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คำนำ
ตามที่คณะรั ฐ มนตรี มีมติเมื่อวัน ที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็ นชอบจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และ
แผนระดับ ที่ ๒ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ หรือ จัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้น ตาม
พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕63 – ๒๕65) ถ่ายทอด
ลงสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(พ.ศ.๒๕63) และได้ทบทวน ปรับปรุงต่อเนื่องมาสู่แผนแผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕64) โดยยังคงประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ด้าน คือ
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่ อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
(ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ 5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕64)
ได้ทบทวน ปรับปรุงจากปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ แผนปฏิบัติราชการฯ เป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ รายละเอียดโครงการย่อยภายใต้ flagship project กรอบอัตรากาลังของ
ส านั กงานฯ และจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จึงต้อง
ปรับปรุงรูปแบบในการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal)
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ
รายปี ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (พ.ศ.๒๕64) จะสามารถเป็ น
กรอบแนวทางในการผลักดัน ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ ของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติได้ตามบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ตุลาคม 2563

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม
(พ.ศ.๒๕64) ได้ทบทวน ปรับปรุงต่อเนื่องจากปี พ.ศ.๒๕63 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) มีการปรับปรุงรูปแบบในการบริห ารโครงการให้ ป็นไปตาม
แนวทางความปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฯ มีความสอดคล้องต่อเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนระดับต่าง ๆ ทั้ง แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ ต่าง ๆ โดยแผนปฏิบัติราชการฯ ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติราชการ 5 ด้าน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย flagship project และงบประมาณ โดยแสดง
ความเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ด้านที่ 4 การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีแนวทางในการพัฒนา โดยการกระจายการถือครองที่ดินและ
การเข้าถึงทรัพยากร การกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิด
ความเป็ น ธรรมในการถื อ ครองที่ ดิ น การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
สาธารณะ เพื่อการประกอบอาชีพสาหรับประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะทาให้การจัดสรรที่ดินทากินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
5) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 การสร้าง
การเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางในการบรรลุ เ ป้ า หมาย โดยการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ เคลื่ อนการด าเนิ น งานด้ านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศโดยมี เป้ า หมาย
ในการลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก มี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการจั ด การ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้า สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล ปกรรม
พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุ้มครอง และการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึง
มีแนวทางในการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
เพื่อการจัดการด้านมลพิษ

๒. แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมีแนวทางใน
การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ด้ า นการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษต รกรรม อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ
และพื้นที่อนุรักษ์ จัดทาแผนผังภูมินิเวศ การขับเคลื่อนการดาเนินการมาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และการสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม อั ตลักษณ์และชีวิต
พื้นถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภาค
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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2) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยพัฒนากลไก
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สาธารณะ โดยการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภาพการใช้ ป ระโยชน์
ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดการจัดสรรที่ดินทากินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคมซึ่งสนับสนุนต่อการบรรลุของแผนแม่บทฯ
3) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมีแนวทาง
ในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่สีเขียว และมีการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด
แผนแม่บท อันดับประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกสูงขึ้น
4) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมีมาตรการ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีความสาคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ มี แนวทางในการบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า Ramsar Site 14 พื้ น ที่ และมี ม าตรการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู โ ดยไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ระบบนิ เ วศ ซึ่ ง สนั บ สนุ น เป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ ในการฟื้ น ฟู อ นุ รั ก ษ์ แ ม่ น้ าล าคลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติ ให้มีระบบนิเวศที่ดี
5) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิบั ติร าชการฯ สามารถส่ งผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่บ ทฯ โดยส่ งเสริ ม
ให้บริการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
6) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยเสริมสร้าง
บุคลากรหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริย ธรรม มีจิตสานึก และมีความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๒.๒. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ประเด็นการปฏิรูปด้านทรัพยากรทางบก
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก
2) ประเด็นการปฏิรูปด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
3) ประเด็นการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) ประเด็นการปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 1 ปฏิ รู ป ระบบและโครงสร้ า งการจั ด ท ารายงานประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA)
ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปการผังเมือง
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ทั้งน้าผิวดินและ น้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก และ
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1) วัตถุประสงค์แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ที่ ๖ เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มี
ความมั่นคงความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
2) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้

๓. แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 แผนแม่บ ทรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ จัดทาโดย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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3.2 แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ จัดทาโดย สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ รายสาขา
จัดทาโดย สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓
2) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาพลังงาน
จัดทาโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาคมนาคม
ขนส่ง จัดทาโดยสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
4) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการ
ของเสียชุมชน จัดทาโดยกรมควบคุมมลพิษ
5) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้าเสียอุตสาหกรรม จัดทาโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.4 แผนแม่บ ทบู ร ณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และ
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 จัดทาโดย สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2565 จัดทาโดย สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
1. วิสัยทัศน์ สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580
2. พันธกิจของส่วนราชการ
1) จั ด ท านโยบาย แผน และมาตรการแบบบู ร ณาการ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
การรักษาสภาพแวดล้อม
2) สร้ างความร่ ว มมือกับ เครื อข่ายชุมชน หน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน ในการนานโยบายแผน
และมาตรการสู่การปฏิบัติ
3) ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) สร้างกลไกขับเคลื่ อนและสนับสนุนการดาเนินงานของประเทศที่ส อดคล้ องกับอนุสั ญญา
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสานักงาน
3. แผนปฏิบัติราชการ
๓.๑ แผนปฏิบัติราชการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑) เป้าหมาย
1.1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
1.2) ประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกบูรณาการไว้ในกระบวนการ
วางแผนรายสาขา

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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1.3) มีกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งครอบคลุมถึงการลดก๊าซเรือนกระจก
การปรั บ ตัว ต่อผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ และการใช้เครื่องมื อ/แรงจู งใจทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายการดาเนินงาน
1.4) มี ฐ านข้ อ มู ล กลางการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและข้ อ มู ล ความเสี่ ย งเชิ ง พื้ น ที่ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยง
1.5) มีการสื่อสารและแสดงจุดยืนท่าทีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ในการประชุมเจรจาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
1.6) มี ก ลไก/มาตรการเพื่ อ สนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
1.๑) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๓.๒ แผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นการสร้ า งการเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)
๑) เป้าหมาย
1.1) มีกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1.2) กลไก มาตรการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3) มีระบบข้อมูลกลางและเชื่อมโยงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
1.4) เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
1.5) มีมาตรการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีความสาคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
1.5.1) พื้นที่ชุ่มน้า Ramsar Site 15 แห่ง มีแนวทางในการบริหารจัดการตามผลการ
ประเมินพื้นที่ โดยสอดคล้องกับระบบนิเวศในพื้นที่
1.5.2) พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญของประเทศไทยมีมาตรการในการอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยไม่
ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ
2) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
2.๑) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการความหลากหลายทางชีว ภาพ
และพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศ
๓.3 แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑) เป้าหมาย
1.1) ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
1.2) พื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
1.3) นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวในเมืองเพิ่มขึ้น
2) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
2.๑) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว
และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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๓.4 แผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นการยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ด้า นระบบการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
๑) เป้าหมาย
1.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ
ประชาชนมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ EIA
1.2) พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล
2) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
2.๑) โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ท าและการพิ จ ารณา EIA เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓.5 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑) เป้าหมาย
1.1) เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่างสมดุล
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
1.3) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
1.4) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
1.5) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมวัฒนธรรมในการทางานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
2) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
2.๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
2.2) โครงการอุดหนุนงบประมาณในการจัดการมลพิษ
2.3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ.
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน อานาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมหลัก
โครงสร้างองค์กร อัตรากาลัง
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 1
1. ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ 3
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
3.1 แผนปฏิบัติราชการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.2 แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)
3.3 แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน
3.4 แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
3.5 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
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สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน อำนาจหนาที่
โครงสรางหนวยงาน

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน อานาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม โดยผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ได้
ร่วมกันวิเครำะห์และกำหนดค่ำนิยมหลัก (Core Value) เพื่อช่วยให้บุคลำกรในองค์กรมีแนวควำมคิด ควำม
เชื่อ และปรับพฤติกรรมกำรทำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยใต้
แผนกลยุทธ์ให้ประสบควำมสำเร็จโดยใช้คำว่ำ NATURE ซึ่งย่อมำจำก
Networking มุ่งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำย - มุ่งเน้นกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงำน
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ประสำนกำรทำงำนแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ำยร่วมกัน ยอมรับในบทบำทหน้ำที่ของ
กันและกันเพื่อร่วมกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้สำมำรถทำงำนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย
Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้ หมั่นพัฒนำตน - มุ่งพัฒนำควำมรู้ของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
ด้วยควำมกระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในงำนวิชำชีพเฉพำะของตนเองและควำมรู้
รอบตัวต่ำงๆ (รู้ลึก รู้กว้ำง และรู้โลก) พร้อมรับและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และ
สำมำรถพัฒนำตนเองให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้ำนได้ตลอดเวลำ
Team working กระตือรือร้นทำงำนเป็นทีม - มุ่งเน้นกำรทำงำนแบบมี ส่วนร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงำนภำยใต้องค์กรด้วยควำมเชื่อมั่นในกันและกัน สำมำรถติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนภำยใน
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในกำรทำงำน และกำรทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อ
นำศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรออกมำใช้ให้เกิดประสิทธิผลสู งสุด มีควำมสมำนฉันท์มีควำมรักและ
ควำมภูมิใจเห็นคุณค่ำในองค์กร
Uncovering ไม่ป กปิ ด เปิ ดเผย โปร่งใส - บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส สำมำรถเปิดเผย
กระบวนกำรจัดทำนโยบำยและแผน กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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กำรจัดสรรเงินกองทุนต่อสำธำรณชนได้ ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้
Result - based Orientation มุ่งเป็นเลิศในผลกำรปฏิบัติงำน - บุคลำกรมีควำมชำนำญ ทำงำน
ได้อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภำพและประสิทธิผ ล โดยยึดเป้ำหมำยขององค์กรเป็นหลัก มีกำรใช้ห ลั กวิชำกำร
ที่ถูกต้องในกำรดำเนินงำนไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตำมปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยทำง
กำรเมือง และสำมำรถผลักดันให้นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรยอมรับ
และดำเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
Expertise มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงมืออำชีพ - บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้และควำม
ชำนำญในเรื่องนั้นๆ อย่ำงถูกต้องและชัดแจ้ง มีกำรทำงำนโดยใช้ควำมรู้ ควำมชำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ
ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ถูกต้องและเหมำะสม มีควำมรับผิดชอบและตรงต่อเวลำ ไม่ปล่อยให้ล่ำช้ำจน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อตนเองและผู้อื่น มีหลักกำรและจุดยืนในกำรทำงำน และให้บริกำรด้ำนนโยบำย
และแผนกำรจัดกำร
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สวนที่ ๒
ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนระดับที่ ๑
1. ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย
1.1 สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ มีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ ด้ำนที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสั ง คม มี แ นวทำงในกำรพั ฒ นำ โดยกำรกระจำยกำรถื อ ครองที่ ดิ น และ
กำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรกระจำยกำรถือครองที่ดินในขนำดที่เหมำะสมต่อกำรประกอบอำชีพ เพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรมในกำรถือครองที่ดิน กำรปรับ ปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพสำหรับประชำชน เพื่อให้ผู้มีรำยได้น้อยเข้ำถึงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงเป็นธรรม
เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภำพกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะท ำให้ ก ำรจั ด สรรที่ ดิ น ท ำกิ น ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๑) เป้าหมาย
1.1 อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่ำง
ยั่งยืน มีสมดุล
1.2 ฟื้ น ฟู แ ละสร้ ำ งใหม่ ฐ ำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภำยใน
ขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ
1.4 ยกระดับ กระบวนทั ศน์ เพื่อกำหนดอนำคตประเทศด้ำ นทรั พยำกรธรรมชำติสิ่ งแวดล้ อ ม
และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2.3 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
2.4 พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิ งนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมืองที่
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
2.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ มีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนที่ 5 กำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึง่ มีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยมีเป้ำหมำยในกำรลดปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พื้นที่ชุ่มน้ำ
สิ่ ง แวดล้ อ มภู มิ นิ เ วศ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติ แ ละศิ ล ปกรรม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว พื้ น ที่ คุ้ ม ครอง และกำรพั ฒ นำ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแนวทำงในกำรอุดหนุนงบประมำณภำยใต้
แผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพื่อกำรจัดกำรด้ำนมลพิษ

แผนระดับที่ 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ำหมำยที่ 2 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกร
ธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด แผนผังภูมินิเวศระดับภำค (จำนวน)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภำค
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยมีแนวทำง
ในกำรจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นทีอ่ นุรักษ์
จัดทำแผนผังภูมินิเวศ กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรมำตรกำรพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำรสงวนอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปกรรม อัตลักษณ์และชีวิตพื้นถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรบรรลุตัวชี้วัดตำมแผนแม่บทฯ มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภำค
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาพื้น ที่เ มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนา
๑) จัดทำฐำนข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงำนร่วมกัน ด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
๒) จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่
๓) ให้ควำมรู้ ประสำน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรเพิ่มและรักษำพื้นที่สีเขียว
4) พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรให้บริกำรของระบบนิเวศ และกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์
และฟื้ น ฟู แ หล่ ง โบรำณคดี มรดกทำงสถำปั ต ยกรรมและศิ ล ปวัฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) เมืองมีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภำพครอบคลุมและได้มำตรฐำน
2) ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) ตัวชี้วัด จำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ค่ า เป้ า หมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๕ เมื อ ง (กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล เชี ย งใหม่
ขอนแก่น สงขลำ และภูเก็ต)
2) ตัวชี้วัด พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
มรดกทำงสถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อย่ำงน้อยใน ๓ จังหวัด ของ ๑ ภำค
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยมีแนวทำงในกำรจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
และพื้นที่อนุรักษ์ จัดทำแผนผังภูมินิเวศ กำรขับเคลื่อนกำรดำเนิน กำรมำตรกำรพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้ อม
และกำรสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปกรรม อัตลักษณ์และชีวิตพื้นถิ่น
โดยสำมำรถสนับสนุนตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำน และสนั บ สนุ น พื้น ที่เป้ ำหมำยให้ มีกำรดำเนินกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒ นำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำงสถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐำน
ธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่
2) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้น อย่างกระจายและอย่า ง
ต่อเนื่อง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด ดัชนีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง (คะแนน)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๔.๓๐ คะแนน
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยพัฒนำกลไก
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อให้ผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะ
ท ำให้ เ กิ ด กำรจั ด สรรที่ ดิ น ท ำกิ น ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและสร้ ำ งรำยได้ ล ดควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงสั ง คม
ซึ่งสนับสนุนต่อกำรบรรลุของแผนแม่บทฯ
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก

 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) กลุ่มประชำกรรำยได้ต่ำสุด ร้อยละ ๔๐ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สิน
ได้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด สัดส่วนภำระหนี้ต่อรำยได้ (debt service ratio) (ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๕
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แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมี กำรพัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อให้
ผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดกำรจัดสรรที่ดินทำกินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำง
รำยได้ลดควำมเหลื่ อมล้ ำทำงสังคมสนับสนุนต่อกำรบรรลุ ของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โดยลดสัดส่ ว น
ภำระหนี้ต่อรำยได้
3) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อยู่ในระดับต่ำกว่ำ ๕๐ ประเทศแรกของโลก
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยมีแนวทำง
ในกำรบรรลุ เป้ ำหมำย โดยมีกำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรบริห ำรกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีว ภำพ
พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่สีเขียว และมีกำรจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดแผน
แม่บท อันดับประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกสูงขึ้น
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 แนวทางการพัฒนา
๑) อนุ รั กษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่ งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ ที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสูง
๒) รั กษำและเพิ่มพื้น ที่สี เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้
อย่ำงยั่งยืน
๓) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศมีควำมยั่งยืนสูงขึ้น
2) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) ตัวชี้วัด ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๕๐ คะแนน
2) ตัวชี้วัด สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่
พื้น ที่เป็ น ป่ ำธรรมชำติ พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ เพื่อ กำรใช้ ประโยชน์ พื้นที่สี เขี ย ว
ในเมื อ งและชนบท รวมทั้ ง ป่ ำ ในเมื อ งและชุ ม ชนเพื่ อ กำรเรี ย นรู้ พั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ ร้อยละ ๓๒
- พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อกำรใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ ๒
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมี แนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่สีเขียว และมีกำรจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำที่ ยั่งยืน
สำมำรถสนับสนุนแผนย่อยของแผนแม่ บ ทฯ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมื อง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้ า งการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมที่เ ป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
 แนวทางการพัฒนา
๑) ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
๒) ปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดควำมสู ญ เสี ย และเสี ย หำยจำกภั ย ธรรมชำติ แ ละผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๓) มุ่ ง เป้ ำ สู่ ก ำรลงทุ น ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สภำพภู มิ อ ำกำศในกำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน
ของภำครัฐและภำคเอกชน
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตั ว ชี้ วั ด ปริ ม ำณกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจกโดยรวมในสำขำพลั ง งำนและขนส่ ง สำขำ
กระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผ ลิตภัณฑ์ และสำขำกำรจัดกำรของเสี ย
ลดลง (ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงอย่ำงน้อย ร้อยละ ๑๒
จำกกรณีปกติ
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีเป้ำหมำยปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง ในปี 2565 จำนวน 55 ล้ำนตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ
(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 แนวทางการพัฒนา
๑) จัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสี ยอันตรำยและกำกอุตสำหกรรมให้เป็น ไป
ตำมมำตรฐำนสำกล
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) กำรจั ดกำรขยะมูล ฝอย มูล ฝอยติดเชื้อ ของเสี ยอันตรำยสำรเคมีในภำคกำรเกษตร
และกำรอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 0.74
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยสนับสนุนในกำรจัดกำรปริมำณขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด ดัชนีกำรตระหนักรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๐
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนกำรประเมิน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมโดยสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของประชำชน
โดยหลักของกำรมีส่วนร่วมและหลักธรรมำภิบำล ซึ่งสนับสนุนต่อตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คนไทยมี
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
4) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 3 แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ
ให้มีระบบนิเวศที่ดี
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตั ว ชี้ วั ด สั ดส่ ว นของแม่น้ ำล ำคลองและแหล่ ง น้ำธรรมชำติ ที่ไม่มีสิ่ งรุ กล้ ำผิ ด กฎหมำย
(ร้อยละของแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งประเทศ)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ 20
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยมีมำตรกำร
ในกำรอนุรักษ์ฟื้น ฟูร ะบบนิ เวศที่มีควำมส ำคัญต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มี แนวทำงในกำรบริห ำร
จัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site 15 พื้นที่ และมีมำตรกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ซึ่ ง สนั บ สนุ น เป้ ำ หมำยตำมแผนแม่ บ ทฯ ในกำรฟื้ น ฟู อ นุ รั ก ษ์ แ ม่ น้ ำล ำคลองและแหล่ ง น้ ำธรรมชำติ
ให้มีระบบนิเวศที่ดี
(2) แผนย่อยของแผนแม่บ ทฯ การอนุรั กษ์และฟื้น ฟู แม่น้ าลาคลองและแหล่ งน้าธรรมชาติ
ทั่วประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
๑) อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นำแม่ น้ ำ ล ำคลอง และแหล่ ง น้ ำธรรมชำติ ในทุ ก มิ ติ เช่ น
ด้ ำนกำรระบำยน้ ำ เก็ บกั กน้ ำ กำรจั ดกำรคุ ณภำพน้ ำ ขยะวั ชพื ชสิ่ งกี ดขวำงทำงน้ ำ
กำรบ ำรุ งรั ก ษำ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนริ ม น้ ำ สุ น ทรี ย ภำพ
ทำงธรรมชำติ ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) แม่ น้ ำล ำคลองและแหล่ ง น้ ำธรรมชำติ ทั่ ว ประเทศมี ร ะบบนิ เ วศและทั ศ นี ย ภำพที่ ดี
มีคุณภำพได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
- พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site ควำมสำเร็จร้อยละ ๙๐
- พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญระดับชำติ ควำมสำเร็จร้อยละ ๙๐
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site 15 พื้นที่ และมีมำตรกำร
อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู โ ดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อระบบนิ เวศ ซึ่ งสนั บสนุ นเป้ ำหมำยตำมแผนย่ อยของแผนแม่ บ ทฯ
ในกำรฟื้นฟูสัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำ
5) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยส่งเสริม
ให้บริกำรของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
2) กำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่
ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ระดับ ๒
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บ ทฯ
โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีแนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์ก ำร
ขี ด สมรรถนะสู ง ” โดยกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพระบบบู ร ณำกำรฐำนข้ อ มู ล และกำรพั ฒ นำ และยกระดั บ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนำบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ
กำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและ มีควำมคล่องตัว
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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ตัวชี้วัด ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยมีแนวทำงในกำรพัฒ นำหน่ ว ยงำนให้ เ ป็น “ภำครัฐ ทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสู ง ”
โดยกำรยกระดั บ บุ ค ลำกรหน่ ว ยงำนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำน มี จิ ต ส ำนึ ก มี ค วำมเป็ น มื อ อำชี พ
สร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรหน่วยงำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
6) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ
๕๐ คะแนน
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยเสริมสร้ำง
บุ คลำกรหน่ ว ยงำนให้ มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม มีจิตส ำนึก และมีควำมซื่อสั ตย์สุ จริ ต ปลอดกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ มี
ควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) ประชำชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA
ค่ า เป้ า หมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้ อ ยละ ๘๐ (๘๕ คะแนน
ขึ้นไป)
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมี กำรเสริมสร้ำงบุคลำกรหน่วยงำนให้มีคุณธรรม จริย ธรรม มีจิตสำนึก และมีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อเกณฑ์กำรประเมิน ITA

2. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ประเด็นการปฏิรูปด้านทรัพยากรทางบก
(1) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก
(1.1) ประเด็นย่อยที่ 1 ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
ข้อ 1.5 ผลักดันพื้นที่ป่ำไม้ให้เป็นมรดกโลก
ข้อ 1.6 จัดระเบียบและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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ข้อ 1.9 สนับสนุนและพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรปฏิรูปทรัพยำกรป่ำไม้
และสัตว์ป่ำ
2) ประเด็นการปฏิรูปด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(1) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
(1.1) ประเด็นย่อยที่ 1.1 กำรปฏิรูปกฎหมำย
(1.2) ประเด็นย่อยที่ 1.1 กำรปฏิรูปกลไกคณะกรรมกำร
(2) ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
(2.1) ประเด็นย่อยที่ 3.1 พัฒนำคลังข้อมูลทรัพยำกรชีวภำพระดับชำติ
3) ประเด็นการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม
(1) ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1.1) ประเด็นย่อยที่ 3.1 กำหนดให้โครงกำรลงทุนของภำครัฐต้องวิเครำะห์ถึงผลกระทบต่อและ/
หรือควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งจัดทำมำตรกำรรองรับ
(1.2) ประเด็นย่อยที่ 3.2 เร่งรัดจัดทำฐำนข้ อมูลกลำงเกี่ยวกับกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกของ
ประเทศไทยและข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(1.3) ประเด็ น ย่ อ ยที่ 3.3 ก ำหนดกลไกที่ เ หมำะสมในกำรสร้ ำ งแรงจู ง ใจเชิ ง เศรษฐศำสตร์
ให้ภำคเอกชน ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก : ภำคเอกชน
4) ประเด็นการปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 1 ปฏิ รู ป ระบบและโครงสร้ า งการจั ด ท ารายงานประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
(2) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA)
(3) ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปการผังเมือง
(3.1) ประเด็นย่อยที่ 4.1 กำรวำงผังเมืองและกำกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยกำรใช้ระบบนิเวศ
ท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมือง
(3.2) ประเด็นย่อยที่ 4.2 กำรวำงผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพำะท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
1) วัตถุประสงค์
(1) วัตถุประสงค์ที่ 1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำม
เข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำม
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
(2) วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุน กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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๒) เป้าหมายรวม
(1) เป้ำหมำยรวมที่ 2.2 ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง
(2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร ร้อยละ ๔๐ ที่มีรำยได้
ต่ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ
4) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษำ และฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
(4.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ทั้งน้ำผิวดินและ น้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภำพ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อให้เกิดควำม
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(4.3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4.4) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และขีดควำม
สำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
แนวทางการพั ฒ นาที่ 3.5 สนั บ สนุ น กำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจก และเพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1) วัตถุประสงค์แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ที่ ๖ เพื่อให้กำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม พลังงำน และอำหำร มี
ควำมมั่นคงควำมยั่งยืนและมีควำมสมดุลกับกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงลดควำมเสี่ยงจำก
ผลกระทบของกระแสโลกำภิวัตน์
2) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 11 รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ที่ ๑๙ กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรำกฐำน
กำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)

12

ตัวชี้วัด
(๑) ระดับควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรำกฐำน
กำรพัฒนำอย่ำงสมดุล
(๒) ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพและสำมำรถป้องกัน หรือลดผลกระทบ
ต่อชุมชนจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนระดับสำกล
และพันธกรณีของไทยสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
(๑) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยกำหนดพื้นที่กำรสงวน อนุรักษ์ และ
พัฒนำที่ชัดเจนอย่ำงเหมำะสม
(๒) เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วมบริห ำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตำมแนวทำงประชำรัฐ
(๓) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรจัดกำรสิ่ง แวดล้อมควบคู่กับกำรปกป้องสิทธิชุมชน และแก้ปัญหำ
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชำชน โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชำชน เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ นโยบำยกำรคลัง และกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมถึงพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
(๔) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกลไกกำรตรวจสอบและเฝ้ ำ ระวั ง ภั ย คุ ก คำมทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจำกภำยนอกประเทศ โดยเฉพำะปั ญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำรลักลอบนำเข้ำวัตถุมีพิษ สำรเคมี
อันตรำยและกำกของเสียต่ำง ๆ จำกโรงงำนอุตสำหกรรมของต่ำงชำติที่เข้ำมำทิ้งในอำณำเขตของประเทศไทย
ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม
(๕) ส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภค กำรนำเข้ำ กำรส่งออก กำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ กำรปรับปรุง
กฎหมำย ระเบียบ โดยให้มีกำรรักษำและคุ้มครองกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ
เพื่อให้กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมสำมำรถเจริญเติบโตควบคู่กับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
(๖) ส่งเสริมควำมร่วมมือระดับทวิภำคีและพหุภำคีในภูมิภำคอำเซียนและโลก เพื่อเป็นภำคีด้ำนกำร
รั ก ษำ กำรเฝ้ ำ ระวั ง และกำรฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และแก้ ปั ญ หำผลกระทบด้ ำ น
ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริม
ในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดน เช่น หมอกควันจำกไฟป่ำ กำรก่อสร้ำง
เขื่อนในแนวแม่น้ำสำยหลักที่ไหลผ่ำนระหว่ำงประเทศ และขยะทะเล เป็นต้น

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
 ชื่อแผนระดั บที่ ๓ แผนแม่บ ทรองรับกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอ ำกำศ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๙๓
จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 ชื่ อ แผนระดั บ ที่ ๓ แผนกำรปรั บ ตั ว ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศแห่ ง ช ำติ
จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อแผนระดั บที่ ๓ แผนปฏิบั ติกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓
รำยสำขำ จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 แผนปฏิบัติกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สำขำพลังงำน จัดทำโดย
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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 แผนปฏิบัติกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สำขำคมนำคมขนส่ ง
จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
 แผนปฏิบัติกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สำขำกำรจัดกำรของเสีย
ชุมชน จัดทำโดย กรมควบคุมมลพิษ
 แผนปฏิบัติกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สำขำกระบวนกำรทำง
อุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียอุตสำหกรรม จัดทำโดย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2558-2564
และแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2560-2564 จัดทำโดย สำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2565
จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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สวนที่ ๓
แผนปฏิบัติราชการรายป

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

ส่ ว นที่ ๓ สาระส าคั ญ แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
มีควำมสอดคล้องต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับต่ำง ๆ ทั้ง แผนระดับ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับ 2
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงแผนระดับ 3 ต่ำง ๆ โดยประกอบด้วย
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ 5 ด้ ำ น ดั ง นี้ 1. ด้ ำ นกำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ 2. ด้ ำ นกำรสร้ ำ งกำร
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้ำนทรัพยำกรทำงบก/ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ)
3. ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครอง
สิ่ งแวดล้ อมเพื่อกำรเติบ โตอย่ ำงยั่ ง ยื น 4. ด้ำนกำรยกระดับกระบวนทัศน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมช ำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ (ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)
และ 5. ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีประมำณกำร
วงเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวม ทั้งสิ้น 940.43 ล้ำนบำท ดังนี้

ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564

๑. ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)

หน่วยงานในสังกัด
ส านั ก งานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท
วงเงิน (ล้านบาท)

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)
๑. ค่าธรรมเนียม

-

๒. ค่าปรับ

-

๓. ดอกเบี้ย

-

รวมทั้งสิ้น

-

๒. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 940.43 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินรวม งบประมาณ รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
แผ่นดิน หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
9.92
9.92
9.92

9.92

-

-
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)
1. โครงกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิ
นิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน
1. โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภูมิ
นิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคต
ประเทศ (ด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
1. โครงกำรกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดทำและกำรพิจำรณำ EIA เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

วงเงินรวม งบประมาณ
18.48

รายได้
เงินกู้
หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
18.48
-

18.48

18.48

-

-

-

-

30.87

30.87

-

-

-

-

30.87

30.87

-

-

-

-

20.20

20.20

-

-

-

-

16.03

16.03

-

-

-

-

4.17

4.17

-

-

-

-

860.96

660.96

-

-

-

200.00

62.30

42.30

-

-

-

20.00

แผ่นดิน
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
2. โครงกำรอุดหนุนงบประมำณใน
กำรจัดกำรมลพิษ
3. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ สผ.
รวมทั้งสิ้น

วงเงินรวม งบประมาณ

รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
617.23
180.00
แผ่นดิน

797.23
1.42

1.42

-

-

-

-

940.43

740.43

-

-

-

200.00

3.1 แผนปฏิบัติราชการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑) เป้าหมาย
1.1) ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง
1.2) ประเด็นด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศถูกบูรณำกำรไว้ในกระบวนกำร
วำงแผนรำยสำขำ
1.3) มีกฎหมำยด้ำนกำรเปลี่ย นแปลงสภำพภูมิอำกำศซึ่งครอบคลุมถึงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
กำรปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงสภำพ ภู มิ อ ำกำศ และกำรใช้ เ ครื่ อ งมื อ /แรงจู ง ใจ
ทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
1.4) มีฐำนข้อมูลกลำงกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งพัฒนำระบบเชื่อมโยง
1.5) มีกำรสื่ อสำรและแสดงจุ ดยื นท่ำทีด้ำนกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย
ในกำรประชุมเจรจำระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง
1.6) มีกลไก/มำตรกำรเพื่ อสนั บสนุนและขับเคลื่ อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.1) ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง (ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)
- ปี พ.ศ. 2564 : 53 (ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)
2.2) จำนวนแผนรำยสำขำที่บูรณำกำรประเด็นด้ำนกำรปรับตัว (สำขำ)
- ปี พ.ศ. 2564 : จำนวนแผนรำยสำขำที่บูรณำกำรประเด็นด้ำนกำรปรับตัวไม่น้อยกว่ำ 1 สำขำ
2.3) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. .... ผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
- ปี พ.ศ. 2564 : ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ....
ผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นภำคประชำชน
2.4) มีฐำนข้อมูลกลำงกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูล
- ปี พ.ศ. 2564 : มีระบบฐำนข้อมูลกลำงควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 1 ระบบ
2.5) มีกำรสื่ อสำรและแสดงจุ ดยื นท่ำทีด้ำนกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย
อย่ ำงน้ อย 1 ครั้ งต่อปี (กำรสื่ อสำรและแสดงจุ ดยื น เช่น NC BUR Submission ถ้อยแถลงของหั ว หน้ ำ
คณะผู้แทนไทย ฯลฯ)
- ปี พ.ศ. 2564 : อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี
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2.6) จำนวนกลไก/มำตรกำร
- ปี พ.ศ. 2564 : 1 กลไก/มำตรกำร
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงำนในสำขำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น พลั ง งำน ขนส่ ง
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมและกำรใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ กำรจัดกำรของเสี ย ฯลฯ ดำเนินงำนตำมแนวทำง
กำรลดก๊ำซเรือนกระจก
(๓.๒) ส่งเสริมให้หน่วยงำนในสำขำควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรจัดกำรน้ำ อุทกภัยและ
ภัยแล้ง กำรเกษตรและควำมมั่นคงทำงอำหำร สำธำรณสุข กำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรตั้ งถิ่ นฐำนและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์ สำมำรถบู รณำกำรแนวทำงกำรปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในกระบวนกำรวำงแผน
(๓.๓) พั ฒ นำร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ พ.ศ. ....
ที่ครอบคลุมประเด็น กำรลดก๊ำซเรือนกระจก กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และกำรใช้เครื่องมือ/แรงจูงใจทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
(๓.4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและข้อมูลควำมเสี่ยงเชิง
พื้นที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยมีควำมเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๓.5) ประสำนกำรด ำเนิ นงำนกั บหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ยวข้ อ งเพื่ อ จั ด ท ำท่ ำ ที ใ นประเด็นที่มี
ควำมส ำคัญต่อประเทศไทยให้ เป็ น ปั จ จุ บั น และผลั กดัน ให้ เ กิด กำรสื่ อสำรและแสดงจุดยื นท่ ำที ด้ำ นกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทยไปยังอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ/เวทีระดับนำนำชำติ
(๓.6) สนับสนุน/ดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงสร้ำงกลไก/มำตรกำร/เครื่องมือที่ช่วยให้
ภำคเอกชนและภำคีที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวต่อผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๔.๑) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 9.92 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินรวม งบประมาณ รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
แผ่นดิน หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
9.92
9.92
9.92

9.92

-

-
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3.2 แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)
๑) เป้าหมาย
1.1) มีกฎหมำยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพซึ่งครอบคลุมถึงกำรอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
1.2) กลไก มำตรกำรกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
1.3) มีระบบข้อมูลกลำงและเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ
1.4) เครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมตระหนักในด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพ
1.5) มีมำตรกำรในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีควำมสำคัญต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
1.5.1) พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site 15 แห่ง มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรตำมผลกำรประเมินพื้นที่
โดยสอดคล้องกับระบบนิเวศในพื้นที่
1.5.2) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญของประเทศไทยมีมำตรกำรในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยไม่ส่งผล
กระทบกับระบบนิเวศ
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.1) พระรำชบัญญัติควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
- ปี พ.ศ. 2564 : 2.2) กลไก มำตรกำรกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
- ปี พ.ศ. 2564 : จำนวน 2 เรื่อง
2.3) ระบบข้อมูลกลำงและจำนวนหน่วยงำนที่มีกำรเชื่อมต่อข้อมูล
- ปี พ.ศ. 2564 : 3 หน่วยงำน
2.4) พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site 15 แห่ง มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรตำมผลกำรประเมินพื้นที่
โดยสอดคล้องกับระบบนิเวศในพื้นที่
- ปี พ.ศ. 2564 : 2.5) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญของประเทศไทยมี แนวทำงในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยไม่ส่งผลกระทบ
กับระบบนิเวศ
- ปี พ.ศ. 2564 : จำนวน 10 แห่ง
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) พัฒนำกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ หรือบริบทของประเทศ เพื่อใช้
เป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในภำพรวมของประเทศ
(๓.๒) จัดทำ พัฒนำเครื่องมือ/กลไก มำตรกำรในกำรปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพัน ธุ์ที่
ถูกคุกคำมของประเทศไทย
(๓.๓) พัฒนำระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภำพที่เป็นมำตรฐำนสำกลและบูรณำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนเป้ำหมำย
(๓.4) เสริมสร้ำงสมรรถนะภำคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะชุมชนท้องถิ่นในกำรจัดทำกลไก
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จำกทรัพยำกร ชีวภำพเพื่อให้เ กิดควำมตระหนัก
และสนับสนุนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
(๓.5) จั ดทำและปรั บ ปรุ งเครื่องมือ กลไก เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพในกำรบริห ำรจัดกำร
แรมซำร์ไซต์และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญของประเทศไทย
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๔.๑) โครงกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 18.48 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ)
1. โครงกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และ
พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินรวม งบประมาณ รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
แผ่นดิน หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
18.48
18.48
-

18.48

18.48

-

-

-

-

3.3 แผนปฏิ บั ติ ราชการด้ านการจั ดการสิ่ง แวดล้ อมภูมินิ เ วศ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑) เป้าหมาย
1.1) ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
1.2) พื้นที่ที่ได้ประกำศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน
1.3) นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวในเมืองเพิ่มขึ้น
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.1) พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวน รักษำ อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำง
ยั่งยืนในพื้นที่
- ปี พ.ศ. 2564 : เพิ่มขึ้นอย่ำงน้ อย 1 พื้นที่/จังหวัดของ 1 ภำค (ค่ำเป้ำหมำย 2563
อย่ำงน้อย 1 พื้นที่/ จังหวัดของ 1 ภำค )
2.2) จำนวนพื้นที่ที่ได้ประกำศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษที่ได้มำตรฐำน
- ปี พ.ศ. 2564 : จำนวน 2 พื้นที่
2.3) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมือง
- ปี พ.ศ. 2564 : สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ร้อยละ 2
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ไ ด้ ทุ ก หน่ ว ยงำนร่ว มกั น ด้ ำ นกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ เมื อ ง ชนบท
เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
(๓.๒) จัดทำแผนผังภูมินิเวศ
(๓.๓) ให้ควำมรู้ ประสำน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรเพิ่มและรักษำพื้นที่สีเ ขีย ว
พื้นที่แหล่งธรรมชำติ และแหล่งศิลปกรรม
(๓.4) พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรให้บริกำรของระบบนิเวศ และกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งศิลปกรรม โบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน
(๓.5) กำรสร้ำงและขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน
และเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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(๓.6) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(๓.7) กำรพัฒ นำองค์ควำมรู้ และเครื่องมือ ในกำรจัดและกำรบริห ำรจัดกำรมำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน
(๓.8) รักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้
อย่ำงยั่งยืน
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๔.๑) โครงกำรจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อ มภู มิ นิ เ วศ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติ แ ละศิ ล ปกรรม
พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 30.87 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน
1. โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินรวม งบประมาณ รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
แผ่นดิน หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
30.87
30.87
-

30.87

30.87

-

-

-

-

3.4 แผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นการยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่อ ก าหนดอนาคตประเทศ (ด้ า นระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๑) เป้าหมาย
1.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ
ประชำชนมีกำรยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ EIA
1.2) พั ฒ นำและด ำเนิ น โครงกำรที่ ย กระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก ำหนดอนำคตประเทศด้ ำ น
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมมำภิบำล
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.1) ประชำชนมีกำรยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ EIA
- ปี พ.ศ. 2564 : เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จำกปีฐำน ได้ร้อยละ 85 (ใช้Baseline data ปี 2563
สำรวจกำรยอมรับและควำมเชื่อมั่นต่อระบบ EIA ได้ร้อยละ 80)
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) กำรปรั บ ปรุ ง กฎหมำยด้ ำ น EIA เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรป้ อ งกั น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจำกกำรพัฒนำโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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(๓.๒) กำรพัฒนำกลไกและกระบวนกำร EIA ด้วยกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีที่เป็น
มำตรฐำน ตรวจสอบได้ และทันสมัย
(๓.๓) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร EIA และ
สนับสนุนกำรกระจำยอำนำจอย่ำงมีธรรมำภิบำล ผ่ำนเครือข่ำยในระดับภูมิภำคและชุมชน ที่ครอบคลุ ม
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม
(๓.4) เพิ่มประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกลไก EIA
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๔.๑) โครงกำรกำรพัฒ นำและเพิ่ม ประสิ ทธิภ ำพกระบวนกำรกำรประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
(๔.2) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดทำและกำรพิจำรณำ EIA เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 20.20 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคต
ประเทศ (ด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
1. โครงกำรกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดทำและกำรพิจำรณำ EIA เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินรวม งบประมาณ รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
แผ่นดิน หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
20.20
20.20
-

16.03

16.03

-

-

-

-

4.17

4.17

-

-

-

-

3.5 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑) เป้าหมาย
1.1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล ด้วยกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
1.2) จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
1.3) บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร
1.4) ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว
1.5) บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมวัฒนธรรมในกำรทำงำนเพื่อประชำชนยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม
มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ
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๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.1) ร้อยละควำมสำเร็จของตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มบรรลุภำยในระยะเวลำสิ้นสุดแผน
- ปี พ.ศ. 2564 : มำกกว่ำร้อยละ 80
2.2) จำนวนประชำกร/ครัวเรือนที่ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ (รำย)
- ปี พ.ศ. 2564 : เพิ่มขี้น ร้อยละ 5 จำกปีฐำน (ใช้Baseline data ปี 2563 เป็นปีฐำน)
2.3) ปริมำณขยะมูลฝอยและน้ำเสียได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องเพิ่มขึ้น
- ปี พ.ศ. 2564 : 2.4) ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ
- ปี พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 80
2.5) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
- ปี พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 40 ของข้อมูลที่มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน
2.6) ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ
- ปี พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 75
2.7) ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA)
- ปี พ.ศ. 2564 : 84 คะแนน
๓) แนวทางการพัฒนา
(๓.๑) จัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(๓.๒) ขับเคลื่อนและประสำนแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีส่วนร่วม
(๓.๓) ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรภำยใต้แผนฯ
(๓.4) ทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
(๓.5) พัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดิน เพื่อให้เกิดผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น
(๓.6) อุ ด หนุ น งบประมำณภำยใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ กำรจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในระดับจังหวัด และกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับกำรจัดกำรด้ำนมลพิษ
(๓.7) จัดกำรคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินให้เหมำะสมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์ โดยกำร
สร้ำงระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(๓.8) จั ด กำรขยะมู ล ฝอยให้ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยปรั บ ปรุ ง ฟื้ น ฟู สถำนที่
กำจัดขยะให้ดำเนินกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำร สนับสนุนกำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดกำรขยะ
(๓.9) พัฒนำหน่วยงำนให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
(๓.10) พัฒนำบุคลำกร สผ. ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และ
กำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
(๓.11) ส่ ง เสริ ม กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องบุ ค ลำกร สผ. ให้ มี ค วำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต
๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๔.๑) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริห ำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
(๔.2) โครงกำรอุดหนุนงบประมำณในกำรจัดกำรมลพิษ
(๔.3) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ สผ.
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 860.96 ล้านบาท
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
2. โครงกำรอุดหนุนงบประมำณใน
กำรจัดกำรมลพิษ
3. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ สผ.

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินรวม งบประมาณ รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
แผ่นดิน หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
200.00
860.96 660.96
62.30

42.30

-

-

-

20.00

797.23

617.23

-

-

-

180.00

1.42

1.42

-

-

-

-
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สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล
1) พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 กำรประเมินผล
และกำรรำยงำน กำหนดให้หน่วยรับงบประมำณ และ
2) ระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงำนต้องมีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ซึ่ง แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64) มีควำมสำคัญในกำรขับเคลื่อน
นโยบำย แผนงำน/โครงกำร เพื่อตอบเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับต่ำง ๆ สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรั พ ยำกรธรรมช ำติ แ ละสิ่ ง แว ดล้ อ มมี ก ำรก ำหนดรู ป แบบ กำรติ ด ตำม กำรตรวจสอบและ
กำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ ตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด เพื่อสำมำรถรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำและผล
ควำมสำเร็จที่ได้อย่ำงทันท่วงที ตำมนัยยะของ 1) และ 2)

4.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : Government Fiscal
Management Information System (GFMIS)
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อ มได้นำระบบ GFMIS มำเพื่อใช้ใน
ระบบงบประมำณ ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบรับและนำส่ง ระบบเบิกจ่ำยเงิน ระบบบัญชีแยกประเภทและ
ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีกำรนำเข้ำข้อมูลในระบบและรำยงำนผลออกมำในรูปแบบกำรติดตำมผล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ซึ่งจะสำมำรถรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตรงกับควำมเป็นจริงและมีควำม
รวดเร็ว

4.2 กลไกคณะกรรมการและคณะทางาน
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกำหนดกำรรำยงำนผลกำรติดตำมผล
กำรด ำเนิ น งำนและกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ โดยให้ ห น่ ว ยงำนภำยใต้ สั ง กั ด รำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ
ในกำรดำเนินงำน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณในรำยเดือน และรำยไตรมำสผ่ำนกำรนำส่งข้อมูลทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิ กส์ และสรุปผลกำรดำเนิน งำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรจัด ทำ
งบประมำณ และเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และคณะทำงำนติดตำมผลกำรดำเนินงำน และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ

4.3 ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ : Electronic Monitoring and Evaluation
System of National Strategy and Country Reform (eMENSCR)
ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ใ ช้ ร ะบบ eMENSCR
ของสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ มำใช้สำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ แผนงำน/
โครงกำรสำคัญ เพื่อตอบเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับต่ำง ๆ ทั้ง ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ
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เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ แผนแม่บ ทภำยใต้ยุทธศำสตร์ช ำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงแผนปฏิบัติกำรรำชกำร และแผนปฏิบัติกำรด้ำน ต่ำง ๆ

4.4 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : e – Project Tracking System
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อ มได้ใช้ระบบ e – Project Tracking
System ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มำใช้ในกำรติดตำมประเมินผลแผนงำน/
โครงกำร กิจกรรมที่ ดำเนินกำร แบบทันท่วงที ซึ่งจะมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำร และ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณแบบทันท่วงที เพื่อผู้บริหำรจะสำมำรถทรำบสถำนะของกำรดำเนินกำร
ล่ำสุด และสำมำรถใช้ข้อมูลที่ล่ำสุดมำใช้ในกำรตัดสินใจ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดควำมเสียหำยต่อ
กำรดำเนินกำร
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง (ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

53

1. สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานในสาขาที่เกีย่ วข้อง เช่น พลังงาน
ขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการ
ของเสีย ฯลฯ ดาเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

2. ประเด็นด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ถูกบูรณาการไว้ในกระบวนการ
วางแผนรายสาขา

จานวนแผนรายสาขาที่บรู ณา 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานในสาขาความเสี่ยงที่เกีย่ วข้อง ได้แก่
การประเด็นด้านการปรับตัวไม่ การจัดการนา อุทกภัยและภัยแล้ง การเกษตรและความมัน่ คงทาง
น้อยกว่า 1 สาขา
อาหาร สาธารณสุข การท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการตังถิน่ ฐานและความมัน่ คงของมนุษย์ สามารถบูรณาการ
แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในกระบวนการวางแผน

1. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.00

การติดตามประเมินผล

กอง

หน่วยงานที่เกีย่ วข้องรายงานข้อมูล
การดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกผ่านระบบรายงานข้อมูลการ
ดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ โดยรายงานในระบบทุก 6
เดือน

กปอ.

2. โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน (ได้รับการสนับสนุน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งบประมาณจาก
(Thai–German Climate
รัฐบาลเยอรมนี)
Programme: TGCP) (ด้านการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

ใช้กลไกคณะกรรมการกากับภายใต้
กปอ.
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Thai–German Climate
Programme: TGCP) ในการติดตาม
ประเมินผล

3. โครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0.00

จัดตังคณะทางานพิจารณา (ร่าง)
พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อกากับและติดตาม
การร่าง พรบ.ฯ ให้ครอบคลุม
ประเด็นที่เกีย่ วข้อง

กปอ.

4. มีฐานข้อมูลกลางการปล่อย
มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซ มีระบบฐานข้อมูลกลางความ 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ก๊าซเรือนกระจกและข้อมูลความเสี่ยง
เรือนกระจกและข้อมูลความ
เสี่ยงเชิงพืนที่ต่อการ
ข้อมูลความเสี่ยงเชิงพืนที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี
เชิงพืนที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เสี่ยงเชิงพืนที่ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 ความเชือ่ มโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ภูมิอากาศ รวมทังพัฒนาระบบเชือ่ มโยง เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระบบ
รวมทังพัฒนาระบบเชือ่ มโยง
ข้อมูล

4. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ความเสี่ยงเชิงพืนที่ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ : การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิง
พืนที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ)

3.07

ติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส

กปอ.

5. มีการสื่อสารและแสดงจุดยืนท่าที
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย ในการประชุมเจรจา
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนือ่ ง

5. โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาหนด
ทิศทางและจัดทากลยุทธ์การดาเนิน
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
(โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การเจรจา
ความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิ
ภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย)

2.71

คณะทางานเจรจาสาหรับการประชุม
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พิจารณา อย่างน้อย 3 ครัง

กปอ.

3. มีกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งครอบคลุมถึงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการใช้เครื่องมือ/
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการดาเนินงาน

จานวนแผนรายสาขาที่
บูรณาการประเด็นด้านการ
ปรับตัว (สาขา)

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการ ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ พ.ศ. .... ผ่านกระบวนการรับฟัง
คณะรัฐมนตรี
ความคิดเห็นภาคประชาชน

มีการสื่อสารและแสดงจุดยืน
ท่าทีด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย อย่างน้อย 1 ครังต่อปี
(การสื่อสารและแสดงจุดยืน เช่น
NC BUR Submission ถ้อย
แถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ฯลฯ)

อย่างน้อย 1 ครังต่อปี

3. พัฒนาร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. .... ที่ครอบคลุมประเด็น การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้เครื่องมือ/
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายการดาเนินงาน

5. ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อจัดทาท่าทีใน
ประเด็นที่มีความสาคัญต่อประเทศไทยให้เป็นปัจจุบนั และผลักดันให้
เกิดการสื่อสารและแสดงจุดยืนท่าทีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยไปยังอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/เวทีระดับนานาชาติ

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติราชการด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

6. มีกลไก/มาตรการเพื่อสนับสนุน
และขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จานวนกลไก/มาตรการ

1 กลไก/มาตรการ

6. สนับสนุน/ดาเนินการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างกลไก/มาตรการ/
เครื่องมือที่ช่วยให้ภาคเอกชนและภาคีที่เกีย่ วข้องสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

เงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ
(ล้านบาท)

6. โครงการศึกษามาตรการและ
แรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์
ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ภาคเอกชน)

4.14

การติดตามประเมินผล

กอง

จัดประชุมคณะทางานพิจารณาและ
กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินในกรอบ
ระหว่างประเทศ 2 ครัง /ปี เพื่อ
พิจารณากรอบแนวทางในการศึกษา
และผลการศึกษา

9.92

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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กปอ.

แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

1. มีกฎหมายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพซึ่งครอบคลุมถึงการอนุรักษ์
คุม้ ครองและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ

-

1. พัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือบริบทของ
ประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในภาพรวมของประเทศ

2. กลไก มาตรการการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ

จานวนเรื่อง

2

2. จัดทา พัฒนาเครื่องมือ/กลไก มาตรการในการปกป้องคุม้ ครองและ
ฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย

3. มีระบบข้อมูลกลางและเชือ่ มโยง
ข้อมูลด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ

ระบบข้อมูล
กลางและจานวนหน่วยงานที่มี
การเชือ่ มต่อข้อมูล

3 หน่วยงาน

4. เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
ตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ

-

-

5. มีมาตรการในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ระบบนิเวศที่มีความสาคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางการพัฒนา

flagship project

5.1 พื้นที่ชมุ่ น้า Ramsar Site 15 แห่ง
มีแนวทางในการบริหารจัดการตามผล
การประเมินพื้นที่ โดยสอดคล้องกับ
ระบบนิเวศในพื้นที่ (สผ.)

จานวน (แห่ง)

-

5.2 พื้นที่ชมุ่ น้าที่มีความสาคัญของ
ประเทศไทยมีแนวทางในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ

จานวน (แห่ง)

10

งบประมาณ
(ล้านบาท)

การติดตามประเมินผล

กอง

1. โครงการจัดทา (ร่าง)
พระราชบัญญัติความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

0.00

มีการรายงานผ่านคณะกรรมการที่
เกีย่ วข้อง

กลช.

2. โครงการจัดทา พัฒนากลไก
มาตรการ การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
(โครงการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิน่ ที่มี
ลาดับความสาคัญสูง)

1.93

มีการรายงานผ่านคณะกรรมการที่
เกีย่ วข้อง

กลช.

3. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากลและ
บูรณาการเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานเป้าหมาย

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย
เชือ่ มต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย
เชือ่ มต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย)

5.73

มีการรายงานผ่านคณะกรรมการที่
เกีย่ วข้อง

กลช.

4. เสริมสร้างสมรรถนะภาคส่วนที่เกีย่ วข้องโดยเฉพาะชุมชนท้องถิน่ ใน
การจัดทากลไกกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อให้เกิดความตระหนักและ
สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

4. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้
ในคุณค่าและความสาคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1.41

4.1 โครงการจัดกิจกรรมเนือ่ งในวัน
สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

0.85

แบบสอบถามความคิดเห็น

กลช.

4.2 โครงการจัดกิจกรรมเนือ่ งในวัน
พื้นที่ชมุ่ น้าโลก
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการระบบนิเวศพื้นที่ชมุ่ น้าของ
ประเทศไทย
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
พื้นที่ชมุ่ น้าของประเทศไทย : การจัดทา
แนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการฟื้นฟูและ
บริหารจัดการพื้นที่ชมุ่ น้าในเมือง
(ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ))

0.56

แบบสอบถามความคิดเห็น

กลช.

8.00

ประชุมหน่วยงานเกีย่ วข้อง

กลช.

5. จัดทาและปรับปรุงเครื่องมือ กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์และระบบนิเวศพื้นที่ชมุ่ น้าที่มี
ความสาคัญของประเทศไทย

เงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ และ
พื้นที่ชมุ่ น้าของประเทศ

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

กลช.

18.48

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมภูมนิ ิเวศ สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

เป้าหมาย
1. ความยัง่ ยืนทางภูมินเิ วศ ภูมิสังคม
และภูมิวฒ
ั นธรรม

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวน
เพิ่มขึน้ อย่างน้อย 1 พื้นที/่
รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
จังหวัดของ 1 ภาค
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง (ค่าเป้าหมาย 2563 อย่างน้อย
สถาปัตยกรรม และ
1 พื้นที/่ จังหวัดของ 1 ภาค )
ศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวติ พื้นถิน่
บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

flagship project

1.จัดทาฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทกุ หน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง
ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
2.จัดทาแผนผังภูมินเิ วศ
3.ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษา
พื้นที่สีเขียว พื้นที่แหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม

โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภูมินเิ วศ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม พื้นที่
สีเขียว และพื้นที่
คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน

4.พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวน
รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวติ พื้นถิน่ อย่างยัง่ ยืน

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1. โครงการจัดทาแผนผังภูมินเิ วศ เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

0.00

2. โครงการปรับปรุงและขับเคลื่อนการ
จัดการมลทัศน์และสิ่งแวดล้อมภูมิทศั น์

0.00

กชพ.

3. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนในภูมิภาคอาเซียน
(โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนในภูมิภาคอาเซียน )

2.52

กชพ.

4. โครงการผลักดันการจัดทาผังชุมชน
เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
(โครงการจัดทาผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่
สีเขียวในเมือง)

3.66

กชพ.

5. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
สีเขียวในเขตพื้นที่ EEC
(โครงการจัดทาแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่
2) พ.ศ. 2565-2569)

10.04

กชพ.

6. โครงการบริหารจัดการพื้นที่
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
(โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินเิ วศ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมอย่างยัง่ ยืน : การจัดทาผัง
พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม
รายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ)

3.46

7. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
(โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับ
จังหวัด ระยะ 2)

2.58

การติดตามประเมินผล

กอง

รายงานผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

รายงานผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมภูมนิ ิเวศ สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

เป้าหมาย
1. ความยัง่ ยืนทางภูมินเิ วศ ภูมิสังคม
และภูมิวฒ
ั นธรรม

2. พื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่
คุม้ ครองสิ่งแวดล้อมมีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

3. นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวในเมืองเพิ่มขึน้

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวน
เพิ่มขึน้ อย่างน้อย 1 พื้นที/่
รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
จังหวัดของ 1 ภาค
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง (ค่าเป้าหมาย 2563 อย่างน้อย
สถาปัตยกรรม และ
1 พื้นที/่ จังหวัดของ 1 ภาค )
ศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวติ พื้นถิน่
บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่

จานวนพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็น
พื้นที่คมุ้ ครองสิ่งแวดล้อมมี
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษที่ได้มาตรฐาน

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมือง

2 พื้นที่

แนวทางการพัฒนา

flagship project

4.พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวน
รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวติ พื้นถิน่ อย่างยัง่ ยืน

โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภูมินเิ วศ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม พื้นที่
สีเขียว และพื้นที่
คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน

5. การสร้างและขับเคลื่อนการดาเนินงานของเครือข่ายการเฝ้าระวัง
และติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
6. การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทามาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
7. การพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดและการบริหารจัดการมาตรการ
คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวใน 8. รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
เขตเมือง ร้อยละ 2
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน

เงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ
(ล้านบาท)

8. โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับแหล่งมรดกโลก และ
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
แหล่งมรดกทางธรรมชาติที่อยูใ่ นบัญชี
รายชือ่ เบื้องต้น
(โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่
เกีย่ วข้องแหล่งมรดกโลกและแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมที่อยูใ่ นบัญชีรายชือ่
เบื้องต้น)

0.97

กธศ.

9. โครงการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
(โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า)

4.16

กธศ.

10. การบริหารจัดการพื้นที่คมุ้ ครอง
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
(โครงการบริหารจัดการพื้นที่คมุ้ ครอง
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน)

3.47

รายงานผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่
สีเขียว (Thai Green Urban : TGU)

0.00

รายงานผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

การติดตามประเมินผล

กอง

30.87

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ประชาชนมีการยอมรับและ
ที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผล
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมี
กระทบสิ่งแวดล้อม
การยอมรับและเชือ่ มัน่ ต่อระบบต่อ
ระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาและดาเนินโครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน 1. การปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้
ได้ร้อยละ 85
เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
(ใช้Baseline data ปี 2563 พัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารวจการยอมรับและความ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบ EIA
ได้ร้อยละ 80)

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

1. โครงการการพัฒนา 1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อ
และเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประเมินผล
กระบวนการการ กระทบสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
1.1 การศึกษาทบทวนประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการ
หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ที่เกีย่ วข้อง

งบประมาณ (ล้าน
บาท)
2.50

การติดตามประเมินผล

กอง

การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่ มัน่ ต่อระบบ EIA จาก
ประชาชน

กพส.

1.50

1.2 การปรับปรุงกระบวนการขอ
อนุญาตเป็นผู้จัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.00

2. การติดตามประเมินผลระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.94

2.1 การติดตามและการรายงานผล
การปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตาม พรบ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2.94

2.2 การคัดเลือกโครงงการที่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring
Awards)

0.00

2.3 โครงการการสารวจการยอมรับ
และความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(การสารวจการยอมรับและความ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย)

1.00

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

33
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แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ประชาชนมีการยอมรับและ
ที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผล
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมี
กระทบสิ่งแวดล้อม
การยอมรับและเชือ่ มัน่ ต่อระบบต่อ
ระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาและดาเนินโครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน 2. การพัฒนากลไกและกระบวนการ EIA ด้วยการบริหารจัดการและ
ได้ร้อยละ 85
เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และทันสมัย
(ใช้Baseline data ปี 2563
สารวจการยอมรับและความ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบ EIA
ได้ร้อยละ 80)

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ EIA และสนับสนุนการกระจายอานาจอย่างมี
ธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาคและชุมชน
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

1. โครงการการพัฒนา 3. การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม
และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผล
กระบวนการการ กระทบสิง่ แวดล้อม (Smart EIA)
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และการเชือ่ มโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานอนุญาต (SMART
EIA)
(โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Smart EIA))

8.59

4. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และเครือข่าย
รวมทั้งจัดทาคูม่ ือ แนวทางที่เกีย่ วข้อง

1.00

4.1 การมอบหมายและพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานของรัฐที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
สผ. (กระจายภารกิจการพิจารณา
รายงาน EIA จังหวัด)

1.00

4.2 พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร
ผู้จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

0.00

4.3 อบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ใช้งานระบบการยืน่ รายงาน EIA
รายงาน Monitor และการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงาน EIA
ทางอิเล็กทรอนิกส์

0.00

การติดตามประเมินผล

กอง

การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่ มัน่ ต่อระบบ EIA จาก
ประชาชน

กพส.

การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

8.59

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

33
33

แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ประชาชนมีการยอมรับและ
ที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผล
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมี
กระทบสิ่งแวดล้อม
การยอมรับและเชือ่ มัน่ ต่อระบบต่อ
ระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาและดาเนินโครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 2564
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน
(ใช้Baseline data
ปี 2563 เป็นปีฐาน)

แนวทางการพัฒนา

flagship project

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ EIA และสนับสนุนการกระจายอานาจอย่างมี
ธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาคและชุมชน
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม

1. โครงการการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

4.4 ประชุมสัมมนาเผยแพร่
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต
การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพัก
ใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้จัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. … และอนุบญ
ั ัติ

0.00

4.5 จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

0.00

4.6 การพัฒนา ปรับปรุง และการ
เผยแพร่คมู่ ือ/แนวทางด้านการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ แนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง
สุขภาพในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้
มีสิทธิทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม...เป็นต้น

0.00

การติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

กอง

34

แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ประชาชนมีการยอมรับและ
ที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผล
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมี
กระทบสิ่งแวดล้อม
การยอมรับและเชือ่ มัน่ ต่อระบบต่อ
ระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาและดาเนินโครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน 4. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ได้ร้อยละ 85
สิ่งแวดล้อม โดยกลไก EIA
(ใช้Baseline data ปี 2563
สารวจการยอมรับและความ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบ EIA
ได้ร้อยละ 80)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

2.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทา
และการพิจารณา EIA
เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

5. การจัดทาแนวทางการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
(โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและ
น้ามันเชือ้ เพลิงทางท่อ)

1.10

6. การจัดทาแนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสาหรับคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการฯ
(ด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง)

1.39

7. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาหรับผู้ที่
เกีย่ วข้องกับการพิจารณา EIA เพื่อการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 และกฎหมายลาดับรองที่
เกีย่ วข้อง

1.69

การติดตามประเมินผล

กอง

EIA ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นกลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชือ่ มัน่
จากประชาชน รวมทั้งมีจานวน EIA
ที่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 75 วัน
เพิ่มมากขึน้

กวผ.

20.20

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

33
35

แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ร้อยละความสาเร็จของตัวชีว้ ดั ที่
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
มีแนวโน้มบรรลุภายใน
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วยการมีส่วน
ระยะเวลาสิ้นสุดแผน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน

ค่าเป้าหมาย 2564
มากกว่าร้อยละ 80

แนวทางการพัฒนา

flagship project

1. จัดทาแผนที่เกีย่ วข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2. ขับเคลื่อนและประสานแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมีส่วนร่วม
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนฯ
4. ทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1. โครงการจัดทาแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570

3.25

1.1 โครงการจัดทาร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2566-2570
(โครงการจัดทาแนวทางการถ่ายทอด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม)

3.25

2. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

32.67

2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการชัน้ คุณภาพ
ลุ่มน้า พ.ศ. 2562-2565
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการชัน้ คุณภาพลุ่มน้า ปีงบประมาณ
2564)

5.27

กยผ.

2.2 โครงการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(เงินนอกงบประมาณ)

20.00

กบก.

2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานแผนปฏิบตั ิการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด

4.40

กยผ.

2.4 การติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. …
3. โครงการส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ยงั่ ยืนของประเทศไทย
(โครงการศึกษาความเหมาะสมในการ
ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/
มาตรการจูงใจ เพื่อสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่
ยัง่ ยืน : ด้านการบริโภคที่ยงั่ ยืน)

3.00

กตป.

2.48

รายงานสถานภาพการดาเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเครื่องมือ
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กยผ.

4. โครงการจัดทารายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจาปี

2.00

รายงานสถานภาพการดาเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเครื่องมือ
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กตป.

การติดตามประเมินผล

กอง

รายงานสถานภาพการดาเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเครื่องมือ
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กยผ.

กยผ.

รายงานสถานภาพการดาเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเครื่องมือ
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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กยผ.
กตป.
กบก.

แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จานวนประชากร/ครัวเรือนที่
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วยการมีส่วน
อาชีพ (ราย)
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นฐานการ ตัวชีว้ ัดภายใต้แผนบริหาร
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ ระยะที่ 1 พ.ศ.
(2560-2564)

2. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

ปริมาณขยะมูลฝอยและน้าเสีย
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
เพิ่มขึน้

3. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
การให้บริการของภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

เพิ่มขีน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน 5. พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการปรับระบบการ
(ใช้Baseline data
บริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้เกิดผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึน้
ปี 2563 เป็นปีฐาน)

-

ร้อยละ 80

6. อุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สาหรับการจัดการด้านมลพิษ
7. จัดการคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินให้เหมาะสมกับประเภทการใช้
ประโยชน์ โดยการสร้างระบบภูมิคมุ้ กันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8. จัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงฟื้นฟู
สถานที่กาจัดขยะให้ดาเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะ

9. พัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง”

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

2. โครงการอุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดการมลพิษ

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ
(ล้านบาท)

การติดตามประเมินผล

กอง

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

5.28

5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

0.00

กบด.

5.2 โครงการจัดทาร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566
– 2570)
(โครงการจัดทาประเด็นยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570))

3.32

กบด.

5.3 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขับเคลื่อนนโยบายจัดที่ดินทากินให้
ชุมชน

1.97

กบด.

6. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการ
ที่ดินทากินให้ชุมชน
7. โครงการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
(เงินนอกงบประมาณ)

16.62

กบด.

8. โครงการอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพื่อก่อสร้างระบบบาบัดน้า
เสียรวมและระบบกาจัดของเสียรวม
3. โครงการพัฒนา 9. โครงการสารสนเทศเพื่อการ
ประสิทธิภาพการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
บริหารจัดการภาครัฐ สผ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของ สผ.

รายงานสถานภาพการดาเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเครื่องมือ
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กบด.

180.00

หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ รายงานผลการดาเนิน
โครงการฯ ให้ สผ. ทราบ

กบก.

617.23

หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ รายงานผลการดาเนิน
โครงการฯ ให้ สผ. ทราบ

กยผ.

0.98

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

กตป.
กยผ.
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แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

4. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

ระดับ Digital Government
Maturity Model (Gartner)

5. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ทางานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ
สูง มุง่ มัน่ และเป็นมืออาชีพ

ดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากร
ภาครัฐ

6.บุคลากร สผ. มีวฒ
ั นธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละของ
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA)

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

ร้อยละ 40 ของข้อมูลที่มีการ 9. พัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
เปิดเผยต่อสาธารณชน
สมรรถนะสูง”

ร้อยละ 75

84 คะแนน

10. พัฒนาบุคลากร สผ. ให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง

11. ส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

3. โครงการพัฒนา 9.1 โครงการบูรณาการและเชือ่ มโยง
ประสิทธิภาพการ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากร
บริหารจัดการภาครัฐ สผ. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ สผ.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

การติดตามประเมินผล

กอง

0.00

กตป.

9.2 โครงการพัฒนาระบบประมวลผล
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ในระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.98

กตป.

9.3 การกากับดูแลข้อมูลของ สผ. และ
จัดทาเป็น Open Government Data
เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ

0.00

กตป.

10. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ สผ.
11. โครงการพัฒนาบุคลากร สผ.

0.00

กพร.

0.38

11.1 โครงการพัฒนาบุคลากร สผ.

0.38

สลก.
กตป.
สลก.

11.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สผ. เชิงดิจิตัลและนวัตกรรม
12. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
12.1 โครงการปลูกจิตสานึกและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

0.00

กตป.

0.07
0.07

กพร.
กคจ.
กคจ.

12.2 โครงการการพัฒนา สผ. สู่
องค์กรแห่งความโปร่งใส

0.00

กพร.

เงินงบประมาณแผ่นดิน

660.96

อื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณกองทุนสิง่ แวดล้อม)

200.00

รวมทั้งสิน้

860.96

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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