
 

  
 



 

 ๑ 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ภายคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ 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
ภาคส่วนอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ ของ
เปูาหมาย 

• นโยบาย แผน มาตรการ 
โครงการ และกิจกรรม ท่ี
ได้รับการขับเคลื่อนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปสู่การ
ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๑  การจัดท านโยบาย แผน 
มาตรการในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม
และการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน 

•  ระดับการมสี่วนร่วมในการจัดท านโยบาย แผน 
และมาตรการที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม/
การบูรณาการจากทุกภาคส่วน  
(รวมกลุ่มเปูาหมาย ๓,๘๐๐ คน มผีู้เข้าร่วม 
จ านวน ๕,๖๑๔ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๔๗.๗๓ 

•  มีนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ผ่านกระบวนการมสี่วนร่วม/การบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน ๑๐ โครงการ  ดงันี ้
- การให้ข้อมูลข่าวสาร           -  โครงการ 
- การให้ค าปรึกษาหารือ         ๓ โครงการ 
- การเข้าไปเกีย่วข้อง             ๓ โครงการ 
- การร่วมมือ                       ๔ โครงการ 

๑.๒ นโยบาย แผน 
มาตรการ ที่ไดร้ับการ
ขับเคลื่อนการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

•  มีนโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และ
กิจกรรม ท่ีได้รับการขับเคลื่อนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การ
ปฏิบัติ ๔ โครงการ คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

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  
ร้อยละ ๑๐๐ 

• ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามระบบ
จัดการเรื่องร้องเรียน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

• ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารของ

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

•  การด าเนินการตามคูม่ือส าหรับประชาชน  
ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
- การขอรับใบอนุญาตฯ : การขอรบัใบอนุญาต

เป็นผู้มสีิทธิท ารายงาน EIA ด าเนนิการตาม
คู่มือส าหรับประชาชนได้ร้อยละ ๑๐๐ 

- การพิจารณารายงาน EIA : การพิจารณา
รายงานฯ ครบตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด ไดด้ีกว่ามาตรฐานการให้บริการ
ตามคู่มือประชาชนมากกว่า ร้อยละ ๗๐ 
(เฉลี่ย ๗๔ วัน) 

- ด าเนินการปรบัปรุงคู่มือส าหรับประชาชนใน
ศูนย์รวมข้อมลูภาครัฐเพื่อการติดต่อราชการ 
(www.info.go.th) ที่ปรับปรุงใหม่แล้ว 

๒.๒ การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานเพื่อ
บริการผู้รับบริการและ

•  มกีารพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เพื่อบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวม ๔ เรื่อง 



 

 ๒ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
ราชการ/กองทุน
สิ่งแวดล้อม) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

• ผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามแบบวัดการรับรู้ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
(EIT) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๘๕ และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
๒.๓ การสร้างความรับรู้

ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

• ด าเนินการตามแผนการประชาสมัพันธ์ของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มากกว่าแผนที่ก าหนด  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖ 

• ได้ด าเนินงานศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

• ได้ ด า เนิน โครงการผลิตและ เผยแพร่ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ 
แก่ประชาชนในบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
และผลการด าเนินงานของ สผ. จ านวน ๓ คลิป 

• ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และผลการส ารวจ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๔๘ 

• แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ได้รับผลการประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ 

• แบบวัดการรับรู้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก 
(EIT) ได้รบัผลการประเมิน ร้อยละ ๙๐.๗๓   

๒.๔ การยกระดับการรับฟัง
ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียนของประชาชน 

• มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่าน
ช่องทางต่ า งๆ  รวม  ๖  ช่องทาง  โดย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สผ. ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน ๑๓๗ เรื่อง ด าเนินการ
แล้วเสร็จทั้งหมด ๑๓๗ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 
๑๐๐ 

• ด าเนินการน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนในระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(https://doc.onep.go.th) ได้ด้วยตนเอง 

• ได้จัดท าระบบแชทบอทของ สผ.  โดยใ ช้
แพลตฟอร์มแชทบอทที่ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (สพร.) พัฒนาขึ้น และได้ติดตั้งบน
เว็บไซต์ สผ. แล้วเสร็จ  

 



 

 ๓ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
๓. ด้านองค์การ 
มุ่งมั่น พัฒนา 
และส่งเสรมิ 
การบริหาร
จัดการองค์การ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

• ผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 

• ผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(PMQA ๔.๐) ไม่น้อยกว่า 
๔๔๖.๐๔ คะแนน  
(PMQA รายหมวด) ไม่
น้อยกว่า ๒๕.๐๔ คะแนน 

• ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดจิิทัล 
สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ ร้อยละ ๙๐ 

• คะแนนผลส ารวจความ
พร้อมรัฐบาลดิจิทลั 
ประจ าปี ไม่น้อยกว่า 
๗๐.๒๗ คะแนน 

 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

• ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
องค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) จ านวน 
๒๒ แผนงาน ๓๗ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
พบว่า ด าเนินการแล้วเสร็จ ๓๓ กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ 

• ผลการประ เมินตาม เกณฑ์การประ เมิ น
สถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 
4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผล
การประเมิน ๔๕๙.๕๗ คะแนน 

• ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายหมวด 
ได้ผลการประเมิน ๒๕.๗๗ คะแนน 

• ได้ จั ดตั้ ง คณะท า ง าน โดยมี การประ ชุม
คณะท างานฯ ทุกเดือนเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายฯ 
ให้ทันเวลา และติดตามความล่าช้าหรอืปัญหาที่
พบในการเบิกจ่ายฯ อีกทั้งมีการติดต่อกันใน
องค์การผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ ซึ่งมีสมาชิก
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง/กลุ่ม
งานอิสระ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ติดตามงานการปฏิบัติงานและประสานให้
ข้อมูลกอง/กลุ่ม ด้านงบประมาณได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความรู้ด้าน
งบประมาณภาพรวมของประเทศและในระดับ
โลก โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สผ. 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ 
๕๓.๔๔ 

๓.๒  การด าเนินการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 

• อยู่ระหว่างสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุม้ครอง
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

•  สผ. ได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 
๙๖.๙๑ เท่ากับระดับผลการประเมิน (Rating 
Score) AA 

 



 

 ๔ 

นโยบายหลัก ตัวชี้วัด มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
๓.๓ การด าเนินการตาม

นโยบายระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

• ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบตัิ
การดิจิทัล สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

• ได้ด าเนินการตอบแบบส ารวจระดับความพรอ้ม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. 
แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีผล
คะแนนในภาพรวมร้อยละ ๖๖.๖๐  

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
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้สว่นเสียภายใน (IIT)  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 

• จ านวนข้อร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท า
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ  

• การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการการบริหาร
ก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี
ร้อยละ ๙๐  

 

๔.๑ การบริหารก าลังคน
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

• ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการจดักิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการดังกลา่ว ทั้งหมด ๔๙ 
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ ๙๘ 

•  ด าเนินการพัฒนาบุคคลากรตามแผนปฏิบตัิ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑๓ 
กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

• แบบวัดการรับรู้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (IIT)  
ได้รับผลการประเมิน ร้อยละ ๙๘.๙๘ 

•  ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ี 



 

 

๕
 

 

รายงานผลการด าเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) 

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

๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัด 
 ระดับการมีส่วนร่วมใน

การจัดท านโยบาย แผน 
และมาตรการที่ผ่ าน
กระบวนการมีส่วนร่วม/
การบูรณาการจากทุก
ภาคส่วน 

 นโยบาย แผน 
มาตรการ โครงการ 
และกิจกรรม ท่ีได้รับ
การขับเคลื่อนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปสู่
การปฏิบัต ิ

เป้าหมาย 
 ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 

ของเปูาหมาย 
 
 
 
 
 ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

๑.๑ การจัดท านโยบาย แผน 
มาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะสิ่ ง แ วด ล้ อ มที่ ผ่ า น
กระบวนการมีส่ วนร่ วม 
และการบูรณาการจากทุก
ภาคส่วน  

(๑) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
(กยผ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) 
๑. ผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ าทั้งประเทศ และผลการประเมินพื้นที่

ลุ่มน้ าตัวอย่าง ๔ พื้นที่ ได้แก่ ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

๒. ตัวช้ีวัดหลัก (Core Indicators) และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับประเมินสถานภาพลุ่มน้ าของประเทศไทย และระบบการ
ประเมินถสานภาพลุ่มน้ า การใช้แบบจ าลองส าเร็จรูป และการ
ประมวลผล (โปรแกรม ArcGIS) ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ า โดย
ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการลุ่มน้ า ทั้งในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น หรือจาก
หน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ๑๐๐ 
คน มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๓๒๒ คน  

๓. การจัดฝึกอบรมการใช้ระบบการประเมินสถานภาพลุ่มน้ า การใช้
แบบจ าลองส าเร็จรูป และการประมวลผล ก าหนดผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ๕๐ คน มีผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน ๑๑๕ คน 
ประกอบด้วย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ส านักการจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ส านักงานภายใต้กรมทรัพยากรน้ า 
ส านักสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ 
สผ. 



 

 

๖
 

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

(๒) โครงการเสรมิสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืน 
(กยผ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไปเกี่ยวข้อง (to 
involve) 
รายงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นการด าเนินการในขั้นต้นก่อนจะพัฒนาสู่
การยกร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดย
รายงานฯ ฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการตามประเด็นยุทธศาสตร์จาก
ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
แนวทางถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
จ านวน ๒ รอบ รอบละ ๕ ครั้งตามแต่ละยุทธศาสตร์ การประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสมกับแต่ละหุ้นสว่นการพัฒนา 
จ านวน ๓ ครั้ง และการจัดประชุมระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค จ านวน ๔ ครั้ง 
ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ๔๕๐ คน มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๔๘๑ คน 

(๓) โครงการจดัวางแผนผังภูมิ
นิเวศในพ้ืนท่ีภาคเหนือเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่
ให้สมดลุและยั่งยืน 
(กชพ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไปเกี่ยวข้อง (to 
involve) และการร่วมมือ (to collaborate) 
โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพ้ืนท่ีภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ด าเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ มีผลผลิตจากการด าเนินงาน ได้แก่ แผนผังภูมิ
นิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมิ



 

 

๗
 

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

นิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันการน า
แผนผังภูมินิเวศไปสู่การปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายเพื่อให้พื้นที่ภาคเหนือมี
แผนผังภูมินิ เวศของพื้นที่ เพื่อวางแผนการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับระบบ
นิเวศ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยในขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้
ได้แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและข้อมูลประกอบตา่ง ๆ ได้ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีการบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วน 
ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคเอกชน ดังนี้ 
๑. การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เช่ียวชาญ และผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ปัญหาอุปสรรค 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ หลักการและวิธีการพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การ
ก าหนดความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ภูมินิเวศตามศักยภาพและ
ข้อจ ากัด ฯลฯ โดยเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทน
หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุม
เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าว จ านวน ๒ ครั้ง  
ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ครั้งละ ๕๐ คน รวม ๑๐๐ คน ดังนี ้
- วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ศุภมิตร โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๙๑ คน 
- วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชด าเนิน โรงแรมรอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 
มีผู้เข้ารว่ม จ านวน ๖๕ คน 



 

 

๘
 

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

๒. การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนและผัง
ภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ และ (ร่าง) แผนและผังความเหมาะสมใน
การใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๕ ในพื้ นที่ ภ าค เหนือ  ๙  จั งหวัด  และผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ๖๓๐ คน  มีผู้เข้าร่วม จ านวน
๔๘๗ คน (จ านวนกลุ่มเปูาหมายไปเพิ่มเติมในการประชุมระดับภาค) 

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนและผังภูมินิเวศ
ของพื้นที่ภาคเหนือ แผนและผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมิ
นิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัด แนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันการน า
แผนผังภูมินิเวศพื้นที่ภาคเหนือไปสู่การปฏิบัติ ระดับภาคเหนือ กลุ่มที่ 
๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มที่ 
๒ จังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ณ โรงแรม M2 WATERSIDE จังหวัดพะเยา และผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ๑๒๐ คน มีผู้เข้าร่วม จ านวน 
๒๘๐ คน 

๔. การอบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนผัง
ภูมินิ เวศของพื้นที่ภาคเหนือ โดยเป็นการฝึกอบรมการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ 
ด า เนินการ  ๒  ครั้ ง  ค รั้ งที่  ๑  เมื่ อ วั นที่  ๑  สิ งหาคม  ๒๕๖๕  
ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ๒๐๙ ช้ัน ๒ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กรมปุาไม้ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  การไฟฟูาส่วนภูมิภาค และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๒๓  สิ งหาคม  ๒๕๖๕ ผ่ านระบบสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิกส์  ก าหนด
กลุ่มเปูาหมาย ๕๐ คน มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๖๕ คน 

๕. การประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาโครงการ จ านวน ๓ ครั้ง  
มีคณะกรรมการก ากับฯ ทั้งสิ้น ๒๑ คน ครั้ งที่  ๑ เมื่อวันที่  ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วม จ านวน ๑๘ คน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วม จ านวน ๑๘ คน และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๕ เข้าร่วม จ านวน ๑๙ คน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนและผลักดันแผนผังภูมินิเวศไปสู่การปฏิบัติให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการฯ  

ทั้งนี้ ภายหลังจากการด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ จะมีการน าเสนอ
คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือต่อไป  

(๔) โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
(กชพ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไปเกี่ยวข้อง (to 
involve) 
จัดท าเกณฑ์การประเมินสถานการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับ
บ่งช้ีระดับความเสี่ยงหรือคุณภาพในเชิงพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมและมี
ศักยภาพสามารถด าเนินการได้อยา่งเป็นรูปธรรม และการท าเบนซ์มาร์กกิ้ง 
(Benchmarking) และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก รวมทั้ง พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เช่ือมต่อและน าเข้ าข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ และลดภาระการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง 
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การรายงาน (Dashboard) และการแสดงผลการประเมินสถานภาพและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการที่ง่ายต่อความเข้าใจของสาธารณชน 
ทั้งนี้ ได้มีการแผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๕ ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ๔๐๐ คน มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๖๕๗ คน 

(๕) กรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๒๓ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในช่วง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 
(กบก.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) 
ด าเนินการทบทวนและจัดท า (ร่าง) กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ แล้วเสร็จ และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบทิศทางฯ  ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ในการประชุม ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) กรอบทิศทางฯ ดังกล่าว 

๒. คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ
วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบทิศทางฯ และให้
น าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป 

๓. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบทิศทางฯ ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ด าเนินการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์กรอบทิศทางฯ เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมาย และผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๕ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม 
http://envfund.onep.go.th/ 
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(๖) โครงการจดัการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรม เพื่อ
ความยั่งยืนตามภูมินเิวศ : 
การจัดท าผังพื้นที่อนุรักษ์
แหล่งศิลปกรรม รายประเภท 
และการจัดท าผังภูมินิเวศ
แหล่งธรรมชาติ รายประเภท 
ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
(กธศ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไปเกี่ยวข้อง  
(to involve) และการร่วมมือ (to collaborate) 

ภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สผ. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบขับเคลื่อนเปูาหมายแผนแม่บท
ประเด็นท่ี ๖ ได้จัดท าโครงการการจัดท าผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่ง
ศิลปกรรม รายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือขึ้น โดยแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น ๒ ระยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการในภาคเหนือ
ตอนบน (๘ จังหวัด) และปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด าเนินการในภาคเหนือ
ตอนล่าง (๙ จังหวัด) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการด าเนินงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบรรลุเปูาหมาย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องสงวน
รักษา อนุรักษ์ให้คงอัตลักษณ์ทางภูมินิเวศและภูมิวัฒนธรรม ต่อไป  
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อจัดท าผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม ประเภท
ย่านชุมชนเก่า พร้อมแนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า ตาม
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ เพื่อให้มีการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เหมาะสม มีการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ง สงวนรักษา อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูพื้นที่แหล่งศิลปกรรม
ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศและภูมิวัฒนธรรม 

๒. เพื่อให้มี เครื่องมือ กลไกที่ เหมาะสมในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ตามข้อเสนอเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

๓. เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่ย่านชุมชนเก่าในภาคเหนือตอนล่าง ๙ 
จังหวัดเป็นมรดกจังหวัด อันเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
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อนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่ : ภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี 

กลุ่มเปูาหมาย : ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 
ได้แก่ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอนุรักษ์ ประชาชน และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า 
ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

๒. การบูรณาการใช้ประโยชน์ในการวางแผนอนุรักษ์และพัฒนา
ประเทศในภาพรวม ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามแผนผังภูมินิเวศ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นชุมชน 

๓. การขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าสู่การปฏิบัติในเชิง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลการด าเนินงาน 
- ด าเนินการจัดประชุมระดับจังหวัดเพื่อช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Meeting และถ่ายทอดสดทาง 
Facebook ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ๒๐๐ คน มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน 
จ านวน ๒๒๘ คน 
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- จัดประชุมระดมความเห็นรายย่าน ในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัด ๕๐ ย่าน รวม 
๒ ครั้ง ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ๑,๐๐๐ คน มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑,๑๐๖ คน 

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๔-๘      
เมษายน ๒๕๖๕  

ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๙-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
- ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นโดยมีผลผลิต ได้แก่  ผังพื้นที่อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี (ผังระดับภาค ๑ 
ผัง ระดับจังหวัด ๙ ผัง ระดับอ าเภอ ๓๓ ผัง ระดับย่าน ๕๐ ย่าน) โดย
เตรียมประกาศพื้นที่ย่านชุมชนเก่า ในภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด
ดังกล่าว เป็นมรดกจังหวัดต่อไป อันเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม 
 
กิจกรรมที่ ๒ การจัดท าผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

๑. จัดท าข้อมูลพื้นที่โปุงพุร้อนภาคเหนือ (ตอนล่าง) จ านวน ๙ 
จังหวัด ประกอบด้วย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และพิจิตร  

๒. จัดท าบัญชีรายช่ือแหล่งธรรมชาติประเภทโปุงพุร้อน ในพื้นที่
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ๕ จังหวัด ๒๙ แห่ง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 
ตาก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี รวมทั้ง คัดเลือกพื้นที่
ตัวอย่าง จัดท า (ร่าง) ผังภูมินิเวศและแผนปฏิบัติการ จ านวน ๒ 
พื้นที่ ได้แก่ โปุงพุร้อนสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี และโปุงพุร้อน
พระร่วง จังหวัดก าแพงเพชร 
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๓. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย 
๑) มีการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้ดูแลพื้นท่ีแหล่งโปุงพุร้อน 
๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นต่อกลุ่มย่อยใน
ระดับพื้นที่ และต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย 
๑๕๐ คน มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๒๕๐ คน เพื่อด าเนินการ ดังน้ี 

๒.๑) เพื่อจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งธรรมชาติ การ
คัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง และรูปแบบการจัดท าผังภูมิ
นิเวศในพ้ืนท่ีตัวอย่าง 

๒.๒) เพื่อการจัดท าผั งภูมินิ เวศ แนวทางการอนุรักษ์ 
แผนปฏิบัติการฯ ของพื้นที่ตัวอย่าง และรูปแบบของ
ฐานข้อมูล 

๒.๓) เพื่อรายงานผลการจัดท าผังภูมินิเวศ แนวทางการ
อนุรั กษ์  แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่ อนฯ และ
ฐานข้อมูล 

๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปรายงานผลการจัดท าผังภูมิ
นิเวศ รวมทั้ง การขับเคลื่อนโครงการฯ และสร้างองค์ความรู้ ใน
ภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมรับฟังความคิดเห็น
ต่อหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ๘๐ 
คน มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๘๑ คน 

๔. (ร่าง) แผนผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติประเภทโปุงพุร้อน 
ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จ านวน ๒ พื้นที่ตัวอย่าง ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยผังภูมินิเวศ ประกอบด้วย ผังลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ และผังเขตการใช้พื้นที่ตามหลักการอนุรักษ์ 
(Zoning) ได้แก่ พื้นที่สงวน (Preservation Area) พื้นที่อนุรักษ์ 
(Conservation Area) และพื้นท่ีบริการและการจัดการ (Service 
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and Management Area) รวมทั้งแผนปฏิบัติการภายใต้แนว
ทางการอนุรักษ์ผังภูมินิเวศฯ โดยให้มีความเช่ือมโยงด้านกายภาพ 
ด้านชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 
๑) (ร่าง) แผนผังภูมินิเวศโปุงพุร้อนสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี 
๒) (ร่าง) แผนผังภูมินิเวศโปุงพุร้อนพระร่วง จังหวัดก าแพงเพชร 

(๗) โครงการของหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมตามแผนขับเคลื่อน
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรม 
(กธศ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไปเกี่ยวข้อง  
(to involve) และการร่วมมือ (to collaborate) 
ในแต่ละปี สผ. ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อ
สนับสนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมาเพื่อเป็นการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบ ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้มีการจัดท า “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม” ระหว่าง สผ. กับ สถาบันการศึกษา
ที่เป็นท่ีตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง ๗๖ 
จังหวัดโดยมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี โดยรองเลขาธิการ สผ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สผ. 
เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม เป็นสักขีพยาน สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง ๗๖ จังหวัด ประกอบด้วย 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามในบันทึก
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ข้อตกลงดังกล่าว 
กรอบแนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม มีดังนี้ “ทั้งสองฝุายจะร่วมมือกันในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมระดับจังหวัด” ดังนี ้

๑. แผนงานท่ี ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น 

๒. แผนงานท่ี ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
๓. แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
๔. แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
สผ. ด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 
ส าหรับปี ๒๕๖๕ สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
การพิจารณาแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  

แผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมของแต่ละปี จะมีการประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรอง
แผนงาน/โครงการและติดตามการด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพิจารณา และน าเสนอต่อ
เลขาธิการ สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ได้มีการประชุม
คณะท างานฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ความเห็นชอบต่อ
แผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิน่ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และ 
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สผ. ได้โอนเงินให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  
ทั้ง ๗๖ จังหวัด ครบถ้วนท้ัง ๔ แผนงาน เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑. แผนงานท่ี ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น (๗๖ หน่วย จ านวน ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท)  

๒. แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
(๒๙ หน่วย วงเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท)  

๓. แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (๖๓ โครงการ งบประมาณ 
๒,๑๖๑,๐๐๐ บาท) 

๔. แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (๔๐ โครงการ งบประมาณ 
๙๐๙,๐๐๐ บาท) 

การก าหนดกลไกการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มีศูนย์

ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปน.) อยู่ที่กองจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนติดต่อประสานงาน
กับภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด สนับสนุน
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยน านโยบายจาก
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม ผ่าน สผ. ไป
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย ดังนั้น จึงได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ 
ศปน. ในการติดต่อประสานงาน ติดตาม ประเมินผล  นิเทศการด าเนินงาน
ภายในกลุ่มจังหวัด ไว้ในแต่ละปีด้วย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการจัดประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์ฯ ปี ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เม.ย. ๒๕๖๕ และจัดประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์ฯ 



 

 

๑
๘

 

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

๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เม.ย.๒๕๖๕ ณ โรงแรมลองบีช 
ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยอนุรักษ์ฯ นอกจากนี้ยังมีการติดตามความก้าวหน้า 
นิเทศงานหน่วยอนุรักษ์ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ฯ 
ประจ าจังหวัด ในพื้นทื่หรือทางออนไลน์ ได้แก่ จังหวัดระยอง สุโขทัย 
สมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี เป็นต้น 

(๘) โครงการศึกษาและจดัท า
มาตรการการสร้างแรงจูงใจใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
(กธศ.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไปเกี่ยวข้อง (to 
involve) และการร่วมมือ (to collaborate) 
วัตถุประสงค ์

๑. ศึกษามาตรการการส้รางแรงจูงใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 

๒. เสนอแนะมาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  

ผลการด าเนินงาน 
๑. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรการการสร้าง

แรงจูงใจในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ประกอบด้วย องค์กร
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า มาตรการด้านกฎหมาย และ
มาตรการด้านการเงินเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 

๒. จัดท าข้อมูลมาตรการการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่าในต่างประเทศ (ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุุน) ประกอบด้วย มาตรการด้านภาษี กองทุนเพื่อการ
อนุรักษ์ การให้การสนับสนุนแก่องค์กรเพื่อการอนุรักษ์ และการ
ด าเนินการโดยท้องถิ่น (ได้แก่ กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเก่าสงขลา 
เมืองเก่าล าพูน เมืองเก่าพิมาย และชุมชนพระต าหนักค าหยาด 



 

 

๑
๙

 

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

จังหวัดอ่างทอง) 
๓. ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย จัดท าประเด็น และด าเนินการสัมภาษณ์

เชิงลึก นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเศรษฐศาสตร์ นักบริหาร
การเงินการคลัง นักกฎหมาย บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า  

๔. จัดท าร่างกรอบแนวคิดในการก าหนดมาตรการการสร้างแรงจูงใจ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 

๕. จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
มาตรการการสร้างแรงจูงใจ และแนวทาง/กลไกในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จ านวน ๓ ครั้ง  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมายแต่ละครั้ง 
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน  ดังนี ้
ครั้งที่ ๑ (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕) : องค์กรการอนุรักษ์และพัฒนา 

เมืองเก่า มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๒๖๗ คน  
ครั้งที่ ๒ (๓ พ.ค. ๒๕๖๕) เครื่องมือทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์

และพัฒนาเมืองเก่า มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๘๒ คน  
ครั้งท่ี ๓ (๙ พ.ค. ๒๕๖๕) เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์

และพัฒนาเมืองเก่า มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๗๕ คน 
๖. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

มาตรการการสร้ างแรงจู งใจฯ (๖ ก.ค. ๒๕๖๕) ก าหนด
กลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๒๖๙ คน 
และจัดประชุมเพื่อเผยแพร่มาตรการการสร้างแรงจูงใจฯ (๔ ส.ค. 
๒๕๖๕) ก าหนดกลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน ๒๕๘ คน 



 

 

๒
๐
 

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

๗. จัดท ามาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่า ประกอบด้วย ๑) เครื่องมือทางองค์กร (องค์กรภาครัฐ
และองค์กรเอกชน) ๒) เครื่องมือทางการเงิน (มาตรการส่งเสริม
ด้านภาษี และมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน) และ ๓) เครื่องมือ
ทางกฎหมาย (มาตรการการใช้บังคับกฎหมายและการผ่อนปรน 
และมาตรการส่งเสริมหรือชดเชยเยียวยา) และเสนอแนวทางและ
กลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ๑ 
เรื่อง ได้แก่ มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน : กองทุนเพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 

๘. จัดท าคู่มือการใช้มาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 

 
 



 

 

๒
๑
 

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

(๙) โครงการจดัท ารายงาน
สถานการณ์คณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(กตป.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult)  
ร่างรายงานสถานการณ์ฯ แล้วเสร็จ และผ่านกระบวนการรับฟัง 
ความคิด เห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมจูบิลี่  บอลรูม  โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลี ย์  โฮ เต็ ล 
กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM และ Facebook Live : 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย – TEI ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ๑๕๐ คน  
มีผู้ เ ข้ าร่ วมจ านวน ๒๓๕ คน  ทั้ งนี้  ผู้ บริ หารให้ความ เห็นชอบ 
น าร่างรายงานสถานการณ์ฯ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ
พิจารณาในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

(๑๐) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ าของ
ประเทศไทย : การจดัท า
แนวทางการปฏิบัติที่ดีใน
การฟื้นฟูและบริหารจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ าในเมือง 
(ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
(กลช.) 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(to inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) การเข้าไปเกี่ยวข้อง  
(to involve) 
ด าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ตัวแทนภาคเหนือ คือ  
บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
อ่างเก็บน้ าหนองบัว จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนในการจัดท าแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ าในเมือง และหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องพื้นที่ ชุ่มน้ าของ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่เอกสาร
ทาง http://wetlands.onep.go.th และจัดส่งเอกสารดังกล่าวแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 



 

 

๒
๒

 

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

๑.๒ นโยบาย แผน มาตรการ ที่
ได้ รับการขับเคลื่ อนการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) การขับเคลื่อนแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๘๐ 
(กชพ.) 

อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบสังคมออนไลน์ 

โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line Group) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ โดยได้เชิญสมาชิกเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานภายใต้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ เข้าร่วม 
เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

๒. จัดท าวีดิทัศน์สรุปรายละเอียด “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ  
เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์” 

๓. จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
๒๕๗๐ ภายใต้แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ เพื่อใช้เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนฯ 

(๒) โครงการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
(กชพ.) 

ได้ด าเนินการโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ การจัดท ารายงานสถานการณ์
ทรัพยากรธรรม ชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดล าพูน  และกิจกรรมที่ ๒ 
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน๒๕๖๕)  มีรายละเอียด ดังน้ี  
๑. ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เทสโก้จ ากัด เป็นที่ปรึกษา ตามสัญญาเลขที่
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๓๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๕  
๒. การด าเนินการ 

๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เห็นชอบต่อ
รายงานขั้นต้น ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าว กรอบแนวคิดของ
การศึกษา ขั้นตอน วิธีการศึกษา แผนการด าเนินงานระยะเวลา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ และระบุผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากิจกรรม และผู้
ร่วมด าเนินการ 

๒.๒ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๕ กชพ. และที่ปรึกษา 
มีจัดท าหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง 
และหน่วยงานในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้ง ๖ จังหวัด และ
ที่ปรึกษาลงส ารวจพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัดชลบุรี เพื่อเก็บข้อมูลที่ตั้ง พิกัด การถ่ายภาพ ใน
สถานที่ส าคัญต่าง ๆ เพื่อข้อมูลน ามาประกอบการจัดท ารายงาน
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เห็นชอบต่อ
รายงานฉบับกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าว มีการน าเสนอ
รายงานสถานการณ์ฯ ๓ พื้นที่  ได้แก่ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่และ
จั ง ห วั ด ล า พู น  แ ล ะ มี แ น ว ท า ง ก า ร จั ด เ ก็ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรายงานการปฏิบัติ
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๒.๔ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ปรึกษาลงส ารวจ
พื้นที่และสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๖ พื้นที่  เพื่อรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์และการด าเนินการในพื้นที่ รวมทั้งเก็บข้อมูลที่ตั้ง 
พิกัด การถ่ายภาพ ในสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เพื่อข้อมูลน ามา
ประกอบการจัดท ารายงานสถานการณ์ฯ ทั้ง ๖ พื้นที่ และจัดท า
เค้าโครงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๒.๕ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ กชพ. และที่ปรึกษาโครงการ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วม ๒ กิจกรรม คือ (๑) จัดการ
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพฯ โดยสัมมนาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และ (๒) จัดฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้แก่
เจ้าหน้าท่ี สผ. ในฐานะผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๐๓ 
ช้ัน ๔ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เห็นชอบต่อ
รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าว มีการ
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น าเสนอข้อมูลนโยบายและกฎหมายที่เช่ือมโยงกับพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ฯ ทั้ง ๖ พื้นที่ วิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ ยนแปลง และคาดการณ์การ เปลี่ยนแปลง และ
ข้อเสนอแนะหรือกรอบแนวทางการประเมินสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม สรุปผลการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม และระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๓.  การด าเนินการต่อไป  
    ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ที่ปรึกษาจัดท าเอกสารรายงานฉบับสุดท้าย 
ฉบับสมบูรณ์ ท่ีแสดงผลการศึกษาท้ังหมดที่เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งปรับแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จ และ
ระบบฐานข้อมูลฯ ที่พัฒนาแล้วเสร็จและอยู่ในระบบที่สามารถน าไปติดตั้ง
บนเครื่องแม่ข่าย สผ. ได้ รวมทั้งจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ และ
รวบรวมดิจิตอลไฟล์ลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อมอบให้ สผ. ต่อไป 

(๓) โครงการศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางของการรายงาน
ข้อมูลผลการลดก๊าซเรือน
กระจก เพื่อพัฒนาระบบ
รวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูล
จากทุกภาคส่วน ส าหรับการ
รายงานตามกรอบความ
โปร่งใสภายใต้ความตกลง
ปารีส 
(กปอ.) 

๑. วิเคราะห์รูปแบบการรายงานข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลสนับสนุนใน
สาขาการจัดการของเสีย ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัด รายงาน 
ทวนสอบ (MRV) จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาการจัดการ
ของเสีย โดยคัดเลือกกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ๓ มาตรการตาม
กลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (NDC) ภายใต้แผนปฏิบัติการลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ โดยมาตรการที่
ได้คัดเลือก ๓ มาตรการ จากสาขาการจัดการของเสีย ประกอบด้วย ๑) 
มาตรการการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งการใช้อากาศ (Semi Aerobic 
Landfill) ๒) มาตรการการน าขยะอินทรีย์ไปหมักแบบไร้อากาศ 
(Anaerobic Digestion) และ ๓) มาตรการการน าขยะอินทรีย์ไปบ าบัด
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เชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment) 
๒. จากการวิเคราะห์และศึกษา ตามข้อ ๑ มาด าเนินการพัฒนาแบบฟอร์ม

ของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบของการ
เช่ือมโยงข้อมูลจาก Data entry template (DET) จากบัญชีก๊าซเรือน
กระจก(Inventory) กับการค านวณผลการลดก๊าซเรือนกระจก โดย
แสดงผลลัพธ์ของการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จากท้ัง ๖ มาตรการในสาขาการจัดการของเสียจากการใช้
แบบฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

๓. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อวิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ
ต่าง ๆ ในสาขาการจัดการของเสีย ได้แก่ มาตรการการฝังกลบขยะมูล
ฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi Aerobic Landfill) มาตรการการน าขยะ
อินทรีย์ไปหมักแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) และมาตรการ
การน าขยะอินทรีย์ไปบ าบัดเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological 
Treatment) ตลอดจนการหารือถึงประเภทของก๊าซเรือนกระจกที่ควร
พิจารณา ส าหรับกรณีของมาตรการน าขยะอินทรีย์ไปบ าบัดเชิงกล
ชีวภาพ (MBT) หนึ่งในมาตรการที่อยู่ภายใต้การศึกษาของโครงการฯ 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพัน์ ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Hybrid โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๒๙ หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด ๖๒ คน 

๔. พัฒนาแบบฟอร์มส าหรับการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับกรณีฐานและกรณีด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ส าหรับ
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกรณีฐาน และกรณีด
ด าเนินมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของ
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

ประเทศ ในรายสาขาที่มีความพร้อมทางเทคนิค และข้อมูลในการ
ค านวณผลการลดก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยมาตรการสาขา
พลังงาน ๑๐ มาตรการ สาขาคมนาคมขนส่ง ๑ มาตรการ  สาขา
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสีย
อุตสาหกรรม ๕ มาตรการ และสาขาการจัดการของเสียชุมชน ๖ 
มาตรการ 

๕. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากมาตรการต่าง ๆ ในสาขาการจัดการของเสีย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๕ ในรูปแบบ online โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นฯ รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ คน ทั้งนี้ในการประชุมฯ ได้มีการแสดงความ
คิดเห็นและหารือร่วมกันถึงส่วนข้อมูลกิจกรรมที่ใช้ในการประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการในสาขาการจัดการของเสีย
ตลอดจน หารือถึงประเภทของก๊าซเรือนกระจกที่ควรพิจารณาส าหรับ
มาตรการ MBT และหน่วยในการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก 

๖. จัดฝึกอบรมการน าเข้าข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกต่อระบบติดตาม
ประเมินผลการด าเนินนงานลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอระบบจัดเก้บรวมถึง
รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อระบบติดตามฯ และการฝึกอบรม 
ครั้งที่ ๒จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส าหรับสาขา
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสีย
อุตสาหกรรม สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตามล าดับ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทดลองใช้งาน
ระบบติดตาม 

๗. การจัดประชุมเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ 
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 
๑๘๔ คน ในการประชุมเผยแพร่ผลการด าเนินงานฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางในการรายงานข้อมูล และแนวทางใน
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล ส าหรับกรณีขยะมูลฝอย 
ตลอดจนซักถามเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลตามโครงสร้างข้อมูลของ
ตาราง CTF ส าหรับภาคการเกษตร และการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกใน
ระบบจัดเก็บและติดตามประเมินผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ (NDC Tracking system) ส าหรับหน่วยงานทั่วไป และ
หน่วยงานท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ๔ สาขาใน NDC 

(๔) โครงการประเมินผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจาก
การด าเนินมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการ
พัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ าของประเทศ 
(กปอ.) 

๑. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
และรายสาขา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๒. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก/ตอบแบบสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
ประเด็นช่องว่างและข้อจ ากัดของการด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ และ NDC โดย
ด าเนินการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ 

๓. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากข้อ ๑ มาจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวฯ และข้อเสนอแนะต่อการจัดท า NDC ฉบับต่อไป 

๔. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ จ านวนประมาณ ๑๒๐ คน 

๕. จัดประชุมคณะกรรมการก ากับวิชาการโครงการฯ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๕  
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟัง
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาการประเมินผล
กระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการด า เนินมาตรการตาม 
แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ  
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เปูาหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ 

๖. จัดประชุมระดับประเทศเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ และรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Hybrid 
conference (Zoom) โดยมีผู้เช่ียวชาญและผู้แทนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมฯ จ านวนประมาณ ๓๐๐ คน 

๗. น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมดังกล่าวข้างต้น 
มาพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 

๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตัวชี้วัด 
 ร้อยละความส าเร็จของ

การด าเนินงานตาม
คู่มือส าหรับประชาชน 
ภายใต้พระราชบัญญัติ
การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

เป้าหมาย 
 ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

(๑ )  การด า เนินการตามคู่ มื อ
ส าหรับประชาชน 

 

(๑.๑) การขอรับใบอนุญาต
เ ป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ท า
รายงาน EIA 
(กพส.) 

ด าเนินการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน EIA ตาม
คู่มือส าหรับประชาชนได้ร้อยละ ๑๐๐ 

(๑.๒) การพิจารณารายงาน 
EIA 
(กปผ.) 

๑. กระบวนงานพิจารณา EIA ด าเนินการได้ดีกว่ามาตรฐานการให้บริการ
ตามคู่มือประชาชน (ภายใต้ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ) มากกว่า
ร้อยละ ๗๐ เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิจารณา EIA ตั้งแต่เริ่มเข้า
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 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
ระบบจัดการข้อ
ร้องเรียน 

 ร้อยละความพึงพอใจ
ขอผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
(ศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารของราชการ/
กองทุนสิ่งแวดล้อม) 

 ผลการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ
วัดการรับรู้ผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสยีภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 ผลการประเมิน

แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เ สี ยภ ายนอก 
(EIT) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

 ผลแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมู ล
สาธารณะ (OIT) 
ร้อยละ ๑๐๐  

 
 

สู่การพิจารณาจนได้รับความเห็นชอบ (โครงการเอกชน/โครงการไม่
เสนอ ครม.) เฉลี่ย ๗๔ วัน 

๒. ท าการประเมินความเช่ือมั่นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการ
ให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชน (ภายใต้ พ.ร.บ.การอ านวยความ
สะดวกฯ) ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ผลการประเมินระดับความเช่ือมั่นในกระบวนการพิจารณา
รายงาน EIA ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๑ 

(๒) การปรับปรุ งคู่ มื อส าหรั บ
ประชาชนในศูนย์กลางข้อมูล
คู่ มื อ ส า ห รั บ ป ร ะ ช า ช น 
https://www.info.go.th/ 
ให้เป็นปัจจุบัน 
(กพส.) 

ด าเนินการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนในศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐเพื่อการ
ติดต่อราชการ (www.info.go.th) ในกระบวนงานเรื่อง การขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปูองกัน
และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเว็บไซต์ศูนย์รวม
ข้อมูลภาครัฐฯ ท่ีปรับปรุงใหม่แล้ว 

๒.๒ ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการท างานเพื่ อ
บริการผู้รับบริการและผู้มี
สว่นได้ส่วนเสีย 

(๑) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดท าและการพจิารณา 
EIA เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
- การจัดท าแนวทางการจัดท า
รายงาน EIA ส าหรับโครงการ
อุตสาหกรรมปโิตรเลยีม ปิโตร
เคมี และเคม ี
- การจัดท าแนวทางการ
พิจารณารายงาน EIA ส าหรับ 
คชก. ด้านการจัดการขยะและ

สามารถด าเนินการจัดท าแนวทางฯ ทั้ง ๒ เรื่อง ได้แล้วเสร็จในทุกขั้นตอน
ตามที่ก าหนดไว้ โดยจัดท าแนวทางฯ แล้วเสร็จ จัดพิมพ์เล่มแนวทางฯ  
เพื่อใช้ในการเผยแพร่ และได้เผยแพร่การน าแนวทางไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย ๒ ช่องทาง โดยได้มีการจัดประชุมเสวนาวิชาการ เพื่อการ
เผยแพร่แนวทางการจัดท ารายงาน EIA ส าหรับโครงการอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และแนวทาง
การพิจารณารายงาน EIA ส าหรับ คชก. ด้านการจัดการขยะและของเสีย
อันตราย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ สผ. 
เว็บไซต์ กปผ. เฟสบุ๊คแฟนเพจ กปผ. และไลน์แอด กปผ. 

http://www.info.go.th/
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

ของเสียอันตราย 
(กปผ.) 

(๒) การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจากการ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๕ 
(กบก.) 

ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ โดยผลส ารวจ 
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๖  
และผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๙๘ 

(๓) การพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาเป็นกลไก
หลักในการด าเนินงาน 
(Digitize Process) : การ
พัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อ
รองรับค าขอตั้งงบประมาณ
อุดหนุนหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น 
(กธศ.) 

๑. เพื่อยกระดับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายการด าเนินงานของ กธศ. ให้
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และรูปแบบการท างานวิถี
ใหม่ สอดรับปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
จึงได้วางแผนการด าเนินงานโดยการปรับปรุงระบบกระบวนการ
ด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน โดย
ในปี ๒๕๖๔ มีการปรับระบบการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยฯ 
โดยน านวัตกรรมกูเกิลชีทมาใช้ในการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
ส าหรับในปี ๒๕๖๕ นี้ เป็นการพัฒนาระบบการส่งค าขอตั้งงบประมาณ
อุดหนุนของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
ผ่านระบบฐานข้อมูล เพื่อลดขั้นตอนการจัดการข้อมูล สามารถจัดเก็บ
ลงในฐานข้อมูลพร้อมต่อการใช้งาน วิเคราะห์ ประมวลผล ได้อย่างเป็น
ระบบ ลดระยะเวลา ลดการใช้กระดาษ และรวดเร็ว 

๒. ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- เมษายน ๒๕๖๕ ด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ฯ เพื่อรองรับค าขอตั้ง
งบประมาณอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นแล้วเสร็จ ทาง https://culturalenvi.onep.go.th/ 
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

 
๓. จัดประชุมสื่อสารท าความเข้าใจ และอบรมวิธีการน าเข้ าข้อมูล

แผนงาน/โครงการ กับกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยอนุรักษ์ฯ ทั้ง ๗๖ 
จังหวัด ในการประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์ฯ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ 
เมษายน ๒๕๖๕ ที่จังหวัดเพชรบุรี 

๔. ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ส่ง
แผนงาน/โครงการที่จะขอรับการอุดหนุนจาก สผ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗ (มากกว่าร้อยละ ๕๐) 

(๔) โครงการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินการกรณี
เปรียบเทยีบปรับตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
(กนต.) 

มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มนิติการ  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับงานด้านกฎหมาย ระหว่างวันที่ ๑๕-
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
นิติการมีความรู้ ความเข้าใจ กรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ จัดท า
คดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม  การตอบประเด็นข้อหารือทางกฎหมาย และ
จัดท าเอกสารส านวนการสอบสวนและบรรดาพยานหลักฐานต่าง ๆ ใน
ฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ โดยมีหัวข้อการ
อบรม ดังนี้ 
๑. บรรยายกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่นิติกร ตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ วนราชกา รส านั ก งานนโยบายและแผน
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. บรรยายขั้นตอนการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและการตรวจสอบส านวนความผิดใน
ฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ และแนวทางการ
ตอบประเด็นข้อหารือทางกฎหมาย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ 

๓. บรรยายการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลวิชาการ ขั้นตอนการ
ประสานงานคดีปกครอง และการจัดท าค าให้การ รวมทั้งการจัดเตรียม
พยานหลักฐาน พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติ 

๔. บรรยายการด าเนินการเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
๕. สรุปทิศทางการด าเนินงานด้ านกฎหมาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ 
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

๒.๓ การสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 
 

(๑) แผนการประชาสมัพันธ์ของ
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(สลก.) 

ด าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สามารถด าเนินการได้มากกว่าแผนที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖ 

(๒) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(สลก.) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
๑. กอป. ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ

ราชการใน สผ. น าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องที่มีผู้ร้องขอข้อมูล
ข่าวสาร จ านวน ๒ ราย ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แก ่
๑.๑ การจัดสั่งข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินสุโขทัย 
ขอ ง  บ ริ ษั ท  ก า ร บิ น ก รุ ง เ ทพ  จ า กั ด  ( ม ห า ชน )  ไ ป ยั ง
คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ ตัวแทนบ้านเลขที่ ๖๓/๑๙ ตัวแทนบ้านเลขที่ ๖๓/๒๐ และ
ตัวแทนบ้านเลขที่  ๖๓/๒๑ – ๒๒ ชุมชนซอยวุฒากาศ ๕  
ขอส าเนาแบบสอบถามผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม โครงการเมโทรสกาย วุฒากาศ 

๒. การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๕  
ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สป.ทส.) ได้มีบันทึกข้อความ สป.ทส. ที่ ทส. ๐๒๐๒/ว๔๑๘ ลงวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เชิญหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 
ปี ๒๕๖๕ และ สผ. ได้พิจารณาแบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ราชการ
โดดเด่นฯ และได้ตอบกลับ สป. ทส. ตามบันทึกข้อความ ทส. 
๑๐๐๑.๔/๖๒๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีความเห็นว่า สผ. 
ยังไม่มีความพร้อมด้านการให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้เข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเกณฑ์ประเมินได้  
แต่ กอป. ได้จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าปี ๒๕๖๕  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และได้ด าเนินการตามแผนคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

(๓) โครงการประชาสมัพันธ์
เผยแพร่การสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน ใน
บทบาท ภารกิจ อ านาจ
หน้าท่ีและผลการด าเนินงาน
ของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(สลก.) 

สผ. ว่าจ้างบริษัท มันเวิร์ค โปรดักช่ัน จ ากัด โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจการด าเนินงานของ สผ. จ านวน ๓ คลิป แล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย 
๑. คลิปวีดิโอ เรื่อง มาท าความรู้จัก สผ. จ านวน ๑ คลิป 

ความยาว ๓.๓๘ นาที เผยแพร่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
Facebook : ยอดไลค์ ๔,๘๐๐ ยอดแชร์ ๑๒  
Youtube : ยอดวิว ๖,๐๓๖ ยอดไลค์ ๕,๙๙๘ 
Twitter : ยอดไลค์ ๓๐๔ 
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
๒. คลิปวีดิโอ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ COP26 จ านวน ๑ คลิป 

ความยาว ๔.๑๗ นาที เผยแพร่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
Facebook : ยอดไลค์ ๕,๔๐๐ ยอดแชร์ ๒  
Youtube : ยอดวิว ๕,๓๗๑ ยอดไลค์ ๕,๑๙๐ 
Twitter : ยอดไลค์ ๒๖๑ 
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นโยบายหลัก มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) ผลการด าเนินงาน 

๓. สกู๊ปประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความยาว ๕.๕๑ นาที เผยแพร่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
Facebook : ยอดไลค์ ๕,๖๐๐ ยอดแชร์ ๕  
Youtube : ยอดวิว ๕,๒๐๖ ยอดไลค์ ๕,๓๔๙ 
Twitter : ยอดไลค์ ๒๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(๔) แผนปฏิบัติการ

ประชาสมัพันธ์กองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(กบก.) 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุป 
ดังนี ้
๑. การจัดท าและเผยแพร่วารสารข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒๐,๐๐๐ ฉบับ/ปี 

และเผยแพร่วารสารข่าวให้กับกลุ่มเปูาหมายทุกไตรมาส 
๒. จัดท าและเผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับกองทุนสิ่ งแวดล้อมให้กับ



 

 

๓
๘

 

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

กลุ่มเปูาหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน 

๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านทาง เว็บไซต์กองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเปูาหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
และเป็นปัจจุบัน 

๔. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านทางเฟซบุ๊กกองทุน
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ เรื่อง/สัปดาห์ 

๕. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น การ
จัดบูธนิทรรศการ การเข้าร่วมการสัมมนา การติดตามหรือประเมิน
ผลส าเร็จของโครงการ การจัดกิจกรรมอบรมหรือศึกษาดูงาน เป็นต้น 

๖. การจัดท าและเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ 

๗. ด าเนินการจัดท าโครงการถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลส าเร็จของ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จ 

๘. จัดงานสัมมนา ๓๐ ปีกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานวิชาการ สผ. และ
งานมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน กรุงเทพฯ 

๙. การอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดท าข้อเสนอโครงการ ให้กับภาคส่วน
ต่าง ๆ ให้กับเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐. จัดอบรมเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับ สสภ. และ ทสจ. เพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินงานในด้านการติดตามประเมินผลให้กับกองทุน
สิ่งแวดล้อม 



 

 

๓
๙

 

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

(๕) การส ารวจการรับรู้ของผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีบญัชี 
๒๕๖๕ 
(กบก.) 

ด าเนินการส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ โดยผลส ารวจการ
รับรู้ของกลุ่มผู้ ใช้บริการหลักในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๒ และผลส ารวจการรับรู้ของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๔ ดังนั้น การรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยแล้ว
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๘ 

(๖) การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
(OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
(กลุ่มงานจริยธรรม/กพร.) 
 

๑. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามกรอบตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และ
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การปูองกันการทุจริต จ านวน ๔๓ ประเด็น และน าขึ้น
เว็บไซต์หลัก สผ. ครบถ้วน โดย สผ. ได้รับผลการประเมินแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ด าเนินการรวบรวมจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สผ. 
แจ้งผ่านระบบสารสนเทศ (ITAS) (https://itas.nacc.go.th) จ านวน 
๔๑๕ คน สามารถตอบครบตามจ านวนขั้นต่ า ๖๒ คน (จ านวนขั้นต่ า 
๔๒ คน) โดย สผ. ได้รับผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ร้อยละ ๙๐.๗๓ 

(๗) การสร้างการรับรู้ของการ
ให้บริการระบบฐานข้อมลู
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (กยผ.) 

มีการดาวนโ์หลดเอกสารเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๕,๖๔๙ เรื่อง  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๗ กันยายน ๒๕๖๕) 

https://itas.nacc.go.th/


 

 

๔
๐
 

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

(๘) การลงนามแสดงเจตนารมณ์
รับรองการไม่มผีลประโยชน์
ทับซ้อนในการพิจารณา
รายงาน EIA ของ คชก. 
(กปผ.) 

ได้ด าเนินการจัดท าใบแสดงเจตนารมณ์รับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการพิจารณารายงาน EIA ของ คชก. และเสนอให้ คชก. พิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๙ คณะ เรียบร้อยแล้ว โดย คชก. ทุกท่านได้ลง
นามในใบแสดงเจตนารมณ์ฯ ด้วยแล้ว 

๒.๔ การยกระดับการรับฟั ง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แ ล ะ ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
ประชาชน 

(๑) การบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน 
(กตป.) 

มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ รวม ๖ 
ช่องทาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔  
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน ๑๓๗ 
เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๓๗ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  

(๒) การปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน และติดตามสถานะ
เรื่องร้องเรียน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
(กตป.) 

ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนในระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (https://doc.onep.go.th) 
ได้ด้วยตนเอง 

(๓) การปรับปรุงระบบแชทบอท 
สผ. 
(กตป.) 

ได้จัดท าระบบแชทบอทของ สผ. โดยใช้แพลตฟอร์มแชทบอทที่ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พัฒนาขึ้น และได้ติดตั้งบนเว็บไซต์ สผ. แล้ว
เสร็จ โดยในเบื้องต้นเน้นการให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนเป็นหลัก เช่น การแจ้งเรื่องร้องเรียน การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การขอใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิการท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และจะเพิ่มเติมค าถาม
และค าตอบให้ครอบคลุมภารกิจของ สผ. ให้ครบทุกเรื่องที่ประชาชนให้
ความสนใจต่อไป โดยด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรก 



 

 

๔
๑
 

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

๓. ด้านองค์การ 
ตัวชี้วัด 
 ร้อยละผลการประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดจิิทัล 
สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

 คะแนนผลส ารวจความ
พร้อมรัฐบาลดิจิทลั 
ประจ าป ี

เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 
 PMQA ๔.๐  

ไม่น้อยกว่า 
๔๔๖.๐๔ คะแนน 

 PMQA รายหมวด 
ไม่น้อยกว่า 
๒๕.๐๔ คะแนน 

 ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 
 ไม่น้อยกว่า 

๗๐.๒๗ คะแนน 
 
 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

(๑) โครงการจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ PMQA 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(กพร.) 

๑. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
จ านวน ๒๒ แผนงาน ๓๗ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๓๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ ๒ กิจกรรม  
และไม่ได้ด าเนินการ ๒ กิจกรรม  

๒. ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 
๔.๐ (PMQA 4.0) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผลการประเมิน 
๔๕๙.๕๗ คะแนน  

๓. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายหมวด ได้ผล
การประเมิน ๒๕.๗๗ คะแนน 

(๒) โครงการด้านงบประมาณ
และการบริหารงบประมาณ 
(สลก.) 

สผ. ได้จัดตั้งคณะท างานติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพื่อช่วยให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณท าได้รวดเร็วขึ้น โดยมีการประชุม
คณะท างานฯ ทุกเดือนเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายฯ ให้ทันเวลา และติดตามความ
ล่าช้าหรือปัญหาที่พบในการเบิกจ่ายฯ อีกท้ังมีการติดต่อกันในองค์การผ่าน
แอพพลิเคช่ันไลน์ ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง/กลุ่ม
งานอิสระ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดตามงานการปฏิบัติงานและ
ประสานให้ข้อมูลกอง/กลุ่ม ด้านงบประมาณได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านงบประมาณภาพรวมของประเทศและในระดับโลก โดยมี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของ สผ. ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ และ 
รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๔ 

๓.๒ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่า

(๑) แผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๑. ด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม พร้อมทั้งมาตรการ



 

 

๔
๒

 

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

 ด้ ว ย ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปร าบปรามกา รทุ จ ริ ต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๕) 

 

ประพฤติมิชอบและการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(กลุ่มจรยิธรรม/กพร.) 

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับกองและกลุ่มอิสระ พิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ด าเนินการติดตามและให้กองและกลุ่มอิสระ รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๑๒ เดือน และส่งข้อมูลให้กลุ่มงานจริยธรรม ผ่านทาง Email : 
ethics@onep.go.th 

๓. อยู่ระหว่างสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๒) การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(กลุ่มจรยิธรรม/กพร.) 

สผ. ได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๙๖.๙๑ เท่ากับระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) AA  

(๓) การจัดท ามาตรการปูองกัน
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(ด้านโครงการจัดซื้อจดัจ้าง) 
(กตภ.) 

มาตรการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (ด้านโครงการจัดซื้อจัดจ้าง) ได้รับความเห็นชอบและลงนามจาก 
เลขาธิการ สผ. และได้แจ้งเวียนกอง/กลุ่มอิสระ แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตาม QR Code 

 



 

 

๔
๓

 

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

๓.๓ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
นโยบายระดับชาติว่าด้วย
ก า ร พั ฒ น า ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

(๑) การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดจิิทัล สผ. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(กตป.) 

กอง/กลุ่มอิสระมีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ครบทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

(๒) ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย ประจ าป ี
(กตป.) 

ได้ด าเนินการตอบแบบส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยมีผลคะแนนในภาพรวมร้อยละ ๖๖.๖๐ 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 
 ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ
วัดการรับรู้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีภายใน (IIT) 

 จ านวนข้อร้องเรียน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

เป้าหมาย 
 ผลการประเมิน

แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน( IIT) 
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
ร้อยละ ๘๕ 

 
 
 
 ไม่มีข้อร้องเรยีน

ด้านการทุจรติ
และประพฤติมิ
ชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

๔.๑ การบริหารก าลังคนและ
ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 
 

(๑) ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารก าลังคนและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ 
สผ. ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ 
การบริหารก าลังคนและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 
(สลก.) 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน แล้ว ในระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ โดย สผ. มีการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งหมด ๔๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๘  
ดังรายละเอียดตาม QR Code 
 

 
(๒) การด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
(กบก.) 

ด าเนินการพัฒนาบุคคลากรตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน จ านวน ๑๓ 
กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี ้ 
๑. ด าเนินการตามโครงสร้างการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยสรรหา

และคัดเลือกบุคคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม ต าแหน่งพนักงานธุรการ 
จ านวน ๑ คน 



 

 

๔
๔
 

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

 ร้อยละการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารก าลังคน
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

 ร้อยละ ๙๐ ๒. ด าเนินการเชิงรุกโดยการฝึกอบรมภายใต้โครงการ GCF Readiness III 
ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการด าเนินการในฐานะ DAE ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๓. การผลักดันข้าราชการเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญโดยอยู่ระหว่าง
พิจารณาเสนอช่ือข้าราชการเพื่อผลักดันเข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่นพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน และเสนอช่ือ
ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี ๑๘ จ านวน ๑ คน 

๔. มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมสู่รายบุคคล 
รอบปีบัญชี ๒๕๖๕ และน าไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
รอบที่ ๑ แล้ว   

๕. มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของทุน
หมุนเวียน ปีบัญชี ๒๕๖๕ 

๖. มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจ าปี ๒๕๖๖ และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว 

๗. บุคลากรทุกระดับมีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ประจ าปี ๒๕๖๕ 

๘. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙. ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๑๐. ด าเนินการการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) อย่างต่อเนื่องทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร 

๑๑. ด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภบิาล 



 

 

๔
๕
 

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

เรื่อง “ทิศทางการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๑ – ๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๒. เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายวิถีใหม่ “A Year to Adapt & Rehab 
ปรับตัวปรับชีวิตฟื้นฟูสมรรถนะร่างกาย” รูปแบบออนไลน์ ผ่าน 
Zoom Cloud Meetingเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน การ
ร่วมแสดงความยินดีในการรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๕ และการ
ร่วมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ 

๑๓. บุ คลากรกองบริ ห ารกองทุ นสิ่ ง แวดล้ อม  มี ค ว ามพึ งพอใจ  
และสภาพแวดล้อมในการท างานต่อกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ในระดับมาก 

 



 

 

๔
๖
 

 


