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สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
ภายใตน้โยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

๑. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

มุ่งมั่น พัฒนา 

นโยบาย แผน 

มาตรการใน 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ของประเทศ 

ภายใต้กรอบ

กฎหมาย  

ด้วยการก ากับ

ดูแลอย่างโปรง่ใส  

เป็นธรรม และ

รับผิดชอบต่อ

สังคม 

• ระดับการมีส่วนร่วม 

ในการจัดท านโยบาย 

แผน และมาตรการที่ผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วม/

การบูรณาการจากทุก

ภาคส่วนอย่างน้อย 

ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 

• นโยบาย แผน มาตรการ 

โครงการ และกิจกรรม  

ที่ได้รับการขับเคลื่อน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมไปสู่ 

การปฏิบัติ 

๑.๑ การจัดท านโยบาย แผน 

มาตรการในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม ทีผ่่าน

กระบวนการมีส่วนร่วม

และการบูรณาการ 

จากทุกภาคส่วน 

มีนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม/การบูรณาการ 

จากทุกภาคส่วน ๑๑ โครงการ ซึ่งมีระดับ 

การมีส่วนร่วม ดังนี้ 

- การให้ข้อมูลข่าวสาร  ๑  โครงการ 

- การให้ค าปรึกษา ๓  โครงการ  

- เข้าไปเกี่ยวข้อง  ๒  โครงการ 

- การร่วมมือ  ๕  โครงการ 

๑.๒ นโยบาย แผน มาตรการ 

โครงการ และกิจกรรม  

ที่ได้รับการขับเคลื่อน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมไปสู่ 

การปฏิบัติ 

มีนโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และกิจกรรม 

ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ ๙ โครงการ 

๑.๓ การส่งเสริม สนับสนุน

ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(CSR) ขององค์การ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมปลูกป่า และโครงการห้องสมุด

เพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มุ่งมั่นสร้าง 

ความเชื่อมั่น

ให้กับผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่จะได้รับ

ผลผลิตและ

บริการที่ดี  

มีคุณภาพ   

มีมาตรฐาน  

• ร้อยละความส าเร็จ 

ของการด าเนินงานตาม

คู่มือส าหรับประชาชน 

ภายใต้พระราชบัญญัติ

การอ านวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

๒.๑ การด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติ 

การอ านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

ด าเนินการตามขั้นตอนในคู่มือส าหรับ

ประชาชนได้ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งในการขอรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน EIA  และ

การพิจารณารายงาน EIA  รวมทั้งปรับปรุง

คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มิสิทธิท า

รายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒.๒ การพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการท างานเพื่อ

บริการผู้รับบริการและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน 

เพื่อบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รวม ๔ เรื่อง 



รายงานผลการด าเนินงาน OG 2563 ๒ 

 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

เป็นธรรม และ

เชื่อมั่นได้ 

• ร้อยละความส าเร็จ 

ของการบริหารจัดการ

เรื่องร้องเรียน 

• ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(ศูนย์บริการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ/

กองทุนสิ่งแวดล้อม) 

• ผลการประเมิน

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ

วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

และแบบตรวจการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

๒.๓ การสร้างความรบัรู้

ความเข้าใจแก่

ประชาชน 

• มีการด าเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์

ของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทั้ง ๗๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

• ด า เนินการตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ข่ า วสารส านั ก ง านนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐ 

• จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสร้างความรับรู้ 

ความเข้าใจแก่ประชาชนในบทบาท ภารกิจ 

ผลการด าเนินงานของส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน ๗ งาน 

• ด าเนินการตามแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

• ด าเนินการจัดท าข้อมูล OIT จ านวน ๔๓ 

ประเด็น และน าขึ้นเว็บไซต์หลัก สผ. 

๒.๔ การยกระดับการรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

และข้อร้องเรียน 

ของประชาชน 

• บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ สผ. ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (http://doc.onep.go.th) 

ซึ่งสามารถจัดท ารายงานได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว รวมทั้ง สามารถเรียกดู/สืบค้นข้อมูล

จากระบบได้โดยตรง 

• ด าเนินการปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน

ของ สผ. ให้ประชาชนสามารถแจง้เรื่อง

ร้องเรียน และติดตามสถานะของเรื่องที่

ร้องเรียนผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ http://e-

petition.onep.go.th/ 

๓. ด้านองค์การ 

มุ่งมั่น พัฒนา 

และส่งเสริม 

การบริหาร

จัดการองค์การ

• ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ

• การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

• ความส าเร็จในการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 

๒๑ แผน ๓๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๘ 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

ภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

• ผลการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

• ร้อยละของ Open 

Government Data 

ของ สผ. 

• แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ของ สผ. ประกอบด้วย แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และ

แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน ๖ แผนงาน ๓ 

ผลผลิต ๗ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย

รวมทั้งสิ้น ๖๘๙.๒๔๖๓ ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๖ 

• การด าเนินการตาม

แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) 

• ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๗ แผนงาน  

๒๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

• สผ. ได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 

๗๙.๕๕ ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานระดับ B 

• การด าเนินการตาม

นโยบายระดับชาติว่าด้วย

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

• ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ และมีการ

ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

• Open Government Data :  

จัดท ารายละเอียดของข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง  

๑๐ ข้อมูล และมีการเผยแพร่ในระบบ

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) 

จ านวน ๒ ข้อมูล คือ ข้อมูลแหล่งธรรมชาติ

อันควรอนุรักษ์ และข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมของประเทศไทย 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

มุ่งเน้นให้บุคลากร 

ทุกระดับได้รับ

การส่งเสริม 

ให้เป็นคนดี  

คนเก่ง มีคุณธรรม 

จริยธรรม และ

ได้รับการพัฒนา

ความรู้ 

ความสามารถ

อย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งได้รับ 

การปฏิบัติ 

อย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม 

เพื่อความสุข 

ในการท างาน 

และผลงานที่ดี

จากการปฏิบัติ

หน้าที่ 

• ผลการประเมิน

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ตามแบบวัด 

การรับรู้ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายใน (IIT) 

• จ านวนข้อร้องเรียน

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

• การบริหารก าลังคนและ

การพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

• ความส าเร็จในการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการบริหารก าลังคนและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ร้อยละ ๘๐.๘๕ 

• ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทุน

สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓  

จ านวน ๑๖ แผนงาน /โครงการ  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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รายงานผลการด าเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
๑. ด้านรัฐ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
 มุ่งมั่น พัฒนา 
นโยบาย แผน มาตรการ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ภายใต้กรอบกฎหมาย  
ด้วยการก ากับดูแล 
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
และรับผิดชอบต่อสังคม 

• ระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดท านโยบาย 
แผน และมาตรการที่
ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วม/การบูรณา
การจากทุกภาคส่วน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของเป้าหมาย 

• นโยบาย แผน 
มาตรการ โครงการ 
และกิจกรรม ท่ีได้รับ
การขับเคลื่อน 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปสู่ 
การปฏิบัติ 

๑.๑ การจัดท านโยบาย 
แผน มาตรการใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมและการบูร
ณาการจากทุกภาค
ส่วน 

๑) โครงการของหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมตามแผนขับเคลื่อนงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม (กธศ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไป
เกี่ยวข้อง (to involve) และการร่วมมือ (to collaborate) 
ซึ่งมีการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ จ านวน ๗๖ หน่วย 
ด้วยการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ดังนี้ 
• แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ โครงการ รวม ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
• แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

๖ โครงการ  รวม  ๔๐๓,๒๐๐ บาท 
• แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ๖๘ โครงการ  
รวม ๓,๒๑๓,๙๐๐ บาท 

• แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ านวน ๓๒ โครงการ  
รวม ๘๓๒,๙๐๐ บาท 

ทั้งนี้ หน่วยอนุรักษ์ฯ เข้ามามีส่วนร่วมในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับต่างๆ ดังนี้ 
• การให้ข้อมูลข่าวสาร :  หน่วยอนุรักษ์ฯ ด าเนินการตามแผนงานที่ ๑ 

ด้วยการส ารวจ ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมในพื้นที่ และรายงานต่อ สผ. เป็นประจ าทุกปี สผ. ได้น าเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
เพื่อเสนอแนวทาง มาตรการ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
หรือ พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ต่อไป  

• การให้ค าปรึกษาหารือ :  สผ. และหน่วยอนุรักษ์ฯ ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแผนขับเคลื่อนงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีการร่วมหารือ
แลกเปลี่ยน หาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่และระดับกลุ่มจังหวัดมาโดยตลอด 
ทั้งจากการประสานงานด้วยหนังสือทาง social media, Application 
Line และจากการประชุมในทุกๆ ปี 

• การเข้าไปเกี่ยวข้อง :  หน่วยอนุรักษ์ฯ ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีการจัดท า
แผนงาน/โครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
แผนงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปจาก สผ. ในแตล่ะปี 
และด าเนินงานโครงการตามแผนงานที่ก าหนดร่วมกับชุมชน 
เครือข่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลให้ สผ. ได้รับทราบ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

• การร่วมมือ :  ภายใต้กรอบแนวทางในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สผ. 
และหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ร่วมมือกันด าเนินการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมการประชุม การติดตาม นิเทศงาน  
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
การอบรมเสริมสร้างความรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี นอกจากนี้ 
หน่วยอนุรักษ์ฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเป็นอนุกรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมประจ าจังหวัด ซึ่งได้แต่งตั้งตามค าสัง่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย 

๒) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภทน้ าตก น้ าตกธารา
รักษ์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ระยะที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (กธศ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไป
เกี่ยวข้อง (to involve) และการร่วมมือ (to collaborate) 
เป็นการด าเนินเพื่อให้พื้นที่น้ าตกธารารักษ์เป็นพื้นที่ต้นแบบ (Model) 
ในการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้
ภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และประชาชน รวม ๑๓ กระทรวง ๔๔ หน่วยงาน ๕ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ ๑๓ หมู่บ้าน โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
• การประชุมหารือการรับฟังความคิดเห็นและการอบรม รวม ๑๓ ครั้ง

เช่น ประกอบด้วย ประชุมหารือแผนปฏิบัติงานโครงการร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนในพื้นที่ และชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ประชุมคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ 
ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าผังและแผนฯ 
ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ชุมชนใน
พื้นที่ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

• การส ารวจทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) จ านวน ๒ ครั้ง ในฤดูหนาว และ
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ฤดูฝน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน 
ปราชญ์ชาวบ้าน และชุมชนบ้านเจดีย์โคะ 

• การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและสื่อเผยแพร่ เพื่อจัดเก็บ
พร้อมแสดงผลข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล 
ส าหรับเป็นคลังข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของนักเรียนและชุมชนบ้าน
เจดีย์โคะ และจัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน บุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ รวมถึงจัดท าสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วิดีทัศน์ และแบบจ าลอง
ลักษณะทางสภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งธรรมชาติน้ าตกธารารักษ์ 
(Model) 

• การจัดท าผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมน้ าตกธารา
รักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อย่างมีส่วนร่วม 
ภายใต้หลักการอนุรักษ์ตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เพื่อให้การใช้
ประโยชน์พื้นที่แหล่งธรรมชาติน้ าตกธารารักษ์และบริเวณเกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วัด 
โรงเรียน หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานส่วนกลาง ซ่ึงแบ่งเขตการ
บริหารจัดการออกเป็น ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สงวน  ๑๑๐.๐๑ ไร่ พื้นที่
อนุรักษ์ ๒,๙๙๕.๐๒ ไร่ และพืน้ที่บริการและการจัดการ ๕๕.๖๕ ไร่ 
โดยแต่ละพื้นที่มีการก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่แบ่งเป็น  
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ด้านการใช้ประโยชน์
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และด้านการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มธรรมชาติ พร้อมระบุหน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง ระยะเวลา และงบประมาณในการด าเนินงานให้สอดคล้อง
และเหมาะสม 

๓) จัดท ารายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(กตป.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult)  
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีการ
จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชนแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะน าเสนอร่างรายงานฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานสถานการณ์ พิจารณาภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณา
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๔) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ (กปอ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform)  
มีระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศในรปูแบบ Web-based พร้อมคู่มือการใช้งานและคู่มือ 
การดูแลระบบ และโมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application)  
ส าหรับสื่อสารข้อมูลการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศที่สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 
รวมทั้งมีสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบติดตามประเมินผล
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและโมบายแอปพลิเคชัน 
(Mobile Application) ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถ
เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย 

๕) โครงการการด าเนินงานนโยบาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate policy 
project) (กปอ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไป
เกี่ยวข้อง (to involve) และการร่วมมือ (to collaborate) 
มีการจัดประชุม/อบรม ดังนี้ 
• การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศสู่การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด จัดขึ้นระหว่างเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร โดยเป็น
การฝึกอบรมให้แก่ บุคลากรของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานจังหวัด และส านักสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม มีการฝึกอบรมเป็น  
๒ หลักสูตรต่อเนื่อง ประกอบด้วยหลักสูตรที่ ๑ : การฝึกให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีความเข้าใจในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ และแนวทางการบูรณาการ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการวาง
แผนการพัฒนา รวมถึงสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และ
ทิศทางการพัฒนาในจังหวัด การก าหนดวิสัยทัศน์และล าดับ
ความส าคัญ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเชื่อมโยงและการบริหาร
ความสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน และหลักสูตรที่ ๒ : 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดท่ีมีการค านึงถึงประเด็น 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดท าแผนงาน/โครงการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคิดงบประมาณต่อ
หน่วยการด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินงาน และหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานรองที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณสนับสนุน และ 
การติดตามและประเมินผล รวมการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง 

• การฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนของหน่วยงานและ 
การด าเนินงานในพื้นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการด าเนินงาน  
รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบูรณาการนโยบาย 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนของหน่วยงาน และ
สามารถสนับสนุนการจัดท านโยบายและในระดับพื้นที่พัฒนา  
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

• การเปิดรับสมัครจังหวัดน าร่อง “จังหวดัก้าวไกล สู้ภัย Climate 
Change” โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครจังหวัดน าร่องจากจังหวัดที่ผาน
การอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสูการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด จ านวน ๖๐ จังหวัด  
เพื่อสนับสนุนจังหวัดในการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ที่เหมาะสมต่อบริบทของจังหวัด โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  
๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการชั้นคุณภาพ 
ลุ่มน้ า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(กยผ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult)  
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
• จัดท าผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ และ

แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่าน
กระบวนการรับฟังจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

• จัดท าแผนปฏิบัติการฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าจ านวน 
๕ พื้นที่ ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ แล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย ๑) อ.ท่ายาง ลุ่มน้ าเพชรบุรี  ๒) อ.บ่อพลอย ลุ่มน้ าแม่
กลอง  ๓) อ าเภอด่านช้าง ๔) อ.หนองบัว ลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ ๕) 
อ.แม่เปิน ลุ่มน้ าสะแกกัง โดยศึกษาและหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมแปลงไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ 

๗) โครงการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย ระยะท่ี ๓ (กยผ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult)  
ด าเนินการศึกษาและจัดท าระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริม 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลตัวชี้วัด  
SDG 12 จ านวน ๕ ตัว ได้แก่  
• ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓.๑ ดัชนีการสูญเสียอาหารโลก 
• ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๔.๑ จ านวนภาคีสมาชิกข้อตกลงพหุภาคีด้าน

สิ่งแวดล้อม เรื่องของเสียที่เป็นอันตรายและสารเคมีอื่นๆ ท่ีบรรลุ
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ของพันธกรณีและข้อผูกพันในการถ่ายทอดข้อมูลตามที่
ก าหนดไว้ในแต่ละข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 

• ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๕.๑ อัตราการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ในระดับประเทศ, 
จ านวนตันของวัสดุที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม่ 

• ตัวชี้วัดที่ ๑๒.เอ.๑ (12.a.1) ก าลังผลิตที่ติดตั้งพลังงานทดแทน
หมุนเวียนในประเทศก าลังพัฒนา (วัตต์ต่อคน) 

• ตัวชี้วัดที่ ๑๒.ซี.๑ (12.c.1) จ านวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ต่อหน่วย GDP (การผลิตและการบริโภค) พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
ติดตามฯ ให้มีข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ครบทุกตัวชี้วัด (๑๓ ตัวชี้วัด) 

๘) กิจกรรมการจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการยกร่างแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
– ๒๕๗๐ (กยผ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) และการ
เข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve) 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในการจัดท ากรอบทิศทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑) สัมภาษณ์
ผู้บริหารเกี่ยวกับแนวคิดและมุมมองการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต  ๒) จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น
ต่อกรอบทิศทางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
และ ๓) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ สถานการณ์ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรฐัมนตร องค์กร เครือข่าย 

๙) โครงการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ
เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
เชิงนิเวศ (กชพ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) และการ
เข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve)  
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ซึ่งมเีป้าหมายเชิงผลผลิตเพื่อจัดท าแผนผังแนวคิดการจัดท าแผนภูมิ
นิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ าของประเทศที่เหมาะสม
ต่อการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศ โดยน ากระบวนการมีส่วนร่วมและ 
การบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมด าเนินการ 
ในการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
(หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กร 
เครือข่าย ชุมชนในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ) โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
• การประชุมเปิดตวัโครงการและรับฟังความคิดเห็นตอ่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย  
จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน จ.พะเยา จ.แพร่ จ.ล าปาง และ จ.อุตรดิตถ์  
ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service ; 
WMS) และสื่อออนไลน์ประเภทอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์แนะน าโครงการ 
เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  
โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๙๐ คน  

• การประชุมด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อระดม
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะและการก าหนดความเหมาะสม
ของการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศแต่ละประเภท และ (ร่าง) เกณฑ์และ
มาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมบนพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศแต่ละ
ประเภท ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยแบ่งออกเป็น ๓ 
กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล จ านวนทั้งสิ้น ๓๙๔ คน 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
• การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการการใช้พื้นที่ทาง

ภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ และ (ร่าง) มาตรการการใช้พื้นที่ทางภูมิ
นิเวศแต่ละประเภทในแต่ละประเภท ประกอบผังแนวคิด และ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทาง
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด โดยมีการประชุมเป็นราย
จังหวัด ๙ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๔๐๙ คน 

๑๐) โครงการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม (กชพ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไป
เกี่ยวข้อง (to involve) และการร่วมมือ (to collaborate) 
มีการด าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
• การสร้างและขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายการเฝ้าระวัง 

และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุราษฎรานี 
จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ และ จ.พังงา ด้วยวิธีการจ้องที่ปรึกษา ท าให้ได้
เครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี 
จ.สุราษฎรานี และ จ.ภูเก็ต  อย่างน้อยจังหวัดละ ๑๐ เครือข่าย  
พร้อมท้ังขับเลื่อนเครือข่ายฯ ทั้ง ๘ จังหวัดข้างต้น 

• การสร้างการมีสว่นร่วมในการจัดท ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ด าเนินการเอง) เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาประสิทธิภาพของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
ให้เป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องตามความ
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ต้องการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ด้วยการ (ร่าง) มาตรการคุ้มครองฯ 
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในข้อ 
๑๖ และข้อก าหนดท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณพื้นที่ อ.บ้านแหลม อ.เมืองเพชรบุรี อ.ท่ายาง อ. ชะอ า จ.
เพชรบุรี และ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑) โครงการผลักดันการจัดท า 
ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว
ในเมือง (กชพ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไป
เกี่ยวข้อง (to involve) และการร่วมมือ (to collaborate) 
ด าเนินการจัดท าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง ในพื้นที่เทศบาล
เมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางการ
ดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อรักษาพื้นที่สี
เขียวในเมือง ทั้งนี้ ได้ส่งมอบผังชุมชนฯ พร้อมแนวทางการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ในพื้นที่น าร่องที่ส่งเสริมการด าเนินงานตามผังชุมชนฯ ให้กับ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑.๒ นโยบาย แผน 
มาตรการ โครงการ 
และกิจกรรม ที่ได้รับ 
การขับเคลื่อน 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

๑) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับ
จังหวัด ระยะ ๑ (กธศ.) 

ด าเนินการด้วยการน าร่องในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และ
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง  เพื่อสร้างการรับรู้สาธารณะ ความรู้ ความเข้าใจ 
และกระบวนการเพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 
ในระดับจังหวัด โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีบทบาทเป็นแกนกลาง 
ในการประสานขับเคลื่อนนโยบายจากส่วนกลาง และให้หน่วยงาน 
ส่วนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการด าเนินการ ด้วยการเพิ่มบทบาท 
ภาคประชาชนในการบริหารจัดการและฟื้นฟูชุมชนตนเอง ให้ชุมชน 



 

 

ร
าย
งาน

ผ
ล
ก
าร
ด
 าเนิ
น
งาน

 O
G
 2

5
6
3 

๑
๗

 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
สิ่งแวดล้อมไปสู่ 
การปฏิบัติ 

โดยองค์กรชุมชนระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และบริหาร
จัดการย่านชุมชนเก่าร่วมกับรัฐและท้องถิ่นเพื่ออนาคตชุมชนตนเอง 
ตามความหลากหลายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดยมีกระบวนการ 
ปฏิรูปที่เป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชน โดยมีองค์กร
ชุมชนเป็นแกนหลักเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและ 
มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 
สู่การพัฒนา ๔.๐ ช่วยสร้างรากฐานความเข้มแข็งระดับท้องถิ่น 
ในการด าเนินงานพัฒนาเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการท่ีตอบสนองต่อ 
ความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับฐานราก ส่งเสริมคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืนและแผน
แม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๕ การท่องเที่ยว แผนย่อยการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๙ พัฒนารายเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แผนปฏิบัติราชการ ทส.ด้านระบบการบริหารจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว 
และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย : 
พื้นที่ : ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง (๗ ย่าน) ภาคตะวันออก ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี (๗ ย่าน) มีที่มาจากศักยภาพและความพร้อมของ
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ความพร้อม และ
ศักยภาพของท้องถิ่นเป็นปัจจัยหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย : ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 
ได้แก่ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอนุรักษ์ ประชาชน และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงานถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
• ศึกษา วิเคราะห์การอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ รวมทั้งเครื่องมือ 

กลไกการขับเคลื่อนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษา ทบทวน
ทะเบียนย่านชุมชนเก่าภาคใต้ จังหวัดตรัง และภาคตะวันออก 
จังหวัดจันทบุรี เพื่อน ารายชื่อและข้อมูลย่านชุมชนเก่าทั้ง ๒ จังหวัด 
วิเคราะห์คัดกรองเพื่อน าไปสู่การจัดท าประกาศพื้นที่ย่านชุมชนเก่า 

• ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชน
เก่าระดับจังหวัด ระยะ ๑ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานดังกลา่ว  โดยร่วมด าเนินการกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตรัง และส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ จังหวัดตรัง และร่วมกับหน่วยอนุรักษ์ฯ จันทบุรี และ ทสจ.
จันทบุรี ณ จังหวัดจันทบุรี เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  

• ด าเนินการจัดท าวาระแจ้งเวียนในการประชุมระดับจังหวัด ได้แก่ 
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ประจ าจังหวัด เพื่อชี้แจงการด าเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนระดับจังหวัดด้วยการประกาศพื้นที่ย่านชุมชนเก่า ๒ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรัง 

• ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ประจ าจังหวัดตรัง และจังหวัดจันทบุรี เพื่อน าเสนอการประกาศ 
ย่านชุมชนเก่าเพื่อเป็นมรดกจังหวัด  

• ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงนามในประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกาศ
มรดกจังหวัดตรัง เม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี ลงนามในประกาศมรดกจังหวัดจันทบุรี เม่ือวันที่  
๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒) โครงการอนุรักษ์และพัฒนา 
เมืองเก่า : เสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
(กธศ.) 

การด าเนินการเพือ่ก าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง 
และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา พร้อมรายละเอียดองค์ประกอบส าคัญในพื้นที่
เมืองเก่า และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย  
• การก าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมือง

เก่าฉะเชิงเทรา ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลสถานภาพเมืองเก่า 
บริบทของพื้นที่ จัดท ารายละเอียดองค์ประกอบของเมืองเก่า และ
ก าหนดร่างขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและกรอบแนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า (เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่า
ฉะเชิงเทรา) ประสาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ร่างขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่า เมืองละ ๒ ครั้ง 
- เมืองเกา่อุทัยธานี (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ 

๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)  
- เมืองเก่าฉะเชิงเทรา (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
- เมืองเก่าตรัง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓) 
• การประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา

เมืองเก่า เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุมทรูไอคอนฮอล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประมาณ ๕๕๕ คน (เป้าหมาย ๕๐๐ คน) ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
และเมืองเก่า คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง 
๓๒ เมือง (เมืองเก่าน่าน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ก าแพงเพชร แพร่ 
เชียงราย พะเยา ตากแม่ฮ่องสอน ลพบุรี เพชรบุรี จันทบุรี ระยอง 
สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี พิมาย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร 
สุรินทร์ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ตะกั่วป่า สตูล ภูเก็ต 
ระนอง ยะลา นราธิวาส และพิษณุโลก) และผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจากเมืองเป้าหมาย ๔ เมือง (ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ตรัง และ
ฉะเชิงเทรา) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สผ. และผู้สนใจ
เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการฯ  
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ทั้งนี้ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการฯ เป็นช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าได้ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด าเนินงานในพื้นที่
เมืองเก่า ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ สามารถรับรู้
รับทราบและมีความเข้าใจในเรื่องเมืองเก่ามากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่เมือง
เก่าได้รับโอกาสในการอนุรักษ์และพัฒนาในทิศทางที่สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละเมืองเก่าได้ 

๓) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การติดตามการด าเนินงานภายใต้
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (กตป.) 

• จัดท า (ร่าง) รายงานโครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพการติดตาม 
การด าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓) แล้วเสร็จ 

• จัดส่ง (ร่าง) รายงานโครงการฯ ให้ภาคีเครือข่ายพิจารณา ให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในแบบฟอร์มพิจารณา (ร่าง) รายงาน
โครงการฯ และส่งกลับมา สผ. ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

• จัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การติดตามการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการเผยแพร่โครงการดังกล่าว 

๔) การพัฒนาชุดโครงการส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ (กบก.) 

• กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนันสนุนเงินอุดหนุนส าหรับส่วนราชการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลในการจัดการขยะ โดยให้การสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมี
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่โครงการเกิดความ
ตระหนักในการคัดแยกขยะชุมชน และมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณ 
ขยะลงร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการ ตั้งแต่ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) จนถึงปี ชุดที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓) 
โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติให้การสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ทั้งสิ้น ๖๒๙ โครงการ วงเงิน 
๒๔๒.๐๓๖ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

๕) โครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
ปล่อยสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับ SMEs และ
เงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมภาคเอกชน 
(กบก.) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มี
มติอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมแก่ภาคเอกชน จ านวน ๒ โครงการ 
วงเงินรวม ๑๕.๙ ล้านบาท ดังนี้ 
• โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในโครงการจัดการมูลไก ่

ด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (๑๙๙๙) 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด วงเงิน ๖.๙ ล้านบาท 

• โครงการระบบจดัการเชื้อเพลิงชีวมวลและมลภาวะทางอากาศ ของ
บริษัท เอเบิล อิสเทิร์น พาเลท จ ากัด อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
วงเงิน ๙.๐๐ ล้านบาท 

๖) โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายส าหรับความ

การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายส าหรับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดมสมอง  
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(กปอ.) 

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  และวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม สผ.  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 
๑๙๒ คน ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ 
• สิ่งพิมพ์ คือ จัดท า One page  
• เว็บไซต์ คือ เว็บไซต์ สผ. 
• Social Media คือ  Facebook สผ. และ Line ชุมชน สผ. 
• อื่นๆ คือ จัดประชุม 

๗) การจัดท าแนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมและน้ ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อ (กวผ.) 

ได้แนวทางและด าเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ จ านวน ๕๐๐ เล่ม เผยแพร่
แนวทางให้บริษัทที่ปรึกษาน าไปใช้  จัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่
แนวทางฯ และการใช้แนวทางฯ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีโครงการ
น าแนวทางฯ ไปปฏิบัติใช้และเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณา จ านวน 
๘ โครงการ ผ่านการพิจารณาไม่เกิน ๗๕ วัน จ านวน ๓ โครงการ คิด
เป็นร้อยละ ๓๗.๕ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

๘) การจัดท าแนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านการประเมิน
อันตรายร้ายแรง ส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) 

ได้แนวทางและด าเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ จ านวน ๕๐๐ เลม่   
จัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่แนวทางฯ และการใช้แนวทางฯ ในวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

๙) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดอบรมจ านวน ๙ ครั้ง ดังนี้ 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
พิจารณา EIA เพื่อการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายล าดับ
รองที่เกี่ยวข้อง (กวผ.) 

• วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดอบรมเรื่อง การตรวจสอบน้ าใต้ดิน 
ในพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร 

• วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดอบรมเรื่อง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดสรร การใช้ การพัฒนา และการอนุรักษ์  
ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

• วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดอบรมเรื่อง การประเมินผลกระทบ
ด้านเสียง ของโครงการระบบขนส่งทางอากาศ ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ 
กรุงเทพฯ   

• วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ จัดอบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
เบื้องต้น และ Smart Grid ณ รัตนะบุรี โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี 
และศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี   

• วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดอบรมเรื่อง การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ าและทรัพยากรประมง  
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สผ. 

• วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก าหนดจัดอบรมเรื่อง การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าส าหรับรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพมหานคร 

• วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก าหนดจัดอบรมเรื่อง การประเมินผล
กระทบด้านเสียงและอากาศ ส าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางบก ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
• วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดอบรมเรื่อง รูบแบบและวิธีการ

ก่อสร้างอาคารกบัการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร 

• วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จัดอบรมเรื่อง การประเมินผลกระทบ 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและด้านสุขภาพส าหรับรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร  ณ โรงแรม  
แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 

๑.๓ การส่งเสริม สนับสนุน 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) ขององค์การ 

๑) กิจกรรมปลูกป่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-19) จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมปลูกป่า ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒) โครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้
ให้น้องในชนบท 

เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-19) จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการ
ห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มุ่งมั่นสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่จะได้รับผลผลิตและ
บริการที่ดี มีคุณภาพ   

• ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน ภายใต้
พระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวก
ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒.๑ การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวก
ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๑) การด าเนินการตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน 
(๑) การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มี

สิทธิท ารายงาน EIA (กพส.) 
(๒) การพิจารณารายงาน EIA 

(กวผ.) 

 
 
• ด าเนินการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน EIA 

ตามคู่มือส าหรับประชาชน ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
• ด าเนินการพิจารณารายงาน EIA ตามคู่มือส าหรับประชาชน  

จ านวน ๗๙๑ ฉบับ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๒๕๖ ฉบับ ไม่
เห็นชอบ ๑๒ ฉบับ อยูร่ะหว่างการพิจารณา ๓๓๗ ฉบับ และอื่นๆ 
๑๘๖ ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) 

๒) การปรับปรุงคู่มอืส าหรับ
ประชาชนให้เป็นปัจจุบันและ

ปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มิสิทธิท ารายงาน EIA ฉบับ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
มีมาตรฐาน เป็นธรรม 
และเชื่อมั่นได้ 

• ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียน 

• ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ/
กองทุนสิ่งแวดล้อม) 

• ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามแบบวัด
การรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (กพส.) 

๒.๒ การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างาน
เพื่อบริการ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๑) การประชุมเผยแพร่ระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ (กธศ.) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
อันควรอนุรักษ์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประยุกต์ 
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน  
พร้อมท้ังรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปประกอบการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ต่อไป 
ผลการด าเนนิงาน : จัดประชุมเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลแหล่งสิง่แวดล้อม 
ศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงแรมโนโวเทล 
 แพลทินัม ประตูน้ า กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมราว ๑๔๐ คน ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง การทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กรมชลประทาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. โดยผลจาก
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อม 
ศิลปกรรม ในเรื่องของประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ และคิดเป็นร้อยละ ๘๕  
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดอบรมดังกล่าว 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
การติดตามและประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอัน
ควรอนุรักษ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (กธศ.) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรมชาติ
และศิลปกรรม ได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการติดตามและประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติผ่านระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
บนเว็บไซต์ http://naturalsite.onep.go.th ให้กับบุคลากรของ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายการอนุรักษ์
ทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศร่วมกัน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ
ให้เกิดความยั่งยืน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ด าเนินการจ านวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ ๑) วันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จัดอบรมฯ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัด
มหาสารคาม ๒) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ จัดอบรมฯ ณ ภาคเหนือ : 
จังหวัดเชียงใหม่ ๓) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดอบรมฯ ณ ภาคใต้ 
: จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ๔) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จัดอบรมฯ 
ณ ภาคกลาง และภาคตะวันออก : กรุงเทพมหานคร 

๓) การปรับปรุงการใช้งาน ระบบ 
Smart e-fund (กบก.) 

ด าเนินการจัดท าระบบ Smart E-fund เพื่อรองรับการใช้งานของ 
Website Web Application และ Mobile Application ให้มีรูปแบบ
ที่ใช้งานได้สะดวก ทันสมัย และสวยงาม รวมถึงง่ายต่อการใช้งานในพื้นที่ 
ประกอบด้วย 
• ระบบการตรวจสอบข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
• ระบบการตรวจสอบสถานะโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
• ระบบรายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ ปี ๒๕๖๓ กองทุนมีการปรับปรุงการใช้งานระบบ Smart E-fund 
ดังนี้ 
• เปิดใช้งานระบบ Smart e-fund โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ 

www.envfund.onep.go.th พร้อมท้ังยังสามารถใช้งานระบบผ่าน 
Smartphone เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วต่อผู้รับบริการ 

• ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒,๕๐๐ หน่วยงาน 
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการใช้งานของระบบ Smart E-Fund โดย
จัดท าเป็นแผ่นพับเผยแพร่  

• จัดท าการประเมินผลการประเมินผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบดังนี้ 
- ผู้ใช้งานภายใน โดยมีผลส ารวจความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๘ 

(คะแนนเต็ม ๕.๐๐)  
- ผู้ใช้งานภายนอก โดยมีผลส ารวจความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 

๔.๓๒ (คะแนนเต็ม ๕.๐๐) 
๔) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบ

การติดตามและประเมินผล
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม (กบก.) 

ด าเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
• ตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๖๒ 
• คัดเลือกโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดท าฐานข้อมูล 

เพื่อการติดตามและประเมินผล 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
• ออกแบบและทดลองลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามและ

ประเมินผล 
• ป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ เตรียมจัดท าข้อก าหนดโครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ การสร้างความรบัรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

๑) แผนการประชาสมัพันธ์ของ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (สลก.) 

ด าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน จ านวน ๗๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

๒) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นสูงประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ (สลก.) 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ซึ่งเลขาธิการ สผ. ได้เห็นชอบแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามมติ กข.สผ.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓  และในการประชุม กข.สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ส่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. สมัครเข้า
ประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  โดย กอป. ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลและหลักฐานในแต่ละ
หัวข้อของการประเมินที่ไม่สามารถตรวจได้จากเว็บไซตใ์ห้สมบูรณ์และ
ครบถ้วนลงในแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM และแจ้ง URL ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. ให้ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
๓) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

การสร้างความรบัรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชนในบทบาท ภารกิจ 
ผลการด าเนินงานของส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สลก.) 

จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
การสร้างความรบัรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในบทบาท ภารกิจ  
ผลการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๗ งาน ดังนี้ 
• เข้าร่วมการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวัน

สิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  ภายใต้แนวคิดหลัก 
“ดูแลโลกเพื่อให้โลกดูแลเราตลอดไป” ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ สผ.  
ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ“การคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ในวันพุธที่ 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ฮอลล์ ๔ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   

• เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่ารักษาสมดุลโลก” 
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ สผ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “ทุกชีวิต 
มีคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธ์” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

• เข้ารว่มการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์
ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ท าเนียบรัฐบาล 

• จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
การด าเนินงานของ สผ. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที / เรื่อง  
จ านวน ๕ เรื่อง ดังนี้ ๑. ภารกิจของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
แห่งชาติ  ๒. ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๓. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  ๔. การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า  และ ๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• จ้างออกแบบและจัดท าป้ายไวนิล ประกาศย้ายที่ท าการชั่วคราว
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขนาด ๓๗๐ x ๑๑๐ ม. 

• จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สผ. ก้าวสู่องค์กร
ดิจิตอล" ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที 

• จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับแนะน า สผ. และผลิตหนังสือคู่มือ สิทธิ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้  
๑. แผ่นพับแนะน า สผ. ขนาด ๕๓ x ๒๑ ซม.  จ านวน ๑,๕๐๐ แผ่น 
(๑๐x๑,๕๐๐เล่ม) และ ๒. หนังสือคู่มือสิทธิประชาชนตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขนาด A๕ จ านวน ๕๐๐ เล่ม 
(๙๐x๕๐๐เล่ม) 

๔) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กบก.) 

ด าเนินการตามแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย 
• ด าเนินการจัดท าวารสารข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี ๑๙ ฉบับที่ ๑ - ๔  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ รวม ๒๐,๐๐๐ เล่ม และเผยแพร่ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ 

• ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ และแผ่นพับ ได้แก่  
- คู่มือให้ค าแนะน ากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

และเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
- แผ่นพับ Smart E-Fund และเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ทั่วประเทศ 
• ด าเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ประเภทวีดิทัศน์ 

(คลิปวิดีโอสั้น) จ านวน ๓ วีดิทัศน์ และเผยแพร่ผ่านช่องออนไลน์ 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ (การันตีคนเข้าถึงวีดิทัศน์ 
๑๐๐,๐๐๐ คน) 

• เผยแพร่ข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ การบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงิน 
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  
มติคณะอนุกรรมการฯ ระบบฐานข้อมูลรายงานการติดตามโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม อินโฟกราฟิก ข่าว
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ลงในเฟซบุ๊คและเว็บไซต์กองทุน
สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

• เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายกองทุน
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๗ ครั้ง 

๕) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) (กพร.) 

ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามกรอบตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ของเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จ านวน  
๔๓ ประเดน็ และน าขึ้นเว็บไซต์หลัก สผ. ครบถ้วน เมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๔ การยกระดับการรับ
ฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และ
ข้อร้องเรียนของ
ประชาชน 

๑) การบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
(กตป.) 

บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ สผ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(http://doc.onep.go.th) ซึง่สามารถจัดท ารายงานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว รวมทั้ง สามารถเรียกดู/สืบค้นข้อมูลจากระบบได้โดยตรง 

๒) การปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่อง
ร้องเรียน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (กตป.) 

ด าเนินการปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนของ สผ. ให้ประชาชน
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะของเรื่องที่ร้องเรียนผ่าน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ http://e-petition.onep.go.th/ 

๓. ด้านองค์การ 
 มุ่งมั่น พัฒนา และ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์การภายใต้
หลักธรรมาภบิาล 
 

• ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

• ผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑) โครงการจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ PMQA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(กพร.) 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได ้๒๑ แผนงาน  ๓๑ กิจกรรม จาก ๓๖ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๘  
• การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ

สูงตามเกณฑ์ PMQA (ทุกหมวด) 
• การพัฒนาระบบสื่อสารและการเป็นต้นแบบที่ดีของผู้บริหารระดับสูง 
• การปรับปรุงระบบการก ากับดูแลองค์การ 
• การสร้างคุณูปการต่อสังคม 
• การพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการน าไปสู่การปฏิบัติ 
• การวางระบบคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
• การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ 
• การจัดเก็บสารสนเทศ กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
(PMQA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

• ร้อยละของ Open 
Government Data 
ของ สผ. 

• การส ารวจและยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

• การบริการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการบริการและตอบสนองความต้องการ

เฉพาะกลุ่ม 
• การบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
• การทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดในระดับองค์กรและตัวชี้วัดของ

หน่วยงาน รวมทั้งตัวชี้วัดรายบุคคล 
• การบริการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์กร 
• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการท างาน 

สู่การเป็นองค์การดิจิทัล 
• การก าหนดปัจจัย และการส ารวจความผูกพันรวมทั้งการเสริมสร้าง

ความผูกพันของบุคลากร 
• การบริหารจัดการอัตราก าลัง และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
• การยกระดับค่านิยมองค์การไปสู่วัฒนธรรมองค์การ 
• การก าหนดเส้นทางสายอาชีพ 
• การออกแบบและปรับปรุง ระบบงาน และกระบวนการท างานหลัก/

กระบวนการสนับสนุน 
• การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

๒) โครงการด้านงบประมาณและ 
การบริหารงบประมาณ (สลก.) 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สผ. ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน
พื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน ๖ แผนงาน ๓ ผลผลิต  
๗ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑,๒๑๙.๘๑๒๓ ล้านบาท โดยมีแผนการ
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส ๔ อยู่ท่ีร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายประจ า
และรายจ่ายลงทุน 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ๑,๒๑๙.๘๑๒๓ ล้านบาท ถูกโอน
งบประมาณเข้า พ.ร.บ. โอน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๔ รายการ วงเงิน 
๑๕๗.๒๒๖๒ ล้านบาท จึงเหลืองบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
จ านวน ๑,๐๖๒.๕๘๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจ า 
๔๓๘.๕๓๓๕ ล้านบาท และงบรายจ่ายลงทุน ๖๒๔.๐๕๒๖ ล้านบาท 
ทัง้นี้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สผ. มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 
๖๘๙.๒๔๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๖ จ าแนกตามงบรายจ่าย
ประจ า ๓๘๑.๗๖๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๖ และงบรายจ่าย
ลงทุน ๓๐๗.๔๗๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๗ ซึ่งจากสถานะการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงาน 
ตามแผนได้อย่างครบถ้วน ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า 

๓.๒ การด าเนินการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) 

๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบและการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (กพร./กคจ.) 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤตมิิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได ้๗ แผนงาน ๒๑ โครงการ/กจิกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
• ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ 
• สร้างองค์ความรูด้้านคุณธรรม จริยธรรม 
• สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

ของหน่วยงาน 
• พัฒนานวัตกรรม มาตรการ กลไก และกระบวนการในการป้องกัน/

ต่อต้านการทุจริต 
• พัฒนาการสื่อสารเพื่อป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
• การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 
• สร้างกลไก/ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 

๒) การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กพร.) 

สผ. ได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๗๙.๕๕ ถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ B  

๓.๓ การด าเนินการตาม
นโยบายระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ.  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (กตป.) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒) การก ากับดูแลข้อมูลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ
น าไปจัดท า Open 
Government Data ของ สผ. 
(กตป.) 

• คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) สผ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบข้อมูลที่จะน าไปก ากับดูแลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ ข้อมูล โดยกอง/กลุ่มอิสระ ได้จัดท ารายละเอียด
ของข้อมูลแล้วเสร็จทั้ง ๑๐ ข้อมูล 

• คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) สผ. เห็นชอบ
รายชื่อข้อมูลของ สผ. ที่จะจัดท าเป็น Open Government Data 
จ านวน ๑๘ ข้อมูล โดยมีการเผยแพร่ในระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (Data.go.th) แล้ว จ านวน ๒ ข้อมูล คือ ข้อมูลแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของ
ประเทศไทย 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 มุ่งเน้นให้บุคลากร 
ทุกระดับได้รับการ

• ผลการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

๔.๑ การบริหารก าลังคน
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๑) โครงการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคน
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของ สผ. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

ด าเนินการได้ร้อยละ ๘๐.๘๕ ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคน
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมให้เป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และได้รับการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับ
การปฏิบัติอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม เพ่ือ
ความสุขในการท างาน 
และผลงานที่ดีจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามแบบวัด
การรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) 

• จ านวนข้อร้องเรียน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๒๕๖๔) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(สลก.) 

 ๒) โครงการด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๓ (กบก.) 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี บัญชี ๒๕๖๓ มีแผนงาน/
โครงการที่ต้องด าเนินการรวม ท้ังสิ้น จ านวน ๑๖ แผนงาน /โครงการ  
มีรายละเอียด ดังนี้  
• การทบทวน/จัดท าโครงสร้างการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• การด าเนินงานเชิงรุกของกองทุนสิ่งแวดล้อม ด าเนินการได้ คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• การยกระดับความรู้ความสามารถทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืนคิดเป็น ด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• การผลักดันข้าราชการเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ ด าเนินการได้ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
• การถ่ายทอดตัวชี้วัดการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

สู่รายบุคคล ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• การถ่ายทอดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ 

ทุนหมุนเวียน ด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
• จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล ด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐๐  
• รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• การจัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรกองทุน

สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
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นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
• การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• การสร้างนวัตกรรมที่สามารถลดความซ้ าซ้อนของกระบวน งานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• โครงการภายใต้แผนงานเสริมสร้างการจัดการความรู้ ด าเนินการได้

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

ด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน ด าเนินการได้คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
• การส ารวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐   
• ศึกษาการจัดท าสิทธิประโยชน์และของสวัสดิการของพนักงานกองทุน

สิ่งแวดล้อม ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 

 



 

 

 


