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ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

Functional Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base สรุปผลการประเมิน
ส่วนราชการ 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
สูงกว่าเป้าหมาย ระดับมาตรฐาน 

หมายเหตุ : 
 หมายถึง ผลการด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่า ร้อยละ 67) 
 หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67) 
 หมายถึง ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ ากว่า ร้อยละ 50) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

1. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อ
การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม
ของกระทรวง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 

    

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวน
พื้นที่ปุาไม้ของประเทศ 

    

1.1.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ – ส ารวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม 

102.40 ล้านไร่ 102.156 ล้านไร่   

1.1.2 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ 
- เข้าครอบครอง 

35,000 ไร่ 33,630 ไร่   

ปม. 25,000 ไร่ 18,355.72 ไร่   

อส. 5,000 ไร่ 10,274.28 ไร่   

ทช. 5,000 ไร่ 5,000 ไร่   

1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูปุา 179,612 ไร่ 179,612 ไร่   

ปม. 92,000 ไร่ 92,000 ไร่   

อส. 84,612 ไร่ 84,612 ไร่   

ทช. 3,000 ไร่ 3,000 ไร่   

1.2 จ านวนครัวเรือนในพ้ืนท่ีขาดแคลน
น้ าได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ า  

358,683 ครัวเรือน 314,993 ครัวเรือน   

- ทน. 100,092 ครัวเรือน 54,294 ครัวเรือน   

- ทบ. 258,591 ครัวเรือน 260,699 ครัวเรือน   

1.3 จ านวนแหล่งน้ าท่ีมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ด ี

56 แห่ง 56 แห่ง   
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.4 ร้อยละของคุณภาพอากาศในพื้นที่
วิกฤตหมอกควันอยู่ในระดับมาตรฐาน 

    

จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 89.91 ร้อยละ 96.62   

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 80.12 ร้อยละ 85.22   

จังหวัดล าปาง ร้อยละ 88.57 ร้อยละ 96.63   

จังหวัดล าพูน ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 99.15   

จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 85.92 ร้อยละ 98.23   

จังหวัดน่าน ร้อยละ 92.75 ร้อยละ 98.28   

จังหวัดพะเยา ร้อยละ 88.56 ร้อยละ 99.16   

จังหวัดแพร ่ ร้อยละ 91.78 ร้อยละ 95.83   

จังหวัดตาก ร้อยละ 89.74 ร้อยละ 82.35   

1.5 การจัดการคุณภาพอากาศ     
1.5.1 ค่าเฉลี่ยเบนซิน ในพื้นที่มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง 

2.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   

1.5.2 ฝุุนละอองในพื้นที่หน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 74 ร้อยละ 62.46   

2. ความส าเร็จในการจัดท าดัชนีด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด 

ประเมินผลค่าดัชนีด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของจังหวัดได้ครบ76 จังหวัด   

ประเมินผลค่าดัชนีด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของจังหวัดได้ครบ76 
จังหวัด   

  

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    
1. ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

    

1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง 
เม.ย. – ก.ย. 2561 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 145.46   

1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่
ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

2. การพัฒนาบุคลากรและการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาบุคลกร (สู่มิติอนาคต) 

- จัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรและข้อเสนอการจัดตั้ง
สถาบันการพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวง 
- เสนอแผนและแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงต่อผู้บริหาร 

เพื่อพิจารณาและสั่งการ 

- ก าหนดแผนงานการด าเนินการ  
1. จัดท าข้อมูลองค์กร วิเคราะห์

โครงสร้าง ภารกิจหลัก ภารกิจรอง
ของหน่วยงาน ปริมาณงานและ

ความจ าเป็นของภารกิจในปัจจุบัน
และอนาคต  

2. จัดท าแผนการปฏิรูปองค์การ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

3. จัดท าเอกสารค าช้ีแจง
ประกอบการการจัดตั้งสถาบันการ

พัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
  - (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.

2562 -2566ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
   - ส ารวจโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-

2564  
- มีหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา

บุคลากรส าหรับการพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับ 

องค์ประกอบท่ี 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

1.การจัดการขยะมูลฝอย     
1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 92.04   

1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 78.38   

1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 30.09 ร้อยละ 36.47   

องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ  (Innovation base) 
1. การพัฒนานวัตกรรม พิจารณาจากคุณภาพของ

นวัตกรรมต้องมีผลการประเมิน
ตั้งแต่ 50 คะแนนข้ึนไป 

รอผลการพิจารณาจากส านักงาน 
ก.พ.ร. 

  

2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 ร้อยละ 88.24   

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบ
ผลผลิตและการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณเพื่อแสดงถึงศักยภาพ
ของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน  
ร้อยละ 86.89 
ผลการเบิกจ่าย  
ร้อยละ 88.07 

  



 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  ง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ 

จัดส่งแผนการปฏิรูปองค์การที่ได้
ปรับปรุงตามข้อสังเกต/ข้อเสนอ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันท่ี 30 

กันยายน 2561  

จัดส่งแผนการปฏิรูปองค์การที่ได้
ปรับปรุงตามข้อสังเกต/ข้อเสนอ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันท่ี 26 

ตุลาคม 2561 

  

 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 1 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ

รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 : จ านวนพื้นที่ปุาไม้ (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 
ค าอธิบาย :  

 พิจารณาจากพ้ืนที่ปุาไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผล  
           การปลูกปุาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และกรม 
           ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ภาพถ่าย 
           ดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 

 นิยามพ้ืนที่ปุาไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ หมายถึง 
           พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 
           3.125 ไร่ และหมายรวมถึง ทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ 
           ว่าเป็นพื้นที่ปุาไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการ 
           ด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ปุาไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม 
           ดว้ยสายตา รว่มกับเทคนคิและวิธีการทางดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการเปรยีบเทียบกับปทีีผ่่านมา      
           เป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเม่ือด าเนนิการแล้วเสรจ็ ซึง่มีการน าไปใช้ 
           ประโยชน์ในการเปรยีบเทียบพ้ืนทีที่เ่พ่ิมขึน้หรอืลดลงของพ้ืนทีป่าุไม้ 
เงื่อนไข : 

 ต้องรักษาจ านวนพื้นที่ปุาไม้ในพ้ืนที่วิกฤต 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย  
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่ ให้เพิ่มข้ึนหรือคงท่ี 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- 102.40 ล้านไร่ 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวนพื้นที่ปุาไม้ (ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม) 

102.40 ล้านไร่ 102.156 ล้านไร่   

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. การจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ ปี พ.ศ. 2559-2560 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วประเทศ 
2. การจัดท าข้อมูลชนิดปุา ปี พ.ศ. 2559-2560 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
    1. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการทุกปี 

    2. มีการใช้ภาพดาวเทียม Sentinel-2 ที่มีความละเอียดจุดภาพสูงมาใช้ในการด าเนินโครงการฯ เพ่ิมเติมส าหรับ
พ้ืนที่ที่ไม่มีภาพดาวเทียมไทยโชต 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
    1. บุคลากรไม่เพียงพอ 
    2. ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการตรวจสอบภาคสนามไม่เพียงพอ เช่น GPS, รถยนต์ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
    1. กรมปุาไม้ควรพิจารณาด าเนินการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้รายปี เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลแสดงการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุาไม้ของประเทศต่อไปในอนาคต เนื่องจากตัวเลขพื้นท่ีปุาไม้ของประเทศในปัจจุบัน ถูกน าไปใช้
อ้างอิงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
    2. ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ ปี พ.ศ. 2559-2560 จัดท าขึ้นจากภาพดาวเทียมไทยโชต รายละเอียดจุดภาพ 15 
เมตร บันทึกภาพครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย ร้อยละ 82.22 ส าหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือจัดท าขึ้นจากข้อมูลภาพ
ดาวเทียม Sentinel-2 ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร และข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ความละเอียดจุดภาพ 
30 เมตร มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้ส าหรับศึกษาทรัพยากรปุาไม้ในระดับประเทศ ดังนั้น หากต้องการน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ส าหรับภารกิจตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ปุาไม้รายแปลงขนาดเล็ก อาทิ พ้ืนที่ถือครองภาครัฐหรือพ้ืนที่ใน
รูปแบบอื่นๆ ควรใช้ข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นข้อมูลสนับสนุนร่วมกับข้อมูลการรับรู้ระยะไกลรูปแบบอื่นๆ ที่มี
รายละเอียดจุดภาพสูง จะท าให้การน าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง  
มากยิ่งขึ้น 
หลักฐานอ้างอิง : 

       โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ ปี พ.ศ. 2559-2560 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 : จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง (ไร่) 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนและเข้าครอบครอง  

 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการ 
1. ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่ง

พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. ตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หมายถึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่ง

ให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใดๆ ในเขต
อุทยานแห่งชาติ 

 โดยเปูาหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง  35,000.00 ไร่ 
แบ่งเป็น 
- กรมปุาไม้                                   25,000.00 ไร ่
- กรมอุทยานฯ                                 5,000.00 ไร ่
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง        5,000.00 ไร่ 

 
เงื่อนไข : - 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

 การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
ปม. 11,125 ไร่ 25,000 ไร่ 
อส. 2,500 ไร่ 5,000 ไร ่
ทช. 2,500 ไร่ 5,000 ไร่ 
รวม 16,125.00 ไร่ 35,000.00 ไร่ 

 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – 
เข้าครอบครอง (ไร่) 

35,000 ไร ่ 34,367.18 ไร่   

- ปม. 25,000 ไร่ 18,355.72 ไร ่   
- อส. 5,000 ไร่ 11,011.46 ไร ่   
- ทช. 5,000 ไร่ 5,000.00 ไร่   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กรมป่าไม้   
 ขั้นตอนด าเนินการตาม มาตรา 25 พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

1. ขั้นตอนการตรวจสอบ พนั กงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่บุกรุกจัดท าบันทึกตรวจยึดพื้นที่และ 
ปิดประกาศ แจ้งให้ผู้ครอบครองทราบ เพื่อแสดงสิทธิ์โต้แย้ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีเสนอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมใช้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  

2. ขั้นตอนการแจ้งเตือน จะมีหนังสือแจ้งผู้กระท าผิดให้ออกจากปุาสงวนแห่งชาติและมีค าสั่งให้ผู้กระท าผิด/
ผู้ครอบครอง ท าลายหรือรื้อถอน 

3. ขั้นตอนการรื้อถอน พนักงานเจ้าหน้าที่ท าลาย/รื้อถอน พืชผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง จากนั้นตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่รื้อถอน บันทึกการด าเนินการและแจ้งความ ลงบันทึกประจ าวันต่อพนักงานสอบสวน 

4. ให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขารายงานผลการด าเนินการให้ส่วน สารสนเทศ
และเทคโนโลยีด้านปูองกันและปราบปราม ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาทราบทุกวันท าการ  

5. ฝุายสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านปูองกันรักษาปุา ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักปูองกันรักษาปุาและ
ควบคุมไฟปุา ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ เพ่ือน ามาสรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด และรายงานผลการ
ด าเนินการให้อธิบดีกรมปุาไม้ทราบทุกเดือน 

6. ส่วนแผนงานและสารสนเทศ ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุาจัดท าสรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการลงในแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมปุาไม้  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
รายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

เพ่ือให้การด าเนินงานปูองกันและปราบปรามด้านการทวงคืนพ้ืนที่ปุาไม้ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้
ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ก าหนดแผนงานปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมงานคุ้มครอง
พ้ืนที่อนุรักษ์ และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพร้อมทั้งก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 

1.1 เพ่ือปูองกันปราบปรามการบุกรุกท าลายปุาและพ้ืนที่สวนปุาที่พ้นการบ ารุงรักษา  
1.2 เพ่ือปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการปุาไม้และการค้าสัตว์ปุาและการทารุณสัตว์ปุา  
1.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในท้องถิ่นของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2. แจ้งมาตรการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรปุาไม้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดถือ

ปฏิบัติในการเฝูาระวัง ตั้งจุดสกัด และลาดตระเวนตรวจสอบพื้นท่ีปุาในความรับผิดชอบอย่างเข้มงวด บังคับใช้
กฎหมายกับผู้ที่กระท าผิดโดยเคร่งครัด ใช้มาตรการทางปกครองรื้อถอนพืชผลอาสิน/สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก 
ฟูองแพ่งเรียกค่าเสียหาย หมั่นดูแลไม่มีมีการบุกรุกซ้ าในพื้นที่ท่ีตรวจยึดไว้แล้ว เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3. เร่งรัดและติดตามผลของหน่วยปฏิบัติในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับพ้ืนที่ปุาที่ถูกบุกรุกปลูก
ยางพารา รวมทั้งให้หน่วยปฏิบัติเข้มงวดในการตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ รีสอร์ท ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมการปูองกันรักษาปุาแบบประชารัฐดังนี้ 
4.1 แจ้งให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1-16 และสาขาทุกสาขา ส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เข้ามาส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ คุ้มครองปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาของหน่วยงานภาคสนาม
ในสังกัดให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกพ้ืนที่ 

4.2 จัดระบบการรับแจ้งเหตุการณ์กระท าผิดเกี่ยวกับการปุาไม้และสัตว์ปุาทางสายด่วน 1362 ให้มี
ประสิทธิภาพ          

5. จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจในการปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการปุาไม้ ได้แก่ ชุดปฏิบัติงาน
พิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ปุา (ชุดพญาเสือ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ/บังคับใช้กฎหมาย
กับผู้กระท าผิดที่เป็นรายใหญ่เกินก าลังของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ที่จะสามารถด าเนินการได้ ท าให้การแก้ไขปัญหาการ
บุรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาเป็นไปอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว และเป็นระบบ  

6. ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปูองกันและปราบปราม 
7. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปูองกันรักษาปุาดังนี้ 

7.1 พัฒนาเครื่องมือระบบการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
พ้ืนที่เปูาหมายปูองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพ้ืนที่ปุา ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (AO 
system) เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ปุา เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม 

7.2 น าระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV)  มาใช้ในการเฝูาระวังลาดตระเวนตรวจสอบพื้นท่ีปุา 
8. วางแนวทางปฏิบัติให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1-16 และสาขาทุกสาขา ควบคุมการปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่ ไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าผิด และหากตรวจพบการบุกรุกท าลายปุาอนุรักษ์เกินกว่า 50 ไร่ จะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือไม่ทุกกรณี 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
        1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ด าเนินการตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ    
พ.ศ. 2507 และก าหนดเปูาหมายด าเนินการรื้อถอนผลอาสินในพื้นที่บุกรุก จ านวน 5 ,000 ไร่ในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 ทั้งนี้กรมฯ ได้ด าเนินการรื้อถอนผลอาสิน โดยการด าเนินการตาม  มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ         
ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จ านวนทั้งสิ้น 84 แปลง 5000 ไร่ ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
จ านวน 84 แปลง เนื้อที่รวม 5,000 ไร่ 

หน่วยงาน ผลการด าเนินการติดป้ายประกาศค าสั่งตามมาตรา 25 
สบทช. 1 55 แปลง 3,431.00 ไร่ 
สบทช. 4 7 แปลง 517.23 ไร่ 
สบทช. 5 3 แปลง 432.38 ไร่ 
สบทช. 8 7 แปลง 281.25 ไร ่
สบทช. 9 7 แปลง 212.86 ไร ่
สบทช. 10 5 แปลง 124.62 ไร ่

รวม 84 แปลง 5,000.00 ไร่  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
กรมป่าไม้ 
         1. งบประมาณกิจกรรมปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ 
         2. กฎหมายว่าด้วยการปุาไม้ ดังนี้ 

                     2.1 พ.ร.บ. ปุาไม้ พุทธศักราช 2484 
                     2.2 พ.ร.บ. ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
                     2.3 พ.ร.บ. สวนปุา พ.ศ.2535, ปรับปรุง 2558 
                     2.4 พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 
            3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนกลาง กรมปุาไม้ และในพื้นที่ส านักจัดการทรัพยากร 
ปุาไม้ที่ 1-13 และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขาทุกสาขา  
          4. ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคนิคการดูแลบริหารพ้ืนที่  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  การด าเนินการทวงคืนพ้ืนที่ปุาไม้ เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญและมีการถ่ายทอดให้กับกระทรวงฯ  
และกรมที่รับผิดชอบ มีการประสานการท างานระหว่างกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
กรมป่าไม้ 
          1. การบุกรุกพ้ืนที่ของนายทุน,นักการเมือง 
          2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ข้าราชการไม่เพียงพอในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านปูองกันรักษาปุา)  
          3. ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทุรกันดาร และอุปกรณ์เทคโนโลยี  
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
          4. พ้ืนที่ในการด าเนินงานมีปริมาณลดน้อยลง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
      1. การเข้าตรวจสอบพื้นท่ีปุาที่ถูกบุกรุกในบางพ้ืนที่ด าเนินการได้อย่างยากล าบาก เนื่องจากมีลักษณะพ้ืนที่ภูมิ 
ประเทศเป็นภูเขาสูงชันและสลับซับซ้อน หรือบริเวณพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านข้างเคียง และพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนปัญหาด้านความม่ันคงและเจ้าหน้าที่
มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นท่ี  
     2. การทวงคืนพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ของราษฎร กลุ่มชาวเขา และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ บางพ้ืนที่ไม่ยินยอมปฏิบัติ 
ตามระเบียบและกฎหมาย และรวมกลุ่มต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งตั้งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับที่ดินท า
กินกับเจ้าหน้าที่ 
     3. การด าเนินการตรวจยึด/ทวงคืนพ้ืนที่ปุา จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองราษฎร เพื่อ
ปูองกันไม่ให้ราษฎรผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่ดินท ากิน ตามค าสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ข้อ 2.1 ได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลานาน 
     4. การทวงคืนพ้ืนที่ปุา-เข้าครอบครอง มีขั้นตอนด าเนินการตามกฎหมาย (ทั้งกฎหมายปุาไม้และวิธีพิจารณาทาง
ปกครอง) โดยหากมีการอุทธรณ์คดี หรือน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครอง การพิจารณาจะเป็นไปตาม
กระบวนการยุติธรรมซึ่งส่วนราชการไม่อาจควบคุมกระบวนการได้ และอาจมีผลกระทบต่อเปูาหมายการทวงคืนพ้ืนที่  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     - เจ้าหน้าทีก่รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ เช่น หัวหน้าสถานีฯ หรือผู้อ านวยการส านักพ้ืนที่ไม่มี
อ านาจออกค าสั่ง มาตรา 25 ได้เอง จ าเป็นต้องขอใช้อ านาจจากผู้ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ซึ่งได้แก่ อธิบดี ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายอ าเภอ ทสจ. หรือ ผอ.ส านักฯ ซึ่งอยู่ส่วนกลาง 
     - บางพ้ืนที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้เลย ซึ่งไม่เป็นการด าเนินการตามมาตรา 25  
     - มีพ้ืนที่ตรวจยึดซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตปุาสงวนฯ ซึ่งเป็นการด าเนินการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยเจ้าหน้าที่แต่ไม่อยู่
ภายใต้เกณฑ์ตัวชี้วัด 
     - ต้องใช้ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการงาน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
กรมป่าไม้ 
          1. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปูองกันรักษาปุา 
          2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันรักษาปุา 
          3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันรักษาปุา โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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          4. ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 
          5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ 
          6. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     1. การได้รับการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
     2. การสร้างขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการ และความม่ันคง ก้าวหน้าแห่งอาชีพ 
หลักฐานอ้างอิง : 
กรมป่าไม้ 
      1. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.6/7548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การก าหนดเปูาหมายการ
ด าเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
      2. ตัวอย่าง การรายงานผลของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ในการด าเนินการตามมาตรา 25 
      3. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.34/23192 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ก าหนดเปูาหมายการ
ปฏิบัติงานด้านปูองกันรักษาปุา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      4. สรุปรายงานสถิติคดีปุาไม้ ประจ าเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

1. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.703/22045 ลงวันที่ 27 กันยายน 
2560 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ อส.101-104/1) 

2. รายงานผลการด าเนินการรื้อถอนตาม มาตรา 21 , มาตรา 22 และ มาตรา 25 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
      - เอกสารหลักฐานแปลงที่ดินที่เจ้าหน้าที่ได้แสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่โดยการด าเนินการ  ตามมาตรา 25 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง  
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ระดับความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 : จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูปุา 
ค าอธิบาย : 
 

 ปลูกฟ้ืนฟูปุาตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟ้ืนฟูปุาในพื้นที่ปุาท่ีถูกบุกรุกท าลายและ
ปุาที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านปุาไม้ ดังต่อไปนี้  

1) ปฏิบัติตามข้ันตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูปุาท่ีกรมปุาไม้ก าหนด อาทิ การคัดเลือกพ้ืนที่และ
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับชนิดปุา อาทิ ปุาเบญจพรรณ ปุาดิบแล้ง ปุาดิบเขา ปุาดิบชื้น ปุา
เต็งรัง ปุาชายเลน เป็นต้น 

2) บ ารุงรักษา เช่นการปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ ให้มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟ้ืนฟูปุา 

 ด าเนินการในพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

เงื่อนไข : - 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- ปม : เตรียมพื้นท่ีปลูกปุาสงวน 92,000 ไร่ และกล้าไม้ 
18,400,000 กล้า 

92,000 ไร่ 

- อส. : แผนที่ขอบเขตพ้ืนที่เปูาหมายแปลงปลูกปุา
อนุรักษ ์จ านวน 84,612 ไร่ 

84,612 ไร่ 

- ทช. : เตรียมพื้นท่ีชายเลน 3,000 ไร่ 3,000 ไร่ 
รวม 179,612 ไร่ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวนพ้ืนทีก่าร
ปลูกฟ้ืนฟปู่า 

- ปม : เตรียมพื้นท่ีปลูกปุาสงวน 
92,000 ไร ่ 

ปลูกปุาได ้92,000 ไร ่   

- อส. : แผนที่ขอบเขตพื้นท่ีเปูาหมาย
แปลงปลูกปุาอนุรักษ์ 

ปลูกปุาอนุรักษ์ได ้84,612 ไร่   

- ทช. : เตรียมพื้นท่ีชายเลน 3,000 ไร่ ปลูกปุาชายเลนได ้3,000 ไร ่   

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กรมป่าไม้ 
     กรมปุาไม้ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 โดยมีกิจกรรมปลูกฟ้ืนฟูปุาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่  
          1) กิจกรรมปลูกปุาในพื้นที่โครงการฟื้นฟูตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ 
             พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก เนื้อท่ี 10,000 ไร่  
          2) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 30,000 ไร่ 
          3) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูปุาต้นน้ าเพื่อชีวิตที่ดีข้ึน เนื้อท่ี 52,000 ไร่ 
     กรมปุาไม้ได้ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามแบบรายการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) จากส่วนกลางไปยังคลังจังหวัดที่ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ตั้งอยู่ เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติได้ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป  
     ขณะนี้การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติงานในการปลูกฟ้ืนฟูปุา 
เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดแล้ว 
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1-16 และ
สาขา ด าเนินการ รายละเอียดตามสรุปแผนงานปลูกปุาในพ้ืนที่อนุรักษ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้รับรายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 2 (1 เมษายน 2560 – 30 
กันยายน 2561) ปรากฏว่า มีผลการด าเนินงาน โดยปลูกปุาได้ จ านวน 84,612 ไร่ อัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 
95.61 รายละเอียดตามสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปลูกปุาในพื้นที่อนุรักษ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบท่ี 2
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (แยกราย สบอ.)  
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     ผลการด าเนินงานปลกูปาุชายเลนเพ่ือการใช้สอยและขุดแตง่ดันดนิ จ านวน 3,000 ไร่ 

จังหวัด จ านวน (ไร่) 
จันทบุรี 1,500 
ตราด 300 
ระนอง 200 

สุราษฎร์ธานี 500 
นครศรีธรรมราช 500 

รวม 3,000  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     การด าเนินการปลูกปุาให้มีผลส าเร็จมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น การได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง
สามารถวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า เลือกพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสม วางแผนการจัดเตรียมเมล็ดไม้ กล้าไม้อย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้การด าเนินงานปลูกปุายังเก่ียวข้องกับฤดูกาล  ปัญหาภาวะแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงก็เป็นเรื่องที่ต้อง
ค านึงถึง อาจท าให้การปลูกปุาล้มเหลว มีอัตรารอดตายต่ ากว่าเกณฑ์ เป็นต้น 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     1. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
     2. นโยบายการเพิ่มพ้ืนที่ปุาให้ได้ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     แปลงปลูกปุาโดยส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร บางพ้ืนที่ไม่มีเส้นคมนาคม หรือมีแต่ไม่สามารถใช้เดินทาง
เข้าถึงได้ในบางฤดูกาล ท าให้การด าเนินการขาดความต่อเนื่อง การด าเนินงานปลูกปุาโดยวิธีจ้างปลูก โดยหาผู้รับจ้าง
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุมีขั้นตอนด าเนินการค่อนมากท าให้เกิด
ความล่าช้าได้ในบางพ้ืนที่ และมีปัญหาอีกประการหนึ่งท าให้หน่วยงานที่ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน ในการ
จัดหาแรงงานในการเฝูาระวังไฟและระดมก าลังดับไฟอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง   
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาผู้รับแจ้งให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับฤดูกาล วางแผนการด าเนินงานล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
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หลักฐานอ้างอิง : 
กรมป่าไม้ 
     1. สรุปพื้นท่ีปลูกปุา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ส่วนปลูกปุาภาครัฐ ส านักส่งเสริมการปลูกปุา กรมปุาไม้ 
      2. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/19727 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.101-104)  
      3. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.2/21806 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งส าเนารายงาน
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)  
      4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

1. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0905.703/22046 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2560 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ อส. 101-
104/1) 
      2. สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์เสื่อมสภาพ 

3. สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (ลุ่มน้ า) ระยะที่ 1 กิจกรรมโครงการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (ลุ่มน้ า) ระยะที่ 1 

4. สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มโครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ กิจกรรมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ปุาต้นน้ า  
      5. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานปลูกฟ้ืนฟูปุา เพ่ือประกอบการการประเมินผลตามมาตรการ
ปรับปรุงในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าเดือนกันยายน 2561 ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

5.1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 
5.2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี 
5.3ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (ปราจีนบุรี) 
5.4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 
5.5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 
5.6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 
5.7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 
5.8 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 
5.9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 
5.10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 
5.11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 
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5.12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 
5.13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 
5.14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 
5.15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
5.16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
       ผลการด าเนินงานปลูกปุาชายเลนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง  
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ า 

ค าอธิบาย : มีการปรับลดค่าเป้าหมายลดลงเหลือ เป็น  100,092 ครัวเรือน   
 พิจารณาจากจ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าได้รับประโยชน์ จากแหล่งน้ าผิวดิน ที่กรมทรัพยากรน้ า จ านวน 388 

โครงการ 127,202 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 
1. โครงการขนาดมูลค่าการก่อสร้าง ต่ ากว่า 10 ล้านบาท            จ านวน 276 โครงการ / 81,541 ครัวเรือน 
2. โครงการขนาดมูลค่าการก่อสร้าง ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป      จ านวน 111 โครงการ / 45,280 ครัวเรือน 
3. โครงการต่อเนื่อง                                                        จ านวน 1 โครงการ / 381 ครัวเรือน 

  การด าเนินงานพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ระบบกระจายน้ า และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่าย/  
     ลุ่มน้ า นอกเขตชลประทาน และพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลต้นทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     พิจารณาจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล เป้าหมาย จ านวน 3,039 แห่ง โดยแบ่งเป็น 
     1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ านวน 969 แห่ง 
     2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จ านวน 633 แห่ง 
     3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค จ านวน 1,437 แห่ง 
เงื่อนไข :  -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
84,000 ครัวเรือน 

(ผลของ ทบ. 84,000) 
358,683 ครัวเรือน 

(ทน. 100,092 และ ทบ. 258,591) 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า 

358,683 ครัวเรือน
(ทน. 100,092 และ 

ทบ. 258,591) 

314,993 ครัวเรือน 
(ทน. 54,294 และ ทบ. 

260,699) 

  

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
   ผลการด าเนินงานสามารถตอบสนองการใช้น้ าของประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ จ านวน 
260,699 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

โครงการ เป้าหมาย ผลารด าเนินการ 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ทั่วประเทศ  
รูปแบบที่ 1  

20,750 43,470.50 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ทั่วประเทศ  
รูปแบบที่ 2  

31,875 32,305.50 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 200,250 188,946 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 1,180 1,870 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 1,880 1,906 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 2,656 3,201 

รวม 3,039 260,699  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
การเร่งรัดการด าเนินการเจาะพัฒนาบ่อน้ าบาดาล เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า และเพ่ือรองรับการแก้ปัญหาภัย
แล้ง โดยผู้บริหารให้ความส าคัญและตระหนักในการแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึน จึงเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : จ านวนแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
 พิจารณาจาก ลุ่มน้ าสายหลัก 65 ลุ่มน้ า ที่มีค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน ( Water Quality 

Index : WQI) อยู่ในระดับพอใช้ (ค่า WQI ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป)  
 ดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (Water Quality Index: WQI) การประเมินผลลัพธ์ค่าคะแนนรวมของคุณภาพ

น้ า 5 พารามิเตอร์ได้แก่ 1) ออกซิเจนละลายน้ า: DO  2) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์:BOD 3) การปนเปื้อน
ของกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด: TCB  4) การปนเปื้อนของกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด: FCB  5) แอมโมเนีย: NH3-N 

 ค่าคะแนนรวมของคุณภาพน้ า 5 พารามิเตอร์ มีหน่วยเป็นคะแนน เริ่มจาก  0 ถึง 100 คะแนน  
91 – 100  คะแนน  คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
71 – 90   คะแนน  คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี  
61 – 70   คะแนน  คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
31 – 60   คะแนน  คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
0  – 31   คะแนน  คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 

 การจัดเก็บตัวอย่างน้ า เพื่อน าไปตรวจสอบคุณภาพน้ า จะด าเนินการปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) โดยส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค จะจัดเก็บในช่วงเดือน พ.ย. ก.พ. พ.ค. และ ส.ค. 

 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล รอบที่ 1 จะใช้ผลเฉลี่ยของ WQI ของการจัดเก็บครั้งที่ 1 และ 2 
 ข้อมูลส าหรับการประเมินผล รอบที่ 2 จะใช้ผลเฉลี่ยของ WQI ของการจัดเก็บครั้งที่ 1 – 4 
เงื่อนไข :   
 แหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าในระดับดี ทั้ง 55 แห่ง ต้องมีค่า WQI ไม่ลดต่ าลง จนถึงระดับเสื่อมโทรม (WQI น้อย

กว่า 61 คะแนน) 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

55 แห่ง 

ยกระดับคุณภาพน้ า 1 แหล่ง  
โดย  55 แหล่งน้ าเดิมยังคงอยู่ 

ระดับพอใช้ขึ้นไป 
 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนแหล่งน้ าที่มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

ยกระดับคุณภาพ
น้ า 1 แหล่ง  

โดย 55 แหล่งน้ า
เดิมยังคงอยู่ 

ระดับพอใช้ขึ้นไป 
 

1.1 กลุ่มรักษาระดับคุณภาพน้ าคงเดิม  
     55 แหล่งน้ า 

       1) เกณฑ์ดี        25 แหล่งน้ า 
       2) เกณฑ์พอใช้   30 แหล่งน้ า 

1.2กลุ่มยกระดับคุณภาพน้ าจ านวน 1 แหล่งน้ า 
       1) เกณฑ์พอใช้     1 แหล่งน้ า 

  

  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. วิธีการปฏิบัติงาน 
       1.1  จัดท าแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินทั่วประเทศ  
       1.2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่เก่ียวข้อง จัดท าแผนงานและงบประมาณการส ารวจและเก็บตัวอย่างน้ า พร้อม
ทั้งแหล่งก าเนิดมลพิษในพ้ืนที่รับผิดชอบส่งให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณา 
       1.3 รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าจากการติดตามตรวจสอบแหล่งน้ าผิวดินโดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและจัดส่ง
รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ ามายังกรมควบคุมมลพิษ  
2. มาตรการที่ได้ด าเนินการในการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ า  
       2.1  ด าเนินการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
       2.2  ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
       2.3  ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ า 
       2.4 เผยแพร่ข้อมูลผลคุณภาพน้ ารายงานผ่านทางเว็บไซต์  เพื่อใช้ประกอบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
  1. มีการก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการรักษาคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
  3. มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานและด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า ต้องด าเนินการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน 

และเกษตรกรรม ซึ่งการจัดการมลพิษทางน้ า โดยเฉพาะน้ าเสียจากชุมชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนการจัดการน้ าเสียจากชุมชนไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และการบูรณาการระดับกระทรวงยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่น้อยไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

  3. ประชาชนและผู้ประกอบการให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของตนมากกว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  4. มีกฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม บางครั้งท าให้ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนเมื่อเกิดปัญหา 
  5. ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้น ากลยุทธ์และเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  6. เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ลดค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งและเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและการลักลอบระบายน้ าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
  1. ควรมีการบูรณาการระดับกระทรวงให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดเป็นตัวชี้วัดร่วม

ระหว่างกระทรวง 
  2. รัฐบาลควรมีการก าหนดนโยบายให้มีความเชื่อมโยงในแต่ละด้าน เช่น อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม

กับสิ่งแวดล้อม พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
  3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีตัวชี้วัดที่
ก าหนดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 
หลักฐานอ้างอิง : 
ตรวจสอบรายละเอียดได้ท่ี ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ  
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 : ร้อยละของคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควันอยู่ในระดับมาตรฐาน 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากร้อยละของจ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( PM10) เฉลี่ยรายวัน อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2558 - 2560) 
 วัดผลในภาพรวมของสถานการณ์หมอกควันในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าปาง ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน และตาก ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2561 โดยค านวณจากผลการ
ตรวจวัดรายจังหวัด 

 การเก็บข้อมูลและรายงานผล 
ข้อมูลส าหรับการประเมิน รอบที่ 1 : ใช้ข้อมูลฝุ่นละอองระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561  

      ข้อมูลส าหรับการประเมิน รอบที่ 2 : ใช้ข้อมูลฝุ่นละอองระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2561 
เงื่อนไข :   
 ผลการด าเนินงาน ต้องผ่านทั้ง 9 จังหวัด จึงจะถือว่าตัวชี้วัดนี้ผ่าน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

 
 

จังหวัด การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 91.45 ร้อยละ 89.91 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 78.86 ร้อยละ 80.12 
จังหวัดล าปาง ร้อยละ 86.26 ร้อยละ 88.57 
จังหวัดล าพูน ร้อยละ 91.10 ร้อยละ 93.33 
จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 88.59 ร้อยละ 85.92 
จังหวัดน่าน ร้อยละ 95.36 ร้อยละ 92.75 
จังหวัดพะเยา ร้อยละ 87.71 ร้อยละ 88.56 
จังหวัดแพร่ ร้อยละ 89.33 ร้อยละ 91.78 
จังหวัดตาก ร้อยละ 86.20 ร้อยละ 89.74 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต
หมอกควันอยู่ในระดับมาตรฐาน 

    

จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 89.91 ร้อยละ 96.62   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 80.12 ร้อยละ 85.22   
จังหวัดล าปาง ร้อยละ 88.57 ร้อยละ 96.63   
จังหวัดล าพูน ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 99.15   
จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 85.92 ร้อยละ 98.23   
จังหวัดน่าน ร้อยละ 92.75 ร้อยละ 98.28   
จังหวัดพะเยา ร้อยละ 88.56 ร้อยละ 99.16   
จังหวัดแพร่ ร้อยละ 91.78 ร้อยละ 95.83   
จังหวัดตาก ร้อยละ 89.74 ร้อยละ 82.35   

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1) จัดประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ 

จังหวัดล าปาง โดย รมว.ทส. เป็นประธานการประชุม 

2) ติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน ในช่วงวิกฤตหมอกควัน 
ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน โดยสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติ และเพ่ิมเติมหน่วยตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ จ านวน 2 คัน  

1) พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
3) ติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและได้ประสานแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกวัน ผ่านทางหนังสือน าส่งราชการ รวมถึงการแถลงข่าว เพื่อให้หน่วยงานรับทราบและด าเนิน
มาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันได้อย่างทันการณ์ และแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบการปฏิบัติตนในภาวะ
หมอกควันอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซตก์รมควบคุมมลพิษ www.aqnis.pcd.go.th และ www.aqmthai.com และผ่าน 

Application AIR4THAI 
4) ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัด ในช่วงที่ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองเพ่ิมสูงขึ้น ให้มีการแจ้งเตือนไปยัง

หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ในการติดตามเฝ้าระวังไฟป่า งดเผาขยะมูลฝอย และควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
ด าเนินมาตรการฉีดน้ าบนพื้นผิวถนนเพ่ือลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความเข้มงวดควบคุมการเผาในที่โล่งในพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 

5) พยากรณ์สถานการณ์หมอกควันเป็นประจ าทุกวัน 

6) ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน  
- วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดตาก  

 

http://www.aqnis.pcd.go.th/
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7) จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียน (After Action Review) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันภาคเหนือปี 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดย รมว.ทส. เป็นประธานการ
ประชุม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงาน มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ระดับจังหวัด อ าเภอ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. ในปี 2561 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ภาคเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการ แต่มีบางหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม แต่มีภารกิจต้อง
ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา เช่น กองทัพภาคท่ี 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

2. การจัดการเชื้อเพลิงหลังห้วงเวลาห้ามเผา ซึ่งจากข้อมูลจ านวนจุดความร้อนรายวันพบว่าหลังพ้นห้วงเวลา
ห้ามเผา หลายจังหวัดพบการเพ่ิมสูงขึ้นของจุดความร้อนและส่งผลกับปริมาณฝุ่นละออง 

3. ผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งหลายจังหวัด แม้จะมีการควบคุมการเผาใน
พ้ืนที่จนพบจุดความร้อนจ านวนน้อย แต่ยังพบการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองจนเกินมาตรฐาน เมื่อพิจารณาทิศทางลม
พบว่า           ฝุ่นละอองส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหมอกควันข้ามแดน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM10 ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2561 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 : การจัดการคุณภาพอากาศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1 : ค่าเฉลี่ยเบนซีน ในพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากปริมาณค่าเฉลี่ยของสารเบนซีน ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัด

ระยอง จากจุดตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ มีค่าลดลง 
 ค่าเฉลี่ยเบนซีน หมายถึง ผลการตรวจวัดสารเบนซีนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากจุดตรวจวัดจ านวน 

10 จุด ของกรมควบคุมมลพิษ โดยท าการตรวจวัด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 1 ครั้งต่อเดือนต่อจุด 
 ข้อมูลส าหรับการประเมิน รอบที่ 1 ใช้ค่าเฉลี่ยเบนซีนของเดือน ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 (เฉลี่ย 6 เดือน) 
     ข้อมูลส าหรับการประเมิน รอบที่ 2 ใช้ค่าเฉลี่ยเบนซีนของเดือน ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 (เฉลี่ย 12 เดือน) 
เงื่อนไข :   
ในปี 2561 เป็นการบูรณาการท างาน และวัดผลร่วมกัน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดระยอง 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
2.70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ค่าเฉลี่ยเบนซีน ในพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง 

2.40 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร 

2.76 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร 

  

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อเฝ้าระวังปัญหาในพื้นท่ี จ านวน 10 จุดตรวจวัด เป็นประจ าทุกเดือน และ

ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพิ่มเติมในจุดที่เกินค่าเฝ้าระวังฯ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์หาแหล่งก าเนิด 

2. ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพิ่มเติมบริเวณค่ายสุรสิงหนาทบริเวณใกล้เคียงเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาฯ ที่เกิดจากเขตประกอบการฯ  



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. หากพบสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินค่าเฝ้าระวังฯ กจอ. จะวิเคราะห์ผลตรวจวัดร่วมกับสาร VOCs 
ชนิดอื่นที่เก่ียวข้องกับการใช้/ผลิต ร่วมกับข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อประกอบการพิจารณาหาสาเหตุ และประสาน
หน่วยงานก ากับดูแลและผู้ประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุและควบคุมแหล่งก าเนิดพร้อมรายงานผลให้ทราบ 

4. ตรวจสอบกรณีร้องเรียนในพื้นที่ ได้แก่ การร้องเรียนปัญหาควันด าจากหอเผาทิ้งของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า เกิดจากกิจกรรมหยุดซ่อมบ ารุง (Planned shutdown/turnaround) การเริ่มเดินระบบ (Planned 
start up) และกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องท าให้ต้องมีการหยุดระบบกะทันหัน  (Unplanned shutdown/ 
turnaround) ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบไปยัง ปกท.ทส. พร้อมแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดระยอง 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. ร่วมประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ร่วมกับกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจากส่วนกลางและในพื้นที่ โดยบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการแก้ไขในระยะสั้นโดยการ
ฉีดพ่นฝอยน้ าเพื่อลดกลิ่น และได้ก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยการปรับปรุงระบบบ าบัดให้เป็นระบบ
ปิด (Close system) แล้วน าไอเสียไปเผาใน Boiler ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561  

6. ร่วมประชุมคณะท างานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในพ้ืนที่มาบตาพุด
และบริเวณใกล้เคียงเพ่ือรับฟังมาตรการแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายของโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ 

7. ร่วมประชุมกับ สสภ.  13 ทสจ.ระยอง และ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เพื่อหารือการก าหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ( VOCs) ในพ้ืนที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  ที่ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
การประกาศให้พ้ืนที่เป็นเขตควบคุมมลพิษ ท าให้มีการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. การขยายตัว/การผลิตที่เพ่ิมข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับสารเบนซีนเกินศักยภาพของพ้ืนที่  
2. การควบคุมการระบาย VOCs ตลอดการผลิตที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ  
3. จากการติดตามตรวจสอบ พบว่าค่าความเข้มข้นของสารเบนซีนในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระยองมีค่าเฝ้า

ระวังสูงในช่วงที่โรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับสารเบนซีนมีกิจกรรมที่ไม่ใช่การผลิตปกติ 
(Shutdown/turnaround/Start up)  

4. ขาดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานก ากับและหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดภาคบังคับของหน่วยงานข้างต้น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) พื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561) 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 : การจัดการคุณภาพอากาศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5.2 : ฝุ่นละอองในพ้ืนที่หน้าพระลานจังหวัดสระบุรีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากร้อยละของจ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ยรายวันจากสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศบริเวณสถานีต ารวจภูธรหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

 ข้อมูลส าหรับการประเมิน รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลฝุ่นละอองระหว่างเดือน ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 (เฉลี่ย 6 เดือน) 
     ข้อมูลส าหรับการประเมิน รอบที่ 2 ใช้ข้อมูลฝุ่นละอองระหว่างเดือน ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 (เฉลี่ย 12 เดือน) 
หมายเหตุ :   
 ในปี 2561 เป็นการบูรณาการท างาน และวัดผลร่วมกัน กับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กรม

โรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดสระบุรี 
 กรณีท่ีเกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุม จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์การให้คะแนนกับ

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
ร้อยละ 56.16 ร้อยละ 74.00 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ฝุ่นละอองในพ้ืนที่หน้าพระลานจังหวัด
สระบุรีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 74.00 ร้อยละ 62.46   

 
  



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และจัดท าแผนการด าเนินงานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพ้ืนที่ใกล้เคียง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดย

มุ่งเน้นการด าเนินงานอย่างเข้มงวดในช่วงวิกฤติหน้าแล้ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม  2560  และ

มกราคม – เมษายน 2561  โดยแผนการด าเนินงานสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม

มลพิษต าบลหน้าพระลาน ประจ าปี 2561  

2. จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลาน อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  ปี 2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดย รมว.ทส. เป็นประธาน พร้อมทั้งได้มอบ

นโยบาย แนวทาง และมาตรการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลาน

ฯ โดยให้ความส าคัญในการ สร้างความสมดุลบนพ้ืนฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสังคม 

สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข เพื่อความสุขของประชาชนในพื้นท่ี  

3. จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจการณ์เพ่ือเฝ้าระวังการระบายฝุ่นละอองแบบ Spot Check ในพ้ืนที่ต าบล

หน้าพระลานตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 พบว่าฝุ่นละอองจากในพื้นที่มักมีสาเหตุเกิดจาก

โรงงานปูนซิเมนต์บ่อยครัง้ อันเนื่องมาจากการผลิตและระบบบ าบัดฝุ่นละอองบกพร่อง นอกจากนี้ยังพบการระบายฝุ่น

ละอองจากการผลิตของโรงโม่ฯ บางแห่ง รวมทั้งถนนสาธารณะและการจราจรที่ไม่มีการปิดคลุมกระบะบรรทุกให้

มิดชิด 

4. จัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ เคลื่อนที่  จ านวน 1 คัน เพ่ือตรวจวัดฝุ่นละอองบริเวณถนนคุ้งเขา

เขียว ซึ่งพบว่ามีค่าฝุ่น PM10 รายชั่วโมงค่อนข้างสูง และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเกินมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ 

5. ตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ จ านวน 5 แห่ง ในพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลานและ

พ้ืนที่ข้างเคียง 

6. ผลักดันให้มีการน ามาตรการในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่วิกฤตเขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลาน ที่ก าหนด

ไปบังคับใช้ในพื้นท่ีอย่างเข้มงวด โดยการเข้าร่วมประชุมกับจังหวัด และร่วมประชุม คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและ

ติดตามผลการด าเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสระบุรี 

7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียน ( After Action Reviews : AAR) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ 

ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวนมาตรการและแนว

ทางการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหา  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการปัญหาเชิงพ้ืนที่ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : -  
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
1. มีจ านวนแหล่งก าเนิดอุตสาหกรรมและประทานบัตรเหมืองแร่เกินศักยภาพการรองรับฝุ่นละอองของพ้ืนที่  
2. สภาพภูมิประเทศไม่เอ้ือในการกระจายตัวของฝุ่นละออง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศในช่วงต้นปีและ

ปลายปี       มีส่วนเสริมให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละอองในพ้ืนที่  
3. การประกอบกิจการของเหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมการบรรทุกขนส่งในพ้ืนที่ยังไม่มีการ

ควบคุมการระบายฝุ่นละอองอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาที่เปิดท าการผลิต  

4. ปริมาณการผลิตหินอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะปี 2560 และ 2561 

5. ขาดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานก ากับและหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดภาคบังคับของหน่วยงานข้างต้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี (1 ต.ค. 2560 - 18 ก.ย. 2561) 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  (Functional Based) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ความส าเร็จในการจัดท าดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของกระบวนการจัดท าดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ซึ่งพิจารณาจาก

ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดยเป็นการจัดท าฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบ ถูกต้อง และทันสมัย เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่
การใช้ประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายการวางแผนและโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งข้อมูลที่จะน ามาประกอบใน
การท าดัชนี ได้แก่ 
1. ทรัพยากรป่าไม ้
2. ทรัพยากรน้ า 
3. สถานการณ์ขยะมูลฝอยและสารพิษ 
4. สถานการณ์มลภาวะทางอากาศและเสียง 

 การติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัด (Index) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ปัญหา
ความรุนแรงในเรื่องหนึ่งๆ ในแต่ละช่วงเวลา และในแต่ละพ้ืนที่ ตัวชี้วัดสามารถสะท้อนแนวโน้มในอนาคต 
ตลอดจนอาจจะน ามาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

เงื่อนไข :   
 การประเมินค่าดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด จะประเมินจากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน โดยขอให้ด้านที่ 2 และ 3 เป็นภาคบังคับที่ต้องมีทุกจังหวัด ส่วน
ในด้านที่ 1,3 และ 5 จะประเมินตามบริบทของจังหวัดที่มี 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
สร้างดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

จังหวัด 

ประเมินผลค่าดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด ได้ครบ 76 จังหวัด 

 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความส าเร็จในการจัดท าดัชนีด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ซ่ึง
ข้อมูลที่น ามาประกอบการจัดท าดัชนี ได้แก่ 
1. ทรัพยากรป่าไม้ 
2. ทรัพยากรน้ า 
3. สถานการณ์ขยะมูลฝอยและสารพิษ 
4. สถานการณ์มลภาวะทางอากาศและเสียง 

ประเมินผลค่า
ดัชนีด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ

จังหวัดทั้ง 4 ด้าน
ได้ครบ 76 

จังหวัด 
โดย ด้านที่ 2 

และ 3 ได้ครบทั้ง 
76 จังหวัด และ 
ด้านที่ 1 และ 4 
ตามบริบทของ

พ้ืนที่ 

ประเมินผลค่าดัชนี
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้ครบ 
76 จังหวัด โดย 

1. ด้านทรัพยากรป่า
ไม้ สามารถประเมินได้ 

72 จังหวัด (อีก 4 
จังหวัดไม่มีพ้ืนที่ป่าไม)้ 
2. ด้านทรัพยากรน้ า 
และสถานการณ์ขยะ
มูลฝอยและสารพิษ
ประเมินครบทุก

จังหวัด 76 จังหวัด 
3. ด้านสถานการณ์
มลภาวะทางอากาศ
และเสียง ประเมินได้ 

33 จังหวัด 

  

  
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1.  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่              
9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 202 กรมควบคุมมลพิษ โดยมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าร่วม และจัดท าแนวทาง หลักเกณฑ์ ส าหรับจัดท าดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  ประสานหารือการจัดท าดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายด้านร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง ของกรมควบคุมมลพิษ และกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

3.  จัดท า (ร่าง) ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน  ได้แก่ 1) ทรัพยากรป่าไม้  2) 
ทรัพยากรน้ า 3) สถานการณ์ขยะมูลฝอยและสารพิษ  และ 4) สถานการณ์มลพิษทางอากาศและเสียง  และน า (ร่าง) 
ดัชนีฯ ดังกล่าวเข้ารับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
การประชุมระดมความคิดเห็น  (Focus Group) ต่อ (ร่าง) ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 กรมควบคุมมลพิษ 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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4.  ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ดัชนีฯ ดังกล่าว ในวันที่ 26 
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กรมควบคุมมลพิษ 

5.  หารือร่วมกับผู้แทน จากกรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และ 12 เพ่ือก าหนดรายละเอียดขององค์ประกอบเกณฑ์การประเมิน  และสัดส่วนคะแนนของ
ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน  

6.  รวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และเก็บข้อมูลในพื้นท่ีน าร่อง รวมทั้ง หารือ
ร่วมกับหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง ระดับพ้ืนที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ตาก เลย และนครราชสีมา เพ่ือน ามาทดสอบ
ความถูกต้อง    ของเกณฑ์การประเมิน และสัดส่วนค่าคะแนน 

7. ปรับปรุง (ร่าง) ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถแสดงผลได้ถูกต้องตามจริง และ
น าไปใช้จริง ในระดับจังหวัด  

8. รายงานสรุปผลการประเมินและจัดท าดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
           1.  หน่วยงานในระดับจังหวัดในพ้ืนที่น าร่องเห็นความส าคัญและประโยชน์การจัดท าดัชนีด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเก็บข้อมูลในพื้นท่ี   
           2.  ระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง  
           3.  แนวนโยบายในการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
           1.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดมีหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเกี่ยวข้องจ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของพ้ืนที่  
           2.  ความเชื่อมโยงข้อมูลระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
พิจารณาเพิ่มเติมดัชนี ในประเด็น ดังนี้ 
           1. ด้านทรัพยากรป่าไม้ : ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าไม้แต่ละประเภทโดยอาศัยตัวชี้วัดด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
           2. ด้านทรัพยากรน้ า : ความม่ันคงทางน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภคการเข้าถึงการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
           3. ด้านสถานการณ์ขยะมูลฝอยและสารพิษ : ปริมาณขยะมูลฝอยปลายทางลดลง เพื่อวัดประสิทธิภาพการ
ส่งเสริม การจัดการขยะที่ต้นทาง 
           4. ด้านสถานการณ์มลพิษทางอากาศและเสียง : เพิ่มสถานีเพ่ือตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ข้อมูล  AQI) ของ
จังหวัดที่เหลือให้ครบทุกจังหวัด 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. เอกสารประกอบการจัดประชุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 202 กรมควบคุมมลพิษ 
2. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานภายใต้ ทส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ดัชนีฯ 

ดังกล่าว ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กรมควบคุมมลพิษ 
3. หนังสือ ทส 0205.2(5)/755 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการจัดท า

ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. หนังสือ ทส 0205.2(5)/ว 2092 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส าหรับจัดท าดัชนี          

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
5. หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในพื้นท่ี 
6. ภาพกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีน าร่อง 
7. รายงานผลการประเมินและจัดท าดัชนีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 2 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการ

ด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda base) 
 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 2 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ค าอธิบาย : 

1. เป็นตัวชี้วัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้า
ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

2. ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

3. เจ้าภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ส านักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)] และกรมประชาสัมพันธ์ 

4. เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณ/จ านวนครั้ง ในการเผยแพร่ ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ 
ตามแผนในรายเดือน 

เงื่อนไข : - 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง ต.ค. 2560 – มี.ค. 

2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561  

ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 120   

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ก าหนดประเด็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ ทส. 
     1.1. การบริหารจัดการน้ า 
     1.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     1.3. การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     1.4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
     1.5. การเผยแพร่ภารกิจผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงฯและภารกิจส าคัญของหน่วยงานใน
สังกัด 
2. ขออนุมัติเห็นชอบประเด็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ ทส. 
3. จัดท าแผนการใช้สื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ ทส. 
4.  ขออนุมัติเห็นชอบแผนการใช้สื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ ทส.  
5. ขออนุมัติจัดจ้างบริษัทผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ 
ทส. 
6. ผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ ทส. 
     6.1. โทรทัศน์ จ านวน 1 ครั้ง 
     6.2. วิทยุ จ านวน 62 ครั้ง 
     6.3. สารสนเทศออนไลน์ จ านวน 150 ครั้ง 
7. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ 
8. ตรวจสอบหลักฐานภายหลังการเผยแพร่ในแต่ละเดือน 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 

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

1. หนังสือ กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ ทส 0201.1/4072 ลว 21 กันยายน 2560 , ทส 
0210/1348 ลว 27 กันยายน 2560   

2. หนังสือ กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ ทส 0201.1/4223 ลว 29 กันยายน 2560  
3. หนังสือ กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ ทส 0201.1/4308 ลว   5 ตุลาคม 2560 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 2 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 
ค าอธิบาย : 
 เป็นตัวชี้วัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความ

เข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
- ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
- ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

 เจ้าภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ส านักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(Prime Minister Operation Center: PMOC)] และกรมประชาสัมพันธ์ 

 เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์  โดยประเมินจาก
ความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการชี้แจงประเด็นข่าวที่
ครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่ ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

ตรงเวลา เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น ช่องทางการเผยแพร่ 

ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน 

ตรงเวลา ภายใน 1 

วัน 
1 คะแนน ครบถ้วนทุก

ประเด็น 
1 คะแนน 3 ช่องทาง หรือ 

มากกว่า 
1 คะแนน 

เกิน 1 วัน หรือ ไม่
ตอบ 

0 คะแนน ตรงบางประเด็น  0.5 คะแนน 1 หรือ 2 ช่องทาง 0.5 คะแนน 
ไม่ตรงประเด็น  0 คะแนน ไม่มีการเผยแพร ่ 0 คะแนน 

 
 ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ 1 วันท าการ และ

มีคะแนนการประเมิน 1.50 คะแนนขึ้นไป 
เงื่อนไข : 

กรณีท่ีส่วนราชการชี้แจงข่าวไม่ทันต่อเวลาและ/หรือไม่ระบุช่องทางการเผยแพร่ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน โดย
ไม่ต้องพิจารณาคุณภาพข่าว 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ
สถานการณ์ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  - 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
นายประลอง ด ารงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/โฆษกกระทรวงฯ ขอรายงาน
ชี้แจงประเด็น ข้อกล่าวหา ข้อวิจารณ์นโยบายทวงคืนผืนป่า/  
ประจ าวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ผู้ชี้แจง : นาย ประลอง ด ารงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ที่มาที่ไปของปัญหา (เรื่องเดิม) 
    - แฟนเพจ ‘Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์) นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว (ผู้ติดตามมากกว่า 6.8 หมื่นราย) กล่าวถึงกรณีการด าเนินการเอาผิดต่อชาวบ้านที่มีฐานะ
ยากจน ไร้ที่ดินท ากิน และถูกด าเนินคดีจากการบุกรุกป่า โดยระบุว่ารัฐบาลชุดนี้ประกาศนโยบายส าคัญว่าจะเข้ามา
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แต่นโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐ กลับส่งผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ โดยเฉพาะเมื่อ
กฎหมายออกมาภายหลังจากท่ีประชาชนเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นแล้ว ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้
เป็นอย่างมาก กรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในทางท่ีไม่เหมาะอยู่เสมอ กล่าวหาว่า
รัฐบาลมีการออกกฎหมายที่สร้างผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ท่ีดินท ากิน ไร้ที่อยู่อาศัย ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ความส าคัญต่อการด าเนิน
นโยบายดังกล่าว และขั้นตอนการด าเนินการตามกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาและในอนาคต  
2. ข้อเท็จจริง 
    - ความส าคัญนโยบายรัฐบาลเรื่อง "ทวงคืนผืนป่า" ที่ผ่านมาในอดีตพ้ืนที่ป่าในประเทศไทย มีพ้ืนที่ดังนี้   
 1. พ.ศ. 2519 มีพื้นท่ีประมาณ 138 ล้านไร่ เวลาผ่านมา 38ปี 
 2. พ.ศ. 2557 มีเนื้อท่ีประมาณ 102 ล้านไร ่
 3. พ.ศ. 2560 มีเนื้อท่ีประมาณ 102 ล้านไร ่
     - โดยเฉลี่ยจากข้อมูลปี 2519 -2557 เนื้อที่ป่าถูกท าลาย ปีละเฉลี่ย 1 ล้านไร่ จนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ าล าธารที่มี
ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าให้ดีที่สุด จึงได้มีค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านป้องกันและปราบปรามทรัพยากรป่าไม้ ด าเนิน
มาตรการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ผ่อนผัน"ชาวบ้านผู้ยากไร้/ไร้ที่ท ากิน " สามารถอยู่อาศัยในเขต
ป่าและท ากินได้ต่อไปได้โดยไม่มีผลกระทบ แต่ในทางตรงข้ามรัฐจะทวงคืนผืนป่าและการบังคับใช้กฎหมายและ
ด าเนินคดีต่อ "กลุ่มนายทุน"ในรูปแบบต่างๆ เท่านั้น   
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       ทีผ่่านมาจะพบว่าในช่วงเวลาต้ังแตป่ ีพ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน แผนงานตามนโยบายของรัฐบาลสามารถหยุดยั้ง
การบุกรุกท าลายป่าให้คงท่ีได้ที่ 102 ล้านไร่ (พ้ืนที่ป่าคงท่ีในช่วง พ.ศ. 2557-2560) โดยไม่มีการถูกบุกรุก ทั้งนี้พื้นที่
ที่ได้จากการทวงคืนจากกลุ่มทุน รัฐบาลโดย ทส.จะน าพ้ืนที่ดังกล่าวมาฟ้ืนฟูสภาพป่า หรือพ้ืนที่ไหนที่เหมาะสมก็จะ
น ามาด าเนินการจัดที่ท ากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในรูปแบบแปลงรวม(คทช.)   เพ่ือเป็นการจัดพื้นที่ให้ประชาชนที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ให้สามารถด ารงชีพท ากิน อยู่อาศัยได้ในเขตป่าไม้อย่างปกติสุข เพื่อความยั่งยืนของระบบ
นิเวศน์ป่าไม้ เศรษฐกิจ และสังคม 
 ผลจากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้บูรณา
การกับทุกภาคส่วนเข้าด าเนินคดีต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพ้ืนที่ป่าและตัดไม้  ท าให้มีผลสถิติคดีตั้งแต่ปี 2557 - 2561 
ดังนี้ 
      - การด าเนินคดีบุกรุกพ้ืนที่ป่า จ านวน 25,645 คดี, ได้พ้ืนที่คืนมาเนื้อท่ี 705,325 ไร ่
      - การด าเนินคดีการตัดไม้จ านวน 30,158 คดี จ านวน 1,312,212 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 62,189 
ลูกบาศก์เมตร ขยายผลกลุ่มขบวนการจนถึงท่ีสุดสามารถติดตามยึดทรัพย์สินในการกระท าผิดได้จ านวนมาก  
 แนวทางการปฏิบัติของคณะเจ้าหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มนายทุนๆจะมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มท่ีบังคับใช้กฎหมายในการทวงคืนเป็นกลุ่มนายทุน
เท่านั้น ซึ่งแผนงานการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป 
3. การแก้ไขปัญหา 
 จากการที่มีกลุ่มผู้เดือดร้อนออกมาร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามแผนงานทวงคืนของ
ภาครัฐ รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้บูรณาการด าเนินการตั้งคณะท างานข้ึนหลายชุด เพื่อติดตามรวบรวมแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย 
 - คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป 5) ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ เป็นประธานคณะท างาน 
 -  คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม ซึ่งมี 
รัฐมนตรีว่าการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานอนุกรรมการ 
 -และในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าแห่งชาติได้ออกค าสั่ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าแห่งชาติ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
หัวหน้าคณะท างาน ลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีประเด็นปัญหาที่ติดตามแก้ไข ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1 การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่โฉนดชุมชน จ านวน 30 พื้นที่ท่ัวประเทศ 
 ประเด็นที่ 2 พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากแผนงานการทวงคืนผืนป่าในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 18 กรณีทั่วประเทศ 
 ประเด็นที่ 3 การแก้ไขปัญหาชุมชนชาวเล 
 ประเด็นที่ 4 การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เตรียมประกาศ อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง 
 ประเด็นที่ 5 การแก้ไขเยี่ยวยาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการทวงคืน 3 กรณี 
 ประเด็นที่ 6 เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติมจากการร้องเรียนใหม่ จ านวน 8 กรณีทั่วประเทศ 
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 ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาที่มีการพิจารณาแก้ไขนั้นเป็นปัญหาที่ค้างสะสมมาก่อนที่จะมีค าสั่ง คณะรักษาความสงบที่ 
64/2557 และที่ 66 /2557 เป็นจ านวนมากและภายหลังที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้ง 
“ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)” ขึ้นมาเพ่ือบูรณาการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมของกระทรวงฯ 
แล้วนั้น แผนงานอีกอย่างหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า คือ การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากแผนงานของภาครัฐ หรือปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มนายทุนที่เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินและเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน โดยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการติดตามปัญหา ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะประชาชนผู้เดือดร้อน 
และบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่เดือดร้อนทั่วประเทศตลอดมา และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนได้แจ้งร้องเรียนความเดือดร้อน หรือแจ้งเบาะแส
การกระท าผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ที่เก่ียวข้อง ได้ท่ี สายด่วน 1362 หรือร้องเรียนถึง นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดี
กรมป่าไม้ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ได้โดยตรง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท่าน รมว.ทส. ค านึงถึงการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้อยู่
อาศัยในเขตป่า โดยมุ่งหวังให้เกิดความผาสุกของชีวิตในการด ารงชีพ และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของความ
ยั่งยืนในที่ท ากินและอาชีพโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีเป้าหมายพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561 - 2580) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยได้ก าหนดแผนงาน 4 
มาตรการ ดังนี้  
 1. "การจัดการป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์" จะต้องป้องกันรักษาป่าจ านวน 102.4 ล้านไร่ ให้คงอยู่ โดยใช้ระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ทั้งทางบก อากาศ และทางน้ า/ ทะเล รวมถึงการป้องกันไฟป่า  
 2. "การจัดการป่าไม้เพ่ือพัฒนาประเทศ" ได้แก่ การอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น 
อ่างเก็บน้ า ถนน ทางรถไฟ การท าเหมือง แต่ทั้งนี้ ต้องใช้พื้นที่ป่าน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ผ่านการ
ออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ 
 3. "การจัดการป่าไม้เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม" เช่น โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวม (คทช.) 
ตามแนวทาง"รัฐได้ป่าประชาได้ท่ีท ากิน" การแก้ไขปัญหาคนอยู่กับป่า โครงการป่าชุมชน (เป็นลักษณะให้ชุมชนดูแลป่า 
“ป่าไม้หมู่บ้าน” ภายใต้แนวคิดป่าอนุรักษ์ต้องรักษา ป่าใช้ประโยชน์ชุมชนได้ใช้ การดูแลป่า)โครงการสวนป่าประชารัฐ
เพ่ือความสุขของคนไทยซึ่งเป็นการจัดการป่าตามแบบธรรมชาติเปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อประชาชนได้มาใช้
ประโยชน์ร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมาย 111 แห่ง โดยขณะนี้เปิดแล้ว 60 แห่งและขณะนี้ ทส. ได้เตรียม
เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. คทช. นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การส่งเสริมเอกชนปลูกไม้
เศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนการค้าไม้ไปยุโรป (EU FLEGT) และประเทศต่างๆ  
 4 . "การจัดการป่าไม้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน" ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะส าเร็จได้ ต้องมี 
(1) การปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม คือ การปฏิรูปกฎหมาย ซึ่ง ทส. ได้ด าเนินการแล้ว 
คือ พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 การ
ปรับปรุง พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 การปรับปรุงแก้ไขมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และมีการเพิ่ม
กฎหมาย เช่น (ร่าง) พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ...... (ร่าง) พ.ร.บ.คทช. พ.ศ..... (ร่าง) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ...... และ 
(ร่าง) พ.ร.บ. สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ......และ (2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการปฏิรูป เช่น การ
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ การขออนุญาตขึ้นทะเบียนสวนป่า การใช้โปรแกรม E-Tree 
 นอกจากทั้ง 4 มาตรการแล้ว ทส. ยังได้มีการปฏิรูปการพัฒนาบุคลากร การปรับโครงสร้าง และการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าอีกด้วย 
 ทั้งนี้จากการมียุทธศาสตร์ทั้งหมดโดยผ่านการปฏิรูป รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นใจว่าจะน าไปสู่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนได้ในอนาคต 
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ช่องทางเผยแพร่ : ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้  
- สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์  และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์  ได้แก่  GNEWs , ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์ 
- แถลงให้ข่าวโดย สัมภาษณ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ คลื่น FM 92.5 MHz, วิทยุ
ครอบครัวข่าว คลื่น FM 106 MHz 
- เว็บไซด์กรมป่าไม้  www.forest.go.th กรมป่าไม้ 
- facebook   Page พยัคฆ์ไพร และ page ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า-ศปก.พป. 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง :  
- สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์  และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์  ได้แก่  GNEWs , ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์ 
- แถลงให้ข่าวโดย สัมภาษณ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ คลื่น FM 92.5 MHz, วิทยุ
ครอบครัวข่าว คลื่น FM 106 MHz 
- เว็บไซด์กรมป่าไม้  www.forest.go.th กรมป่าไม้ 
- facebook   Page พยัคฆ์ไพร และ page ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า-ศปก.พป. 
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แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

 

ล าดับ เร่ือง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรรม 

ออนไลน์ 

(คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) 

1 การบริหารจัดการน้ า  - การแก้ปัญหาภัย
แล้ง 
 - การแก้ไขปัญหา
น  าท่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 9 การรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ ์
กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
     (9.4) บริหารจัดการ
น  าของประเทศให้เป็น
เอกภาพ ในทุกมิติทั งเชิง
ปริมาณ และคุณภาพฯ 

เพื่อสร้างความรู้ความ 
เข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง การ
แก้ไขปัญหาน  าท่วม
และประโยชน์ท่ี
ประชาชนได้รับ 

ประชาชนในพื นท่ี
เป้าหมาย/

ประชาชนท่ัวไป
องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชนและ

สื่อมวลชน 

  15  - 5  -  - 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรรม 

ออนไลน์ 

(คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) 

2 บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 - การปกป้อง/
คุ้มครองป่าสมบูรณ์/ 
การทวงคืนผืนป่า/
การพื นฟูป่าต้นน  า 
 - การส่งเสริมป่า
เศรษฐกิจป่าชุมชน 
 - การด าเนินการตาม
อนุสัญญาไซเตส 
(CITES) 
 - การจัดการ
ทรัพยากรแร ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 9 การรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

 - เพื่อสร้างความรู้ ความ 
เข้าใจในการด าเนินการ
ปกป้องคุ้มครองป่า การ
ฟื้นฟูป่าต้นน  าและการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนในพื นท่ี 
เป้าหมาย/

ประชาชนท่ัวไป
องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน และ

สื่อมวลชน 

1 15  - 5  -  - 

              

                

                

                

                

   

 (9.1) ในระยะเฉพาะ
หน้าเร่งปกป้องและ
ฟื้นฟูพื นท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่าโดยให้ความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐ (9.3) ใน
ระยะต่อไป พัฒนา

 - เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่
ประชาชน เกี่ยวกับ
การด าเนินการตาม
อนุสัญญาไซเตส  
- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชน เกี่ยวกับ
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรรม 

ออนไลน์ 

(คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) 

ระบบบริหารจัดการ
ที่ดินและแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้
ประชาชนสามารถอยู่
ร่วมกับป่าไม้ฯ 

การจัดการทรัพยากร
แร่ของประเทศ 

3 การบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง 

 - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ป่าชายเลน 
 - การป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 9 การรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ ์
กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

เพื่อสร้างความรู้ความ 
เข้าใจในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่า
ชายเลนและการ
จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

ประชาชนในพื นท่ี 
เป้าหมาย/

ประชาชนท่ัวไป
องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน และ

สื่อมวลชน 

- 16  - 6  -  - 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรรม 

ออนไลน์ 

(คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) 

4 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 - การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย 
Environmental 
Impact 
Assessment (EIA) 
และการประเมินผล
กระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
Environmental 
Health Impact 
(EHIA) - การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย - 
มลพิษทางอากาศ 
น  าเสีย 
  

  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมนโยบาย
รัฐบาลข้อ 9 การรักษา
ความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน     
(9.5) เร่งรัดการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ขยะ 
และน  าเสีย ท่ีเกิดจาก
การผลิตและบริโภคเพื่อ
สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่
ประชาชนโดยให้
ความส าคัญในการเร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นล าดับแรกฯ 

 - เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชน เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบมาตรการ
และเงื่อนไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการ
ประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม
สร้างวินัยและจิตส านึก
ให้ประชาชนรักษา
ความสะอาดและ
จัดการขยะมูลอย่าง
ถูกต้องและสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะขยะ
มูลฝอยของประเทศ - 
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนท่ัวไป/
นักท่องเที่ยว และ

สื่อมวลชน 
  
  

  
  
  
  

- 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

16 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

- 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

4 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

- 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

- 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรรม 

ออนไลน์ 

(คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) (คร้ัง) 

5 การเผยแพร่ภารกิจผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงฯ และภารกิจส าคัญ
ของหน่วยงานในสังกัด 

เผยแพร่ภารกิจผล
การด าเนินงานของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯและ
ภารกิจส าคัญของ
หน่วยงานในสังกัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมนโยบาย
รัฐบาลข้อ 9 การรักษา
ความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับภารกิจ ผล
การด าเนินงานท่ี
ส าคัญของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนท่ัวไป/
องค์กรภาครัฐ /

องค์กรภาคเอกชน
และสื่อมวลชน 

 -  - - 130  - - 

              

              

              

                    

                    

                      

รวม 1 62  - 150  - - 
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แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ

ที่ 
เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.  
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค.  
61 

เม.ย.  
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย.  
61 

ก.ค.  
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. การบริหารจัดการน  า 

  - การแก้ปัญหาภัยแล้ง  

  - การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

  -สปอตวิทยุ 4 

ครั้ง 

- สื่อonline 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ online 

2 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

 

 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ online 

2 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

3 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

3 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สารคดีสั้น

หรือสารคดี

เชิงข่าวทาง

วิทยุ 1 ครั้ง 

  

รวม   5 5 6 5 5 6 4 5   

2. การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้

 - การปกป้อง/คุ้มครอง 

ป่าสมบูรณ์ 

 - การพื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ า 

 - การทวงคืนผืนป่า 

  - สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ 

online2 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

3 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

3 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- โทรทัศน์  

1 ครั้ง 

- สารคดีสั้น

หรือสารคดี

เชิงข่าวทาง

วิทยุ 1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ 

online2 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

  

รวม   5 5 5 6 4 6 6 5   
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ล าดับ

ที่ 
เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.  
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค.  
61 

เม.ย.  
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย.  
61 

ก.ค.  
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง 

- การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 

- การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

  - สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

3 ครั้ง 

 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

 

 

- โทรทัศน์  

1 ครั้ง 

 

- สปอตวิทยุ 

3 ครั้ง 

 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

 

 

- สารคดีสั้น

หรือสารคดี

เชิงข่าวทาง

วิทยุ 1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

 

- สื่อ 

online2 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

 

- สื่อ 

online2 ครั้ง 

  

รวม   5 5 5 5 6 5 5 6   

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

 - การจัดการขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตราย 

 - การป้องกัน แก้ไขปัญหา 

ไฟป่าและหมอกควัน  

  - มลพิษทางอากาศ น้ าเสีย 

  - สปอตวิทยุ 

3 ครั้ง 

 

- สื่อ online 

2 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

3 ครั้ง 

 

- สื่อ online 

2 ครั้ง 

- สารคดีสั้น

หรือสารคดี

เชิงข่าวทาง

วิทยุ 1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 

4 ครั้ง 

 

- สื่อ online 

1 ครั้ง 

  

 รวม   5 6 5 5 5 5 5 5   
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ล าดับ

ที่ 
เรื่อง 

แผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.  
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค.  
61 

เม.ย.  
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย.  
61 

ก.ค.  
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

5. การเผยแพร่ภารกิจผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงฯและภารกิจส าคัญของ

หน่วยงานในสังกัด 

- เว็บไซต์กระทรวงฯ (120 ครั้ง) 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 

 

 

 

10 ครั้ง 

 รวม 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 2 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda base) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรและการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร (สู่มิติอนาคต) 
ค าอธิบาย : 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประเด็นการปฏิรูปที่ส าคัญตามข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น : การพัฒนาบุคลากรและการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
บุคลากร (สู่มิติอนาคต) และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัด Agenda ส าคัญ
ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เป้าหมายของการด าเนินการ
ประเด็นการปฏิรูปที่ส าคัญตามข้อสั่งการดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การมีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ และ มีสถาบันการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ดังนั้น ในการด าเนินการจึงต้องมีการก าหนดแผนงานการจัดตั้ง
สถาบันการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง 
และเป็นหน่วยงาน Cluster วิเคราะห์แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรภาพรวมของกระทรวง 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรกระทรวงมีเอกภาพ และแผนงานการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
และทุกมิติ เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาและปรับเปลี่ยน 
Mindset บุคลากรและผู้บริหาร การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การปรับทัศนคติมโนทัศน์/กระบวนการคิด ของบุคลากร 
การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มบรรจุใหม่ การเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนและหลังการเข้าสู่
ต าแหน่งระดับต่างๆ รวมทั้งการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่หน่วยงานและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เงื่อนไข : วัดจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
ประกอบด้วยปก.ทส. หรือ รอง ปก.ทส.ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนในสังกัด ทส.หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย ผอ.สนย. ผอ.สรป. เป็นกรรมการ ผอ.
สบก./สพบ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดท าร่างกรอบแนวคิด
และแนวการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

1. จัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและข้อเสนอการจัดตั้ง
สถาบันการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
2. เสนอแผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและสั่งการ 

 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จัดท าแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
และข้อเสนอการจัดตั้ง
สถาบันการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง 
2. เสนอแผนและแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงต่อผู้บริหาร เพื่อ
พิจารณาและสั่งการ 

 

1. จัดท าข้อมูลองค์กร วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจหลัก ภารกิจ
รองของหน่วยงาน ปริมาณงานและความจ าเป็นของภารกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต  
2. จัดท าแผนการปฏิรูปองค์การของ สพบ. 
3. จัดท าเอกสารค าชี้แจงประกอบการการจัดตั้งสถาบันการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
  - (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2562 -2566ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   - ส ารวจโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
มีหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรส าหรับการพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับ 
โดยหลักสูตรแบ่งตามประเด็นการพัฒนาและจ าแนกตาม
ประเภทต าแหน่ง 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านการพัฒนาและปรับเปลี่ยน Mindset บุคลากรและ
ผู้บริหาร 
2)ด้านการบริหารก าลังคนคุณภาพ 
3) ด้านการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
4) ด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 
5) ด้านการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ 
6) ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 

  

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :   
มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส ารวจ
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม/พัฒนาหลักสูตรที่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ารับการอบรมและน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานตนเองได้ เพื่อให้ครอบคลุมของภารกิจของสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมกับก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานในระยะ 5 ปี ของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในระดับกระทรวงต่อไป  
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลหลักสูตรที่ได้ด าเนินการจัดอบรมของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ขาดงบประมาณในการด าเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดแผนกลุ่มย่อย/หลักสูตรการฝึกอบรมบางโครงการยัง
ไม่มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมอบรม จึงไม่สามารถน าเสนอเนื้องานเพ่ือขอการจัดตั้งเป็นกองได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : 
จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรต าแหน่งเฉพาะด้านต่อไป  
หลักฐานอ้างอิง :  

1. (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562 -2566  
2. หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรส าหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 3 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  
กลุ่มจังหวัด (Area base) 

 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 3 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area base) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : การจัดการขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจาก สัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องสะสม ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในจังหวัด จากฐานข้อมูลปี 2558 
(ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ทั่วประเทศทั้งหมด 30.49 ล้านตัน) 

 ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปท้ิงในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพ้ืนที่ว่างทั่วไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558 

 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ขยะมูลฝอยตกค้างถูกน าไปฝังกลบอย่าง
ถูกต้อง หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า น าส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา 
หรือการก าจัดด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ( Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิต
พลังงาน (WTE) การหมักท าปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และการก าจัดแบบเชิงกล
ชีวภาพ (MBT) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม ( Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา 
ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย 
 

สูตรค านวณ : 
ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
=  ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องสะสม ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 x 100  
                            ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในจังหวัด จากฐานข้อมูลปี 2558 

 
เงื่อนไข : ตัวชี้วัด แผนฯ 12 : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
จัดท ารายงานสรุปข้อมูลขยะตกค้างใหม่ ร้อยละ 95 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 92.04   

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1. จัดท าและส่งข้อก าหนดการด าเนินงาน (Term of Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และคู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3  
ให้กับ สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560  

2. จัดฝึกอบรม“การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแนวคิดทฤษฏี...สู่การปฏิบัติจริง” วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 
2560 ให้กับ สสภ. 1–16 ทสจ. 76 จังหวัด สถจ. 76 จังหวัด และ คพ. รวม 230 คน เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 
2560 

3. จัดท าและส่งหนังสือแจ้งเรื่อง การจัดสรรและเร่งรัดเบิกจ่าย งบประมาณเบิกแทนกัน โครงการเมืองสวยใส 
ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

4. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส ารวจและ
ประเมินสถานภาพการด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง พร้อมให้ข้อเสนอทางวิชาการให้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5. ลงพ้ืนที่ ส ารวจและประเมินสถานภาพการด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ/แนวทาง/ข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการปรับปรุงแก้ไขการเดินระบบให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการปิด/ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยสะสมตกค้าง ให้กับ จังหวัด/อปท. ดังนี้  

1) ทน.แม่สอด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
2) ทม.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
3) ทต.เกาะคา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  
4) ทต.ศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561  
5) ทต.พรหมบุรี และทม.บางระจัน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  
6) ทม.ล าตาเสา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  
7) ทม.ชุมพร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561  
8) ทต.ก าแพง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561  
9) ทต.ควนธานี ทต.สิเกา ทต.คลองปาง จ.ตรัง และพังงา เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2561  
10)ทม.กาฬสินธุ์ ทน.สกลนคร ทม.วารินช าราบ และ ทม.บุรีรัมย์ เมื่อระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2561 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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6. รวบรวมข้อมูลขยะตกค้างใหม่ ปี 2560 จากข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 
ภายใต้ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ( Clean & Green City) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ” โดยส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ท าการส ารวจ
ข้อมูลขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นรายปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)  

7. จัดท ารายงานสรุปข้อมูลขยะตกค้างใหม่ ปี 2560 (อ้างอิง 1)  
8. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดท าข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ ” ให้กับ สสภ. 1 – 16 

ทสจ. 10 จังหวัด บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ ากัด และ คพ. รวม 60 คน เพื่อหารือ สสภ. และ ทสจ. ในฐานะ
หน่วยงานระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ที่ลงพ้ืนที่ภาคสนามในการส ารวจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลขยะมูลฝอยของ
ประเทศ ในการพิจารณาแนวทางการจัดท าข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ กรอบแผนการไหลของขยะมูลฝอย 
(Waste Flow Diagram) แบบส ารวจข้อมูลขยะมูลฝอยรายเดือน แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
รวมทั้งคู่มือค าอธิบายและวิธีการกรอกข้อมูลขยะมูลฝอย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่     
18 กรกฎาคม 2561  

9. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม” ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 
76 จังหวัด สถจ. 76 จังหวัด และ คพ. รวม 220 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในภารกิจงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อให้เกิด
การบูรณาการการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561  

10. จัดท าและส่ง สรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม”      
เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด และ สถจ. 76 จังหวัด 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  

11. ประสานรวบรวมข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด         
“การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน กลับมาภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2561  

12. จัดท าและส่ง รายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง  
31 มีนาคม 2560) ให้กับ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 (อ้างอิง 2) 

13. ประสานรวบรวมข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด         
“การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 9 เดือน กลับมาภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2561  
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14. จัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560  ถึง 
30 มิถุนายน 2561) ให้กับ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (อ้างอิง 3) 

15. ประสานรวบรวมข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการ
ขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 12 เดือน กลับมาภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  

16. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560  
ถึง 30 กันยายน 2561) (อ้างอิง 4) 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 - ด าเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมด้านขยะมูลฝอย องค์ความรู้ และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านขยะมูลฝอย (พ้ืนที่เป้าหมายด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 150 อปท.) โดยการ
ลงพื้นที่และการขอข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
 - ด าเนินการออกแบบ จัดท า และน าเสนอฐานข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลหรือสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และองค์
ความรู้อื่นๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ด าเนินงาน 
 -  ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลในเว็บเพจ http://infotrash.deqp.go.th 
2. สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 2.1) ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 -  ด าเนินการจ้างผลิตสกู๊ปโทรทัศน์เสริมสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2561 และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2561 
อาทิเช่น 
 สื่อโทรทัศน์ 

 1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพ่ือสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อโทรทัศน์ ผลิตและ
เผยแพร่ สกู๊ปโทรทัศน์เสริมสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7  

     1.1 รายการสนามข่าว 7 สี วันจันทร์ – วันศุกร์ 2 นาที เวลาประมาณ 07.30 – 09.50 น. จ านวน      
14 ครั้ง ก.พ. – เม.ย. และ ม.ิย. 61 

     1.2 ข่าวภาคค่ าช่วงที่ 2 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 2 นาที เวลาประมาณ 19.30 – 20.30 น. จ านวน       
1 ครั้ง เม.ย. 61 

     1.3 รายการสนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 4 นาที เวลาประมาณ  
05.00 – 06.40 น. จ านวน 10 ครั้ง ก.พ. – พ.ค. 61 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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     1.4 รายการรักษ์โลก วันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 15.59-16.00 น. จ านวน 10 ครั้ง ก.พ. – เม.ย. 61 
           2. ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปโทรทัศน์เสริมสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสถานีโทรทัศน์    
ช่องสปริงนิวส์ 

  2.1 รายการข่าวจริง สปริงนิวส์ ภาคค่ า (บทสัมภาษณ์) วันศุกร์ที่ 6 เม.ย. 61 เวลา 18.20 – 19.45 น. 
จ านวน 1 ครั้ง 

  2.2 รายการเต็มข่าวค่ า (บทสัมภาษณ์)  วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 18.30 – 20.00 น. จ านวน 1 ครั้ง 
  2.3 รายการคลุกวงในอินไซด์ข่าว (สกู๊ปข่าว)  วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61/ 5,12,19,26 เม.ย. 61 เวลา 

06.00 – 07.30 น. จ านวน 5 ตอน 
  2.4 รายการตื่นข่าวเช้า (สกู๊ปข่าว) วันพฤหัสบดีที่ 3,10,17,24 พ.ค. 61 เวลา 06.00-07.20 น.      

จ านวน 4 ตอน 
  2.5 รายการข่าวจริงสปริงนิวส์ ภาคค่ า (สารคดีข่าว) วันอาทิตย์ที่ 1,8,15,22,29 เม.ย. 61 เวลา 18.20-

19.45 น. จ านวน 5 ตอน 
  2.6 รายการเต็มข่าวค่ า (สารคดีข่าว) วันอาทิตย์ที่ 6, 13,20,27 พ.ค. 61 เวลา 18.30-20.00 น. จ านวน 4 ตอน 
  2.7 รายการปรากฏการณ์ข่าวจริง ภาคค่ า (ตัววิ่ง) วันจันทร์-อาทิตย์ที่ 28 มี.ค.5, 10,18,22 เม.ย. 61 

เวลา 18.20-19.45 น. จ านวน 15 ครั้ง 
  2.8 รายการเต็มข่าวค่ า (ตัววิ่ง) จันทร์-อาทิตย์ที่ 8, 17 พ.ค.61/14 มิ.ย. 61 เวลา 18.30-20.00 น.จ านวน 9 ครั้ง 
  2.9 รายการปรากฏการณ์ข่าวจริง ภาคค่ า (พูด PR) 11 เม.ย. 61 เวลา 18.20-19.45 น. จ านวน 1 ครั้ง 
  2.10 รายการเต็มข่าวค่ า (พูด PR) 18 พ.ค./15 มิ.ย. 61 เวลา 18.30-20.00 น. จ านวน 2 ครั้ง 
  2.11 เจาะลึกท่ัวไทย Tonight, ข่าวจริงสปริงนิวส์ ( VTR) วันจันทร์-อาทิตย์ที่ 26-31 มี.ค. 61 เวลา 

06.00-07.30 น. จ านวน 6 ครั้ง 
  2.12 เจาะลึกท่ัวไทย Tonight, ข่าวจริงสปริงนิวส์ ( VTR) วันจันทร์-อาทิตย์ที่ 1-30 เม.ย. 61 เวลา 

06.00-07.30 น. จ านวน 30 ครั้ง 
  2.13 เต็มข่าวค่ า (VTR) วันจันทร์-อาทิตย์ที่ 1-31 พ.ค. 61 เวลา 18.30-20.00 น. จ านวน 31 ครั้ง 
  2.14 ทางเว็ปไซด์ www.springnews.co.th วันจันทร์-อาทิตย์ที่ 5,9,16 เม.ย.61 จ านวน 3 ครั้ง 

           สื่อหนังสือพิมพ ์
  3. ผลิตและเผยแพร่ข่าวหรือสกู๊ปข่าวการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านหนังสือพิมพ์ได้แก่ ไทยรัฐ 

เดลินิวส์ และข่าวสด ซึ่งมียอดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600,000 ฉบับ จ านวน 10 ครั้ง   
 สื่อวิทยุ 
  4. ผลิตและเผยแพร่สปอตและเกร็ดความรู้ ด้านขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุ 

                4.1 วิทยุ 95.0 MHz “ลูกทุ่งมหานคร”  สปอตทั้งหมด 102 ครั้งระหว่างวันที่ 1พ.ค. – 29 มิ.ย. 61 
และพูดประชาสัมพันธ์ 1นาที วันที่ 28 พ.ค.61 และ 29 มิ.ย. 61 รวม 2 ครั้ง 

   4.2 วิทยุ 102.0 MHz “ในหลวงของเรา โครงการรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ออกอากาศเดือน ม.ค.-
ก.ค. 61 จ านวน 180 ครั้ง  

      4.3 วิทยุ 105.0 MHz “สวัสดีเมืองไทย” ออกอากาศเดือน ม.ค.-ก.ค. 61 จ านวน 99 ครั้ง  



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 54 

สื่อออนไลน์ 
 5. ผลิตและเผยแพร่สปอตและเกร็ดความรู้ ด้านขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุออนไลน์ 106.5 FM MHz  
    5.1 สปอตโฆษณา จ านวน 2 ครั้งต่อวัน ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฏาคม จ านวน 184 ครั้ง 

               5.2 ประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 เม.ย. และ 15 พ.ค. 61  จ านวน 2 ครั้ง  
           6. ผลิตและเผยแพร่ข่าว บทความ สกู๊ปข่าว และวีดิโอประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จ านวน 10 ข่าว ได้แก่ www.thairath.co.th, www.dalinews.co. th, 
www.khaosod.co.th, www.tnews.co.th, www.komchadluek.net, http://oknation.nationtv.tv/  

สื่อบุคคล 
 7. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพ่ือสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อบุคคล ผ่านกิจกรรม 

“มุมกล้อง เมื่อมองขยะ” 3 คน ได้แก่ ครูอ้วน ทวีรัตน์ โชคชัยเพิ่มพูนผล น้องแบงค์ ธิติ มหาโยธารักษ์ น้องปอ จากเพจวิถี
ตากล้อง 
    - ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เพื่อลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ผ่านสื่อต่างๆดังนี้ 
          สื่อโทรทัศน์ 

 1. ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน งาน Kick Off จากแผนสู่การ
ขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส”  

    1.1 ช่อง3 รายการข่าว 3 มิติ วันที่ 11 ก.พ. 61 
    1.2 ช่อง 3 SD รายการคนเฝ้าข่าว วันที่ 11 ก.พ. 61 
    1.3 ช่อง 5 รายการเข้าท่า วันที่ 19 ก.พ. 61 
    1.4 ช่อง 5 รายการเกษตรสนามเป้า วันที่ 18 ก.พ. 61 
    1.5 ช่อง 7 รายการเจาะประเด็นข่าวค่ า วันที่ 18 ก.พ. 61 
    1.6 ช่อง NBT เชียงใหม่ รายการข่าวภาคเหนือ วันที่ 10 ก.พ. 61 
    1.7 ช่อง NBT รายการข่าวค่ า วันที่ 20 ก.พ. 61 
    1.8 ช่อง mono 29 รายการข่าวสั้น วันที่ 20 ก.พ. 61 
  2. ผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ในการสร้างจิตส านึกตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา

หมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่ง 
    2.1 เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ทางสทท.เชียงใหม่ ในเดือน ม.ค. – เม.ย. 61 จ านวน 15 ครั้ง  

              2.2 ผลิตและเผยแพร่ข่าวทางโทรทัศน์ (สัมภาษณ์) ในรายการมองเมืองเหนือทาง สทท. เชียงใหม่ 
จ านวน 2 ครั้ง 

    2.3 ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ทาง สทท.เชียงใหม่ ในเดือน ธ.ค. 60 – เม.ย. 61 จ านวน 20 ครั้ง 
            3. ผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ Cable TV 

    3.1 ออกอากาศสารคดีทาง WE TV จ านวน 10 ตอน ในจังหวัดล าพูน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 
15 พ.ค. 61 จ านวน 12 ครั้ง  
              3.2 ออกอากาศสปอต จ านวน 2 ตอน ทาง TS Channel, STV, KTV, ต้นว่านทีวี,ข่าวรอบเมืองแพร่, 
เจียงฮายเคเบิ้ลทีวี ,พะเยาเคเบิ้ลทีวี ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 15 พ.ค. 61   



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สื่อหนังสือพิมพ ์
 4. ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน งาน Kick Off จากแผนสู่การ

ขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส”  
     4.1 ไทยรัฐ 15 ก.พ. 61  4.5 ข่าวสด 16 ก.พ. 61  
     4.2 เดลินิวส์ 11 ก.พ. 61  4.6 ไทยโพสต์ 16 ก.พ. 61 
     4.3 เดลินิวส์ 13 ก.พ. 61  4.7 สยามรัฐ 13 ก.พ. 61 
     4.4 เดลินิวส์ 17 ก.พ. 61  4.8 สยามรัฐ 16 ก.พ. 61 
สื่อวิทยุ 
     5.1 ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน งาน Kick Off จากแผน

สู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” คลื่น 92.5 ออกอากาศวันที่ 9 ก.พ. 61 
     5.2 ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันทางสื่อวิทยุในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน (สปข.3) 

                     5.2.1 เผยแพร่สปอตตามสถานการณ์ 12 สปอต ในแต่ละสถานี จ านวน ทั้งสิ้น 1,200 ครั้ง ได้แก่
สวท.เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ฝาง แม่สะเรียง สวศ.ล าปาง สวศ.แม่ฮ่องสอน 

     5.3. ผลิตและเผยแพร่สารคดีและสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้าใส ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน
ผ่านหอกระจายเสียง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จ านวน 100 หอกระจายเสียง 2 ครั้ง/วัน ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย. 
61 

     5.4 ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันทางสื่อวิทยุในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน (สปข.3) 
          5.4.1 ผลิตและเผยแพร่ข่าว สวท. ระหว่างเดือนธ.ค. 60 – ก.พ. 61 จ านวน 15 ข่าว และเดือน 

มี.ค. – พ.ค. 61 จ านวน 15 ข่าว รวมทั้งสิ้น 30 ข่าว 
     5.5 เผยแพร่สปอตชุดพลังงานลางร้าย และชุดเริ่มต้นที่คุณ จ านวน 5 ครั้ง/วัน ทุกวัน จ านวน 18 สถานี 

ระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. 61 
สื่อออนไลน์ 
     6.1 ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน งาน Kick Off จากแผน

สู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส”  
     1) www.thairath.co.th   4) News.thaipbs.or.th 
     2) www.matichon.co.th  5) www.siamrath.co.th 
     3) thainews.prd.go.th  6) www.naewna.com 
     6.2 เผยแพร่คลิปวีดิโอ  2 นาที จ านวน 5 เรื่อง ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม Facebook และ Youtube 
สื่อมวลชนสัญจร 

   ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร งาน Kick 
Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 มีสื่อมวลชนเข้าร่วมจ านวน 25 คน  
    2.2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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        - ผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น คู่มือชุมชนปลอดขยะ 
Zero Waste คู่มือโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School คู่มือลดเลิก พลาสติก คู่มือชีวิตปลอดขยะง่ายกว่าที่คิด 
คู่มือสร้างวินัยการจัดการขยะที่ยั่งยืน ฉบับเยาวชน คู่มือ Hero Zero Waste คู่มือสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ คู่มือ
ถอดบทเรียนความส าเร็จ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ แผ่นพับชุมชนปลอดขยะ Zero Waste แผ่นพับโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero Waste School โปสเตอร์ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste โปสเตอร์โรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School โปสเตอร์ 3 R ประชารัฐ โปสเตอร์ 3 Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ โปสเตอร์นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ โปสเตอร์เส้นทางการจัดการขยะแบบครบวงจร 
  - โดยเผยแพร่สื่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านการแจกจ่ายในประชุม อบรม สัมมนา และออกบูธนิทรรศการ และจาก
การขออนุเคราะห์สื่อเอกสารเผยแพร่จากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 90,305 คน 
  - เผยแพร่สื่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านการส่งไปยัง อปท. โรงเรียน ทสจ. สสภ. เพ่ือเผยแพร่ต่อในพื้นที่ จ านวน 
12,280 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 102,585 คน 
3. การส่งเสริมการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง และน าไปใช้ประโยชน์ 
    3.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย3R ประชารัฐ 

- โอนงบประมาณให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 แห่งละ 300,000 บาท รวมจ านวน 4,800,000 บาท 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการขยะในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมยกระดับเป็นต้นแบบด้าน
การจัดการขยะครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ รวมจ านวน 25 แห่ง และในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร สตูล ล าปาง และ
ขอนแก่น โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้มีการจัดอบรม
ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะ รวม
จ านวน 2,150 คน มีปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมจ านวน 4,640 ต้น/ปี 
         - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3R จังหวัดต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 400 คน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค สถาบันการศึกษา และแกนน าชุมชน 
         - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานแบบอย่างท่ีดีของการจัดการขยะ ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 
ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 240 คน ประกอบด้วย องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค สถาบันการศึกษา และชุมชน 
         - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 210 คน ประกอบด้วย อปท. ทสจ. สสภ. 
สถาบันการศึกษา และชุมชน 
  3.2) ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)           
          - สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 
50,000 บาท รวม 3,800,000 บาท ด าเนินการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) และโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero waste School) ระดับจังหวัด 
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           - สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 แห่งละ 100 ,000 บาท รวม 1,600,000 บาท 
ด าเนินการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ ( Zero waste) และโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero waste School) ระดับ
ภาค 
             - จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ zero waste พร้อมมอบรางวัลระดับประเทศ
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปี 2560 เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
             - การจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ zero waste school พร้อมมอบรางวัล
ระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2560 เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรมทาวอินทาว และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
             - ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561 
            - จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างแรงจูงใจ ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ            
4 ภูมิภาค  

         ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 317 คน 
          ครัง้ท่ี 2 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 350 คน 
          ครัง้ท่ี 3 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 305 คน 
          ครัง้ท่ี 4 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 192 คน 

             - การประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ด าเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านการคัดเลือก ระดับจังหวัด ให้ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม ภาค 1-16 ภายใน 31 มีนาคม 2561 เพ่ือคัดเลือกชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะระดับภาค โดยมีชุมชน
สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 152 ชุมชน และมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 405 โรงเรียน 
             - ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินการคัดเลือกชุมชนและโรงเรียน
ปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2561 และประกาศผลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยมีชุมชนปลอดขยะผ่าน
เข้ารอบที่ 1 จ านวน 55 ชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 จ านวน 48 โรงเรียน 
             - ชุมชนปลอดขยะผ่านการคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 1 จ านวน 55 ชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะผ่านการ
คัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 1 จ านวน 48 โรงเรียน และด าเนินการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ กลุ่ม S ชุมชน
ขนาดเล็ก จ านวน 5 ชุมชน กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง จ านวน 5 ชุมชน กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ จ านวน 5 ชุมชน 
และด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยาย
โอกาส จ านวน 5 โรงเรียน กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน 

 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ ร้อยละ 3 5 และ
มีปริมาณขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของชุมชน จ านวน 8,248 ตันต่อปี มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนปลอดขยะ 52,092  คน 

 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ ร้อยละ 3 2 
และปริมาณขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของ โรงเรียน จ านวน 1,222 ตันต่อปี มีครู และนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 40,296  คน 
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 ปริมาณขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งสิ้น 9,470 ตันต่อปี และจ านวนคนที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการขยะรวมทั้งสิ้น 92,388 คน 
              - จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ พร้อมมอบรางวัลชุมชนและโรงเรียน
ปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ จ านวนผู้เข้าร่วม 973 คน 
  3.3) ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   - จัดสัมมนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมมอบรางวัล และจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์
สิ่งแวดล้อมงาน ในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 (วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2560) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และโรงแรมทาวน์อินทาวน์ 
   - ด าเนินการจ้างส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2561  
   - จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพต่อยอดส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 4 ภูมิภาค กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 642 คน 
   -  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจ าปี 2561 (รอบคัดเลือก) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 301 ชั้น 3 สส. 
โดยมีผลงานผ่านเข้ารอบคัดเลือกจ านวน 66 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 101 ผลงาน 
     - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจ าปี 
๒๕๖๑ (รอบชิงชนะเลิศ)  เมื่อวันอังคารที่ 28  สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 13.0๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ 
พระราม 9 (The Nine Center Rama 9) กรุงเทพมหานคร เพื่อ ด าเนินการพิจารณาตัดสินผลงานจากผู้ที่ผ่าน
เข้ารอบคัดเลือก โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องน าผลงานมาจัดแสดงโชว์ พร้อมสาธิตและน าเสนอข้ันตอนการประดิษฐ์
ให้คณะกรรมการตัดสินผลงานฯ สื่อมวลชน และผู้ที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลงานหาผู้
ชนะเลิศ 

รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน การก าจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน เครื่องก าจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน นวัตกรรมแอสฟัลติกผสมเศษวัสดุเหลือใช้(โฟม) 
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน อินโนเวสต์ : ชุดนวัตกรรมวัสดุเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 

ชื่อผลงาน กล๊าส-คัลเลอร์บล็อก : บล็อกหลากสีจากเศษแก้วชุมชน 
ชื่อผลงาน โปรแกรมบาร์โค้ด ขั้นเทพ บอกลาแก้วน้ า 

รางวัล POPULAR VOTE ชื่อผลงาน ขวดน้ าดักยุง 
  3.4) ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
      - ด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟม 
   - ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดขยะจากถุงพลาสติกและการสร้างวินัยการใช้บรรจุภัณฑ์แบบซ้ า 
"รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก" จ านวน 5 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม9 
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 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ พระราม 4 

 ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขา พระราม9 

 ครั้งที่ 5 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส พัทยาใต้   
4. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องท่ีต้นทาง  
 4.1) พื้นที่ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้การจัดการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 
         1. ลงพื้นที่ติดตามผลศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ประจ าปี 2560 (โรงเรียนปลอดขยะ zero 
waste school) จ านวน 4 แห่ง คือ  
              1) รร.ราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ 
              2) รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จ.ประจวบฯ 
              3) รร.วัดตโปทาราม จ.ชลบุรี 
              4) รร.เซนโยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 
         2. ลงพื้นที่ติดตามผลศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ประจ าปี 2560 (ชุมชนปลอดขยะ zero 
waste) จ านวน 5 แห่ง คือ 1) ชุมชนบ้านน้ าพุ อ.เมือง จ.ล าพูน 
                               2) ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ 5  จ.อุตรดิตถ์ 
                               3) ชุมชน รพ.ค่ายวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 
                               4) ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน จ.บุรีรัมย์ 
                               5) ชุมชนบ้านบุล าดวนใต้ จ.บุรีรัมย์ 
           3. การจัดท าศูนย์เรียนรู้ต้นแบบมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง (ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
waste) ปี 2561 จ านวน 6 แห่ง และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เดิม จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
              3.1 โรงเรียนปลอดขยะ zero waste school จ านวน 2 แห่ง  
                   1) โรงเรียนบ้านน้ ามิน จังหวัดพะเยา 
          2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 
         3.2 ชุมชนปลอดขยะ zero waste ระดับประเทศ จ านวน 4 ชุมชน 
          1) ชุมชนบ้านป่าบุก ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
          2) ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
          3) ชุมชนบ้านระเบิกขาม  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
          4) ชุมชนบ้านหนองโพรง  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
              3.3 การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เดิม จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
          1) บ้านป่าเส้า ต าบลอุโมงค์ จังหวัดล าพูน 
          2) บ้านใหม่ ต าบลพังโคน จังหวัดสกลนคร 
  3) บ้านหนองสระพัง ต าบลพังโคน จังหวัดสกลนคร  
        4. ประชุมพัฒนาบุคลากรพร้อมท าแผนการด าเนินงานจัดท าศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการ
จัดการขยะเหลือศูนย์ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 124 
คน 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60 

 4.2) ผลิตสื่อเผยแพร่ต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
   - ด าเนินการจัดท าหนังสือต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
  - ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน จ านวน 3 รุ่น ดังนี้ 

 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วม 67 คน ณ ชวาลัน รีสอร์ท 
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วม 98 คน ณ ชวาลัน รีสอร์ท 
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวนผู้เข้าร่วม 117 คน ณ โรงแรม ดี วารี      
ดีว่า นานา่ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วม 131 คน ณ โรงแรมเวียงตาก 
ริเวอร์ไซด ์อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
                           รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วม 74 คน ณ โรงแรมเวียงตาก ริ
เวอร์ไซด ์อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1. นโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรของรัฐและเอกชนภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น การควบคุมมลพิษ การ
จัดระบบก าจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณและการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะ 

2. นโยบายระดับจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและให้
ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการแก้ไข การป้องกันและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          1. การตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของ อปท. ประชาชน โรงเรียน มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากรัฐบาลประกาศให้การ
จัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)  
          2. กระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้การจัดการขยะเป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด และด าเนินโครงการจังหวัด
สะอาด และกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ลงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้โรงเรียน
ได้เลือกน าไปปรับใช้ในโรงเรียน ท าให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานต่างกระทรวง เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และเข้าหาสื่อของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมากข้ึน 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1. งบประมาณมีจ ากัดส าหรับการด าเนินการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 
อปท.  

2. เนื่องจากไม่ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่มีการวางแผนบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและบุคลากรในการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

3. เจ้าหน้าที่ อปท. ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
วิชาการ 

4. ความล่าช้าในการก าหนดตัวชี้วัด ท าให้แผนงาน TOR ทีก่ าหนดไว้  และการชี้แจงท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ค านิยาม และระยะเวลาในการรายงานผล ก่อให้เกิดความ
สับสน และความสิ้นเปลืองในด้านงบประมาณ เวลา และบุคลากร 

5. การก าหนดค านิยามต่าง ๆ ส าหรับตัวชี้วัดในระดับกระทรวงฯ กรมฯ และจังหวัด ต้องเขียนเงื่อนไขและ
ค านิยามให้เหมือนกัน โดยเฉพาะค านิยามเรื่องของการจัดการ การก าจัด และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ือป้องกัน
ความสับสนในการท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตัวเลข ท าให้แต่ละหน่วยงานมีตัวเลขท่ีไม่ตรงกัน 

6. ส านักงาน กพร. ควรเรียกหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 จังหวัด) มาชี้แจงท าความเข้าใจตัวชี้วัดฯ ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและ
ชัดเจน 

7.  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม และสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนตอ้งใช้ระยะเวลา ท าให้การมีสว่นร่วมใน
บางพ้ืนที่มีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มแกนน าชุมชน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลการด าเนินงานและสร้างการมีส่วน
ร่วมเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม เป็นหนว่ยงานทางวิชาการท่ีส่งเสรมิ รณรงค์ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู ้และ
พัฒนาเป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษา แนะน า อปท. และโรงเรียน ที่มีความต้องการด าเนินกิจกรรม และโครงการด้าน
การจัดการขยะในพื้นที่ หากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการมีแนวนโยบาย
ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป ก็จะส่งเสริมให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการ
ร่วมกันบูรณาการงานร่วมกัน 
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หลักฐานอ้างอิง :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1. รายงานสรุปข้อมูลขยะตกค้าง ปี 2560 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 
 
          สามารถตรวจสอบเอกสารอ้างอิงไดที้ ่ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
กรมควบคุมมลพิษ 
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          1. ข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยก และน ากลับมาใช้ประโยชน์ ของชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ  
          2. หนังสือราชการ 
          3. สรุปผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 3 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area base) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : การจัดการขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
ค าอธิบาย :  
 สัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในปี พ.ศ. 256 1 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เปรียบเทียบกับ

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561  
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง  ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2561 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 หมายถึง ขยะมูลฝอย ซึ่งค านวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

คูณด้วยจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2560 
              - อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร 0.00189 ตัน/คน/วัน  
              - อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน  
              - อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบล 0.00102 ตัน/คน/วัน  
              - อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา 0.00390 ตัน/คน/วัน  
              - อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนต าบล 0.00091 ตัน/คน/วัน 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังนี้ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม ( Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ( Sanitary 
Landfill) เตาเผาที่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน ( WTE) การหมักท าปุ๋ย 
(Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง ( RDF) การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ ( MBT) การฝัง
กลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/
วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 
กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน 
กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้ง ปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัด
แยกท่ีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
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เงื่อนไข :  
 ตัวชี้วัด แผนฯ 12 : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

 ค่าเป้าหมาย ตามเอกสารงบประมาณ คือ 14.70 ล้านตัน 
 ค่าเป้าหมาย ตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอย เท่ากับ ร้อยละ 60 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- ร้อยละ 60 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 78.38   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1. จัดท าและส่งข้อก าหนดการด าเนินงาน ( Term of Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ าปี
งบปรมาณ พ.ศ. 2561 และคู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3 
ให้กับ สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 

2. จัดฝึกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิดทฤษฏี...สู่การปฏิบัติจริง ”                        
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560  ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด สถจ. 76 จังหวัด  และ คพ. รวม 230  คน    
เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560 

3. จัดท าและส่งหนังสือแจ้งเรื่อง การจัดสรรและเร่งรัดเบิกจ่าย งบประมาณเบิกแทนกัน โครงการเมืองสวยใส 
ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด     
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 

4. ลงพื้นที่ร่วมกับ สสภ. ทสจ. เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการ
ให้ค าปรึกษาแนะน า อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ดังนี้  

1) ทน.แม่สอด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
2) ทม.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
3) ทต.เกาะคา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  
4) ทต.ศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561  
5) ทต.พรหมบุรี และทม.บางระจัน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  
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6) ทม.ล าตาเสา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  
7) ทม.ชุมพร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561  
8) ทต.ก าแพง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561  
9) ทต.ควนธานี ทต.สิเกา ทต.คลองปาง จ.ตรัง และพังงา เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2561  
10)ทม.กาฬสินธุ์ ทน.สกลนคร ทม.วารินช าราบ และ ทม.บุรีรัมย์ เมื่อระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน    
    2561 

5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดท าข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ ” ให้กับ สสภ. 1 – 16 
ทสจ. 10 จังหวัด บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ ากัด และ คพ. รวม 60 คน เพื่อหารือ สสภ. และ ทสจ. ในฐานะ
หน่วยงานระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ที่ลงพ้ืนที่ภาคสนามในการส ารวจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลขยะมูลฝอยของ
ประเทศ ในการพิจารณาแนวทางการจัดท าข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ กรอบแผนการไหลของขยะมูลฝอย 
(Waste Flow Diagram) แบบส ารวจข้อมูลขยะมูลฝอยรายเดือน แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
รวมทั้งคู่มือค าอธิบายและวิธีการกรอกข้อมูลขยะมูลฝอย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่     
18 กรกฎาคม 2561  

6. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม” ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 
76 จังหวัด สถจ. 76 จังหวัด และ คพ. รวม 220 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในภารกิจงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อให้เกิด
การบูรณาการการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561  

7. จัดท าและส่ง สรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือในการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 
จังหวัด และ สถจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  

8. ประสานรวบรวมข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด        
“การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน กลับมาภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2561  

9. จัดท าและส่ง รายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 
31 มีนาคม 2560) ให้กับ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 (อ้างอิง 1) 

10. ประสานรวบรวมข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด        
“การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน กลับมาภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2561  
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11. จัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560  ถึง 
30 มิถุนายน 2561) ให้กับ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (อ้างอิง 2) 

12. ประสานรวบรวมข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด               
“การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปี        
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน กลับมาภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 

13. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560  
ถึง 30 กันยายน 2561) (อ้างอิง 3) 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
2. สื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
    สื่อโทรทัศน ์
    สื่อหนังสือพิมพ์ 
    สื่อวิทยุ 
    สื่อออนไลน์ 
    สื่อบุคคล 
    2.1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เพ่ือลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ 
          สื่อโทรทัศน ์

 สื่อวิทยุ 
 สื่อออนไลน์ 
 สื่อมวลชนสัญจร 

    2.2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
3. การส่งเสริมการลด คัดแยกขยะท่ีต้นทาง และน าไปใช้ประโยชน์ 
    3.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย3R ประชารัฐ 
 3.2) ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ ( Zero waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)           
    3.3) ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 3.4) ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม  
4. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องที่ต้นทาง  
 4.1) พ้ืนที่ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้การจัดการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero waste) 
 4.2) ผลิตสื่อเผยแพร่ต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางศาสตร์พระราชา  
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1. นโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรของรัฐและเอกชนภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น การควบคุมมลพิษ          
การจัดระบบก าจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณและการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะ 

2. นโยบายระดับจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญ
กับการจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการแก้ไข การป้องกันและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          1. การตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของ อปท. ประชาชน โรงเรียน มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากรัฐบาลประกาศให้การ
จัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)  
          2. กระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้การจัดการขยะเป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด และด าเนินโครงการจังหวัด
สะอาด และกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ลงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้โรงเรียน
ได้เลือกน าไปปรับใช้ในโรงเรียน ท าให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานต่างกระทรวง เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และเข้าหาสื่อของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมากข้ึน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1. งบประมาณมีจ ากัดส าหรับการด าเนินการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  
2. เนื่องจากไม่ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่มีการวางแผนบริหารจัดการด้าน

งบประมาณและบุคลากรในการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

3. เจ้าหน้าที่ อปท. ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ 
4. ความล่าช้าในการก าหนดตัวชี้วัด ท าให้แผนงาน TOR ทีก่ าหนดไว้  และการชี้แจงท าความเข้าใจกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ค านิยาม และระยะเวลาในการรายงานผล ก่อให้เกิดความ
สับสน และความสิ้นเปลืองในด้านงบประมาณ เวลา และบุคลากร 

5. การก าหนดค านิยามต่าง ๆ ส าหรับตัวชี้วัดในระดับกระทรวงฯ กรมฯ และจังหวัด ต้องเขียนเงื่อนไขและค า
นิยามให้เหมือนกัน โดยเฉพาะค านิยามเรื่องของการจัดการ การก าจัด และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ือป้องกัน
ความสับสนในการท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตัวเลข ท าให้แต่ละหน่วยงานมีตัวเลขท่ีไม่ตรงกัน 

6. ส านักงาน กพร. ควรเรียกหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ทสจ. จังหวัด 76 จังหวัด  และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 
จังหวัด) มาชี้แจงท าความเข้าใจตัวชี้วัดฯ ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน 
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องใช้ระยะเวลา ท าให้การมีส่วนร่วมใน
บางพ้ืนที่มีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มแกนน าชุมชน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลการด าเนินงานและสร้างการมีส่วน
ร่วมเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานทางวิชาการท่ีส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และ
พัฒนาเป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษา แนะน า อปท. และโรงเรียน ที่มีความต้องการด าเนินกิจกรรม และโครงการด้าน
การจัดการขยะในพื้นที่ หากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการมีแนวนโยบาย
ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป ก็จะส่งเสริมให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการ
ร่วมกันบูรณาการงานร่วมกัน 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 

 
สามารถตรวจสอบเอกสารอ้างอิงได้ที่ ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  

กรมควบคุมมลพิษ  
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          1. ข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยก และน ากลับมาใช้ประโยชน์ ของชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ  
          2. หนังสือราชการ 
          3. สรุปผลการด าเนินงาน 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 3 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area base) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : การจัดการขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
ค าอธิบาย :  
 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่ว

ประเทศ ในปี 2561 ได้ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล การล่องเรือเก็บ
ขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว 
กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ 
กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้ง ปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
หรือสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 หมายถึง ขยะมูลฝอย ซึ่งค านวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
คูณด้วยจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2560 

- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร 0.00189 ตัน/คน/วัน  
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน  
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบล 0.00102 ตัน/คน/วัน  
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา 0.00390 ตัน/คน/วัน  
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนต าบล 0.00091 ตัน/คน/วัน 

เงื่อนไข :   
 ตัวชี้วัด แผนฯ 12 : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

 ค่าเป้าหมาย ตามเอกสารงบประมาณ คือ 6.2 ล้านตัน 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- ร้อยละ 30.09 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่น า
กลับมาใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 30.09 ร้อยละ 36.47   

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1.   จัดท าและส่งข้อก าหนดการด าเนินงาน (Term of Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ าปี 
งบประมาณพ.ศ. 2561 และคู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3  
ให้กับ สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560  

2. จัดฝึกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิดทฤษฏี...สู่การปฏิบัติจริง ”                        
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560  ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด สถจ. 76 จังหวัด  และ คพ. รวม 230  คน    
เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560 

3. จัดท าและส่งหนังสือแจ้งเรื่อง การจัดสรรและเร่งรัดเบิกจ่าย งบประมาณเบิกแทนกัน โครงการเมืองสวยใส 
ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด     
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 

4. ลงพื้นที่ร่วมกับ สสภ. ทสจ. เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการ
ให้ค าปรึกษาแนะน า อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ดังนี้  

1) ทน.แม่สอด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
2) ทม.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
3) ทต.เกาะคา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  
4) ทต.ศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561  
5) ทต.พรหมบุรี และทม.บางระจัน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  
6) ทม.ล าตาเสา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  
7) ทม.ชุมพร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561  
8) ทต.ก าแพง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561  
9) ทต.ควนธานี ทต.สิเกา ทต.คลองปาง จ.ตรัง และพังงา เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2561  
10)ทม.กาฬสินธุ์ ทน.สกลนคร ทม.วารินช าราบ และ ทม.บุรีรัมย์ เมื่อระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน       
    2561 

5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดท าข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ ” ให้กับ สสภ. 1 – 16 
ทสจ. 10 จังหวัด บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ ากัด และ คพ. รวม 60 คน เพื่อหารือ สสภ. และ ทสจ. ในฐานะ
หน่วยงานระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ที่ลงพ้ืนที่ภาคสนามในการส ารวจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลขยะมูลฝอยของ
ประเทศ ในการพิจารณาแนวทางการจัดท าข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ กรอบแผนการไหลของขยะมูลฝอย 
(Waste Flow Diagram) แบบส ารวจข้อมูลขยะมูลฝอยรายเดือน แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รวมทั้งคู่มือค าอธิบายและวิธีการกรอกข้อมูลขยะมูลฝอย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่     
18 กรกฎาคม 2561  

6. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม” ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 
76 จังหวัด สถจ. 76 จังหวัด และ คพ. รวม 220 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในภารกิจงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อให้เกิด
การบูรณาการการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561  

7. จัดท าและส่ง สรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม” 
เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด และ สถจ. 
76 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  

8. ประสานรวบรวมข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด         
“การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน กลับมาภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2561  

9. จัดท าและส่ง รายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง
31 มีนาคม 2560) ให้กับ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 (อ้างอิง 1) 

10. ประสานรวบรวมข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด        
“การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน กลับมาภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2561  

11. จัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560  ถึง 
30 มิถุนายน 2561) ให้กับ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (อ้างอิง 2) 

12. ประสานรวบรวมข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด               
“การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน กลับมาภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  

13. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560  
ถึง 30 กันยายน 2561) (อ้างอิง 3) 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
2. สื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
    สื่อโทรทัศน ์
    สื่อหนังสือพิมพ์ 
    สื่อวิทยุ 
    สื่อออนไลน์ 
    สื่อบุคคล 
    2.1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เพ่ือลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ 
          สื่อโทรทัศน ์

 สื่อวิทยุ 
 สื่อออนไลน์ 
 สื่อมวลชนสัญจร 

    2.2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
3. การส่งเสริมการลด คัดแยกขยะท่ีต้นทาง และน าไปใช้ประโยชน์ 
    3.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย3R ประชารัฐ 
 3.2) ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ ( Zero waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)           
    3.3) ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 3.4) ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม  
4. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องที่ต้นทาง  
 4.1) พ้ืนที่ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้การจัดการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero waste) 
 4.2) ผลิตสื่อเผยแพร่ต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางศาสตร์พระราชา  
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
กรมควบคุมมลพิษ 
       1.  นโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรของรัฐและเอกชนภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น การควบคุมมลพิษ การ
จัดระบบก าจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณและการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะ 
       2.   นโยบายระดับจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและให้
ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการแก้ไข การป้องกันและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          1. การตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของ อปท. ประชาชน โรงเรียน มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากรัฐบาลประกาศให้การ
จัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)  
          2. กระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้การจัดการขยะเป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด และด าเนินโครงการจังหวัด
สะอาด และกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ลงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้โรงเรียน
ได้เลือกน าไปปรับใช้ในโรงเรียน ท าให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานต่างกระทรวง เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และเข้าหาสื่อของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมากข้ึน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
กรมควบคุมมลพิษ 
       1.  งบประมาณมีจ ากัดส าหรับการด าเนินการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 
อปท.  
       2.  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่มีการวางแผนบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและบุคลากรในการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
       3.  เจ้าหน้าที่ อปท. ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
วิชาการ 
       4.  ความล่าช้าในการก าหนดตัวชี้วัด ท าให้แผนงาน TOR ที่ก าหนดไว้ และการชี้แจงท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ค านิยาม และระยะเวลาในการรายงานผล ก่อให้เกิดความ
สับสน และความสิ้นเปลืองในด้านงบประมาณ เวลา และบุคลากร 
       5.  การก าหนดค านิยามต่าง ๆ ส าหรับตัวชี้วัดในระดับกระทรวงฯ กรมฯ และจังหวัด ต้องเขียนเงื่อนไขและ    
ค านิยามให้เหมือนกัน โดยเฉพาะค านิยามเรื่องของการจัดการ การก าจัด และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ือป้องกัน
ความสับสนในการท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตัวเลข ท าให้แต่ละหน่วยงานมีตัวเลขท่ีไม่ตรงกัน 
       6.  ส านักงาน กพร. ควรเรียกหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 จังหวัด) มาชี้แจงท าความเข้าใจตัวชี้วัดฯ ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและ
ชัดเจน 
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องใช้ระยะเวลา ท าให้การมีส่วนร่วมใน
บางพ้ืนที่มีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มแกนน าชุมชน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลการด าเนินงานและสร้างการมีส่วน
ร่วมเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานทางวิชาการท่ีส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และ
พัฒนาเป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษา แนะน า อปท. และโรงเรียน ที่มีความต้องการด าเนินกิจกรรม และโครงการด้าน
การจัดการขยะในพื้นที่ หากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการมีแนวนโยบาย
ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป ก็จะส่งเสริมให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการ
ร่วมกันบูรณาการงานร่วมกัน 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
กรมควบคุมมลพิษ 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย ” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 

 
สามารถตรวจสอบเอกสารอ้างอิงได้ที่ ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  

กรมควบคุมมลพิษ  
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          1. ข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยก และน ากลับมาใช้ประโยชน์ ของชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ  
          2. หนังสือราชการ 
          3. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 4 
 

 
 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation base) 

 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 4 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 

และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรม 
ค าอธิบาย :  

 ก าหนดให้ส่วนราชการเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น  
1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย 

เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้
เป็นย่านนวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น 

2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ 
การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุง
กระบวน งานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
รูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่าย
ต่างๆ เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 
 เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมจะพิจารณาจาก  
1.  การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรมดังนี้  

1.1  ต้องเป็นข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม 
(นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และการให้บริการ 
อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา : 
ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก .พ.ร.) )) 

1.2  ต้องเป็นเรื่องท่ีส่วนราชการยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน  
1.3  ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น 

2.คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วนของเนื้อหาและคุณภาพของ
นวัตกรรม  

2.1  ความครบถ้วนของเนื้อหา ประกอบด้วย หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2  คุณภาพของนวัตกรรม ประกอบด้วย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน มีความเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ที่แสดงถึง
ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานการด าเนินงานจริง ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

 
เงื่อนไข : - 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม  
ต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป 

  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. การแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นนวัตกรรม 
2. คุณภาพของนวัตกรรม 

พิจารณาจากคุณภาพของ
นวัตกรรมต้องมีผลการ

ประเมินตั้งแต่ 50 คะแนน
ขึ้นไป 

ระบบ Webboard QR 
Code รับเรื่องรอ้งเรียนการ

ทุจริต ทส. การประเมิน
ตนเองที่ระดับ 76 คะแนน 

  

   
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

เกณฑ์การพิจารณา ผลการด าเนินการ หลักฐานการอ้างอิง หมายเหตุ 
1. ความครบถ้วนของเนื้อหา  
- หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 
- วัตถุประสงค์ 
- การด าเนินการ 
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
- ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงอย่างเป็น
รูปธรรม 

รายละเอียดแบบสรุปการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

(Innovation base)  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่    

30 กันยายน 2561 

รายละเอียดแบบสรุปการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

(Innovation base) 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่   

30 กันยายน 2561 

 

2. คุณภาพ  
- การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรม 
อย่างน้อยหนึ่งด้าน 
- มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็น
ประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะ
ปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
- แสดงให้เห็นความแตกต่างจาก
กิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน 
- มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่าง
ชัดเจน 
- มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

รายละเอียดแบบสรุปการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

(Innovation base) 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่   

30 กันยายน 2561 

รายละเอียดแบบสรุปการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

(Innovation base) 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่   

30 กันยายน 2561 

 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 77 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายในและนอกอย่างต่อเนื่อง 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพ่ือให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนทราบ 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
Webboard QR Code รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทส. บน Website ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 4 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 

และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย :  

1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรมและตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง
ให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็น
คะแนนพิเศษ เพ่ือน ามาพิจารณาในการแต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน  

2. ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 
กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณ
งานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3. แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี้  
1. การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด าเนินการ ทั้ง 3 

กิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 
2. การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดย
สามารถเลือกเรื่องใดมาด าเนินการก่อนหลังก็ได้   

3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 6 กิจกรรม เพื่อด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเรื่องที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การเพ่ิมการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้าน
ทุจริต 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร 

การรายงานผล 
1. การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการ

เริ่มรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือน
กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

2. การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป (ไม่นับรวม
วันหยุดราชการ)  

3. การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และรายงานต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน
จนกระท่ังกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

4.  ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนราชการสามารถก าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการ และรายงานผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมจนกว่าจะสิ้นสุดแผนการด าเนินงาน  

ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การรายงานผล 

1.  การลด
พลังงาน 
- พลังงานด้าน
ไฟฟ้า 
- พลังงานด้าน
น้ ามันเชื้อเพลิง 

• ราชการบริหารส่วนกลางใน
สังกัด 
ส่วนราชการระดับกรมท่ี
จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 
และรวมถึงส่วนราชการที่
ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน 
แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่า
มาตรฐาน(ทุกเดือน) 

 

รายงานผลการใช้พลังงาน
ทุกเดือนจนจบ
ปีงบประมาณผ่านระบบ 
e-report.energy.go.th 
ของกระทรวงพลังงาน 
 

2.  การลด
กระดาษ 

• ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการส่วนกลางใน
ภูมิภาค  
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ
กระดาษลดลง ร้อยละ 10   

• รอบท่ี 1 ร้อยละ 5 

• รอบท่ี 2 ร้อยละ 10   (นับ
สะสม) 

รายงานงบประมาณการ
จัดซื้อกระดาษที่ลดลง  
(เฉพาะเดือนที่มีการจัดซื้อ
กระดาษ) 

3.  การประหยัด
งบประมาณ 

• ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการส่วนกลางใน
ภูมิภาค 
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณท่ีสามารถประหยัด
ได้ ร้อยละ 5 

• รอบท่ี 1 ร้อยละ 2 

• รอบท่ี 2 ร้อยละ 5   (นับ
สะสม) 

รายงานการใช้
งบประมาณท่ีลดลง  
(เฉพาะเดือนที่สามารถ
ประหยัดงบประมาณได้) 

 
รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ 1200/ว 25 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 
 
เงื่อนไข :  
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 12 กิจกรรม และจัดส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2560 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80 
  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 
80 

ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 
88.24 

  

   
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ล าดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 สรุปผลการด าเนินงานของ สป.ทส. 
(1) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 1,121,001.55 บาท 
(2) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ก.ย.61) 0 บาท 
(3) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ใช้จริง (ก.ย.61) 0 บาท 
(4) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (ก.ย.61) 0 บาท 

งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (สะสม) (ต.ค.60-ก.ย.61) 472,647.60 บาท 
2 สรุปผลการด าเนินงานของ สป.ทส. 

(1) งบประมาณที่จะน ามาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 17,248,241.55 บาท แบ่งเป็น 
งบลงทุน 11,000,000.00 บาท  
- ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน (10 รายการ) 11,000,000.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น 500,000.00 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 500,000.00 บาท 
งบด าเนินงาน 5,748,241.55 บาท 
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 149,000.00 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 20,000.00 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 4,458,240.00 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน (ประหยัดงบซื้อกระดาษ) 1,121,001.55 บาท 

(2) งบประมาณที่ประหยัดได้จริง (ก.ย.61) 10,692,700.00 บาท 
(3) งบประมาณที่ประหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค.60-ก.ย.61) 15,219,125.60 บาท 

3 3.1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.2 จัดท าแบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานรายงานตามแบบฟอร์ม 
3.3 หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
รายงานตามแบบฟอร์มภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดจากท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  
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ล าดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 
 3.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ได้ร้อยละ 100 ทุกเดือน 
4 4.1. ให้ความรู้เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 ให้ความรู้เครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

5 5.1 เริ่มด าเนินการจัดท า Application “App line” ใช้ช่ือว่า “คลินิกกฎหมาย” 
5.2. ท าการประชาสัมพันธ์พร้อมแจกโบชัวร์ ในการจัดประชุมสัมมนากฎหมายสัญจร ครั้งท่ี 5 จ. เชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 7-
8 ก.พ. 2561 
5.3 ท าหนังสือแจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ทราบ และเพื่อประชาสัมพันธ์ถึง
การให้บริการ Application line “คลินิกกฎหมาย” 
5.4 กองกฎหมายเปิดตัว Application line “คลินิกกฎหมาย” อย่างเป็นทางการในการประชุม Morning Talk เมื่อ
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

6 6.1. ได้ศึกษากรอบตัวช้ีวัดที่ก าหนด น าไปจัดท าขอบเขตการด าเนินงานการบูรณาการฐานข้อมูลหน่วยรับตรวจ                                                          
6.2 ได้ศึกษารูปแบบการน านวัตกรรมอย่างง่าย ส าหรับน ามาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลบูรณาการ (การสื่อสารข้อมูลตรง
ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงกับผู้บริหาร)  
 ซึ่งได้น ามาสังเคราะห์สรุปแนวโน้มความเหมาะสมเพื่อการใช้งาน ประกอบด้วย 
- ระบบLine Group   - Google Drive   - Dropbox                          
6.3 ได้ศึกษารายละเอียดโครงการตามแผนการตรวจราชการทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น ามาจ าแนก
หมวดหมู่ ของกลุ่มภารกิจ/โครงการ  ก าหนดหัวข้อเรื่องฐานข้อมูลที่ต้องการใช้ประโยชน์  
6.4 ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจ ความมีอยู่ในฐานข้อมูล ของหน่วยรับตรวจ (ส่วนกลาง) ณ ปัจจุบัน โดยได้น าส่ง
ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ครบถ้วน และได้รวบรวมน ามาประมวล สรุปส าหรับการประกอบการจัดประชุมคัดเลือก
ฐานข้อมูล  
6.5 ได้ออกแบบจัดท าผังการจัดท าฐานข้อมูลการจัดท าช่องทางการสื่อสาร 
6.6 ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดและทีมงานจัดเตรียมในเรื่อง การจัดท าหนังสือเชิญ /จัดเตรียมเอกสารการประชุม 
เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ในข้ันเตรียมการ ท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการกองเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
มอบอ านาจ ตามค าสั่ง สป.ทส. ที่ 708/2561และ709/2561 ซึ่งต้องประสานกองกลาง ในการยืนยันเพื่อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เป็นผลให้ต้องด าเนินการในกระบวนการเพื่อเสนอการขออนุมัติใหม่ เลื่อนวันจัดประชุมดังกล่าว มีการปรับวันจัดประชุม 
ผต.ทส. และหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจส่วนกลางเพื่อรับทราบวิธีการและการน าเข้า
ข้อมูล ในวันที2่2 สิงหาคม 2561  เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ตามหนังสือท่ี 
ทส 0206.4/245 ลว 16 สิงหาคม 2561 
6.7 จัดท ารายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุม หนังสือท่ี ทส 0206.4/ว 3227 รับรองรายงานการประชุม
ฯและจัดท าระบบGoogle Drive โดย มีช่ือ mnredata@gmail.comลงในระบบมือถือและสร้างระบบLine Group
ระหว่างผู้ตรวจราชการและผู้ประสานงานหลักระดับกรม 
6.8 จัดท ารายงานผู้บริหารส านักฯ ตามหนังสือท่ี ทส 0206.4/2169 ลว 24 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานการประชุม
รับฟังการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ4.2 การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดย่อยที่ 4.2.1 การบูรณาการฐานข้อมูลหน่วยรับตรวจ กองตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2561 
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ล าดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 

7 - การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมร่วมกันอย่างคุ้มค่า ประหยัดปริมาณการใช้เอกสาร
ประกอบการประชุม ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษเพื่อสนับสนุนการประชุม 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนและการสื่อสารได้จัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล โดยใช้ใช้ระบบคิวอาร์โค้ด ในการ
สแกนเอกสารของการประชุมในแต่ละครั้ง ในปีงบประมาณ 2561 โดยผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน ตุลาคม 
2560 - กันยายน 2561 นับจ านวนเอกสารได้เป็นปริมาณเอกสารโดยรวมจาก QR Code  จ านวน 96,958 แผ่น คิดเป็น
เอกสารที่สามารถลดจ านวนการใช้กระดาษ ลงได้จ านวนร้อยละ 44.86  โดยค่าเป้าหมายการด าเนินการ : ปริมาณ
เอกสารลดลง ร้อยละ 5 เทียบกับปริมาณการใช้เอาสาร ปี 2560 

8 คณะท างานการจัดการความรู้ สป.ทส. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ใน
วันท่ี 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ
จัดการความรู้สู่การปฏิบัติที่สอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ สป.ทส. ทั้ง 5  ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็นองค์
ความรู้ที่สนุบสนุนการท างานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ านวน 1 องค์ความรู้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 2 องค์ความรู้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ านวน 14 องค์ความรู้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ จ านวน 1 องค์ความรู้  
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ จ านวน 11 องค์ความรู ้ 
โดยมีประโยชน์ที่ได้รับ คือ  
1. คณะท างานการจัดการความรู้ สป.ทส. และบุคลากรในสังกัด สป.ทส. จะได้น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง 29 องค์ความรู้ ท าให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย   
2. บุคลากรมีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สป.ทส. เช่น การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มีการใช้เครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี สามารถบริหารข้อมูลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และน าไปประยุกต์ใช้กับงานอ่ืนได ้
3. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ จะได้รวบรวมและจัดเก็บเป็นเอกสาร พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บ
ไซด์การจัดการความรู้ของ สป.ทส. ท าให้องค์ความรู้สะดวกแก่การเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน ของบุคลากร
ภายใน สป.ทส. และบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจ 
4. สป.ทส. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ ตลอดจนนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
5. การสร้างเครือข่ายภายใน สป.ทส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกิดการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

9 1.เจ้าหน้าท่ีส่วนนิรภัยการบินฯ กองการบิน ได้หารือกับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 5 ม.ิย. 61 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีกรมฯ จะแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการร่วมหารือ การจัดท าคู่มือด้านนิรภัยการบิน ให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ต่อไป 
2. จัดท าคู่มือมาตรฐานนิรภัยการบิน 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเนื่องจากก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผู้บริหารองค์การ 
2. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. ตรวจสอบผลการลดพลังงานผ่าน wwwe-report.energy.go.th 

2. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 0210/1626 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานผล
การด าเนินงานตัวชี้วัด 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกันยายน 2561 

3. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 0210/1719 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การรายงาน
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบ 2 ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 5 
 

 
 

ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential base) 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 5 
ศักยภาพในการการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential base)  

ตัวช้ีวัดที่ 1 : การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ค าอธิบาย :  
1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ  โดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี้ (1) วงเงินงบประมาณสูงสุด  (2) 
โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมีความสอดคล้อง
กับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคัญ/ นโยบายเร่งด่วน  การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่าย

อยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่  90-100 %) 
 เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-

100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และในกรณีท่ีผลการด าเนินงาน/ผลผลิต
โครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่า
เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 
และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดัปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) 

เงื่อนไข : - 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ของส่วนราชการ ในช่วง 6 เดือนแรก 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของส่วนราชการ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การจัดท าและด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นการวัดสมรรถนะในการ 
ส่งมอบผลผลิตและการใช้

จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือแสดง
ถึงศักยภาพของส่วนราชการ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
86.84 
- ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
88.07 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ล าดับ 
 
 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบที่ ๒ 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ เป้าหมาย 

ผล
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

1 โครงการป้องกัน
ปราบปรามการบุกรุก
ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมโดย
บูรณาการอากาศยาน
กับภาคพื้นดิน 

23.0000 ล้านไร ่ พื้นที่ป่าได้รับการ
รักษาด้วยการ
ปฏิบัติการบิน 
66.7 ล้านไร่  
(ซ้ าพื้นที่เดิม) 

พื้นที่ป่าได้รับการ
รักษาด้วยการ
ปฏิบัติการบิน 
54.42 ล้านไร่  
(ซ้ าพื้นที่เดิม) 

81.59 23.0000 21.7452 94.54 

2 โครงการลดของเสีย
ในแหล่งน้ าวิกฤต
และจัดการคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าหลัก 

19.7700 ตัวอย่าง 2,000 2,605 100 19.7700 20.9103 105.77 

3 โครงการพัฒนา
ระบบมาตรฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้าน 

32.0000 แห่ง 256 แห่ง
เป้าหมายมี
คุณภาพน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

ประกาศกรม
อนามัย 

720 แห่ง
เป้าหมายมี
คุณภาพน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

ประกาศกรม
อนามัย 

100 32.0000 32.4254 101.33 

4 โครงการประสาน
ความร่วมมือในการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอย
และของเสีย
อันตรายในพ้ืนท่ี
จังหวัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

12.8004 ร้อยละ ด าเนินการตาม
แผนการประสาน
ความร่วมมือใน

การก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ตามแผนจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย 
ได้ร้อยละ 100 

ด าเนินการตาม
แผนการประสาน

ความร่วมมือในการ
ก ากับติดตามการ

ด าเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอย

และของเสีย
อันตรายได้ร้อยละ 

100  

100 12.8004 12.7472 99.58 

5 โครงการติดตาม
ตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษ
ตามแนวคิดประชารัฐ
เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 
 

8.0000 แห่ง ตรวจสอบ
แหล่งก าเนิด

มลพิษ จ านวน 
800 แห่ง 

ตรวจสอบ
แหล่งก าเนิด

มลพิษ จ านวน  
937 แห่ง 

100 8.0000 7.9816 99.77 
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ล าดับ 
 
 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบที่ ๒ 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ เป้าหมาย 

ผล
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

6 โครงการสร้างความ
ร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นท่ีเพื่อ
รับรองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

53.2000 แห่ง พื้นที่ต้นแบบที่
หน่วยงานเข้าไป
พัฒนาศักยภาพ 
ในการป้องกัน 

และลดผลกระทบ
จากการ

เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ไม่น้อยกว่า  
38 แห่ง 

พื้นที่ต้นแบบที่
หน่วยงานเข้าไป

พัฒนาศักยภาพใน
การป้องกัน 

และลดผลกระทบ
จากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
ไม่น้อยกว่า 
 38 แห่ง 

100 53.2000 50.9053 95.69 

7 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
ระบบบูรณาการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

20.0000 ระบบ 
 
 
 
 
 
 

ระบบ 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 

1. Web 
Application 
ส าหรับ
ให้บริการการ
ตรวจสอบแนว
เขตทรัพยากร
ป่าไม้ 
2. Mobile 
Application 
ส าหรับ
ให้บริการการ
ตรวจสอบแนว
เขตทรัพยากร
ป่าไม้ 
3. หลักสูตร
ฝึกอบรมจ านวน 
3 หลักสูตร 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

0 20.0000 0.0000 0.00 

8 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
แนวพระราชด าริ (ปิด
ทองหลังพระ) 

8.5000 แห่ง ชุมชนต้นแบบ 
12 แห่ง 

ด าเนินการ
โครงการแล้ว

เสร็จ 

ชุมชนต้นแบบ 
12 แห่ง ได้รับ

ด าเนินการ
โครงการแล้ว

เสร็จ 

100 8.5000 8.2128 96.62 

9 การเจรจาและ
ประชุมนานาชาต ิ

7.0000 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 
12 ครั้ง 

เข้าร่วมประชุม 
12 ครั้ง 

100 7.0000 6.9988 99.98 
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ล าดับ 
 
 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบที่ ๒ 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ เป้าหมาย 

ผล
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

10 โครงการประชุม
ระดับรัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ประเทศอนุภาคลุ่ม
น้ าโขง ครั้งท่ี 5 และ
การประชุมที่
เกี่ยวข้อง 

3.0000 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับ 

1. มีการรับรอง
เอกสารผลลัพธ์
การประชุม
ระดับรัฐมนตรี
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มประเทศ
อนุภาคลุ่มน้ า
โขง ครั้งที่ 5 
2. มีแถลงการณ์
ร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรี
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่ม
ประเทศอนุภาค
ลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ 
5 

ผลการด าเนินงาน
สามารถ
ด าเนินการแล้ว
เสร็จในรอบ 6 
เดือนแรก 

100 3.0000 3.0000 100.00 

เฉลี่ยผลการด าเนินงาน 86.84 ผลเบิกจ่าย (GFMIS) 88.07 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
2. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ ทส. 0207.2/ว 962 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2561 เรื่อง การด าเนินการตัวชี้วัด
ที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ของ สป.ทส. 

2. หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.2/ว 1215 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง        
ขอเชิญประชุมติดตามการด าเนินการตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ชาติของ สป.ทส.(10 โครงการ) รอบท่ี 2 (เม.ย.-ก.ย.61) 

3. หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.2/ว1500 ลงวันที่ 28 มิถุนายน2561 เรื่อง          
การด าเนินการตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของ สป.ทส. 

4. หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.2/ว1326 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง       
การด าเนินการตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของ สป.ทส. 

5. หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.2/ว 1923 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง         
การด าเนินการตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88 

6. หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.2/ว 1996 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมติดตามการด าเนินการตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ชาติ    
ของ สป.ทส. (10 โคงการ) รอบท่ี 2 (เม.ย. -ก.ย.61) ครั้งที7่/2561 

7. หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ ทส 0207.2/ 2354 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระดับส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 2 (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) 
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ตารางสรุปเป้าหมายตัวช้ีวัด 5.1 การจัดท าและการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เป้าหมายรอบที1่ เป้าหมายรอบที2่ 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย ผลผลิต การเบิกจ่าย 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรมโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

1 โครงการป้องกันปราบปรามการ
บุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการ
อากาศยานกับภาคพื้นดิน 

0900246012700002 23.0000 พื้นที่ป่าได้รับการรักษา
ด้วยการปฏิบัติการบิน 30 

ล้านไร ่

8.1000 พื้นที่ป่าได้รับการรักษา
ด้วยการปฏิบัติการบิน

54.42ล้านไร่ (บินซ้ าพื้นที่
เดิม) 

21.7452 

2. พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าผิวดินและน้ าใต้
ดินเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 

2 โครงการลดของเสียในแหล่งน้ า
วิกฤตและจัดการคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าหลัก 

0900245014700001 19.7700 1,000 ตัวอย่าง 9.8500 2,605ตัวอย่าง 20.9103 

3 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน 

0900245016700001 32.0000 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 912 
แห่ง 

10.0000 720แห่งเป้าหมายมี
คุณภาพน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานประกาศกรม
อนามัย 

32.4254 

3. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ก ากับ 
ควบคุมอนุรักษ์และฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 โครงการประสานความร่วมมือ
ในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายใน
พื้นที่จังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

0900243013700001 12.8004 ด าเนินการตามแผนการ
ประสานความร่วมมือใน
การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายได้ร้อยละ 
50 

4.48014 อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนการประสานความ
ร่วมมือในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 

12.7472 
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ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เป้าหมายรอบที1่ เป้าหมายรอบที2่ 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย ผลผลิต การเบิกจ่าย 

 5 โครงการติดตามตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษตามแนวคิด
ประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

0900249002700003 8.0000 ตรวจสอบแหล่งก าเนิด
มลพิษจ านวน 320 แห่ง 

4.3991385 ตรวจสอบแหล่งก าเนิด
มลพิษจ านวน 937แห่ง 

7.9816 

4. พัฒนากลไกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ
ปรับตัวและลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

6 โครงการสร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ีเพื่อ
รับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

0900247011700001 53.2000 31.58153 พื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงาน
เข้าไปพัฒนาศักยภาพใน

การป้องกันและลด
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศไม่น้อยกว่า 38 
แห่ง 

50.9053 ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจัดสรร
งบประมาณภายใต้
โครงการฯให้แก่ 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดครบ 

76 จังหวัด 

5. พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิ
บาล เพื่อเพิ่มสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและระบบบูรณาการ
ติดตามและประเมินผล 

0900246012700001 20.0000 1. ฐานข้อมูลภาพถ่ายทาง
อากาศเก่าและตรวจสอบ
แนวเขตทรัพยากรป่าไม ้
2. ต้นแบบของระบบงาน 
(phototype) 

3.0000 N/A N/A 

8 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 
(ปิดทองหลังพระ) 

0900238025700002 8.5000 ชุมชนต้นแบบ 12 แห่ง 
ได้รับการอนุมัติโครงการ
ตามแผนพัฒนาชนบทฯ 

2.9750 ชุมชนต้นแบบ 12 แห่ง 
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ 
ประสานงานเตรียมการ
ด าเนินงานตามแผน 

8.2128 
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ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เป้าหมายรอบที1่ เป้าหมายรอบที2่ 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย ผลผลิต การเบิกจ่าย 

9 การเจรจาและประชุมนานาชาต ิ 0900249002700001 7.0000 เข้าร่วมประชุม5 ครั้ง 3.9561 เข้าร่วมประชุม12 ครั้ง 
(สะสม) 

6.9988 

10 โครงการประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงครั้งท่ี 
5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

0900249002700002 3.0000 1.การรับรองเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงครั้งที่ 5 
2.แถลงการณ์ร่วมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงครั้งที่ 5 

3.0000 
1. การรับรองเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คร้ังที่ 5 
2. แถลงการณ์ร่วมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง คร้ังที่ 5 
 

3.00000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมท้ังหมด     187.2704         
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

องค์ประกอบท่ี 5 
ศักยภาพในการการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential base)  

ตัวช้ีวัดที่ 2 : การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
ค าอธิบาย :  

1.  ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม 
(transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง  (Credible and Trusted 
Government) โดยการท างานของภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected 
Government) การท างานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และการเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพ่ือให้ภาครัฐมีความคล่องตัว
กระชับมากขึ้น มีการผ่องถ่ายภารกิจที่ไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่ส าคัญ คือ  

     1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่  
     2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และตอบ

โจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform  
     3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 
     4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจ และการ

ปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform  
3.  การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวชี้วัดนี ้ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญการเชื่อมโยงภารกิจของ

กระทรวงกับนโยบายที่ส าคัญของประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ที่
มีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงใน
การเตรียมพร้อม 
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต  โดยการก าหนด Value 
Proposition, Portfolio Analysis, Business Model และการปรับบทบาทไปสู่ Government 4.0 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันทั้งส่วน
ภารกิจหลัก (Core function) และภารกิจรอง (Non-core function) เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจของกรม โดยมีเป้าหมายหลักให้หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ทั้งในส่วนโครงสร้าง หน่วยงานที่มีความกระชับ
คล่องตัว 
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ต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการท างานที่ใช้ digital platform เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เอื้อต่อสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทัลอนาคต รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรให้รองรับต่อการท างานในบทบาทภารกิจและรูปแบบ การท างานใหม่ของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่และ
อ านาจ ประเด็นยุทธศาสตร์กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้างและอัตราก าลัง เป็นต้น 

รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ 1200/ว 24 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มที่ 1 ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ ไม่สังกัดส านัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง)  
การประเมินผลพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ทั้ง 2 ส่วนคือ  
1. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง (ทุกกรมในสังกัดกระทรวงด าเนินการร่วมกัน)   
2. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม โดยพิจารณาผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ไว้ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
แผนปฏิรูปองค์การ 
ระดับกระทรวง 

ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให ้
จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ 

1.  ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที ่ปรับตาม
ข้อสังเกตคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 100%  
(กรณีที่ไม่มีการแก้ไข ในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่า
ผ่านการประเมินตามตัวช้ีวัดนี้)  

2.  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรม 

แผนปฏิรูปองค์การ 
ระดับกรม 

ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให ้
จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ 

 
กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง 
การประเมินผลพิจารณาจากผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การเทียบกับ ค่าเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
แผนปฏิรูปองค์การ ระดับ
กรม 

ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้
จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ 

1. ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที ่ปรับตาม
ข้อสังเกตคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีที่
ไม่มีการแก้ไข ในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่าผ่าน 
การประเมินตามตัวช้ีวัดนี้)  

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะ ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรม 

 
 

เงื่อนไข : - 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การภายใน 
วันที่ 20 เมษายน 2561 

จัดส่งแผนการปฏิรูปองค์การที่ได้ปรับปรุงตาม
ข้อสังเกต/ 

ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายในวันที่ 30 กันยายน 
2561 

  
            ตามหนงัสอืเวียนส านกังาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 24 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ได้แจ้งแนวทางการ
ประเมินผลตัวชี้วัด 5.2 แล้ว นั้น เพ่ือให้การประเมินผลในรอบสองเป็นไปตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้
พิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ และสามารถติดตามผลการด าเนินการดังกล่าวได้ ส านักงาน ก.พ.ร. ขอ
ยกเลิกแนวทางการประเมินตามหนังสือเวียนดังกล่าว และขอปรับแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัด 5.2 ในรอบการ
ประเมินที่สอง ดังนี้ 

แนวทางประเมิน (เดิม) แนวทางประเมิน (ที่ปรับใหม่) 
พิจารณาใน 2 ประเด็น คือ พิจารณาจากแบบฟอร์มการจัดท าข้อเสนอการ

เปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที่ปรับตาม
ข้อสังเกตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณี
ที่ไม่มีการแก้ไข ในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่า
ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดนี้) 
 

 ความครบถ้วนของประเด็นตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 ผลผลิต (Output) ที่ก าหนดในแต่ละประเด็น ต้อง
เป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณในแต่ละปี 

 หากมีรายละเอียดครบถ้วนในทุกประเด็นตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด จึงจะถือว่า “ผ่าน” 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หมายเหตุ : ผลผลิต (Output) ที่จะได้รับเมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ติดตาม ประเมินผล
ในงบประมาณปี พ.ศ. 2562 – 2564 ต่อไป 
 
การรายงานผลการด าเนินงาน :  
            ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลแบบฟอร์มการจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบไฟล์ Word และรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะในระบบ e-SAR 
เท่านั้น (ไม่ต้องจัดส่งเอกสารไปยังส านักงาน ก.พ.ร.) ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หรือตามปฏิทินของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ที่แจ้งปิดระบบ e-SAR (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การด าเนินการจัดท าแผน
ปฏิรูปองค์การ 

จัดส่งข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง ในระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ถึง 2564) ในระบบ e-SAR 

ภายใน 
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

จัดส่งข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง ในระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ถึง 2564) ในระบบ e-SAR 

ภายใน 
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

  

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. จัดประชุม เรื่อง การเตรียมการน าเสนอร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ าใน
แผ่นดิน เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรม
ควบคุมมลพิษ 

2. จัดประชุม เรื่อง การเตรียมการน าเสนอร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุม
มลพิษ 

3. จัดประชุม เรื่อง การเตรียมการน าเสนอร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภารกิจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่       1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 
2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

4. จัดประชุม เรื่อง การเตรียมการน าเสนอร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอ านวยการ เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

5. จัดประชุม เรื่อง การปรับร่างแผนปฏิรูปองค์การ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

6. จัดประชุม เรื่อง การพิจารณาเพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิรูปในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน         
พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

7. จัดประชุม เรื่อง การพิจารณาเพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิรูปในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. จัดประชุม เรื่อง การปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2564) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 
ถึง16.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ห้องประชุม 205 ชั้น 2 และห้องประชุม 301 ชั้น 3  อาคาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ และข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
2. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
     1. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบไฟล์ Word และรูปแบบไฟล์ PDF 
 


