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รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

Functional Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base สรุปผลการประเมิน 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเปา้หมาย 
 

สูงกว่าเปา้หมาย 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเปา้หมาย ระดับมาตรฐาน 

 

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) 

- -   

1.1.2 จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้ 
- เข้ำครอบครอง (ไร)่ 

10,364.59 ไร่ 29,849.44 ไร่   

1.1.3 จ ำนวนกำรปลกูป่ำ 55,825 ไร่ 67,931.46 ไร่   
1.2 จ ำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขำดแคลน
น้ ำได้รับประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ 

446,320 ครัวเรือน 399,771 ครัวเรือน   

1.3 ระดับคุณภำพของแหล่งน้ ำที่ดีขึ้น 55 แหล่งน้ ำ 
(ยกระดับคุณภำพน้ ำ 3 แหล่ง 
โดย 52 แหล่งน้ ำเดิมยังคงอยู่

ระดับพอใช้ขึ้นไป) 

55 แหล่งน้ ำ 
(ยกระดับคุณภำพน้ ำ 3 แหล่ง
โดย 52 แหล่งน้ ำเดิมยังคง

อยู่ระดับพอใช้ขึ้นไป) 

  

1.4 ร้อยละของคุณภำพอำกำศในพื้นที่
วิกฤตหมอกควันอยู่ในระดับมำตรฐำน 

    

จังหวัดเชียงใหม่ 85.31% 97.50%   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 78.38% 74.58%   
จังหวัดล ำปำง 87.41% 85.66%   
จังหวัดล ำพูน 90.48% 98.33%   
จังหวัดเชียงรำย 81.26% 95.90%   
จังหวัดน่ำน 86.77% 100.00%   
จังหวัดพะเยำ 82.24% 100.00%   
จังหวัดแพร ่ 84.62% 98.28%   
จังหวัดตำก 91.41% 88.52%   

1.5 กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ     
1.5.1 ค่ำเฉลี่ยรำยปีของเบนซีน  
ในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด 
จังหวัดระยอง ลดลง 

2.20 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

2.70 
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

  

1.5.2 ร้อยละของจ ำนวนวันที่
ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กเฉลี่ย
รำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ใน
พื้นที่หน้ำพระลำน จังหวัดสระบุรี 
 
 

ร้อยละ 68.66 ร้อยละ 64.80   
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 1.5.3 ร้อยละของจ ำนวนวันที่
ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กเฉลี่ย
รำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ร้อยละ 98.91 ร้อยละ 99.32   

 2. ควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรส ำรวจ มีกำรน ำข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 

ผลกำรส ำรวจ มีกำรน ำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 97.07 

   

2. Agenda Based 1. ตัวชี้วัดกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชน 

    

1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่
ประชำชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 251.87   

1.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็น
ส ำคัญที่ทันต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำมี) 

ร้อยละ 100 -   

2. จัดหำที่ดินให้ผู้ยำกไร้ 253,595 ไร่ 283,790.09 ไร่   
2.1 พื้นที่ป่ำสงวน 

- พื้นที่ปำ่สงวนแห่งชำติ 
- พื้นที่ปำ่ไม้ถำวร 

249,373 ไร่ 
83,690 ไร ่
165,683 ไร่ 

279,277 ไร่ 
110,853 ไร่ 
168,424 ไร่ 

  

2.2 พื้นที่ป่ำชำยเลน 4,222 ไร ่ 4,513.09 ไร่   
3. Area Based 1. ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอย

ตกค้ำงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร 

    

1.1 ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอย
ตกค้ำงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร 

ร้อยละ 81.42 
(24.83/30.49) 

ร้อยละ 85.81   

1.2 ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอย
ชุมชนในปี 2560 ได้รับกำรจัดกำร
อย่ำงถูกตอ้งตำมหลักวิชำกำร 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 70   

1.3 ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอย
ชุมชนในปี 2560 ที่น ำกลับมำใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 21.6 ร้อยละ 28.30   

4. Innovation Based 
 

1. ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ร้อยละ 80 ร้อยละ 75.15   
2. ข้อเสนอประสิทธภิำพในกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่วน
รำชกำร 

ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำข้อเสนอ
ประสิทธิภำพและ 

กำรพัฒนำนวัตกรรมของส่วน
รำชกำร และให้รำยงำนมำ

พร้อมกับกำรรำยงำนตวัชี้วัด
อื่นๆในรอบกำรประเมินที่ 2 

ข้อเสนอประสิทธภิำพและ
กำรพัฒนำนวัตกรรมของ

ส่วนรำชกำร เรื่อง กำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูล และบริกำร

อิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม (ระบบติดตำม
ข้อสั่งกำรของผู้บริหำร) 

   

5. Potential Based 1. กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำม
แผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำต ิ

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ  
ถึงเดือน ก.ค. 60 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ  
ถึงเดือน ก.ค. 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 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบหลัก 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 ำนักงำนพัฒนำ

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ GISTDA  และรวมผลกำรปลูกป่ำที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของกรมป่ำไม้, กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมไทยโชต และภำพถ่ำยดำวเทียม landsat 8  

 นิยำมพ้ืนที่ป่ำไม้ที่ใช้ส ำหรับกำรแปลตีควำมภำพถ่ำยดำวเทียม เพ่ือจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ หมำยถึง พ้ืนที่
ปกคลุมของพืชพรรณที่สำมำรถจ ำแนก ได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.125 ไร่ 
และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติที่ปรำกฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ ำแนกได้ว่ำเป็นพ้ืนที่ป่ำ
ไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคำลิปตัส หรือ พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่ำผลผลิตหลักของกำรด ำเนินกำรไม่ใช่เนื้อไม้ 
ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ และสวนปำล์ม 

 กำรส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่ำไม้ โดยใช้กำรแปลตีควำมภำพถ่ำยดำวเทียม 
ด้วยสำยตำ ร่วมกับเทคนิคและวิธีกำรทำงด้ำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ โดยมีกำรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเป็น
รำยภำคและรำยจังหวัด มีกำรสรุปเป็นภำพรวมของประเทศเมื่อด ำเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ใ น
กำรเปรียบเทียบพ้ืนที่ ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพ้ืนที่ป่ำไม้ (ภำพถ่ำยดำวเทียมพ้ืนที่ป่ำ ปี 2559 จะทรำบผลใน
เดือนกุมภำพันธ์ 2560)  

เงื่อนไข : 
 ตัวชี้วัดบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบูรณำกำรเพ่ือ

ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติรำชกำรโดยรวมของกระทรวง เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรภำยในส่วนรำชกำร โดยหน่วยงำนใน
สังกัดให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
ระดับกรม 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 

102.28 ล้ำนไร่ - 102.28 ล้ำนไร่ 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 2 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ ำนวนพ้ืนที่ป่ำไม้ (ส ำรวจจำกภำพถ่ำย
ดำวเทียม) 

- -   

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. กรมป่ำไม้ ร่วมกับศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพ

พ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2558 – 2559 เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ของทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง อัน
จะเกิดประโยชน์ต่อทุกภำคส่วนในกำรน ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2. ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรประเมินผล รอบที่ 1 และเป้ำหมำยรวมทั้งปี เท่ำกับ 102.28 ล้ำนไร่ 
3. ผลกำรด ำเนินงำน รอบที่ 1 เท่ำกับ 102.17 ล้ำนไร่ ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
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 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ำให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภำพเดิม 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) 

10,364.59 ไร่ 29,849.44 ไร่   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้ำครอบครอง ระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 29,849.44 ไร่ รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนแยกรำยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
หน่วยงาน จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง (ไร่) 

กรมป่ำไม้ 21,331.11 ไร่ 
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 4,807.65 ไร่ 
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 3,710.68 ไร่ 

รวม 29,849.44 ไร่ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 กรมป่าไม้ 

1. งบประมำณกิจกรรมป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 
2. กฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ ดังนี้ 

2.1 พ.ร.บ. ป่ำไม้พุทธศักรำช 2484 
2.2 พ.ร.บ. ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 
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2.3 พ.ร.บ. สวนป่ำ พ.ศ. 2535,ปรับปรุง 2558 
2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

3. ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำส่วนกลำง กรมป่ำไม้ และในพ้ืนที่ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 
1-13 และส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้สำขำทุกสำขำ 

4. ยำนพำหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคกำรดูแลบริหำรพื้นที่ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 กรมป่าไม้ 

1. กำรบุกรุกพ้ืนที่ของนำยทุน นักกำรเมือง 
2. ขำดอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่(ข้ำรำชกำรไม่เพียงพอในกำรรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันรักษำป่ำ) 
3. ขำดยำนพำหนะที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ที่ทุรกันดำร และอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยใน

กำรปฏิบัติงำน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
 กรมป่าไม้ 

1. เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันรักษำป่ำ 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรป้องกันรักษำป่ำ 
3. รณรงค์ประชำสัมพันธ์ในกำรป้องกันรักษำป่ำ โดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
4. ก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินคดีและกำรบังคับใช้กฎหมำย 
5. พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมต่อกำรน ำมำใช้ประโยชน์ 
6. น ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรประสำนงำน 

หลักฐานอ้างอิง : 
 ตำรำงแสดงจ ำนวนพื้นที่ป่ำที่ทวงคืนได้ – เข้ำครอบครอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 กรมป่ำไม้ 

1. หนังสือกรมป่ำไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.6/7548 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 

2. ตำรำงแสดงจ ำนวนพ้ืนที่ป่ำที่ทวงคืนได้-เข้ำครอบครอง (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) 
3. ตัวอย่ำง กำรรำยงำนผลของส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 25 
4. หนังสือส ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ ที่ ทส 1605.34/2202 ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 เรื่อง สรุปรำยงำน

สถิติคดีเกี่ยวกับกำรป่ำไม้ ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2560 
 
 
 
 
 



รวม รวม

1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60 1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60 1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60 1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60

กระบี่ -                     571.93                    16.11                        115.04                    180.21 131.15                    752.14                    883.29               

กรุงเทพมหานคร -                     -                         -                         -                         -                   

กาญจนบุรี -                     1,392.40                  17.17                        718.61                      17.17                      2,111.01                  2,128.18            

กาฬสินธุ์ -                     -                         -                         -                         -                   

ก าแพงเพชร -                     28.75                      -                         28.75                      28.75                

ขอนแก่น -                     -                         0.94                          -                         0.94                        0.94                  

จนัทบุรี 53.61                  537.82                    88.96                        1,646.89                  53.61                      2,273.67                  2,327.28            

ฉะเชิงเทรา 392.20 -                         392.20                    -                         392.20               

ชลบุรี -                     226.96                    -                         226.96                    226.96               

ชัยนาท -                     -                         -                         -                         -                   

ชัยภูมิ 388.96 22.08                      26.94                        388.96                    49.02                      437.98               

ชุมพร -                     91.15                      111.50                      740.29                      111.50                    831.44                    942.94               

เชียงราย -                     261.80                    -                         261.80                    261.80               

เชียงใหม่ -                     1.68                        1.00                          0.90                          1.00                        2.58                        3.58                  

ตรัง -                     169.87                    109.76                      -                         279.63                    279.63               

ตราด 35.49                  218.43                    44.90                        525.3 35.49                      788.63                    824.12               

ตาก -                     347.69                    3.00                          -                         350.69                    350.69               

นครนายก -                     -                         -                         -                   

นครปฐม -                     -                         -                         -                   

นครพนม -                     -                         -                         -                   

นครราชสีมา 111.27 2,284.50                  475.61                      586.88                    2,284.50                  2,871.38            

นครศรีธรรมราช -                     57.89                      52.73                        64.84                        75.00 52.73                      197.73                    250.46               

นครสวรรค์ -                     -                         -                         -                         -                   

นนทบุรี -                     -                         -                         -                         -                   

นราธวิาส -                     -                         -                         -                         -                   

น่าน -                     -                         9.52                          74.31                        9.52                        74.31                      83.83                

บึงกาฬ -                     -                         -                         -                         -                   

บุรีรัมย์ 954.76 -                         954.76                    -                         954.76               

ตารางที่ 1 จ านวนพ้ืนที่ปา่ที่ทวงคืนได-้เขา้ครอบครอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัด
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

รวมทัง้หมด
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รวม รวม

1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60 1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60 1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60 1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60
จังหวัด

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
รวมทัง้หมด

ปทุมธานี -                     -                         -                         -                         -                   

ประจวบคีรีขันธ์ -                     484.54                    298.24                      345.33                      298.24                    829.87                    1,128.11            

ปราจนีบุรี -                     -                         103.83                      103.83                    -                         103.83               

ปัตตานี 7.12 13.56                      7.12                        13.56                      20.68                

พระนครศรีอยธุยา -                     -                         -                         -                         -                   

พะเยา -                     35.01                      -                         35.01                      35.01                

พังงา -                     27.00                      7.05                          87.88                        92.58 7.05                        207.46                    214.51               

พัทลุง -                     -                         71.67                        101.98                      71.67                      101.98                    173.65               

พิจติร -                     -                         -                         -                         -                   

พิษณุโลก -                     2,815.85                  -                         2,815.85                  2,815.85            

เพชรบุรี -                     776.25                    56.40                        -                         832.65                    832.65               

เพชรบูรณ์ -                     -                         -                         -                         -                   

แพร่ -                     816.45                    -                         816.45                    816.45               

ภูเก็ต -                     205.46                    -                         205.46                    205.46               

มหาสารคาม -                     -                         -                         -                         -                   

มุกดาหาร -                     -                         -                         -                         -                   

แม่ฮ่องสอน -                     -                         4.27                          -                         4.27                        4.27                  

ยโสธร -                     60.17                      -                         60.17                      60.17                

ยะลา -                     91.97                      7.01                          7.01                        91.97                      98.98                

ร้อยเอ็ด -                     -                         -                         -                         -                   

ระนอง 7.50                   205.70                    23.75                        73.86                        131.06 31.25                      410.62                    441.87               

ระยอง -                     4.23                        235.66 -                         239.89                    239.89               

ราชบุรี -                     -                         6.08                          -                         6.08                        6.08                  

ลพบุรี -                     -                         -                         -                         -                   

ล าปาง -                     139.84                    -                         139.84                    139.84               

ล าพูน -                     -                         -                         -                   

เลย -                     2,800.42                  195.52                      195.52                    2,800.42                  2,995.94            

ศรีสะเกษ 259.23 -                         244.20                      4.31                          503.43                    4.31                        507.74               

สกลนคร -                     -                         4.51                          26.69                        4.51                        26.69                      31.20                

สงขลา -                     155.00                    25.26                        29.79                        25.26                      184.79                    210.05               
7



รวม รวม

1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60 1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60 1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60 1 ต.ค 59-28 ก.พ.60 1 ม.ีค.60 - 31 ก.ค.60
จังหวัด

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
รวมทัง้หมด

สตูล 17.50 406.53                    9.18                          40.25                        26.68                      446.78                    473.46               

สมุทรปราการ -                     -                         -                         -                         -                   

สมุทรสงคราม -                     -                         -                         -                         -                   

สมุทรสาคร -                     -                         -                         -                         -                   

สระแก้ว -                     -                         -                         -                         -                   

สระบุรี -                     -                         -                         -                         -                   

สิงห์บุรี -                     -                         -                         -                         -                   

สุโขทัย -                     2,320.67                  -                         2,320.67                  2,320.67            

สุพรรณบุรี -                     -                         -                         -                         -                   

สุราษฎร์ธานี 76.31                  50.97 145.63                      337.87                      15.82 693.12 237.76                    1,081.96                  1,319.72            

สุรินทร์ -                     -                         -                         -                         -                   

หนองคาย -                     -                         -                         -                         -                   

หนองบัวล าภู 555.12 -                         555.12                    -                         555.12               

อ่างทอง -                     -                         -                         -                         -                   

อ านาจเจริญ -                     -                         -                         -                         -                   

อุดรธานี -                     350.09                    -                         350.09                    350.09               

อุตรดิตถ์ -                     20.00                      -                         20.00                      20.00                

อุทัยธานี 340.00 80.91                      340.00                    80.91                      420.91               

อุบลราชธานี -                     58.50                      -                         58.50                      58.50                

รวมทัง้หมด 3,199.07 18,132.04 1,819.49 2,988.16 130.86 3,579.82 5,149.42 24,700.02 29,849.44

รวม (รายกรม) 21,331.11 4,807.65 3,710.68
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

หลัก 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 ำลำยและป่ำที่
เสื่อมสภำพ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับหลักวิชำกำรด้ำนป่ำไม้ ดังต่อไปนี้ 
1.  ปฏิบัติตำมข้ันตอนและแนวทำงกำรปลูกฟ้ืนฟูป่ำท่ีกรมป่ำไม้ก ำหนด อำทิ กำรคัดเลือกพ้ืนที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีควำม

เหมำะสมกับชนิดป่ำ อำทิ ป่ำเบญจพรรณ ป่ำดิบแล้ง ป่ำดิบเขำ ป่ำดิบชื้น ป่ำเต็งรัง ป่ำชำยเลน เป็นต้น 
2.  มีอัตรำกำรรอดตำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
3.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนปลูกฟ้ืนฟูป่ำ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลแปลงปลูกฟ้ืนฟูที่เป็นระบบ 

2. การปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
พ้ืนที่ป่ำปลูก หมำยถึง พ้ืนที่ปลูกทดแทนพ้ืนที่ป่ำที่ถูกบุกรุกท ำลำยจนมีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรมที่ได้รับงบประมำณให้
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2560 รวมถึงพ้ืนที่ป่ำปลูกที่ได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนจำกบุคคล 
องค์กร หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ด ำเนินกำรนอกเหนือจำกกำรปลูกป่ำตำมแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี โดยปลูกพันธุ์ไม้ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 ต้น/ไร่ และมีแผนงำนบ ำรุงรักษำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. การปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน 
- กำรด ำเนินกำรกำรฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่ได้จำกกำรทวงคืนที่คดีถึงที่สุดแล้วโดยประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนใน

พ้ืนที่รับทรำบและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน วิธีกำรปลูกเป็นแบบกำรปลูกใช้ฝักหรือกล้ำไม้จ ำนวนปลูก
ตำมควำมเหมำะสม และมีกำรปักป้ำยประกำศเพ่ือแสดงสัญลักษณ์กำรเข้ำครอบครองพ้ืนที่ พ้ืนที่เป้ำหมำยไม่น้อย
กว่ำ 1,000 ไร่ 

- โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเชิงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ฟ้ืนฟูโครงกำรจัดที่ดินท ำกิน เพ่ือแก้ปัญหำผลกระทบทำงลบจำกกำร
ด ำเนินงำนของรัฐ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ที่ถูกยึดถือครอบครอง และเสริมสร้ำงและพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่นใน
รูปแบบป่ำชำยเลนชุมชน ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 1,000 ไร ่

 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
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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 

 

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 : 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวนการปลูกป่า 55,825 ไร่ 67,931.46   
1. พ้ืนที่ป่ำสงวน 29,658 ไร่ 35,590 ไร่   
2. พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 24,167 ไร่ 30,038 ไร่   
3. พ้ืนที่ป่ำชำยเลน 2,000 ไร่ 2,303.46 ไร่   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวน 

ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 
- กรมป่ำไม้ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน( ปม.101-104) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
- กรมป่ำไม้มีค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำร เพื่อด ำเนินกำรปลูกฟ้ืนฟูป่ำตำมกิจกรรมดังนี้ 

1. โครงกำรฟ้ืนฟูป่ำตำมมำตรำ 25 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ 2507และพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 10,000 ไร่ 
2. กิจกรรมโครงกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เนื้อที่ 10,000 ไร่ 

- หน่วยงำนในพ้ืนที่ได้เนินกำรปลูกฟ้ืนฟูป่ำตำมแผนปฏิบัติงำนที่ได้รับ และมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมกิจกรรมที่ก ำหนด 
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริฯ 
1. โครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ (13,590 ไร่) 
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมขั้นตอนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ฯ ขณะนี้ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ 
- ประชำสัมพันธ์ เชิญชวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
- ประชุมชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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- กำรจัดท ำประชำคมเพ่ือรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
- กำรรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
- กำรส ำรวจควำมเหมำะสมและวิเครำะห์พ้ืนที่เป็นรำย 
- ส ำรวจควำมต้องกำรพันธุ์ไม้รำยแปลง 
- กำรก ำหนดรูปแบบกำรปลูกที่เหมำะสมรำยแปลง 
- เริ่มด ำเนินกำรปลูกกล้ำไม้ป่ำและกล้ำไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ของรำษฎรผู้เข้ำร่วมโครงกำรแล้วบำงส่วน และจะด ำเนินกำร
ให้ครบทุกแปลง ตำมที่ได้ก ำหนดในแผนปฏิบัติงำน 
2. โครงกำรปลูกป่ำใช้สอย (2,000 ไร่) 
ด ำเนินกำรปลูกไม้ใช้สอยในพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ก ำหนดให้แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตำมแผนงำนและฤดูกำล 

 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
- กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ได้จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำขำด ำเนินกำร 

รำยละเอียดตำมสรุปแผนงำนปลูกป่ำในพ้ืนที่อนุรักษ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช 

- กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบที่ 2 (1 ตุลำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 
2560) ปรำกฏว่ำ มีผลกำรด ำเนินงำน โดยด ำเนินกำรปลูกป่ำไปแล้ว จ ำนวน 28,629 ไร่ รำยละเอียดตำมสรุปผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปลูกป่ำในพ้ืนที่อนุรักษ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 รอบที่ 2 ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช (แยกรำย สบอ.) 

- ส ำหรับกำรด ำเนินงำนปลูกป่ำที่ได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนจำกบุคคล องค์กร หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ด ำเนินกำร 
นอกเหนือจำกกำรปลูกป่ำตำมแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี โดยปลูกพันธุ์ไม้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 ต้น/ไร่ 
และมีแผนงำนบ ำรุงรักษำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 2 ปี กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์พืช ได้อนุมัติแล้ว 6 โครงกำร 
จ ำนวน 1,409 ไร่ ดังนี้ 
1. โครงกำรฟื้นฟูป่ำเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระชนมำยุครบ 6 

พรรษำ ปี พ.ศ. 2558 ในเขตอุทยำนแห่งชำติทับลำน โดยควำมร่วมมือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ ำกัด 
และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทำน จ ำกัด จ ำนวน 40 ไร่ ตำมนัยหนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/19160 ลงวันที่ 17 กันยำยน 2558 และหนังสือส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำ
พ้ืนที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/3005 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2558 (โครงกำรต่อเนื่อง ระยะ 3 ปี 
2558-2560 ปีละ 40 ไร่) 

2. โครงกำรปลูกป่ำต้นน้ ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ ในเขตอุทยำนแห่งชำติใต้ร่มเย็น 
โดยควำมร่วมของกำรประปำส่วนภูมภำค สำขำบ้ำนนำสำร จ ำนวน 5 ไร่ ตำมนัยหนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/610 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560 และหนังสือส ำนักฟ้ืนฟูและ
พัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/9 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560 

3. โครงกำรปลูกป่ำและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง) ในพ้ืนที่
โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนหนองห้ำ จังหวัดพะเยำ จ ำนวน 386 ไร่ ตำมนัยหนังสือกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/7040 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2560 และหนังสือ
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ส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/1042 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2560 
4. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำเสื่อมสภำพบนพ้ืนที่สูงชัน บ้ำนทุ่งใหม่ 

หมู่ที่ 11 ต ำบลอวน อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน จ ำนวน 828 ไร่ ตำมนัยหนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/11422 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 

5. โครงกำร Future Park จิตส ำนึกสีเขียวปลูกป่ำฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่ำไม้ ประจ ำปร 2560 จ ำนวน 50 ไร่ ใน
อุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ จังหวัดกำญจนบุรี โดยควำมร่วมมือระหว่ำงกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
กับบริษัท รังสิตพล่ำซ่ำ จ ำกัด ตำมนัยหนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 
0906.205/13355 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 

6. โครงกำรฟื้นฟูพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรมและสภำพแวดล้อม อุทยำนแห่งชำติขุนแจ จ ำนวน 100 ไร่ โดยควำมร่วมมือ
กับคณะศิษย์เก่ำโรงเรียมเตรียมอุดมศึกษำ รุ่นที่ 33 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำฯ รุ่น 56(วศ.15) ตำมนัยหนังสือ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/15210 ลงวันที่ 17 กรกฎำคม 2560 

 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน 
ปลูกป่ำชำยเลนในพื้นท่ีรื้อถอนได้ 1,303.46 ไร่ และปลูกป่ำชำยเลนเศรษฐกิจแล้วเสร็จ 1,000 ไร่ รวม 2,303.46 ไร่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

กำรด ำเนินกำรปลูกป่ำให้มีผลส ำเร็จมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลำยประกำร เช่น กำรได้รับจัดสรรงบประมำณต่อเนื่อง สำมำรถ
วำงแผนกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำ เลือกพ้ืนที่ปลูกที่เหมำะสม วำงแผนกำรจัดเตรียมเมล็ดไม้ กล้ำไม้อย่ำงเพียงพอ นอกจำกนี้กำร
ด ำเนินงำนปลูกป่ำยังเกี่ยวข้องกับฤดูกำล ปัญหำภำวะแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงก็เป็นเรื่องที่ต้องค ำนึงถึง อำจท ำให้กำรปลูกป่ำ
ล้มเหลว มีอัตรำรอดตำยต่ ำกว่ำเกณฑ์ เป็นต้น 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

แปลงปลูกป่ำโดยส่วนใหญ่อยู่ห่ำงไกลในถิ่นทุรกันดำร บำงพ้ืนที่ไม่มีเส้นคมนำคม หรือมีแต่ไม่สำมำรถใช้เดินทำงเข้ำถึง
ได้ในบำงฤดูกำล ท ำให้กำรด ำเนินกำรขำดควำมต่อเนื่อง กำรด ำเนินงำนปลูกป่ำโดยวิธีจ้ำงปลูก โดยหำผู้รับจ้ำงตำมวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ก็เป็นปัญหำอีกประกำรหนึ่งท ำให้หน่วยงำนที่ขำดควำมคล่องตัว
ในกำรบริหำรจัดหำ ไม่มีแรงงำนในกำรดูแลรักษำกล้ำไม้ และเฝ้ำระวังไฟและระดมก ำลังดับไฟอย่ำงเพียงพอในฤดูแล้ง 
 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน 

1. กำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนในพื้นท่ีทวงคืนที่คดีถึงท่ีสุดแล้วต้องรอกระบวนกำรรื้อถอนตำมขั้นตอนตำมกฎหมำย 
2. โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเชิงเศรษฐกิจ ด ำเนินกำรได้ภำยหลังกิจกรรมขุดคูแพรก เพ่ือแบ่งพ้ืนที่จำกรำษฎรที่ครอบครอง

มำด ำเนินกำรปลูกป่ำชำยเลน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำผู้รับแจ้งให้กำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับ
ฤดูกำล วำงแผนกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน 
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หลักฐานอ้างอิง : 
 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวน 

ส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 
1. หนังสือส ำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.3/ว2699 ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559 
2. ค ำสั่งกรมป่ำไม้ที่ 253/2560 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 
3. แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของ 2 กิจกรรม 
ส ำนักโครงกำรพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษ 
1. แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2. ตำรำงแสดงที่ตั้งของแปลงปลูก/หรือแปลงที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
1. หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำ และพันธุ์พืช ดว่นที่สุด ที่ ทส 0905.703/19655 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2559 เรื่อง 

แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (แบบ อส. 101-104/1) 
2. สรุปแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ ำ โครงกำรที่ 1 : โครงกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ (ลุ่มน้ ำ) ระยะที่ 1 กิจกรรมโครงกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์ (ลุ่มน้ ำ) ระยะท่ี 1 

3. สรุปแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 แผนงำนยุทธศำสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติ โครงกำรที่ 1 : โครงกำรรักษำควำมหมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ กิจกรรมฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์เสื่อมสภำพ 

4. สรุปแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและ
สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ผลผลิตที่ 1 พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ได้รับกำรบริหำร
จัดกำร กิจกรรมฟ้ืนฟู ดูแลรักษำพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ กิจกรรมงำนพัฒนำกำรป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

5. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนปลูกฟ้ืนฟูป่ำ เพ่ือประกอบกำรกำรประเมินผลตำมมำตรกำรปรับปรุงในกำร
ปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2560 ของส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เก่ียวข้อง 
5.1 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปรำจีนบุรี) 
5.2 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สำขำเพชรบุรี 
5.3 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุรำษฎร์ธำนี) 
5.4 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมรำช) 
5.5 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครรำชสีมำ) 
5.6 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 
5.7 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลรำชธำนี) 
5.8 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธำนี) 
5.9 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 
5.10 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 
5.11 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 
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5.12 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สำขำล ำปำง 
5.13 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตำก) 
5.14 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงรำย) 
5.15 ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

6. หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำ และพันธุ์พืช ดว่นที่สุด ที่ ทส 0906.205/19160 ลงวันที่ 17 กันยำยน 2558 และ
หนังสือส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/3005 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2558 

7. หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/610 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560 และ
หนังสือส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/9 ลงวันที่ 9 มกรำคม  2560 

8. หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/7040 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ
หนังสือส ำนักฟ้ืนฟูและพัฒนำพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/1042 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2560 

9. หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/11422 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 
10. หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำ และพันธุ์พืช ดว่นที่สุด ที่ ทส 0906.205/13355 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 
11. หนังสือกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0906.205/15210 ลงวันที่ 17 กรกฎำคม 2560 

 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน 
1. จ ำนวนกำรปลูกป่ำในพ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่ได้จำกกำรทวงคืนท่ีคดีถึงที่สุด 1,303.46 ไร่ 
2. จ ำนวนกำรปลูกป่ำในป่ำชำยเลนเชิงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ฟ้ืนฟูโครงกำรจัดที่ดินท ำกิน เพ่ือแก้ปัญหำผลกระทบทำงลบ

จำกกำรด ำเนินงำนของรัฐ จ.นครศรีธรรมรำช จำนวน 1,000 ไร่ 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ำเนินกำร

ใน 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 ำเพียงพอในช่วง

ฤดูแล้ง 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 (แปลงเกษตร

ควรมีพื้นที่ติดต่อกัน) โดยแนบเอกสำรกำรจัดตั้งกลุ่ม รำยชื่อสมำชิกกลุ่มโดยละเอียด และเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
5. กรณีไม่มีกลุ่มให้ อปท. จัดท ำบันทึกข้อตกลง ควำมร่วมมือ (MOU) กับกรมทรัพยำกรน้ ำ รับมอบโครงกำรฯไปดูแล 

บริหำรจัดกำร พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ำ 
6. ต้องมีค ำขอรับสนับสนุนโครงกำรฯ และ บันทึกข้อตกลงยินยอมรับมอบโครงกำร จำก อปท. 
7. ใช้ระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 ลบ.ม./วัน และ ระบบกระจำยน้ ำด้วยพลังงำน

แสงอำทิตย์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 ลบ.ม./วัน เท่ำนั้น 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 16 

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

9. กรณีเป็นที่สำธำรณะประโยชน์ ใช้เป็นแปลงเกษตร ต้องมีเอกสำรยินยอมให้ใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนผู้มีอ 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 
รูปแบบที่ 1  

200 25,000 

โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน้ ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียน ทั่วประเทศ 
รูปแบบที่ 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 

 โดยมีกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตัวชี้วัดในรอบที่ 2 มีรำยละเอียดหลังกำรขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

โครงการ 
ปี 2560 

แห่ง ครัวเรือน 

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน้ ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียน ทั่วประเทศ 
รูปแบบที่ 1  

174 21,750 

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุนน้ ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียน ทั่วประเทศ 
รูปแบบที่ 2  

413 30,975 

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค 1,378 275,600 

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 48 480 

 โครงกำรพฒันำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 1,507 6,028 

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 60 480 

รวม 3,580 335,313 
 
 

เงื่อนไข :  -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
90,000 ครัวเรือน 446,320 ครัวเรือน 479,478 ครัวเรือน 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ ำนวนครัวเรือนในพ้ืนท่ีขำดแคลนน้ ำได้รบัประโยชน์
จำกแหล่งน้ ำ 

446,320 ครัวเรือน 399,771 ครัวเรือน   

- น้ ำผิวดิน 111,007 ครัวเรือน 64,458 ครัวเรือน   
- น้ ำบำดำล 335,313 ครัวเรือน 335,313 ครัวเรือน    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 กรมทรัพยากรน้ า 
1. ก ำหนดกรอบแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
2. กำรชี้แจงแนวทำงและกรอบเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนประจ ำปี 
3. จัดให้มีกำรเร่งรัดติดตำมงำนในรูปแบบของกำรประชุม/ แบบรำยงำนต่ำงๆ/ กำรติดตำมในพื้นที่ 
4. กำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และสภำพปัญหำในพ้ืนที่  
5. กำรรวบรวม สรุปวิเครำะห์ เสนอแนะแนวทำง และรำยงำนให้ผู้บริหำรทุกระดับได้รับทรำบ รวมทั้งกำรชี้แจงต่อ

หน่วยงำนควบคุมก ำกับกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรับทรำบ 
หมำยเหตุ เนื่องจำกเหตุปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ท ำให้กรมทรัพยำกรน้ ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม

วัตถุประสงค์ จึงขอปรบัค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดจ ำนวนครวัเรือนในพ้ืนที่ขำดแคลนน้ ำได้รับประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ (ผวิดิน) 
ดังนั้น คงเหลือจ ำนวนครัวเรือนเป้ำหมำยจ ำนวน 156,000 – 11,835 = 144,165 ครัวเรือน 

รอบการประเมิน เป้าหมายเดิม เป้าหมายใหม่ 
รอบที่ 1 - - 
รอบที่ 2 118,716 ครัวเรือน 111,007 ครัวเรือน 
รวมทั้งป ี 156,000 ครัวเรือน 144,165 ครัวเรือน 

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ผลกำรด ำเนินงำนของกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล ตำมกำรส ำรวจจ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ ดังนี้ 

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 ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที ่1 

95 47 10 1,425 1,186.40 24 365 10,392,864 

2. พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที ่2 

1,257 1,257 4 6,140 10,558.10 24 365 92,488,956 

3.พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพือ่กำรเกษตร
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที ่3 

59 59 8 590 740.26 24 365 6,484,678 

4. พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค 

1,058 1,058 200 238,970 7,171.73 24 365 62,824,355 
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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 

5. พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุน
น้ ำดื่มสะอำดใหก้ับโรงเรียนทั่วประเทศ 
รูปแบบที่ 1 

171 171 125 34,888 1,215.57 24 365 10,648,393 

6. พัฒนำแหล่งน้ ำบำดำลเพื่อสนับสนุน
น้ ำดื่มสะอำดใหก้ับโรงเรียนทั่วประเทศ 
รูปแบบที่ 2 

412 412 75 53,300 2,723.60 24 365 23,858,736 

รวมทั้งสิ้น 3,052 3,004 422 335,313 23,595.66   206,697,981.60 
 ปริมาณน้ าบาดาลที่น ามาใชป้ระโยชน์ ร้อยละ  96.35 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 กรมทรัพยากรน้ า 

ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ/เครื่องจักร และสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 กรมทรัพยากรน้ า 

1. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยรัฐบำล เนื่องจำกพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2560 จ ำนวน 106 แห่ง 
2. กำรได้รับผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรหรือควบคุมได้ 

2.1 ยกเลิกสัญญำโครงกำร จ ำนวน 3 แห่ง 
2.2 ผลกระทบจำกกำรเกิดภัยธรรมชำติ ฝนตก น้ ำท่วมพ้ืนที่โครงกำร หรือในบำงพ้ืนที่มีฝนตกในปริมำณมำก ท ำ

ให้น้ ำท่วมขังพ้ืนที่โครงกำร ฯลฯ จ ำนวน 40 แห่ง 
2.3 มีกำรหยุดงำน หรือ อุปสรรคอ่ืนๆ อำทิ ปัญหำพ้ืนที่ก่อสร้ำง ที่ทิ้งดิน แก้ไขแบบแปลน ปัญหำชั้นหิน เป็นต้น 

จ ำนวน 40 แห่ง 
2.4 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ต้องด ำเนินกำรในระบบ e-bidding มำกกว่ำ 1 ครั้ง จ ำนวน 10 แห่ง 
2.5 ระยะเวลำสัญญำเกินวันที่ 30 กันยำยน 2560 จ ำนวน 22 แห่ง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
 กรมทรัพยากรน้ า 

กำรวัดผลครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์อย่ำงแท้จริง ควรให้ประชำชนได้มีโอกำสใช้น้ ำผ่ำนไป 1 ปี ก่อนจึงควรวัดผล ซึ่งจะ
ได้ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง 
หลักฐานอ้างอิง : 
 กรมทรัพยากรน้ า 
1. ตำรำงเอกสำรผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุรำยละเอียดของโครงกำรและจ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
2. กรมทรัพยำกรน้ ำมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตัวชี้วัดถึงส ำนักงำน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0622/3785 ลงวันที ่

27 กรกฎำคม 2560 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 ที่มีค่ำคะแนนดัชนีคุณภำพน้ 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 84 11 หนองหำร 78 
2 ตำปีตอนบน 84 12 ตรำด 77 
3 ตรัง 82 13 ล ำตะคองตอนบน 76 
4 อูน 82 14 ลี ้ 75 
5 พังรำดตอนล่ำง 80 15 สำยบุร ี 75 
6 ล ำชี 80 16 พุมดวง 74 
7 สงครำม 80 17 อิง 73 
8 แควใหญ่ 79 18 ปรำณบรุ ี 72 
9 ปัตตำนีตอนบน 78 19 แม่กลอง 72 
10 เวฬ ุ 78 20 ท่ำจีนตอนบน 71 
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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 71 46 ชุมพร 64 
22 กก 70 47 กุยบุร ี 63 
23 จันทบุร ี 70 48 ปรำจีนบุร ี 63 
24 ปัตตำนีตอนล่ำง 70 49 นครนำยก 62 
25 เลย 70 50 เพชรบุรีตอนล่ำง 62 
26 เสียว 70 51 กว๊ำนพะเยำ 61 
27 หลังสวนตอนบน 70 52 พอง 61 
28 ทะเลสำบสงขลำ 69 53 ท่ำจีนตอนกลำง 60 
29 มูล 69 54 ป่ำสัก 59 
30 ตำปีตอนล่ำง 68 55 สะแกกรัง 59 
31 น่ำน 68 56 ทะเลน้อย 58 
32 แม่จำง 68 57 บึงบอระเพ็ด 56 
33 ประแสร ์ 67 58 ระยองตอนบน 56 
34 ปิง 67 59 กวง 52 
35 เจ้ำพระยำตอนกลำง 66 60 ระยองตอนล่ำง 52 
36 เจ้ำพระยำตอนบน 66 61 พังรำดตอนบน 50 
37 ปำกพนัง 66 62 ล ำตะคองตอนล่ำง 50 
38 ล ำปำว 66 63 ลพบุร ี 48 
39 วัง 66 64 ท่ำจีนตอนล่ำง 43 
40 ชี 65 65 เจ้ำพระยำตอนลำ่ง 42 
41 ทะเลหลวง 65    
42 น้อย 65    
43 บำงปะกง 65    
44 ยม 65    
45 หลังสวนตอนล่ำง 65    
 
 

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 ำ 
ที่ดีข้ึน 

55 แหล่งน้ ำ 
(ยกระดับคุณภำพน้ ำ 3 แหล่ง 
โดย 52 แหล่งน้ ำเดิมยังคงอยู่

ระดับพอใช้ขึ้นไป) 

55 แหล่งน้ ำ 
(ยกระดับคุณภำพแหล่งน้ ำ 3 
แหล่ง โดย 52 แหล่งน้ ำเดิม
ยังคงอยู่ระดับพอใช้ขึ้นไป) 

  

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. วิธีกำรปฏิบัติงำน 

1.1 จัดท ำแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดินทั่วประเทศ โดยเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 4 ครั้งต่อปี (เป็น
รำยไตรมำส) 

1.2 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่เกี่ยวข้อง จัดท ำแผนงำนและงบประมำณกำรส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงน้ ำ พร้อม
ทั้งแหล่งก ำเนิดมลพิษในพ้ืนที่รับผิดชอบส่งให้กรมควบคุมมลพิษพิจำรณำ 

1.3 รวบรวมข้อมูลคุณภำพน้ ำจำกกำรติดตำมตรวจสอบแหล่งน้ ำผิวดินโดยส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคและจัดส่ง
รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพแหล่งน้ ำมำยังกรมควบคุมมลพิษ  

2. มำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำรในกำรรักษำและฟ้ืนฟูคุณภำพน้ ำ  
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 
3. ดัชนีคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ แหล่งน้ า 
คุณภาพน้ า 

สถานะ ปี2559 2560 
WQI ระดับ WQI ระดับ 

1 แควน้อย 84 ดี 78 ดี คงเดิม 
2 ตำปีตอนบน 84 ดี 81 ดี คงเดิม 
3 ตรัง 82 ดี 66 พอใช้ ลดลง 1 ระดับ 
4 อูน 82 ดี 79 ดี คงเดิม 
5 พังรำดตอนล่ำง 80 ดี 67 พอใช้ ลดลง 1 ระดับ 
6 ล ำชี 80 ดี 79 ดี คงเดิม 
7 สงครำม 80 ดี 82 ดี คงเดิม 
8 แควใหญ่ 79 ดี 75 ดี คงเดิม 
9 ปัตตำนีตอนบน 78 ดี 72 ดี คงเดิม 
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10 เวฬ ุ 78 ดี 73 ดี คงเดิม 
11 หนองหำร 78 ดี 80 ดี คงเดิม 
12 ตรำด 77 ดี 72 ดี คงเดิม 
13 ล ำตะคองตอนบน 76 ดี 79 ดี คงเดิม 
14 ลี้ 75 ดี 71 ดี คงเดิม 
15 สำยบุรี 75 ดี 78 ดี คงเดิม 
16 พุมดวง 74 ดี 74 ดี คงเดิม 
17 อิง 73 ดี 69 พอใช้ ลดลง 1 ระดับ 
18 ปรำณบุรี 72 ดี 65 พอใช้ ลดลง 1 ระดับ 
19 แม่กลอง 72 ดี 70 พอใช้ ลดลง 1 ระดับ 
20 ท่ำจีนตอนบน 71 ดี 66 พอใช้ ลดลง 1 ระดับ 
21 เพชรบุรีตอนบน 71 ดี 66 พอใช้ ลดลง 1 ระดับ 
22 กก 70 พอใช้ 70 พอใช้ คงเดิม 
23 จันทบุรี 70 พอใช้ 70 พอใช้ คงเดิม 
24 ปัตตำนีตอนล่ำง 70 พอใช้ 72 ดี ดีขึ้น 1 ระดับ 
25 เลย 70 พอใช้ 75 ดี ดีขึ้น 1 ระดับ 
26 เสียว 70 พอใช้ 71 ดี ดีขึ้น 1 ระดับ 
27 หลังสวนตอนบน 70 พอใช้ 75 ดี ดีขึ้น 1 ระดับ 
28 ทะเลสำบสงขลำ 69 พอใช้ 69 พอใช้ คงเดิม 
29 มูล 69 พอใช้ 77 ดี ดีขึ้น 1 ระดับ 
30 ตำปีตอนล่ำง 68 พอใช้ 64 พอใช้ คงเดิม 
31 น่ำน 68 พอใช้ 69 พอใช้ คงเดิม 
32 แม่จำง 68 พอใช้ 63 พอใช้ คงเดิม 
33 ประแสร์ 67 พอใช้ 65 พอใช้ คงเดิม 
34 ปิง 67 พอใช้ 63 พอใช้ คงเดิม 
35 เจ้ำพระยำตอนกลำง 66 พอใช้ 64 พอใช้ คงเดิม 
36 เจ้ำพระยำตอนบน 66 พอใช้ 67 พอใช้ คงเดิม 
37 ปำกพนัง 66 พอใช้ 63 พอใช้ คงเดิม 
38 ล ำปำว 66 พอใช้ 65 พอใช้ คงเดิม 
39 วัง 66 พอใช้ 64 พอใช้ คงเดิม 
40 ชี 65 พอใช้ 67 พอใช้ คงเดิม 
41 ทะเลหลวง 65 พอใช้ 69 พอใช้ คงเดิม 
42 น้อย 65 พอใช้ 64 พอใช้ คงเดิม 
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43 บำงปะกง 65 พอใช้ 64 พอใช้ คงเดิม 
44 ยม 65 พอใช้ 61 พอใช้ คงเดิม 
45 หลังสวนตอนล่ำง 65 พอใช้ 73 ดี ดีขึ้น 1 ระดับ 
46 ชุมพร 64 พอใช้ 61 พอใช้ คงเดิม 
47 กุยบุรี 63 พอใช้ 68 พอใช้ คงเดิม 
48 ปรำจีนบุรี 63 พอใช้ 63 พอใช้ คงเดิม 
49 นครนำยก 62 พอใช้ 61 พอใช้ คงเดิม 
50 เพชรบุรีตอนล่ำง 62 พอใช้ 63 พอใช้ คงเดิม 
51 กว๊ำนพะเยำ 61 พอใช้ 61 พอใช้ คงเดิม 
52 พอง 61 พอใช้ 64 พอใช้ คงเดิม 
53 ท่ำจีนตอนกลำง 60 เสื่อมโทรม 57 เสื่อมโทรม คงเดิม 
54 ป่ำสัก 59 เสื่อมโทรม 63 พอใช้ ดีขึ้น 1 ระดับ 
55 สะแกกรัง 59 เสื่อมโทรม 60 เสื่อมโทรม คงเดิม 
56 ทะเลน้อย 58 เสื่อมโทรม 70 พอใช้ ดีขึ้น 1 ระดับ 
57 บึงบอระเพ็ด 56 เสื่อมโทรม 66 พอใช้ ดีขึ้น 1 ระดับ 
58 ระยองตอนบน 56 เสื่อมโทรม 59 เสื่อมโทรม คงเดิม 
59 กวง 52 เสื่อมโทรม 52 เสื่อมโทรม คงเดิม 
60 ระยองตอนล่ำง 52 เสื่อมโทรม 52 เสื่อมโทรม คงเดิม 
61 พังรำดตอนบน 50 เสื่อมโทรม 51 เสื่อมโทรม คงเดมิ 
62 ล ำตะคองตอนล่ำง 50 เสื่อมโทรม 57 เสื่อมโทรม คงเดิม 
63 ลพบุรี 48 เสื่อมโทรม 56 เสื่อมโทรม คงเดิม 
64 ท่ำจีนตอนล่ำง 43 เสื่อมโทรม 46 เสื่อมโทรม คงเดิม 
65 เจ้ำพระยำตอนล่ำง 42 เสื่อมโทรม 45 เสื่อมโทรม คงเดิม 

4. สรุปจ ำนวนแหล่งน้ ำ จ ำแนกตำมค่ำคะแนนดัชนีคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

WQI ระดับ จ านวน 
91 – 100 ดีมำก - 
71 – 90 ด ี 20 
61 – 70 พอใช้ 35 
31 – 60 เสื่อมโทรม 10 
0 – 31 เสื่อมโทรมมำก - 

รวม 65 

5. แหล่งน้ ำเดิม จ ำนวน 52 แหล่ง ยังคงมีค่ำคะแนนดัชนีคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) 
ระดับพอใช้ขึ้นไปทั้ง 52 แหล่ง 
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6. สำมำรถยกระดับคุณภำพน้ ำ จ ำนวน 9 แหล่ง ได้แก่ 1) ปัตตำนีตอนล่ำง 2) เลย 3) เสียว 4) หลังสวนตอนบน  
5) มูล 6) หลังสวนตอนล่ำง 7) ป่ำสัก 8) ทะเลน้อย 9) บึงบอระเพ็ด 

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 

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 โดยกำรก ำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วม

ระหว่ำงกระทรวง 
2. รัฐบำลควรมีกำรก ำหนดนโยบำยให้มีควำมเชื่อมโยงในแต่ละด้ำน เช่น อุตสำหกรรมกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม

กับสิ่งแวดล้อม พลังงำนกับสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
3. ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่

เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีตัวชี้วัด
ที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 

หลักฐานอ้างอิง : 
ตรวจสอบรำยละเอียดได้ที่ ส ำนักจัดกำรคุณภำพน้ ำ กรมควบคุมมลพิษ 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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% 85.31% 85.31% 
2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 75.79% 78.38% 78.38% 
3. จังหวัดล ำปำง 87.30% 87.41% 87.41% 
4. จังหวัดล ำพูน 90.20% 90.48% 90.48% 
5. จังหวัดเชียงรำย 75.55% 81.26% 81.26% 
6. จังหวัดน่ำน 86.67% 86.77% 86.77% 
7. จังหวัดพะเยำ 81.88% 82.24% 82.24% 
8. จังหวัดแพร่ 79.31% 84.62% 84.62% 
9. จังหวัดตำก 95.28% 91.41% 91.41%  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควัน 
อยู่ในระดับมาตรฐาน 

    

1. จังหวัดเชียงใหม่ 85.31% 97.50%   
2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 78.38% 74.58%   
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3. จังหวัดล ำปำง 87.41% 85.66%   
4. จังหวัดล ำพูน 90.48% 98.33%   
5. จังหวัดเชียงรำย 81.26% 95.90%   
6. จังหวัดน่ำน 86.77% 100.00%   
7. จังหวัดพะเยำ 82.24% 100.00%   
8. จังหวัดแพร่ 84.62% 98.28%   
9. จังหวัดตำก 91.41% 88.52%   

 

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 ในช่วงวิกฤตหมอกควันระหว่ำง

เดือนมกรำคม - เมษำยน โดยสถำนีตรวจวัดแบบอัตโนมัติ และเพ่ิมเติมหน่วยตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ จ ำนวน 2 คัน  
ณ 1) พระต ำหนักภูพิงค รำชนิเวศน์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

4. ติดตำมปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กและได้ประสำนแจ้งเตือนสถำนกำรณ์หมอกควันไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจ ำทุกวัน ผ่ำนทำงหนังสือน ำส่งรำชกำร รวมถึงกำรแถลงข่ำว เพื่อให้หน่วยงำนรับทรำบและด ำเนินมำตรกำรใน
กำรแก้ไขปัญหำหมอกควันได้อย่ำงทันกำรณ์ และแจ้งเตือนประชำชนให้รับทรำบกำรปฏิบัติตนในภำวะหมอกควัน
อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.aqnis.pcd.go.th และ www.aqmthai.com และผ่ำน 
Application AIR4THAI 

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

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

7. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควัน
ภำคเหนือ เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภำคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธำนกำรประชุม และได้จัดท ำสรุปผลกำรประชุมกรำบเรียน
นำยกรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 

8. จังหวัดตำกได้ประสำนชี้แจงกรณีปริมำณฝุ่นละอองสูงเกินค่ำมำตรฐำนในช่วงเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2560 ตำม
หนังสือจังหวดัตำก ดว่นที่สุด ที่ ตก 0013.2/2064 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 และหนังสือส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตำก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0013.3/284 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (หลักฐำนอ้ำงอิง 2 และ 3) 
แจ้งว่ำ สำเหตุที่ฝุ่นละอองเกินค่ำมำตรฐำน เกิดจำกมีกำรปรับปรุงสนำมกีฬำของเทศบำลนครแม่สอด ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ
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ใกล้เคียงกับสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ โดยจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อเนื่องในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2560 จำกกำร
ก่อสร้ำงดังกล่ำว มียำนพำหนะขนดินวิ่งผ่ำนสถำนีตรวจวัดฯ เพื่อไปถมปรับปรุงพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมำณ
ฝุ่นละอองในบรรยำกำศเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ ทำงจังหวัดตำกได้ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นำยอ ำเภอ
แม่สอด นำยกเทศมนตรีนครแม่สอด และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ ให้ด ำเนินกำรลดปริมำณฝุ่นละอองในบริเวณ
ดังกล่ำว เช่น น ำรถบรรทุกน้ ำรดถนนและบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง กำรน ำกำกน้ ำตำลเทรำดถนนที่เป็นลูกรัง เป็นต้น 
ซึ่งภำยหลังกำรด ำเนินกำรของจังหวัด ท ำให้ปริมำณฝุ่นละอองจำกถนนลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

ทั้งนี้ คพ. พิจำรณำแล้ว เห็นควรให้ตัดข้อมูลผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศท่ีเกินมำตรฐำนในพื้นท่ีจังหวัด
ตำก ในช่วงเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2560 เนื่องจำกมิได้มีสำเหตุจำกปัญหำหมอกควัน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำ โดยให้กำรสนับสนุนทั้งกรอบนโยบำยและงบประมำณส ำหรับกำร

ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพื้นท่ี 
2. จังหวัดเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ควำมส ำคัญกับกำร

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

และนิ่ง เมื่อมีกำรเผำเกิดขึ้น ท ำให้ฝุ่นละอองไม่สำมำรถแพร่กระจำยออกไป และแขวนลอยอยู่ในบรรยำกำศได้นำน 
ไม่ตกลงสู่พ้ืนดิน ส่งผลให้กำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองเกินมำตรฐำน 

2. ปริมำณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภำคเหนือมีสำเหตุมำจำกกำรเผำ ทั้งในพ้ืนที่ป่ำ กำรเผำเศษวัสดุ และกำรเผำวัชพืช
ในพ้ืนที่กำรเกษตร กำรเผำขยะมูลฝอย เศษใบไม้ กิ่งไม้ในพ้ืนที่ชุมชน กำรเผำเศษวัชพืชริมทำง ซึ่งในบำงพ้ืนที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของกระทรวงอ่ืน ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเผำในที่โล่งและปัญหำ
หมอกควันในพ้ืนที่ภำคเหนือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องประสำนงำนกับกระทรวงที่
เกี่ยวข้องและจังหวัด ให้ด ำเนินกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด 

3. ในกำรท ำกำรเกษตร เกษตรกรยังมีกำรเผำเพ่ือเตรียมพื้นที่ส ำหรับกำรเพำะปลูก รวมถึงกำรเผำเพื่อก ำจัดเศษวัสดุ
กำรเกษตร เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่เป็นที่สูงชัน ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรน ำเครื่องจักรกลเข้ำไปเพ่ือไถกลบ ประกอบกับยังไม่
มีกำรสนับสนุนทำงเลือกในกำรจัดกำรเศษวัสดุเหลือใช้ทดแทนกำรเผำที่เหมำะสม รวมถึงไม่มีกำรใช้มำตรกำรด้ำน
เศรษฐศำสตร์เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรไม่เผำ 

4. กำรขยำยพ้ืนที่เพำะปลูกท ำให้มีกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ 
5. ผลกระทบจำกหมอกควันข้ำมแดน โดยพบจุดควำมร้อนจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ในทุกประเทศในอนุภูมิภำคแม่โขง 

โดยประเทศเหล่ำนี้ยังขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว อีกท้ังยังขำดแคลนงบประมำณ เจ้ำหน้ำที่
ยังไม่มีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ำงเพียงพอ รวมถึงขำดข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนงำน/
มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภำคเหนือ (1 ม.ค. - 30 เม.ย. 2560) 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 
2.2 

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
2.0 

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ค่ำเฉลี่ยรำยปีของเบนซีน ในเขตควบคุมมลพิษ
มำบตำพุด จังหวัดระยอง ลดลง 

2.2 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) ในพ้ืนที่มำบตำ

พุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง เพ่ือพิจำรณำมำตรกำรควบคุมสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในขณะที่
ด ำเนินกิจกรรมที่ไม่ใช่กำรผลิตปกติ (Shutdown) ของโรงงำนกลุ่มบริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ จ ำกัด เมื่อวันที่ 
9 พฤศจิกำยน 2559 
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2. ตรวจสอบ วิเครำะห์ และรำยงำนสถำนกำรณ์ VOCs 
- ส่งเจ้ำหน้ำที่เพื่อติดตำมตรวจสอบปัญหำ VOCs เพ่ือส ำรวจแหล่งก ำเนิด และเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ 

เนื่องจำกตรวจพบค่ำสำรเบนซีน มีค่ำสูงขึ้นรวมทั้งมีค่ำเกินค่ำเฝ้ำระวังหลำยครั้ง โดยท ำกำรตรวจวัดอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกเดือน  

- กรณีตรวจพบสำร VOCs เกินค่ำเฝ้ำระวัง หรือมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้มีกำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ และ กนอ. ในกำรตรวจสอบหำสำเหตุ รวมถึงก ำกับดูแลโรงงำนอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้องกับสำร
ดังกล่ำว 

3. หำรือกับสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือหำแนวทำงในกำรน ำหลักกำรทำงวิชำกำรมำใช้ก ำหนดขนำด
กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำ (ร่ำง) มำตรฐำนฯ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 

4. หำรือกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรอ.) เพ่ือหำแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรจัดกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี
ประเภท 42 และ 44 เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำ (ร่ำง) มำตรฐำนฯ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2560 

5. จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีน และสำร 1, 3 - บิวทำไดอีน จำก
โรงงำนอุตสำหกรรมเคมี ในรูปอัตรำกำรระบำย (Loading) เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกับกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีนจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี ในรูปอัตรำกำร
ระบำย (Loading) โดยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ รวบรวมข้อมูลกำรผลิตตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบกำร
ก ำหนดมำตรฐำนฯ ตำม Capacity range 

6. จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรเพ่ือจัดท ำร่ำงมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งสำรเบนซีนและสำร 1,3 - บิวทำไดอีน 
ในรูปอัตรำกำรระบำย (Loading) จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 ที่
ประชุมมีมติดังนี้  
1) มอบหมำยให้ กรอ. และสถำบันปิโตรเลียม จัดส่งข้อมูลหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติที่ดี (COP) หรือมำตรกำรที่

เหมำะสมในกำรควบคุมกำรระบำยสำรเบนซีนจำกแหล่งก ำเนิดประเภทต่ำงๆ พร้อมทั้งข้อมูลประสิทธิภำพ
กำรลดกำรระบำยสำรเบนซีนหลังกำรน ำมำตรกำรต่ำงๆ ไปปฏิบัติ ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ภำยในเดือน
กรกฎำคม  

2) มอบหมำยให้ กนอ. และผู้ประกอบกำร จัดส่งข้อมูลชนิดและประสิทธิภำพของเทคโนโลยี (BACT) พร้อมทั้ง
ปริมำณกำรระบำยสำรเบนซีนที่ลดลง ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ภำยในเดือนกรกฎำคม  

3) มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรระบำยสำรเบนซีน โดยแยกเป็นกรณี
ที่รวมและไม่รวมแหล่งก ำเนิดประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ โรงกลั่นน้ ำมัน สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง และ
กำรจรำจร รวมทั้งให้จัดประชุมกลุ่มย่อยก่อนประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ครั้งถัดไปในเดือนสิงหำคม 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหำรหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลำง และส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
2. กำรประกำศให้พ้ืนที่เป็นเขตควบคุมมลพิษ ท ำให้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
3. กำรผลักดันในระดับนโยบำย ผ่ำนกลไกกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทั้งจำกส่วนกลำงและ

คณะกรรมกำรระดับพ้ืนที่ ท ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมส ำคัญและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
4. หน่วยงำนและทุกภำคส่วนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมและให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำ 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
กำรแก้ไขปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 

ขับเคลื่อนผ่ำนหน่วยงำนในพ้ืนที่ ในรูปของกลไกของ “คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและแก้ไขปัญหำสำรอินทรีย์
ระเหยง่ำย (VOCs) ในพ้ืนที่มำบตำพุด เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง” 
ซึ่งมีรอง ผวจ.ระยอง เป็นประธำน และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเป็นฝ่ำย
เลขำนุกำร ที่ผ่ำนมำในปี 2559 ได้มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำและมีกำรตรวจสอบ
อุตสำหกรรมที่เป็นแหล่งก ำเนิดสำรเป้ำหมำยอย่ำงเข้มงวด และต่อเนื่อง แต่ในช่วงที่ผ่ำนมำ ยังไม่มีกำรจัดประชุม
เพ่ือติดตำมตรวจสอบกำรแก้ไขปัญหำฯ จึงอำจส่งผลให้กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวไม่ต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลกำรตรวจวัดสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) พ้ืนที่มำบตำพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง (1 ต.ค. 2559 - 
31 ก.ค. 2560) 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 68.66 ร้อยละ 68.66 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละออง
ขนำดเล็กเฉลี่ยรำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
ในพ้ืนที่หน้ำพระลำน จังหวัดสระบุรี 

ร้อยละ 68.66 ร้อยละ 64.80   

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

ประจ ำในพ้ืนที่หน้ำพระลำนในช่วงวิกฤต เพ่ือตรวจสอบปัญหำ หำกพบว่ำแหล่งก ำเนิดในพื้นที่เป้ำหมำยมีกำร
ระบำยฝุ่นละอองออกมำอย่ำงชัดเจน จะประสำนและแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือสั่งกำรและควบคุม
แก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 10 ตุลำคม 2559 – 30 เมษำยน 2560 

4. ติดตำมตรวจสอบฝุ่นละอองจำกปล่องระบำยอำกำศเสียโรงปูนซิเมนต์ 4 แห่ง ในพื้นที่ต ำบลหน้ำพระลำน 
จังหวัดสระบุรี และพ้ืนที่ข้ำงเคียง ในช่วงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ - 25 มีนำคม 2560 พบโรงงำนปูนซิเมนต์ 1 แห่ง 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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มีค่ำกำรระบำยฝุ่นละอองจำกปล่องสูงเกินค่ำมำตรฐำน 
5. ประสำนควำมร่วมมือกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรระบำยฝุ่น

ละอองจำกแหล่งก ำเนิดทุกชนิดอย่ำงเคร่งครัดทั้งในช่วงกลำงวันและกลำงคืน อำทิเช่น กำรตรวจสอบสถำน
ประกอบกำรที่มีกำรระบำยฝุ่นละออง ในเวลำปกติและเวลำกลำงคืน กำรตรวจสอบ/ตรวจจับรถบรรทุกที่มีควัน
ด ำ และรถที่ไม่มีกำรปิดคลุมอย่ำงมิดชิด กำรท ำควำมสะอำด ล้ำง กวำดและดูดฝุ่นบนถนนสำธำรณะทุกวัน 
(อย่ำงน้อยวันละ 3 ครั้งในช่วงเช้ำ กลำงวัน และเย็น) รวมทั้งปรับปรุงถนนสำธำรณะและไหล่ทำงให้ได้ตำม
มำตรฐำน โดยส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหน้ำพระลำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและภำคเอกชนด ำเนินกำรท ำ
ควำมสะอำดถนนด้วยกำรล้ำงถนนและดูดฝุ่นทุกวัน เพ่ือลดปริมำณฝุ่นตกสะสมในพ้ืนที่และสะสมบนถนน
สำธำรณะเป็นประจ ำทุกวัน ซึ่งยังคงพบว่ำมีเศษหินดินทรำยตกหล่นจำกกระบะบรรทุกลงบนถนนสำธำรณะอยู่
บ่อยครั้ง ซึ่ง สนง.เทศบำลต ำบลหน้ำพระลำนจะท ำกำรเก็บกวำดและน ำไปทิ้ง  

6. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษบริเวณต ำบลหน้ำพระลำน จังหวัด
สระบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2560  

7. เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ต ำบลหน้ำพระ
ลำน พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนำยน 2560 

8. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ ต ำบล
หนำ้พระลำน จังหวัดสระบุรี (AAR) เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560 ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหน้ำพระลำน 
จังหวัดสระบุรี 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลำง และส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรแก้ไข   
2. กำรประกำศให้พ้ืนที่เป็นเขตควบคุมมลพิษ ท ำให้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
3. กำรผลักดันในระดับนโยบำย ผ่ำนกลไกกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทั้งจำกส่วนกลำงและ

คณะกรรมกำรระดับพ้ืนที่ ท ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมส ำคัญและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
4. หน่วยงำนและทุกภำคส่วนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมและให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. แหล่งก ำเนิดฝุ่นละอองที่มำจำกภำคถนนและกำรจรำจร ยังเป็นปัญหำที่ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องในกำรปรับปรุงถนนให้มีคุณภำพดี เหมำะสมกับกำรใช้งำนในพ้ืนที่ กำรขอควำมร่วมมือแหล่งก ำเนิด
ภำคอุตสำหกรรม เช่น โรงปูนซีเมนต์ โรงโม่บดย่อยหิน ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดฝุ่นละอองจำกกำร
ประกอบกิจกำรของตนเอง รวมถึงกำรเข้มงวดกับยำนพำหนะท่ีสัญจร โดยเฉพำะรถบรรทุกที่ขนส่งหินในพ้ืนที่ 

2. หน่วยงำนในพื้นท่ี เช่น ส ำนักงำนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขำดแคลนงบประมำณและเครื่องมือ
ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองในพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ต ำบลหน้ำพระลำน จังหวัดสระบุรี (1 ต.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560) 
 



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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 98.91 ร้อยละ 98.91 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของจ ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละออง
ขนำดเล็กเฉลี่ยรำยวันอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ร้อยละ 98.91 ร้อยละ 99.32   

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ติดตำมตรวจสอบฝุ่นละออง สรุปผลกำรตรวจวัดเป็นรำยวนั และเผยแพร่สู่สำธำรณะเป็นประจ ำทุกวัน 
2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศและเสียงในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยได้มีกำรหำรือ

ร่วมกับ กทม. / กำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 และ 19 เมษำยน 2560 / 
กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคส่วนต่ำงๆ เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 / เผยแพร่รับฟังควำมคิดเห็น 
(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรฯ ผ่ำนทำงเว็บไซด์ คพ. ระหว่ำงวันที่ 29 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2560 

3. ด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรตรวจสอบตรวจจับ รถยนต์ควันด ำ - เสียงดัง 
4. ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดกำรปัญหำมลพิษจำกกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ โดยเฉพำะโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีต่ำงๆ 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

เนื่องจำกภำวะควำมเป็นเมืองที่มีประชำกรอำศัยหนำแน่น มีกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก ทั้งโครงกำร
ก่อสร้ำงที่พักอำศัยและกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค เช่น กำรปรับปรุงถนน กำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีต่ำงๆ 
รวมถึงปริมำณยำนพำหนะที่มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปี ส่งผลให้ปริมำณมลพิษเพ่ิมข้ึนด้วย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (1 ต.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2560) 
 



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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนฐำน งำนประจ ำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำระบบบริกำร
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

ผลกำรส ำรวจ มีกำรน ำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 

ผลกำรส ำรวจ มีกำรน ำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 97.07 

   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 

1.1 ส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำนในระดับภูมิภำค (ทสจ. และ สสภ.) 
1.2 รวบรวมข้อมูลด้ำนภูมิสำรสนเทศส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำนอันได้แก่ ข้อมูลจำกโครงกำรเร่งด่วน 

(ภำพถ่ำยเก่ำ 5 ชั้นปี) ข้อมูลจำกหน่วยงำนระดับกรม ฯลฯ 
1.3 ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ โครงสร้ำงของข้อมูลที่ได้รวบรวมแล้วเสร็จ รวมถึงกำรจัดหมวดหมู่และกำรแยก

ประเภทของข้อมูลเพ่ือง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจออกเป็น 
2. ขั้นตอนการบริการข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานระดับภูมิภาคน าข้อมูลไปใช้งาน 

2.1 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรไปยังหน่วยงำนระดับภูมิภำค (หลักฐานอ้างอิง 1) 
2.2 กำรให้บริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศผ่ำนระบบ Intranet ทั้งสิ้น 27 ชั้นข้อมูล (หลักฐานอ้างอิง 2) 
2.3 กำรให้กรองแบบส ำรวจกำรน ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ 
http://goo.gl/forms/ZpNeifzVxSSaxRTy1  (หลักฐานอ้างอิง 3) 
2.4 เบื้องต้นจะเปิดให้บริกำรส ำหรับจังหวัดที่ได้เตรียมข้อมูลครบถ้วน จ ำนวน 8 หน่วยงำนก่อน ได้แก่  
สสภ. 5 (นครปฐม) สสภ. 6 (นนทบุรี) ทสจ. นครนำยก ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. พังงำ ทสจ. บึงกำฬ 
และ ทสจ. สระบุรี โดยทั้ง 8 หน่วยงำนมีควำมต้องกำรใช้ข้อมูลทั้งสิ้น 27 ชั้นข้อมูล (หลักฐานอ้างอิง 4) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ ทส 0202/1274 เรื่อง ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศผ่ำนระบบ Intranet  

2.  ชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศจ ำนวน 27 ชั้นข้อมูล เพ่ือให้บริกำรผ่ำนระบบ Intranet  
3. หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ ทส 0202/1346 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์กรอกแบบ

ส ำรวจกำรน ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
4. ตัวอย่ำงกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของหนว่ยงำนระดับภูมภิำคเบื้องต้น 8 แหง่ (สสภ. 2 แห่ง และ ทสจ. 6 แห่ง) 

 

http://goo.gl/forms/ZpNeifzVxSSaxRTy1


 
 

องค์ประกอบที่ 2 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 

 

 



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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจ 

ที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (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  ตลอดจนผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชนมีหน้ำที่แ ละควำม
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
แผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่ประชำชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 251.87   

 

ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงาน :  
1. ประเด็นหัวข้อกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนซึ่ง ปกท.ทส.เห็นชอบ 
2. ประเด็นหัวข้อกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนที่ปรับเปลี่ยนซึ่ง ปกท.ทส.เห็นชอบ 
3. แผนกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนซึ่ง ผอ.สบก.เห็นชอบ 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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4. แผนกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนที่ปรับเปลี่ยนซึ่ง ผอ.สบก. และ 
ปกท.ทส. เห็นชอบ 

5. ผลกำรเผยแพร่ภำรกิจผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงฯ และภำรกิจส ำคัญของหน่วยงำนในสังกัด 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. จัดท ำร่ำงประเด็นหัวข้อกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
2. จัดท ำร่ำงแผนกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เพื่อกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
3. เผยแพร่ภำรกิจผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงฯ และภำรกิจส ำคัญของหน่วยงำนในสังกัด ตำม

แผนกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  - 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ประเด็นหัวข้อกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนซึ่ง ปกท.ทส. เห็นชอบ 
2. ประเด็นหัวข้อกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนที่ปรับเปลี่ยนซึ่ง ปกท.ทส.เห็นชอบ 
3.  แผนกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนซึ่ง ผอ.สบก.เห็นชอบ 
4. แผนกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนที่ปรับเปลี่ยนซึ่ง ผอ.สบก. และ 

ปกท.ทส. เห็นชอบ 
5. ผลกำรเผยแพร่ภำรกิจผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงฯ และภำรกิจส ำคัญของหน่วยงำนในสังกัด 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ เร่ือง แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 รวม 

1 การบริหารจัดการน้ า  
- ระบบกระจำยน  ำนอกเขต

ชลประทำน ทั งน  ำบนดิน และ
น  ำใต้ดิน 

  - วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (2) 

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

- วิทยุ (9) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

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

- โทรทัศน์ (2) 
- วิทยุ (25) 
- สิ่งพิมพ์ (1) 
- สื่อออนไลน์ (4) 

 รวม   10 10 10 30 32 
2 ผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) 
- กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน 

  - วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

- วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

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

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

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

 รวม   9 9 11 29 29 
3 การส่งเสริมการผลิตและการ

บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- กำรลดใช้ถุงพลำสติกลดโลกร้อน 

  - วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

- วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (2) 

- วิทยุ (9) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

- วิทยุ (25) 
- สื่อออนไลน์ (4) 

- วิทยุ (25) 
- สื่อออนไลน์ (4) 

 รวม   9 10 10 29 29 
4 การจัดการขยะมลูฝอยและ

สิ่งแวดล้อม 
- กำรด ำเนินกำร "เดินหน้ำแก้ไข

ปัญหำคลองแสนแสบให้
สะอำด ภำยใน 2 ปี 

  - วิทยุ (8) 
- สื่อออนไลน์ (1) 

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

- วิทยุ (9) 
- สื่อออนไลน์ (2) 

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

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

 รวม   9 10 11 30 30 
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ล าดับ เร่ือง แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 รวม 

5 กำรเผยแพร่ภำรกิจผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
กระทรวงฯ และภำรกิจส ำคัญ
ของหน่วยงำนในสังกัด 

- สิ่งพิมพ์ (12) 
- สื่อออนไลน์ (38) 
- กิจกรรม (1) 

- สิ่งพิมพ์ (12) 
- สื่อออนไลน์ (38) 
- กิจกรรม (1) 

- สิ่งพิมพ์ (12) 
- สื่อออนไลน์ (38) 
- กิจกรรม (1) 

- สิ่งพิมพ์ (12) 
- สื่อออนไลน์ (39) 
- กิจกรรม (1) 

- สิ่งพิมพ์ (12) 
- สื่อออนไลน์ (38) 
- กิจกรรม (1) 

- สิ่งพิมพ์ (60) 
- สื่อออนไลน์ (191) 
- กิจกรรม (5) 

- สิ่งพิมพ์ (93) 
- สื่อออนไลน์ (713) 
- กิจกรรม (16) 

 รวม 51 51 51 52 51 256 822 
      รวมท้ังสิ้น 374 942 
      ร้อยละ 251.87 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับ

มอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญท่ีทันต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำมี) 
ค าอธิบาย : 
 เป็นกำรวดัผลกำรด ำเนนิงำนของส่วนรำชกำร ในกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่อสถำนกำรณ์  โดยประเมินจำกควำมสำมำรถ

ของส่วนรำชกำรในกำรชี้แจงประเด็นข่ำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด มีกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น 
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 ำคัญที่ทันต่อสถำนกำรณ์ ร้อยละ 100 - - - 
 

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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

องค์ประกอบที่ 2 
ละทสแรรแภำยในังำะก ำเนัแนัาำนัิำชหักงภำะงแจาุรรศำสิะ์ ลนังรำาลฏแะูลภำคะกฐ นัโาบำาเะ่าก่งนั หะืมภำะงแจรีง

ไกอะกบชมบหชำาเล็นัยแเศษ (Agenda base) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : จกกหำรีงกแนัใหอผูอาำงไะอ 
ค าอธิบาย :  
 ะกฐบำัชีนัโาบำาส ำคกญในังำะจกกงำะลงอไขลัญหำคงำชเหัืงมชั  ำ โกาไกอชีชิแคณทะกฐชนัิะีเชืงมงกนัรีง 14 ิุัำคช 2557 

เห็นัามบะทเบีาบส ำนักงนัำางะกฐชนัิะีง่ำกองาคณทงะะชงำะนัโาบำารีงกแนัลห่าาำิแ ย.ศ. 2557 โกาชีงะมบลนังรำา
ก ำเนัแนัาำนัขมาคณทงะะชงำะนัโาบำารีงกแนัลห่าาำิแ ลัทคณทมนัุงะะชงำะรีงเงีงาาขอมา ะงชรก า ครา. จกาหงกก คืม 
งำะจกกรีงกแนัร ำงแนัใหอลง่าุชานั (ในัะูลลลัาะงช) โกาใหอสแรรแมาู่มำศการ ำงแนัลิ่ไช่ใหองะะชสแรรแ์ะำาบุคคั ะงชรก า
สนักบสนัุนัเงีงางงกบสำรำะณูลโภคยื นัฐำนัรีงเหชำทสชงกบสภำยยื นัรีงลัทส่าเสะแชงำะก ำะาาียเยืงมใหอะำษฎะยึงาินัเมา
ไกอมา่ำาชกงนัคาลัทากงาาืนั โกางำะก ำเนัแนัาำนัจกกหำรีงกแนัใหอผูอาำงไะอ ละทงมบกองา 2 ะูลลบบ 
1. การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าถาวรและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ยื นัรีงล่ำสางนัลห่าาำิแ 
- ยื นัรีงล่ำสางนัฯ หชำาถึา ล่ำสางนัลห่าาำิแรีงไกอะกบงำะิะงจสมบเยืงมงำะจกกหำรีงกแนัร ำงแนัใหอาุชานั 

(100,446 ไะ่) ซึงาเล็นัเล้ำหชำาลผนัลฏแบกิแาำนัละทจ ำลีาบละทชำณ ย.ศ. 2560 โการ ำงำะส ำะงจ  ลัท
ิะงจสมบขอมชูัลลัารีงกแนัขมาะำษฎะ รบรงนัขอมชูัใหอถูงิอมา คะบถองนั ิำชบกญาีะำาาืงม ลัทผกาลลัา
รีงกแนั ิำชโคะางำะจกกงำะระกยาำงะรีงกแนัลัทล่ำไชอ ในับะแเงณยื นัรีงก ำเนัแนังำะ เยืงมใหอไกอขอมชูัยะอมชะมาะกบ
งำะจกกงำะรีงกแนัภำาใิองำะก ำเนัแนัาำนัขมามนัุงะะชงำะจกกหำรีงกแนั 

- งกกจำงจ ำนังนัยื นัรีง (ไะ่) รีงคณทมนัุงะะชงำะนัโาบำารีงกแนัจกาหงกก (ครา.จกาหงกก) ยแจำะณำเห็นัามบ 
ยื นัรีงล่ำไชอถำงะ 
- ยื นัรีงล่ำไชอถำงะ หชำาถึา ยื นัรีงรีงง ำหนักใหอะกงษำไงอเล็นัล่ำไชอิำชชิแคณทะกฐชนัิะีเชืงมงกนัรีง 14 ยฤศจแงำานั 

2504 หักาจำงนัก นัชีงำะส ำะงจลัทยแจำะณำิำชขก นัิมนัขมางำะจ ำลนังละทเภรรีงกแนั โกาใาอขอมชูังัุ่ชกแนั 
านัแกกแนั  คงำชเหชำทสชขมากแนั งำะถืมคะมารีงกแนั งำะใาอละทโาานั์ในัยื นัรีงรีงถูงจ ำลนังไงอละทงมบงำะ
ยแจำะณำง่ำยื นัรีงส่งนัใกรีงจทะกงษำไงอเล็นัล่ำไชอถำงะขมาาำิแ หะืมส่งนัใกจทจ ำลนังเล็นัรีงจกกสะะ เสนัม
คณทะกฐชนัิะีเห็นัามบิ่มไล ลัทในัส่งนัรีง ชีชิแใหอะกงษำไงอเล็นัล่ำไชอถำงะ ยื นัรีงกกางั่ำงจทถูงส่าชมบใหองะช
ล่ำไชอเยืงมก ำเนัแนังำะิำชะทเบีาบลัทงฎหชำารีงเงีงางขอมาิ่มไล ยื นัรีงล่ำไชอถำงะรีงก ำเนัแนังำะนัี เล็นัยื นัรีงิำช
โคะางำะส ำะงจ ิะงจสมบจกกร ำขอมชูัรีงกแนั ลัทลผนัรีงขมบเขิรีงกแนัในัยื นัรีงล่ำไชอถำงะรีง ไกอะกบาบละทชำณ
ในัลี ย.ศ. 2560 โกาชีงกิถุละทสาค์เยืงมใหอชีฐำนัขอมชูัรีงเล็นัลัจจุบกนั เยืงมใาอในังำะบะแหำะจกกงำะระกยาำงะ
รีงกแนัลัทล่ำไชอในัยื นัรีงล่ำไชอถำงะไกอมา่ำาเล็นัะทบบ ลัทักลัญหำคงำชขกกลาอาในังำะใาอละทโาานั์ระกยาำงะ
รีงกแนัลัทล่ำไชอถำงะะทหง่ำาะกฐงกบะำษฎะในัยื นัรีงล่ำไชอถำงะ โกาชีงำะก ำเนัแนังำะส ำะงจ – ิะงจสมบในั
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ขมบเขิยื นัรีงล่ำไชอถำงะกกานัี  
1. ส ำะงจ - ิะงจสมบสภำยล่ำ ลัทงำะใาอรีงกแนัในัยื นัรีงล่ำไชอถำงะเยืงมใหอไกอขอมชูัจ ำนังนัเนัื มรีงรก าหชกขมา

สภำยล่ำรีงเหัืมมาู่ลัทจ ำนังนัเนัื มรีงะงชรก าหชกขมางำะใาอรีงกแนัในัยื นัรีงล่ำไชอ 
2. ส ำะงจงำะถืมคะมายื นัรีงล่ำไชอถำงะเยืงมใหอไกอขอมชูัง่ำในังำะจ ำลนังงำะใาอรีงกแนัในัยื นัรีงล่ำไชอถำงะ

รก าหชกนัก นัใคะเล็นัผูอใาอ/คะมบคะมา ใาอร ำมทไะ โการ ำงำะส ำะงจ/ะกางกกลลัารีงกแนัผูอคะมบคะมา ะงชถึา
งำะส ำะงจักงษณทสภำยยื นัรีง 

3. ส ำะงจขอมชูัขอมเร็จจะแาสภำยยื นัรีงิ่ำาๆรีงชีในัยื นัรีงรก านัี นั ำขอมชูัรีงไกอชำยแจำะณำิำชงฎหชำา ชิแ
คณทะกฐชนัิะีลัทะทเบีาบรีงเงีงางขอมาเยืงมเสนัมลผนังำะก ำเนัแนังำะเยืงมงำะบะแหำะจกกงำะระกยาำงะรีงกแนั
ลัทล่ำไชอในัยื นัรีงล่ำไชอถำงะิ่มไล 

- งำะจกกหำรีงกแนัใหอผูอาำงไะอในัยื นัรีงล่ำไชอถำงะ (จ ำนังนั 198,802 ไะ่) ซึงาเล็นังำะส ำะงจขอมชูัเยืงมเิะีาชงำะ
จกกหำรีงกแนันั ำไลก ำเนัแนังำะจกกรีงกแนัร ำงแนัใหอาุชานั โกาละทเชแนัจำงขก นัิมนังำะลฏแบกิแาำนักกานัี  
1. ส ำนักงจกกงำะระกยาำงะล่ำไชอรอมารีงเสนัมยื นัรีงเล้ำหชำา 
2. งะชล่ำไชอิะงจสมบ/จกกร ำลผนัลฏแบกิแาำนั 
3. งะชล่ำไชอมนัุชกิแลผนั/ลจอาใหอส ำนักงจกกงำะระกยาำงะล่ำไชอรอมารีงก ำเนัแนังำะ 
4. ส ำนักงจกกงำะระกยาำงะล่ำไชอรอมารีงจกกละทาุชเจอำหนัอำรีงรีงเงีงางขอมาเยืงมซกงซอมชลผนังำะลฏแบกิแาำนั 
5. ส ำนักงจกกงำะระกยาำงะล่ำไชอรอมารีง มมงค ำสกงาใหอเจอำหนัอำรีงไลลฏแบกิแาำนั/จกกเิะีาชขอมชูังำะก ำเนัแนัาำนั 
6. เจอำหนัอำรีงมมงลฏแบกิแาำนัิำชลผนัในัยื นัรีงล่ำไชอถำงะ 
7. ส ำนักงจกกงำะระกยาำงะล่ำไชอรอมารีงะำาาำนัผังำะลฏแบกิแาำนัใหองะชล่ำไชอระำบ 

2. การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าชายเลน จ ำนังนั 5,000 ไะ่ 
- งะชระกยาำงะรำารทเัลัทาำาฝั่า เล็นัหนัึงาในัส่งนัะำางำะรีงเขอำะ่งชก ำเนัแนัาำนัิำชนัโาบำากกางั่ำง ในัลี 

2560 ชีงำะง ำหนักยื นัรีงจกกรีงกแนัร ำงแนัใหองกบาุชานัจ ำนังนั 5,000 ไะ่ โการ ำงำะส ำะงจลัทิะงจสมบขอมชูั
ลลัารีงกแนัขมาะำษฎะในัยื นัรีงล่ำาำาเันั ิำชยะทะำาบกญญกิแล่ำไชอ ยุรรศกงะำา 2484 ร ำงำะิะงจสมบ 
รบรงนัขอมชูัใหอถูงิอมา คะบถองนั ิำชบกญาีะำาาืงม ลัทผกาลลัารีงกแนัในัยื นัรีงเล้ำหชำา เยืงมใหอไกอขอมชูั
ยะอมชะกบะมางำะจกกรีงกแนัภำาใิองำะก ำเนัแนัาำนัขมามนัุงะะชงำะจกกรีงกแนัยแจำะณำเห็นัามบ 

เงื่อนไข :  -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

พื้นที่เป้าหมาย การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
2.1 ยื นัรีงล่ำสางนั 
- ยื นัรีงล่ำสางนัลห่าาำิแ 
- ยื นัรีงล่ำไชอถำงะ 

 
41,845 ไะ่ 

- 

 
83,690 ไะ ่
165,683 ไะ่ 

 
100,446 ไะ่ 
198,802 ไะ่ 

2.2 ยื นัรีงล่ำาำาเันั 2,000 ไะ่ 4,222 ไะ่ 5,000 ไะ่ 
รวม 43,845 ไร่ 253,595 ไร่ 304,248 ไร่ 

 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

2.1 ยื นัรีงล่ำสางนั 
- ยื นัรีงลำ่สางนัลห่าาำิแ 
- ยื นัรีงล่ำไชอถำงะ 

249,373 ไะ่ 
83,690 ไะ่ 
165,683 ไะ่ 

279,277 ไะ่ 
110,853 ไะ่ 
168,424 ไะ่ 

  

2.2 ยื นัรีงล่ำาำาเันั 4,222 ไะ่ 4,513.09 ไะ่   
รวม 253,595 ไร่ 283,790.09 ไร่   

  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าถาวรและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- ยื นัรีงล่ำสางนัลห่าาำิแ 
คณทมนัุงะะชงำะนัโาบำารีงกแนัจกาหงกก (ครา.จกาหงกก) ใหอคงำชเห็นัามบยื นัรีงล่ำสางนัลห่าาำิแรีงคณทมนัุงะะชงำะ

จกกหำรีงกแนัง ำหนักเล็นัยื นัรีงเล้ำหชำาในัลีาบละทชำณ 2560 ลัทลจอาผังำะยแจำะณำใหอคณทมนัุงะะชงำะจกกหำรีงกแนั
ระำบลัอง 

- ยื นัรีงล่ำถำงะ 
งะชล่ำไชอง ำหนักลผนัลฏแบกิแาำนัใหอส ำนักงจกกงำะระกยาำงะล่ำไชอรอมารีงก ำเนัแนังำะ ซึงาส ำนักงจกกงำะระกยาำงะล่ำไชอ 

ไกอมมงค ำสกงาใหอเจอำหนัอำรีงลฏแบกิแาำนัชีผังำะส ำะงจะกางกกลลัารีงกแนัใหองกบะำษฎะ ลัทะำาาำนัผังำะก ำเนัแนัาำนัิำช
ลบบ FL.2 
2. การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าชายเลน 
ผังำะก ำเนัแนังำะะมบรีง 2 (1 ิุัำคช 2559 – 31 งะงฎำคช 2560) ิะงจสมบ รบรงนัขอมชูัใหอถูงิอมา คะบถองนั
ิำชบกญาีะำาาืงมลัทะูลลลัารีงกแนัขมาะำษฎะผูอเขอำะ่งชโคะางำะฯ ไกอลัองเสะ็จ จ ำนังนั 4,513.09 ไะ่ กกานัี  

(1) ละทสำนัาำนัะำางำะงกบหนั่งาาำนัรีงเงีงางขอมา  
1. จกกเิะีาชขอมชูัลัทนักกละทาุชเยืงมเสนัมเะืงมางำะจกกรีงกแนั เนัื มรีงจ ำนังนั 5,000 ไะ่ ในังำะละทาุชสภำมาค์งำะ

ลงคะมาส่งนัรอมาถแงนั 
2. ละทาำสกชยกนัร์าี ลจาะำาัทเมีากโคะางำะจกกรีงกแนัใหอลง่ะำษฎะในัยื นัรีงเล้ำหชำาเยืงมะกบสชกคะะำษฎะรีงสนัใจ

เขอำะ่งชโคะางำะ 
3. เิะีาชขอมชูัยื นัรีงเิะีาชงำะโคะางำะจกกรีงกแนัลัทจกกร ำลผนัรีงสกาเขลลสกาลนังเขิยื นัรีงรีงเิะีาชก ำเนัแนัโคะางำะ 

(ยื นัรีงโคะางำะรก าหชก 12,000 ไะ่ ลบ่าเล็นั จกกสะะใหอะำษฎะ 5,000 ไะ่ ลัทลัูงล่ำาำาเันั ฟ้ืนัฟูะทบบนัแเงศ 
7,000 ไะ่) 

4. ิะงจสมบ รบรงนัขอมชูัใหอถูงิอมา คะบถองนัิำชบกญาีะำาาืงมลัทะูลลลัารีงกแนัขมาะำษฎะผูอเขอำะ่งชโคะางำะฯ 
ไกอลัองเสะ็จ จ ำนังนั 4,513.09ไะ่ (ิำชขอมชูังำะขึ นัรทเบีานั ครา. ลีาบละทชำณ ย.ศ. 2560) ลบ่าเล็นั
ยื นัรีงรีงจกกรีงกแนัร ำงแนัไกอ 3,100 ไะ่ ลัทยื นัรีงรีงชีเมงสำะสแรรแ์ 1,413.09 ไะ่ 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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สรุปผู้เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ปี 2560 
ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 5 

ล าดับที่ ท้องที่ 
เข้าร่วมโครงการ เอกสารสิทธิ์ รวม 

แปลง เนื้อที่ (ไร่) แปลง เนื้อที่ (ไร่) แปลง เนื้อที ่
1 ิ.ร่ำศำัำ 10 135.52 5 27.23 15 162.75 
2 ิ.ลำงยูนั 61 603.62 22 134.85 83 738.47 
3 ิ.ร่ำซกง 47 749.55 21 375.06 68 1,124.61 
4 ิ.ร่ำไะ่ 39 541.00 21 534.25 60 1,075.25 
5 ิ.บำาจำง 15 98.31 1 2.55 16 100.86 
6 ิ.คัมานัอมา 85 461.00 15 293.26 100 754.26 
7 ิ.ลำงยนักาฝั่าิทงกนัิง 80 511.00 7 45.89 87 556.89 

รวม 337 3,100.00 92 1,413.09 429 4,513.09 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าชายเลน 

งำะิะงจสมบขอมชูัลัทผกาลลัารีงกแนัในัยื นัรีงเล้ำหชำา เยืงมใหอไกอขอมชูัยะอมชะกบะมางำะจกกรีงกแนัภำาใิองำะ
ก ำเนัแนัาำนัขมามนัุงะะชงำะจกกรีงกแนัยแจำะณำเห็นัามบ  ยบง่ำยื นัรีงบำาลลัาเล็นัยื นัรีงรีงชีเมงสำะสแรรแ์  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
 
หลักฐานอ้างอิง : 
การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าชายเลน 

ิำะำาะำาาำนังำะิะงจสมบ รบรงนัขอมชูัใหอถูงิอมา คะบถองนัิำชบกญาีะำาาืงมลัทะูลลลัารีงกแนัขมาะำษฎะ
ผูอเขอำะ่งชโคะางำะฯ ไกอลัองเสะ็จ จ ำนังนั 4,513.09 ไะ่ 
 



 
 

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 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

องค์ประกอบที่ 3 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน

หลำยพื้นท่ีหรือหลำยหน่วยงำน (Area base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำก สัดสว่นของปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวชิำกำรสะสมตั้งแต่ป ีพ.ศ.2558 

ถึงงบประมำณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงในพ้ืนที่ทั่วประเทศทั้งหมดจำกฐำนข้อมูลปี 2558 
(ปริมำณ 30.49 ล้ำนตัน) 

 ขยะมูลฝอยตกค้ำง หมำยถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน ำไปทิ้งในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำง
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้ำงตำมพ้ืนที่ว่ำงทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558  

 กระบวนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ประกอบด้วย กำรฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer 
Landfill) กำรฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล (Sanitary Landfill) เตำเผำที่มีระบบก ำจัดมลพิษทำงอำกำศ กำรแปร
รูปเพื่อผลิตพลังงำน (WTE) กำรหมักท ำปุ๋ย (Compost) กำรแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) กำรก ำจัดขยะมูลฝอย
แบบเชิงกล-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 

ร้อยละ 81.42 
(24.83/30.49) 

ร้อยละ 85.81   
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ประสำนงำนร่วมกับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 

จังหวัด เพ่ือรวบรวมและทบทวนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
และได้จัดส่งรำยงำนฯ ให้กับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 1) 

2. ยกร่ำงรำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2560 วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท ำข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำน
โครงกำร (Term of Reference) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งจัดส่ง TOR โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ 
(Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และคู่มือกำรกรอกข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ให้กับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 1 – 16 และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 2) 

3. พิจำรณำจัดสรรและโอนงบประมำณ เพ่ือด ำเนินงำนให้กับ สสภ และ ทสจ. จ ำนวน 8.6 ล้ำนบำท เป็นงบประมำณ
เบิกแทนกัน โดยจัดสรรให้ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 สสภ. ละ 0.3 ล้ำนบำท และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด ทสจ. ละ 0.05 ล้ำนบำท 

4. จัดกำรประชุม “กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม จำกนโยบำย...สู่กำรปฏิบัติกำรในพื้นที่” ในระหว่ำงวันที่ 16 - 17 
พฤศจิกำยน 2559 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพมหำนคร เพื่อชี้แจงรำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 
2560 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ คพ. สส. สผ. สป.ทส. สสภ. ทสจ. อจน. อบก. 
สถ. กรมประชำสัมพันธ์ และ อปท. ตัวอย่ำง 

5. จัดกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator”  ในระหว่ำง
วันที่ 30 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร พัฒนำ
ศักยภำพให้กับบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จงัหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 161 แห่ง 

6. จัดท ำและส่งสรุปประเด็นจำกกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator 
& Regulator” ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 (อ้ำงอิง 3) 

7. จัดท ำและส่งรำยงำนกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator” 
ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2559 (อ้ำงอิง 4) 

8. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตัวชี้วัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย” เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. 
ร่วมกับ กพร. และ สสภ. 1 – 16 

9. จัดท ำและส่งสรุปประเด็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ให้กับ ปกท.ทส. สสภ. 1 – 16 กพร. คพ. และ กพร. 
สป.ทส. เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 (อ้ำงอิง 5) 

10. จัดท ำและส่งแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้กับ สสภ. 1 – 16 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2560 (อ้ำงอิง 6) 
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11. จัดกำรประชุมหำรือ “ระบบฐำนข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ” เพ่ือก ำหนดกรอบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
สถำนภำพและกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ ร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) และกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ณ กรมควบคุมมลพิษ 

12. จัดท ำและส่ง “แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอย” พร้อมแบบฟอร์ม คพ. 1 และ คพ 2 
ให้กับ สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 7) 

13. จัดท ำและส่งข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำน (Term of Reference) โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลฯ ฉบับปรับปรุง ให้กับ สสภ. 1-16 และ ทสจ. 76 
จังหวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 8) 

14. จัดท ำและส่งรำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกีย่วข้อง 
เมื่อ 8 มีนำคม 2260 (อ้ำงอิง 9) 

15. จัดท ำและส่งคู่มือส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย) จ ำนวน 5 รำยกำร 
ประกอบด้วย 1) แนวทำงกำรพิจำรณำคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมำะสมส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) แนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ กำรออกแบบก่อสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
ตำมหลักสุขำภิบำล 3) แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ กำรออกแบบก่อสร้ำง และกำรจัดกำรสถำนที่
จัดกำรขยะมูลฝอย โดยกำรเผำในเตำเผำ 4) แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ กำรออกแบบก่อสร้ำง 
สถำนที่จัดกำรขยะมูลฝอย โดยกำรหมักปุ๋ย (สำรบ ำรุงดิน) และ 5) แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพื้นที่ 
กำรออกแบบ และก่อสร้ำง สถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอย ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด อบจ. 76 แห่ง เทศบำล
นคร 31 แห่ง และ อปท. ที่เข้ำร่วมโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ที่อยู่
นอกเหนือจำกหน่วยงำนข้ำงต้น) จ ำนวน 92 แห่ง รวมทั้งสิ้น 291 แห่ง เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 (อ้ำงอิง 10) 

16. จัดท ำและส่ง 1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 - มีนำคม 2560) และ 2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560) ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด สนย. สตป. สป.ทส. 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2560 (อ้ำงอิง 11) 

17. จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ “กรอบกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย” จ ำนวน 4 ภูมิภำค 
ครั้งที่ 1 ภำคเหนือ วันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 มิถุนำยน 
2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ภำคใต้ วันที่ 19 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดสงขลำ ครั้งที่ 4 ภำคกลำงและตะวันออก 
วันที่ 28 มิถุนำยน 2560 ณ กทม. โดยมีหน่วยงำนที่เข้ำร่วม ได้แก่ สสภ. ทสจ. ท้องถิ่นจังหวัด อปท. หน่วยงำน
กำรศึกษำ และภำคประชำชน 

18. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” 
และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงำนในระดับภูมิภำค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็นกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ และสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน ในวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรม รำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร 
โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 ผู้แทนส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
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และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้ำหมำย 143 แห่ง และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
รวมทั้งสิ้น 270 คน รวมทั้ง จัดท ำและเผยแพร่ 1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ 
(Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 - มีนำคม 2560) และ 2) รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560) ให้กับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ รวมทั้ง
เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษด้วยแล้ว 

19. ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2559 - มิถุนำยน 2560 ลงพื้นที่ร่วมกับ สสภ. ทสจ. เพ่ือติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน
สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ อปท. ในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ดังนี้ 
1) อบจ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559 และวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 
2) จ.อุทัยธำนี (ทม.อุทัยธำนี ทต.บ้ำนไร่ ทต.เมืองกำรุ้ง ทต.ลำนสัก อบต.วังหิน อบต.หูช้ำง อบต.หนองจอก 

อบต.ไผ่เขียว วันที่ 7 – 8 พฤศจิกำยน 2559 
3) ทน.เชียงรำย วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 และวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 
4) ทม.ชัยนำท วันที่ 13 – 14 ธนัวำคม 2559 
5) ทต.ชนแดน วันที่ 15 ธันวำคม 2559 
6) จ.แม่ฮ่องสอน (ทต.ปำย ทต.ขุนยวม ทต.แม่สะเรียง อบต.ปำงหมู อบต.ห้วยผำ อบต.เมืองแปง อบต.เวียงเหนือ 

อบต.สบป่อง อบต.ถ้ ำลอด อบต.เมืองปอน อบต.แม่ลำน้อย อบต.ห้วยห้อม อบต.บ้ำนกำศ อบต.แม่สวด 
อบต.แม่สำมแลบ อบต.กองก๋อย) วันที่ 19 – 25 ธันวำคม 2559 

7) อบจ.พระนครศรีอยุธยำ ทม.เสนำ วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 
8) ทม.สิงห์บุรี ทม.อ่ำงทอง วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 
9) อบจ.นนทบุรี วันที่ 17 พฤษภำคม 2560 
10) จ.กำญจนบุรี  (ทต.ท่ำไม้ ทต.ท่ำมะกำ ทต.หวำยเหนียว ทต.แก่งเสี้ยน ทต.ท่ำม่วง ทต.ท่ำเรือพระแท่น อบต.แก่ง

เสี้ยน) วันที่ 17 – 19 พฤษภำคม 2560 
11) ทน.นครศรีธรรมรำช วันที่ 30 พฤษภำคม 2560 
12) ทม.ก ำแพงเพชร วันที่ 12 มิถุนำยน 2560 
13) ทม.สระแก้ว วันที่ 26 มิถุนำยน 2560 และ 
14) ทต.วังน้ ำเย็น วันที่ 27 มิถุนำยน 2560 

20. จัดท ำและส่งสรุปประเด็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560” ให้กับ สสภ. 1 - 16 ทสจ. 76 จังหวัด และ อปท. 143 แห่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
(อ้ำงอิง 12) 

21. จัดท ำและส่งหนังสือ ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 เพ่ือ 1) รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2559 – มิถุนำยน 2560) กลับมำยังกรมควบคุมมลพิษ ภำยในวันที่ 3 
กรกฎำคม 2560 และ 2) รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน (ตุลำคม 2559 - 
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กรกฎำคม 2560) กลับมำยังกรมควบคุมมลพิษ ภำยในวันที่ 3 สิงหำคม 2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 (อ้ำงอิง 13) 
22. จัดท ำและส่งหนังสือ เรื่อง สรุปผลกำรประชุมปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยรำยจังหวัด 

ปี 2560 ให้กับ ปกท.ทส. สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูล
ฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน  
(1 ตุลำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) กลับมำยังกรมควบคุมมลพิษ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหำคม 2560 
ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด 
ตรวจสอบควำมถูกต้องและยืนยันข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯ ดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมค ำอธิบำยตัวชี้วัดใน 
KPI Template กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมควบคุมมลพิษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 ก่อนรำยงำนกลับมำยัง กรมควบคุมมลพิษ 
เพ่ือให้ทั้ง 3 หน่วยงำน มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯ ที่เหมือนกัน ก่อนจัดส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำรต่อไป (อ้ำงอิง 14) 

23. จัดท ำและส่งหนังสือ เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบและยืนยันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 
10 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2560 
เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 1 – 16 และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯ ดังกล่ำว กลับมำยัง กรมฯ ภำยในวันจันทร์ที่ 7 สิงหำคม 
2560 (อ้ำงอิง 15) 

24. จัดท ำและส่งหนังสือ เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน ให้กับ สสภ. 1 – 16 
ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 16) 

25. ผลกำรรวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 
กรกฎำคม 2560) รวม กทม. ปรำกฏผลดังนี้ 
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยตกค้ำงทั่วประเทศ ปี 2558 (76 จังหวัด และ กทม.) รอบ 10 เดือน 
• ปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำง              30,492,635  ตัน 
• ปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงที่ก ำจัดได้   26,165,175  ตัน  (85.81 %) 
• ปริมำณขยะมูลฝอยตกค้ำงที่คงเหลือ    4,327,460  ตัน  (14.19 %) 
หมำยเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้รับกำรตรวจสอบและยืนยนั จำก สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที ่7 สิงหำคม 2560 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะในเรื่องกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรของรัฐและเอกชนภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น กำรควบคุมมลพิษ กำรจัดระบบก ำจัด
ขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรลดปริมำณและกำรน ำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ และเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรก ำจัดขยะ 
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2. นโยบำยระดับจังหวัด และผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและให้ควำมส ำคัญกับกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย แนวทำงกำรแก้ไข กำรป้องกันและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย รวมทั้งควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. กฎระเบียบ มำตรกำร ต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกฎหมำย ที่จะสำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย เช่น (ร่ำง) กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย (ร่ำง) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรคัด
แยก เก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภำยใต้ พ.ร.บ. รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

4. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรถ่ำยทอดกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดในแต่ละรอบกำรประเมินผล หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดส่วนรำชกำร ลงสู่กำรประเมินผลของส่วนรำชกำร ต้องมีควำมชัดเจนและควำมถูกต้อง 
เพ่ือให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทรำบและสำมำรถถ่ำยทอดลงสู่กำรประเมินผลของส่วนรำชกำรได้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมำณมีจ ำกัดส ำหรับกำรด ำเนินกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ อปท.  
2. เนื่องจำกไม่ได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท ำให้ไม่มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและ

บุคลำกรในกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ อปท. ที่เชื่อมโยงกันทั้งส่วนกลำง ภูมิภำค 
และท้องถิ่น ดังนั้น กพร. ควรผลักดันให้กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงที่
มีเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงกระทรวง (Joint KPI) ระหว่ำงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวง 
มหำดไทย และตัวชี้วัดร่วมระหว่ำงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกับจังหวัด (Function Area KPI) 

3. ควำมสิ้นเปลืองของทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกเกิดควำมสับสนและควำมไม่เข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำน 
ดังนั้น กำรก ำหนดตัวชี้วัดฯ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ในแต่ละปีงบประมำณ ควรให้สอดคล้องกับภำรกิจ 
บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ ของหน่วยงำน ตำมนโยบำยที่ก ำหนดให้ เช่น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นหน่วยวิชำกำร ติดตำมตรวจสอบ ควบคุม (Regulator) และกระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยด ำเนินกำร (Operator) 
และควรก ำหนดหลักเกณฑ์ ค ำนิยำม วิธีกำรเก็บข้อมูล และวิธีกำรประเมิน ให้เหมือนกัน ทั้ง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหำดไทย และจังหวัด โดยควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนขึ้นปีงบประมำณถัดไป ก่อนที่
หน่วยงำนจะมีกำรจัดท ำแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร และจัดสรรงบประมำณ หรือ ควรก ำหนดตัวชี้วัดให้ตรงกับกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร ที่หน่วยงำนก ำหนดไว้ กพร. ควรเร่งรัดเจรจำให้ได้มำซึ่งควำมชัดเจนและ
ควำมถูกต้องในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดในแต่ละรอบกำรประเมินผล หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลตำม
ตัวชี้วัดส่วนรำชกำร เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทรำบและสำมำรถถ่ำยทอดลงสู่กำรประเมินผลของส่วน
รำชกำรได้ รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว528 เรื่อง ขอส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน โครงกำร

เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 1) 
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2. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว576 เรื่อง ข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Term of Reference) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 2) 

3. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 681 เรื่อง สรุปประเด็นจำกกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator” ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2559 (อ้ำงอิง 3) 

4. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 159 เรื่อง รำยงำนกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator” ลงวันที่ 8 มีนำคม 2560 (อ้ำงอิง 4) 

5. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 23 เรื่อง สรุปประเด็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตัวชี้วัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย” ลงวันที่ 
12 มกรำคม 2560 (อ้ำงอิง 5) 

6. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 16 เรื่อง แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 10 
มกรำคม  2560 (อ้ำงอิง 6) 

7. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 113 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 7) 

8. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 111 เรื่อง ข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำน (Term of Reference) โครงกำร
เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 
(อ้ำงอิง 8) 

9. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 163 เรื่อง ขอส่งรำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2560 (อ้ำงอิง 9) 

10. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 267 เรื่อง คู่มือส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย) ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560 (อ้ำงอิง 10) 

11. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 269 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ และรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) ลงวันที่ 1 พฤษภำคม  2560 (อ้ำงอิง 11) 

12. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 439 เรื่อง สรุปประเด็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำรเมืองสวย
ใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 (อ้ำงอิง 12) 

13. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 425 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 
9 เดือน และ 10 เดือน ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 (อ้ำงอิง 13) 

14. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 498 เรื่อง สรุปผลกำรประชุมปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยรำยจังหวัด ปี 2560 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 (อ้ำงอิง 14) 

15. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 517 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบและยืนยันผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 15) 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 53 

16. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 524 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 
10 เดือน ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 16) 

17. สำมำรถตรวจสอบเอกสำรอ้ำงอิงได้ที่ ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำย กรม
ควบคุมมลพิษ 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
กำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 70   

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ประสำนงำนร่วมกับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด 76 จังหวัด เพื่อรวบรวมและทบทวนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 และได้จัดส่งรำยงำนฯ ให้กับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 1) 

2. ยกร่ำงรำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2560 วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท ำข้อก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร (Term of Reference) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งจัดส่ง TOR โครงกำรเมือง
สวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และคู่มือกำรกรอกข้อมูลกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ให้กับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 2) 

3. พิจำรณำจัดสรรและโอนงบประมำณ เพ่ือด ำเนินงำนให้กับ สสภ และ ทสจ. จ ำนวน 8.6 ล้ำนบำท เป็นงบประมำณ
เบิกแทนกัน โดยจัดสรรให้ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 สสภ. ละ 0.3 ล้ำนบำท และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด ทสจ. ละ 0.05 ล้ำนบำท 

4. จัดกำรประชุม “กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม จำกนโยบำย...สู่กำรปฏิบัติกำรในพ้ืนที่” ในระหว่ำงวันที่ 
16 - 17 พฤศจิกำยน 2559 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ คพ. สส. สผ. สป.ทส. สสภ. 
ทสจ. อจน. อบก. สถ. กรมประชำสัมพันธ์ และ อปท. ตัวอย่ำง 

5. จัดกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator”  ใน
ระหว่ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 
พัฒนำศักยภำพให้กับบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 161 แห่ง 

6. จัดท ำและส่งสรุปประเด็นจำกกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ 
Operator & Regulator” ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 (อ้ำงอิง 3) 

7. จัดท ำและส่งรำยงำนกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & 
Regulator” ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2559 (อ้ำงอิง 4) 
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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8. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตัวชี้วัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย” เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น 
กทม. ร่วมกับ กพร. และ สสภ. 1 – 16 

9. จัดท ำและส่งสรุปประเด็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ให้กับ ปกท.ทส. สสภ. 1 – 16 กพร. คพ. และ 
กพร. สป.ทส. เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 (อ้ำงอิง 5) 

10. จัดท ำและส่งแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้กับ สสภ. 1 – 16 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 
2560 (อ้ำงอิง 6) 

11. จัดกำรประชุมหำรือ “ระบบฐำนข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ” เพ่ือก ำหนดกรอบกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ สถำนภำพและกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ ร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) และกรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ณ กรมควบคุมมลพิษ  

12. จัดท ำและส่ง “แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอย” พร้อมแบบฟอร์ม คพ. 1 และ 
คพ 2 ให้กับ สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 7) 

13. จัดท ำและส่งข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำน (Term of Reference) โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & 
Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลฯ ฉบับปรับปรุง ให้กับ สสภ. 1-16 
และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 8) 

14. จัดท ำและส่งรำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อ 8 มีนำคม 2260 (อ้ำงอิง 9) 

15. จัดท ำและส่งคู่มือส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย) จ ำนวน 5 รำยกำร 
ประกอบด้วย 1) แนวทำงกำรพิจำรณำคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมำะสมส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) แนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ กำรออกแบบก่อสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยตำมหลักสุขำภิบำล 3) แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ กำรออกแบบก่อสร้ำง และ
กำรจัดกำรสถำนที่จัดกำรขยะมูลฝอย โดยกำรเผำในเตำเผำ 4) แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพื้นที่ 
กำรออกแบบก่อสร้ำง สถำนที่จัดกำรขยะมูลฝอย โดยกำรหมักปุ๋ย (สำรบ ำรุงดิน) และ 5) แนวทำงในกำรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ กำรออกแบบ และก่อสร้ำง สถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอย ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 
จังหวัด อบจ. 76 แห่ง เทศบำลนคร 31 แห่ง และ อปท. ที่เข้ำร่วมโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (ที่อยู่นอกเหนือจำกหน่วยงำนข้ำงต้น) จ ำนวน 92 แห่ง รวมทั้งสิ้น 291 แห่ง เมื่อวันที่ 
28 เมษำยน 2560 (อ้ำงอิง 10) 

16. จัดท ำและส่ง 1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 - มีนำคม 2560) และ 2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560) ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด 
สนย. สตป. สป.ทส. เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2560 (อ้ำงอิง 11) 
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17. จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ “กรอบกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย” จ ำนวน 4 
ภูมิภำค ครั้งที่ 1 ภำคเหนือ วันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 
13 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ภำคใต้ วันที่ 19 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดสงขลำ ครั้งที่ 4 
ภำคกลำงและตะวันออก วันที่ 28 มิถุนำยน 2560 ณ กทม. โดยมีหน่วยงำนที่เข้ำร่วม ได้แก่ สสภ. ทสจ. ท้องถิ่น
จังหวัด อปท. หน่วยงำนกำรศึกษำ และภำคประชำชน 

18. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงำนในระดับภูมิภำค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็น
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน ในวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรม รำมำกำร์
เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 
ผู้แทนส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำย 143 แห่ง และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งสิ้น 270 คน รวมทั้ง จัดท ำและเผยแพร่ 1) รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 - มีนำคม 2560) และ 2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560) ให้กับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ รวมทั้งเผยแพร่ลงเว๊ปไซต์
ของกรมควบคุมมลพิษด้วยแล้ว 

19. ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2559 - มิถุนำยน 2560 ลงพ้ืนที่ร่วมกับ สสภ. ทสจ. เพ่ือติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน
สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ อปท. ในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ดังนี้ 
1) อบจ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559 และวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 
2) จ.อุทัยธำนี (ทม.อุทัยธำนี ทต.บ้ำนไร่ ทต.เมืองกำรุ้ง ทต.ลำนสัก อบต.วังหิน อบต.หูช้ำง อบต.หนองจอก 

อบต.ไผ่เขียว วันที่ 7 – 8 พฤศจิกำยน 2559 
3) ทน.เชียงรำย วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 และวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 
4) ทม.ชัยนำท วันที่ 13 – 14 ธนัวำคม 2559 
5) ทต.ชนแดน วันที่ 15 ธันวำคม 2559 
6) จ.แม่ฮ่องสอน (ทต.ปำย ทต.ขุนยวม ทต.แม่สะเรียง อบต.ปำงหมู อบต.ห้วยผำ อบต.เมืองแปง อบต.เวียงเหนือ 

อบต.สบป่อง อบต.ถ้ ำลอด อบต.เมอืงปอน อบต.แม่ลำน้อย อบต.ห้วยห้อม อบต.บ้ำนกำศ อบต.แม่สวด 
อบต.แม่สำมแลบ อบต.กองก๋อย) วันที่ 19 – 25 ธันวำคม 2559 

7) อบจ.พระนครศรีอยุธยำ ทม.เสนำ วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 
8) ทม.สิงห์บุรี ทม.อ่ำงทอง วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 
9) อบจ.นนทบุรี วันที่ 17 พฤษภำคม 2560 
10) จ.กำญจนบุรี  (ทต.ท่ำไม้ ทต.ท่ำมะกำ ทต.หวำยเหนียว ทต.แก่งเสี้ยน ทต.ท่ำม่วง ทต.ท่ำเรือพระแท่น  

อบต.แก่งเสี้ยน) วันที่ 17 – 19 พฤษภำคม 2560 
11) ทน.นครศรีธรรมรำช วันที่ 30 พฤษภำคม 2560 
12) ทม.ก ำแพงเพชร วันที่ 12 มิถุนำยน 2560 
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13) ทม.สระแก้ว วันที่ 26 มิถุนำยน 2560 
14) ทต.วังน้ ำเย็น วันที่ 27 มิถุนำยน 2560 

20. จัดท ำและส่งสรุประเด็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” ให้กับ สสภ. 1 - 16 ทสจ. 76 จังหวัด และ อปท. 143 แห่ง เมื่อวันที่ 30 
มิถุนำยน 2560 (อ้ำงอิง 12) 

21. จัดท ำและส่งหนังสือ ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 เพ่ือ 1) รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2559 – มิถุนำยน 2560) กลับมำยังกรมควบคุมมลพิษ 
ภำยในวันที่ 3 กรกฎำคม 25602) รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัชี้วัด “กำรบริหำรจดักำรปัญหำขยะมูลฝอย” 
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน 
(ตุลำคม 2559 – กรกฎำคม 2560) กลับมำยงักรมควบคุมมลพิษ ภำยในวันที่ 3 สิงหำคม 2560 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนำยน 2560 (อ้ำงอิง 13) 

22. จัดท ำและส่งหนังสือ เรื่อง สรุปผลกำรประชุมปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยรำยจังหวัด 
ปี 2560 ให้กับ ปกท.ทส. สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะ
มูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน 
(1 ตุลำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) กลับมำยังกรมควบคุมมลพิษ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหำคม 2560 
ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด 
ตรวจสอบควำมถูกต้องและยืนยันข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯ ดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมค ำอธิบำยตัวชี้วัด
ใน KPI Template กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของกรม
ควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 - 16 ก่อนรำยงำนกลับมำยัง 
กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือให้ทั้ง 3 หน่วยงำน มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯ ที่เหมือนกัน ก่อนจัดส่งให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรต่อไป (อ้ำงอิง 14) 

23. จัดท ำและส่งหนังสือ เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบและยืนยันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำร
จัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
รอบ 10 เดือน (1 ตุลำคม 2559-31 กรกฎำคม 2560) ให้กับ สสภ. 1-16 ทสจ. 76 จังหวดั เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2560 
เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 1-16 และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯ ดังกล่ำว กลับมำยัง กรมฯ ภำยในวันจันทร์ที่ 
7 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 15) 

24. จัดท ำและส่งหนังสือ เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน ให้กับ 
สสภ. 1-16 ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 16) 

25. ผลกำรรวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน (1 ตุลำคม 
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2559 – 31 กรกฎำคม 2560) รวม กทม. ปรำกฏผลดังนี้ 
26. ร้อยละปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ปี 2560 (76 จังหวัด และ กทม.) 

รอบ 10 เดือน 
• ปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ      72,372  ตัน/วัน  
• ปริมำณขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำร        50,907  ตัน/วนั (70 %) 
หมำยเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้รับกำรตรวจสอบและยืนยัน จำก สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 7 
สิงหำคม 2560 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะในเรื่องกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรของรัฐและเอกชนภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น กำรควบคุมมลพิษ กำรจัดระบบ
ก ำจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรลดปริมำณและกำรน ำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ และ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรก ำจัดขยะ 

2. นโยบำยระดับจังหวัด และผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและให้ควำมส ำคัญกับ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย แนวทำงกำรแก้ไข กำรป้องกันและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย รวมทั้งควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. กฎระเบียบ มำตรกำร ต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกฎหมำย ที่จะสำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย เช่น (ร่ำง) กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ร่ำง) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรคัดแยก เก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภำยใต้ พ.ร.บ. รักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

4. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรถ่ำยทอดกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดในแต่ละรอบกำรประเมินผล หลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดส่วนรำชกำร ลงสู่กำรประเมินผลของส่วนรำชกำร ต้องมีควำมชัดเจนและ
ควำมถูกต้อง เพ่ือให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทรำบและสำมำรถถ่ำยทอดลงสู่กำรประเมินผลของส่วนรำชกำรได้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมำณมีจ ำกดัส ำหรับกำรด ำเนินกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ อปท.  
2. เนื่องจำกไม่ได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท ำให้ไม่มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ

และบุคลำกรในกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ อปท. ที่เชื่อมโยงกันทั้ง
ส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น ดังนั้น กพร. ควรผลักดันให้กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงกระทรวง (Joint KPI) ระหว่ำงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหำดไทย และตัวชี้วัดร่วมระหว่ำงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กับจังหวัด (Function Area KPI) 

3. ควำมสิ้นเปลืองของทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกเกิดควำมสับสนและควำมไม่เข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำน 
ดังนั้น กำรก ำหนดตัวชี้วัดฯ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ในแต่ละปีงบประมำณ ควรให้สอดคล้องกับภำรกิจ 
บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ ของหน่วยงำน ตำมนโยบำยที่ก ำหนดให้ เช่น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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เป็นหน่วยวิชำกำร ติดตำมตรวจสอบ ควบคุม (Regulator) และกระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยด ำเนินกำร 
(Operator) และควรก ำหนดหลักเกณฑ์ ค ำนิยำม วิธีกำรเก็บข้อมูล และวิธีกำรประเมิน ให้เหมือนกัน ทั้ง 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหำดไทย และจังหวัด โดยควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ก่อนขึ้นปีงบประมำณถัดไป ก่อนที่หน่วยงำนจะมีกำรจัดท ำแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร และจัดสรรงบประมำณ 
หรือ ควรก ำหนดตัวชี้วัดให้ตรงกับกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร ที่หน่วยงำนก ำหนดไว้ กพร. 
ควรเร่งรัดเจรจำให้ได้มำซึ่งควำมชัดเจนและควำมถูกต้องในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดในแต่ละรอบกำร
ประเมินผล หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดส่วนรำชกำร เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทรำบ
และสำมำรถถ่ำยทอดลงสู่กำรประเมินผลของส่วนรำชกำรได้ รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว528 เรื่อง ขอส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน 

โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 1) 

2. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว576 เรื่อง ข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Term of Reference) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 2) 

3. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 681 เรื่อง สรุปประเด็นจำกกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator” ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2559 (อ้ำงอิง 3) 

4. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 159 เรื่อง รำยงำนกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator” ลงวันที่ 8 มีนำคม 2560 (อ้ำงอิง 4) 

5. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 23 เรื่อง สรุปประเด็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตัวชี้วัด
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย” 
ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560 (อ้ำงอิง 5) 

6. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 16 เรื่อง แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 10 มกรำคม  2560 (อ้ำงอิง 6) 

7. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 113 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 7) 

8. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 111 เรื่อง ข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำน (Term of Reference) โครงกำร
เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 8) 

9. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 163 เรื่อง ขอส่งรำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2560 (อ้ำงอิง 9) 

10. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 267 เรื่อง คู่มือส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย) ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560 (อ้ำงอิง 10) 
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11. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 269 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ และรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 
2560 (อ้ำงอิง 11) 

12. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 439 เรื่อง สรุปประเด็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำร
เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
(อ้ำงอิง 12) 

13. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 425 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
รอบ 9 เดือน และ 10 เดือน ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 (อ้ำงอิง 13) 

14. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 498 เรื่อง สรุปผลกำรประชุมปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยรำยจังหวัด ปี 2560 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 (อ้ำงอิง 14) 

15. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 517 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบและยืนยันผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 15)  

16. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 524 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
รอบ 10 เดือน ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 16) 

สำมำรถตรวจสอบเอกสำรอ้ำงอิงได้ที่ ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำย 
กรมควบคุมมลพิษ 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 

ไดถู้กน 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 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยำ 0.00390 ตัน/คน/วัน 
- อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 0.00091 ตัน/คน/วัน 

เงื่อนไข :  -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

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

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ำ
กลับมำใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 21.6 ร้อยละ 28.30   
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ประสำนงำนร่วมกับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

76 จังหวัด เพื่อรวบรวมและทบทวนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 และได้จัดส่งรำยงำนฯ ให้กับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 1)  

2. ยกร่ำงรำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2560 วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท ำข้อก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร (Term of Reference) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งจัดส่ง TOR โครงกำรเมือง
สวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และคู่มือกำรกรอกข้อมูลกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ให้กับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 2) 

3. พิจำรณำจัดสรรและโอนงบประมำณ เพ่ือด ำเนินงำนให้กับ สสภ และ ทสจ. จ ำนวน 8.6 ล้ำนบำท เป็นงบประมำณ
เบิกแทนกัน โดยจัดสรรให้ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 สสภ. ละ 0.3 ล้ำนบำท และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด ทสจ. ละ 0.05 ล้ำนบำท 

4. จัดกำรประชุม “กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม จำกนโยบำย...สู่กำรปฏิบัติกำรในพ้ืนที่” ในระหว่ำงวันที่ 
16 - 17 พฤศจิกำยน 2559 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ คพ. สส. สผ. สป.ทส. สสภ. 
ทสจ. อจน. อบก. สถ. กรมประชำสัมพันธ์ และ อปท. ตัวอย่ำง 

5. จัดกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator”  ในระหว่ำง
วันที่ 30 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 
พัฒนำศักยภำพให้กับบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 161 แห่ง 

6. จัดท ำและส่งสรุปประเด็นจำกกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ 
Operator & Regulator” ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 (อ้ำงอิง 3) 

7. จัดท ำและส่งรำยงำนกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & 
Regulator” ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2559 (อ้ำงอิง 4) 

8. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตัวชี้วัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย” เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น 
กทม. ร่วมกับ กพร. และ สสภ. 1-16 

9. จัดท ำและส่งสรุปประเด็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ให้กับ ปกท.ทส. สสภ. 1-16 กพร. คพ. และ 
กพร. สป.ทส. เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 (อ้ำงอิง 5) 

10. จัดท ำและส่งแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้กับ สสภ. 1-16 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2560 (อ้ำงอิง 6) 
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11. จัดกำรประชุมหำรือ “ระบบฐำนข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ” เพ่ือก ำหนดกรอบกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ สถำนภำพและกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ ร่วมกับ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) และกรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ณ กรมควบคุมมลพิษ  

12. จดัท ำและส่ง “แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอย” พร้อมแบบฟอร์ม คพ. 1 และ 
คพ 2 ให้กับ สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 7) 

13. จัดท ำและส่งข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำน (Term of Reference) โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & 
Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลฯ ฉบับปรับปรุง ให้กับ สสภ. 1-16 
และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 8) 

14. จัดท ำและส่งรำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อ 8 มีนำคม 2260 (อ้ำงอิง 9) 

15. จัดท ำและส่งคู่มือส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย) จ ำนวน 5 รำยกำร 
ประกอบด้วย 1) แนวทำงกำรพิจำรณำคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมำะสมส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) แนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ กำรออกแบบก่อสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยตำมหลักสุขำภิบำล 3) แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ กำรออกแบบก่อสร้ำง และ
กำรจัดกำรสถำนที่จัดกำรขยะมูลฝอย โดยกำรเผำในเตำเผำ 4) แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของพื้นที่ 
กำรออกแบบก่อสร้ำง สถำนที่จัดกำรขยะมูลฝอย โดยกำรหมักปุ๋ย (สำรบ ำรุงดิน) และ 5) แนวทำงในกำรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ กำรออกแบบ และก่อสร้ำง สถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอย ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 
จังหวัด อบจ. 76 แห่ง เทศบำลนคร 31 แห่ง และ อปท. ที่เข้ำร่วมโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (ที่อยู่นอกเหนือจำกหน่วยงำนข้ำงต้น) จ ำนวน 92 แห่ง รวมทั้งสิ้น 291 แห่ง เมื่อวันที่ 
28 เมษำยน 2560 (อ้ำงอิง 10) 

16. จัดท ำและส่ง 1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 - มีนำคม 2560) และ 2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560) ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด 
สนย. สตป. สป.ทส. เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2560 (อ้ำงอิง 11) 

17. จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ “กรอบกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย” จ ำนวน 4 
ภูมิภำค ครั้งที่ 1 ภำคเหนือ วันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 
13 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ภำคใต้ วันที่ 19 มิถุนำยน 2560 ณ จังหวัดสงขลำ ครั้งที่ 4 
ภำคกลำงและตะวันออก วันที่ 28 มิถุนำยน 2560 ณ กทม. โดยมีหน่วยงำนที่เข้ำร่วม ได้แก่ สสภ. ทสจ. ท้องถิ่น
จังหวัด อปท. หน่วยงำนกำรศึกษำ และภำคประชำชน 

18. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงำนในระดับภูมิภำค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็น
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน ในวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรม รำมำกำร์เด้นส์ 
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กรุงเทพมหำนคร โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 1-16 ผู้แทน
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จงัหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้ำหมำย 
143 แห่ง และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งสิ้น 270 คน รวมทั้ง จัดท ำและเผยแพร่ 1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 
6 เดือน (ตุลำคม 2559 - มีนำคม 2560) และ 2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ  
6 เดือน (ตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560) ให้กับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ รวมทั้งเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกรม
ควบคุมมลพิษด้วยแล้ว 

19. ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2559 - มิถุนำยน 2560 ลงพื้นที่ร่วมกับ สสภ. ทสจ. เพ่ือติดตำมตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ อปท. ในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ ดังนี้ 
1) อบจ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559 และวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 
2) จ.อุทัยธำนี (ทม.อุทัยธำนี ทต.บ้ำนไร่ ทต.เมืองกำรุ้ง ทต.ลำนสัก อบต.วังหิน อบต.หูช้ำง อบต.หนองจอก 

อบต.ไผ่เขียว วันที่ 7-8 พฤศจิกำยน 2559 
3) ทน.เชียงรำย วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 และวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 
4) ทม.ชัยนำท วันที่ 13-14 ธันวำคม 2559 
5) ทต.ชนแดน วันที่ 15 ธันวำคม 2559 
6) จ.แม่ฮ่องสอน (ทต.ปำย ทต.ขุนยวม ทต.แม่สะเรียง อบต.ปำงหมู อบต.ห้วยผำ อบต.เมืองแปง อบต.เวียง

เหนือ อบต.สบป่อง อบต.ถ้ ำลอด อบต.เมืองปอน อบต.แม่ลำน้อย อบต.ห้วยห้อม อบต.บ้ำนกำศ อบต.แม่สวด 
อบต.แม่สำมแลบ อบต.กองก๋อย) วันที่ 19-25 ธันวำคม 2559 

7) อบจ.พระนครศรีอยุธยำ ทม.เสนำ วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 
8) ทม.สิงห์บุรี ทม.อ่ำงทอง วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 
9) อบจ.นนทบุรี วันที่ 17 พฤษภำคม 2560 
10) จ.กำญจนบุรี  (ทต.ท่ำไม้ ทต.ท่ำมะกำ ทต.หวำยเหนียว ทต.แก่งเสี้ยน ทต.ท่ำม่วง ทต.ท่ำเรือพระแท่น อบต.

แก่งเสี้ยน) วันที่ 17 – 19 พฤษภำคม 2560 
11) ทน.นครศรีธรรมรำช วันที่ 30 พฤษภำคม 2560 
12) ทม.ก ำแพงเพชร วันที่ 12 มิถุนำยน 2560 
13) ทม.สระแก้ว วันที่ 26 มิถุนำยน 2560 
14) ทต.วังน้ ำเย็น วันที่ 27 มิถุนำยน 2560 

20. จัดท ำและส่งสรุประเด็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” ให้กับ สสภ. 1 - 16 ทสจ. 76 จังหวัด และ อปท. 143 แห่ง เมื่อวันที่ 30 
มิถุนำยน 2560 (อ้ำงอิง 12) 

21. จัดท ำและส่งหนังสือ ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 1) รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2559 – มิถุนำยน 2560) กลับมำยังกรมควบคุมมลพิษ 
ภำยในวันที่ 3 กรกฎำคม 25602) รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะ
มูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 
เดือน (ตุลำคม 2559 – กรกฎำคม 2560) กลับมำยังกรมควบคุมมลพิษ ภำยในวันที่ 3 สิงหำคม 2560 เมื่อวันที่ 
27 มิถุนำยน 2560 (อ้ำงอิง 13) 

22. จัดท ำและส่งหนังสือ เรื่อง สรุปผลกำรประชุมปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยรำยจังหวัด 
ปี 2560 ให้กับ ปกท.ทส. สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะ
มูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 
เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) กลับมำยังกรมควบคุมมลพิษ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหำคม 
2560 ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 
จังหวัด ตรวจสอบควำมถูกต้องและยืนยันข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯ ดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมค ำอธิบำย
ตัวชี้วัดใน KPI Template กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 ก่อนรำยงำน
กลับมำยัง กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือให้ทั้ง 3 หน่วยงำน มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯ ที่เหมือนกัน ก่อนจัดส่ง
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรต่อไป (อ้ำงอิง 14) 

23. จัดท ำและส่งหนังสือ เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบและยืนยันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำร
จัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
รอบ 10 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2560) ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 3 
สิงหำคม 2560 เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 – 16 และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯ ดังกล่ำว กลับมำยังกรมฯ 
ภำยในวันจันทร์ที่ 7 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 15) 

24. จัดท ำและส่งหนังสือ เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน ให้กับ 
สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวดั เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 16) 

25. ผลกำรรวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน (1 ตุลำคม 
2559 – 31 กรกฎำคม 2560) รวม กทม. ปรำกฏผลดังนี้ 
ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์ ปี 2560 (76 จังหวัด และ กทม.) รอบ 10 เดือน 
• ปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ             72,372  ตัน/วัน  
• ปริมำณขยะมูลฝอยที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์        20,516  ตัน/วัน (28.3 %) 
หมำยเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้รับกำรตรวจสอบและยืนยัน จำก สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 7 
สิงหำคม 2560 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
1. นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะในเรื่องกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรของรัฐและเอกชนภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น กำรควบคุมมลพิษ กำรจัดระบบ
ก ำจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรลดปริมำณและกำรน ำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ และ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรก ำจัดขยะ 

2. นโยบำยระดับจังหวัด และผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและให้ควำมส ำคัญกับ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย แนวทำงกำรแก้ไข กำรป้องกันและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย รวมทั้งควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. กฎระเบียบ มำตรกำร ต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกฎหมำย ที่จะสำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย เช่น (ร่ำง) กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ร่ำง) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรคัดแยก เก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภำยใต้ พ.ร.บ. รักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

4. กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจและกำรถ่ำยทอดกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดในแต่ละรอบกำรประเมินผล หลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดส่วนรำชกำร ลงสู่กำรประเมินผลของส่วนรำชกำร ต้องมีควำมชัดเจนและ
ควำมถูกต้อง เพ่ือให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทรำบและสำมำรถถ่ำยทอดลงสู่กำรประเมินผลของส่วนรำชกำรได้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมำณมีจ ำกัดส ำหรับกำรด ำเนินกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ อปท.  
2. เนื่องจำกไม่ได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ท ำให้ไม่มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ

และบุคลำกรในกำรสนับสนุนกำรเพิ่มสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ อปท. ที่เชื่อมโยงกันทั้ง
ส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น ดังนั้น กพร. ควรผลักดันให้กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงกระทรวง (Joint KPI) ระหว่ำงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหำดไทย และตัวชี้วัดร่วมระหว่ำงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กับจังหวัด (Function Area KPI) 

3. ควำมสิ้นเปลืองของทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกเกิดควำมสับสนและควำมไม่เข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำน 
ดังนั้น กำรก ำหนดตัวชี้วัดฯ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ในแต่ละปีงบประมำณ ควรให้สอดคล้องกับภำรกิจ 
บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ ของหน่วยงำน ตำมนโยบำยที่ก ำหนดให้ เช่น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นหน่วยวิชำกำร ติดตำมตรวจสอบ ควบคุม (Regulator) และกระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยด ำเนินกำร 
(Operator) และควรก ำหนดหลักเกณฑ์ ค ำนิยำม วิธีกำรเก็บข้อมูล และวิธีกำรประเมิน ให้เหมือนกัน ทั้ง 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหำดไทย และจังหวัด โดยควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ก่อนขึ้นปีงบประมำณถัดไป ก่อนที่หน่วยงำนจะมีกำรจัดท ำแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร และจัดสรรงบประมำณ 
หรือ ควรก ำหนดตัวชี้วัดให้ตรงกับกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร ที่หน่วยงำนก ำหนดไว้ กพร. 
ควรเร่งรัดเจรจำให้ได้มำซึ่งควำมชัดเจนและควำมถูกต้องในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดในแต่ละรอบกำร
ประเมินผล หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดส่วนรำชกำร เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทรำบ
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และสำมำรถถ่ำยทอดลงสู่กำรประเมินผลของส่วนรำชกำรได้ รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว528 เรื่อง ขอส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน 

โครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 1) 

2. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว576 เรื่อง ข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำนโครงกำร (Term of Reference) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2559 (อ้ำงอิง 2) 

3. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 681 เรื่อง สรุปประเด็นจำกกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator” ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2559 (อ้ำงอิง 3) 

4. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 159 เรื่อง รำยงำนกำรฝึกอบรม “กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยในบทบำทของ Operator & Regulator” ลงวันที่ 8 มีนำคม 2560 (อ้ำงอิง 4) 

5. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 23 เรื่อง สรุปประเด็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ตัวชี้วัด
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย” 
ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560 (อ้ำงอิง 5) 

6. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 16 เรื่อง แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 10 มกรำคม  2560 (อ้ำงอิง 6) 

7. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 113 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 7) 

8. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 111 เรื่อง ข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำน (Term of Reference) โครงกำร
เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 (อ้ำงอิง 8) 

9. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 163 เรื่อง ขอส่งรำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2560 (อ้ำงอิง 9) 

10. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 267 เรื่อง คู่มือส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย) ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560 (อ้ำงอิง 10) 

11. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 269 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดของกรมควบคุมมลพิษ และรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 
2560 (อ้ำงอิง 11) 

12. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 439 เรื่อง สรุปประเด็นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำร
เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
(อ้ำงอิง 12) 
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13. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 425 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
รอบ 9 เดือน และ 10 เดือน ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 (อ้ำงอิง 13) 

14. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 498 เรื่อง สรุปผลกำรประชุมปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยรำยจังหวัด ปี 2560 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 (อ้ำงอิง 14) 

15. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 517 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบและยืนยันผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 15)  

16. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 524 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด “กำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำขยะมูลฝอย” ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
รอบ 10 เดือน ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2560 (อ้ำงอิง 16) 

17. สำมำรถตรวจสอบเอกสำรอ้ำงอิงได้ที่ ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำย 
กรมควบคุมมลพิษ 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 4 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน 

หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 80 75.15    

  

ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงาน :  
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

งบรายจ่าย งบประมาณ พ.ร.บ. 
ปี 2560 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

1. งบบุคลำกร 849,799,900.00 716,168,274.88 84.27 
2. งบด ำเนินงำน 245,049,200.00 171,368,728.24 69.93 
3. งบลงทุน 310,053,600.00 200,131,170.59 64.55 
4. งบเงินอุดหนุน 875,000.00 874,999.78 100.00 
5. งบรำยจ่ำยอื่น 192,056,800.00 112,257,089.54 58.45 

รวม 1,597,834,500.00 1,200,800,263.03 75.15 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1,597,834,500 บำท  

1. พิมพ์รำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
จำกระบบ GFMIS (ZFMA 46) เพ่ือใช้ค ำนวณผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ จ ำนวน 10 ครั้ง (หลักฐานอ้างอิงท่ี 1) 
โดยมีควำมก้ำวหน้ำของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือนกรกฎำคม 2560 งบประมำณได้รับสุทธิ จ ำนวน 1,597,834,500 บำท 
มีผลกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 1,200,800,263.03 บำท ดังนี้ 

-  เดือนตุลาคม 2559 ได้รับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายจ านวน 73,003,082.17 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.57  

1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีผลเบิกจ่ำยจ ำนวน 68,497,135.43 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 8.06  
2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท มีผลเบิกจ่ำยจ ำนวน 4,235,011.74 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 1.73 
3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท มีผลเบิกจ่ำยจ ำนวน 32,900 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.01 
4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท ยังไม่มีผลเบิกจ่ำย 
5) งบรำยจ่ำยอ่ืน ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท มีผลเบิกจ่ำยจ ำนวน 238,035 บำท คิดเปน็ร้อยละ 0.12 

- 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 มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 141,623,195.30 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 

2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 143,059 
บำท คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 244,906,141 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 22,817,067.36 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 9.32 

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

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

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

- 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 มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 211,391,331.53 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 24.88  
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2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท (ให้หน่วยงำนอื่นเบิกแทน จ ำนวน 460,000 บำท) 
โอนเปลี่ยนแปลงเป็น   งบลงทุน จ ำนวน 447,524 บำท (143,059+304,465) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 
244,601,676 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 39,978,324.78 บำท (เบิกแทนยังไม่มีผลเบิกจ่ำย) คิดเป็นร้อยละ 16.34 

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

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 100  

5) งบรำยจ่ำยอื่น ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท มีผลเบิกจ่ำยจ ำนวน 19,507,319.47 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 10.16 

- 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 มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 281,139,833.33 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 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) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 
244,601,676 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 55,756,532.62 บำท (เบิกแทนยังไม่มีผลเบิกจ่ำย) คิดเป็นร้อยละ 22.79 

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

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

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

-  เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้รับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 
477,499,644.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.88 

1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 351,534,009.59 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 41.37  

2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท (ให้หน่วยงำนอื่นเบิกแทน จ ำนวน 560,000 บำท) 
โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบลงทุนจ ำนวน 807,100.60 บำท รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 245,856,300.60 บำท 
และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 447,524 บำท (143,059+304,465) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 
245,408,776.60 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 72,786,518.66 บำท (รวมผลเบิกจ่ำยแทนกัน จ ำนวน 47,773 บำท) 
คิดเป็นร้อยละ 29.66 
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3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน 447,524 บำท 
(143,059+304,465) รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 310,501,124 บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบด ำเนินงำน
จ ำนวน 807,100.60 บำท คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 309,694,02.40 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 
11,863,738 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.83 

4) งบเงนิอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

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

- เดือนมีนาคม 2560 ได้รับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 
605,557,885.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.90 

1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 424,913,832.64 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 50  

2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท (ให้หน่วยงำนอื่นเบิกแทน จ ำนวน 560,000 บำท) 
โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบลงทุนจ ำนวน 821,100.60 บำท (807,100.60+14,000) รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 
245,870,300.60 บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 686,468.75 บำท 
(143,059+304,465+238,944.75) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 245,183,831.85 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสม
จ ำนวน 89,813,326.75 บำท (รวมผลเบิกจ่ำยแทนกัน จ ำนวน 140,012 บำท) คิดเป็นร้อยละ 36.63 

3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน จ ำนวน 
686,468.75 บำท (143,059+304,465+238,944.75) รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 310,740,068.75 บำท และ
โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบด ำเนินงำนจ ำนวน 821,100.60 บำท (807,100.60+14,000) คงเหลืองบประมำณสุทธิ
จ ำนวน 309,918,968.15 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 38,240,496.31 บำท คิดเป็นร้อยละ 12.34 

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

5) งบรำยจ่ำยอ่ืน ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท มีผลเบิกสะสมจ่ำยจ ำนวน 51,715,230.31 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 26.93 

- เดือนเมษายน 2560 ได้รับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 
716,804,727.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.86 

1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 496,985,825.14 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 58.48  

2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท (ให้หน่วยงำนอื่นเบิกแทน จ ำนวน 560,000 บำท) 
โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบลงทุนจ ำนวน 821,100.60 บำท (807,100.60+14,000) รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 
245,870,300.60 บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 710,791.75 บำท 
(143,059+304,465+238,944.75+24,323) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 245,159,508.85 บำท มีผลเบิกจ่ำย
สะสมจ ำนวน 106,258,226.91 บำท (รวมผลเบิกจ่ำยแทนกัน จ ำนวน 135,440 บำท) คิดเป็นร้อยละ 43.34 
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3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน จ ำนวน 
710,791.75 บำท (143,059+304,465+238,944.75+24,323) รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 310,764,391.75 
บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบด ำเนินงำนจ ำนวน 821,100.60 บำท (807,100.60+14,000) คงเหลืองบประมำณ
สุทธิจ ำนวน 309,943,291.15 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 50,443,703.79 บำท คิดเป็นร้อยละ 16.28 

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

5) งบรำยจ่ำยอื่น ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน 
520,600 บำท รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 192,577,400 บำท มีผลเบิกสะสมจ่ำยจ ำนวน 62,241,971.92 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 32.32 

- เดือนพฤษภาคม 2560 ไดร้ับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 
868,319,703.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.34 

1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 569,479,749.66 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 67.01  

2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท (ให้หน่วยงำนอื่นเบิกแทน จ ำนวน 560,000 บำท) 
โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบลงทุนจ ำนวน 821,100.60 บำท (807,100.60+14,000) รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 
245,870,300.60 บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 781,791.75 บำท 
(143,059+304,465+238,944.75+24,323+71000) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 245,088,508.85 บำท มีผล
เบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 127,615,375 บำท (รวมผลเบิกจ่ำยแทนกัน จ ำนวน 147,140 บำท) คิดเป็นร้อยละ 52.07 

3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน จ ำนวน 
781,791.75 บำท (143,059+304,465+238,944.75+24,323+71000) รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 
310,835,391.75 บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบด ำเนินงำนจ ำนวน 821,100.60 บำท (807,100.60+14,000) 
คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 310,014,291.15 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 90,746,598.58 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 29.27 

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

5) งบรำยจ่ำยอื่น ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน 
520,600 บำท รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 192,577,400 บำท มีผลเบิกสะสมจ่ำยจ ำนวน 79,602,980.31 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 41.34 

- เดือนมิถุนายน 2560 ได้รบัจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 
997,522,361.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.43 

1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 642,563,065.18 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 75.61  

2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท (ให้หน่วยงำนอื่นเบิกแทน จ ำนวน 560,000 บำท) 
โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบลงทุนจ ำนวน 3,635,504.13 บำท (807,100.60+14,000+2,814,403.53) และโอน
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เปลี่ยนแปลงมำจำกงบรำยจ่ำยอื่นจ ำนวน 29,600 บำท รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 248,714,304.13 บำท และ
โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 1,460,002.74 บำท (143,059 + 304,465 + 238,944.75 + 24,323 + 
71000 + 678,210.99) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 247,254,301.39 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 
147,988,649.56 บำท (รวมผลเบิกจ่ำยแทนกัน จ ำนวน 147,140 บำท) คิดเป็นร้อยละ 59.85 

3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน จ ำนวน 
1,460,002.74 บำท (143,059+304,465+238,944.75+24,323+71000+678,210.99) และโอนเปลี่ยนมำจำกงบ
รำยจ่ำยอื่นจ ำนวน 66,200 บำท รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 311,579,802.74 บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็น
งบด ำเนินงำนจ ำนวน 3,635,504.13 บำท (807,100.60+14,000+2,814,403.53) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 
307,944,298.61 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 112,069,889.60 บำท คิดเป็นร้อยละ 36.39 

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

5) งบรำยจ่ำยอื่น ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน 
520,600 บำท รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 192,577,400 บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบด ำเนินงำนจ ำนวน 
29,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุนจ ำนวน 66,200 บำท คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 192,481,600 บำท 
มีผลเบิกสะสมจ่ำยจ ำนวน 94,025,757.17 บำท คิดเป็นร้อยละ 48.85 

- เดือนกรกฎาคม 2560 ได้รับจ านวน 1,597,834,500 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสมจ านวน 
1,200,800,263.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.15 

1) งบบุคลำกร  ได้รับจ ำนวน 849,799,900 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 716,168,274.88 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 84.27  

2) งบด ำเนินงำน ได้รับจ ำนวน 245,049,200 บำท (ให้หน่วยงำนอื่นเบิกแทน จ ำนวน 560,000 บำท) 
โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบลงทุนจ ำนวน 4,563,933.13 บำท (807,100.60+14,000+2,814,403.53+928,429) 
และโอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบรำยจ่ำยอ่ืนจ ำนวน 29,600 บำท รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 249,642,733.13 บำท 
และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ ำนวน 1,666,737.44 บำท (143,059 + 304,465 + 238,944.75 + 24,323 + 
71000 + 678,210.99 + 206,734.70) คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 247,975,995.69 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสม
จ ำนวน 171,368,728.24 บำท (รวมผลเบิกจ่ำยแทนกัน จ ำนวน 507,140 บำท) คิดเป็นร้อยละ 69.11 

3) งบลงทุน ได้รับจ ำนวน 310,053,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน จ ำนวน 
1,666,737.44 บำท (143,059+304,465+238,944.75+24,323+71000+678,210.99+206,734.70) และโอน
เปลี่ยนมำจำกงบรำยจ่ำยอ่ืนจ ำนวน 66,200 บำท รวมงบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 311,786,537.44 บำท และโอน
เปลี่ยนแปลงเป็นงบด ำเนินงำนจ ำนวน 4,563,933.13 บำท (807,100.60+14,000+2,814,403.53+928,429) 
คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 307,222,604.31 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 200,131,170.59 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 65.14 

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับจ ำนวน 875,000 บำท มีผลเบิกจ่ำยสะสมจ ำนวน 874,999.78 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

5) งบรำยจ่ำยอื่น ได้รับจ ำนวน 192,056,800 บำท โอนเปลี่ยนแปลงมำจำกงบด ำเนินงำนจ ำนวน 
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520,600 บำท รวมงบประมำณท่ีได้รับจ ำนวน 192,577,400 บำท และโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบด ำเนินงำนจ ำนวน 
29,600 บำท โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุนจ ำนวน 66,200 บำท คงเหลืองบประมำณสุทธิจ ำนวน 192,481,600 บำท 
มีผลเบิกสะสมจ่ำยจ ำนวน 112,257,089.54 บำท คิดเป็นร้อยละ 58.32 

2. ได้ด ำเนินกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1 ครัง้ ลงวันที ่23 มกรำคม 2560 (หลักฐำนอ้ำงอิง 2) 

2.2 จัดส่งส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมฯ ให้คณะกรรมกำรทรำบ วันที่ 24 มกรำคม 2560 
(หลักฐานอ้างอิง 3) 

3. จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำกระบบ GFMIS ด้วยยอดเบิกจ่ำยสะสม เสนอปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจ ำเดือน จ ำนวน 10 ครั้ง เป็นไปตำมแผน (หลักฐานอ้างอิงท่ี 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 
- ครั้งที่ 6 วันที่ 12 เมษำยน 2560 
- ครั้งที่ 7 วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 
- ครั้งที่ 8 วันที่ 8 มิถุนำยน 2560 
- ครั้งที่ 9 วันที่ 7 กรกฎำคม 2560 
- ครั้งที่ 10 วันที่ 4 สิงหำคม 2560 

4. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำกระบบ GFMIS ด้วยยอดเบิกจ่ำยสะสม โดย
แจ้งหน่วยงำนในสังกัดทรำบ เป็นประจ ำเดือน จ ำนวน 9 ครั้ง (หลักฐานอ้างอิง 5) 

- ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวำคม 2559 
- ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกรำคม 2560 
- ครั้งที่ 4 วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 
- ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนำคม 2560    
- ครั้งที่ 6 วันที่ 19 เมษำยน 2560 
- ครั้งที่ 7 วันที่ 19 พฤษภำคม 2560 
- ครั้งที่ 8 วันที่ 20 มิถุนำยน 2560 
- ครั้งที่ 9 วันที่ 7 กรกฎำคม 2560 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- กำรซ่อมใหญ่อำกำศยำน ต้องส่งไปถอดตรวจ ณ ต่ำงประเทศ ซึ่งต้องอำศัยเวลำในกำรด ำเนินกำร 
- รำยกำรเครื่องมือพิเศษ และอุปกรณ์หลักอำกำศยำน ต้องจัดหำจำกต่ำงประเทศ ท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร 

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

ระบบ GFMIS (ZFMA 46) จ ำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ 
- ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 15.17 น. 
- ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2559 เวลำ 10.32 น. 
- ณ วันที่ 4 มกรำคม 2560 เวลำ 08.27 น.  
- ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 10.44 น. 
- ณ วันที่ 1 มีนำคม 2560 เวลำ 08.50 น. 
- ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 เวลำ 08.49 น. 
- ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2560 เวลำ 09.32 น. 
- ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2560 เวลำ 08.39 น. 
- ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2560 เวลำ 10.42 น. 
- ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2560 เวลำ 08.59 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 ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 

4. รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เสนอปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/4767 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง รำยงำน
ผลเบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนตุลำคม 2559 

- ครั้งที ่2 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/5160 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2559 เรื่อง รำยงำนผล
เบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2559 

- ครั้งที่ 3 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/316 ลงวันที่ 20 มกรำคม 2560 เรื่อง รำยงำนผล
เบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนธันวำคม 2559 

- ครั้งที่ 4 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/586 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง รำยงำนผล
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เบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนมกรำคม 2560 
- ครั้งที่ 5 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/1176 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2560 เรื่อง รำยงำนผล

เบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2560 
- ครั้งที่ 6 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/1594 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2560 เรื่อง รำยงำนผล

เบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนมีนำคม 2560 
- ครั้งที่ 7 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/2003 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2560 เรื่อง รำยงำน

ผลเบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนเมษำยน 2560 
- ครั้งที่ 8 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/2432 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2560 เรื่อง รำยงำนผล

เบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2560 
- ครัง้ที่ 9 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/2911 ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2560 เรื่อง รำยงำนผล

เบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2560 
- ครั้งที่ 10 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/3335 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2560 เรื่อง รำยงำนผล

เบิกกำรจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2560 
5. รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 แจ้งหน่วยงำนในสังกัดทรำบ 

จ ำนวน 9 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 1708 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ส่งสรุปผล

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

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

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

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

จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สะสมถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2560 
- ครั้งที่ 6 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 551 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2560 เรื่อง ส่งสรุปผลเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สะสมถึงเดือนมีนำคม 2560 
- ครั้งที่ 7 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 711 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2560 เรื่อง ส่งสรุปผล

เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สะสมถึงเดือนเมษำยน 2560 
- ครั้งที่ 8 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 887 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 เรื่อง ส่งสรุปผลเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สะสมถึงเดือนพฤษภำคม 2560 
- ครั้งที่ 9 หนังสือส ำนักบริหำรกลำง ที่ ทส 0201.2/ว 992 ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2560 เรื่อง ส่งสรุปผลเบิก

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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 

ข้อเสนอประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำนวัตกรรมของส่วน
รำชกำร 

ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำ
ข้อเสนอประสิทธิภำพและ 
กำรพัฒนำนวัตกรรมของ

ส่วนรำชกำร และให้
รำยงำนมำพร้อมกับกำร

รำยงำนตัวชี้วัดอ่ืนๆในรอบ
กำรประเมินที่ 2 

สป.ทส. จัดท ำข้อเสนอประสิทธิภำพ
และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

ของส่วนรำชกำร เรื่อง กำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูล และบริกำรอิเล็กทรอนิกส์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(ระบบติดตำมข้อสั่งกำรของ

ผู้บริหำร) 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ข้อเสนอประสิทธิภำพและกำรพัฒนำนวัตกรรมของส่วนรำชกำร ในรอบกำรประเมินที่ 2 เรื่อง กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล และบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (ระบบติดตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำร) โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
1.  กำรออกแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูลระบบ 

1.1 ศึกษำวิเครำะห์และออกแบบรำยละเอียดต่ำง ๆ เพื่อจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลที่เหมำะสมและสอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนในแต่ละระดับ 

1.2 ออกแบบระบบฐำนข้อมูลที่สำมำรถใช้งำนได้กับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพำ 
(Notebook) และอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ (Tablet และ Smart Phone) 

1.3 ออกแบบระบบฐำนข้อมูลให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแบบฟอร์มกำรรำยงำนข้อสั่งกำรผู้บริหำร (รูปแบบเดิม) 
1.4 จัดประชุมเพ่ือน ำเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) และรับฟังควำมคิดเห็น ปัญหำ ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ใช้งำน 

 และผู้บริหำร เพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำรพัฒนำปรับปรุงระบบฯ  
2.  กำรพัฒนำระบบ Web-Based Application และ Mobile Application ให้สำมำรถเรียกใช้งำน 

ด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพำ (Notebook) อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet  
โดย Mobile Application สำมำรถรองรับระบบปฏิบัติกำร IOS และ Android ซึ่งระบบฯ มีควำมสำมำรถดังนี้  
2.1 บันทึกข้อมูลนโยบำย/ข้อสั่งกำรของผู้บริหำรได้ 
2.2 บันทึกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/ควำมก้ำวหน้ำผ่ำนระบบติดตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำรได้ 
2.3 แสดงรำยงำนผลได้หลำยรูปแบบ เช่น Table, Chart และ Graph เป็นต้น 
2.4 แสดงหน้ำจอกำรติดตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำร โดยสำมำรถค้นหำและแสดงผลตำมเงื่อนไขได้ 
2.5 ค ำนวณควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำน โดยแสดงเป็นสถิติตัวเลข  
2.6 ออกรำยงำนได้ตำมรูปที่ก ำหนดไว้ และสำมำรถก ำหนดรูปแบบรำยงำนเพิ่มเติมได้ 

3.  จัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 4 รูปแบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งำนระบบ ผู้บริหำร และ Mobile Application  
พร้อมทั้ง จัดฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบติดตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรผู้ดูแลระบบ หลักสูตรผู้ใช้งำนระบบ และหลักสูตรผู้บริหำร ระหว่ำงวันที่ 3-7 กรกฎำคม 2560  

4.  ทดสอบระบบฯ และวำงแผนกำรใช้งำน โดยน ำเสนอผู้บริหำรทรำบกรอบกำรด ำเนินงำน เพื่อจะได้ถ่ำยทอด
นโยบำย และสั่งกำรผ่ำนระบบ ฯ  

5. น ำเข้ำฐำนข้อมูลข้อสั่งกำรของผู้บริหำรที่ผ่ำนมำเข้ำสู่ระบบฯ เพ่ือกำรสืบค้นและน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
6. แจ้งแผนกำรใช้งำนระบบฯ ประกอบด้วย 2 ระยะ คือ ระยะทดสอบ (กรกฎำคม-กันยำยน 2560) และระยะ
ด ำเนินกำร (ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป) ให้ผู้บริหำร และทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมทรำบ และขอให้ส่งรำยละเอียดของผู้ใช้งำนระบบฯ ให้ผู้ดูแลระบบ (ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.ทส.) 
เพ่ือแสดงตัวตนผู้ใช้งำนระบบฯ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :- 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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หลักฐานอ้างอิง : 
สรุปผลกำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร (Innovation base)  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 
31 กรกฎำคม 2560 

 
 



 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล  
และบริการอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร) 

  
1. หลักการเหตุผลความจ าเป็น - ระยะด ำเนินกำร (ต.ค. 60 เป็นตน้ไป) มีกำรถ่ำยทอดนโยบำย/ข้อสัง่กำร 

ไปสู่หน่วยงำนในสังกัด ทส. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 ของจ ำนวนหน่วยงำนระดับ
กรม/รัฐวิสำหกจิ/องค์กำรมหำชนในสังกัด ทส. และมนีโยบำย/ข้อสัง่กำร 
ประเภทที่ต้องด ำเนินกำรและรำยงำนผลเข้ำระบบฯ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีนโยบำยพัฒนำงำน
ด้ำนกำรถ่ำยทอดนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบ
แนวนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำย/ข้อสั่งกำรของผูบ้ริหำรกระทรวงฯ 
อย่ำงถูกต้องและชัดเจน รวมถึงกำรปรับปรุงระบบตดิตำมและกำรรำยงำน
ผลงำนของ ทส. เพื่อให้มีควำมรวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยน ำเทคโนโลยีมำ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกำยน 2559 ให้ส่วนรำชกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้
ข้ำรำชกำรทุกระดับทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมภิำคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำยรัฐบำลอย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และสำมำรถน ำนโยบำยไปขับเคลื่อนได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภท Website และ Application 
ที่จะเป็นเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้บริหำรในกำรถ่ำยทอดนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบตัิ รวมถึงสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีใ่นกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร  
3. การด าเนินการ 

1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อตดิตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำร ประกอบด้วย 
Web Application และ Mobile Application 

2) วิเครำะห์ออกแบบระบบฐำนขอ้มูลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนแต่ละระดับ พร้อมทั้ง อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

3) ทดสอบระบบฯ และวำงแผนกำรใช้งำน โดยน ำเสนอผู้บรหิำรทรำบ
กรอบกำรด ำเนินงำน เพื่อจะไดถ้่ำยทอดนโยบำย และสั่งกำรผ่ำนระบบฯ 
พร้อมท้ังน ำเข้ำฐำนข้อมูลข้อสั่งกำรของผู้บริหำรที่ผ่ำนมำเข้ำสู่ระบบฯ 

5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
1) ผู้ดูแลระบบน ำเข้ำฐำนข้อมลูขอ้สั่งกำรของผู้บริหำร ที่มีกำรสั่งกำรให้

หน่วยงำนด ำเนินกำร และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแล้ว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ค.60) เข้ำสู่ระบบฯ Web Application 
และ Mobile Application แล้ว จ ำนวน 171 ข้อสั่งกำร/รำยกำร  

2) ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดนโยบำยไปสู่กำรปฏิบตัิ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
และผูป้ฏิบัตมิีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบฯ โดยในระยะทดสอบ 
(ก.ค.-ก.ย. 60) มีกำรถ่ำยทอดนโยบำย/ข้อสั่งกำร ไปสูห่น่วยงำนระดับกรม/
รัฐวิสำหกิจ/องค์กำรมหำชนในสังกัด ทส. ร้อยละ 50 และนโยบำย/ข้อสั่งกำร 
ประเภทด ำเนินกำรและรำยงำนผล มีกำรรำยงำนผลเข้ำระบบฯ ตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ร้อยละ 50  (ข้อมูล 31 ก.ค. 60) 
 

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1) มีระบบฐำนข้อมูลเพื่อติดตำมขอ้สั่งกำรของผู้บริหำร ประกอบด้วย Web 

Application และ Mobile Application เพื่อกำรสืบค้นหรือน ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

2) ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดนโยบำยไปสู่กำรปฏิบตัิ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
และผูป้ฏิบัตมิีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบฯ โดยก ำหนดแผนงำน
ระบบฯ 2 ระยะ ดังนี ้

- ระยะทดสอบ (ก.ค.-ก.ย. 60) มีกำรถ่ำยทอดนโยบำย/ข้อสั่งกำร ไปสู่
หน่วยงำนระดับกรม/รัฐวิสำหกิจ/องค์กำรมหำชนในสังกัด ทส. ไม่นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 50 และมีนโยบำย/ข้อสั่งกำร ประเภทที่ต้องด ำเนินกำรและรำยงำนผล 
มีรำยงำนผลเข้ำระบบฯ ตำมระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation Base) 
ของส านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

Web Application : 
http//:e-Monitoring.mnre.go.th 

Mobile Application : 
e-Monitoring 



 
 

องค์ประกอบที่ 5 
 

 
 

ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) 

ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 
 

 



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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

องค์ประกอบที่ 5 
ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผนหรือนโยบำย

ระดับชำติ 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  ได้ครบถว้น 

ร้อยละ 100 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

กำรจัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ 

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ  
ถึงเดือน ก.ค. 60 ได้

ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ด ำเนินกำรตำมแผนฯ  
ถึงเดือน ก.ค. 60 ได้

ครบถ้วน ร้อยละ 100 

  

 
 

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

ของ 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

ยุทธศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมลงสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 1-3 กุมภำพันธ์ 2560 ณ โรงแรมมิลำ
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยเชิญผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/ศูนย์ ส่วนกลำง และในพ้ืนที่ของทุกหน่วยงำน 
สสภ. 16 แห่ง และ ทสจ. 76 จังหวัด เข้ำร่วมประชุม (หลักฐานอ้างอิงที่ 2) 

3. เดือนกุมภำพันธ์ 2560 สนย. ได้จัดท ำแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสรต์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. 
และเสนอปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทรำบแล้ว (หลักฐานอ้างอิงที่ 3)  
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4. เดือนตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560 สนย. ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. แล้วเสร็จ ดังนี้ 

1) เดือนตุลำคม 2559 สป.ทส. ได้มอบหมำยให้ ทสจ. 12 จังหวัดวิกฤตรุนแรงด้ำนป่ำไม้ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ ระดับอ ำเภอ (หลักฐานอ้างอิงที่ 4) 

2) เดือนตุลำคม 2559 สป.ทส. ได้มอบหมำยให้ สสภ. 5 พ้ืนที่ จัดท ำระบบจัดเก็บข้อมูลปัญหำน้ ำเสีย ในพื้นที่
วิกฤต (หลักฐานอ้างอิงท่ี 5) 

3) เดือนมกรำคม 2560 สป.ทส. ได้มอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนในสังกัด สป.ทส. จัดส่งแผนงำนโครงกำร ตำม
แนวพระรำชด ำริที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้ สป.ทส. ทรำบ (หลักฐานอ้างอิงท่ี 6) 

4) เดือนกุมภำพันธ์ 2560 สป.ทส. ได้จัดสรรงบประมำณโครงกำรจ ำเป็น/เร่งด่วน ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชนบท ตำมแผนพัฒนำชุมชนเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิด
ทองหลังพระ) ให้กับ สสภ. 5 แห่ง และ ทสจ. 12 จังหวัด เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในระดับ
พ้ืนที่อย่ำงยั่งยืนตำมแนวพระรำชด ำริ (หลักฐานอ้างอิงท่ี 7) 

5) เดือนมีนำคม 2560 สป.ทส. ได้มอบหมำยหน่วยงำนในระดับพื้นท่ีที่เกี่ยวข้อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. (หลักฐานอ้างอิงที่ 8) 

6) เดือนมีนำคม 2560 สนย. ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560) ให้ปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทรำบ (หลักฐานอ้างอิงที่ 9) 

7) เดือนมีนำคม 2560 สนย. ได้จัดท ำและรำยงำนฐำนข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำม
แนวพระรำชด ำริ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหำรทรำบ (หลักฐานอ้างอิงที่ 10) 

8) เดือนเมษำยน 2560 สป.ทส. ได้ปรับแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และได้แจ้งให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ (หลักฐานอ้างอิงท่ี 11) 

9) เดือนเมษำยน – กรกฎำคม 2560 สนย. ได้เร่งรัดหน่วยงำนที่เก่ียวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในโครงกำร/
กิจกรรมตำมแผนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) สป.ทส.  
(หลักฐานอ้างอิงที่ 12) 

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 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำร

ถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมลงสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ และหนังสือ สนย. ด่วน ที่ ทส 
0207.5/375 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง ผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมลงสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ 
3. หนังสือ ส่วนประสำนและกิจกำรพิเศษ ด่วน ที่ ทส 0207.5/18 ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง ขออนุมัติ

แผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และหนังสือ สนย. ด่วน ที่ ทส 0207.5/438 ลง
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่องกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. 

4. หนังสือ สนย. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/1910 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2559 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณด ำเนินงำน 
งบรำยจ่ำยอื่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สสภ. และ ทสจ. 

5. หนังสือ สนย. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/1938 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (แผนงำนบูรณำกำร) ของ สสภ. และทสจ. 

6. หนังสือ สนย. ด่วนมำก ที่ ทส 0207.5/132 ลงวันที่ 20 มกรำคม 2560 เรื่อง กำรติดตำมและขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริของหน่วยงำนในสังกัด ทส. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

7. หนังสือ สป.ทส. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/ว 449 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่อง ผลกำรพิจำรณำโครงกำร
จ ำเป็น/เร่งด่วน ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตำมแผนพัฒนำชนบท
เชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตำมแนวพระรำชด ำริ (ปิดทองหลังพระ) และโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ตำมแนวพระรำชด ำริและกิจกำรพิเศษของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

8. หนังสือ สป.ทส. ด่วน ที่ ทส 0207.5/ว 806 ลงวันที่ 2 มีนำคม 2560 เรื่อง กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. 

9. หนังสือ สนย. ด่วน ที่ ทส 0207.5/679 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2560 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตรช์ำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560) 

10. หนังสือ สนย. ที่ ทส 0207.5/669 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2560 เรื่อง ขอส่งแผนงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

11. หนังสือ สป.ทส. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0210/1984 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2560 เรื่อง แผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สป.ทส. ฉบับปรับปรุง 

12. หนังสือ สนย. ด่วน ที่ ทส 0207.5/1374 ลงวันที่ 11 กรกฎำคม 2560 เรื่อง ขอเร่งรัดกำรจัดส่งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) สป.ทส. 
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ตารางที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี 5 ตัวชี้วัด การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

สรุปผลการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (Potential Base) 
ของส านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 
กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

(รอบการประเมินที ่2) 
ผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

ม.ิย. 
60 

ก.ค. 
60 

ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 แผนงานป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม ้
1.  โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลาย
ป่าระดบัจังหวดั 

 ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย
ทรัพยำกรปำ่ไม้ ระดับอ ำเภอ (16 อ ำเภอ ใน 12 
จังหวัดวิกฤตรุนแรงด้ำนป่ำไม้) 
- อนุมัติจัดสรรงบประมำณเพื่อจัดตั้งศูนย์

ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย
ทรัพยำกรปำ่ไม้ ระดับอ ำเภอ 

- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดตั้งศูนย์
ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำย
ทรัพยำกรปำ่ไม้ ระดับอ ำเภอ 

- สรุปรำยงำนผลกำรจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ 
ระดับอ ำเภอ 

      
 
 
 
 
1. สป.ทส. ได้มอบหมำยหนว่ยงำนในระดับพื้นที่ที่
เกี่ยวขอ้ง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ของ สป.ทส. ภำยในวันที ่30 มิ.ย.2560 
2. สป.ทส. ได้เร่งรัดติดตำมหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำร
ล่ำช้ำ ให้เร่งรัดด ำเนินกำรตำมแผนและรำยงำนให้ 
สป.ทส. ทรำบ ภำยในวันที ่31 ก.ค.2560 

 แผนงานบริหารจัดการราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ 
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชงิพื้นที่
ประยุกตต์ามแนวพระราชด าริ (ปดิทองหลังพระ) 

 พื้นที่ชุมชนน ำร่องให้สำมำรถอยู่ในพื้นทีป่่ำไม้ได้
อย่ำงยั่งยืน 
- อนุมัติจัดสรรงบประมำณให้หนว่ยงำนที่มคีวำม

พร้อมในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจ ำเป็น/เรง่ด่วน 

ภำยใต้โครงกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชน ตำมแผนพัฒนำชนบทฯ 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริและกิจการพิเศษ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำร ิของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

      
 
 
 
 
1. สป.ทส. ได้มอบหมำยหนว่ยงำนในระดับพื้นที่ที่
เกี่ยวขอ้ง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ของ สป.ทส. ภำยในวันที ่30 มิ.ย.2560 
2. สป.ทส. ได้เร่งรัดติดตำมหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำร
ล่ำช้ำ ให้เร่งรัดด ำเนินกำรตำมแผนและรำยงำนให้ 
สป.ทส. ทรำบ ภำยในวันที ่31 ก.ค.2560 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 87 

กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 
(รอบการประเมินที ่2) 

ผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

ม.ิย. 
60 

ก.ค. 
60 

- มอบหมำยหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจัดส่ง
ข้อมูลกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อมตำมแนวพระรำชด ำร ิประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

- ติดตำมหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำร
จัดท ำข้อมูลแผนงำน/โครงกำร กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมแนว
พระรำชด ำริ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

- จัดท ำและรำยงำนฐำนข้อมูลกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมแนว
พระรำชด ำริ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหำรทรำบ 

 
 
 
 
 
1. สป.ทส. ได้มอบหมำยหนว่ยงำนในระดับพื้นที่ที่
เกี่ยวขอ้ง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ของ สป.ทส. ภำยในวันที ่30 มิ.ย.2560 
2. สป.ทส. ได้เร่งรัดติดตำมหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำร
ล่ำช้ำ ให้เร่งรัดด ำเนินกำรตำมแผนและรำยงำนให้ 
สป.ทส. ทรำบ ภำยในวันที ่31 ก.ค.2560 

ด้านการบริหารจดัการน้ า 

 แผนงานจัดการคุณภาพน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 
1. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ าวิกฤตและจัดการ
คุณภาพน้ าในแหลง่น้ าหลัก 

 ระบบจัดเก็บข้อมูลปัญหำน้ ำเสียในพื้นที่วกิฤต (5 พื้นที่) 
- อนุมัติจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำน

สิ่งแวดล้อมภำคในพื้นทีว่ิกฤตจัดท ำระบบเก็บ
ข้อมูลปัญหำน้ ำเสีย 

- ติดตำมผลกำรจัดท ำระบบจัดเก็บขอ้มูลปัญหำ
น้ ำเสียในพื้นที่วิกฤต 

- สรุปผลกำรจัดท ำระบบจัดเก็บข้อมูลปญัหำน้ ำ
เสียในพื้นที่วิกฤต 

      
 
 
 
 
 
1. สป.ทส. ได้มอบหมำยหนว่ยงำนในระดับพื้นที่ที่
เกี่ยวขอ้ง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ของ สป.ทส. ภำยในวันที ่30 มิ.ย.2560 
2. สป.ทส. ได้เร่งรัดติดตำมหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำร
ล่ำช้ำ ให้เร่งรัดด ำเนินกำรตำมแผนและรำยงำนให้ 
สป.ทส. ทรำบ ภำยในวันที ่31 ก.ค.2560 
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