
๑ 

 
 



 

๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย ให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย 

๓. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดความเสี่ยงในการทุจริต รวมทั้งส่งเสริม
ค่านิยมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

๔. ประสานความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
ด้วยระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน เอ้ือต่อการติดตามตรวจสอบ  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
บรรลุวัตถุประสงค์  ส านักงานฯ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้ 

 



 

 

๒
 

สร้างวัฒนธรรมองค์การต้านการทุจริต 
เป้าประสงค์ : สร้างสังคมสุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร สผ. 
 ๒. เพ่ือปรับฐานความคิด ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร สผ. สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ  
   ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๓. เพ่ือยกย่องเชิดชูบุคลากร สผ. ทุกระดับที่เป็นแบบอย่างท่ีดีของการเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. ปลูกและปลุก
จิตส านึก
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
ในองค์การ 

ส่งเสริม และปลูกฝัง
การเรยีนรู้และ
ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม  
หลักธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม/ 
สัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ส่งเสริมวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล 

๑) จัดอบรมสัมมนา/สอดแทรกเนื้อหาว่าด้วยการ
ส่งเสริมจรยิธรรม/ส่งบุคลากรไปอบรมสมัมนา 
ด้านการส่งเสริมวินัย คณุธรรม จรยิธรรม  
หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง 
- การท าบุญ ตักบาตร เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 
- กิจกรรมเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาต ิ

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์  
เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันประสตูร  
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- การฝึกอบรม หลักสูตร “เสรมิสร้างธรรมา- 
ภิบาลต่อต้านการทุจริต” : กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหาร
ความเสีย่งการทุจรติ ร่วมกับ กพร.  

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กคจ. 



 

 

๓
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ในวันท่ี ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 
๑๐๐๑ ช้ัน อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒ 

- จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าท่ี สผ. เข้ารว่ม
โครงการสร้างวิทยากรตัวคณูในการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนีส้ินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ในวันท่ี ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom 

- การแจ้งแนวทางการปฏิบัตตินของ
ข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทศพิธราชธรรม พระบรมราโชวาท 
ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 
และแนวทางการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

๒) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สผ. โดยสอดแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับทศพิธราชธรรม  
พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทาน 
แก่ข้าราชการพลเรือน และแนวทาง 
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
- พิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร และ

ถวายผ้าไตร พร้อมภัตตาหาร พระสงฆ์ 
จ านวน ๘ รูป วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓  
ณ บริเวณหน้าอาคารทิปโก้ ๒ 

 

๖ กิจกรรม ๖ กิจกรรม ร้อยละ 
๑๐๐ 

กคจ. 

 
  



 

 

๔
 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   - พิธีท าบุญ ตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา ๔๖ 
ปี สผ. และพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม
พนมกร วันท่ี ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ ณ บริเวณ
หน้าอาคารทิปโก้ ๒ 

- กิจกรรมเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลมิ
พระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร  
เขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาศวันคล้าย 
วันประสตูร ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- จัดพิธีท าบุญ ตักบาตร เนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์ วันท่ี ๗ เม.ย. ๒๕๖๔  
ณ บริเวณหน้าอาคารทิปโก้ ๒ สผ. 

- การแจ้งแนวทางการปฏิบัตตินของ
ข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

- จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตเิจ้าหน้าท่ี 
สผ. ท่ีมผีลงานโดดเด่น และมีคณุธรรม
จริยธรรม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(วงเงิน 
๕,๐๐๐ 
บาท) 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สผ.  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

๓) กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และ 
สืบทอด ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

ร้อยละ 
๙๐ 

๙๐ ๑๐๐ กคจ. 



 

 

๕
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- พิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร และ
ถวายผ้าไตร พร้อมภัตตาหาร พระสงฆ์ 
จ านวน ๘ รูป วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓ ณ 
บริเวณหน้าอาคารทิปโก้ ๒ 

- กิจกรรมเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิม
พระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร  
เขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาศวันคล้าย 
วันประสตูร ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- พิธีท าบุญ ตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา 
๔๖ ปี สผ. และพิธีสักการะ 
องค์ท้าวมหาพรหมพนมกร  
วันท่ี ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้า
อาคารทิปโก้ ๒ 

- จัดพิธีท าบุญ ตักบาตร เนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์ วันท่ี ๗ เม.ย. ๒๕๖๔  
ณ บริเวณหน้าอาคารทิปโก้ ๒ สผ. 

 
  



 

 

๖
 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  จ านวนกิจกรรมยกย่อง เชิดชู
เกียรต/ิจ านวนบุคลากรทีไ่ดร้ับ 
การยกย่อง เชิดช ู

๔) จัดท าแนวทางในการคัดเลือกคนด ีคนเก่ง 
และจัดกจิกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
- รางวัลเพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบ ทส. 

จ านวน ๒ คน 
o นางสาวสุรยี์พร  เกิดแก่นแก้ว 
o นายสมติ  จิระมงคล 

- ข้าราชการดีเด่น สผ. จ านวน ๒ คน 
o นางสาวภัทรทิพา  ศันสยะวิชัย 
o นางกัญญาวีณ์  ล่ าสัน 

- รางวัล “คนดี ศรี สผ.” 
o นายสุรเดช  สมใจหมาย 

- ประกาศเกยีรตคิุณผู้ที่กระท าความดี 
จ านวน ๗ คน 
o นางสาวสุธาสินี  ปรากฏชื่อ 
o นายสุพัฒน์  เพ็งพันธ์ 
o นายยศพล  ณ นคร 
o นางสาวนฤมล  สว่างมณีเจริญ 
o นายชาญวิทย์  ทองสัมฤทธ์ิ 
o นายวชัิย  สุวรรณ 
o นางสาวน้ าทิพย์  ศรีวงษ์ฉาย 

๔ กิจกรรม 
หรือ 

๑๘ คน 

๔ กิจกรรม 
หรือ 

๑๒ คน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กคจ. 
(วงเงิน 
๒,๔๖๑ 
บาท) 



 

 

๗
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. สร้างองค์ความรู ้
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ส่งเสริม
ประชาสมัพันธ์ 
การด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม/
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

ร้อยละของบุคลากร สผ. ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 

๑) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี สผ. ท่ีเข้ามาท างานใหม่ 
รับทราบและตระหนักถึงการปฏิบตัิตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ รวมทั้ง
บทบาทและหน้าท่ีที่ดีของเจ้าหนา้ที่ สผ.  
ผ่านการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กคจ./
สลก. 

ร้อยละของบุคลากร สผ. ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

๒) กิจกรรมส่งเสริมวินัย คณุธรรม จรยิธรรม
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 
- การท าบุญ ตักบาตร เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
- กิจกรรมเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลมิพระ

เกียรติพระเจา้บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร  
เขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวัน
ประสตูร ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- การฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมา- 
ภิบาลต่อต้านการทุจริต” : กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหาร
ความเสีย่งการทุจรติ ในวันท่ี ๒๔ มี.ค. 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ช้ัน ๑๐ 
อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒ 

- จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าท่ี สผ. เข้ารว่ม
โครงการสร้างวิทยากรตัวคณูในการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนีส้ินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใน
วันท่ี ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลนผ์่าน
โปรแกรม Zoom 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กคจ. 



 

 

๘
 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   - การแจ้งแนวทางการปฏิบัตตินของ
ข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

    

จ านวนสื่อประกอบการเสริมสรา้ง
วินัย คุณธรรมจรยิธรรม 

๓) จัดท าสื่อประกอบการเสรมิสร้างวนิัย 
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อเสริมสร้าง พฤติกรรม
การท างานท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม 
- สื่อสังคมออนไลน ์
- คู่มือ 
- หนังสือราชการ 
- วีดิทัศน์ 

๕ สื่อ ๔ สื่อ ร้อยละ 
๘๐ 

กคจ. 
(วงเงิน 
๕,๐๐๐ 
บาท) 

จ านวนกิจกรรมที่ไดด้ าเนินการ 
ตามแนวทางของประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

๔) กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามแนวทาง
ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
๑๐ ประการ 
- กิจกรรมเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระ

เกียรติพระเจา้บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขต
อุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวัน
ประสตูร ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- การฝึกอบรม หลักสูตร “เสรมิสร้างธรรมา- 
ภิบาลต่อต้านการทุจริต” : กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหาร
ความเสีย่งการทุจรติ ร่วมกับ กพร.  

๕ กิจกรรม ๕ กิจกรรม ร้อยละ 
๑๐๐ 

กคจ. 



 

 

๙
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ในวันท่ี ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 
๑๐๐๑ ช้ัน อาคาร ทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒ 

- จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าท่ี สผ. เข้ารว่ม
โครงการสร้างวิทยากรตัวคณูในการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนีส้ินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ในวันท่ี ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom 

- การแจ้งแนวทางการปฏิบัตตินของ
ข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

- การแจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสีย่ง 
การทุจริตและร่ ารวยผิดปกติ และ 
การติดตามส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีของรัฐ 
ในสังกัดปฏิบัตติามมาตรฐานจริยธรรม 

๓. สร้างความ
เข้มแข็ง 
ในการบริหาร
จัดการในเรื่อง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ของหน่วยงาน 

ก าหนดเครื่องมือ 
ในการประเมินผล 
การปฏิบัติการ/
ด าเนินการด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

ร้อยละของคะแนนท่ีข้าราชการ สผ. 
ได้ผลการประเมินในแบบประเมิน
พฤติกรรม ข้อ ๔. การยึดมั่นใน 
ความถูกต้อง ชอบธรรม และ
จริยธรรม 

๑) พัฒนาระบบการประเมินผลงานรายบุคคล  
โดยให้ความส าคญักับการปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรมเป็นส าคญั ควบคู่ไปกับ 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
- ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ

ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากร
บุคคลระดับกรม DPIS และมีค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการของข้าราชการและ 

ร้อยละ 
๙๘ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๒ 

สลก./
กบค. 



 

 

๑
๐
 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   ลูกจ้างประจ า และค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ซึง่ท าหน้าที่
พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด 

    

ติดตามประเมินผลทุก ๖ เดือน และ
น าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ
จริยธรรม สผ. เพื่อพิจารณา 

๒) การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๒.๑ ติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค

การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของ
ผู้บังคับบัญชาและผูร้่วมงาน 

๒.๒ ติดตามผลการปรับปรุงระบบบริหารงาน
บุคคล 

๒.๓ น าเสนอผู้บริหารรับทราบ 
ผลการด าเนินงานด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ร้อยละ 
๑๐๐ 

กคจ. 
(วงเงิน 
๒,๒๓๙ 
บาท) 

ร้อยละของบุคลากร สผ. รับทราบ 
หลักเกณฑ์วิธีการ ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

๓) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารงาน
บุคคลที่ชัดเจน เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สลก./
กบค. 



 

 

๑
๑
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(บุคลากร สผ. รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล ผ่านการแจ้งเวียนในระบบ
สารบรรณ และเว็บไซต์ทาง 
https://www.onep.go.th/) 

ร้อยละความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานตามนโยบาย 
การก ากับดูแลองค์การที่ดี  
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

๔) การบริหารก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

- แผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนและ 

การพัฒนาทรัพยากรบคุคล ของ สผ. ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓ ยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๓ โครงการ ได้แก่  

(๑) แผนการบริหารอัตราก าลังระยะยาวที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สผ. 

(๒) แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความคุ้มค่าในการใช้อัตราก าลัง 

(๓) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพตาม

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core 

Competency) โดยมีผลการประเมิน

สมรรถนะความเข้าใจองค์กร ร้อยละ 

๙๓.๑๘ 

(๔) การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยมีผลการ 

 

 

ร้อยละ 

๑๐๐ 

 

 

ร้อยละ 

๑๐๐ 

 

 

ร้อยละ 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง 

 

สลก./

กบค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

๑
๒

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละ 
๘๒.๐๓ 

(๕) แผนพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรประจ าปี ซึ่ง
มีการฝึกอบรม ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
(๕.๑) โครงการฝึกอบรมบุคลิกภาพในงาน
ราชการ ศิลปะการวางตนของคนท างาน
และการจัดพิธีการ 
(๕.๒) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)  
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(๖) การส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ให้
บุคลากรปฏิบัติตามหลักวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน จ านวน ๔ ครั้ง คือ ตัก
บาตร ๒ ครั้ง  ฟังเทศน์มหาชาติ ๑ ครั้ง  
และกิจกรรมยกย่องคนดี ๑ ครั้ง 

(๗) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๙๕ ๐๗ คะแนน 

(๘) การพัฒนาข้าราชการให้สามารถเข้าร่วม
โครงการผู้มีศักยภาพสูง (HiPPS) โดยมี

    



 

 

๑
๓

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้าราชการเข้าร่วมโครงการผู้มีศักยภาพสูง 
(HiPPS) ในปัจจุบันจ านวน ๓ ราย 

(๙) การเพิ่มประสบการณ์ในการท างานที่
หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ โดยมีการหมุนเวียน
เปลี่ยนต าแหน่ง ๓๔ ราย 

(๑๐) การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่
เกษียณอายุราชการ จ านวน ๕ คน  

(๑๑) พัฒนาเครื่องมือ/เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) ในการบริหารงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ระบบเลื่อนเงินเดือน  และ ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติของบุคคล 

(๑๒) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ส่งเสรมิให้บุคลากรมสี่วนร่วม เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ 
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร โดยมี
การประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล
เพื่อเลื่อนต าแหน่ง, ประกาศหลักเกณฑ์ 

  



 

 

๑
๔

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

(๑๓) แผนสร้างความผาสุกและความผูกพันให้
บุคลากร ซึ่งมีการส ารวจความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐที่มีต่อส่วนราชการ
และระบบราชการ ประเด็นความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐที่มีต่อส่วนราชการ 
บุคลากร สผ. มคีวามผูกพัน 
ร้อยละ ๘๖.๘ 

    

- แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ ๑๑ แผนงาน/
โครงการ ได้แก ่
(๑) พัฒนาระบบการบริหารอัตราก าลงั

เชิงกลยุทธ์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารอัตราก าลังคนกองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้มศีักยภาพในการท างาน
เชิงรุกอย่างมืออาชีพ 

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการวัดและ
ประเมินผลการด าเนินงานของทุน

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กบก. 



 

 

๑
๕

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมุนเวียน โดยพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
ในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากร
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(๓) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้และท างานอย่างมืออาชีพ 
โดยพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง 

(๔) เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภิบาล โดยการ
ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ท างาน 
แห่งใหม่ ให้น่าอยู่ และเสริมสร้าง
บรรยากาศในการท างาน และการแจ้ง
มาตรการการปฏิบัติตนในช่วงการระบาด
ของเช้ือไวรัส  โควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด 
  



 

 

๑
๖

 

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : พัฒนากลไก มาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามในการบริหารจัดการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ์ 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลไกกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม ขึ้น และ 
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน 

  ๒. เพ่ือยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สผ.  

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. พัฒนานวัตกรรม 
มาตรการ กลไก 
และกระบวนการ 
ในการป้องกัน/
ต่อต้านการทุจริต 

- การจัดท า/
พัฒนาปรับปรุง
กลไก/มาตรการ/
แนวทาง 
การด าเนินงาน 
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม  
การทุจริต 

- ก ากับ ติดตาม 
และรายงาน
กลไก/มาตรการ/
แนวทาง 
ในการป้องกัน
การทุจริต 

จ านวนกลไก/มาตรการ ที่ไดร้ับ 
การพัฒนา เพื่อป้องกัน/ต่อต้าน 
การทุจริต 

๑) การพัฒนากลไก/มาตรการ/แนวทางในการ
ป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 
- การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน 

ในศูนย์กลางข้อมูลคูม่ือส าหรับประชาชน 
- การจัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤตมิิชอบ สผ. 
(จัดท ามาตรการป้องกันฯ และแนวทางการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันฯ และแจ้ง
เวียนให้บุคลากร สผ. ถือปฏิบัตติาม
มาตรการฯ และตามที่ก าหนดในกฎ ระเบยีบ 
หรือข้อบังคับอื่นโดยเคร่งคัด เมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓) 

- การจัดท าคูม่ือการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ สผ. 
(จัดท าคู่มือฯ (ฉบับมีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งแสดง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
จัดการเรื่องร้องเรียน และก าหนดวิธี

๔ เรื่อง ๖ เรื่อง 
 

(๑) 
 

(๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๕๐ 

กอง 
 

กพส. 
 

กคจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑
๗

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อให ้
การจัดการเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพ) 

- การแจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสีย่งการ
ทุจริตและร่ ารวยผดิปกติ และการติดตาม
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรม 

- การจัดท าคูม่ือการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี สผ. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(แจ้งเวียนให้บุคลากร สผ. รับทราบและ 
ถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔) 

- การจัดท ามาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
(ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ น าไปสู่การก าหนดมาตรการ ๖ 
มาตรการ ประกอบด้วย (๑) การสือ่สาร 
ประชาสมัพันธ์ สร้างการรับรู้ในหน่วยงาน  
(๒) การจัดท าและเผยแพรคู่่มือ/แนวปฏิบัติ/
หลักเกณฑ์  (๓) การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ  (๔) การพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ผลงาน 

 
 
 
 
 
 

(๒) 
 

 
 
 
 
 
 

กพร. 
 

  



 

 

๑
๘

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   หรือข้อมูลที่สาธารณ  (๕) การจัดท านโยบาย 
แผน มาตรการ คู่มือ แนวทางการด าเนินงาน  
และ (๖) การพัฒนาเว็บไซต์หลัก สผ.) 

    

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การ 
ที่ดี สผ. 

๒) การปฏิบัตติามนโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(บุคลากร สผ. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่
ก าหนดในคู่มือการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี สผ. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กพร./กอง 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๓) การปฏิบัตติามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กพร./กอง 

ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดท าและ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตประพฤตมิิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ 

๔) การประเมินความเสีย่งการทุจรติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ : ความเสี่ยง 
การทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
(คัดเลือกกระบวนงาน “การขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มสีิทธิท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” และจดัส่งรายงาน 
การประเมินความเสีย่งการทุจรติไปยังศูนย์

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กวผ./กพร. 



 

 

๑
๙

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ ทส. ตามกรอบ
การรายงานที่ก าหนด) 

๒. พัฒนาการ
สื่อสารเพื่อ
ป้องกัน/ต่อต้าน
การทุจริต 

การเผยแพร่/
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร 
ในด้านต่างๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

ผลการประเมินระดับการเปดิเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
(OIT) 

๑) การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะตามเกณฑ ์
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๑๑ 

 

กพร./
กตป./กอง 

การร้องเรียน กรณไีม่ปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลขา่วสาร สผ. ตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นสูงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- ด าเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครบทุกข้อ 
ยกเว้นข้อที ่๑๐ การเผยแพร่ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารให้กับบุคลากรในส่วนราชการและ
ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID 19) 

ไม่มเีรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่มเีรื่อง
ร้องเรียน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สลก./
กอป./กอง 

๓. การบริหาร
จัดการเชิงรุก
เพื่อป้องกัน/
ต่อต้านการ
ทุจริต 

- การปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิด 
ความโปร่งใส
และลดโอกาส
การทุจริตในทุก
รูปแบบ 

ผลการประเมินคณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ 

๓) การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ข้อมูล IIT : ประมาณ ๓๙๗ คน 
- ข้อมูล EIT : ประมาณ ๕๕๙ คน 
- ข้อมูล OIT : ครบถ้วน ๔๓ ประเดน็ 

๙๕ 
คะแนน 

๙๕.๐๗ 
คะแนน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กพร./กอง 



 

 

๒
๐
 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 - การส่งเสริม

กระบวนการรับ

เรื่องร้องเรียน  

ร้องทุกข์ให้มี 

ความเข้มแข็ง 

และครอบคลุม 

ร้อยละความส าเรจ็ของการบริหาร

จัดการเรื่องร้องเรียน 

๔) การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วนัท่ี ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๔)  

ได้รับเรื่องร้องเรยีน จ านวน ๓๕๑ เรื่อง และ

เรื่องคงค้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จ านวน ๓ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๓๕๔ เรื่อง 

โดยมเีรื่องร้องเรยีนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน ๓๔๔ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๘) 

และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑๐ เรื่อง 

(คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๒)  

ร้อยละ 

๘๕ 

ร้อยละ 

๙๗.๑๘ 

ร้อยละ 

๑๑๔ 

กตป./กอง 

  



 

 

๒
๑
 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ 
เป้าประสงค์ : เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานทั้งภาครัฐและ  

 เอกชนในการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือสร้างความตื่นตัวและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกช นใน 

การป้องกัน/ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ๒. เพ่ือบูรณาการกระบวนการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตของ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. สร้างกลไก/
ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน/

ต่อต้านการ
ทุจริต 

ส่งเสรมิการบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงานใน

สังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนกิจกรรมที่ สผ. เข้าร่วมกับ
เครือข่ายในการป้องกัน/ต่อต้าน 

การทุจริต 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภาครัฐ 
ในการต่อต้านการทุจริต 

(จัดอบรมหลักสตูร “เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต” : กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

กับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต” เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  

โดยมเีลขาธิการ สผ. เป็นประธาน และ
เจ้าหน้าท่ี สผ. เข้าร่วมประมาณ ๗๕ คน) 

๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม ร้อยละ 
๑๐๐ 

กพร./กคจ. 
(วงเงิน 

๑๘,๐๕๓ 
บาท) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่เปิดโอกาสใหภ้าคประชาชน 

ภาครัฐ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน 

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภาครัฐ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการป้องกัน/

ต่อต้าน ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 
 

๑๘ 
โครงการ/

กิจกรรม 

๑๕
โครงการ/ 

๓๓ 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
๑๘๓.๓๓ 

กอง 
 

 



 

 

๒
๒

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   - เผยแพรผ่ลการรบัฟังความเห็นและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) 
พระราชบัญญัตฯิ ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สผ. www.onep.go.th 
ในระหว่างวันท่ี ๘ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมาตรา ๑๘ 
ของพระราชบัญญตัิหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสรุปผลการรับฟัง
ความเห็นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบจากรา่งกฎหมายผ่านระบบ
กลางและจะใช้วิธีการอื่นใดก็ได ้

 (๑)  กลช. 

- การขับเคลื่อนการด าเนินงานอนุรกัษ์ฟื้นฟู
ย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ ๒ โดยมี
การจัดประชุมหารือเชิงปฏิบัติการระดม
ความเห็น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลู ข้อคิดเห็น 
แนวทางวิธีการการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในพ้ืนท่ีน าร่องทั้ง  
๒ จังหวัด ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
มีการด าเนินงานไปแล้วในครั้งท่ี ๑  

 (๓)  กธศ. 



 

 

๒
๓

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เพื่อช้ีแจงกระบวนการ ขั้นตอนด าเนินงาน 
รับฟังความเห็นต่อทิศทาง ประเดน็ 

ความต้องการขับเคลื่อนอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
ย่านชุมชนเก่า มีรายละเอียด ดังนี ้

(๑) จัดประชุมเมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 

๖๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี มผีู้เข้าร่วม ๘๐ คน 

(๒) จัดประชุมเมื่อวันท่ี ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ห้องประชุมช้ัน ๓ อาคาร

เอนกประสงค์ ส านักงานเทศบาลนครตรัง 
จังหวัดตรัง มผีู้เข้าร่วมประชุม ๘๐ คน  

- การจัดการสิ่งแวดล้อมภมูินิเวศ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ศิลปกรรม อย่างยั่งยืน : การจดัท าผังพื้นที่

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศลิปกรรม  
รายประเภท ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยมีการ

ด าเนินการ ดังนี้ (๑) แนะน าโครงการและ
ระดมความเห็นประกอบการจัดท าผัง ๑ 

ครั้ง ต่อ ๑ ภาค (๘ จังหวัด) 
(๒) ประชาสมัพันธ์สรุปผลการด าเนินงาน 

ด้วยการสร้าง Facebook Page และ  

    



 

 

๒
๔

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

   Line Group ส าหรับการสื่อสารขอ้มูล
โครงการ และได้ส่งเอกสารช้ีแจงและ
แนะน าโครงการเพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งหมดไดร้ับทราบ และร่วมการด าเนิน
โครงการในรูปแบบออนไลนภ์ายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสั 
โควิด ๒๐๑๙ 

- การสนับสนุนหน่วยอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น โดยม ี

การประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรอง
แผนงาน/โครงการและตดิตามการ

ด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น 

ทั่วประเทศเพื่อพิจารณา และน าเสนอต่อ
เลขาธิการ สผ. เพื่อพิจารณาอนุมตัิ ซึ่งใน

ปี ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะท างานฯ 
เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ สผ. 

ได้โอนเงินให้หน่วยอนุรักษ์ฯ ทั้ง ๗๖ จังหวัด 
ครบถ้วนท้ัง ๔ แผนงาน เมื่อวันท่ี  
๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

    



 

 

๒
๕

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

พร้อมท้ังก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
ศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ 

(ศปน.) ในการติดต่อประสานงาน ติดตาม 
ประเมินผล  นิเทศการด าเนินงานภายใน

กลุ่มจังหวัด ไว้ในแต่ละป ี

    

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพฒันา

ข้อเสนอโครงการขนาดเล็กเสนอขอรับ
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  

วงเงินงบประมาณไมเ่กินแห่งละ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ๑๗ จังหวัด
ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน ตาก ล าพูน ล าปาง พะเยา 
น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 

เพชรบูรณ์ พิจติรพิษณโุลก นครสวรรค์ 
สุโขทัย อุทัยธานี) ในการจัดการปญัหา 

ไฟป่าและหมอกควัน โดยมผีู้เข้ารว่ม 
ประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 

เครือข่าย ทสม. ภาคีเครือข่าย เจา้หน้าที่
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั เจ้าหน้าท่ีส านกังาน 

 (๑)  กบก. 

 



 

 

๒
๖

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   สิ่งแวดล้อมภาค เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กอง
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันท่ี 
๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
จันผา โรงแรมเวียงลคอร อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

    

- โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ: การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (จดัประชุม
รับฟังความคิดเห็นต่อการวเิคราะห์ข้อมูล
ความเสีย่งเชิงพื้นที่จากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ ณ ห้องจามจรุี บอลรมู A โรงแรม
ปทุมวัน ปริ๊นเซส เป็นการระดม 
ความคิดเห็นต่อดัชนีตัวช้ีวัดในการจัดท า
แผนที่ความเสี่ยงของสาขาต่างๆ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทน 
จากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี สผ. จ านวนกว่า ๕๐ คน) 

 (๓)  กปอ. 



 

 

๒
๗

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   - โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของภาคเอกชน 
(จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรภ์ายในประเทศเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ภาคเอกชน ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A 
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เป็นการประชุม
หารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่อ
หลักเกณฑ์การพิจารณาผละระกทบทาง
เศรษฐกิจระดับประเทศ (มหภาค) และ 
(ร่าง) ผลการศึกษาของผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกท่ีส าคัญภายใต้ NDC โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวน
กว่า ๕๐ คน) 

- โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์การเจรจา
ความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคี 

    



 

 

๒
๘

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   และพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย  
(จัดประชุมการประชุมระดมสมองภายใต้
โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์การเจรจา
ความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคี
และพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ในวันที่ ๒๙ - 
๓๐ มีนาคม และ ๒ เมษายน ๒๕๖๔) 

    

   - โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการช้ันคณุภาพลุม่น้ า 
(๑) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

ตัวช้ีวัดในการประเมินสถานภาพ 
ลุ่มน้ า และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ที่จะใช้ประเมินสถานภาพลุ่มน้ า โดยมี
รายละเอียดการจดัประชุม ดังนี้  
ลุ่มน้ าป่าสกั จัดประชุมเมื่อวันที ่๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมผีู้เข้าร่วมประชุม 
๑๑๙ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานราชการระดับจังหวดั 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานระดับ
อ าเภอ คณะกรรมการลุ่มน้ า 
ภาคเอกชนประชาชน 
สถาบันการศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ า/ 

 (๑)  กยผ. 



 

 

๒
๙

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
สื่อมวลชน สผ. และที่ปรึกษา 
ลุ่มน้ าบางปะกง จัดประชุมเมื่อวันท่ี 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมผีู้เข้าร่วม
ประชุม ๑๒๗ คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดบั
จังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานระดับอ าเภอ คณะกรรมการ
ลุ่มน้ าภาคเอกชน/ประชาชน 
สถาบันการศึกษา เครือข่าย 
ลุ่มน้ า/อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
สื่อมวลชน สผ. และที่ปรึกษา 
ลุ่มน้ าโตนเลสาบ จัดประชุมเมื่อวันท่ี  
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมผีู้เข้าร่วม
ประชุม ๑๑๔ คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดบั
จังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หนว่ยงานระดับอ าเภอ เทบาล/
องค์กรบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการลุม่น้ าภาคเอกชน/
ประชาชน สถาบันการศึกษา  

    



 

 

๓
๐
 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   เครือข่ายลุ่มน้ า/อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หมู่บ้าน สื่อมวลชน สผ. และที่ปรกึษา 
ลุ่มน้ าชายฝ่ังทะเลตะวันออก จดั
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒๑ คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการระดับจังหวัด หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานระดบัอ าเภอ 
คณะกรรมการลุม่น้ าภาคเอกชน/
ประชาชน สถาบันการศึกษา  
เครือข่ายลุ่มน้ า/อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
หมู่บ้าน สื่อมวลชน สผ. และที่ปรกึษา 

(๒) การจัดประชุมวิชาการเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อผลการประเมินสถานภาพ 
ในพื้นที่ลุ่มน้ าตะวันออกและลุม่น้ า 
ป่าสัก เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๕๓ คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการระดับจังหวัด หน่วยงาน
ราชการระดับอ าเภอ องค์กรปกครอง

    



 

 

๓
๑
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
(รวม สผ.) สถาบันการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ ผู้น าชุมชน/เครือข่ายลุ่ม
น้ า/เครือข่าย ทสม. /ประชาชน และที่
ปรึกษา 

(๓) การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการและ
กิจกรรมน าร่อง ๔ พื้นที่ ผ่านผู้น า
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ/หรือ กลุม่แกนน าในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มผู้สนใจ (Interest 
Group) ดังนี้ ลุ่มน้ าป่าสัก ลุ่มน้ าสาขา
ล าสนธิ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔  
ลุ่มน้ าบางปะกง ลุม่น้ าสาขาแม่น้ าหนุ
มาน เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ลุ่มน้ าโตนเลสาบ ลุ่มน้ าสาขาห้วยพรม
โหด เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔  
และลุม่น้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่ม
น้ าสาขาคลองโตนด เมื่อวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๖๔   

(๔) การจัดประชุมหารือกับภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องและประสานงาน 



 

 

๓
๒

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การจัดประชุมท าแผนฟื้นฟู อนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 
ช้ันคุณภาพลุม่น้ า ใน ๒ พื้นที ่ดังนี ้
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี 
๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผูเ้ข้าร่วม
ประชุม ๓๐ คน ประกอบด้วย  
ผู้แทนจากหน่วยงานระดับอ าเภอ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน 
การศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ า/อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สผ. และที่ปรกึษา 
อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมผีู้เข้าร่วมประชุม 
๓๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานระดับอ าเภอ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ า/
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สผ. 
และที่ปรึกษา 

  



 

 

๓
๓

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   (๕) การจัดประชุมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อยกร่างแผนฟื้นฟู อนุรักษ์ และ 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพ 
ลุ่มน้ า ใน ๒ พื้นที ่ดังนี ้
อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๖๑ คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน 
ระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ า/
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สผ. และที่ปรึกษา 
อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา เมื่อวันท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ โดยมผีู้เข้าร่วมประชุม 
๕๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานระดับอ าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่าย
ลุ่มน้ า/อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สผ. 
และที่ปรึกษา 

    



 

 

๓
๔

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(๖) การจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อแผน
ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าภาคใต้  
๒ พื้นที ่ดังนี ้
ลุ่มน้ าเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ๗๕ คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงานระดับอ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน 
การศึกษา ผู้น าชุมชน/ประชาชน สผ. 
และที่ปรึกษา 
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 
๘๑ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน
ระดบัอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา ผู้น าชุมชน/
ประชาชน สผ. และที่ปรึกษา 



 

 

๓
๕

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   - โครงการจดัท าแผนสิ่งแวดล้อมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ โดยมีการจัดประชุม
เพื่อช้ีแจงและน าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ รวมทั้งการรบัฟัง
ความคิดเห็นและเสนอแนะข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อแนวทางการด าเนินงาน
เพิ่มเตมิ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในฐานะที่ปรึกษา
โครงการฯ มีผูเ้ข้าร่วมการประชุมจาก 
ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนกว่า 
๒๙๐ คน  ในการด าเนินงานโครงการฯ  
ให้ความส าคญักับการสร้างกลไก
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคสว่นต่างๆ 
เพื่อเป็นส่วนส าคัญที่จะติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการฯ สร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินการ และไดร้ับข้อมูล/
ข้อเท็จจริงจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งในระดับพื้นท่ีและส่วนกลาง 

 (๔)  กชพ. 

 
  



 

 

๓
๖

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   - โครงการจดัท าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่ 
สีเขียวในเมือง โดยการจดัการประชุม 
เชิงปฏิบัติการระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อประมวลข้อมูลพื้นฐานประชากรพื้นท่ี
เป้าหมาย ๕ พื้นที่ จังหวัดล าพูน (ต าบล
บ้านกลาง ต าบลศรีบัวบาน ต าบลเวียง
ยอง ต าบลป่าสัก และต าบลมะเขอืแจ้) 
เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ส านักงานเทศบาลต าบล
มะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
ในพื้นที่ศึกษา จ านวนประมาณ ๗๐ คน 
โดยมีคณะกรรมการจากกองสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยเปิดกว้าง
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่โครงการเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ข้อมูลพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ์ 
และพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีสเีขียวและพืน้ท่ีโล่ง 

- โครงการจดัท าแผนสิ่งแวดล้อมฯ  
ให้ความส าคญักับการสร้างกลไก
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคสว่นต่างๆ  

    



 

 

๓
๗

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   เพื่อเป็นส่วนส าคัญที่จะติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการฯ สร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินการ เพื่อให้ไดร้ับข้อมูล/
ข้อเท็จจริงจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับพื้นท่ีและส่วนกลาง โดยได้จดัให้มี
การรับฟังความคดิเห็นและเสนอแนะ
ข้อมูลจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การน าเสนอข้อมูล/ผลการด าเนินงาน 

และรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูล
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์
สภาพปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต เพื่อประเมินศักยภาพ 
การรองรับดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด  
ผ่านระบบทางไกล (Teleconference)  
โดยมผีู้เข้าร่วมเป็นภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ/
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม 
ภาคองค์กร/ประชาสังคม ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา ฯลฯ  เมื่อวันที่ ๒๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ จังหวัดระยอง 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๗๕ คน  

    

  



 

 

๓
๘

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   (๒) เมื่อท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ จังหวัดชลบรุี มีผู้เขา้ร่วมประชุม
ทั้งสิ้น ๑๗๑ คน และเมื่อท่ี ๒๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีผูเ้ข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
๑๒๙ คน  การน าเสนอข้อมูล/ผลการ
ด าเนินงาน และรับฟังความคิดเหน็ต่อ 
ผลการปรับปรุง (update) ข้อมูล
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและผลวเิคราะห์และ
ประเมินศักยภาพการรองรับด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับพื้นท่ีเขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวันออก ผ่านระบบทางไกล 
(Teleconference) โดยมผีู้เข้าร่วม
เป็นภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ 
หน่วยงานราชการ/หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม ภาคองค์กร/
ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ฯลฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
มีผู้เข้าร่วมประชุม ท้ังสิ้น ๔๐๗ คน 

    



 

 

๓
๙

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   (๓) การน าเสนอข้อมูล/ผลการด าเนินงาน 
และรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบและ
แนวทางการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมฯ 
และข้อเสนอทางเลือก/โครงการ/
แผนงานท่ีส าคัญ ระดบัจังหวัด  
ผ่านระบบทางไกล (Teleconference)  
โดยมผีู้เข้าร่วมเป็นภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ/
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม 
ภาคองค์กร/ประชาสังคมภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา ฯลฯ เมื่อวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ จ.ระยอง  
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๙๒ คน 
เมื่อวันที ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 
๑๗๕ คน และเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ จ. ฉะเชิงเทรา มีผูเ้ข้ารว่ม
ประชุม ท้ังสิ้น ๑๑๑ คน 

(๔) การน าเสนอข้อมูล/ผลการด าเนินงาน 
และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผน
สิ่งแวดล้อมฯ แผนสิ่งแวดล้อมระดบั
จังหวัดตามนโยบายการส่งเสรมิและ
พัฒนาแต่ละจังหวดั ระดับจังหวัด  

    

  



 

 

๔
๐
 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   และแผนสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดตาม
นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาแตล่ะ
จังหวัด และระบบ ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (Management 
Information System: MIS) โดยมี
ผู้เข้าร่วมเป็นภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ หน่วยงานราชการ/หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม ภาคองค์กร/
ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ฯลฯ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ณ จ. ระยอง  มีผู้เข้าร่วมประชุม 
ทั้งสิ้น ๑๘๗ คน  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ณ จ. ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 
ทั้งสิ้น ๑๗๙ คน  และเมื่อวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ จ. ฉะเชิงเทรา  
มีผู้เข้าร่วมประชุม ท้ังสิ้น ๑๓๑ คน 

(๕) การน าเสนอข้อมูล/ผลการด าเนินงาน 
และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน
สิ่งแวดล้อมฯ และระบบข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฯ 
ระดับพื้นท่ีเขตพัฒนาพเิศษ 
ภาคตะวันออก โดยมผีู้เข้าร่วมเปน็ 

    



 

 

๔
๑
 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ/หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
อุตสาหกรรม ภาคองค์กร/ประชา
สังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๒๑๐ คน 

(๖) การน าเสนอข้อมูล/ผลการด าเนินงาน 
และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน
สิ่งแวดล้อมฯ และระบบข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฯ 
ระดับส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมการประชุม
ทัง้สิ้น ๒๓๕ คน 

(๗) การฝึกอบรมเพื่อเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่พัฒนา วิธีการใช้งานและ
การปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(Management Information 
System : MIS)  ให้เจ้าหน้าที่ สผ. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 
๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้เข้ารว่ม
การประชุมทั้งสิ้น ๑๒๐คน 

(๘) การจัดท าสื่อและสร้างช่องทาง
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน  

    



 

 

๔
๒

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   เพื่อถ่ายทอดความรู้ ข้อมลูข่าวสาร 
สร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน ภาคเอกชน เครือข่าย 
ชุมชน และประชาชนเพื่อขับเคลื่อน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้เกิด
การสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

- โครงการจดัท าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่ 
สีเขียวในเมือง โดยมีการด าเนินการ ดังนี ้
(๑) การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อประมวลข้อมูล พ้ืนฐานประชากร
พื้นที่เป้าหมาย ๕ พื้นที่ จังหวัดล าพูน 
(ต าบลบ้านกลาง ต าบลศรี บัวบาน 
ต าบลเวยีงยอง ต าบลป่าสัก และ 
ต าบลมะเขือแจ้ ) เมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ส านักงาน เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้มสี่วนได้เสีย 
ในพื้นที่ศึกษา จ านวน ๗๐ คน 

    



 

 

๔
๓

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   (๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท า 
ผังแนวคิดพื้นท่ีที่มีศักยภาพ 
ในการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นพื้นที ่
สีเขียวและพื้นท่ีโล่ง ในพ้ืนท่ีทั้ง  
๕ เทศบาล ด้วยระบบการประชุม
ทางไกลออนไลน์ (Web Conference) 
เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ณ เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ และเมื่อ
วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ณ เทศบาลต าบลป่าสักและเทศบาล
ต าบลเวยีงยอง และเมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ เทศบาลต าบล
ศรีบัวบาน และเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
๑๘๙ คน  

(๓) การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน 
การจัดท าผังชุมชน/ผังพื้นที่สีเขียว 
เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองไปสู ่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันท่ี  
๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หาดพยูนใหม่ 
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น ๖๐ คน  

    

  



 

 

๔
๔

 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

   (๔) การจัดนิทรรศการรักษาพ้ืนท่ีสีเขยีว 
ในเมือง เมื่อวันที่ ๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๔ 
ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบรุี และเมื่อวันท่ี 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ เทศบาลต าบล
บ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
โดยมผีู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๕ คน 

(๕) การจัดการสัมมนารา่งผังชุมชนและ
การระดมความเห็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ณ เทศบาลต าบลศรีบัวบาน วันท่ี ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ เทศบาลต าบล
เวียงยองและบ้านกลาง และในวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ เทศบาล
ต าบลป่าสัก และเทศบาลต าบล 
เวียงยอง เพื่อน าเสนอร่างผังชุมชน 
มาตรการและแนวทางสู่การปฏิบตัิ 
รวมทั้งระดมความคดิเห็นเกี่ยวกับ 
ผังชุมชน โดยมผีู้เข้าร่วมสัมมนา  
๒๑๗ คน 

(๖) การจัดประชุมและเสวนาเพ่ือเผยแพร่
ผลการด าเนินการโครงการจดัท า 
ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง  

    



 

 

๔
๕

 

กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ณ ห้องประชุมซอมพอ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน ต าบลป่าสัก  
ห้องประชุมใหญ่เทศบาลต าบล 
บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวดัล าพูน 
และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom meeting เมื่อวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งมอบผัง
ชุมชนฯ ให้กับเทศบาลทั้ง ๕ แห่ง  
ในจังหวัดล าพูน ส าหรับใช้กรอบ 
ทิศทางการด าเนินงานด้านพื้นทีส่ีเขียว 
รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การด าเนินงานตาม 
ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
และเทศบาลต าบลบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่น าร่อง  
โดยมผีู้เข้าร่วมประชุม ๑๒๓ คน 

- จัดท ามาตรการป้องกันความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์กลุม่ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กตภ. 
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สผ. สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนได้ ๒๐ แผนงาน จากแผนงานทั้งสิ้น ๒๒ แผนงาน  

โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างวัฒนธรรมองค์การต่อต้านการทุจริต :  ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนได้ ๑๑ แผนงาน 
จากแผนงานทั้งสิ้น ๑๒ แผนงาน  โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก :  ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนได้  
๗ แผนงาน จากแผนงานทั้งสิ้น ๘ แผนงาน  โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ :  ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนได้ ๒ แผนงาน 
จากแผนงานทั้งสิ้น ๒ แผนงาน  โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
การด าเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ได้รับความสนใจและเข้าร่วม

จากบุคลากรยังไม่ทั่วถึง ซึ่งยังจ ากัดเฉพาะกลุ่มที่สนใจหรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายงานด้านป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
• ผู้บังคับบัญชาควรก าชับและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรม

ที่ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการกระตุ้นและปลุกจิตส านึกต่อต้าน  
การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

• ทบทวนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. 
และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ร้อยละ 
๙๐.๙๑ 

๑๒ 

๘ 

๒ 

๑๑, 
๙๑.๖๗ 

๗, 
๘๗.๕ 

๒, 
๑๐๐ 
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ข้อเสนอแนะ 

• พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

• พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังบุคลากร สผ. ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

• เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกข้ันตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
มากยิ่งขึ้น 

• ควรก าหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมี 
ความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ 
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