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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. Functional Based 1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำร
เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำร
โดยรวมของกระทรวง 

    

1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพิ่ม
จ ำนวนพื้นทีป่่ำไม้ของประเทศ 

    

1.1.1 จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ (ส ำรวจ
จำกภำพถำ่ยดำวเทียม) 

102.28 ล้ำนไร่ 102.17 ล้ำนไร ่   

1.1.2 จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้ 
- เข้ำครอบครอง (ไร)่ 

5,701.36 ไร่ 6,998.51 ไร่   

1.1.3 จ ำนวนกำรปลกูป่ำ - เตรียมพื้นที่ 66,000 ไร ่
- เตรียมกล้ำไม้ที่จะปลูก 
14,078,000 กล้ำ 

- เตรียมพื้นที่ 57,415.86 ไร่ 
- เตรียมกล้ำไม้ที่จะปลูก 
13,660,005 กล้ำ 

  

1.2 จ ำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขำดแคลน
น้ ำได้รับประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ 

90,000 ครัวเรือน 108,052 ครัวเรือน   

1.3 ระดับคุณภำพของแหล่งน้ ำที่ดีขึ้น 52 แหล่งน้ ำ 
(รักษำระดับคุณภำพน้ ำ

ระดับพอใช้ขึ้นไป) 

52 แหล่งน้ ำ 
(รักษำระดับคุณภำพน้ ำ
ระดับพอใช้ขึ้นไป และ

ยกระดับคุณภำพแหล่งน้ ำ 13 
แหล่งน้ ำ) 

  

1.4 ร้อยละของคุณภำพอำกำศในพื้นที่
วิกฤตหมอกควันอยู่ในระดับมำตรฐำน 

    

1.4.1 จังหวัดเชียงใหม่ 85.35% 100%   
1.4.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 75.79% 98.57%   
1.4.3 จังหวัดล ำปำง 87.30% 100%   
1.4.4 จังหวัดล ำพูน 90.20% 100%   
1.4.5 จังหวัดเชียงรำย 75.55% 100%   
1.4.6 จังหวัดน่ำน 86.67% 100%   
1.4.7 จังหวัดพะเยำ 81.88% 100%   
1.4.8 จังหวัดแพร่ 79.31% 100%   
1.4.9 จังหวัดตำก 95.28% 97.33%   

1.5 กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ     
1.5.1 ค่ำเฉลี่ยรำยปีของเบนซีน ใน
เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด 
จังหวัดระยอง ลดลง 

2.1 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

2.7 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

  

1.5.2 ร้อยละของจ ำนวนวันที่
ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กเฉลี่ย
รำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ใน
พื้นที่หน้ำพระลำน จังหวัดสระบุรี 

ร้อยละ 73.00 ร้อยละ 42.38   

1.5.3 ร้อยละของจ ำนวนวันที่
ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กเฉลี่ย
รำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ร้อยละ 99.58 ร้อยละ 98.91   
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 2. ควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- จัดท ำโครงสร้ำงข้อมูล 
- ส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้
ข้อมูล 

- รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ
ประกอบ 
กำรพัฒนำระบบบริกำร
ข้อมูล คือ 
1. ชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
จ ำนวน 65 ชั้นข้อมูล ใช้เป็น
ข้อมูลตั้งต้น 
2. เอกสำรโครงกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และบูรณำกำรกำรติดตำม
และประเมินผล ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ประกอบด้วย 

 รำยงำนสรุปแบบส ำรวจ
ควำมต้องกำร กำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ส ำหรับ ทสจ. 
และ สสภ. 

 เอกสำรสรุปจำก
หน่วยงำน 9 กรม (เอกสำร
กำรส ำรวจ วิเครำะห์ข้อมูล 
ของหน่วยงำน 9 กรม) 

  

2. Agenda Based 1. ตัวชี้วัดกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชน 

    

1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่
ประชำชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

1.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญ
ที่ทันต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำมี) 

ร้อยละ 100 ไม่มี   

2. จัดหำที่ดินให้ผู้ยำกไร้ 43,845 ไร ่ 46,421.31 ไร ่   
3. Area Based 1. ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอย

ตกค้ำงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร 

    

1.1 ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอย
ตกค้ำงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร 

- -   

1.2 ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอย
ชุมชนในปี 2560 ได้รับกำรจัดกำร
อย่ำงถูกตอ้งตำมหลักวิชำกำร 

- -   

1.3 ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอย
ชุมชนในปี 2560 ที่น ำกลับมำใช้
ประโยชน ์
 
 

- -   



 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หน้ำ ค 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. Innovation Based 
 

1. ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 29.88   

2. ข้อเสนอประสิทธภิำพในกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่วน
รำชกำร 

ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำ
ข้อเสนอประสิทธิภำพและ

กำรพัฒนำนวัตกรรมของส่วน
รำชกำร และให้รำยงำนมำ

พร้อมกับกำรรำยงำนตัวชี้วัด
อื่นๆ ในรอบกำรประเมินที่ 1 

จัดท ำข้อเสนอประสิทธิภำพ
และกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ส่วนรำชกำร และรำยงำน

พร้อมกับกำรรำยงำนตวัชี้วัด
อื่นๆ ในรอบกำรประเมินที่ 1 

เรียบร้อยแล้ว 

  

5. Potential Based 1. กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำม
แผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำต ิ

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ ถึง
เดือน ก.พ. 60 

ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
ถึงเดือน ก.พ. 60 

ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

  

 



 
 

องค์ประกอบที่ 1 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ

รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 1 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพ่ิมจ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 : จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ (ส ำรวจจำกภำพถ่ำยดำวเทียม) 
ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำกพ้ืนที่ป่ำไม้ของประเทศ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 โดยใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมของส ำนักงำน

พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ GISTDA  และรวมผลกำรปลูกป่ำที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้, กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมไทยโชต และภำพถ่ำยดำวเทียม landsat 8  

 นิยำมพ้ืนที่ป่ำไม้ที่ใช้ส ำหรับกำรแปลตีควำมภำพถ่ำยดำวเทียม เพ่ือจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ หมำยถึง 
พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สำมำรถจ ำแนก ได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนำดไม่น้อยกว่ำ 
3.125 ไร่ และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติที่ปรำกฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ ำแนกได้
ว่ำเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคำลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่ำผลผลิตหลักของกำร
ด ำเนินกำรไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ และสวนปำล์ม 

 กำรส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่ำไม้ โดยใช้กำรแปลตีควำมภำพถ่ำย
ดำวเทียม ด้วยสำยตำ ร่วมกับเทคนิคและวิธีกำรทำงด้ำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ โดยมีกำรเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่ำนมำเป็นรำยภำคและรำยจังหวัด มีกำรสรุปเป็นภำพรวมของประเทศเมื่อด ำเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบพ้ืนที่ ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพ้ืนที่ป่ำไม้ (ภำพถ่ำยดำวเทียมพ้ืนที่ป่ำ  
ปี 2559 จะทรำบผลในเดือนกุมภำพันธ์ 2560)  

เงื่อนไข : 
 ตัวชี้วัดบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบูรณำกำรเพ่ือ

ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรภำยในส่วนรำชกำร โดย
หน่วยงำนในสังกัดให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรระดับกรม 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 

102.28 - 102.28 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 2 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ ำนวนพ้ืนที่ป่ำไม้ (ส ำรวจจำกภำพถ่ำย
ดำวเทียม) 

102.28 ล้ำนไร่ 102.17 ล้ำนไร่   

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กรมป่ำไม้ ร่วมกับศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูล

สภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2558 – 2559 เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ของทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
อันจะเกิดประโยชน์ต่อทุกภำคส่วนในกำรน ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
- 
หลักฐานอ้างอิง : 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2558 - 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 3 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพ่ิมจ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 : จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้ำครอบครอง (ไร่) 
ค าอธิบาย : 
พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของจ ำนวนพ้ืนที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนและเข้ำครอบครอง 
1. จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้ำครอบครอง หมำยถึง จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หรือ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงกำรเข้ำครอบครองพ้ืนที่โดยกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 21 และ มำตรำ 22 แห่ง พ.ร.บ. 
อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ที่ด ำเนินกำรได้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
2. ตำม มำตรำ 21 พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 หมำยถึง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้กระท ำ
ควำมผิดตำมมำตรำ 16 ออกจำกเขตอุทยำนแห่งชำติ หรืองดเว้นกำรกระท ำใดๆ ในเขตอุทยำนแห่งชำติ 
3. ตำม มำตรำ 22 พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 หมำยถึง ในกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มี
สิ่งปลูกสร้ำงขึ้นใหม่ หรือมีสิ่งอ่ืนใดในอุทยำนแห่งชำติ ผิดไปจำกสภำพเดิม ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งให้
ผู้กระท ำควำมผิดหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปให้พ้นอุทยำนแห่งชำติ หรือท ำให้สิ่งนั้นๆกลับคืนสู่สภำพเดิม แล้วแต่
กรณีถ้ำผู้กระท ำควำมผิดไม่ปฏิบัติตำม หรือถ้ำไม่รู้ตัวผู้กระท ำควำมผิด หรือเพ่ือป้องกัน หรือบรรเทำควำมเสียหำย
แก่อุทยำนแห่งชำติ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ จะกระท ำดังกล่ำวแล้วอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเสียเองก็ได้ตำมสมควรแก่กรณี และ
ผู้กระท ำควำมผิดมีหน้ำที่ชดใช้ค่ำเสียหำยที่ต้องเสียไป ในกำรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กระท ำกำรเสียเองนั้น 
4. ตำม มำตรำ 25 แห่ง พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 หมำยถึง เมื่อได้ก ำหนดป่ำใดเป็นป่ำสงวน
แห่งชำติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำตินั้นแล้วให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
อ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 

 (1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจำกป่ำสงวนแห่งชำติ หรือให้งดเว้นกำรกระท ำใดๆในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ในกรณีที่มี
ข้อเท็จจริงปรำกฏหรือตุอันสมควรสงสัยว่ำ มีกำรกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท ำผิดต่อพระรำชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไขหรือท ำประกำรอ่ืนใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรำย 
หรือสิ่งที่ท ำให้เสื่อมสภำพในเขตป่ำสงวนแห่งชำติภำยในเวลำที่ก ำหนดให้ 

 (3) ยึด ท ำลำย รื้อถอน แก้ไขหรือท ำประกำรอื่นเมื่อผู้กระท ำผิดไม่ปฏิบัติตำม (2) ไม่ปรำกฏตัวผู้กระท ำผิดหรือ
รู้ตัวผู้กระท ำผิดแต่หำตัวไม่พบ 
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ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังกล่ำว และได้เสียค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนั้น ให้ผู้กระท ำควำมผิด
ชดใช้หรือออกค่ำใช้จ่ำยนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขำยทอดตลำดหรือขำยโดย
วิธีอ่ืนตำมที่เห็นสมควร เพ่ือชดใช้ค่ำใช้จ่ำยนั้น และให้น ำควำมในมำตรำ 1327 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำใช้บังคับแก่เงินที่ได้จำกกำรขำยทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

 (4) ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันและบรรเทำควำมเสียหำยแก่ป่ำสงวนแห่งชำติใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
เงื่อนไข : 
 ตัวชี้วัดบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบูรณำกำรเพ่ือ

ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรภำยในส่วนรำชกำร โดย
หน่วยงำนในสังกัดให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรระดับกรม 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 

5,701.36 ไร่ 10,364.59 ไร่ 17,000 ไร่ 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้ – 
เข้ำครอบครอง (ไร่) 

5,701.36 ไร่ 6,998.511 ไร่   

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กำรทวงคืนพ้ืนที่ป่ำไม้ – เข้ำครอบครอง จ ำนวน 6,998.51 ไร่ สรุปได้ ดังนี้ 

1. อส. ทวงคืนพ้ืนที่ป่ำได้ 3,668.231 ไร่ 
2. ปม. ทวงคืนพ้ืนที่ป่ำได้ 3,199.42 ไร่ 
3. ทช. ทวงคืนพ้ืนที่ป่ำได้ 130.86 ไร่ 

โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงกำรเข้ำครอบครองพ้ืนที่ในปี 2560 โดยกำรด ำเนินกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 21 แห่ง พ.ร.บ. อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 โดยออกค ำสั่งให้ผู้กระท ำควำมผิดตำม
มำตรำ 16 ออกจำกเขตอุทยำนแห่งชำติ หรืองดเว้นกำรกระท ำใดๆ ในเขตอุทยำนแห่งชำติ 

2. ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 โดยสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจำกป่ำสงวน
แห่งชำติ หรืองดเว้นกำรกระท ำใดๆ ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรำกฏ หรือเหตุอันควร
สงสัยว่ำ มีกำรกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
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3. ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และ/หรือมำตรำ 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่ำ
สงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 โดยออกค ำสั่งให้ผู้กระท ำควำมผิดท ำลำยหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปให้พ้น
อุทยำนแห่งชำติหรือป่ำสงวนแห่งชำติ ซึ่งด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
- 
หลักฐานอ้างอิง : 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพ่ิมจ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 : จ ำนวนกำรปลูกป่ำ 
ค าอธิบาย : 
 กำรปลูกป่ำ ประกอบด้วย 3 พ้ืนที่ ได้แก่ 
1. การปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวน 

ปลูกฟ้ืนฟูป่ำตำมหลักวิชำกำร หมำยถึง กำรด ำเนินกำรจัดกำรปลูกฟ้ืนฟูป่ำในพ้ืนที่ป่ำที่ถูกบุกรุกท ำลำยและป่ำ
ที่เสื่อมสภำพ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับหลักวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ ดังต่อไปนี้ 
1.  ปฏิบัติตำมข้ันตอนและแนวทำงกำรปลูกฟ้ืนฟูป่ำที่กรมป่ำไม้ก ำหนด อำทิ กำรคัดเลือกพ้ืนที่และชนิดพันธุ์ไม้

ที่มีควำมเหมำะสมกับชนิดป่ำ อำทิ ป่ำเบญจพรรณ ป่ำดิบแล้ง ป่ำดิบเขำ ป่ำดิบชื้น ป่ำเต็งรัง ป่ำชำยเลน 
เป็นต้น 

2.  มีอัตรำกำรรอดตำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
3.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนปลูกฟ้ืนฟูป่ำ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟ้ืนฟูที่เป็นระบบ 

2. การปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
พ้ืนที่ป่ำปลูก หมำยถึง พ้ืนที่ปลูกทดแทนพ้ืนที่ป่ำที่ถูกบุกรุกท ำลำยจนมีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรมที่ได้รับ
งบประมำณให้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2560 รวมถึงพ้ืนที่ป่ำปลูกท่ีได้รับควำม
ร่วมมือสนับสนุนจำกบุคคล องค์กร หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ด ำเนินกำรนอกเหนือจำกกำรปลูกป่ำตำมแผนงำนและ
งบประมำณประจ ำปี โดยปลูกพันธุ์ไม้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 ต้น/ไร่ และมีแผนงำนบ ำรุงรักษำต่อเนื่องไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. การปลกูป่าในพื้นที่ป่าชายเลน 
- กำรด ำเนินกำรกำรฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่ได้จำกกำรทวงคืนที่คดีถึงที่สุดแล้วโดยประชำสัมพันธ์ให้

ประชำชนในพื้นท่ีรับทรำบและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน วิธีกำรปลูกเป็นแบบกำรปลูกใช้ฝัก
หรือกล้ำไม้จ ำนวนปลูกตำมควำมเหมำะสม และมีกำรปักป้ำยประกำศเพ่ือแสดงสัญลักษณ์กำรเข้ำ
ครอบครองพ้ืนที่ พ้ืนที่เป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 1,000 ไร่ 

- โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเชิงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ฟ้ืนฟูโครงกำรจัดที่ดินท ำกิน เพ่ือแก้ปัญหำผลกระทบทำงลบ
จำกกำรด ำเนินงำนของรัฐ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ที่ถูกยึดถือครอบครอง และเสริมสร้ำงและพัฒนำ
เศรษฐกิจท้องถิ่นในรูปแบบป่ำชำยเลนชุมชน ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 1,000 ไร่ 
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 ทั้งนี้ ได้มีกำรมอบหมำยค่ำเป้ำหมำย ให้กับ 3 หน่วยงำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
หน่วยงาน เป้าหมายรอบ 5 เดือน เป้าหมายรอบ 10 เดือน เป้าหมายรอบ 12 เดือน 

กรมป่ำไม ้ เตรียมพื้นท่ีปลูก 35,000 ไร ่
เตรียมกล้ำไม้ที่จะปลูก 7,118,000 กล้ำ 

29,658 ไร ่
 

35,590 ไร่ 

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธ์พืช 

พื้นที่เตรียมปลูก 29,000 ไร่ /  
เตรียมกล้ำไม้ที่จะปลูก 6,960,000 กล้ำ 

24,167 ไร ่ 29,000 ไร่ 

กรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง 

เตรียมพื้นท่ีปลูกแล้วเสร็จ  
2,000 ไร ่

2,000 ไร่ 2,000 ไร่ 

รวม เตรียมพื้นที่ 66,000 ไร่ 
เตรียมกล้าไม้ที่จะปลกู14,078,000 กล้า 

55,825 ไร่ 66,590 ไร่ 

 
 

เงื่อนไข : 
 ตัวชี้วัดบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบูรณำกำร

เพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรภำยในส่วนรำชกำร โดย
หน่วยงำนในสังกัดให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส่วนรำชกำรระดับกรม 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
เตรียมพื้นท่ี 66,000 ไร่ 

เตรียมกล้ำไม้ที่จะปลูก 14,078,000 กล้ำ 
55,825 ไร่ 66,590 ไร่ 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 5 เดือน ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวนการปลกูป่า เตรียมพื้นที่ 66,000 ไร่ 

เตรียมกล้าไม้ที่จะปลกู 14,078,000 กล้า 
- เตรียมพื้นที่ 57,415.86 ไร่ 
- เตรียมกล้าไม้ที่จะปลกู 
13,660,005 กล้า 

  

1. ปม. เตรียมพื้นท่ีปลูก 35,000 ไร ่
เตรียมกล้ำไม้ที่จะปลูก 7,118,000 กล้ำ 

- เตรียมพื้นท่ีปลูก 35,000 ไร่ 
- เตรยีมกลำ้ไม้ที่จะปลูก 7,118,000 กล้ำ 

  

2. อส. พื้นที่เตรียมปลูก 29,000 ไร่ /  
เตรียมกล้ำไม้ที่จะปลูก 6,960,000 กล้ำ 

- จ ำนวนกำรเตรียมพื้นที่ปลูก 21,985 ไร่ 
- จ ำนวนกำรจัดเตรียมกล้ำไม้ 
6,542,005 กล้ำ 

  

3. ทช. เตรียมพื้นที่ปลูกแล้วเสร็จ 2,000 ไร่ เตรียมพื้นท่ีปลูกแล้วเสร็จ 430.86 ไร ่   
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

1. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ได้รับงบประมำณปลูกป่ำตำมแผนงำนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 กิจกรรมต่ำงๆ จ ำนวน 29,000 ไร่ ดังนี้ 
1.1 แผนงำนยุทธศำสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติ โครงกำรที่ 1 : โครงกำรรักษำ

ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ กิจกรรมฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์เสื่อมสภำพ ประกอบด้วย 
1.1.1 ปลูกป่ำฟ้ืนฟูโครงสร้ำงระบบนิเวศ ต้นน้ ำ จ ำนวน 10,000 ไร่ 
1.1.2 ปลูกป่ำท่ัวไป จ ำนวน 3,500 ไร่ 
1.1.3 กิจกรรมปลูกป่ำไม้ใช้สอย จ ำนวน 5,000 ไร่ 

1.2 แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ โครงกำรที่ 1 : โครงกำรฟืน้ฟูพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ (ลุ่มน้ ำ) 
ระยะที่ 1 กิจกรรมโครงกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ (ลุ่มน้ ำ) ระยะที่ 1 
1.2.1 ปลูกป่ำท่ัวไป จ ำนวน 10,000 ไร่ 

1.3 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กิจกรรมงำนพัฒนำ
ป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
1.3.1 ปลูกฟ้ืนฟูป่ำพรุ จ ำนวน 500 ไร่ 

2. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน งวดที่ 1 (1 ตุลำคม 2559 – 
28 กุมภำพันธ์ 2556 ปรำกฏว่ำ มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
2.1 จ ำนวนกำรเตรียมพ้ืนที่ปลูก 21,985 ไร่ 
2.2 จ ำนวนกำรจัดเตรียมกล้ำไม้ 6,542,005 กล้ำ 

3. ส ำหรับกำรด ำเนินงำนปลูกป่ำที่ได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนจำกบุคคล องค์กร หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ด ำเนินกำรนอกเหนือจำกกำรปลูกป่ำตำมแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี โดยปลูกพันธุ์ไม้ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 200 ต้น/ไร่ และมีแผนงำนบ ำรุงรักษำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 2 ปี กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธ์พืช ได้อนุมัติแล้ว 2 โครงกำร จ ำนวน 45 ไร่ ดังนี้ 
3.1 โครงกำรฟื้นฟูป่ำเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรง

พระชนมำยุครบ 6 พรรษำ ปี พ.ศ. 2558 ในเขตอุทยำนแห่งชำติทับลำน โดยควำมร่วมมือจำก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทำน จ ำกัด จ ำนวน 40 ไร่ 
ตำมนัยหนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/19160 ลงวันที่ 
17 กันยำยน 2558 และหนังสือส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/3005 
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2558 (โครงกำรต่อเนื่อง ระยะ 3 ปี 2558-2560 ปีละ 40 ไร่) 

3.2 โครงกำรปลูกป่ำต้นน้ ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ ในเขตอุทยำนแห่งชำติ
ใต้ร่มเย็น โดยควำมร่วมของกำรประปำส่วนภูมภำค สำขำบ้ำนนำสำร จ ำนวน 5 ไร่ ตำมนัยหนังสือ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/610 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560 
และหนังสือส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/9 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560 
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 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน 
ผลกำรด ำเนินกำรรอบที่ 1 (1 ตุลำคม 2559 – 28 กุมภำพันธ์ 2560) เตรียมพื้นท่ีปลูกแล้วเสร็จ 430.86 ไร่ 

โดยเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนที่ได้จำกกำรทวงคืนที่คดีถึงที่สุดแล้ว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. กำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนในพ้ืนที่ทวงคืนท่ีคดีถึงท่ีสุดแล้ว ต้องรอกระบวนกำรรื้อถอนตำมขั้นตอนตำมกฎหมำย 
2. โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเชิงเศรษฐกิจ ด ำเนินกำรได้ภำยหลังกิจกรรมขุดคูแพรก เพ่ือแบ่งพ้ืนที่จำกรำษฎรที่

ครอบครองมำด ำเนินกำรปลูกป่ำชำยเลน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

หลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : จ ำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่ขำดแคลนน้ ำได้รับประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ 
ค าอธิบาย : 
 พิจำรณำจำกจ ำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่ขำดแคลนน้ ำได้รับประโยชน์ จำกแหล่งน้ ำผิวดิน และแหล่งน้ ำใต้ดิน โดยเป็นมี

กำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยให้เกรมทรัพยำกรน้ ำ และกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
กรมทรัพยำกรน้ ำ  เป้าหมาย 156,000 ครัวเรือน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 พิจำรณำจำกจ ำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่ขำดแคลนน้ ำได้รับประโยชน์ จำกแหล่งน้ ำผิดดิน ที่กรมทรัพยำกรน้ ำ 

ด ำเนินกำรใน ปี 2560 (เป้ำหมำยจ ำนวน 725 แห่ง) โดยแบ่งเป็น 
   1. โครงกำรขนำดมูลค่ำกำรก่อสร้ำง ต่ ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท จ ำนวน 602 โครงกำร 
   2. โครงกำรขนำดมูลค่ำกำรก่อสร้ำง ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำท  ขึ้นไป จ ำนวน 119 โครงกำร 
   3. โครงกำรต่อเนื่อง จ ำนวน 4 โครงกำร  

 พิจำรณำจำกจ ำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่ขำดแคลนน้ ำได้รับประโยชน์ จำกโครงกำรระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ ที่กรมทรัพยำกรน้ ำ ด ำเนินกำรในปี 2560 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและควำมพร้อมระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ 

1. แหล่งน้ ำประเภท หนอง บึง ที่กรมทรัพยำกรน้ ำ ได้ปรับปรุงฟ้ืนฟูแล้ว 7,000 แห่ง ซึ่งมีปริมำณน้ ำเพียงพอ
ในช่วงฤดูแล้ง ประมำณ 30,000 ลบ.ม. ขึ้นไป หรือแหล่งน้ ำที่มีขนำดพ้ืนที่ 10 ไร่ขึ้นไป 

2. แหล่งน้ ำประเภท หนอง บึง ทั่งไปที่มีน้ ำตลอดปี ไม่น้อยกว่ำ 30,000 ลบ.ม. ขึ้นไป หรือแหล่งน้ ำที่มีขนำดพ้ืนที่ 
10 ไร่ขึ้นไป 

3. เป็นโครงกำรสนับสนุนปลูกพืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ ที่ใช้น้ ำน้อย เป็นเป็นพืชอำยุสั้น (1 – 3 เดือน) ไม่
เหมำะสมกับพืชที่ใช้น้ ำปริมำณมำก เช่น ข้ำว 

4. ต้องมีองค์กรผู้ใช้น้ ำ/กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ำ และท ำแปลงเกษตรกรรมรวมกัน ประมำณ 15 – 20 ไร่ (แปลง
เกษตรควรมีพ้ืนที่ติดต่อกัน) โดยแนบเอกสำรกำรจัดตั้งกลุ่ม รำยชื่อสมำชิกกลุ่มโดยละเอียด และเอกสำร
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

5. กรณีไม่มีกลุ่มให้ อปท. จัดท ำบันทึกข้อตกลง ควำมร่วมมือ (MOU) กับกรมทรัพยำกรน้ ำ รับมอบโครงกำรฯไป
ดูแล บริหำรจัดกำร พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ำ 

6. ต้องมีค ำขอรับสนับสนุนโครงกำรฯ และ บันทึกข้อตกลงยินยอมรับมอบโครงกำร จำก อปท. 
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7. ใช้ระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 ลบ.ม./วัน และ ระบบกระจำยน้ ำด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 ลบ.ม./วัน เท่ำนั้น 

8. กรณี สทภ. ออกแบบระบบกระจำยน้ ำนอกเหนือจำกแบบมำตรฐำนของ สอน. ที่ก ำหนดไว้ ให้ สทภ. จัดท ำ
เอกสำรกำรวิเครำะห์ด้ำนเศรษฐศำสตร์ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

9. กรณีเป็นที่สำธำรณะประโยชน์ ใช้เป็นแปลงเกษตร ต้องมีเอกสำรยินยอมให้ใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนผู้มี
อ ำนำจ 

กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล  
 พิจำรณำจำก 6 รูปแบบโครงกำร จ ำนวน 3,888 แห่ง เป้าหมาย 368,940 ครัวเรือน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

โครงการ ปี 2560 
 แห่ง ครัวเรือน 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน้ ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียน ทั่วประเทศ รูปแบบ
ที ่1  

200 25,000 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน้ ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียน ทั่วประเทศ รูปแบบ
ที ่2  

488 36,600 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค 1,500 300,000 
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 50 500 
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 1,590 6,360 
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 60 480 

รวม 3,888 368,940 
 
 
 

เงื่อนไข :  -  
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
90,000 ครัวเรือน 487,656 ครัวเรือน 524,940 ครัวเรือน 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ ำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่ขำดแคลนน้ ำได้รับ
ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ 

90,000 ครัวเรือน 108,052 ครัวเรือน   
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการ
เจาะบ่อ 

จ านวน
แห่ง 

การค านวณจ านวน
ครัวเรือน ปริมาณน้ า

จริง 

การค านวณปรมิาณน้ าบาดาลที่ใช้
ประโยชน์ 

ครัวเรือน 
รวม

ครัวเรือน 
ชม./
วัน 

วัน/ป ี รวมปริมาณน้ า 

1. พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน้ ำดื่ม
สะอำดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 1 

127 127 125 15,875 890.50 24 365 7,800,780 

2. พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน้ ำดื่ม
สะอำดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2 

285 285 75 21,375 1,895.20 24 365 16,601,952 

3. พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรใน
พื้นที่ประสบภยัแล้ง รูปแบบที่ 1 

79 39 10 390 975.40 24 365 8,544,504 

4. พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรใน
พื้นที่ประสบภยัแล้ง รูปแบบที่ 2 

325 325 4 1,300 3,903.50 24 365 34,194,660 

5.พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพือ่กำรเกษตรในพื้นที่
ประสบภัยแล้ง รูปแบบที ่3 

39 39 8 312 500.00 24 365 4,380,000 

6. พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อแก้ปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค 

344 344 200 68,800 2,761.83 24 365 24,193,631 

รวมทั้งสิ้น 1,199.00 1,159.00  108,052.00 10,926.43   95,715,526.80 
 ปริมาณน้ าบาดาลที่น ามาใชป้ระโยชน์ ร้อยละ  41.62 

   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : ระดับคุณภำพของแหล่งน้ ำที่ดีขึ้น 
ค าอธิบาย : 
พิจำรณำจำก ลุ่มน้ ำสำยหลัก 65 ลุ่มน้ ำ ที่มีค่ำค่ำคะแนนดัชนีคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดิน (Water Quality Index : 
WQI) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
 ดัชนีคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดิน(Water Quality Index: WQI) กำรประเมินผลลัพธ์ค่ำคะแนนรวมของคุณภำพน้ ำ 

5 พำรำมิเตอร์ได้แก่ 1) ออกซิเจนละลำยน้ ำ: DO  2) ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์:BOD 3) กำรปนเปื้อนของ
กลุ่มแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด: TCB  4) กำรปนเปื้อนของกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด: FCB  
5) แอมโมเนีย: NH3-N 
ค่ำคะแนนรวมของคุณภำพน้ ำ 5 พำรำมิเตอร์ มีหน่วยเป็นคะแนน เริ่มจำก  0 ถึง 100 คะแนน  
91 – 100  คะแนน  คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 
71 – 90   คะแนน  คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ดี  
61 – 70   คะแนน  คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
31 – 60   คะแนน  คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
 0  – 31   คะแนน  คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำก 
ดัชนีคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) ปี 2559 

ล าดับ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 
(ชื่อแมน่้ า) 

ดัชนีวัดคุณภาพน้ า 
Water Quality Index : WQI 

ล าดับ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 
(ชื่อแมน่้ า) 

ดัชนีวัดคุณภาพน้ า 
Water Quality Index : WQI 

1 แควน้อย 81 11 หนองหำร 82 
2 ตำปีตอนบน 79 12 ตรำด 77 
3 ตรัง 64 13 ล ำตะคองตอนบน 75 
4 อูน 82 14 ลี ้ 79 
5 พังรำดตอนล่ำง 69 15 สำยบุร ี 78 
6 ล ำชี 75 16 พุมดวง 79 
7 สงครำม 83 17 อิง 77 
8 แควใหญ่ 80 18 ปรำณบรุ ี 71 
9 ปัตตำนีตอนบน 74 19 แม่กลอง 73 
10 เวฬ ุ 79 20 ท่ำจีนตอนบน 69 
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ล าดับ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 

(ชื่อแมน่้ า) 
ดัชนีวัดคุณภาพน้ า 

Water Quality Index : 
WQI 

ล าดับ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 
(ชื่อแมน่้ า) 

ดัชนีวัดคุณภาพน้ า 
Water Quality Index : 

WQI 
21 เพชรบุรีตอนบน 79 46 ชุมพร 63 
22 กก 75 47 กุยบุร ี 69 
23 จันทบุร ี 73 48 ปรำจีนบุร ี 66 
24 ปัตตำนีตอนล่ำง 74 49 นครนำยก 61 
25 เลย 79 50 เพชรบุรีตอนล่ำง 62 
26 เสียว 75 51 กว๊ำนพะเยำ 63 
27 หลังสวนตอนบน 79 52 พอง 63 
28 ทะเลสำบสงขลำ 66 53 ท่ำจีนตอนกลำง 61 
29 มูล 79 54 ป่ำสัก 65 
30 ตำปีตอนล่ำง 65 55 สะแกกรัง 64 
31 น่ำน 73 56 ทะเลน้อย 66 
32 แม่จำง 64 57 บึงบอระเพ็ด 65 
33 ประแสร ์ 65 58 ระยองตอนบน 60 
34 ปิง 65 59 กวง 59 
35 เจ้ำพระยำตอนกลำง 66 60 ระยองตอนล่ำง 58 
36 เจ้ำพระยำตอนบน 66 61 พังรำดตอนบน 55 
37 ปำกพนัง 63 62 ล ำตะคองตอนล่ำง 58 
38 ล ำปำว 65 63 ลพบุร ี 57 
39 วัง 64 64 ท่ำจีนตอนล่ำง 46 
40 ชี 69 65 เจ้ำพระยำตอนลำ่ง 40 
41 ทะเลหลวง 69    
42 น้อย 63    
43 บำงปะกง 65    
44 ยม 62    
45 หลังสวนตอนล่ำง 69    
 
 

เงื่อนไข :  -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
52 แหล่งน้ ำ 

(รักษำระดับคุณภำพน้ ำระดับพอใช้
ขึ้นไป) 

55 แหล่งน้ ำ 
(ยกระดับคุณภำพน้ ำ 3 แหล่ง 

โดย 52 แหล่งน้ ำเดิมยังคงอยู่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป) 

55 แหล่งน้ ำ 
(ยกระดับคุณภำพน้ ำ 3 แหล่ง 

โดย 52 แหล่งน้ ำเดิมยังคงอยู่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป) 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับคุณภำพของแหล่งน้ ำที่ดีขึ้น 52 แหล่งน้ ำ 
(รักษำระดับคุณภำพน้ ำ

ระดับพอใช้ขึ้นไป) 

52 แหล่งน้ ำ 
(รักษำระดับคุณภำพน้ ำ
ระดับพอใช้ขึ้นไป และ

ยกระดับคุณภำพ 
แหล่งน้ ำ ๑๓ แหล่งน้ ำ) 

  

  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. วิธีการปฏิบัติงาน 

1.1 จัดท ำแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดินทั่วประเทศ 
1.2 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่เกี่ยวข้อง จัดท ำแผนงำนและงบประมำณกำรส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงน้ ำ พร้อม

ทั้งแหล่งก ำเนิดมลพิษในพ้ืนที่รับผิดชอบส่งให้กรมควบคุมมลพิษพิจำรณำ 
1.3 รวบรวมข้อมูลคุณภำพน้ ำจำกกำรติดตำมตรวจสอบแหล่งน้ ำผิวดินโดยส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคและจัดส่ง

รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพแหล่งน้ ำมำยังกรมควบคุมมลพิษ  
2. มาตรการที่ได้ด าเนินการในการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ า 

2.1 ด ำเนินกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน 
2.2 ด ำเนินกำรทบทวน/ปรับปรุงมำตรฐำนคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน 
2.3 ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ 
2.4 เผยแพร่ข้อมูลผลคุณภำพน้ ำรำยงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์  เพ่ือใช้ประกอบกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำ จัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูคุณภำพน้ ำ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. มีกำรก ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดิน โดยมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือใช้ในกำร

ด ำเนินงำน 
3. มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
4. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้ ำ ต้องด ำเนินกำรควบคุมแหล่งก ำเนิดมลพิษจำกภำคอุตสำหกรรม 

ชุมชน และเกษตรกรรม ซึ่งกำรจัดกำรมลพิษทำงน้ ำ โดยเฉพำะน้ ำเสียจำกชุมชนเป็นหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใต้กระทรวงมหำดไทย กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรน้ ำเสียจำกชุมชนไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้กำรแก้ไขปัญหำคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดินไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และกำรบูรณำกำรระดับกระทรวงยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่น้อยไม่
เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3. ประชำชนและผู้ประกอบกำรให้ควำมสนใจกับกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ
ของตนมำกกว่ำกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 

4. มีกฎหมำยหลำยฉบับที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม บำงครั้งท ำให้ไม่มีเจ้ำภำพที่ชัดเจนเมื่อเกิดปัญหำ 
5. ส่วนรำชกำรและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้น ำกลยุทธ์และเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมมำปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
6. เจ้ำของแหล่งก ำเนิดมลพิษท่ีต้องกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อมเนื่องจำกปัญหำเศรษฐกิจ เช่น ลดค่ำใช้จ่ำยใน

กำรติดตั้งและเดินระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรลักลอบระบำยน้ ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
1. ควรมีกำรบูรณำกำรระดับกระทรวงให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. รัฐบำลควรมีกำรก ำหนดนโยบำยให้มีควำมเชื่อมโยงในแต่ละด้ำน เช่น อุตสำหกรรมกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม

กับสิ่งแวดล้อม พลังงำนกับสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
3. ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่

เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีตัวชี้วัด
ที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 

หลักฐานอ้างอิง : 
ตรวจสอบรำยละเอียดได้ที่ ส ำนักจัดกำรคุณภำพน้ ำ กรมควบคุมมลพิษ 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 17 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 : ร้อยละของคุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันอยู่ในระดับมำตรฐำน 
ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำกร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยรำยวัน อยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำน (ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) เทียบกับจ ำนวนวันที่มีกำรตรวจวัด 
 วัดผลในภำพรวมของสถำนกำรณ์หมอกควันในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภำคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน ล ำปำง 

ล ำพูน พะเยำ แพร่ น่ำน และตำก ในช่วงเดือนมกรำคม - เมษำยน 2560 โดยค ำนวณจำกผลกำรตรวจวัดรำยจังหวัด 
เงื่อนไข :  -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

จังหวัด การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
1. จังหวัดเชียงใหม่ 85.35% 85.35% 85.35% 
2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 75.79% 75.79% 75.79% 
3. จังหวัดล ำปำง 87.30% 87.30% 87.30% 
4. จังหวัดล ำพูน 90.20% 90.20% 90.20% 
5. จังหวัดเชียงรำย 75.55% 75.55% 75.55% 
6. จังหวัดน่ำน 86.67% 86.67% 86.67% 
7. จังหวัดพะเยำ 81.88% 81.88% 81.88% 
8. จังหวัดแพร่ 79.31% 79.31% 79.31% 
9. จังหวัดตำก 95.28% 95.28% 95.28% 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

ร้อยละของคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควัน 
อยู่ในระดับมาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จังหวัดเชียงใหม่ 85.35% 100%   
2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 75.79% 98.57%   
3. จังหวัดล ำปำง 87.30% 100%   
4. จังหวัดล ำพูน 90.20% 100%   
5. จังหวัดเชียงรำย 75.55% 100%   
6. จังหวัดน่ำน 86.67% 100%   
7. จังหวัดพะเยำ 81.88% 100%   
8. จังหวัดแพร่ 79.31% 100%   
9. จังหวัดตำก 95.28% 97.33%   

  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันภำคเหนือ ปี 2560 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี 

ในครำวกำรประชุม เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2560 
2. ประสำน 9 จังหวัดภำคเหนือ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เฝ้ำระวังและด ำเนินมำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำหมอกควันภำคเหนือ ปี 2560 
3. ติดตำมตรวจสอบปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กเพ่ือเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์หมอกควัน ในช่วงวิกฤตหมอกควันระหว่ำงเดือน

มกรำคม - เมษำยน โดยสถำนีตรวจวัดแบบอัตโนมัติ และเพ่ิมเติมหน่วยตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ จ ำนวน 2 คัน ณ 1) พระ
ต ำหนักภูพิงค รำชนิเวศน์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

4. ติดตำมปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กและได้ประสำนแจ้งเตือนสถำนกำรณ์หมอกควันไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจ ำทุกวัน ผ่ำนทำง sms หนังสือน ำส่งรำชกำร รวมถึงกำรแถลงข่ำว เพ่ือให้หน่วยงำนรับทรำบและด ำเนิน
มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันได้อย่ำงทันกำรณ์ และแจ้งเตือนประชำชนให้รับทรำบกำรปฏิบัติตนในภำวะ
หมอกควันอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.aqnis.pcd.go.th และ www.aqmthai.com และผ่ำน 
Application AIR4THAI 

5. ประสำนแจ้งเตือนไปยังจังหวัด ในช่วงที่ตรวจพบปริมำณฝุ่นละอองเพ่ิมสูงขึ้น ให้มีกำรแจ้งเตือนไปยังหน่วยงำนใน
ระดับพ้ืนที่ ในกำรติดตำมเฝ้ำระวังไฟป่ำ งดเผำขยะมูลฝอย และควบคุมกำรเผำในพ้ืนที่กำรเกษตร ด ำเนินมำตรกำร
ฉีดน้ ำบนพื้นผิวถนนเพ่ือลดกำรแพร่กระจำยของฝุ่นละออง รวมทั้งประสำนไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้ควำมเข้มงวด
ควบคุมกำรเผำในที่โล่งในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

6. จัดกำรประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจำกหมอกควันข้ำมแดน เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภำพันธ์ 2560 
ณ จังหวัดเชียงรำย 

 

 

 

http://www.aqnis.pcd.go.th/
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. รฐับำลให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำ โดยให้กำรสนับสนุนทั้งกรอบนโยบำยและงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินกำร

แก้ไขปัญหำในระดับพื้นท่ี 
2. จังหวัดเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่  โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ควำมส ำคัญกับกำร

ด ำเนินงำน มีกำรจัดตั้งศูนย์ฯ ระดับจังหวัด อ ำเภอ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. ปัจจัยทำงสภำพภูมิประเทศและสภำพอุตุนิยมวิทยำในภำคเหนือ ซึ่งสภำพพ้ืนที่ที่เป็นแอ่งกระทะ สภำวะอำกำศท่ีแห้ง

และนิ่ง เมื่อมีกำรเผำเกิดขึ้น ท ำให้ฝุ่นละอองไม่สำมำรถแพร่กระจำยออกไป และแขวนลอยอยู่ในบรรยำกำศได้นำน ไม่
ตกลงสู่พื้นดิน ส่งผลให้กำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองเกินมำตรฐำน 

2. ปริมำณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภำคเหนือมีสำเหตุมำจำกกำรเผำ ทั้งในพ้ืนที่ป่ำ กำรเผำเศษวัสดุ และกำรเผำวัชพืชใน
พ้ืนที่กำรเกษตร กำรเผำขยะมูลฝอย เศษใบไม้ กิ่งไม้ในพ้ืนที่ชุมชน กำรเผำเศษวัชพืชริมทำง ซึ่งในบำงพ้ืนที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของกระทรวงอ่ืน ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเผำในที่โล่งและปัญหำหมอก
ควันในพื้นที่ภำคเหนือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องประสำนงำนกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและ
จังหวัด ให้ด ำเนินกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด 

3. ในกำรท ำกำรเกษตร เกษตรกรยังมีควำมจ ำเป็นต้องเผำเพื่อเตรียมพ้ืนที่ส ำหรับกำรเพำะปลูก รวมถึงกำรเผำเพ่ือก ำจัด
เศษวัสดุกำรเกษตร เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่เป็นที่สูงชัน ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรน ำเครื่องจักรกลเข้ำไปเพ่ือไถกลบ ประกอบ
กับยังไม่มีกำรสนับสนุนทำงเลือกในกำรจัดกำรเศษวัสดุเหลือใช้ทดแทนกำรเผำที่เหมำะสม รวมถึงไม่มีกำรใช้มำตรกำร
ด้ำนเศรษฐศำสตร์เพื่อจูงใจให้เกษตรกรไม่เผำ 

4. กำรขยำยพื้นที่เพำะปลูกท ำให้มีกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ 
5. ผลกระทบจำกหมอกควันข้ำมแดน โดยพบจุดควำมร้อนจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ในทุกประเทศในอนุภูมิภำคแม่โขง โดย

ประเทศเหล่ำนี้ยังขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว อีกทั้งยังขำดแคลนงบประมำณ เจ้ำหน้ำที่ยังไม่มี
ศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ำงเพียงพอ รวมถึงขำดข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนงำน/มำตรกำรในกำร
แก้ไขปัญหำ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : -  
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภำคเหนือ (1 ม.ค. - 28 ก.พ.) 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 : กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1 : ค่ำเฉลี่ยรำยปีของเบนซีน ในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด จังหวัดระยอง ลดลง 
ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำกปริมำณค่ำเฉลี่ยของสำรเบนซีน ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด และบริเวณใกล้เคียง 

จังหวัดระยอง จำกจุดตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ มีค่ำลดลง  
 ค่ำเฉลี่ยเบนซีน หมำยถึง ผลกำรตรวจวัดสำรเบนซีนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำกจุดตรวจวัด

จ ำนวน 10 จุด ของกรมควบคุมมลพิษ โดยท ำกำรตรวจวัด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 1 ครั้งต่อเดือนต่อจุด 
เงื่อนไข : -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
2.1 

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
2.0 

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
2.0 

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ค่ำเฉลี่ยรำยปีของเบนซีน ในเขตควบคุมมลพิษ
มำบตำพุด จังหวัดระยอง ลดลง 

2.1 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบำศก์เมตร 

2.7 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบำศก์เมตร 

  

  
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง กำรด ำเนินกิจกรรมที่ไม่ใช่กำรผลิตปกติ (Shutdown/Turnaround) ของโรงงำน

อุตสำหกรรมและท่ำเรือท่ีเกี่ยวข้องกับสำรเบนซีน สำร 1,3 - บิวทำไดอีน และสำร 1,2 - ไดคลอโรอีเทน 
- เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนติดตำมตรวจสอบและแก้ไขปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) ในพ้ืนที่มำบตำพุด 

และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง เพ่ือพิจำรณำมำตรกำรควบคุมสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในขณะที่ด ำเนิน
กิจกรรมที่ไม่ใช่กำรผลิตปกติ (Shutdown) ของโรงงำนกลุ่มบริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ จ ำกัด เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกำยน 2559 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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2. ตรวจสอบ วิเครำะห์ และรำยงำนสถำนกำรณ์ VOCs 
- ส่งเจ้ำหน้ำที่เพื่อติดตำมตรวจสอบปัญหำ VOCs เพ่ือส ำรวจแหล่งก ำเนิด และเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ 

เนื่องจำกตรวจพบค่ำสำรเบนซีน มีค่ำสูงขึ้นรวมทั้งมีค่ำเกินค่ำเฝ้ำระวังหลำยครั้ง โดยท ำกำรตรวจวัดอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- ตรวจวัดสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยเพ่ิมเติมจ ำนวน 4 จุด บริเวณชุมชนบ้ำนพลงในช่วงวันที่ 6 – 8 กุมภำพันธ์ 2560 
เพ่ือศึกษำสำเหตุกรณีพบสำรเบนซีนเกินค่ำเฝ้ำระวังฯ ติดต่อกันหลำยเดือน  

- ตรวจวัดสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยเพ่ิมเติมจ ำนวน 4 จุด บริเวณชุมชนบ้ำนพลง ในช่วงวันที่ 14 - 15 มีนำคม 2560 
3. หำรือกับสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือหำแนวทำงในกำรน ำหลักกำรทำงวิชำกำรมำใช้ก ำหนดขนำด

กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำ (ร่ำง) มำตรฐำนฯ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 
4. หำรือกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรจัดกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีประเภท 42 

และ 44 เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำ (ร่ำง) มำตรฐำนฯ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2560 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. ผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลำง และส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
2. กำรประกำศให้พ้ืนที่เป็นเขตควบคุมมลพิษ ท ำให้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
3. กำรผลักดันในระดับนโยบำย ผำ่นกลไกกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทั้งจำกส่วนกลำงและคณะกรรมกำร

ระดับพ้ืนที่ ท ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมส ำคัญและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
4. หน่วยงำนและทุกภำคส่วนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมและให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. กำรแก้ไขปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 
ขับเคลื่อนผ่ำนกลไกของ “คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและแก้ไขปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) ในพ้ืนที่
มำบตำพุด เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง” ซึ่งมีรอง ผวจ.ระยอง 
เป็นประธำน และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร ที่ผ่ำนมำในปี 
2559 ได้มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำและมีกำรตรวจสอบอุตสำหกรรมที่เป็นแหล่งก ำเนิด
สำรเป้ำหมำยอย่ำงเข้มงวดและต่อเนื่อง แต่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำยังไม่มีกำรจัดประชุมเพ่ือติดตำมตรวจสอบ
กำรแก้ไขปัญหำฯ จึงอำจส่งผลให้กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวไม่ต่อเนื่อง 

2. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจำกสภำพอุตุนิยมวิทยำและฤดูกำล มีผล
ต่อกำรกระจำยตัวของสำรมลพิษในบรรยำกำศ ดังนั้น จึงไม่สำมำรถใช้ค่ำเฉลี่ยรอบ 12 เดือน เป็นฐำนในกำร
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินในรอบ 5-6 เดือนได้ เพรำะมีควำมแตกต่ำงของจ ำนวนวันที่ตรวจวัด รวมถึงฤดูกำลที่
แตกต่ำงกัน จึงไม่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกันได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : -  
หลักฐานอ้างอิง : 

ผลกำรตรวจวัดสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) พ้ืนที่มำบตำพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง (ต.ค. 2559 - 
ก.พ. 2560) 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 : กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5.2 : ร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กเฉลี่ยรำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ในพ้ืนที่หน้ำ
พระลำน จังหวัดสระบุรี 
ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำกร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ยรำยวันจำกสถำนีตรวจวัด

คุณภำพอำกำศบริเวณสถำนีต ำรวจภูธรหน้ำพระลำน จังหวัดสระบุรี ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 อยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำน (ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

เงื่อนไข : -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
ร้อยละ 73.00 ร้อยละ 73.00 ร้อยละ 73.00 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละออง
ขนำดเล็กเฉลี่ยรำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
ในพ้ืนที่หน้ำพระลำน จังหวัดสระบุรี 

ร้อยละ 73.00 ร้อยละ 42.38   

  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ติดตำมตรวจสอบฝุ่นละออง สรุปผลกำรตรวจวัดเป็นรำยวัน และเผยแพร่สู่สำธำรณะเป็นประจ ำทุกวัน 
2. ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองในช่วงหน้ำแล้ง 
3. ด ำเนินมำตรกำรควบคุมและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษ โดยจัดเจ้ำหน้ำที่พร้อมรถตรวจกำรณ์

ประจ ำในพ้ืนที่หน้ำพระลำนในช่วงวิกฤติ เพ่ือตรวจสอบปัญหำและประสำนแจ้งเตือนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กรณีพบว่ำมีแนวโน้มฝุ่นในพ้ืนที่สูง 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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4. ประสำนควำมร่วมมือกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรระบำยฝุ่นละออง
จำกแหล่งก ำเนิดทุกชนิดอย่ำงเคร่งครัดทั้งในช่วงกลำงวันและกลำงคืน อำทิเช่น กำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร
ที่มีกำรระบำยฝุ่นละออง ในเวลำปกติและเวลำกลำงคืน กำรตรวจสอบ/ตรวจจับรถบรรทุกที่มีควันด ำ และรถที่
ไม่มีกำรปิดคลุมอย่ำงมิดชิด กำรท ำควำมสะอำด ล้ำง กวำดและดูดฝุ่นบนถนนสำธำรณะทุกวัน (อย่ำงน้อยวันละ 
2 - 3 ครั้งในช่วงเช้ำ กลำงวัน และเย็น) รวมทั้งปรับปรุงถนนสำธำรณะและไหล่ทำงให้ได้ตำมมำตรฐำน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. ผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลำง และส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรแก้ไข   
2. กำรประกำศให้พื้นที่เป็นเขตควบคุมมลพิษ ท ำให้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
3. กำรผลักดันในระดับนโยบำย ผ่ำนกลไกกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทั้งจำกส่วนกลำงและ

คณะกรรมกำรระดับพ้ืนที่ ท ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมส ำคัญและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
4. หน่วยงำนและทุกภำคส่วนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมและให้ควำมส ำคัญกบักำรแก้ไขปัญหำ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. แหล่งก ำเนิดฝุ่นละอองที่มำจำกภำคถนนและกำรจรำจร ยังเป็นปัญหำที่ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรปรับปรุงถนนให้มีคุณภำพดี เหมำะสมกับกำรใช้งำนในพ้ืนที่ กำรขอควำมร่วมมือแหล่งก ำเนิด
ภำคอุตสำหกรรม เช่น โรงปูนซีเมนต์ โรงโม่บดย่อยหิน ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดฝุ่นละอองจำกกำรประกอบ
กิจกำรของตนเอง รวมถึงกำรเข้มงวดกับยำนพำหนะที่สัญจร โดยเฉพำะรถบรรทุกที่ขนส่งหินในพ้ืนที่ 

2. หน่วยงำนในพ้ืนที่ เช่น ส ำนักงำนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขำดแคลนงบประมำณและเครื่องมือใน
กำรด ำเนินกำรเพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองในพ้ืนที่ 

3. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจำกสภำพอุตุนิยมวิทยำและฤดูกำล มีผล
ต่อกำรกระจำยตัวของสำรมลพิษในบรรยำกำศ ดังนั้น จึงไม่สำมำรถใช้ค่ำเฉลี่ยรอบ 12 เดือน เป็นฐำนในกำร
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินในรอบ 5-6 เดือนได้ เพรำะมีควำมแตกต่ำงของจ ำนวนวันที่ตรวจวัด รวมถึงฤดูกำลที่
แตกต่ำงกัน จึงไม่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกันได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 

ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ต ำบลหน้ำพระลำน จังหวัดสระบุรี (1 ต.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 : กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3 : ร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กเฉลี่ยรำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำกร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ยรำยวันจำกสถำนีตรวจวัด

คุณภำพอำกำศในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลของกรมควบคุมมลพิษ ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
เงื่อนไข : -  
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
ร้อยละ 99.58 ร้อยละ 99.58 ร้อยละ 99.58 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละออง
ขนำดเล็กเฉลี่ยรำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ร้อยละ 99.58 ร้อยละ 98.91   

  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ติดตำมตรวจสอบฝุ่นละออง สรุปผลกำรตรวจวัดเป็นรำยวนั และเผยแพร่สู่สำธำรณะเป็นประจ ำทุกวัน 
2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศและเสียงในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
3.  ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองในช่วงหน้ำแล้ง 
4.  ด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรตรวจสอบตรวจจับ รถยนต์ควันด ำ - เสียงดัง 
5.  ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดกำรปัญหำมลพิษจำกกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ โดยเฉพำะโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีต่ำงๆ 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
คพ. ได้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดันกำรแก้ไขปัญหำร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเต็มที่ โดยกำรเสนอ

เกณฑ์กำรประเมินผล คือ ร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน เฉลี่ยรำยวัน ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 98 หรือคิดเป็นจ ำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินมำตรฐำน เพียง 4 วันใน 1 ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับจ ำนวนแหล่งก ำเนิด
มลพิษที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน ทั้งจ ำนวนยำนพำหนะ กำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่ภำครัฐได้ด ำเนินกำรในปี 2560 รวมทั้งฐำนข้อมูล
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 96.12 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

เนื่องจำกภำวะควำมเป็นเมืองหลวงที่มีประชำกรอำศัยหนำแน่น มีกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก  
ทั้งโครงกำรก่อสร้ำงที่พักอำศัยและกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ รวมถึงปริมำณยำนพำหนะที่มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น
ในทุกปี ส่งผลให้ปริมำณมลพิษเพ่ิมข้ึนด้วย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  - 
หลักฐานอ้างอิง : 

ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (1 ต.ค. 2559 - 28 ก.พ. 2560) 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบบริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ค าอธิบาย : 
 วัดควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบบริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

โดยเป็นกำรบูรณำกำรข้อมูล จำกส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดย 
1.  ผลส ำรวจข้อมูลและฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละหน่วยงำนในสังกัด ทส. 
2.  ปรับปรุงข้อมูลชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละหน่วยงำนให้เป็น

ปัจจุบัน 
3.  รำยงำนสถำนกำรณ์หรือแผนที่ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง (ทสจ. และสสภ. ใช้

ประโยชน์)  
4.  มีระบบภูมิสำรสนเทศแบบออนไลน์ให้บริกำร (GIS Web Portal)  

 กำรด ำเนินงำน 
1.  ส ำรวจข้อมูลจำกหน่วยงำน ทสจ. และ สสภ. ผ่ำนระบบออนไลน์ ว่ำมีกำรใช้ข้อมูลใดจำกหน่วยงำนระดับกรม

ในกำรปฏิบัติงำนหรือใช้ประโยชน์  
2.  วิเครำะห์ สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศและระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูล 1 เรื่อง  
3.  พัฒนำระบบให้บริกำรภูมิสำรสนเทศแบบออนไลน์เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนโดยมำตรฐำนสำกล  
4.  มีระบบแสดงผลแผนที่กำรใช้ประโยชน์ของหน่วยงำน ทสจ. สสภ. เพ่ือเสนอผู้บริหำร 

เงื่อนไข :  - 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
จัดท ำโครงสร้ำงข้อมูล 

ส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้ข้อมูล 
ผลกำรส ำรวจ มีกำรน ำข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 

ผลกำรส ำรวจ มีกำรน ำข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 27 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำระบบบริกำร
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 

จัดท ำโครงสร้ำง
ข้อมูล 
ส ำรวจควำม
ต้องกำรกำรใช้
ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประกอบกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรข้อมูล คือ 
 ชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศ จ ำนวน 65 ชั้น

ข้อมูล ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น 
 เอกสำรโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูล

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมและบูรณำกำรกำรติดตำมและ
ประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
ประกอบด้วย 
- รำยงำนสรุปแบบส ำรวจควำมต้องกำร 

กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ส ำหรับ ทสจ. และ สสภ. 

- เอกสำรสรุปจำกหน่วยงำน 9 กรม 
(เอกสำรกำรส ำรวจ วิเครำะห์ข้อมูล ของ
หน่วยงำน 9 กรม) 

  

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำระบบบริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
2. ในกำรจัดท ำโครงสร้ำงข้อมูล ส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้ข้อมูล จะต้องรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ก่อนกำรด ำเนินกำร

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นก่อน แล้วจึงท ำกำรศึกษำ และวิเครำะห์เพื่อจัดท ำโครงสร้ำงข้อมูล ส ำรวจควำมต้องกำร
ใช้ข้อมูล 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
สำมำรถน ำผลจำกกำรด ำเนินกำรที่เคยท ำไว้แล้วมำเพ่ือกำรต่อยอดส ำหรับกำรด ำเนินงำนได้ เช่น โครงกำร

พัฒนำฐำนข้อมูลกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และบูรณำกำร กำรติดตำม และประเมินผล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ชั้นข้อมูลภูมิ
สำรสนเทศเดิม จ ำนวน 65 ชัน้ข้อมูล เป็นต้น 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

ควำมทันสมัย และครบถ้วนของข้อมูล 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 28 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
ควรมีกำรวำงแผนกำรบ ำรุงรักษำในอนำคต ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. ชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศเดิม จ ำนวน 65 ชั้นข้อมูล (ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรด ำเนินงำน) 
2. เอกสำรโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและบูรณำกำรกำรติดตำม

และประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ประกอบด้วย 
- รำยงำนสรุปแบบส ำรวจควำมต้องกำร กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม ส ำหรับ ทสจ.และ สสภ. 
- เอกสำรสรุปหน่วยงำน 9 กรม (เอกสำรกำรส ำรวจ วิเครำะห์ข้อมูล ของหน่วยงำน 9 กรม) 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 2 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 

 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 29 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่

ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
ค าอธิบาย : 

เป็นกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเปรียบเทียบกับแผนกำรกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน โดยประเมินจำกปริมำณและประสิทธิภำพของกำรชี้แจงของส่วนรำชกำร ตำมแผนของกำรด ำเนินงำนใน
แต่ละรอบของกำรประเมิน 
เงื่อนไข : 

ตัวชี้วัดบังคับ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทำงกำรสร้ำงควำมรับรู้
ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ  ได้แก่ ปลัดกระทรวง  อธิบดี  และหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่
มีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง  กรม  ตลอดจนผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชนมีหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบในกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แก่ประชำชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. จัดท ำร่ำงประเด็นหัวข้อกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
2. จัดท ำร่ำงแผนกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เพื่อกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน รอบท่ี 1 ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2559  



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 30 

ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2560 ด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมตำมแผนกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจฯ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  -  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  - 
หลักฐานอ้างอิง : 
1) ประเด็นหัวข้อกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนซึ่ง ปกท.ทส. เห็นชอบ 
2) แผนกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนซึ่ง ผอ.สบก. เห็นชอบ 
3) แผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4) แผนกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนรำยเดือน ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 35 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับ

มอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : รอ้ยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญท่ีทันต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำมี) 
ค าอธิบาย : 
 เป็นกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร ในกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่อสถำนกำรณ์  โดยประเมินจำก

ควำมสำมำรถของส่วนรำชกำรในกำรชี้แจงประเด็นข่ำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด มีกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่
ครบถ้วนและตรงประเด็น ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของกำรประเมิน 

 เจ้ำภำพตัวชี้วัด ประกอบด้วย ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี [ส ำนักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติกำรนำยกรัฐมนตรี 
(Prime Minister Operation Center: PMOC)] และกรมประชำสัมพันธ์ 

เงื่อนไข : 
ตัวชี้วัดบังคับ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทำงกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำม

เข้ำใจแก่ประชำชน โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ  ได้แก่ ปลัดกระทรวง  อธิบดี  และหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำกระทรวง  กรม  ตลอดจนผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญที่ทันต่อ
สถำนกำรณ์ 

ร้อยละ 100 ไม่มีประเด็น 
ที่ต้องชี้แจง 

- - 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : - 
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ตารางที่ 1 : แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ เร่ือง ประเด็น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ 
(ครั้ง) 

วิทย ุ
(ครั้ง) 

สิ่งพิมพ์ 
(ครั้ง) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์

(ครั้ง) 

สื่อ
อื่นๆ 
(ครั้ง) 

กิจกรรม 
(ครั้ง) 

1 กำรบริหำรจัดกำรน  ำ ระบบกระจำยน  ำนอกเขต
ชลประทำนทั งน  ำบนดิน และน  ำ
ใต้ดิน 

ข้อ 9 กำรรักษำควำมมั่นคง 
ของฐำนทรัพยำกร และกำร 
สร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรอนุรักษ์  
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
     (9.4) บริหำรจัดกำรน  ำ 
ของประเทศให้เป็นเอกภำพ 
ในทุกมิติทั งเชิงปริมำณและ 
คุณภำพฯ 

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม 
เข้ำใจแก่ประชำชน 
เกี่ยวกับกำรแกไ้ขปัญหำ 
กำรขำดแคลนน  ำอุปโภค 
บริโภค กำรจัดหำแหล่ง 
น  ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
ในพื นที่ประสบภยัแล้ง 
และ ให้เข้ำถึงประชำชน 
ในทุกพื นที่ 

ประชำชนใน 
พื นที่
เป้ำหมำย/ 
สื่อมวลชน 

1 25 - 5 - - 

2 กำรบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรธรณีอย่ำง
ยั่งยืน 

สำระส ำคญั พระรำชบัญญตัิแร่ 
พ.ศ. ......... 

ข้อ 9 กำรรักษำควำมมั่นคง 
ของฐำนทรัพยำกร และกำร 
สร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรอนุรักษ์  
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม 
เข้ำใจ สิทธิประโยชน์และ 
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
กำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำ 
ด้วยแร่ และกฎหมำยพิกัด 
อัตรำค่ำแร่ภำคหลวงฯ  
แก่ประชำชน 

องค์กร
ภำครัฐ/ 
องค์กร
ภำคเอกชน/ 
ภำคประชำชน 
และ
สื่อมวลชน 

- 25 1 3 - - 

3 กำรส่งเสริมกำรผลิต
และกำรบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กำรลดใช้ถุงพลำสติก ลดโลก
ร้อน 

ข้อ 9 กำรรักษำควำมมั่นคง 
ของฐำนทรัพยำกร และกำร 
สร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรอนุรักษ์  
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
    ส่งเสริมสังคมที่เป็นมติรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ให้ประชำชน 
ลดกำรใช้ถุงพลำสติก ลด 
โลกร้อน และสร้ำงควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร 
จัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำง 
ยั่งยืน 

ประชำชน
ทั่วไป/ 
สื่อมวลชน 

- 25 - 4 - - 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ 
(ครั้ง) 

วิทย ุ
(ครั้ง) 

สิ่งพิมพ์ 
(ครั้ง) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์

(ครั้ง) 

สื่อ
อื่นๆ 
(ครั้ง) 

กิจกรรม 
(ครั้ง) 

4 กำรจัดกำรขยะมลู
ฝอย และสิ่งแวดล้อม 

กำรด ำเนินกำร "เดินหน้ำแก้ไข
ปัญหำคลองแสนแสบใหส้ะอำด 
ภำยใน 2 ปี" 

ข้อ 9 กำรรักษำควำมมั่นคง 
ของฐำนทรัพยำกร และกำร 
สร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรอนุรักษ์  
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม 
เข้ำใจเกี่ยวกับ กำรด ำเนิน 
กำรพัฒนำ ปรับปรุง และ 
แก้ไขปัญหำคลองแสนแสบ 
และ บรเิวณโดยรอบให ้
เป็นเส้นทำงคมนำคม 

ประชำชน/ 
นักท่องเที่ยว 
และ 
สื่อมวลชน 

- 25 1 3 - - 

5 กำรเผยแพร่ภำรกิจ
ผลกำร 
ด ำเนินงำนตำม
นโยบำยของ 
กระทรวงฯ และ
ภำรกิจส ำคัญ 
ของหน่วยงำนใน
สังกัด 

เผยแพรภ่ำรกจิผลกำร
ด ำเนินงำนของ 
กระทรวงฯ และภำรกิจส ำคัญ
ของ 
หน่วยงำนในสังกัด 

ข้อ 9 กำรรักษำควำมมั่นคง 
ของฐำนทรัพยำกร และกำร 
สร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรอนุรักษ์  
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ให้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ 
ภำรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน 
ที่ส ำคัญของกระทรวงฯ 

ประชำชน
ทั่วไป/ 
สื่อมวลชน 

- - 126 381 - 10 
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ตารางที่ 2 : แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

เร่ือง 
ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

รวมท้ังสิ้น 

1. การบริหารจัดการน้ า 
- ระบบกระจำยน  ำนอกเขตชลประทำน ทั งน  ำบน
ดิน และน  ำใตด้ิน 

       - วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (2) 

- โทรทัศน์ (1) 
- วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

- วิทยุ (9) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

  30 คร้ัง 
- โทรทัศน์ (1) 
- วิทยุ (25) 
- สื่อออนไลน์ (4) 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างย่ังยืน
สำระส ำคญัพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ.... 

       - วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

- วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

- วิทยุ (9) 
- สิ่งพิมพ์ (1) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

  29 คร้ัง 
- วิทยุ (25) 
- สิ่งพิมพ์ (1) 
- สื่อออนไลน์ (3) 

3. การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กำรลดใช้ถุงพลำสติกลดโลกร้อน 

       - วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

- วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (2) 

- วิทยุ (9) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

  29 คร้ัง 
- วิทยุ (25) 
- สื่อออนไลน์ (4) 

4. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
กำรด ำเนินกำร "เดินหน้ำแก้ไขปัญหำคลองแสน
แสบให้สะอำด ภำยใน 2 ปี 

       - วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

- วิทยุ (8) 
- สิ่งพิมพ์ (1) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

- วิทยุ (9) 
- สื่อออนไลน์ (2) 

  30 คร้ัง 
- วิทยุ (25) 
- สิ่งพิมพ์ (1) 
- สื่อออนไลน์ (4) 

รวม        37 คร้ัง 
- วิทยุ (32) 
- สื่อออนไลน์ (5) 

39 คร้ัง 
- โทรทัศน์ (1) 
- วิทยุ (32) 
- สิ่งพิมพ์ (1) 
- สื่อออนไลน์ (5) 

42 คร้ัง 
- วิทยุ (36) 
- สิ่งพิมพ์ (1) 
- สื่อออนไลน์ (5) 

  118 คร้ัง 
- โทรทัศน์ (1) 
- วิทยุ (100) 
- สิ่งพิมพ์ (2) 
- สื่อออนไลน์ (15) 
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เร่ือง 
ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

5. การเผยแพร่ภารกิจผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงฯ และภารกิจส าคัญของหน่วยงานในสังกัด 
- สิ่งพิมพ์ ได้แก่ โปสเตอร์ 126 
ครั ง 

สิ่งพิมพ์ (12) สิ่งพิมพ์ (12) สิ่งพิมพ์ (12) สิ่งพิมพ์ (15) สิ่งพิมพ์ (15) สิ่งพิมพ์ (12) สิ่งพิมพ์ (12) สิ่งพิมพ์ (12) สิ่งพิมพ์ (12) สิ่งพิมพ์ (12)   

- สื่อออนไลน์ 381 ครั ง ได้แก ่ สื่อออนไลน์ 
(38) 

สื่อออนไลน์ 
(38) 

สื่อออนไลน์ 
(38) 

สื่อออนไลน์ 
(38) 

สื่อออนไลน์ 
(38) 

สื่อออนไลน์ 
(38) 

สื่อออนไลน์ 
(38) 

สื่อออนไลน์ 
(38) 

สื่อออนไลน์ 
(39) 

สื่อออนไลน์ 
(38) 

  

1. เว็บไซต์กระทรวงฯ (80) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   
2. ไลน์โฆษก (100) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   
3. Facebook ทส. (100) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   
4. G-NEWS (100) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   
5. จดหมำยข่ำวออนไลน์ (1)         1    

- กิจกรรม ได้แก่ กำรแถลงข่ำว 
10 ครั ง 

กิจกรรม (1) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1)   

รวมทั้งสิ้น 
517 คร้ัง 

51 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(12) 
สื่อออนไลน์ 
(38) 
กิจกรรม (1) 

51 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(12) 
สื่อออนไลน์ 
(38) 
กิจกรรม (1) 

51 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(12) 
สื่อออนไลน์ 
(38) 
กิจกรรม (1) 

54 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(15) 
สื่อออนไลน์ 
(38) 
กิจกรรม (1) 

54 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(15) 
สื่อออนไลน์ 
(38) 
กิจกรรม (1) 

51 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(12) 
สื่อออนไลน์ 
(38) 
กิจกรรม (1) 

51 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(12) 
สื่อออนไลน์ 
(38) 
กิจกรรม (1) 

51 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(12) 
สื่อออนไลน์ 
(38) 
กิจกรรม (1) 

52 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(12) 
สื่อออนไลน์ 
(39) 
กิจกรรม (1) 

51 คร้ัง 
สิ่งพิมพ์ 
(12) 
สื่อออนไลน์ 
(38) 
กิจกรรม (1) 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่

ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda base) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : จัดหำที่ดินให้ผู้ยำกไร้ 
ค าอธิบาย :  
 รัฐบำลมีนโยบำยส ำคัญในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล  ำ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 

2557 เห็นชอบระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ พ.ศ. 2557 โดยมี
กรอบแนวทำงด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ และคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยงข้อง รวมทั ง 
คทช. จังหวัด คือ กำรจัดที่ดินท ำกินให้แก่ชุมชน (ในรูปแปลงรวม) โดยให้สิทธิอยู่อำศัยท ำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์
รำยบุคคล รวมทั งสนับสนุนเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคพื นฐำนที่เหมำะสมกับสภำพพื นที่และส่งเสริมกำรด ำรงชีพ
เพ่ือให้รำษฎรพ่ึงตนเองได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน โดยกำรด ำเนินงำนจัดหำที่ดินให้ผู้ยำกไร้ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ 

1. การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าถาวรและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
- พื นที่ป่ำสงวนฯ หมำยถึง ป่ำสงวนแห่งชำติที่ได้รับกำรตรวจสอบเพื่อกำรจัดหำที่ดินท ำกินให้ชุมชน 

(100,446 ไร่) ซึ่งเป็นเป้ำหมำยแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยท ำกำรส ำรวจ  และ
ตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของรำษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมบัญชีรำยชื่อ และผังแปลง
ที่ดิน ตำมโครงกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ ในบริเวณพื นที่ด ำเนินกำร เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับ
กำรจัดกำรที่ดินภำยใต้กำรด ำเนินงำนของอนุกรรมกำรจัดหำที่ดิน 

- วัดจำกจ ำนวนพื นที่ (ไร่) ที่คณะอนุกรรมกำรนโยบำยที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจำรณำเห็นชอบ 
พื นที่ป่ำไม้ถำวร 
- พื นที่ป่ำไม้ถำวร หมำยถึง พื นที่ที่ก ำหนดให้รักษำไว้เป็นป่ำไม้ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 

2504 หลังจำกนั นมีกำรส ำรวจและพิจำรณำตำมขั นตอนของกำรจ ำแนกประเภทที่ดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน 
ชนิดดิน  ควำมเหมำะสมของดิน กำรถือครองที่ดิน กำรใช้ประโยชน์ในพื นที่ที่ถูกจ ำแนกไว้ประกอบกำร
พิจำรณำว่ำพื นที่ส่วนใดที่จะรักษำไว้เป็นป่ำไม้ถำวรของชำติ หรือส่วนใดจะจ ำแนกเป็นที่จัดสรร เสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนที่ มีมติให้รักษำไว้เป็นป่ำไม้ถำวร พื นที่ดังกล่ำวจะถูกส่งมอบให้กรม
ป่ำไม้เพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป พื นที่ป่ำไม้ถำวรที่ด ำเนินกำรนี เป็นพื นที่ตำม
โครงกำรส ำรวจ ตรวจสอบจัดท ำข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื นที่ป่ำไม้ถำวรที่ได้รับงบประมำณ
ในปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีฐำนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่ดินและป่ำไม้ในพื นที่ป่ำไม้ถำวรได้อย่ำงเป็นระบบ และลดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ที่ดินและป่ำไม้ถำวรระหว่ำงรัฐกับรำษฎรในพื นที่ป่ำไม้ถำวร โดยมีกำรด ำเนินกำรส ำรวจ – ตรวจสอบใน
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ขอบเขตพื นที่ป่ำไม้ถำวรดังนี  
1. ส ำรวจ - ตรวจสอบสภำพป่ำ และกำรใช้ที่ดินในพื นที่ป่ำไม้ถำวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลจ ำนวนเนื อที่ทั งหมด

ของสภำพป่ำที่เหลืออยู่และจ ำนวนเนื อที่รวมทั งหมดของกำรใช้ที่ดินในพื นที่ป่ำไม้ 
2. ส ำรวจกำรถือครองพื นที่ป่ำไม้ถำวรเพ่ือให้ได้ข้อมูลว่ำในกำรจ ำแนกกำรใช้ที่ดินในพื นที่ป่ำไม้ถำวร

ทั งหมดนั นใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท ำอะไร โดยท ำกำรส ำรวจ/รังวัดแปลงที่ดินผู้ครอบครอง รวมถึง
กำรส ำรวจลักษณะสภำพพื นที่ 

3. ส ำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภำพพื นที่ต่ำงๆที่มีในพื นที่ทั งนี น ำข้อมูลที่ได้มำพิจำรณำตำมกฎหมำย มติ
คณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ที่ดินและป่ำไม้ในพื นที่ป่ำไม้ถำวรต่อไป 

- กำรจัดหำที่ดินให้ผู้ยำกไร้ในพื นที่ป่ำไม้ถำวร (จ ำนวน 198,802 ไร่) ซึ่งเป็นกำรส ำรวจข้อมูลเพ่ือเตรียมกำร
จัดหำที่ดินน ำไปด ำเนินกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน โดยประเมินจำกขั นตอนกำรปฏิบัติงำนดังนี  
1. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่เสนอพื นที่เป้ำหมำย 
2. กรมป่ำไม้ตรวจสอบ/จัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
3. กรมป่ำไม้อนุมัติแผน/แจ้งให้ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่ด ำเนินกำร 
4. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือซักซ้อมแผนกำรปฏิบัติงำน 
5. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่ ออกค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ไปปฏิบัติงำน/จัดเตรียมข้อมูลกำรด ำเนินงำน 
6. เจ้ำหน้ำที่ออกปฏิบัติงำนตำมแผนในพื นท่ีป่ำไม้ถำวร 
7. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กรมป่ำไม้ทรำบ 

2. การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าชายเลน จ ำนวน 5,000 ไร่ 
- กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เป็นหนึ่งในส่วนรำชกำรที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนตำมนโยบำยดังกล่ำว ในปี 

2560 มีกำรก ำหนดพื นที่จัดที่ดินท ำกนิให้กับชุมชนจ ำนวน 5,000 ไร่ โดยท ำกำรส ำรวจและตรวจสอบข้อมูล
แปลงที่ดินของรำษฎรในพื นที่ป่ำชำยเลน ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ท ำกำรตรวจสอบ 
ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมบัญชีรำยชื่อ และผังแปลงที่ดินในพื นที่เป้ำหมำย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
พร้อมรับรองกำรจัดที่ดินภำยใต้กำรด ำเนินงำนของอนุกรรมกำรจัดที่ดินพิจำรณำเห็นชอบ 

เงื่อนไข :  -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

พื้นที่เป้าหมาย การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
2.1 พื นที่ป่ำสงวน 
- พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
- พื นที่ป่ำไม้ถำวร 

 
41,845 ไร่ 

- 

 
83,690 ไร่ 
165,683 ไร่ 

 
100,446 ไร่ 
198,802 ไร่ 

2.2 พื นที่ป่ำชำยเลน 2,000 ไร่ 4,222 ไร่ 5,000 ไร่ 
รวม 43,845 ไร่ 253,595 ไร่ 304,248 ไร่ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 43,845 ไร่ 46,421.31 ไร่   
2.1 พื นที่ป่ำสงวน 
- พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
- พื นที่ป่ำไม้ถำวร 

 
41,845 ไร่ 

- 

 
44,332 ไร่ 

  

2.2 พื นที่ป่ำชำยเลน 2,000 ไร่ 2,089.31 ไร่   
  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าถาวรและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

1. ผลกำรพิจำรณำพื นที่เป้ำหมำย คทช. จังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ล าดับ พื้นที่เป้าหมาย จังหวัด เนื้อที่ท่ี คทช.จังหวัดเห็นชอบ 

ไร ่ งาน ตารางวา 
1 ป่ำสองฝั่งล ำน  ำแควน้อย พิษณุโลก 12,791 - - 
2 ป่ำแม่น  ำน่ำนฝั่งตะวันออกตอนใต ้ น่ำน 17,535 - - 
3 ป่ำน  ำว้ำและป่ำห้วยสำลี่ น่ำน 14,006 - - 

รวม 44,332 - - 
 

 การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าชายเลน 
1. ประสำนงำนรำชกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดเตรียมข้อมูลและนัดประชุมเพ่ือเสนอเรื่องกำรจัดที่ดิน เนื อท่ีจ ำนวน 5,000 ไร่ ในกำรประชุมสภำ

องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ประชำสัมพันธ์ชี แจงรำยละเอียดโครงกำรจัดที่ดินให้แก่รำษฎรในพื นที่เป้ำหมำยเพื่อรับสมัครรำษฎรที่สนใจ

เข้ำร่วมโครงกำร 
4. เตรียมข้อมูลพื นที่เตรียมกำรโครงกำรจัดที่ดินและจัดท ำแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตพื นที่ที่เตรียมด ำเนิน

โครงกำร (พื นทีโ่ครงกำรทั งหมด 12,000 ไร่ แบ่งเป็น จัดสรรให้รำษฎร 5,000 ไร่ และปลูกป่ำชำยเลน ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ 7,000 ไร่) 

5. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมบัญชีรำยชื่อและรูปแปลงที่ดินของรำษฎรผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ ได้แล้วเสร็จ จ านวน 2,089.31 ไร่ (ตำมข้อมูลกำรขึ นทะเบียน คทช. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) 

6. ผลกำรตรวจสอบพื นท่ีที่ดินที่ขอขึ นทะเบียน คทช. ปีงบประมำณ 2560 ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง 

 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ล าดับ พื้นที่เป้าหมาย เนื้อที่ท่ีได้รับการขอขึ้นทะเบียน (ไร่) 
ป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช 

1 ต.ปำกพูน  285.46 
2 ต.ท่ำชัก 305.76 
3 ต.ปำกนคร 118.37 
4 ต.ท่ำไร่ 395.89 
5 ต.บำงจำก 131.00 
6 ต.คลองน้อย 294.14 
7 ต.ปำกพนังฝั่งตะวันตก 452.63 
8 ต.ท่ำศำลำ 106.06 

รวม 2,089.31 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลกัฐานอ้างอิง : 
1. ผลกำรพิจำรณำพื นที่เป้ำหมำย คทช. จังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 3 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  
กลุ่มจังหวัด หรือการบรูณาการการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน  

(Area base) 
 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 3 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน

หลำยพื้นท่ีหรือหลำยหน่วยงำน (Area base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำก สัดส่วนของปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรสะสมตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2558 ถึงงบประมำณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงในพ้ืนที่ทั่วประเทศทั้งหมดจำก
ฐำนข้อมูลปี 2558 (ปริมำณ 30.49 ล้ำนตัน) 

 ขยะมูลฝอยตกค้ำง หมำยถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน ำไปทิ้งในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำง
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้ำงตำมพ้ืนที่ว่ำงทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558  

 กระบวนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ประกอบด้วย กำรฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer 
Landfill) กำรฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล (Sanitary Landfill) เตำเผำที่มีระบบก ำจัดมลพิษทำงอำกำศ กำร
แปรรูปเพื่อผลิตพลังงำน (WTE) กำรหมักท ำปุ๋ย (Compost) กำรแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) กำรก ำจัดขยะ
มูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภำพ (MBT) กำรฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนำดน้อยกว่ำ 50 ตัน/วัน 
และเตำเผำ ขนำดน้อยกว่ำ 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก ำจัดอำกำศเสีย 

เงื่อนไข : -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 

- 
ร้อยละ 81.42 
(24.83/30.49) 

ร้อยละ 85 
(25.92/30.49) 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงได้รับ
กำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

-    

 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 42 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 3 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือกำรบูรณำกำร 

กำรด ำเนินงำนหลำยพ้ืนที่หรือหลำยหน่วยงำน (Area base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำก สัดส่วนของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

เปรียบเทียบกับปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 
 ปริมำณขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง หมำยถึงปริมำณขยะมูลฝอยที่น ำไปก ำจัดอย่ำงถูกต้อง รวม

กับปริมำณขยะมูลฝอยที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์ ในปีงบประมำณ 2560 ทั่วประเทศ 
 ปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 หมำยถึง ขยะมูลฝอย ซึ่งค ำนวณจำกอัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย คูณ

ด้วยจ ำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ ปี พ.ศ. 2559 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบำลนคร 0.00189 ตัน/คน/วัน 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบำลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบำลต ำบล 0.00102 ตัน/คน/วัน 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยำ 0.00390 ตัน/คน/วัน 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 0.00091 ตัน/คน/วัน 

 กระบวนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ประกอบด้วย กำรฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer 
Landfill) กำรฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล (Sanitary Landfill) เตำเผำที่มีระบบก ำจัดมลพิษทำงอำกำศ 
กำรแปรรูปเพื่อผลิตพลังงำน (WTE) กำรหมักท ำปุ๋ย (Compost) กำรแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) กำร
ก ำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภำพ (MBT) กำรฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนำดน้อยกว่ำ 
50 ตัน/วัน และเตำเผำ ขนำดน้อยกว่ำ 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก ำจัดอำกำศเสีย และรวมถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

เงื่อนไข : - 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 

- ร้อยละ 55 ร้อยละ 55 

 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
กำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

-    

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 3 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือกำรบูรณำกำร 

กำรด ำเนินงำนหลำยพ้ืนที่หรือหลำยหน่วยงำน (Area base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์ 
ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำกสัดส่วนของปริมำณขยะมูลฝอยที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์ ในปี พ.ศ.2560 เปรียบเทียบกับปริมำณ

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2560 
 ปริมำณขยะมูลฝอยที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์ หมำยถึง ปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2560 

ได้ถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ผ้ำป่ำรีไซเคิล กำรล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning 
Day กิจกรรมท ำปุ๋ยหมัก น้ ำหมักชีวภำพ กิจกรรมร้ำนรับซื้อของเก่ำสีเขียว กิจกรรมธนำคำรขยะชุมชน ธนำคำร
ขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลำดนัดมือสอง เป็นต้น 

 ปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 หมำยถึง ขยะมูลฝอย ซึ่งค ำนวณจำกอัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย คูณ
ด้วยจ ำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ ปี พ.ศ. 2559 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบำลนคร 0.00189 ตัน/คน/วัน 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบำลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบำลต ำบล 0.00102 ตัน/คน/วัน 
- อัตรำกำรเกดิขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยำ 0.00390 ตัน/คน/วัน 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 0.00091 ตัน/คน/วัน 

เงื่อนไข :  -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
- ร้อยละ 21.6 ร้อยละ 21.6 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ำ
กลับมำใช้ประโยชน์ 

-    

 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 4 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน 

หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 
 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล 

และกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ (Innovation base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ค าอธิบาย :  

เป็นกำรวัดประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำร รำยจ่ำยภำพรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 
เงื่อนไข : 

ตัวชี้วัดบังคับ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2559 เห็นชอบกับเรื่องมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยภำพรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
96 และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเป็นรำยไตรมำส 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ร้อยละ 45 ร้อยละ 29.88   
  
ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงาน :  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบรายจ่าย งบประมาณ พ.ร.บ. ปี 2560 เบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบบุคลำกร 849,799,900.00 351,534,009.59 41.37 
2. งบด ำเนินงำน 245,049,200.00 72,786,518.66 29.70 
3. งบลงทุน 310,053,600.00 11,863,738.00 3.83 
4. งบเงินอุดหนุน 875,000.00 874,999.78 100.00 
5. งบรำยจ่ำยอื่น 192,056,800.00 40,440,378.68 21.06 

  รวม 1,597,834,500.00 477,499,643.71 29.88 
    
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1,597,834,500 บำท 
2. พิมพ์รำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำก

ระบบ GFMIS (ZFMA 46) เพ่ือใช้ค ำนวณลลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ จ ำนวน 5 ครั้ง (หลักฐำนอ้ำงอิงที่ 1) 
โดยมีควำมก้ำวหน้ำของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2560 งบประมำณได้รับสุทธิ จ ำนวน 
1,597,834,500 บำท มีลลกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 477,499,644.71 บำท ดังนี้ 
2.1 เดือนตุลาคม 2559 ได้รับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายจ านวน 73,003,082.17 บาท คิด

เป็นร้อยละ 4.57 
1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีลลเบิกจ่ำยจ ำนวน 68,497,135.43 บำท คิดเป็นร้อยละ 

8.06  
2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท มีลลเบิกจ่ำยจ ำนวน 4,235,011.74 บำท คิดเป็นร้อยละ 

1.73 
3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท มีลลเบิกจ่ำยจ ำนวน 32,900 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.01 
4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท ยังไม่มีลลเบิกจ่ำย 
5) งบรำยจ่ำยอ่ืน ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท มีลลเบิกจ่ำยจ ำนวน 238,035 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.12 

2.2 เดือนพฤศจิกายน 2559 ได้รับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 
174,238,242.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.90 
1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 141,623,195.30 บำท คิด

เป็นร้อยละ 16.67 
2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 143,059 บำท 

คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 244,906,141 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 22,817,067.36 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 9.32 

3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน 143,059 
บำท รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 310,196,659 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 1,085,300 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 0.35 

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็นร้อยละ 
100 

5) งบรำยจ่ำยอ่ืน ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 7,837,680.07 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 4.08 

 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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2.3 เดือนธันวาคม 2559 ได้รับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 276,843,244.56 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 17.33 
1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 211,391,331.53 บำท คิดเป็น

ร้อยละ 24.88 
2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท (ให้หน่วยงำนอ่ืนเบิกแทน จ ำนวน 460,000 บำท) โอน

เปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 447,524 บำท (143,059+304,465) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 
244,601,676 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 39,978,324.78 บำท (เบิกแทนยังไม่มีลลเบิกจ่ำย) คิดเป็น
ร้อยละ 16.34 

3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน 447,524 บำท 
(143,059+304,465) รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 310,501,124 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 
5,091,269 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.64 

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็นร้อยละ 
100 

5) งบรำยจ่ำยอ่ืน ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท มีลลเบิกจ่ำยจ ำนวน 19,507,319.47 บำท คิดเป็นร้อยละ 
10.16 

2.4 เดือนมกราคม 2560 ได้รับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 374,547,503.32 
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.44 
1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 281,139,833.33 บำท คิดเป็น

ร้อยละ 33.08 
2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท บำท (ให้หน่วยงำนอ่ืนเบิกแทน จ ำนวน 560,000 บำท) 

โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 447,524 บำท (143,059+304,465) คงเหลืองบประมำณสุทธิ
จ ำนวน 244,601,676 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 55,756,532.62 บำท (เบิกแทนยังไม่มีลล
เบิกจ่ำย) คิดเป็นร้อยละ 22.79 

3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน 447,524 บำท 
(143,059+304,465) รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 310,501,124 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 
6,795,781 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.19 

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็นร้อยละ 
100 

5) งบรำยจ่ำยอ่ืน ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท มีลลเบิกสะสมจ่ำยจ ำนวน 29,980,356.59 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 15.61 

2.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้รบัจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 
477,499,643.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.88 
1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 351,534,009.59 บำท คิดเป็น

ร้อยละ 41.37 
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2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท (ให้หน่วยงำนอ่ืนเบิกแทน จ ำนวน 560,000 บำท) โอน
เปลี่ยนแปลงมำจำกงบลงทุนจ ำนวน 807,100.60 บำท รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 245,856,300.60 บำท 
และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 447,524 บำท (143,059+304,465) คงเหลืองบประมำณสุทธิ
จ ำนวน 245,408,776.60 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 72,786,518.66 บำท (รวมลลเบิกจ่ำยแทนกัน 
จ ำนวน 47,773 บำท) คิดเป็นร้อยละ 29.66 

3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน 447,524 บำท 
(143,059+304,465) รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 310,501,124 บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบ
ด ำเนินงำนจ ำนวน 807,100.60 บำท คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 309,694,02.40 บำท มีลล
เบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 11,863,738 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.83 

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีลลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็นร้อยละ 
100 

5) งบรำยจ่ำยอ่ืน ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท มีลลเบิกสะสมจ่ำยจ ำนวน 40,440,378.68 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 21.06 

3. ได้ด ำเนินกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1 ครั้ง ลงวันที่ 23 มกรำคม 2560 (หลักฐำน
อ้ำงอิง 2) 

3.2 จัดส่งส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมฯ ให้คณะกรรมกำรทรำบ วันที่ 24 มกรำคม 2560 
(หลักฐำนอ้ำงอิง 3) 

4. จัดท ำรำยงำนสรุปลลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อม จำกระบบ GFMIS ด้วยยอดเบิกจ่ำยสะสม เสนอปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจ ำเดือน จ ำนวน 5 ครั้ง เป็นไปตำมแลน (หลักฐำนอ้ำงอิงที่ 4) 
- ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวำคม 2559 
- ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกรำคม 2560 
- ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 
- ครั้งที่ 5 วันที่ 16 มีนำคม 2560 

5. จัดท ำรำยงำนสรุปลลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำกระบบ GFMIS ด้วยยอดเบิกจ่ำยสะสม โดย
แจ้งหน่วยงำนในสังกัดทรำบ เป็นประจ ำเดือน จ ำนวน 5 ครั้ง (หลักฐำนอ้ำงอิง 5) 
- ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวำคม 2559 
- ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกรำคม 2560 
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- ครั้งที่ 4 วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 
- ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนำคม 2560    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. กำรซ่อมใหญ่อำกำศยำน ต้องส่งไปถอดตรวจ ณ ต่ำงประเทศ ซึ่งต้องอำศัยเวลำในกำรด ำเนินกำร 
2. รำยกำรเครื่องมือพิเศษ และอุปกรณ์หลักอำกำศยำน ต้องจัดหำจำกต่ำงประเทศ ท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. พิมพ์รำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำก

ระบบ GFMIS (ZFMA 46) จ ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
1) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 15.17 น. 
2) ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2559 เวลำ 10.32 น. 
3) ณ วันที่ 4 มกรำคม 2560 เวลำ 08.27 น.  
4) ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 10.44 น. 
5) ณ วันที่ 1 มีนำคม 2560 เวลำ 08.50 น. 

2. ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ 106/2560 ลงวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 
2560 เรื่อง แก้ไขค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.
2560 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3. หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0201.2/ว 296  ลงวันที่ 24 มกรำคม 
2560 เรื่อง ขอส่งส ำเนำแก้ไขค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 

4. รำยงำนสรุปลลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เสนอปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 5 ครั้ง 
ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/4767 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง รำยงำนลลเบิก

กำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนตุลำคม 2559 
2) ครั้งที่ 2 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/5160 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2559 เรื่อง รำยงำนลลเบิก

กำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2559 
3) ครั้งที่ 3 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/316 ลงวันที่ 20 มกรำคม 2560 เรื่อง รำยงำนลลเบิก

กำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนธันวำคม 2559 
4) ครั้งที่ 4 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/586 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง รำยงำนลลเบิก

กำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนมกรำคม 2560 
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5) ครั้งที่ 5 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/1176 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2560 เรื่อง รำยงำนลลเบิก
กำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2560 

5. รำยงำนสรุปลลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 แจ้งหน่วยงำนในสังกัดทรำบ 
จ ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 1708 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ส่งสรุปลล

เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สะสมถึงเดือนตุลำคม 2559  
2) ครั้งที่ 2 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 1862 ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2559 เรื่อง ส่งสรุปลลเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สะสมถึงเดือนพฤศจิกำยน 2559 
3) ครั้งที่ 3 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 98 ลงวันที่ 20 มกรำคม 2560 เรื่อง ส่งสรุปลลเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สะสมถึงเดือนธันวำคม 2559 
4) ครั้งที่ 4 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 196 ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง ส่งสรุปลลเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สะสมถึงเดือนมกรำคม 2560 
5) ครั้งที่ 5 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 381 ลงวันที่ 15 มีนำคม 2560 เรื่อง ส่งสรุปลลเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สะสมถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2560 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล 

และกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ (Innovation base) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่วนรำชกำร 

ค ำอธิบำย :  
ส่วนรำชกำรจัดท ำข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำนวัตกรรม

ในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กำร เทคโนโลยี 
ฐำนข้อมูล กฎหมำย กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งมีผลงำนที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไข :  
ทุกส่วนรำชกำรต้องจัดท ำข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรม 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำข้อเสนอ
ประสิทธิภำพและกำรพัฒนำ

นวัตกรรมของส่วนรำชกำร และให้
รำยงำนมำพร้อมกับกำรรำยงำน

ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ในรอบกำรประเมินที่ 1 

ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำข้อเสนอ
ประสิทธิภำพและ 

กำรพัฒนำนวัตกรรมของส่วน
รำชกำร และให้รำยงำนมำพร้อมกับ
กำรรำยงำนตัวชี้วัดอ่ืนๆในรอบกำร

ประเมินที่ 2 

- 

  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำ
นวัตกรรมของส่วนรำชกำร 

ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำ
ข้อเสนอประสิทธิภำพและ
กำรพัฒนำนวัตกรรมของ

ส่วนรำชกำร และให้รำยงำน
มำพร้อมกับกำรรำยงำน
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ในรอบกำร

ประเมินที่ 1 

สป.ทส จัดท ำข้อเสนอ
ประสิทธิภำพและกำร
พัฒนำนวัตกรรมของ 

ส่วนรำชกำร และรำยงำนใน
รอบกำรประเมินที่ 1 

เรียบร้อยแล้ว 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำกข้อมูล รำยงำนของ

หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และศึกษำวิธีกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน 
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

ของแต่ละหน่วยงำน 
1.2 สัมภำษณ์ผู้ใช้งำน ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรกำรรำยงำนสถำนกำรณ์รำยวัน เพ่ือรับฟัง

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบ Mobile Application ของ ทส. 
2. ออกแบบ และพัฒนำระบบ Mobile Application ของ ทส. 

2.1 ออกแบบ และพัฒนำระบบ Mobile Application ของ ทส. โดยแบ่งกลุ่มกำรแสดงผลข้อมูลธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ 

2.2 ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรน ำเข้ำข้อมูลแบบกรอกด้วยมือ ส ำหรับข้อมูลรำยงำนOne Page ของแต่ละ
กรมในรูปแบบไฟล์ PDF โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบและมีหน้ำที่ในกำรน ำเข้ำข้อมูลสำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบได้
ผ่ำนระบบนี้ 

2.3 ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรน ำเข้ำข้อมูลแบบกรอกด้วยมือ ส ำหรับข้อมูลข่ำวสำรของแต่ละกรม ซึ่ง
สำมำรถเลือกกำรกรอกข้อมูลได้ 3 รูปแบบคือ รำยละเอียดข่ำว ลิงค์ข่ำว หรือเอกสำรแนบโดยเจ้ำหน้ำที่
ผู้ดูแลระบบและมีหน้ำที่ในกำรน ำเข้ำข้อมูลสำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบได้ผ่ำนระบบนี้ 

2.4 สำมำรถแสดงผลรำยงำนกำรเฝ้ำระวัง และติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบ One Page Report ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แยกตำมประเภทด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และสำมำรถพิมพ์รำยงำนOne Page Report ของแต่ละหน่วยงำนได้ 

2.5 สำมำรถดูข่ำวที่เกี่ยวข้องกับกำรเฝ้ำระวัง และติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ได้ โดยสำมำรถเลือกดูข่ำวแยกตำมหน่วยงำน หรือ กลุ่มข่ำว 

2.6 ระบบสำมำรถแจ้งเตือน (Notification) เมื่อมีข่ำวที่ส ำคัญเพ่ือให้ผู้ใช้งำนรับทรำบได้ 
2.7 ระบบสำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนส ำหรับจัดกำรผู้ใช้งำนในระบบ เพื่อก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบ

ให้กับผู้ใช้งำนประเภทต่ำง ๆ โดยที่สำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบ หรือก ำหนดสถำนะกำรท ำงำน หรือสิทธิ์กำร
ท ำงำนต่ำงๆ ได้ 

3. จัดท ำคู่มือเป็นรูปเล่มและด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนโปรแกรมท่ีได้พัฒนำขึ้นส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไปไม่น้อยกว่ำ 
10 คน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลกัฐานอ้างอิง : 
สรุปผลกำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร (Innovation base) 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 28 
กุมภำพันธ์ 2560 
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สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation base) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 
ระบบ Mobile Application ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1. หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 

ด้วยรัฐบำลมีนโยบำยขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำแอพพลิเคชัน
ของส่วนรำชกำร เพ่ือให้ประชำชนดำวน์โหลดผ่ำนทำงอุปกรณ์สื่อสำรและเคลื่อนที่ (Mobile Devices) ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือ
ปรับปรุงกำรให้บริกำรแก่ประชำชน โดยกำรพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรภำครัฐ จะช่วยให้ประชำชน
ผู้รับบริกำรภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก รวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลำผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรและเคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) กำรขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยถือควำมต้องกำรของประชำชนเป็นที่ตั้ง 
เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรที่มีควำมสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง รวมถึงประชำชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง น่ำเชื่อถือและ
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

จำกนโยบำยดังกล่ำวท ำให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
พัฒนำระบบกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เหมำะสม โดยกำรด ำเนินงำนจะต้อง
ครอบคลุมสื่อดิจิตอลของ ทส. ในรูปแบบโมบำยแอพพลิเคชั่นด้ำนข้อมูลรำยงำน One Page และข่ำวสำรจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ ส ำหรับสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง และติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดย
ด ำเนินกำรบูรณำกำรระบบให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ประชำชน เพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์จำกสื่อดิจิตอลเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำระบบ Mobile Application ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้มีระบบน ำเข้ำ

ข้อมูลแบบ Content Management System (CMS) ให้สำมำรถสร้ำง แก้ไข ปรับปรุง และบริหำรกำร
จัดกำรเว็บไซต์รองรับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมในอนำคต รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเว็บ
เซอร์วิส  

2. เพ่ือให้มีระบบสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่และประชำชนให้สำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ให้รวดเร็วมำกขึ้น รวมทั้งสำมำรถรับข่ำวสำรสถำนกำรณ์โดยระบุต ำแหน่งลงบนระบบแผนที่ GIS ได้ 

3. เพ่ือออกแบบและพัฒนำระบบ Mobile Application ของ  ทส. ให้สำมำรถรองรับกำรแสดงผลข้อมูล
ข่ำวสำรกระทรวง บนอุปกรณ์ต่ำงๆ ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ได้แก่ 
Smart phone และ Tablet ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพบนอุปกรณ์นั้นๆ 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมผ่ำนระบบ 
Application ให้รองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงครบถ้วนและส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
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3. การด าเนินการ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำกข้อมูล รำยงำนของ

หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และศึกษำวิธีกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน 
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ของแต่ละหน่วยงำน 
1.4 สัมภำษณ์ผู้ใช้งำน ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรกำรรำยงำนสถำนกำรณ์รำยวัน เพ่ือ

รับฟังข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบ Mobile Application ของ ทส. 
2. ออกแบบ และพัฒนำระบบ Mobile Application ของ ทส. 

2.1 ออกแบบ และพัฒนำระบบ Mobile Application ของ ทส. โดยแบ่งกลุ่มกำรแสดงผลข้อมูลธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ได้ 

2.2 ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรน ำเข้ำข้อมูลแบบกรอกด้วยมือ ส ำหรับข้อมูลรำยงำนOne Page ของแต่ละ
กรมในรูปแบบไฟล์ PDF โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบและมีหน้ำที่ในกำรน ำเข้ำข้อมูลสำมำรถเพ่ิม แก้ไข 
ลบได้ผ่ำนระบบนี้ 

2.3 ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรน ำเข้ำข้อมูลแบบกรอกด้วยมือ ส ำหรับข้อมูลข่ำวสำรของแต่ละกรม ซ่ึง
สำมำรถเลือกกำรกรอกข้อมูลได้ 3 รูปแบบคือ รำยละเอียดข่ำว ลิงค์ข่ำว หรือเอกสำรแนบโดยเจ้ำหน้ำที่
ผู้ดูแลระบบและมีหน้ำที่ในกำรน ำเข้ำข้อมูลสำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบได้ผ่ำนระบบนี้ 

2.4 สำมำรถแสดงผลรำยงำนกำรเฝ้ำระวัง และติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบ One Page Report ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แยกตำมประเภทด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และสำมำรถพิมพ์รำยงำนOne Page Report ของแต่ละหน่วยงำนได้ 

2.5 สำมำรถดูข่ำวที่เกี่ยวข้องกับกำรเฝ้ำระวัง และติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมได้ โดยสำมำรถเลือกดูข่ำวแยกตำมหน่วยงำน หรือกลุ่มข่ำว 

2.6 ระบบสำมำรถแจ้งเตือน (Notification) เมื่อมีข่ำวที่ส ำคัญเพ่ือให้ผู้ใช้งำนรับทรำบได้ 
2.7 ระบบสำมำรถบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนส ำหรับจัดกำรผู้ใช้งำนในระบบ เพื่อก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน

ระบบให้กับผู้ใช้งำนประเภทต่ำง ๆ โดยที่สำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบ หรือก ำหนดสถำนะกำรท ำงำน หรือ
สิทธิ์กำรท ำงำนต่ำง ๆ ได้ 

3. จัดท ำคู่มือเป็นรูปเล่มและด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนโปรแกรมท่ีได้พัฒนำขึ้นส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไปไม่
น้อยกว่ำ 10 คน 

 
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแอพพลิเคชันที่ใช้ส ำหรับสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง 
และติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ได้ตรงตำมควำมต้องกำรและมีควำมเหมำะสม
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลรำยงำนสถำนกำรณ์ประจ ำวันของหน่วยงำนต่ำงๆ แสดงผลในระบบ 
เพ่ือสนับสนุนผู้บริหำรในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึน รวมทั้งประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างรูปธรรม 
1. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีระบบที่รวบรวมข้อมูลรำยงำน One Page และข่ำวสำรจำก

หน่วยงำนต่ำง ๆ ส ำหรับสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง และติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแอพพลิเคชันที่ใช้ส ำหรับสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ตรงตำมควำมต้องกำรและมีควำมเหมำะสม
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

3. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมมีช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ใช้งำนและประชำชนทั่วไปได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึงยิ่งข้ึน 

 
 

 
 

ภำพระบบ Mobile Application ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 5 
 

 
 

ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) 

ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

องค์ประกอบที่ 5 
ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผนหรือนโยบำยระดับชำติ 

นโยบำยของรัฐบำล (Potential base) ประกอบกับผลกำรประเมินโดยองค์กรภำยในและภำยนอกประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ค าอธิบาย :  

เป็นกำรวัดกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเปรียบเทียบแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ของปี 2560   
เงื่อนไข : 

ตัวชี้วัดบังคับตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำนในภำรกิจหลักของหน่วยงำนระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 

ถึงเดือน ก.พ. 60 ได้ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ  
ถึงเดือน ก.ค. 60 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
ถึงเดือน ก.ย. 60  ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 
  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำม
แผนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ 

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
ถึงเดือน ก.พ. 60 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
ถึงเดือน ก.พ. 60 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

  

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. เดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 2559 สนย. ได้จัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ ทส. ระยะ 20 ปี และแผนงำนในภำรกิจหลักของ ทส. 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เสนอ ปกท.ทส. และ รมว.ทส. เพ่ือเห็นชอบ (หลักฐานอ้างอิงที่ 1) 
2. เดือนธันวำคม 2559 – กุมภำพันธ์ 2560 สนย. ได้เตรียมกำรประชุม และจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยทอด

ยุทธศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมลงสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 1 – 3 กุมภำพันธ์ 2560 ณ โรงแรมมิ
รำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยเชิญผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/ศูนย์ ส่วนกลำง และในพ้ืนที่ของทุก
หน่วยงำน สสภ. 16 แห่ง และ ทสจ. 76 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม (หลักฐานอ้างอิงที่ 2) 
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3. เดือนกุมภำพันธ์ 2560 สนย. ได้จัดท ำแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. 
(หลักฐานอ้างอิงที่ 3) 

4. เดือนตุลำคม 2559 – กุมภำพันธ์ 2560 สนย. ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำต ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. แล้วเสร็จดังนี้ 
แผนงำนป้องกันกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ 
1) เดือนตุลำคม 2559 สป.ทส. ได้มอบหมำยให้ ทสจ. 12 จงัหวัดวิกฤตรุนแรงด้ำนป่ำไม้ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ระดับอ ำเภอ (หลักฐานอ้างอิงที่ 4) 
แผนงำนบริหำรจัดกำรรำษฎรในพื้นที่ป่ำไม้ 
1) เดือนมกรำคม 2560 สป.ทส. ได้มอบหมำยงำนให้ทุกหน่วยงำนในสังกัด ทส. จัดส่งแผนงำนโครงกำรตำมแนว

พระรำชด ำริที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้ สป.ทส. ทรำบ (หลักฐานอ้างอิงท่ี 5) 
แผนงำนจัดกำรคุณภำพน้ ำและแก้ไขปัญหำน้ ำเสีย 
1) เดือนตุลำคม 2559 สป.ทส. ได้มอบหมำยให้ สสภ. 5 พ้ืนที่ จัดเก็บข้อมูลปัญหำน้ ำเสียในพ้ืนที่วิกฤต (หลักฐาน

อ้างอิงท่ี 6) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
กำรให้ควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติของผู้บริหำรในทุกระดับ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือ สนย. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/2095 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง แผนงำนในภำรกิจหลักของ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2. หนังสือ สนย. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/156 ลงวันที่ 23 มกรำคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุทเชิงปฏิบัติกำรกำร

ถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมลงสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ 
3. หนังสือ ส่วนปรำสนและกิจกำรพิเศษ ด่วน ที่ ทส 0207.5/18 ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่องขออนุมัติแผนกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
4. หนังสือ สนย. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/1910 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2559 เรื่อง กำรจัดสรรงบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สสภ. และ ทสจ. 
5. หนังสือ สนย. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/132 ลงวันที่ 20 มกรำคม 2560 เรื่องกำรติดตำมและขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริของหน่วยงำนในสังกัด ทส. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
6. หนังสือ สนย. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/1938 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (แผนบูรณำกำร) ของ สสภ. และ ทสจ.  
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 59 

ตารางท่ี 3 : แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
59 

พ.ย 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ             

 แผนงานป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้             

1. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าระดับจังหวัด 
 ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ระดับอ ำเภอ (16 อ ำเภอ 

ใน 12 จังหวัดวิกฤตรุนแรงด้ำนป่ำไม้) 
- อนุมัติจัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย

ทรัพยำกรป่ำไม้ ระดับอ ำเภอ 
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย

ทรัพยำกรป่ำไม้ ระดับอ ำเภอ 
- สรุปรำยงำนผลกำรจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 

ระดับอ ำเภอ 

            

 แผนงานบริหารจัดการราษฎรในพื้นที่ป่าไม้             

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) 
 พ้ืนที่ชุมชนน ำร่องสำมำรถอยู่ในพ้ืนที่ป่ำไม้ได้อย่ำงยั่งยืน 
- อนุมัติจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 

            



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 60 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
59 

พ.ย 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงจ ำเป็น/เร่งด่วน ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบทฯ 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริและ

กิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำริ ของ

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- มอบหมำยหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจัดส่ง

ข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำริ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

- ติดตำมหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำรจัดท ำ
ข้อมูลแผนงำน/โครงกำร กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมแนว
พระรำชด ำริประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

- จัดท ำและรำยงำนฐำนข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมแนว
พระรำชด ำริ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหำรทรำบ 

 
 

            



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 61 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
59 

พ.ย 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ด้านการบริหารจัดการน้ า             

 แผนงานจัดการคุณภาพน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าเสีย             

1. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ าวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าหลัก 
 ระบบจัดเก็บข้อมูลปัญหำน้ ำเสียในพ้ืนที่วิกฤต (5 พ้ืนที)่ 
- อนุมัติจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคในพ้ืนที่วิกฤตจัดท ำระบบ 

เก็บข้อมูลปัญหำน้ ำเสีย 
- ติดตำมผลกำรจัดท ำระบบจัดเก็บข้อมูลปัญหำน้ ำเสียในพ้ืนที่วิกฤต 
- สรุปผลกำรจัดท ำระบบจัดเก็บข้อมูลปัญหำน้ ำเสียในพื้นที่วิกฤต 

            

            



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 62 

ตารางที่ 4 : 
สรุปผลการประเมินด้านศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ (Potential Based) 

ของส านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
59 

พ.ย 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค 
60 

ก.พ. 
60 

ม.ีค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ             

 แผนงานป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ปา่ไม้             
1. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลาย

ป่าระดับจังหวัด 
 ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย

ทรัพยำกรป่ำไม้ ระดับอ ำเภอ (16 อ ำเภอ  
ใน 12 จังหวัดวิกฤตรุนแรงด้ำนป่ำไม้) 
- อนุมัติจัดสรรงบประมำณเพื่อจัดตัง้ศูนย์

ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้ ระดับอ ำเภอ 

- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดตัง้ศูนย์
ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้ ระดับอ ำเภอ 

- สรุปรำยงำนผลกำรจดัตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 
ระดับอ ำเภอ 

            

 แผนงานบริหารจัดการราษฎรในพ้ืนที่ป่าไม้             

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชมุชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) 
 พื้นที่ชุมชนน ำร่องใหส้ำมำรถอยู่ในพ้ืนท่ีป่ำไม ้

ได้อย่ำงยั่งยืน 
- อนุมัติจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนท่ีมี

ควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงจ ำเป็น/

เร่งด่วน ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ตำมแผนพัฒนำชนบทฯ 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนใหผู้้บริหำรทรำบ 
 

            



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 63 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
59 

พ.ย 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค 
60 

ก.พ. 
60 

ม.ีค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริและกจิการ
พิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ฐำนข้อมูลกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำริ ของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
- มอบหมำยหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจัดส่ง
ข้อมูลกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำริ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

- ติดตำมหนว่ยงำนในสังกดักระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำรจัดท ำข้อมูล
แผนงำน/โครงกำร กำรจัดกำรทรพัยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำริ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

- จัดท ำและรำยงำนฐำนข้อมลูกำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำม
แนวพระรำชด ำริ ของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้
ผู้บริหำรทรำบ 

            

ด้านการบริหารจัดการน้ า             

 แผนงานจัดการคุณภาพน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าเสีย             

1. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ าวิกฤตและจัดการ
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าหลัก 
 ระบบจัดเก็บข้อมูลปญัหำน้ ำเสียในพ้ืนท่ีวิกฤต 

(5 พื้นที)่ 
- อนุมัติจัดสรรงบประมำณใหส้ ำนักงำน

สิ่งแวดล้อมภำคในพ้ืนท่ีวิกฤตจัดท ำระบบ
เก็บข้อมูลปัญหำน้ ำเสีย 

- ติดตำมผลกำรจดัท ำระบบจัดเก็บข้อมูล
ปัญหำน้ ำเสียในพ้ืนท่ีวิกฤต 

            



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 64 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
59 

พ.ย 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค 
60 

ก.พ. 
60 

ม.ีค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

- สรุปผลกำรจัดท ำระบบจดัเก็บข้อมูลปัญหำ
น้ ำเสียในพ้ืนท่ีวิกฤต 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
สป.ทส. มีแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี ของ ทส. (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 

ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผลงำนส ำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 แผนงำน และ 4 
โครงกำรหลัก จ ำแนกเป็น 4 ไตรมำส สรุปผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 – 2 ดังนี ้

1. ไตรมำสที่ 1 ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 20 ของ ทส. โดยกำรมอบหมำย
และสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบแผนงำนและโครงกำรของ ทส. 

ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ สป.ทส. สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยอนุมัติจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 ของ สสภ. และ ทสจ. และมอบหมำยให้ ทสจ. 12 จังหวัดวิกฤตรุนแรงด้ำนป่ำไม้ (กระบี่ เชียงใหม่ ตำก นครรำชสีมำ น่ำน พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง เลย สุโขทัย และอุบลรำชธำนี) จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ระดับอ ำเภอ 
และอนุมัติจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สสภ. และ ทสจ. และมอบหมำยส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค 5 แห่ง ในพื้นที่
วิกฤต (สสภ. 2, 5, 8, 10 และ 16) จัดท ำระบบเก็บข้อมูลปัญหำน้ ำเสีย 

2. ไตรมำสที่ 2 ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ระยะ 20 ของ ทส. โดยกำรมอบหมำย
และสนบัสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบแผนงำนและโครงกำรของ ทส. 

ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ สป.ทส. สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยมอบหมำยทุกหน่วยงำนในสังกัด ทส. จัดส่งแผนงำน
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้ สป.ทส. ทรำบ และอนุมัติงบรำยจ่ำยอื่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ให้ สสภ. และ ทสจ. ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำมแผนพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตำมแนว
พระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ) 
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