๑) โครงการการดำเนินการตามแผน
ป้องก ันปราบปรามการทุจริต  
(กคจ./กอง) 

• ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต จำนวน ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

 ๓) การพัฒนาศักยภาพ 
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายใน
และภายนอกสำนักงาน 

ระดับความสำเร็จ
การดำเนินโครงการ
สำนักงานสีเขียว 
(Green Office) 

(๑) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green 
Office) สผ.  (กอง) 

• เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) และได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว 
ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
อยู่ในระดับรับรองดีมาก “เงิน” (คะแนน ๘๙.๕๒) ซึ่งมี กตป. 
และ กยผ. รับผิดชอบหมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผน
การดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  สลก. รับผิดชอบ
หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก และหมวดที่ ๖  
การจัดซื้อจัดจ้าง  กธศ. รับผิดชอบหมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากร 
และพลังงาน  กบก. รับผิดชอบหมวดที่ ๔ การจัดการของเสยี  
และ กชพ. รับผิดชอบหมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัย  
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
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(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

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

๓) การจัดทำแผน
ดิจิทัล ของ สผ. พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
กิจกรรมแผนปฏิบตัิ
การดิจิทัลของ สผ. 
ประจำปี ๒๕๖๑ 

(๑) โครงการการจัดทำแผนดิจิทัลของ 
สผ. ประจำปี ๒๕๖๒  (กตป.) 

• ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัล สผ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สผ. ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดย 
CIO สผ. ได้ลงนามในแผนฯ ดังกล่าว และแจ้งเวียนกอง/กลุ่ม
อิสระ เพื่อทราบและดำเนินงานตามแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยกอง/กลุ ่มอิสระได้ดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครบทั้ง ๒๑ โครงการ/กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 มุ่งเน้นให้
บุคลากร ทุกระดับ
ได้รับการส่งเสรมิให้
เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

๔.๑ มีการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถ
ของบุคลากร 
ทุกระดับ 
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

๑) การดำเนินการ
ตามแผน
ยุทธศาสตร์การ
บริหารกำลังคน
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ของ สผ. ๕ ปี 

ร้อยละความสำเรจ็
ในการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
บริหารกำลังคนและ
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจำปี 
๒๕๖๒  

(๑) โครงการดำเน ินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของ สผ. ๕ ปี ประจำปี ๒๕๖๒  
(สลก.) 

• ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๒.๓  ของแผนฯ และได้ดำเนินการ
ตามแผนฝึกอบรม จำนวน ๑๐ หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม จำนวน 
๕๔๖ คน คิดเป็นบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ 

(๒) โครงการดำเนินการตามแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
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นโยบายหลัก 
แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

และได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ได้รับการปฏิบตัิอย่าง
เสมอภาคและเป็น
ธรรม เพื่อความสุขใน
การทำงาน และ
ผลงานท่ีดีจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์
ขององค์การ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)   

ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

กองทุนสิ ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒  (กบก.) 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  และแผนปฏิบ ัต ิการด้านการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยสามารถดำเนินการตาม
แผนฯ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่ต้อง
ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๖ แผนงาน/โครงการ ดังน้ี  
- การทบทวน/จัดทำแผนโครงสร้างการบริหารงานกองทุน
และอัตรากำลังบุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการได้
ร้อยละ ๑๐๐  

- การยกระดับความรู้ความสามารถทางการเงินของกองทุน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

- การผลักดันข้าราชการที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมโครงการผู้มี
ผลสมัฤทธ์ิสูง (HIPPS) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

- การถ่ายทอดตัวช้ีวัดการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมสู่
รายบุคคล ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ 

- การถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามคำรับรองของทุน
หมุนเวียน ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล ดำเนินการได้ร้อยละ 
๑๐๐  

- รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐  

- การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการได้ร้อยละ 
๑๐๐  

- การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ 
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การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

- การนำเครื ่องมือ/เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  

- โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านต่างๆ ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ 

- การสร้างนวัตกรรมที่สามารถลดความซ้ำซ้อนของกระบวน 
งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐  

- โครงการภายใต้แผนงานเสริมสร้างการจัดการความรู้ 
ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐  

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิดหลักธรรมา 
ภิบาล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน ดำเนินการได้ 
ร้อยละ ๑๐๐  

- การสำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ของกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐  

๔.๒ ส่งเสริมให้
บุคลากร ยดึถือ
และปฏิบตัิตาม
ประมวล
จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ 
ของ สผ. รวมทั้ง
ยกย่อง ชมเชย

๒) การเสริมสรา้ง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาเจ้าหน้าท่ี
ของ สผ. 

• จำนวนกิจกรรม/
โครงการด้าน
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาเจ้าหน้าท่ี 
สผ. 

(๑) โครงการเสร ิมสร ้างค ุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาเจ้าหน้าที่
ของ สผ.  (กคจ.) 

• มีจำนวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๑๐ กิจกรรม/โครงการ 
ดังนี ้
๑) การคัดเลือคนดี คนเก่ง และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู

เกียรติ (รางวัล “คนดี ศรี สผ.) 
๒) การสืบสานขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรม ๒ กิจกรรม/

โครงการ (การทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันสำคัญต่างๆ 
และกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม) 
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แนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี 
มาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการดำเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณธรรม 
เสียสละและอุทิศ
ตนเพื่อองค์การ 
สังคมและ
ประเทศชาต ิ

๓) จัดอบรมสัมมนา/สอดแทรกเนื้อหาว่าด้วยการส่งเสริม
จริยธรรม 

๔) กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที ่ สผ. โดยสอดแทรกเนื ้อหา
เกี่ยวกับทศพิธราชธรรม ๖ กิจกรรม 

• ระดับคณุธรรม
ความโปร่งใส 
ของสำนักงานฯ 

(๒) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร ่ ง ใสการดำ เน ิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – 
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  (กพร./กอง) 

• สผ. ได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๙๔ ถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A  

 



 

 

 


