
 

  
 



    ๑ 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
๑. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
มุ่งมั่น พัฒนา 
นโยบาย แผน 
มาตรการในการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ 
ภายใต้กรอบ
กฎหมาย ด้วย
การก ากับดูแล
อย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม และ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

• ระดับการมสี่วนร่วมใน
การจัดท านโยบาย แผน 
และมาตรการที่ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม/
การบูรณาการจากทุก
ภาคส่วนอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ ของเปูาหมาย 

• นโยบาย แผน มาตรการ 
โครงการ และกิจกรรม ที่
ได้รับการขับเคลื่อนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

๑.๑ การจัดท านโยบาย แผน 
มาตรการในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม
และการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน 

มีนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม/การบูรณาการจากทุก
ภาคส่วน ๑๐ โครงการ  

๑.๒ นโยบาย แผน 
มาตรการ โครงการ 
และกิจกรรม ท่ีได้รับ
การขับเคลื่อนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปสู่
การปฏิบัต ิ

มีนโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และกิจกรรม 
ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบตัิ ๙ โครงการ 

๑.๓ โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ของ
องค์การ 

ยกเลิกแผนการจดักิจกรรมฯ เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา ๒๐๑๙ หรือโควิค-๑๙ (Covid-19) 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มุ่งมั่นสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่
จะไดร้ับผลผลติ
และบริการที่ดี  
มีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน  
เป็นธรรม และ
เชื่อมั่นได ้

• ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามคูม่ือ
ส าหรับประชาชน ภายใต้
พระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• ร้อยละความส าเร็จของการ
บริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

๒.๑ การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัต ิ
การอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

•  การขอรับใบอนุญาตฯ :  ด าเนินการออก
ใบอนุญาตตามคู่มือฯ ในไตรมาส ๑-๒ จ านวน 
๑๘ รายการ ไมไ่ด้รับการอนุมตัิจ านวน ๕ 
รายการ โดยสามารถด าเนินการได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน  

•   การพิจารณารายงาน EIA :  ด าเนินการ
พิจารณารายงาน EIA ตามคู่มือฯ ในไตรมาส 
๑-๒ จ านวน ๑๗๕ รายการ ไมผ่่านการ
พิจารณาฯ จ านวน ๑๗ รายการ โดยสามารถ
ด าเนินการไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือ
ส าหรับประชาชน 

•  การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงคูม่ือส าหรับประชาชนใน



 ๒ 

 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์กลางข้อมูล คูม่ือส าหรับประชาชน 
https://www.info.go.th/ ในกระบวนการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มสีิทธิจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นปัจจุบัน 

๒.๒ การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานเพื่อ
บริการผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

มกีารพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เพื่อบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวม 
๓ เรื่อง 

• ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ/กองทุน
สิ่งแวดล้อม) 

• ผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามแบบวัดการรับรู้ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
(EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

• ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประชาสมัพันธ์กองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• ร้อยละระดับการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๔ 

๒.๓ การสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

• ด าเนินการจัดท าแผนการประชาสมัพันธ์ของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้วเสร็จ  

• ด าเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
สผ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ครบถ้วน
ตามแผนที่ก าหนด 

• มีการจัดกจิกรรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่การสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจ แก่ประชาชนในบทบาท ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และผลการด าเนินงานของ สผ. 
ตั้งแต่เดือนตลุาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
ได้จ านวน ๔ ครั้ง 

• ด าเนินการตามตามแผนปฏิบตัิการ
ประชาสมัพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ ๔ แผนงาน/
โครงการ 

• การจัดท าข้อมลู OIT อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าข้อมูลและน าขึ้นเว็บไซตห์ลกั สผ. โดยมี
ข้อมูลทีป่รากฏบนเว็บไซต์ครบถ้วนแล้วจ านวน 
๒๐ รายการ อยูร่ะหว่างน าขึ้นเว็บไซต์ ๘ 
รายการ และอยูร่ะหว่างการจัดท ารายงานรอบ 
๖ เดือนแรก ๑๓ รายการ  

๒.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน 

•  ได้ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน ดังนี้    
๑. น าเข้าข้อมลูเรื่องร้องเรียนในระบบศูนย์
ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพื่อให้สะดวกต่อ
การสืบค้นข้อมลู รวมทั้งตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน  
๒. ประสานและตดิตามความก้าวหน้าในการ



    ๓ 

 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
ตอบข้อร้องเรียน จากกอง/กลุ่มอสิระ อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตอบข้อร้องเรียนได้ทัน
ภายใน ๑๕ วัน ครบทุกเรื่อง 
๓. จัดตั้งกลุ่มไลน์แจ้งเตือนเมื่อ สผ. ไดร้ับเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อให้ผูร้ับผดิชอบทราบ และเพื่อให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการติดตามและ
เร่งรัดการด าเนินงานให้ทันตามก าหนดเวลา 

๓. ด้านองค์การ 
มุ่งมั่น พัฒนา 
และส่งเสรมิ 
การบริหาร
จัดการองค์การ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

• ผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• ผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• ร้อยละของ Open 
Government Data 
ของ สผ. 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

• ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการ
พัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จ านวน ๒๒ แผนงาน ๔๐ 
กิจกรรม สามารถด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 
๙ แผนงาน อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๑๑ 
แผนงาน และมีแผนการด าเนินงานในรอบ ๖ 
เดือนหลังจ านวน ๒ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 
๗๓.๕๐ 

• ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และมีการเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน ซึ่งหากมีปัญหาอปุสรรค จะมี
ด าเนินการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 

๓.๒ การด าเนินการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

• ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบตัิการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประกอบด้วย ๓ 
ยุทธศาสตร์ ๒๒ แผนงาน สามารถด าเนินการได้
ตามเปูาหมาย ๙ แผนงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๑๓ แผนงาน 

•  ITA :  จัดท าและน าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS 
แล้วเสร็จ ๒ เครื่องมือ คือ IIT จ านวน ๓๙๗ คน 
และ EIT จ านวน ๕๕๙ คน และอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงข้อมูล OIT ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์การประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. 

๓.๓ การด าเนินการตาม
นโยบายระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

• ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจทิัล สผ. พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๒ โครงการ ซึ่งด าเนินงานครบทกุโครงการแล้ว  

• คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมลู (Data 
Governance) สผ. ในการประชุมครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มมีติ



 ๔ 

 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
เห็นชอบรายช่ือข้อมูลที่จะน าไปเผยแพร่ใน
ลักษณะข้อมลูเปดิภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพิ่มเตมิ ๗ ข้อมลู ท าให้ สผ. มีรายชื่อ
ข้อมูลที่จะน าไปเผยแพร่ในลักษณะข้อมูลเปดิ
ภาครัฐท้ังสิ้น ๒๕ ข้อมลู 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
มุ่งเน้นให้บุคลากร 
ทุกระดับได้รับ
การส่งเสริม 
ให้เป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งไดร้ับ 
การปฏิบัต ิ
อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม 
เพื่อความสุข 
ในการท างาน 
และผลงานท่ีดี
จากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

• ผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้สว่นเสียภายใน (IIT) 

• จ านวนข้อร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท า
การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

๔.๑ การบริหารก าลังคน
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

• อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารก าลังคนและการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ของ สผ. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้ด าเนินการแล้ว ๘ 
กิจกรรม 

•  ด าเนินการจัดท าคูม่ือด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สผ. ครบทั้ง ๕ หลักเกณฑ์ และ
คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล สผ. ให้
ความความเห็นชอบคู่มือท้ัง ๕ หลกัเกณฑ์ 
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ก าลังด าเนินการปรับปรุง
คู่มือท้ัง ๕ หลักเกณฑ์ให้สมบูรณ์ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สผ. ซึ่งจะเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

• ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๙ 
แผนงาน /โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

•  อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนพัฒนางาน
ตรวจสอบภายในตามผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการ
พัฒนาบุคลากร  



 

 ๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) 

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 

• ระดับการมสี่วนร่วม
ในการจัดท านโยบาย 
แผน และมาตรการที่
ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วม/การบรูณา
การจากทุกภาคส่วน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของเปูาหมาย 

• นโยบาย แผน 
มาตรการ โครงการ 
และกิจกรรม ท่ีได้รับ
การขับเคลื่อนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปสู่
การปฏิบัต ิ

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

๑) โครงการศึกษามาตรการและ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ภายในประเทศเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของภาคเอกชน (กปอ.) 

จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นสาธารณะต่หลักเกณฑ์
การพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ (มหภาค) และ
รายการล าดับความส าคัญในการเลอืกใช้มาตรการและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนด าเนินงานตามมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกที่ส าคัญภายใต้ NDC แล้วเสร็จ โดยมผีู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง ๒ 
ครั้ง มากกว่า ๕๐ คน/ครั้ง จากจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ใน TOR 

๒) โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์การ
เจรจาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแบบทวิภาคีและพหุ
ภาคีด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศของประเทศ
ไทย (กปอ.) 

มีการจัดประชุมระดมสมองภายใตโ้ครงการจดัท าแผนกลยุทธ์การเจรจา
ความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหภุาคีดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จ านวน ๓ ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๙๐ คน ได้แก ่
- ครั้งท่ี ๑ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ คณะท างานเจรจาส าหรับการประชุมกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และ
หน่วยงานหลัก (Sector Focal Point) ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมครสิตลั ๑ – ๒ ช้ัน ๓ โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร  
- ครั้งท่ี ๒ ส าหรับหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องที่มีการด าเนินงาน
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวนัอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคริสตัล ๑-๒ ช้ัน ๓ โรงแรมเซน็จูรี่ 
พาร์ค กรุงเทพมหานคร  
- ครั้งที่ ๓ ส าหรับหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องที่มีการด าเนินงาน



 

 

๖ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับกลไกการด าเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและอื่น 
ๆ ก าหนดจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมการ์เด้น ๓-๔ ช้ัน ๕ โรงแรมเซ็นจรูี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 
โดยผลที่ได้รับจากการประชุมฯ คอื (๑) เกณฑ์ในการคดัเลือกกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศของประเทศไทย และเกณฑ์ในการคดัเลือกประเด็นส าคัญ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
ประเทศไทย (๒) กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุ
ภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย ที่ได้คดัเลือก
และจัดล าดับความส าคัญ และ (๓) ประเด็นส าคัญด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของประเทศไทยท่ีไดค้ัดเลือก
และจัดล าดับความส าคัญ 

๓) โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
จากรายงานฉบับพิเศษของ
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบายและ
เผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(กปอ.) 

มีการจัดประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้คูม่ือการ
จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับเพิ่มเตมิปี ค.ศ. ๒๐๑๙ 
(2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories)  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๕ ภาคส่วน 
ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเก็บและรวบรวมข้อมลูกิจกรรมจากคูม่ือการจดัท าบัญชกี๊าซ
เรือนกระจกระดับประเทศฉบับเพิม่เติมปี ค.ศ. ๒๐๑๙ (2019 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories)  ในการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศครบถ้วนตามมาตรฐานของ IPCC ทั้ง ๕ ภาคส่วน 

๔) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการช้ันคณุภาพลุ่ม

๑. งานจัดท าแผนฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ า ลุม่น้ าภาคใต้ ๒ พื้นที ่



 

 ๗ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
น้ า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(กยผ.) 

 ประชุมหารือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอผลจากการประเมิน
สถานภาพลุ่มน้ าที่ได้ด าเนินการ เมื่อปี ๒๕๖๓ และรับฟังสภาพ
ปัญหาในเบื้องต้น ได้แก่ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา (วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔) และลุ่มน้ าเพชรบุร-ี
ประจวบครีีขันธ์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด    
ประจวบครีีขันธ์ (วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔) 

๒. งานประเมินสถานภาพลุม่น้ า 
 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวช้ีวัดและแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ที่จะใช้ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ า จากภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าภาคตะวันออกและลุ่มน้ าปุาสัก ๔ ลุ่มน้ า
หลัก ได้แก ่
ลุ่มน้ าปุาสัก ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ลุ่มน้ าบางปะกง ณ จังหวดัปราจีนบุรี วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ลุ่มน้ าโตนเลสาบ ณ จังหวัดสระแก้ว วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ณ จงัหวัดจันทบุรี วันท่ี ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๕) โครงการจดัท าแนวทางการ
ถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (กยผ.) 

๑. ด าเนินการรวบรวม ประมวลผลข้อมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

๒. วิเคราะห์และแสดงความสอดคล้องระหว่างแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กับแผนแม่บท ประเดน็ท่ี ๑๘ พร้อมวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรค ช่องว่าง และปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

๓. วิเคราะห์ คาดการณ์ แนวโน้มของการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในระยะ ๕ ปี นับถัดจากปี
สิ้นสุดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ (ฉบับ
ปัจจุบัน) และก าหนดประเด็นปญัหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 

 

๘ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ที่มีความส าคัญเร่งด่วน 

๔. ยกร่างแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
ครึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐) 

๖) โครงการศึกษาความเหมาะสม
ในการใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร/์มาตรการจูงใจ
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน
การผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน: ด้านการบริโภคที่ยั่งยืน 
(กยผ.) 

๑. ด าเนินการทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร/์มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนด้าน
การบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งถอด
บทเรียนจากผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร/์มาตรการจูงใจ ดังกล่าว 

๒. วิเคราะหผ์ลกระทบจากการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร/์มาตรการจูงใจที่
ได้จากการทบทวนและรวบรวมขอ้มูลในข้อ ๑. พร้อมท้ังเปรยีบเทียบ
ข้อดี ข้อจ ากัด และความสอดคล้องกับกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจบุัน
อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นต่อมาตรการทางเศรษฐศาสตร/์มาตรการจูงใจเพื่อ
สนับสนุนและขับเคลื่อนการบริโภคที่ยั่งยืน ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
ครั้งท่ี ๑   ด้านการท่องเที่ยว                 วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี ๒   ด้านเกษตรและอาหาร            วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๓   ด้านพลังงาน                       วันท่ี ๔  มีนาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี ๔   ด้านคมนาคมขนส่ง                วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี ๕   ด้านอุตสาหกรรม                  วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี ๖   ด้านการจดัซื้อจัดจ้าง              วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี ๗   ด้านเมือง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วันท่ี ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี ๘   ด้านกฎหมาย                       วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ครั้งท่ี ๙   ยังไม่ระบ ุ
ครั้งท่ี ๑๐ ยังไม่ระบ ุ



 

 ๙ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
๗) โครงการบริหารจัดการพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน (กชพ.) 

กชพ. ได้ด าเนินการโครงการบริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คอื กิจกรรมที่ ๑ การติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวดัเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการปรับปรุงประกาศเขตพื้นที่คุม้ครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวดัเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมที่ ๒ 
การปรับปรุงประกาศเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเกต็  
ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตลุาคม ๖๓ – มีนาคม 
๒๕๖๔) มรีายละเอยีด ดังนี ้
๑. ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เทสโก้จ ากดั เป็นที่ปรึกษา ตามสญัญาเลขท่ี  

๓๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
๒. การด าเนินการ 
   ๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เห็นชอบรายงาน

ขั้นต้น ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่ง
รายงานฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธี
การศึกษา การทบทวนนโยบายและงานท่ีเกี่ยวข้อง สถานการณ์ในพืน้ท่ี
ศึกษา และแผนการด าเนินการต่อไป 

   ๒.๒ ในระหว่างวันท่ี ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กชพ. และที่ปรึกษา เข้าพบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดภเูกต็ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจงโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และสอบถามความเห็นจากแบบสอบถาม
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 

๓. การด าเนินการต่อไปในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จะมีการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับอ าเภอ ในพื้นที่ด าเนินการ 
ทั้ง ๓ จังหวัด 



 

 

๑๐ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
๘) โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมภูมิ

นิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศลิปกรรม
อย่างยั่งยืน : การจัดท าผัง
พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่ง
ศิลปกรรมรายประเภทในพื้นที่
ภาคเหนือ (กธศ.) 

สผ. ได้ด าเนินการจดัท าผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศลิปกรรมราย
ประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ ผลการด าเนินงานดังน้ี 
๑. จัดท ากรอบแนวคิด ขั้นตอน วิธีการศึกษา แผนการด าเนินงานใน
ภาพรวม เพื่อจัดท าผังพื้นที่อนุรักษ์ แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภท
ย่านชุมชนเก่า เป็นเครื่องมือการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ท่ีมีความส าคัญทาง
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศอย่างยั่งยืนพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ได้แก่ 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 
๒. ได้ข้อมูลย่านชุมชนเก่าในภาคเหนือตอนบน จากทะเบียนยา่นชุมชนเก่า
ของ สผ. และยุทธศาสตร์การอนุรกัษ์ย่านชุมชนเก่าของประเทศ  
๓. ออกแบบรูปแบบผังและระบบน าเข้าข้อมูลทะเบียนย่านชุมชนเกา่ 

๙) โครงการของหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมตามแผนขับเคลื่อน
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรม  

     (กธศ.) 

สผ. ได้ด าเนินการตามแผนขับเคลือ่นงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมดังนี ้
๑. สผ. ไดร้ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนท่ัวไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ านวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วย
อนุรักษ์ฯ จ านวน ๗๖ หน่วย ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม และแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม  

๒. คณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น
ทั่วประเทศ มีมติในการประชุมครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ จดัสรรงบประมาณอุดหนนุท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น ท้ัง ๗๖ จังหวัด ตามแผนงานท่ี ๑-๔ 
ดังนี ้



 

 ๑๑ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
 แผนงานท่ี ๑ การบรหิารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นเงิน ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท ส าหรบั ๗๖ หน่วย ดังนี ้
 กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ าจังหวัด ๒) การเข้าร่วม
ประชุมภาคีประจ าปีและภาคีกลุ่มจังหวัด ๓) การรายงานสถานการณ์ลง
ในระบบ culturalenvi.onep.go.th  และ ๔) การรายงานความ
เคลื่อนไหว กิจกรรม ข่าวสาร การด าเนินงานของหน่วยงานอนุรักษ์ ลง
ใน Facebook มีรายละเอียด ดังนี ้

 ๑) ให้หน่วยอนุรักษ์ฯ ๑๘ จังหวัด ท่ีท าหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่ม รวมเป็น
เงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

 ๒) ให้หน่วยอนุรักษ์ฯ อีก ๕๘ หนว่ย รวมเป็นเงิน ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
๓) ให้หน่วยอนุรักษ์ฯ เชียงราย ท่ีท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

ประจ าปภีาคีอนรุักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมกลุ่มจังหวดั 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท   

 แผนงานท่ี ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
 จัดสรรให้หน่วยอนุรักษ์ฯ ด าเนินกิจกรรมที่ ๒) การประกาศแหล่ง

ธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์โครงการประกาศย่าน
ชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด จ านวน ๒๓ โครงการ วงเงิน ๑,๓๙๓,๓๕๐
บาท มีรายละเอียดดังนี ้

 ๑) โครงการประกาศย่านชุมชนเกา่เป็นมรดกจังหวัด ร่วมกับ สผ. ตาม
โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมภูมินเิวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศลิปกรรมอย่างยั่งยืน : การจัดท าผังพื้นที่อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ รวม ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ล าปาง ล าพูน น่าน พะเยา แพร่ และเชียงราย 

 ๒) โครงการประกาศย่านชุมชนเกา่เป็นมรดกจังหวัดอีก ๑๗ จังหวัด 



 

 

๑๒ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณโุลก สโุขทยั เลย นครพนม บุรีรมัย์ อ านาจเจริญ 
ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสงขลา 

 แผนงานท่ี ๓ การเผยแพรค่วามรูเ้รื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศลิปกรรม รวมทั้งสิ้น ๖๗ โครงการ วงเงิน ๒,๒๓๙,๑๕๐ บาท  

 ๑) การอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ รวม ๕๒ โครงการ 
 ๒) การจัดท าข้อมลู หรือทะเบียนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น (คน, องค์ความรู,้ สื่อเรียนรู้) รวม ๔ 
โครงการ 

 ๓) การสนับสนุนพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู ้รวม ๗ โครงการ 
 แผนงานท่ี ๔ ระบบข้อมลูเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมของประเทศ รวมทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ งบประมาณ 
๘๑๗,๕๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้  

       ๑) การลงระบบฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์โดยการ
ส ารวจแหล่งศิลปกรรม (culturalenvi.onep.go.th)  จ านวน ๒๙ 
โครงการ  

       ๒) การจัดท าข้อมูลแผนท่ีวฒันธรรม จ านวน  ๒ โครงการ  
       ๓) การจัดท าฐานข้อมูลองค์ประกอบย่านเกา่ โดยเลือกจากยา่นเก่า

ในทะเบียนของ สผ. (ocd.onep.go.th) จ านวน ๑๐ โครงการ  
๓. สผ. ด าเนินการโอนเงินให้หน่วยอนุรักษ์ฯ ครบถ้วนท้ัง ๔ แผนงาน 

จ านวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๑๐) การจัดท าแผนการจดัการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย (กลช.) 

จัดท า (ร่าง) กรอบการด าเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๖๕-๒๕๘๐ ประกอบด้วย ๓ ยทุธศาสตร์  
๑) ลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
๒) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนืและ



 

 ๑๓ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  

๓) สร้างขีดความสามารถในการบริหารจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการแก้ปญัหาการด าเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ และจะด าเนินการจดัประชุม
ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 

๑.๒ นโยบาย แผน 
มาตรการ 
โครงการ และ
กิจกรรม ที่ได้รับ
การขับเคลื่อนด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบตั ิ

๑) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศ : การพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูความเสี่ยงเชิง
พื้นที่จากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ (กปอ.) 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศของประเทศ : การพัฒนาระบบฐานข้อมลูความเสีย่งเชิง
พื้นที่จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อจดัท าและ
เผยแพรร่ะบบฐานข้อมลูความเสีย่งเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบฐานข้อมลู
ดังกล่าวได้ โดยไดล้งนามในสญัญาจ้าง เลขท่ี ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มอบหมายใหม้หาวิทยาลยัรามค าแหงเป็นที่ปรกึษา
ด าเนินโครงการฯ ท่ีผ่านมามผีลการด าเนินงาน ดังนี ้
๑. มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ด าเนินการทบทวน รวบรวมและศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) การประเมินความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ (Climate Change Risk Assessment) (๒) ระบบ
ฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ
ระดับประเทศ และวิธีการประเมนิความเสีย่ง รวมทั้งข้อมูลและ
สารสนเทศด้านภูมิอากาศ (Climate data & information) ที่จ าเป็น
ส าหรับการประเมินความเสี่ยง และ (๓) สถานภาพของข้อมูลและ
สารสนเทศด้านภูมิอากาศ ณ ปัจจบุันของประเทศไทย และชุดข้อมลู
ดัชนี (indices) ที่เกี่ยวข้องกับภัยและความเสีย่งจากสภาพภูมิอากาศ
แต่ละประเภท และน ามาวิเคราะห์และจดัท าข้อมูล ดังนี้ (๑) วิธีการ
ประเมินความเสี่ยงและข้อมูลและสารสนเทศด้านภูมิอากาศที่จะ



 

 

๑๔ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
น ามาใช้ (๒) ความเป็นไปได้ของภยัจากสภาพภูมิอากาศ ที่จะน ามา
จัดท าแผนที่การเกิดภัย (Hazard Map) และ (ร่าง) ชุดข้อมูลดัชนี 
(indices) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์และประเมินภัยแต่ละ
ประเภท พร้อมระบุหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (๓) ความเป็นไปได้ของ
ประเภทความเสี่ยงจากสภาพภมูิอากาศท่ีจะน ามาจัดท าแผนที่ความ
เสี่ยง (Risk Map) และ (ร่าง) ชุดขอ้มูลดัชนี (indices) ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแตล่ะประเภท พร้อมระบุ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล และ (๔) ร่างโครงสร้างระบบฐานข้อมูลความ
เสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

๒. จัดประชุมคณะกรรมการก ากับวิชาการโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาในข้อ ๑ 

๓. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตอ่ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความเสี่ยงเชิง
พื้นที่จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๕๐ คน เพื่อรับฟังความเห็นต่อผล
การศึกษาในข้อ ๑ 

๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานแผนปฏิบตัิการ
เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั 
(กยผ.) 

ด าเนินการจัดสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดบั
จังหวัด ทั้งหมด ๕ ครั้ง 
แบ่งเป็นส่วนกลาง จ านวน ๑ ครั้ง และส่วนภูมิภาค จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี ้
ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพฯ (ส่วนกลาง) 
ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบรุ ี
ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม ่
ครั้งท่ี ๔ วันท่ี ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธาน ี
ครั้งนี้ ๕ วันท่ี ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดกระบี ่
โดยมีกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 



 

 ๑๕ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) การขับเคลื่อนแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๘๐ (กชพ.) 

    กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กชพ. ได้จัดท าแนวทางการจดัการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสรมิและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– ๒๕๘๐ และเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี มมีติรบัทราบ
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ และมอบหมายหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนฯ เป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยผลักดันใหส้ิ่งแวดล้อม
ชุมชนของประเทศไทยมสีภาพแวดล้อมท่ีดี มคีวามสมดลุของระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ มีการพัฒนาบนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับภมูินิเวศ และบริหาร
จัดการภายใต้ข้อมลูองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้กิจกรรมบนวัฒนธรรมเชิงนิเวศ 
สามารถประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลรักษา และการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมชุมชนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนฯ ไปสู่การปฏิบัติ จึงได้ด าเนินการจัดการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและ
ผลักดันการจดัการสิ่งแวดล้อมภูมทิัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนขึ้น 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจดัการสิ่งแวดล้อมภูมทิัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ภายใต้แนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ และมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิ 
และผลักดันให้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ไปสู่การปฏิบตัิ
ต่อไป  
      การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจดัการสิ่งแวดล้อมภมูิทัศน์



 

 

๑๖ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ด าเนินการ ๒ ครั้ง ใน ๒ พื้นที่ ดังนี้ 
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ โรงแรมดวงตะวัน โฮเทล 
จังหวัดเชียงใหม่ มีผูเ้ข้าร่วมจาก ๗๓ หน่วยงานในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ๑๗ 
จังหวัด รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๙ คน และเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ ากรุงเทพมหานคร มี
ผู้เข้าร่วมในห้องประชุม ๑๐๔ คน และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล (Teleconference) จ านวน ๕๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๕ 
คน เมื่อรวมทั้งสองครั้ง มผีู้เข้าร่วม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐในระดบั
กระทรวง ระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๔๔ คน การสัมมนาฯ จัดขึ้นใน
รูปแบบการบรรยายองค์ความรู้ การยกตัวอย่างกรณีศึกษา ท่ีเกี่ยวขอ้ง
ตามแนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่  ๑) 
การจัดระเบียบเมืองการจดัระเบียบปูาย ๒) สิ่งแวดล้อมภมูิทัศน์ท่ีดขีอง
เมืองและชุมชน ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร กรณีศึกษา การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง กรุงเทพมหานคร ๓) ฐานข้อมูล 
ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน (จริงหรือ) ๔) 
ภาคอุตสาหกรรมกับการผลักดันการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ๕) การจัดการน้ าอย่างยั่งยืนในเขตเมือง ๖) 
ภาคธุรกิจกบัแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียนเพื่อการใช้ทรัพยากรอยา่งยั่งยืน 
๗) แผนผังภมูินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ และการ
ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
เพื่อส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมไดร้ับความรู้ในด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมชุมชนในประเด็นต่าง 
ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางในการผลักดันให้เกดิการจดัการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี รวมทั้งได้เสนอแนะแนวคิดในการขับเคลื่อนและ



 

 ๑๗ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ผลักดันการจดัการสิ่งแวดล้อมชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัตติ่อไปได ้ท้ังนี้ ได้ด าเนินการสรุปผลการสัมมนา
ฯ เสนอผู้บริหาร สผ. เพื่อทราบเรยีบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ รายละเอียดเอกสารสรุปผลการสัมมนาดัง QR CODE  

 
  
 

๔) โครงการจดัการสิ่งแวดล้อม
เมืองและพื้นที่สเีขียวชุมชน
เมือง เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ภูมิภาคอาเซียน (กชพ.) 

โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขยีวชุมชนเมือง เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามข้อรเิริ่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
และพื้นที่สีเขยีวใน ระดับประเทศและเชื่อมโยงไปสู่ระดับอาเซียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ส่งเสริม
สนับสนุนและยกระดับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนและ
พื้นที่สีเขียวของเทศบาลในประเทศไทย ให้โดดเด่น อันจะท าใหส้ามารถ
ผลักดันและขยายผลไปสูร่ะดับประเทศ ระดับอาเซียนด าเนินงานตามข้อ
ริเริม่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สเีขียวในระดับประเทศ 
และเชื่อมโยงไปสู่ระดับอาเซียน  
กิจกรรมส าคญัภายใต้โครงการรวมถึง:  
๑.จัดท าตัวอย่างพื้นที่น าร่องเพื่อผลักดัน ส่งเสรมิ และติดตามการขยายผล

และต่อยอดแนวทาง การ ยกระดบัขีดความสามารถของท้องถิ่น 
หน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมอืง 
และพื้นที่ สีเขียวชุมชนเมืองให้มีมาตรฐานในระดับสากล และเป็นไป
ตามบทบาทความรับผดิชอบของประเทศไทยตามแผน ยุทธศาสตร์
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASPEN)  

๒. สรา้งความรู้ ความเข้าใจให้เครอืข่ายในการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดล้อม

QR CODE เอกสารสรุปการสัมมนาฯ 



 

 

๑๘ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
เมืองที่ยั่งยืนและพื้นที่ สีเขยีวชุมชนเมืองในระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. พัฒนาตัวช้ีวัด ASEAN ESC ที่เหมาะสมกับกับบริบทของประเทศไทย
การด าเนินงานข้างต้นภายใตโ้ครงการก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก 
เพื่อให้การพัฒนาเมืองในภูมภาคอาเซียนเป็นไปอย่างยั่งยืน สอดคลอ้ง
กับสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม เมืองที่เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองในอนาคต 

๕) โครงการจดัท าผังชุมชนเพื่อ
รักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 
(กชพ.) 

โครงการผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สเีขียวในเมือง เพื่อต่อยอดและขยายผลให้
เกิดการผลักดันการจดัท าผังชุมชนในพื้นที่เมือง (เทศบาลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ทั่วประเทศ ท่ีไม่เน้นเมืองอุตสาหกรรม เพื่อเป็น
เครื่องมือส าหรับเมืองในการบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีโล่งอย่าง
ยั่งยืน และขับเคลื่อนการจดัท าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด าเนิน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานในพ้ืนท่ีอื่น อาทิ พื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดน เพื่อใหส้อดรับนโยบายรัฐบาลและการขยายตัวอยา่ง
รวดเร็วของเมืองเหล่านี้  
การด าเนนโิครงการมีความมุ่งหวังเพื่อให้เมือง (เทศบาลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) มีผังชุมชนเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา
และพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน  เพื่อให้เมืองมีต้นแบบ/ตัวอยา่ง/แนว
ทางการขับเคลื่อนการจัดท าผังชุมชนในการรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองไปสู่
การปฏิบัติ   เพื่อให้เมืองมีข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นข้อมลูพื้นฐาน
ประกอบการประยุกต์ใช้ในการบรหิารจัดการพื้นท่ีสีเขยีวอย่างยั่งยืน และ
เพื่อให้เมืองมีแนวทาง หรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และข้อริเริ่มกลไก



 

 ๑๙ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ทางการเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการเพิม่พื้นท่ีสเีขียว
ในเมืองอย่างยั่งยืน 

๖) โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่าน
ชุมชนเก่าระดับจังหวดั ระยะ 
๒ (กธศ.) 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด 
ระยะ ๒ มีผลการด าเนินงานดังนี ้
๑. ได้กรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชน

เก่าในพื้นที่น าร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรัง 
๒. ได้ประเด็นการขับเคลื่อนการอนรุกัษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าวิถีใหม่ด้วยการ

ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล และเศรษฐกิจชุมชน และคัดเลือกชุมชนน าร่อง จาก
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

๓. คัดเลือกชุมชนน าร่อง จากการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชน ใน ๒ จังหวัด เพื่อด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป 

๔. เกิดเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนฯ ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน 
๗) โครงการขับเคลื่อนการอนรุักษ์

และพัฒนากรุงรตันโกสินทร์
และเมืองเก่า (กธศ.) 

การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า มีผล
การด าเนินงานดังนี ้
๑. รวบรวมข้อมูลทุตยิภูมเิกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนากรงุ
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และจดัท าแผนการด าเนินงานโครงการ และ
น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนการด าเนินงานในพ้ืนท่ี
เมืองเก่า ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพจิารณาแผนการด าเนินงานในกรุง
รัตนโกสินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
๒. จัดประชุมกลุม่ย่อยเพื่อขับเคลือ่นการด าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา 
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี ้

๒.๑ การขับเคลื่อนการด าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : จัด
ประชุมกลุม่ย่อย เพื่อก าหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเกา่ 
และเสรมิสร้างองค์ความรู้เพื่อการบริหารจดัการพื้นที่เมืองเก่า เรื่อง 



 

 

๒๐ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
"เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการส ารวจมรดกทางสถาปตัยกรรมและการจดัท า
แผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเมืองเก่า"  วันท่ี ๑๒ – ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๔  ณ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง โดยมผีูแ้ทนจากภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องเข้ารว่ม
ประชุม จ านวนประมาณ ๖๔ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ผู้แทนจากเมืองเก่าระนอง 
เมืองเก่าภูเกต็ เมืองเก่าสตลู เมืองเก่าตรัง สถาบันการศึกษา นักศึกษา 
ประชาชนผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๒ การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : น าร่อง
กิจกรรมด้านการอนรุักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๐ – 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับในการบรหิาร
จัดการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ใน ๒ เรื่อง คือ ๑) การใช้
เครื่องมือเพื่อประเมินผลกระทบสงัคม (Social Impact Assessment- 
SIA) และผลตอบแทนสูส่ังคม (Social Return on Investment- SROI) 
ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ และ ๒) การประเมินผลกระทบทางสังคมกบั
งานพัฒนาในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม จ านวนประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ภาคประชาสังคม เอกชน และ
ผู้ประกอบการ อาทิ ใจบ้านสตดูิโอ บริษัท เสน่ห์บางล าพู จ ากดั 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) บริษัท บาบูนฮับ จ ากัด บริษัท ประดิษฐ์ธนานุรกัษ์ 
จ ากัด บริษัท สรรคส์ยาม ดไีซด์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั CROSSs Studio 



 

 ๒๑ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
และกลุม่ Mor and Farmer  สถาบันการศึกษาและผูส้นใจ และ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘) โครงการขับเคลื่อนกรอบแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขลง
โหลง อ าเภอบึงโขลงโหลง 
จังหวัดบึงกาฬ (กธศ.) 

การด าเนินการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติบึงโขงโหลง อ าเภอบึงโขงโหลง จังหวัดบึงกาฬ มีดังนี ้
๑. มีหนังสือประสานแจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ที่ ๕/
๒๕๖๓ จ านวน ๒ ครั้ง เพ่ือให้หนว่ยงานรับทราบและพิจารณาน าแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง อ าเภอบงึโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ บรรจไุว้ในแผนพัฒนาภายใต้
ภารกิจของหน่วยงาน ดังนี ้

ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประสานหน่วยงานหลัก    
 ๑๔ หน่วยงาน 

ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประสานหน่วยงาน  
 สนับสนุน ๑๐ หน่วยงาน 

๒. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม
จังหวัดบึงกาฬ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลา
กลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายธาตร ี บุญ
มาก) เป็นประธาน และมผีู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ ท่าน เพื่อพิจารณาและ
รับทราบการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบและแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบงึโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ภายใต้ภารกจิหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
รองที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๔ หน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละ
เปูาหมายที่ก าหนด และน าไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างแท้จริง 
๓. มีหนังสือประสานหารือและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกรอบ
และแนวทางการอนุรักษฯ์ พร้อมรบัทราบปัญหาและอุปสรรคในการ



 

 

๒๒ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงานใน
พื้นที่ ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ 
ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดบึงกาฬ เขตห้ามล่าสตัว์ปุาบึงโขงหลง หน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอบงึโขง
หลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงงาม องค์การบรหิารส่วน
ต าบลบ้านต้อง และองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
รวม ๙ หน่วยงาน โดยแตล่ะหน่วยงานอยู่ในระหว่างการวางแผนการ
ด าเนินงานฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงานและทีส่ามารถด าเนินการได ้

๙) โครงการขับเคลื่อนกรอบ
แนวทางบริหารจัดการพื้นท่ี
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน : โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ประเภทน้ าตก ในพ้ืนท่ีน าร่อง
น้ าตกธารารักษ์ อ าเภอแมส่อด 
จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒) (กธศ.) 

การด าเนินงานขับเคลื่อนกรอบแนวทางบริหารจัดการพื้นท่ีสิ่งแวดลอ้ม
ธรรมชาติอยา่งยั่งยืน : โครงการสง่เสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมแหลง่
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ าตก ในพ้ืนท่ีน าร่องน้ าตกธารารกัษ์ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประสานหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน ท้ังในระดับกรม ภมูิภาค จังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนที่
เกี่ยวข้อง รวม ๔๙ ภายใตผ้ังและแผนการบริหารจัดการพื้นทีส่ิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ าตกธารารักษ์ บ้านเจดยี์โคะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังนี้ 
๑) วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ประสานหน่วยงานและชุมชนเพื่อรับทราบ

และพจิารณาประยุกต์ใช้ผังและแผนฯ ในการด าเนินกิจกรรมและ
โครงการทีส่อดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

๒) วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ประสานเพื่อติดตามความก้าวหนา้และผลการ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการภายใต้แผนฯ ระยะที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมปญัหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรมและโครงการภายใต้แผนฯ  

๓) ประสานงานผู้น าชุมชนบ้านเจดีย์โคะ และเจ้าหน้าที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการภายใน เพื่อ
ผลักดันและขับเคลื่อนผังและแผนฯ ที่จะมีการก าหนดกิจกรรมหรือ



 

 ๒๓ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมทั้ง การ
จัดเก็บข้อมลูฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๓ ฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

๑.๓ โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) ขององค์การ 

๑) โครงการห้องสมุดเพื่อมอบ
ความรู้ให้น้องในชนบท (สลก.) 

ยกเลิกแผนการจดักิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควคิ-๑๙ (Covid-19) 

๒) โครงการปลูกปุาชายเลน เพื่อ
โลกเพื่อสิ่งแวดล้อม (สลก.) 

ยกเลิกแผนการจดักิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควคิ-๑๙ (Covid-19) 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มุ่งมั่นสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ที่จะไดร้ับผลผลิตและ
บริการที่ดี มคีุณภาพ   
มีมาตรฐาน เป็นธรรม 
และเชื่อมั่นได ้

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

• ร้อยละความส าเรจ็
ของการบริหารจดัการ
เรื่องร้องเรียน 

• ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารของราชการ/

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

๑) การด าเนินการตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน 
(๑.๑) การขอรบัใบอนุญาตเป็น

ผู้มีสิทธิท ารายงาน EIA 
(กพส.) 

(๑.๒) การพิจารณารายงาน 
EIA (กวผ.) 

 
 
• ด าเนินการออกใบอนุญาตตามคู่มอืฯ ในไตรมาส ๑-๒ จ านวน ๑๘ 

รายการ ไมไ่ด้รับการอนุมัตจิ านวน ๕ รายการ โดยสามารถด าเนินการได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน 

• ด าเนินการพิจารณารายงาน EIA ตามคู่มือฯ ในไตรมาส ๑-๒ จ านวน 
๑๗๕ รายการ ไม่ผ่านการพิจารณาฯ จ านวน ๑๗ รายการ โดยสามารถ
ด าเนินการไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน 

๒) การปรับปรุงคู่มือการปรับปรุง
คู่มือส าหรับประชาชนใน
ศูนย์กลางข้อมูลคูม่ือส าหรับ
ประชาชน 
https://www.info.go.th/ ให้
เป็นปัจจุบัน (กพส.) 

อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงคู่มอืส าหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูล 
คู่มือส าหรับประชาชน https://www.info.go.th/ ในกระบวนการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มให้
เป็นปัจจุบัน 

๒.๒ การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างาน
เพื่อบริการ

๑) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กยผ.) 

ด าเนินการจัดท า แนวคิด หลักการ วิธีการ แผนการด าเนินงาน และ
รายละเอียดบุคลากรประจ าทีมงานแต่ละด้าน (Project Management 
Work Plan) และโครงร่างระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม



 

 

๒๔ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
กองทุนสิ่งแวดล้อม) 

• ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามแบบวัด
การรับรูผู้้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอก 
(EIT) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ (OIT) 

• ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประชาสมัพันธ์กองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

• ร้อยละระดับการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
บัญช ี๒๕๖๔ 

ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

แห่งชาติ 
๒) การส ารวจความพึงพอใจของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๔ (กบก.) 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีจากการบริหารงาน
กองทุนฯ เพื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๔ และจัดท ารา่งแบบสอบถามครอบคลุมประเดน็
ตามที่ปรึกษาก าหนดแล้วเสร็จ โดยแบบสอบถามไดร้ับความเห็นชอบจาก
กรมบัญชีกลางและบริษัทท่ีปรึกษา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปจัจุบัน
อยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 

๓) โครงการพัฒนาความรู้เกีย่วกับ
การด าเนินการกรณี
เปรียบเทยีบปรับตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
(กนต.) 

ด้วยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                   
เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทยีบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๓ และมผีลใช้บังคบัแล้วเมื่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สผ. โดยกลุม่นิติการ ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการ
เปรียบเทยีบ  ได้จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เปรียบเทยีบ จ านวน ๓ ครั้ง  

คร้ังท่ี ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารทิปโก้ ๒ มี
พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรม 
จ านวน ๓๑ คน 

คร้ังท่ี ๒ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารทิปโก้ ๒ มี
พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรม 
จ านวน ๒๙ คน 

คร้ังท่ี 3 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารทิปโก้ ๒ มี
พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มงานประสานการตดิตามตรวจสอบ (กอง
พัฒนาระบบการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) สังกัดกลุ่มงานพ้ืนที่



 

 ๒๕ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (กองสิ่งแวดลอ้มชุมชนและพื้นที่เฉพาะ) สังกัดกลุ่ม
งานความมั่นคงทางชีวภาพ (กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ)  เข้า
ร่วมอบรมจ านวน ๓๑ คน 

๒.๓ การสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

๑) แผนการประชาสมัพันธ์ของ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (สลก.) 

ได้ด าเนินการจดัท าแผนการประชาสัมพันธ์ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ดังรายละเอียดตาม QR code 

๒) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลขา่วสาร 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สลก.) 

ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้
ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด 

๓) โครงการประชาสมัพันธ์
เผยแพร่การสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนใน
บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่
และผลการด าเนินงานของ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สลก.) 

ได้มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิงานโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในบทบาท ภารกิจ อ านาจ
หน้าท่ี และผลการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม 
๒๕๖๔ ได้จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี ้
๑. จัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน ในงานการตรวจเยี่ยม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ พลเอก ประวติร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ 
ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “ขับเคลื่อน
ภารกิจงานของ สผ.” โดยจ้างออกแบบและผลติชุดนิทรรศการผลงาน
เด่นของ สผ. ภายใต้การขับเคลื่อนงานของ พลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี คือ  

  ๑.๑ ออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการด้วยกระดาษโฟโต้ ชนิดกันน้ า 



 

 

๒๖ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
จ านวน ๒ ช้ัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร และ ความสูงไม่
น้อยกว่า ๒ เมตร 

  ๑.๒ โครงบอร์ดด้วยวัสดุอลูมิเนยีมฐานเหล็กสดี า ขนาดกว้างไม่นอ้ยกว่า  
   ๑.๕ เมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

๒. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ภายใต้แนวคดิ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อน้อมส านกึ
ในพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และเพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเห็นคณุค่าความส าคญัของการท าความดี โดยน้อมน าแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของจิตอาสา การท า
ความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์ ในการนี้ นายธเนศพล 
ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรฯี นายจตุพร บรุุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูรเิดช เลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนตส์ังข์ ภู่ศิริวัฒน์ 
พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ทส. เจ้าหนา้ที่จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ช้ัน ๕ ศูนย์การค้าสาม
ย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และได้จัดส่งคลิปวีดทิัศน์
ภาพรวม สผ. ให้ สส. เปิดภายในงานดังกล่าว 

๓.จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ



 

 ๒๗ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
แก่ประชาชนในการช้ีแจงประเด็น “ชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บ้านบางกลอย 
ยื่นหนังสือคัดค้านการขึ้นทะเบยีนมรดกโลกของพื้นที่กลุ่มปุาแก่ง
กระจาน” โดยจ้างผลิตคลิปวิดโีอ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที และ
บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การสรา้งความรับรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการช้ีแจงกรณดีังกล่าว โดยเผยแพรผ่่านสื่อช่องทาง ดังนี้   

สื่อโทรทัศน์  
(๑) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT  
    รายการข่าวดึก NBTNEWS ออกอากาศวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
    เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. 
(๒) สถานีโทรทัศนส์ีกองทัพบก ช่อง ๗ HD  
    รายการสนามข่าว 7 สี ออกอากาศวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
(๓) สถานีโทรทัศน์ ช่อง PPTV รายการโชว์ข่าว ๓๖  
    ออกอากาศวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 

สื่อออนไลน์  
(๑) เว็บไซตส์ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๒) G News 
(๓) คลิปวิดีโอแถลงข่าวผ่าน Live Steaming ทาง facebook :  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๔) มติชนออนไลน ์
(๕) เดลินิวส์ออนไลน ์
(๖) แนวหน้าออนไลน์  
(๗) บางกอกอินไซต์ (The Bangkok insight) / Facebook : The 

Bangkok   insight 



 

 

๒๘ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
(๘) เว็บไซต์ขา่ว อสมท. (mcot.net) 
(๙) เว็บไซต์กรมประชาสมัพันธ์ 
(๑๐) news.ch7 
(๑๑) เชียงใหม่นิวส์ CHAIANG MAI NEWS / Facebook : เชียงใหม่

นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่ 
สื่อวิทย ุ
คลิปเสียง....(IR).....เลขาธิการส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช้ีแจงกรณี กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรีย่งยื่น
หนังสือขอให้ชะลอการขึ้นทะเบยีนมรดกโลก กลุม่ปุาแก่งกระจาน 
ออกอากาศวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

  (๑) เอฟ.เอ็ม. 92.5 MHz.  
  (๒) สวท.กทม.  
  (๓) เครือข่ายทั่วประเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์ 

๔. การสนับสนุนครุภณัฑ์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ช้ัน ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.
รวีวรรณ ภูรเิดช เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบรถตู้ จ านวน ๑ คัน เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ ครภุัณฑ์ของส านักงานฯ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบการ
รับจ่ายพัสดุหรือตรวจสอบพัสดุประจ าปีของส านักงานฯ พิจารณาแลว้ว่า
ล้าสมัย พร้อมเงินสดส าหรับเป็นทนุการศึกษา จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้แก่ พระครูนาคะดิษฐ์ คณาภิรักษ์ เจา้
คณะอ าเภอด่านช้าง และเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ซึ่งมี นางสาวกมลพร พูล
เพียร ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัโบสถ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และ
คณะ ร่วมรับมอบสิ่งของดังกล่าว เพ่ือให้วัดและโรงเรยีนน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 



 

 ๒๙ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
๔) แผนปฏิบัติการประชาสมัพันธ์

กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(กบก.) 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปดังนี้ 

๑. จัดท าและเผยแพร่วารสารข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อม (ไตรมาสที่ ๒ ปี 
๒๕๖๔) ให้กับกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน 

๒. จัดท าเอกสารเผยแพร่ เช่น หนังสือกองทุนสิ่งแวดล้อมกับการ
ขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมทุกเดือน  

๔. จัดท าบูธนิทรรศการ ๑ ครั้ง ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ โดยสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ณ 
จังหวัดเชียงราย 

๕) การส ารวจการรับรู้ของผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๔ (กบก.) 

ด าเนินการรวบรวมรายชื่อกลุม่ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อส ารวจการรับรู้ของผู้มสี่วนไดเ้สียเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าท่ีของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ และได้จดัท าร่าง
แบบสอบถามการส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของกองทุนฯ โดยแบบสอบถามฯ ได้รับความเห็นชอบจากกรมบญัชีกลาง
และบริษัทท่ีปรึกษา เมื่อวันท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบัน อยู่ระหวา่ง
ส ารวจการรับรู้ของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๔ 

๖) การเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) (กพร.) 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าข้อมูลและน าขึ้นเว็บไซตห์ลัก สผ. โดยมขี้อมูล
ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ครบถ้วนแล้วจ านวน ๒๐ รายการ อยูร่ะหว่างน าขึ้น
เว็บไซต์ ๘ รายการ และอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานรอบ ๖ เดือนแรก 
๑๓ รายการ 



 

 

๓๐ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
๒.๔ การยกระดับการรับ

ฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และ
ข้อร้องเรียนของ
ประชาชน 

๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการข้อร้องเรียน 
(กตป.) 

    สผ. มีการบริหารจดัการข้อร้องเรียนที่ไดร้ับผา่นช่องทางต่าง ๆ รวม ๖ 
ช่องทาง ได้แก่ ๑) จดหมาย ๒) ระบบ E - Petition ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) เว็บไซต์ของ สผ. 
(www.onep.go.th) ๔) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e_petition@onep.go.th) ๕) โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๖๖ และ
โทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖) และ ๖) ร้องเรียนด้วยตัวเอง 
    ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สผ. ได้รับเรือ่ง
ร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน ๗๖ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๖๘ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๔๗ โดยในจ านวนน้ี สามารถตอบข้อร้องเรียนเบื้องต้นได้ทัน
ภายใน ๑๕ วัน จ านวน ๖๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๘ นอกจากน้ี ยังได้
ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการข้อร้องเรียน ดังนี้   

๑. น าเข้าข้อมลูเรื่องร้องเรียนในระบบศูนย์ปฏิบตัิการระดบักรม 
(DOC) เพื่อให้สะดวกต่อการสืบคน้ข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน  

๒. ประสานและตดิตามความก้าวหน้าในการตอบข้อร้องเรยีน จาก
กอง/กลุ่มอิสระ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตอบข้อร้องเรียนได้
ทันภายใน ๑๕ วัน ครบทุกเรื่อง 

๓. จัดตั้งกลุ่มไลน์แจ้งเตือนเมื่อ สผ. ไดร้ับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบทราบ และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการ
ติดตามและเร่งรดัการด าเนินงานให้ทันตามก าหนดเวลา 

๓. ด้านองค์การ 
 มุ่งมั่น พัฒนา และ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์การภายใต้

• ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑) โครงการจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ PMQA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (กพร.) 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการพัฒนาองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จ านวน ๒๒ แผนงาน ๔๐ กิจกรรม 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๙ แผนงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ
จ านวน ๑๑ แผนงาน และมีแผนการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง
จ านวน ๒ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๐ 



 

 ๓๑ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
หลักธรรมาภิบาล 
 

(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

• ผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

• ร้อยละของ Open 
Government Data 
ของ สผ. 

๒) โครงการด้านงบประมาณและ
การบริหารงบประมาณ (สลก.) 

สผ. ได้ให้กองและกลุ่มงานอิสระจดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
และมีการเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ซึ่งหากมี
ปัญหาอุปสรรค จะมีด าเนินการปรับปรุงแผนใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 

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

๑) แผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและการส่งเสริมคุม้ครอง
จริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(กพร./กคจ.) 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบตัิการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรม ประกอบด้วย ๓ 
ยุทธศาสตร์ ๒๒ แผนงาน สามารถด าเนินการไดต้ามเปาูหมาย ๙ แผนงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๓ แผนงาน 

๒) การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (กพร.) 

จัดท าและน าเข้าข้อมลูในระบบ ITAS แล้วเสร็จ ๒ เครื่องมือ คือ IIT 
จ านวน ๓๙๗ คน และ EIT จ านวน ๕๕๙ คน และอยูร่ะหว่างปรับปรุง
ข้อมูล OIT ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของส านักงาน 
ป.ป.ช. 

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

๑) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(กตป.) 

ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของกอง/กลุ่มอิสระตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒๒ โครงการ ซึ่ง
กอง/กลุ่มอิสระมีการด าเนินงานครบทุกโครงการแล้ว และได้รายงานผล
การด าเนินงานแต่ละโครงการต่อคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สผ. เพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๒) การด าเนินงานเรื่อง Open 
Government Data ของ สผ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (กตป.) 

 ได้ประสานกองที่รับผิดชอบข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกให้น าไปเปิดเผยใน
ลักษณะข้อมลูเปดิภาครัฐ (Open Government Data) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และน าไปเผยแพร่ในระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(data.go.th) เพิ่มเติมจ านวน ๗ ขอ้มูล ท าให้ สผ. มีข้อมูลที่เผยแพร่



 

 

๓๒ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบดังกล่าวแล้วท้ังสิ้น ๙ ขอ้มูล โดยได้น าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของ สผ. ด้วย 

 คณะกรรมการก ากับดูแลข้อมลู (Data Governance) สผ. ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มมีติเห็นชอบ
รายชื่อข้อมูลที่จะน าไปเผยแพร่ในลักษณะข้อมลูเปดิภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเตมิ ๗ ข้อมูล ท าให้ สผ. มีรายชื่อข้อมูล
ที่จะน าไปเผยแพร่ในลักษณะข้อมลูเปิดภาครัฐท้ังสิ้น ๒๕ ข้อมูล 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 มุ่งเน้นให้บุคลากร 
ทุกระดับได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และได้รับการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับ
การปฏิบัติอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม เพื่อ
ความสุขในการท างาน 
และผลงานท่ีดีจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

• ผลการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามแบบวัด
การรับรูผู้้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายใน (IIT) 

• จ านวนข้อร้องเรียน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๔.๑ การบริหารก าลังคน
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๑) โครงการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๕ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สลก.) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้ด าเนินการ
แล้ว ได้แก่  
๑. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนโดยมีการขอรับการจดัสรร

กรอบอัตราก าลังเพิ่มจากผลการเกษียณอายุราชการประจ าปี ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและน ามาจัดสรรให้กบั
กอง/กลุ่ม ภายใน สผ. ท่ีมภีารกิจส าคัญตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

๒. มีการจัดท าแผนดิจิทัลเพื่อน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้อัตราก าลัง โดยจะน าเทคโนโลยีมาช่วยลด
การใช้ดุลพินิจของคน ลดขั้นตอน และกระบวนการท างานให้มีความ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

๓. ด าเนินการตามแผนฝึกอบรม โดยด าเนินการอบรมได้ จ านวน ๑ 
หลักสตูร คือ“บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนท างาน 
และการจัดพิธีการ” 

๔. ด าเนินการจัดกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คณุธรรม  
และจริยธรรม จ านวน ๓ ครั้ง คือ ตักบาตร ๒ ครั้ง และฟังเทศน์
มหาชาติ ๑ ครั้ง 

๕. ด าเนินการให้มีการหมุนเวยีนเปลี่ยนงานต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
จ านวน ๑ คน 



 

 ๓๓ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
๖. การพัฒนาข้าราชการให้สามารถเข้าร่วมโครงการผู้มีศักยภาพสูง

(HiPPS) ขณะนี้มีข้าราชการเข้าร่วมโครงการผู้มศีักยภาพสูง (HiPPS) อยู่
จ านวน ๓ ราย 

๗.พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม (DPIS) ในการ
บริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล  

  ๑) ประเมินผลการปฏิบตัิราชการให้กับ ๕ กองน าร่อง  
  (สลก.  กตป.  กลช.  กพส. กยผ.)  
  ๒) ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์  
  ๓) ระบบเลื่อนเงินเดือน 
  ๔) ระบบจัดเก็บข้อมูลประวัต ิ
๘. มีการประกาศหลักเกณฑ์การคดัเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง, 

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้

๒) โครงการจัดท าคู่มือด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สผ. (สลก.) 

ด าเนินการจัดท าคู่มือด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลของ สผ. ครบท้ัง ๕ 
หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์การใหคุ้ณให้
โทษและการสรา้งขวัญก าลังใจ และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สผ. ให้ความความเห็นชอบคูม่ือท้ัง ๕ หลักเกณฑ์ เรยีบร้อยแล้ว ขณะนี้
ก าลังด าเนินการปรับปรุงคู่มือท้ัง ๕ หลักเกณฑ์ใหส้มบรูณต์ามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล สผ. ซึ่งจะเสรจ็ภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ 

๓) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ (กบก.) 

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังนี ้
๑. การยกระดับความรู้ ความสามารถทางการเงินและของกองทุน



 

 

๓๔ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน ด้านการรบัเงินต่างประเทศของกองทุน
สิ่งแวดล้อม คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. การผลักดันขา้ราชการเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ โดยแจ้งช่ือ
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น จ านวน ๑ 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓. การถ่ายทอดตัวช้ีวัดการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมสู่รายบุคคล 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔. การถ่ายทอดตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของทุนหมนุเวียน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อมด้านตา่งๆ 
ด าเนินการขออนุมตัิส่งบุคลากรเขา้ร่วมการประชุม/อบรม จ านวน ๑๒ 
หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๖. การสร้างนวัตกรรมทีส่ามารถลดความซ้ าซ้อนของกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ระบบ E-Meeting ผ่านระบบ Cisco Jabber 
Webex Zoom ส าหรับการจดัประชุม และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการ
รับส่งเอกสารการประชุมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

๗. โครงการภายใต้แผนงานเสริมสร้างการจัดการความรู้ ด าเนินการการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ภายในองค์กร จ านวน ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๘. โครงการภายใต้แผนงานเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคดิหลัก
ธรรมาภิบาล คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๙. โครงการเสริมสร้างคณุภาพชีวติในการท างาน ปฏิบัตติามมาตรการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควดิ - ๑๙ อย่างเคร่งครัด ร่วม
กิจกรรมท าบญุตักบาตรเพื่อความเป็นสิรมิงคลเนื่องในวันสถาปนา สผ. 
และร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “รวมใจ ทส. จิตอาสา บริจาคโลหติ” 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



 

 ๓๕ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 
๔) การด าเนินการตามแผนพัฒนา

งานตรวจสอบภายในตามผล
การประเมินการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการพัฒนา
บุคลากร (กตภ.) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนี ้
๑. ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยปรับปรุงกิจกรรม KM ของ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี ้
๑.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับและเผยแพร่องค์ความรูภ้ายในกลุม่
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ จ านวน 
๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี ้

๑.๑.๑ จัดท าคู่มือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการตรวจสอบ
ด้านการเงิน การบญัชี จ านวน ๒ เรื่อง  
๑.๑.๒ จัดท าคู่มือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการตรวจสอบ
การจัดซื้อจดัจ้าง การจดัหาพัสด ุ

๑.๒  แลกเปลีย่นเรยีนรู้งาน โดยการหมุนเวยีนงานตรวจสอบภายในของ
บุคลากรตรวจสอบภายใน 

๒. น าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเรจ็รูปมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อทีจ่ะระบคุวามเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 
 



 

 

 

อาคารทิปโก้ ๒ เลขที่ ๑๑๘/๑ ถนนพระราม ๖ 




