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

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
สูงกว่าเป้าหมาย ระดับมาตรฐาน 

หมายเหตุ : 
 หมายถึง ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่า ร้อยละ 67) 
 หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67) 
 หมายถึง ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ ากว่า ร้อยละ 50) 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 
1. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อ
การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม
ของกระทรวง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 

    

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวน
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 

    

1.1.1 จ านวนพ้ืนท่ีป่าไม้ – ส ารวจ
จากภาพถ่ายดาวเทียม 

- - - - 

1.1.2 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืน
ได้ - เข้าครอบครอง 

16,125 ไร ่ 7,768.43 ไร ่   

ปม. 11,125 ไร ่ 3,448.76 ไร ่   

อส. 2,500 ไร่ 2,565.67 ไร ่   
ทช. 2,500 ไร ่ 1,754.00 ไร่   

1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า     

 - ปม : เตรียมพื้นท่ีปลูกป่าสงวน 
92,000 ไร ่และกล้าไม้ 

18,400,000 กล้า 

เตรียมพื้นท่ีปลูกป่าสงวน 
92,000 ไร ่และเตรียมกล้าไม้ 

18,400,000 กล้า 

  

 - อส. : แผนที่ขอบเขตพื้นท่ี
เป้าหมายแปลงปลูกป่าอนุรักษ์ 

แผนที่ขอบเขตพื้นท่ีเป้าหมาย
แปลงปลูกป่าอนุรักษ์ จ านวน 

84,612 ไร่ 

  

- ทช. : เตรียมพื้นท่ีชายเลน 
3,000 ไร่ 

เตรียมพื้นท่ีชายเลน 3,000 ไร ่   

1.2  จ านวนครัวเรือนในพื้นที่ขาด
แคลนน้ าได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ า  

84,000 ครัวเรือน 

(ผลของ ทบ. 84,000) 
90,966 ครัวเรือน   
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.3 จ านวนแหล่งน้ าท่ีมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ด ี

55 แห่ง 55 แห่ง   

1.4 ร้อยละของคุณภาพอากาศในพื้นที่
วิกฤตหมอกควันอยู่ในระดับมาตรฐาน 

    

จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 91.45 ร้อยละ 97.62   

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 78.86 ร้อยละ 95.29   

จังหวัดล าปาง ร้อยละ 86.26 ร้อยละ 96.17   

จังหวัดล าพูน ร้อยละ 91.10 ร้อยละ 98.82   

จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 88.59 ร้อยละ 97.62   

จังหวัดน่าน ร้อยละ 95.36 ร้อยละ 100   

จังหวัดพะเยา ร้อยละ 87.71 ร้อยละ 100   

จังหวัดแพร ่ ร้อยละ 89.33 ร้อยละ 94.12   

จังหวัดตาก ร้อยละ 86.20 ร้อยละ 77.65   

1.5 การจัดการคุณภาพอากาศ     

1.5.1 ค่าเฉลี่ยเบนซิน ในพื้นที่มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง 

2.70 ไมโครกรัม 

ต่อลูกบาศก์เมตร 
2.80 ไมโครกรัม 

ต่อลูกบาศก์เมตร 
  

1.5.2 ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 56.16 ร้อยละ 40.91   

2. ความส าเร็จในการจัดท าดัชนีด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างดัชนีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างดัชนีด้าน 

ทส.  
วันท่ี 26 มีนาคม 2561 

  

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

    

1.1 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง ต.ค. 
2560 – มี.ค. 2561 ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง 
ต.ค. 2560 – ม.ีค. 2561 ได้

ครบถ้วน ร้อยละ 120 

  

1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่
ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ร้อยละ 100 - - - 

2. การพัฒนาบุคลากรและการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาบุคลกร (สู่มิติอนาคต) 

1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงประกอบด้วย ปก.ทส.หรือ 

รอง ปก.ทส. ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธาน หัวหน้าส่วนราชการและ

หน่วยงานรับวิหาสกิจ/องค์การมหาชน
ในสังกัด ทส หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ผอ.กยผ. ผอ.กตป. เป็นกรรมการ ผอ.

กกล./สพบ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

1) มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ 

2) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง 

3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
จัดท าร่างกรอบแนวคิดและแนว

ทางการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

2) จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
จัดท าร่างกรอบแนวคิดและแนว

ทางการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 

4) จัดท าข้อมูลองค์กร วิเคราะห์
โครงสร้าง ภารกิจหลัก ภารกิจรอง

ของหน่วยงาน ปริมาณงานและความ
จ าเป็นของภารกิจในปัจจุบันและ

อนาคต 
องค์ประกอบท่ี 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 
1.การจัดการขยะมูลฝอย     
1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

จัดท ารายงาน 
สรุปข้อมูลขยะตกค้างใหม่ 

จัดท ารายงานสรุปข้อมูลขยะ
ตกค้างใหม่ 

  

1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง 

- - - - 

1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 

- - - - 

องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ  (Innovation base) 
1. การพัฒนานวัตกรรม - - - - 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินกิจกรรมได ้
ร้อยละ 80 

ด าเนินกิจกรรมได ้
ร้อยละ 100 

  

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของส่วน
ราชการ ในช่วง 6 เดือนแรก

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
104.79 

- ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.18 

  

2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ 

จัดส่งแผนปฎิรูปองค์การภายใน
วันท่ี 20 เมษายน 2561 

จัดส่งแผนปฎิรูปองค์การภายใน
วันท่ี 20 เมษายน 2561 

  

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 - 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวนพื้นที่ปุาไม้ (ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียม) 

- ไม่วัดผลในรอบ
การประเมินที่ 1 

- - 

 
 

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 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – 
เข้าครอบครอง (ไร่) 

16,125 ไร่ 7,768.43 ไร่   

- ปม. 11,125 ไร่ 3,448.76 ไร่   
- อส. 2,500 ไร่ 2,565.67 ไร่   
- ทช. 2,500 ไร่ 1,754.00 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 
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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 
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9. ผลการด าเนินงาน 
ผลการปฏิบัติงานทวงคืนพ้ืนที่ปุา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 2,290.24 ไร่ (ต่ ากว่าเปูาหมาย) 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
        1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ก าหนดเปูาหมายด าเนินการรื้อถอนผลอาสินในพื้นที่บุกรุก จ านวน 
5,000 ไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้กรมฯ ได้ด าเนินการติดปูายประกาศค าสั่งตาม มาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว จ านวน 7 5 แปลง เนื้อที่รวม 3,837.80 ไร่ แต่ยังมิได้ด าเนินการ
รื้อถอนผลอาสิน เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดและคุณลักษณะ ( TOR) โครงการรื้อถอนผลอาสินในพื้นที่บุกรุก 
ส่งผลให้การเซ็นสัญญาโครงการ และการด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
 

ผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
จ านวน 75 แปลง เนื้อท่ีรวม 3,837.80 ไร่ 

หน่วยงาน ผลการด าเนินการติดป้ายประกาศค าสั่งตามมาตรา 25 
สบทช. 1 51 แปลง 2,518.40 ไร่ 
สบทช. 4 8 แปลง 536.16 ไร่ 
สบทช. 5 3 แปลง 432.38 ไร่ 
สบทช. 9 7 แปลง 212.86 ไร ่
หน่วยงาน ผลการด าเนินการติดป้ายประกาศค าสั่งตามมาตรา 25 
สบทช. 10 6 แปลง 138 ไร ่

รวม 75 แปลง 3,837.80 ไร่ 
          2.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการด าเนินการติดปูายประกาศแสดงการเข้าครอบครองพ้ืนที่ 
และรื้อถอนผลอาสินโดยการด าเนินการตาม มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในพื้นที่ท่ี
คดีถึงที่สิ้นสุดแล้วในท้องที่อ่ืน จ านวน 16 แปลง เนื้อท่ีรวม 1,754 ไร่ 

ผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
จ านวน 16 แปลง เนื้อที่รวม 1,754.00 ไร่ 

หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 
สบทช. 1 15 แปลง 1,661.00 ไร่ 
สบทช. 5 1 แปลง 93.00 ไร่ 

รวม 16 แปลง 1,754.00 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 
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                     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 
 
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  
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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 
          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 – 31 มีนาคม 2561 หน่วยงานกรมปุาไม้ 
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 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 าลาย
และปุาท่ีเสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านปุาไม้ ดังต่อไปนี้  

1) ปฏิบัติตามข้ันตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูปุาท่ีกรมปุาไม้ก าหนด อาทิ การคัดเลือกพ้ืนที่และ
ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับชนิดปุา อาทิ ปุาเบญจพรรณ ปุาดิบแล้ง ปุาดิบเขา ปุาดิบชื้น 
ปุาเต็งรัง 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 และกล้า
ไม้ 18,400,000 กล้า 

92,000 ไร่ 

- อส. : แผนที่ขอบเขตพ้ืนที่เปูาหมายแปลงปลูกปุา
อนุรักษ์ 

84,612 ไร่ 

- ทช. : เตรียมพื้นท่ีชายเลน 3,000 ไร่ 3,000 ไร่ 
รวม 176,612 ไร่ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนพ้ืนทีก่าร
ปลูกฟ้ืนฟูปุา 

- ปม : เตรียมพื้นท่ีปลูกปุาสงวน 
92,000 ไร ่และกล้าไม้ 

18,400,000 กล้า 

เตรียมพื้นท่ีปลูกปุาสงวน 92,000 ไร ่

และเตรียมกล้าไม้ 18,400,000 กล้า 
  

- อส. : แผนที่ขอบเขตพื้นท่ีเปูาหมาย
แปลงปลูกปุาอนุรักษ์ 

แผนที่ขอบเขตพื้นท่ีเปูาหมายแปลง
ปลูกปุาอนุรักษ์ จ านวน 84,612 ไร่ 

  

- ทช. : เตรียมพื้นท่ีชายเลน 3,000 
ไร่ 

เตรียมพื้นท่ีชายเลน 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  
     ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติงานในการ
ปลูกฟ้ืนฟูปุา เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดต่อไป 
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 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 
มีนาคม 2560) ปรากฏว่า มีผลการด าเนินงาน โดยด าเนินการจัดท าแผนที่ขอบเขตพ้ืนที่เปูาหมายแปลงปลูกปุา
อนุรักษ์ จ านวน 84,612 ไร่รายละเอียดตามสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปลูกปุาในพื้นที่อนุรักษ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561รอบท่ี 1ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (แยกราย สบอ.)  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
1. ส ารวจพื้นที่โดยรอบแปลงเพื่อก าหนดจุดและต าแหน่งในการขุดแต่งคันดิน 
2. ขุดแต่งคันดินเพ่ือชักน้ าเค็มเข้าสู่แปลง 
3. รังวัดและหมายแนวเขตพ้ืนที่แปลงปลูกปุาชายเลน 
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4. เตรียมพื้นท่ีปลูกปุาชายเลน อาทิ การแผ้วถาง การเก็บรวมกอง ท าทางตรวจการหรือขุดแพรก  
5. จัดเตรียมกล้าไม้ตามชนิดและจ านวนที่จะใช้ปลูกให้เพียงพอส าหรับการปลูก 
6. ปลูกปุาชายเลนเพื่อการใช้สอย จ านวน 3,000 ไร่ ด าเนินการใน 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช ระนอง ซึ่งปลูกโดยมีความหนาแน่นของพันธ์ไม้ปุาชายเลน จ านวน 1,600 ต้นต่อไร่ 
7. การแผ้วถางวัชพืชภายหลังการปลูก เพ่ือให้กล้าไม้มีอัตราการรอดตายสูงและแข็งแรง  

  8. นับอัตราการรอดตาย หลังจากท่ีท าการแผ้วถางวัชพืชแล้ว และให้ปลูกทดแทนต้นที่ตายหรือคาดว่าจะตายโดย
ทันท ี

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     การด าเนินการปลูกปุาให้มีผลส าเร็จมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น การได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง
สามารถวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า เลือกพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสม วางแผนการจัดเตรียมเมล็ดไม้ กล้าไม้อย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้การด าเนินงานปลูกปุายังเก่ียวข้องกับฤดูกาลปัญหาภาวะแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงก็เป็นเรื่องที่ต้อง
ค านึงถึง อาจท าให้การปลูกปุาล้มเหลว มีอัตรารอดตายต่ ากว่าเกณฑ์ เป็นต้น 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     แปลงปลูกปุาโดยส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร บางพ้ืนที่ไม่มีเส้นคมนาคม หรือมีแต่ไม่สามารถใช้
เดินทางเข้าถึงได้ในบางฤดูกาล ท าให้การด าเนินการขาดความต่อเนื่อง การด าเนินงานปลูกปุาโดยวิธีจ้างปลูก โดย
หาผู้รับจ้างตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุมีขั้นตอนด าเนินการค่อนมาก
ท าให้เกิดความล่าช้าได้ในบางพ้ืนที่ และมีปัญหาอีกประการหนึ่งท าให้หน่วยงานที่ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน ในการจัดหาแรงงานในการเฝูาระวังไฟและระดมก าลังดับไฟอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง   
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาผู้รับแจ้งให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับฤดูกาล วางแผนการด าเนินงานล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
หลักฐานอ้างอิง : 
กรมป่าไม้ 
      1. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.24/19727 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.101-104)  
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      2. หนังสือกรมปุาไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.2/21806 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งส าเนา
รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)  
      3. 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 าเดือนมีนาคม 2560 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) 
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 
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
      1. รายละเอียดคุณลักษณะโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อการใช้สอย และขุดแต่งคันดิน 
      2. สรุปข้อสั่งการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย     
เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3. สัญญาจ้างทั่วไป สัญญาเลขท่ี สลก.8/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560, สัญญาจ้างเลขที่ สลก. 9 
/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560,สัญญาจ้างเลขที ่สลก.13/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561,
สัญญาจ้างเลขที่  สบทช.6 002/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561, สัญญาจ้างเลขที่  สบทช.6 
003/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 



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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 :  
 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 

 พิจารณาจากแหล่งน้ าบาดาล ที่กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ด าเนินการในปี 2561 จ านวน 3,039 แห่ง โดยแบ่งเป็น 
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง   จ านวน 633 แห่ง / 5,996 ครัวเรือน 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จ านวน 969 แห่ง / 56,625 

ครัวเรือน 
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค จ านวน 1,437 แห่ง  215,550 

ครัวเรือน 
เงื่อนไข :  -  
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
84,000 ครัวเรือน 

(ผลของ ทบ. 84,000) 
405,373 ครัวเรือน 

(ทน. 127,202 และ ทบ. 278,171) 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน้ า 

84,000 ครัวเรือน 
(ผลของ ทบ. 

84,000) 

90,966 ครัวเรือน   

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
   ผลการด าเนินงานสามารถตอบสนองการใช้น้ าของประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ จ านวน 
90,966 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

โครงการ ปี 2560 
 แห่ง ครัวเรือน 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ทั่วประเทศ  
รูปแบบที่ 1  

127 15,875 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ทั่วประเทศ  
รูปแบบที่ 2  

339 25,425 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 310 46,500 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 91 910 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 132 528 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 216 1,728 

รวม 1,215 90,966  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
การเร่งรัดการด าเนินการเจาะพัฒนาบ่อน้ าบาดาล เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้น้ า และเพ่ือรองรับการแก้ปัญหาภัย
แล้ง โดยผู้บริหารให้ความส าคัญและตระหนักในการแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึน จึงเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 
 



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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก 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) การประเมินผลลัพธ์ค่าคะแนนรวมของคุณภาพน้ า 5 

พารามิเตอร์ได้แก่ 1) ออกซิเจนละลายน้ า: DO  2) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์: BOD 3) การปนเปื้อนของกลุ่ม
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด: TCB  4) การปนเปื้อนของกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด: 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 น้อยกว่า 

61 คะแนน) 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
55 แห่ง 56 แห่ง 

 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวนแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 55 แห่ง 55 แห่ง   
  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. วิธีการปฏิบัติงาน 
       1.1  จัดท าแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินทั่วประเทศ  
       1.2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่เก่ียวข้อง จัดท าแผนงานและงบประมาณการส ารวจและเก็บตัวอย่างน้ า พร้อมทั้ง
แหล่งก 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 และ

เกษตรกรรม ซึ่งการจัดการมลพิษทางน้ า โดยเฉพาะน้ าเสียจากชุมชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนการจัดการน้ าเสียจากชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และการบูรณา
การระดับกระทรวงยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่น้อยไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

  3. ประชาชนและผู้ประกอบการให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของตน
มากกว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  4. มีกฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม บางครั้งท าให้ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนเมื่อเกิดปัญหา 
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  5. ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้น ากลยุทธ์และเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  6. เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งและเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและการลักลอบระบายน้ าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
ควรมีการบูรณาการระดับกระทรวงให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการก าหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่าง

กระทรวง 
  2. รัฐบาลควรมีการก าหนดนโยบายให้มีความเชื่อมโยงในแต่ละด้าน เช่น อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมกับ

สิ่งแวดล้อม พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
  3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีตัวชี้วัดที่ก าหนดเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน 
หลักฐานอ้างอิง : 
ตรวจสอบรายละเอียดได้ท่ี ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

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

มาตรฐาน (ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เทียบกับจ านวนวันที่มีการตรวจวัด 
 วัดผลในภาพรวมของสถานการณ์หมอกควันในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง 

ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน และตาก ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2561 โดยค านวณจากผลการตรวจวัดรายจังหวัด 
 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 : 

 
 

 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 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอก
ควันอยู่ในระดับมาตรฐาน 

    

จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 91.45 ร้อยละ 97.62   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 78.86 ร้อยละ 95.29   
จังหวัดล าปาง ร้อยละ 86.26 ร้อยละ 96.17   
จังหวัดล าพูน ร้อยละ 91.10 ร้อยละ 98.82   
จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 88.59 ร้อยละ 97.62   
จังหวัดน่าน ร้อยละ 95.36 ร้อยละ 100   
จังหวัดพะเยา ร้อยละ 87.71 ร้อยละ 100   
จังหวัดแพร่ ร้อยละ 89.33 ร้อยละ 94.12   
จังหวัดตาก ร้อยละ 86.20 ร้อยละ 77.65   

 
  

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

โดย รมว.ทส. เป็นประธานการประชุม 
2) ติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน ในช่วงวิกฤตหมอกควัน

ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน โดยสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติ และเพ่ิมเติมหน่วยตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ จ านวน 2 คัน ณ 
1) พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

3) ติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและได้ประสานแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจ าทุกวัน ผ่านทางหนังสือน าส่งราชการ รวมถึงการแถลงข่าว เพื่อให้หน่วยงานรับทราบและด าเนิน มาตรการในการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันได้อย่างทันการณ์ และแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบการปฏิบัติตนในภาวะหมอกควันอย่างต่อเนื่อง
ผ่านเว็บไซตก์รมควบคุมมลพิษ www.aqnis.pcd.go.th และ www.aqmthai.com และผ่าน Application AIR4THAI 

4) ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัด ในช่วงที่ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองเพ่ิมสูงขึ้น ให้มีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน
ในระดับพ้ืนที่ ในการติดตามเฝ้าระวังไฟป่า งดเผาขยะมูลฝอย และควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตร ด าเนินมาตรการฉีด
น้ าบนพื้นผิว ถนนเพ่ือลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเข้มงวดควบคุม
การเผาในที่โล่งในพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 

5) พยากรณ์สถานการณ์หมอกควันเป็นประจ าทุกวัน 
ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และล าพูน ระหว่างวันที่ 13 - 14 
กุมภาพันธ์ 2561 และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 
 

http://www.aqnis.pcd.go.th/
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ระดับจังหวัด อ าเภอ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
สถานการณ์หมอกควันในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งที่
สภาพอากาศแห้งและนิ่ง ประกอบกับปัจจัยทางสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ภาคเหนือ ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และในช่วง
เวลาดังกล่าว มักเกิดการเผาขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งการเผาในพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ป่า การเผาขยะในพ้ืนที่ชุมชน รวมถึงการเผาเพ่ือ
ขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร สภาพอากาศที่แห้งและนิ่ง ท าให้ฝุ่นละอองไม่สามารถแพร่กระจายออกไป และแขวนลอยอยู่ใน
บรรยากาศได้นาน ไม่ตกลงสู่พ้ืนดิน ส่งผลให้การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM10ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 26 มีนาคม 2561 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก 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 จังหวัดระยอง 

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 

2.70 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร 

2.80 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร 

  

 
 
  



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 

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

ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพิ่มเติมในจุดที่เกินค่าเฝ้าระวังฯ เพื่อประกอบการวิเคราะห์หาแหล่งก าเนิด 
2. ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพิ่มเติมบริเวณค่ายสุรสิงหนาทบริเวณใกล้เคียงเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์

พีซี เพื่อเฝ้าระวังปัญหาฯ ที่เกิดจากเขตประกอบการฯ  
3. หากพบสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินค่าเฝ้าระวังฯ สจอ. จะวิเคราะห์ผลตรวจวัดร่วมกับสาร VOCs ชนิด

อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการใช้/ผลิต ร่วมกับข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อประกอบการพิจารณาหาสาเหตุ และประสานหน่วยงาน
ก ากับดูแลและผู้ประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุและควบคุมแหล่งก าเนิดพร้อมรายงานผลให้ทราบ 

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

5. ร่วมประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมในเขตประกอบการอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ร่วมกับกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก
ส่วนกลางและในพื้นที่ โดยบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการแก้ไขในระยะสั้นโดยการฉีดพ่นฝอยน้ าเพื่อลด
กลิ่น และได้ก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยการปรับปรุงระบบบ าบัดให้เป็นระบบปิด (Close system) แล้ว
น าไอเสียไปเผาใน Boiler ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 
เข้าร่วมประชุมคณะท างานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในพ้ืนที่มาบตาพุด เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดย 
สจอ. ได้รายงานสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ เพื่อประกอบการทบทวนมาตรการและก าหนดแผนการติดตาม
ตรวจสอบแหล่งก าเนิดสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
การประกาศให้พ้ืนที่เป็นเขตควบคุมมลพิษ ท าให้มีการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 
ขับเคลื่อนผ่านกลไกของ  “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ( VOCs) ในพ้ืนที่มาบตา
พุด เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ” ซึ่งมีรอง ผวจ.ระยอง เป็นประธาน และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ยังไม่มีการจัด
ประชุมเพ่ือติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาฯ จึงอาจส่งผลให้การติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ต่อเนื่อง 
จากการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดสารอินทรีย์ระเหยง่ายดังกล่าว พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมและ
ท่าเรือในพ้ืนที่ได้มีมาตรการในการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายในการเดินระบบกระบวนการผลิตปกติค่อนข้างครบถ้วน 
แต่ยังต้องเพ่ิมความเข้มงวดและเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบแหล่งก าเนิดบางประเภทที่เก่ียวข้องกับสารเป้าหมาย เช่น การ
รั่วซึมของอุปกรณ์ (Fugitive emission) และการขนถ่ายสารเคมีทางเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องเพ่ิมความเข้มงวดใน
การติดตามตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมในช่วงการผลิตที่ไม่ใช่การผลิตปกติ (Shutdown/turnaround) ทั้งนี้ ต้องมีการ



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 

ผลักดันให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ดังกล่าวด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) พื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง (ต.ค. 2560 - มี.ค. 
2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

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

อากาศบริเวณสถานีต ารวจภูธรหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(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 กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม และจังหวัดสระบุรี 
 กรณีท่ีเกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุม จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์การให้คะแนนกับคณะกรรมการ

เจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
การก าหนดค่าเป้าหมาย : 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
ร้อยละ 56.16 ร้อยละ 74.00 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ฝุ่นละอองในพ้ืนที่หน้าพระลานจังหวัดสระบุรี
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 56.16 ร้อยละ 40.91   

 
  



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และจัดท าแผนการด าเนินงานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองใน

พ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพ้ืนที่ใกล้เคียงประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานอย่างเข้มงวดในช่วงวิกฤติหน้าแล้ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2560 และมกราคม – เมษายน 2561
โดยแผนการด าเนินงานสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลาน ประจ าปี 
2561 ซึ่งจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ โดยได้บรรจุกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คพ.ไว้ในแผนดังกล่าว 
ประกอบด้วย 1 ) แผนการเฝ้าระวังและควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย 2) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 3) แผน
งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 4) แผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เก่ียวเนื่องกับการก าเนิดมลพิษ 5) แผนการ
สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 6) แผนการบังคับใช้กฎหมาย 7) แผนงานการส่งเสริมการให้รางวัล
และการประชาสัมพันธ์ และ 8) แผนงานติดตามประเมินผล 

2. เข้าตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจการณ์เพ่ือเฝ้าระวัง
การระบายฝุ่นละอองแบบ Spot Check ในพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลานตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา พบว่าฝุ่น
ละอองจากในพื้นที่มักมีสาเหตุเกิดจากโรงงานปูนซิเมนต์บ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการผลิตและระบบบ าบัดฝุ่นละอองบกพร่อง 
นอกจากนี้ยังพบการระบายฝุ่นละอองจากการผลิตของโรงโม่ฯ บางแห่ง รวมทั้งถนนสาธารณะและการจราจรที่ไม่มีการปิด
คลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด 

3. จัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จ านวน 1 คัน เพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองบริเวณถนนคุ้งเขาเขียวซึ่ง
พบว่ามีค่าฝุ่น PM10รายชั่วโมงค่อนข้างสูง และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเกินมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ 

4. จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสระบุร ีปี 2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดย รมว.ทส. เป็นประธาน พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย แนวทาง และ
มาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลานฯ โดยให้ความส าคัญในการ
สร้างความสมดุลบนพ้ืนฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข เพื่อ
ความสุขของประชาชนในพื้นท่ี  
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการ
ประชุม 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
การประกาศให้พ้ืนที่เป็นเขตควบคุมมลพิษ ท าให้มีการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน จึงควรสร้างกลไกการบูรณาการการ
ด าเนินงานกันอย่างจริงจัง ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การติดตามตรวจสอบสถานการณ์มลพิษ การสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการให้เพ่ิม
มากขึ้น 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2. หน่วยงานในพื้นท่ีขาดแคลนงบประมาณและเครื่องมือในการด าเนินการเพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ในพ้ืนที ่

3. การด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ยังมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมค่อนข้างน้อยจึงควรเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมให้
มากขึ้นมีสถานประกอบการรายใหม่เกิดข้ึนในพื้นท่ีหลายแห่ง (ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่น และส่วน
ภูมิภาค รวมทั้งจังหวัดสระบุรี ควรมีการจ ากัดจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่) 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี (1 ต.ค. 2560 - 26มี.ค. 2561) 
 



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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 ได้

ครบถ้วน ร้อยละ 100 
 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 120   

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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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 2 ครั้ง 
     6.2. วิทยุ จ านวน 124 ครั้ง 
     6.3. สารสนเทศออนไลน์ จ านวน 160 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 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 ไม่มีประเด็น 
ที่ต้องชี้แจง 

- - 

 

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

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

 

ล าดับ เรื่อง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรร

ม 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) บริหาร
จัดการน ้าของประเทศ
ให้เป็นเอกภาพ ในทุก
มิติทั งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพฯ 

เพื่อสร้างความรู้ความ 
เข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง การ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วม 
และประโยชน์ท่ี
ประชาชนได้รับ 

ประชาชนในพื นท่ี
เป้าหมาย/

ประชาชนท่ัวไป
องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน และ

สื่อมวลชน 

  31  - 10  -  - 
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ล าดับ เรื่อง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรร

ม ออนไลน์ 

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

2 บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 - การปกป้อง/
คุ้มครองป่าสมบูรณ์/ 
การทวงคืนผืนป่า/
การพื นฟูป่าต้นน ้า 
 - การส่งเสริมป่า
เศรษฐกิจ ป่าชุมชน 
 - การด้าเนินการตาม
อนุสัญญาไซเตส 
(CITES) 
 - การจัดการ
ทรัพยากรแร ่

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

 - เพื่อสร้างความรู้ ความ 
เข้าใจในการด้าเนินการ
ปกป้องคุ้มครองป่า การ
ฟื้นฟูป่าต้นน ้า  และการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนในพื นท่ี 
เป้าหมาย/

ประชาชนท่ัวไป
องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน และ

สื่อมวลชน 

1 31  - 10  -  - 

              

                

                

                

                

           (9.1) ในระยะ
เฉพาะหน้าเร่งปกป้อง
และฟื้นฟูพื นท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่า โดยให้ความส้าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท่ีดินของรัฐ   
(9.3) ในระยะต่อไป 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดิน และแก้ไข
การบุกรุกที่ดินของรัฐ

 - เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้แก่
ประชาชน เกี่ยวกับ
การด้าเนินการตาม
อนุสัญญาไซเตส - 
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรแร่ของ
ประเทศ 
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ล าดับ เรื่อง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรร

ม ออนไลน์ 

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

โดยยึดแนวพระราชด้าริ
ที่ให้ประชาชนสามารถ
อยู่ร่วมกับป่าไม้ฯ 
 

3 การบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง 

 - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ป่าชายเลน 
 - การป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง 

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

เพื่อสร้างความรู้ความ 
เข้าใจในการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่า
ชายเลนและการ
จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

ประชาชนในพื นท่ี 
เป้าหมาย/

ประชาชนท่ัวไป
องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน และ

สื่อมวลชน 

1 31  - 10  -  - 
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ล าดับ เรื่อง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรร

ม 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
อนุรักษ ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน     
(9.5) เร่งรัดการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ขยะ 
และน ้าเสีย ท่ีเกิดจาก
การผลิตและบริโภค 
เพื่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่
ประชาชนโดยให้
ความส้าคัญในการเร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นล้าดับแรกฯ 

 - เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชน เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบมาตรการ
และเงื่อนไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการ
ประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม
สร้างวินัยและจิตส้านึก
ให้ประชาชนรักษา
ความสะอาดและ
จัดการขยะมูลอย่าง
ถูกต้อง และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะขยะมูลฝอย
ของประเทศ - เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนท่ัวไป/
นักท่องเที่ยว และ

สื่อมวลชน 
  
  

  
  
  
  

- 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

31 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

- 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

10 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

- 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

- 
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ล าดับ เรื่อง ประเด็น 

  
ความสอดคล้องกับ

นโยบาย 
รัฐบาล (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ สื่อ

อื่นๆ 
กิจกรร

ม ออนไลน์ 

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

5 การเผยแพร่ภารกิจผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงฯ และภารกิจส าคัญ
ของหน่วยงานในสังกัด 

เผยแพร่ภารกิจผล
การด้าเนินงานของ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/
ส้านักงานปลัด
กระทรวงฯ และ
ภารกิจส้าคัญของ
หน่วยงานในสังกัด 

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

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับภารกิจ ผล
การด้าเนินงานท่ี
ส้าคัญของกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนท่ัวไป/
องค์กรภาครัฐ /

องค์กรภาคเอกชน
และสื่อมวลชน 

 -  - - 120  - - 

              

              

              

                    

                    

                      

รวม 2 124  - 160  - - 
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แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

ล าดับ
ที่ 

เรื่อง 
แผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 
๖๐ 

พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค.  
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค.  
๖๑ 

เม.ย.  
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย.  
๖๑ 

ก.ค.  
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๑. การบริหารจัดการน  า 
  - การแก้ปัญหาภัยแล้ง  
  - การแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

  - สปอตวิทยุ 
4 ครั้ง 
 
- สื่อ online 
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   
  ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม ้

 - การปกป้อง/คุ้มครอง 
ป่าสมบูรณ์ 
 - การพื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้้า 
 - 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 online 
2 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 online 
2 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. 
๖๐ 

พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค.  
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค.  
๖๑ 

เม.ย.  
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย.  
๖๑ 

ก.ค.  
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๓. 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 online 
2 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 
4 ครั้ง 
 
 
- สื่อ online 
1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 
4 ครั้ง 
 
 
- สื่อ online 
1 ครั้ง 

- สปอตวิทยุ 
4 ครั้ง 
 
 
- สื่อ online 
2 ครั้ง 

  

รวม   5 5 5 5 6 5 5 6   
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

 - การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย 
 - การป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน  

  - มลพิษทางอากาศ น้้าเสีย 

  - 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. 
๖๐ 

พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค.  
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค.  
๖๑ 

เม.ย.  
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย.  
๖๑ 

ก.ค.  
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

5. การเผยแพร่ภารกิจผลการ
ด้าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงฯและภารกิจส้าคัญของ
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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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
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 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
1. จัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและข้อเสนอการจัดตั้ง
สถาบันการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
2. เสนอแผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและสั่งการ 

 

 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนาบุคลากร
และการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาบุคลากร (สู่มิติ
อนาคต) 

1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง 
ประกอบด้วยปก.ทส. หรือ 
รอง ปก.ทส.ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน หัวหน้าส่วน
ราชการและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
ในสังกัด ทส.หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ผอ.สนย. ผอ.สรป. 
เป็นกรรมการ ผอ.สบก./สพบ. 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือจัดท าร่างกรอบแนวคิด
และแนวการพัฒนาบุคลากร

ของกระทรวง 

1) มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ 

2) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง 

3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
จัดท าร่างกรอบแนวคิดและแนว

ทางการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 

4) จัดท าข้อมูลองค์กร วิเคราะห์
โครงสร้าง ภารกิจหลัก ภารกิจ
รองของหน่วยงาน ปริมาณงาน
และความจ าเป็นของภารกิจใน

ปัจจุบันและอนาคต 

  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1) ได้จัดท าหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรแต่ละระดับ แบ่งออกเป็นหลักสูตร 6 ด้าน     
   - การพัฒนาและปรับเปลี่ยน Mindset บุคลากรและผู้บริหาร 
   -  การบริหารก าลังคนคุณภาพ 
   - การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
   - การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 
   - การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง 
   -เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
4) จัดท าข้อมูลองค์กร วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจหลัก ภารกิจรอง  ปริมาณงานและความจ าเป็นของภารกิจใน

ปัจจุบันและอนาคต 
5) จัดท า ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ร่างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ของ 

สป.ทส. และข้อเสนอการจัดตั้งสถาบันการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  ความร่วมมือในการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรของ
บุคลากรกระทรวง 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 43/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. หนังสือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ ทส 0225.2/ว 433 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561  
 



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

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

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

ตัวช้ีวัดที่ 1 : การจัดการขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจาก สัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

หมายถึงสัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ในพื้นท่ีทั่วประเทศทั้งหมด 

 ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปท้ิงในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพ้ืนที่ว่างทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 
2560 

 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึ มูลฝอยตกค้างถูกน าไปฝังกลบ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ แปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า น าส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงปูนซีเมนต์ 
หรือส่งไปเตาเผา 

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

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 
จัดท ารายงานสรุปข้อมูลขยะตกค้างใหม่ - 

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

จัดท ารายงานสรุป
ข้อมูลขยะตกค้าง

ใหม่ 

จัดท ารายงานสรุป
ข้อมูลขยะตกค้าง

ใหม่ 

  

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1. จัดส่งคู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ภายใต้ “โครงการเมือง
สวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ” ให้กับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 
16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (อ้างอิง 1)  

2. จัดการประชุม “การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม จากนโยบาย...สู่การปฏิบัติการในพ้ืนที่ ” ในระหว่าง
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คพ. สส. สผ. สป.ทส. สสภ. 
ทสจ. อจน. อบก. สถ. กรมประชาสัมพันธ์ และ อปท. ตัวอย่าง 

3. จัดการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในบทบาทของ Operator & Regulator”  
ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการจัดการขยะมูลฝอย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 161 แห่ง 

4. จัดท าและส่งสรุปประเด็นจากการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในบทบาทของ 
Operator & Regulator” ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 (อ้างอิง 2) 

5. จัดท าและส่งรายงานการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในบทบาทของ 
Operator & Regulator” ให้กับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 161 แห่ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 (อ้างอิง 3) 

6. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ( Clean & Green City) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม รามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 
ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย 
143 แห่ง และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งสิ้น 270 คน 

7. จัดท าและส่งสรุประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ( Clean & Green 
City) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ให้กับ ปกท.ทส. สสภ. 1 - 16 ทสจ. 76 จังหวัด อปท. 143 แห่ง และ สนย. 
สตป. สป.ทส. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (อ้างอิง 4) 

8. จัดท าและส่งรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ( Clean & Green City)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ให้กับ ปกท.ทส. สสภ. 1 - 16 ทสจ. 76 จังหวัด อปท. 143 แห่ง และ สนย. สตป. 
สป.ทส. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 (อ้างอิง 5) 

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

 
10. ลงพื้นที่ร่วมกับ สสภ. ทสจ. เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการ
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ให้ค าปรึกษาแนะน า อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ดังนี้ 
1) อบจ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
2) จ.อุทัยธานี (ทม.อุทัยธานี ทต.บ้านไร่ ทต.เมืองการุ้ง ทต.ลานสัก อบต.วังหิน อบต.หูช้าง อบต.หนอง

จอก อบต.ไผ่เขียว วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2559  
3) ทน.เชียงราย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 13 มิถุนายน 2560  
4) ทม.ชัยนาท วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2559  
5) ทต.ชนแดน วันที่ 15 ธันวาคม 2559  
6) จ.แม่ฮ่องสอน (ทต.ปาย ทต.ขุนยวม ทต.แม่สะเรียง อบต.ปางหมู อบต.ห้วยผา อบต.เมืองแปง อบต.

เวียงเหนือ อบต.สบป่อง อบต.ถ้ าลอด อบต.เมืองปอน อบต.แม่ลาน้อย อบต.ห้วยห้อม อบต.บ้านกาศ อบต.แม่สวด 
อบต.แม่สามแลบ อบต.กองก๋อย) วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2559  

7) อบจ.พระนครศรีอยุธยา ทม.เสนา วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  
8) ทม.สิงห์บุรี ทม.อ่างทอง วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  
9) อบจ.นนทบุรี วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  
10) จ.กาญจนบุรี  (ทต.ท่าไม้ ทต.ท่ามะกา ทต.หวายเหนียว ทต.แก่งเสี้ยน ทต.ท่าม่วง ทต.ท่าเรือพระแท่น 

อบต.แก่งเสี้ยน) วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560  
11) ทน.นครศรีธรรมราช วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  
12) ทม.ก าแพงเพชร วันที่ 12 มิถุนายน 2560  
13) ทม.สระแก้ว วันที่ 26 มิถุนายน 2560  
14) ทต.วังน้ าเย็น วันที่ 27 มิถุนายน 2560 

11. 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)  

12. ประสานส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยให้ตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลฯ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (อ้างอิง 6) 

13. จัดท ารายงานสรุปข้อมูลขยะตกค้างใหม่ ปี 2560 (เอกสารแนบ) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

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

2. นโยบายระดับจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและให้
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ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการแก้ไข การป้องกันและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
การผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอย เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คพ. สส. สสภ. ทสจ. สป.ทส.) และ กระทรวงมหาดไทย (สถ. สถจ.) รวมทั้ง
เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ จังหวัด (Functional 
Area Based) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ส าหรับการด าเนินการลงพื้นท่ีเพ่ือส ารวจข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทย ทั้ง 76 จังหวัด 

2. ความล่าช้าในการก าหนดตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน ท าให้เกิดความ
สับสนและความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น การก าหนดตัวชี้วัดฯ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในแต่
ละปีงบประมาณ ควรให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ ของหน่วยงาน ตามนโยบายที่ก าหนดให้ ทั้งนี้ 
กพร. ควรเร่งรัดเจรจาให้ได้มาซึ่งความชัดเจนและความถูกต้องในการก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแต่ละรอบการ
ประเมินผล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลตามตัวชี้วัดส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทราบ
และสามารถถ่ายทอดลงสู่การประเมินผลของส่วนราชการได้ รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. การสร้างความเข้าใจ เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง (Joint KPI) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทย และ
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจังหวัด (Function Area KPI) ควรก าหนด
หลักเกณฑ์ ค านิยาม วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการประเมิน ให้เหมือนกัน ทั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด โดยควรด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนขึ้นปีงบประมาณถัดไป ก่อนที่
หน่วยงานจะมีการจัดท าแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และจัดสรรงบประมาณ หรือ ควรก าหนดตัวชี้วัดให้ตรงกับ
การด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว576 เรื่อง ข้อก าหนดการด าเนินงานโครงการ ( Term of 
Reference) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  

2. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 681 เรื่อง สรุปประเด็นจากการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในบทบาทของ Operator & Regulator” ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559  

3. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 159 เรื่อง รายงานการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในบทบาทของ Operator & Regulator” ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560  

4. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 439 เรื่อง สรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ( Clean & Green City) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ” ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2560  
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5. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 461 เรื่อง รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเมือง
สวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2560  

6. หนังสือ กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0304/ว 74 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
สามารถตรวจสอบเอกสารอ้างอิงได้ที่ ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

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

ตัวช้ีวัดที่ 1 : การจัดการขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
ค าอธิบาย :  
 ร้อยละของประมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เปรียบเทียบกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ทั่วประเทศ 

 การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบด้วย การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิต
พลังงาน (WTE) การหมักท าปุ๋ย (Compost) และการก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) การฝังกลบ
แบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มี
ระบบก าจัดอากาศเสีย และรวมถึงการน ายขะกลับมาใช้ประโยชน์ 

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 

- ไม่วัดผลในรอบการ
ประเมินที่ 1 

- - 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 52 

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



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 53 

 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2561 ได้ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ 
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรม
ธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาด
นัดมือสอง การน าขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงทดแทน เป็นต้น 

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 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่น า
กลับมาใช้ประโยชน์ 

- ไม่วัดผลในรอบการ
ประเมินที่ 1 

- - 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 54 

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



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 55 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 :  
ก าหนดให้ส่วนราชการส่งข้อเสนอนวัตกรรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 56 

การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม  
ต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป 

  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การพัฒนานวัตกรรม - ไม่วัดผลในรอบการประเมิน
ที่ 1 

- - 

   
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : - 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : - 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างอิง : - 
 
 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57 

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 
 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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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 
100 

  

   
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

1. การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ ามัน) รายงานผลการลดพลังงานผ่าน wwwe-report.energy.go.th 
2. การลดการใช้กระดาษ ผลการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อกระดาษ 

254,165.35 x 100 คิดเป็น 22.67% 
1,121,001.55 
สูตรค านวณ 
งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (สะสม) (ต.ค.60-มี.ค.61) x 100 
งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  
1) สป.ทส.ประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการตามมาตรการลดการใช้กระดาษประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2561 
2) หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. จัดท าแผนการจัดซื้อกระดาษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดส่งให้ 
กพร.ทส.รวบรวม และสรุปภาพรวมของ สป.ทส. 
3) หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อกระดาษ ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 – มี.ค.2561 
และจัดส่งให้ กพร.ทส.รวบรวม และสรุปภาพรวมของ สป.ทส. 
4) สรุปผลการด าเนินงานของ สป.ทส. 
(1) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 1,121,001.55 บาท  
(2) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (มี.ค.61) 84,785.00  บาท  
(3) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ใช้จริง (มี.ค.61) 50,670 บาท 
(4) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (มี.ค.61) 34,115 บาท  
(5) งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ประหยัดได้ (สะสม) (ต.ค.60-มี.ค.61) 254 ,165.35 บาท 

3. การประหยัดงบประมาณ ผลการประหยัดงบประมาณ 
2,390,466.35x 100  คิดเป็น 13.86% 
17,248,241.55  
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สูตรค านวณ 
งบประมาณท่ีประหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค.60-มี.ค.61) x 100 
งบประมาณท่ีจะน ามาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  
1) สป.ทส.ประชุมหารือเพ่ือพิจารณางบประมาณที่จะน ามาประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2561 
2) หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. พิจารณางบประมาณที่จะน ามาประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และจัดส่งให้ กพร.ทส.รวบรวม และสรุปภาพรวมของ สป.ทส. 
3) หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. รายงานจ านวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ตั้งแต่เดือนต.ค.2560 – 
มี.ค.2561 และจัดส่งให้ กพร.ทส.รวบรวม และสรุปภาพรวมของ สป.ทส. 
4) สรุปผลการด าเนินงานของ สป.ทส. 
(1) งบประมาณท่ีจะน 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 ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 4,458,240.00 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน (ประหยัดงบซื้อกระดาษ) 1,121,001.55 บาท 
(2) งบประมาณท่ีประหยัดได้จริง (มี.ค.61) 419,955.00  บาท 
(3) งบประมาณท่ีประหยัดได้จริง (สะสม) (ต.ค.60-มี.ค.61) 2,390,516.35 บาท 

4. รายงานผลการด าเนินการตามคู่มือ Code of Conduct การจัดซื้อจัดจ้าง 
ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง) ด าเนินการ
ตามคู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ร้อยละ 
100 
1) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) จัดท าแบบฟอร์มการรายงานการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานรายงานตามแบบฟอร์ม 
3) หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และรายงานตามแบบฟอร์มภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  
4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ร้อยละ 100 ทุกเดือน 
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5. การบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐร่วมกับศูนย์ด ารงธรรมและปกครองจังหวัด  
ผลจากการด าเนินงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีรายนายประภาสชัย เหม็นชา ตัวแทนราษฎรต าบล
กุรุคุ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
ที่ดินท ากิน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐในการขอใช้พื้นที่บริเวณท่ีดินหลังค่ายมณฑล
ทหารบกที่ 210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)สามารถน าไปสู่การพิจารณาของ กบร.จังหวัดนครพนม โดยใน
การประชุม กบร.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในกรณีนี้ 
จ านวน 2 คณะ ได้แก่  
(1) คณะท างานพิจารณาแนวเขตทางกายภาพและสถานะความเป็นที่ดินของรัฐ   ตามกฎหมาย บริเวณ
พ้ืนที่พิพาทหลังค่ายพระยอดเมืองขวาง 
(2) คณะท างานตรวจพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ บริเวณพ้ืนที่พิพาทหลัง
ค่ายพระยอดเมืองขวาง 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1) ลงพื้นที่เพ่ือประสาน/รับทราบข้อมูลในพื้นท่ีและก าหนดกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัด ฝ่าย
เลขานุการ กบร.จังหวัด กปร. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
2) การลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการฯ  
    2.1) การประชุม กบร.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือหารือร่วมกันให้ได้ข้อยุติในส่วนของราชการ  
เกี่ยวกับสถานะความเป็นที่ดินของรัฐครั้งแรกของบริเวณท่ีดินแปลงพิพาทโดยได้ข้อสรุปว่า บริเวณท่ีดิน
แปลงพิพาทมีสถานะความเป็นที่ดินของรัฐครั้งแรก ประกอบด้วย  
- ที่สาธารณประโยชน์ “โคกหลวง” ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2493 
- ป่าไม้ของชาติ “ป่าดงเซกา หมายเลข 74” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504  
- ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงเซกา” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 251 (พ.ศ. 2510), ฉบับที่ 482 (พ.ศ. 2515), 
ฉบับที่ 961 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 1,238 (พ.ศ. 2535) 
    2.2) การลงพ้ืนที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ตลอดจนด าเนินการแบ่งกลุ่ม
ประชาชนเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น และเอกสารหลักฐานประกอบการขอพิสูจน์สิทธิฯ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานของคณะท างานฯ ที่ กบร.จังหวัดนครพนมจะแต่งตั้งข้ึนมาด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
    2.3) ประชาชนที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดิน
ของรัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 1,188 ราย 1,270 แปลง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
(1) กลุ่มท่ีใช้พยานเอกสารประกอบการพิสูจน์สิทธิ จ านวน 285 ราย 303 แปลง 
(2) กลุ่มท่ีใช้พยานบุคคล และพยานหลักฐานอ่ืนประกอบการพิสูจน์สิทธิฯจ านวน 903 ราย 967 แปลง  
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3) ในการประชุม กบร.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาในกรณีนี้ จ านวน 2 คณะ ได้แก่  
- คณะท างานพิจารณาแนวเขตทางกายภาพและสถานะความเป็นที่ดินของรัฐตามกฎหมาย บริเวณพ้ืนที่
พิพาทหลังค่ายพระยอดเมืองขวาง 
- คณะท างานตรวจพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ บริเวณพ้ืนที่พิพาทหลังค่าย
พระยอดเมืองขวาง 

6. การจัดประชุมด้วยวิธี Teleconference 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูลส าหรับประกอบการประชุมรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2561-2565) 
2. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้ง
ที่ 5 
3. หัวหน้าคณะผู้แทนและจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมของแต่ละประเทศสมาชิก 
4. การด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS EMM-5 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
กตป./สป.ทส.ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ก าหนดจัดการประชุม
คณะท างานเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4 (4th Task force) และการประชุม Video Conference ส าหรับเตรียมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งท่ี 5 (5th GMS 
Environment Ministers’ Meeting: GMS EMM-5) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB) กรุงเทพฯ โดยเชิญประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สรุปสาระส าคัญ
การประชุม ดังนี้ 
1) ที่ประชุมได้หารือและให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
แผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2561-2565) โดยประเทศไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตอนนี้อยู่ใน
ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้ รมว.ทส. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
จะให้การรับรองกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS EMM-5 ในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
2) ที่ประชุมได้หารือและเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ครั้งท่ี 5 โดยราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ขอปรับแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยที่ประชุมขอให้ส่งความเห็นมายังธนาคารพัฒนาเอเชีย 
เพ่ือแจ้งเวียนประเทศสมาชิกพิจารณาต่อไป 
3) ที่ประชุมได้ยืนยันหัวหน้าคณะผู้แทนและจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมของแต่ละประเทศสมาชิก ดังนี้  
(1) ราชอาณาจักรกัมพูชา หัวหน้าคณะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม และมีคณะผู้แทนจ านวน 10 
ท่าน 
(2) สาธารณรัฐประชาชนจีน หัวหน้าคณะ คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปกป้องสิ่งแวดล้อม และมีคณะ
ผู้แทนจ านวน 10 ท่าน 
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(3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าคณะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีคณะผู้แทนจ านวน 12 ท่าน 
(4) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หัวหน้าคณะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีคณะผู้แทนจ านวน 8 ท่าน 
(5) ราชอาณาจักรไทย หัวหน้าคณะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี
คณะผู้แทนจ านวน 20 ท่าน 
(6) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หัวหน้าคณะคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีคณะผู้แทน จ านวน 12 ท่าน 
4) ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับการประชุมระดับ
รัฐมนตรี GMS EMM-5 โดยขอให้ประเทศสมาชิกส่งประวัติของหัวหน้าคณะเป็นภาอังกฤษความยาวไม่เกิน 
150 ค า ให้กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 เพ่ือจัดท าคู่มือดังกล่าวต่อไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
2. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. ตรวจสอบผลการลดพลังงานผ่าน wwwe-report.energy.go.th 
2. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส) ด่วนที่สุด ที่ ทส 0210/565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่อง 

แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมีนาคม 2561 

3. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส) ด่วนที่สุด ที่ ทส 0210/381 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง 
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส) ด่วนที่สุด ที่ ทส 0210/223 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง 
รายงานผลตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมกราคม 2561 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 

วัดผลการด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ของส่วนราชการ ในช่วง 6 
เดือนแรก 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
104.79 

- ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
70.18 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ล า
ดับ 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ  

(ล้านบาท) 

รอบที่ ๑ 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่าย 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ เป้าหมาย 

ผล
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

๑ โครงการป้องกัน
ปราบปรามการบุกรุก
ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยบูรณา
การอากาศยานกับ
ภาคพื้นดิน 

23.0000 ล้านไร ่ พื้นที่ป่าได้รับ
การรักษาด้วย
การปฏิบัติการ
บิน 66.7 ล้าน
ไร่ 

พื้นที่ป่าได้รับ
การรักษาด้วย
การปฏิบัติการ

บิน 66.7 ล้านไร ่

100 13.0000 10.8420 83.40 

๒ โครงการลดของเสียใน
แหล่งน้ าวิกฤตและ
จัดการคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าหลัก 

19.7700 ตัวอย่าง 1,000 1,185 119 9.8500 6.6308 67.32 

๓ โครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน 

32.0000 ร้อยละ จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน 912 
แห่ง 

จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน 1,180 

แห่ง 

129 10.0000 15.3540 153.54 

๔ โครงการประสานความ
ร่วมมือในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตรายในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

12.8004 ร้อยละ ด าเนินการ
ตามแผนการ
ประสานความ
ร่วมมือในการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ตามแผน
จัดการขยะมูล
ฝอยและของ
เสียอันตราย 
ได้ร้อยละ 50 

ด าเนินการตาม
แผนการ

ประสานความ
ร่วมมือในการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ตามแผนจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย 
ได้ร้อยละ 50 

100 4.48014 3.5862 80.05 

๕ โครงการติดตาม
ตรวจสอบแหล่งก าเนิด
มลพิษตามแนวคิด
ประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

8.0000 ร้อยละ ตรวจสอบ
แหล่งก าเนิด
มลพิษ จ านวน 
320 แห่ง 

ตรวจสอบ
แหล่งก าเนิด

มลพิษ จ านวน 
512 แห่ง 

160 4.3991385 3.3044 75.11 
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๖ โครงการสร้างความ
ร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
พื้นที่เพ่ือรับรองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

53.2000 จังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จัดสรร
งบประมาณ
ภายใต้
โครงการฯ 
ให้แก่ 
ส านักงาน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดครบ 
76 จังหวัด 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
จัดสรร
งบประมาณ
ภายใต้โครงการฯ 
ให้แก่ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดครบ 76 
จังหวัด 

100 31.58153 17.0901 54.11 

๗ โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
บูรณาการติดตามและ
ประเมินผล 

20.0000 ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูล
ภาพถ่ายทาง
อากาศเก่าและ
ตรวจสอบแนว
เขตทรัพยากร
ป่าไม้ 

0 0 3.0000 0.0000 0.00 

      phototy
pe 

2. ต้นแบบ
ของระบบงาน 
(phototype) 

          

๘ โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต ์ตามแนวพระราช 
ด าริ (ปิดทองหลังพระ) 

8.5000 แห่ง ชุมชนต้นแบบ 
12 แห่ง ได้รับ
การอนุมัติ
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ชนบทฯ 

ชุมชนต้นแบบ 
12 แห่ง ได้รับ
การอนุมัติ
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ชนบทฯ 

100 2.9750 0.8417 28.29 

๙ การเจรจาและประชุม
นานาชาติ 

7.0000 ครั้ง เข้าร่วม
ประชุม 5 ครั้ง 

เข้าร่วมประชุม 
7 ครั้ง 

140 3.9561 2.3714 59.94 

๑๐ โครงการประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มประเทศอนุภาค
ลุ่มน้ าโขง ครั้งท่ี 5 และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 

3.0000 ฉบับ 1. มีการ
รับรองเอกสาร
ผลลัพธ์การ
ประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อม
ของกลุ่ม
ประเทศ
อนุภาคลุ่มน้ า
โขง ครั้งที่ 5 

1. มีการรับรอง
เอกสารผลลัพธ์
การประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มประเทศ
อนุภาคลุ่มน้ าโขง 
ครั้งที่ 5 จ านวน 
1 ฉบับ 

100 3.0000 3.0000 100.00 
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      ฉบับ 2. มี
แถลงการณ์
ร่วมการ
ประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อม
ของกลุ่ม
ประเทศ
อนุภาคลุ่มน้ า
โขง ครั้งที่ 5 

2. มีแถลงการณ์
ร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรี
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มประเทศ
อนุภาคลุ่มน้ าโขง 
ครั้งที่ 5 จ านวน 
1 ฉบับ 

        

เฉลี่ยผลการด าเนินงาน 104.80 ผลเบิกจ่าย (GFMIS) 70.18  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
2. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ ทส 0207.2/840 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระดับส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (10 โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 2560 – 
31 มี.ค. 2561) 
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ตารางสรุปเป้าหมายตัวช้ีวัด ๕.๑ การจัดท าและการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน/โครงการของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เป้าหมายรอบที ่๑ เป้าหมายรอบที ่๒ 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย ผลผลิต  การเบิกจ่าย 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๑ โครงการปูองกันปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยาน
กับภาคพื้นดิน 

0900246012700002 23.0000 พื้นที่ปุาได้รับการ
รักษาด้วยการ

ปฏิบัติการบิน 30 
ล้านไร ่

8.1000 พื้นที่ปุาได้รับ
การรักษาด้วย
การปฏิบัติการ
บิน 50.6 ล้าน

ไร่ 

16.2000 

2. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าผิวดินและน้ าใต้ดินเชิงพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒ โครงการลดของเสียในแหล่งน้ าวิกฤต
และจัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าหลัก 

0900245014700001 19.7700 1,000 ตัวอย่าง 9.8500 2,000 
ตัวอย่าง 

9.9200 

๓ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 

0900245016700001 32.0000 จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน 912 แห่ง 

10.0000 256 แห่ง
เปูาหมายมี
คุณภาพน้ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ประกาศกรม
อนามัย 

22.0000 

3. ตรวจสอบ เฝูาระวัง ก ากับ ควบคุม  
อนุรักษ ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๔ โครงการประสานความร่วมมือในการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในพื้นที่จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

0900243013700001 12.8004 ด าเนินการตาม
แผนการประสาน
ความร่วมมือในการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอย
และของเสีย
อันตราย ได้ร้อยละ 
50 

4.48014 ด าเนินการตาม
แผนการ
ประสานความ
ร่วมมือในการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ตามแผนจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย 
ได้ร้อยละ 100 

8.96028 
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ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เป้าหมายรอบที ่๑ เป้าหมายรอบที ่๒ 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย ผลผลิต  การเบิกจ่าย 

  ๕ โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิด
มลพิษตามแนวคิดประชารัฐเพื่อ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

0900249002700003 8.0000 ตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษ 
จ านวน 320 แห่ง 

4.3991385 ตรวจสอบ
แหล่งก าเนิด

มลพิษ จ านวน 
800 แห่ง 

8.0000 

4. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ ปรับตัว
และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

๖ โครงการสร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นท่ีเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

0900247011700001 53.2000 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดสรรงบประมาณ
ภายใต้โครงการฯ 
ให้แก่ ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดครบ 76 

จังหวัด 

31.58153 พื้นที่ต้นแบบที่
หน่วยงานเข้าไป
พัฒนาศักยภาพ
ในการปูองกัน

และลด
ผลกระทบจาก

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
ไม่น้อยกว่า 38 

แห่ง 

53.2000 

5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะ และประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗ โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบบูรณาการติดตามและ
ประเมินผล 

0900246012700001 20.0000 1. ฐานข้อมูล
ภาพถ่ายทาง
อากาศเก่าและ
ตรวจสอบแนวเขต
ทรัพยากรปุาไม ้
2. ต้นแบบของ
ระบบงาน 
(phototype) 

3.0000 1. Web 
Application 
ส าหรับ
ให้บริการการ
ตรวจสอบแนว
เขตทรัพยากร
ปุาไม้ 
2. Mobile 
Application 
ส าหรับ
ให้บริการการ
ตรวจสอบแนว
เขตทรัพยากร
ปุาไม้ 
3. หลักสูตร

20.0000 
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ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เป้าหมายรอบที ่๑ เป้าหมายรอบที ่๒ 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย ผลผลิต  การเบิกจ่าย 

ฝึกอบรมจ านวน 
3 หลักสูตร 

๘ โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต ์ตามแนวพระราชด าริ (ปิด
ทองหลังพระ) 

0900238025700002 8.5000 ชุมชนต้นแบบ 12 
แห่ง ได้รับการ
อนุมัติโครงการตาม
แผนพัฒนาชนบทฯ 

2.9750 ชุมชนต้นแบบ 
12 แห่ง 
ด าเนินการ
โครงการแล้ว
เสร็จ 

5.9500 

๙ การเจรจาและประชุมนานาชาต ิ 0900249002700001 7.0000 เข้าร่วมประชุม ๕ 
ครั้ง  

3.9561 เข้าร่วมประชุม 
๑๒ ครั้ง 
(สะสม) 

7.0000 
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ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
รหัสงบประมาณ 

GFMIS 
งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เป้าหมายรอบที ่๑ เป้าหมายรอบที ่๒ 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย ผลผลิต  การเบิกจ่าย 

๑๐ โครงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่ม
น้ าโขง ครั้งท่ี 5 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง 

0900249002700002 3.0000 ๑. การรับรอง
เอกสารผลลัพธ์การ
ประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ครั้งที่ ๕  
๒. แถลงการณ์ร่วม
การประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ครั้งที่ ๕ 

3.0000 

    

รวมท้ังหมด     187.2704         
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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) และการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพ่ือให้ภาครัฐมีความคล่องตัวกระชับมากข้ึน 
มีการผ่องถ่ายภารกิจที่ไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ทบทวน
บทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่ส าคัญ คือ  

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

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

ปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform  
3.  การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวชี้วัดนี ้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญการเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับ

นโยบายที่ส าคัญของประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานของกระทรวง การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการเตรียมพร้อม 
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต  โดยการก าหนด Value 
Proposition, Portfolio Analysis, Business Model และการปรับบทบาทไปสู่ Government 4.0 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันทั้งส่วนภารกิจ
หลัก (Core function) และภารกิจรอง (Non-core function) เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของ
กรม โดยมีเป้าหมายหลักให้หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ทั้งในส่วนโครงสร้าง หน่วยงานที่มีความกระชับคล่องตัว 
ต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการท างานที่ใช้ digital platform เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการใน
อนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เอื้อต่อสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทัลอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 73 

ให้รองรับต่อการท างานในบทบาทภารกิจและรูปแบบ การท างานใหม่ของหน่วยงาน 
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่และอ 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 าหนดไว้ใน
แต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
แผนปฏิรูปองค์การ ระดับ
กระทรวง 

ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให ้
จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ 

1.  ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที ่ปรับตาม
ข้อสังเกตคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 100%  
(กรณีที่ไม่มีการแก้ไข ในรอบการประเมินที่ 2 จะถือ
ว่าผ่านการประเมินตามตัวช้ีวัดนี้)  

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

แผนปฏิรูปองค์การ ระดับกรม ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให ้
จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ 

 
กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ

ทบวง 
การประเมินผลพิจารณาจากผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การเทียบกับ ค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
แผนปฏิรูปองค์การ ระดับกรม ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้

จัดท าตามแผนปฏิรูปองค์การ 
1. ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที ่ปรับตาม

ข้อสังเกตคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีที่ไม่
มีการแก้ไข ในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่าผ่าน การ
ประเมินตามตัวช้ีวัดนี้)  

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

 
 
เงื่อนไข : - 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย : 
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การภายใน 
วันที่ 20 เมษายน 2561 

จัดส่งแผนการปฏิรูปองค์การที่ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกต/ 
ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายในวันที่ 30 กันยายน 

2561 
  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การด าเนินการจัดท าแผน
ปฏิรูปองค์การ 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การ
ภายใน 

วันที่ 20 เมษายน 2561 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การ
ภายใน 

วันที่ 20 เมษายน 2561 

  

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. จัดประชุมเรื่อง การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 
2. จัดประชุมเรื่อง การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 5.2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 –  
16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

3. จัดประชุมเรื่อง  การปฏิรูปองค์การของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

4. จัดประชุมเรื่อง  รับฟังค าชี้แจงหลักการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 5.2  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

5. จัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค กรุงเทพฯ 

6. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การฯ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

7. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ฯ กลุ่มอ านวยการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 
– 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

8. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การฯ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ าในแผ่นดิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

9. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การฯ กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 
10. จัดประชุม เรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ระดับเชิงลึกของกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรม

ทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารกรม
ควบคุมมลพิษ 

11. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับเชิงลึกของกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 
อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

12. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับเชิงลึกของกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม ้เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

13. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับเชิงลึกของกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร
กรมควบคุมมลพิษ 

14. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มอ านวยการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

15. จัดประชุม เรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ในภาพรวมของกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 5 
มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

16. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 
1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

17. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

18. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การฯ กลุ่มอ านวยการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 
12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

19. จัดประชุม เรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การฯ กลุ่มภารกิจด้าน ทรัพยากรน้ าในแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 3 เมษายน  
พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

20. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การฯ กลุ่มภารกิจด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ  เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 
2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

21. จัดประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การฯ กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 เมษายน  พ.ศ. 2561 
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

22. จัดประชุมเรื่อง การพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 
เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
2. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : - 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ร่างแผนปฏิรูปองค์การ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. ร่างแผนปฏิรูปองค์การ ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
 


