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 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ  
ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และ
แผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตาม
พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท า แผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕63 – ๒๕65) ถ่ายทอด
ลงสู่ แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
(พ.ศ.๒๕63) และได้ทบทวน ปรับปรุงต่อเนื่องมาสู่แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕64) โดยยังคงประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ด้าน คือ  
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  
(ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ 5. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕64) 
ได้ทบทวน ปรับปรุงจากปี พ.ศ.2563 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการฯ เป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ รายละเอียดโครงการย่อยภายใต้ flagship project กรอบอัตราก าลังของ
ส านักงานฯ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จึงต้อง
ปรับปรุงรูปแบบในการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ
รายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕64) จะสามารถเป็น 
กรอบแนวทางในการผลักดัน ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)   ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  
ซึ่งมีควำมสอดคล้องต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดแผนระดับต่ำง ๆ ทั้งแผนระดับที่ ๑ ยุทธศำสตร์ชำติ  
แผนระดับที่ ๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนระดับที่ ๓ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
โดยแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น  
5 ด้ำน ดังนี้ 

1) ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
2) ด้ำนกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้ำนทรัพยำกรทำงบก/

ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ)  
3) ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว และ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
4) ด้ำนกำรยกระดับกระบวนทัศน์ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือก ำหนดอนำคต

ประเทศ (ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)  
5) ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
ในส่วนของแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่ งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕64) ได้ถ่ำยทอดมำจำกแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี และไดม้ีกำรทบทวนปรับปรุง รวมถึงแสดงผลควำมคืบหน้ำ
ของค่ำเป้ำหมำยจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ประกอบ
กับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนำ 2019 (โควิด -19) ท ำให้ต้องมี 
กำรทบทวนและปรับปรุงรูปแบบในกำรบริหำรโครงกำรให้ เป็นไปตำมแนวทำงควำมปกติใหม่  
(New Normal) รวมถึงน ำแนวทำงแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลมำจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 (พ.ศ.2564 – 2565) ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
มำปรับใช้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีโครงกำรที่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ อำทิ ประเด็นที่ 6 พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ได้แก่ โครงกำรจัดท ำแผนผังภูมินิเวศ 
เพ่ือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ และโครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่ำงยั่งยืน : กำรจัดท ำผังพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม  
รำยประเภทในพ้ืนที่ภำคเหนือ เป็นต้น ประเด็นที่ 18 กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้แก่ โครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพและขยำยเชื่อมต่อเครือข่ำยคลังข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทย 
โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ ำของประเทศไทย โครงกำรศึกษำมำตรกำรและเครื่องมือ
ทำงเศรษฐศำสตร์ภำยในประเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
ภำคเอกชน และโครงกำรจัดท ำแนวทำงกำรถ่ำยทอดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเพ่ือสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)   ข 

ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ** มติคณะรัฐมนตรี 8 ธันวำคม 2563 เห็นชอบ (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยภำยใต้
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักในกำรด ำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลีย่นแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรม
ปฏิรูปท่ี 5 กำรสร้ำงมูลค่ำให้กับท่ีดินที่รัฐจัดให้กับประชำชน 
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ขอมูลพื้นฐาน อำนาจหนาที่
โครงสรางหนวยงาน

สวนที่ ๑
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แผนปฏิบัติราชการรายปี  
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64) 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน อ านาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ได้

ร่วมกันวิเครำะห์และก ำหนดค่ำนิยมหลัก (Core Value) เพ่ือช่วยให้บุคลำกรในองค์กรมีแนวควำมคิด  
ควำมเชื่อ และปรับพฤติกรรมกำรท ำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบควำมส ำเร็จโดยใช้ค ำว่ำ NATURE ซึ่งย่อมำจำก 

Networking มุ่งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำย - มุ่งเน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงำน
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ประสำนกำรท ำงำนแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ำยร่วมกัน ยอมรับในบทบำทหน้ำที่ของ
กันและกันเพ่ือร่วมกันเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลให้สำมำรถท ำงำนส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย 

Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้  หมั่น พัฒนำตน - มุ่ งพัฒนำควำมรู้ของตนเองอย่ำง
สม่ ำเสมอด้วยควำมกระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในงำนวิชำชีพเฉพำะของตนเองและ
ควำมรู้รอบตัวต่ำงๆ (รู้ลึก รู้กว้ำง และรู้โลก) พร้อมรับและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวด เร็ว 
และสำมำรถพัฒนำตนเองให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้ำนได้ตลอดเวลำ 

Team working กระตือรือร้นท ำงำนเป็นทีม - มุ่งเน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงำนภำยใต้องค์กรด้วยควำมเชื่อมั่นในกันและกัน สำมำรถติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนภำยใน
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในกำรท ำงำน และกำรท ำกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกัน 
เพ่ือน ำศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรออกมำใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีควำมสมำนฉันท์มีควำมรัก
และควำมภูมิใจเห็นคุณค่ำในองค์กร 

Uncovering ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส - บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส สำมำรถเปิดเผย
กระบวนกำรจัดท ำนโยบำยและแผน กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
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กำรจัดสรรเงินกองทุนต่อสำธำรณชนได้ ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถ
ตรวจสอบได ้

Result - based Orientation มุ่งเป็นเลิศในผลกำรปฏิบัติงำน - บุคลำกรมีควำมช ำนำญ ท ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยยึดเป้ำหมำยขององค์กรเป็นหลัก มีกำรใช้หลักวิชำกำร  
ที่ถูกต้องในกำรด ำเนินงำนไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตำมปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยทำง  
กำรเมือง และสำมำรถผลักดันให้นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรยอมรับ
และด ำเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

Expertise มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงมืออำชีพ – บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้และ 
ควำมช ำนำญในเรื่องนั้นๆ อย่ำงถูกต้องและชัดแจ้ง มีกำรท ำงำนโดยใช้ควำมรู้  ควำมช ำนำญ  
ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ถูกต้องและเหมำะสม มีควำมรับผิดชอบและตรงต่อเวลำ  
ไม่ปล่อยให้ล่ำช้ำจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อตนเองและผู้อ่ืน มีหลักกำรและจุดยืนในกำรท ำงำน และ
ให้บริกำรด้ำนนโยบำยและแผนกำรจัดกำร 

 
 

 
 
 
 



ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี

          เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

สวนที่ ๒
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคลอ้งกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตรี  

 เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

แผนระดับที่ ๑ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ(หลัก) ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๑) เป้าหมาย  
  1.1 อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล 
  1.2 ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบ 
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  1.3 ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ 
  1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  
และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  2.1 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2.3 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
  2.4 พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
  2.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 แผนปฏิบัติรำชกำรฯ มีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่ 5 
กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยมีเป้ำหมำยในกำรลด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก มีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุ้มครอง 
และกำรพัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแนวทำงในกำรอุดหนุน
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรเพ่ือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพ่ือกำรจัดกำรด้ำนมลพิษ 

 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ(รอง) ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (๑) เป้าหมาย  
  1.1 สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
  2.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
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 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 แผนปฏิบัติรำชกำรฯ มีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 4 
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีแนวทำงในกำรพัฒนำ โดยกำรกระจำยกำรถือครองที่ดินและ 
กำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรกระจำยกำรถือครองที่ดินในขนำดที่เหมำะสมต่อกำรประกอบอำชีพเพ่ือให้เกิด 
ควำมเป็นธรรมในกำรถือครองที่ดิน กำรปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ 
เพ่ือกำรประกอบอำชีพส ำหรับประชำชน เพ่ือให้ผู้มีรำยได้น้อยเข้ำถึงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงเป็นธรรม 
เพ่ือให้ผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะท ำให้กำรจัดสรรที่ดินท ำกินท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

 
แผนระดับที่ 2 (เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง) 

 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
1) ประเด็น(หลัก) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ ๕๐ ประเทศแรกของโลก 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยมี
แนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยมีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ พื้นที่ชุ่มน้ ำ พื้นที่สีเขียว และมีกำรจัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด  
แผนแม่บท อันดับประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกสูงขึ้น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ  ที่มีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพสูง 

๒) รักษำและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำร
ป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 

๓) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศมีควำมยั่งยืนสูงขึ้น 
2) พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) ตัวชี้วัด  

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
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ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
๕๐ คะแนน 

2) ตัวชี้วัด  
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ 
พ้ืนที่เป็นป่ำธรรมชำติ พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ 
สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่ำในเมืองและชุมชนเพ่ือกำรเรียนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว พ้ืนที่เป็นป่ำธรรมชำติ ร้อยละ ๓๒ 
- พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐  
- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ ๒ 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยมีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ พ้ืนที่สีเขียว และมีกำรจัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพ  
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ  
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน สำมำรถสนับสนุนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนพ้ืนที่ 
สีเขียวในเมืองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
๒) ปรับตัวเพ่ือลดควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ และผลกระทบจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
๓) มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ของภำครัฐและภำคเอกชน 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมในสำขำพลังงำนและขนส่ง 
สำขำกระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์  และสำขำ 
กำรจัดกำรของเสียลดลง (ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงอย่ำงน้อย ร้อยละ ๑๒ จำกกรณีปกต ิ

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีเป้ำหมำยปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง ในปี 2565 จ ำนวน 
55 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ    

 



 

แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)  6 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี 
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำยและกำกอุตสำหกรรมให้เป็นไป 

ตำมมำตรฐำนสำกล    
 เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) กำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำยสำรเคมีในภำคกำรเกษตร 
และกำรอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

0.74 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยสนับสนุนในกำรจัดกำรปริมำณขยะมูลฝอยและน้ ำเสียให้ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องเพ่ิมข้ึน 

(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

ดัชนีกำรตระหนักรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

ร้อยละ ๒๐ 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ประชำชน โดยหลักของกำรมีส่วนร่วมและหลักธรรมำภิบำล ซึ่งสนับสนุนต่อตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี 

 
2) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้ำหมำยที่ 2 ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ 
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
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ตัวชี้วัด  
แผนผังภูมินิเวศระดับภำค (จ ำนวน) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภำค 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยมี
แนวทำงในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และ
พ้ืนที่อนุรักษ์ จัดท ำแผนผังภูมินิเวศ กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรมำตรกำรพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำร
สงวนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปกรรม อัตลักษณ์และชีวิตพ้ืนถิ่น โดยเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรบรรลุตัวชี้วัดตำมแผนแม่บทฯ มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภำค 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดท ำฐำนข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงำนร่วมกัน ด้ำนกำรพัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท    

เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ 
๒) จัดท ำแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ 
๓) ให้ควำมรู้ ประสำน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรเพ่ิมและรักษำพ้ืนที่สีเขียว 
4) พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรให้บริกำรของระบบนิเวศ และกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์      

และฟ้ืนฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) เมืองมีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภำพครอบคลุมและได้

มำตรฐำน 
2) ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

พ้ื นที่ ที่ มี กำรด ำเนิ นกำรสงวนรักษำ อนุ รักษ์ ฟ้ื น ฟู  และพัฒ นำ
ทรัพยำกรธรรมชำติมรดกทำงสถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำง
ยั่งยืนในพื้นที ่   

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
อย่ำงน้อยใน ๓ จังหวัด ของ ๑ ภำค 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยมีแนวทำงในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำพ้ืนที่ เมือง ชนบท เกษต รกรรม 
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ จัดท ำแผนผังภูมินิเวศ กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรมำตรกำรพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำรสงวนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปกรรม  
อัตลักษณ์และชีวิตพ้ืนถิ่น โดยสำมำรถสนับสนุนตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน และสนับสนุนพ้ืนที่เป้ำหมำยให้มีกำรด ำเนินกำรสงวนรักษำ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำงสถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ  
วิถีชีวิตพ้ืนถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนในพ้ืนที่ 
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3) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้ำหมำยที ่1 รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่ำงกระจำยและอย่ำงต่อเนื่อง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
ดัชนีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง (คะแนน) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
๔.๓๐ คะแนน 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
โดยพัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพ่ือให้ผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรจัดสรรที่ดินท ำกินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงรำยได้ลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
ทำงสังคมซึ่งสนับสนุนต่อกำรบรรลุของแผนแม่บทฯ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) กลุ่มประชำกรรำยได้ต่ ำสุด ร้อยละ ๔๐ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สิน 

ได้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
สัดส่วนภำระหนี้ต่อรำยได้ (debt service ratio) (ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ร้อยละ ๕๕ 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีกำรพัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดินเพ่ือให้ผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรจัดสรรที่ดินท ำกินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสร้ำงรำยได้ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมสนับสนุนต่อกำรบรรลุของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โดยลดสัดส่วนภำระหนี้ต่อรำยได้ 

 
4) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้ำหมำยที ่3 แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภำพให้มี

ระบบนิเวศท่ีดี 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
สัดส่วนของแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ  ที่ ไม่มีสิ่ งรุกล้ ำ 
ผิดกฎหมำย (ร้อยละของแม่น้ ำล ำคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ ำทั้งประเทศ) 
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ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ร้อยละ 20  

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยมี
มำตรกำรในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่มีควำมส ำคัญต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มีแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ ำ Ramsar Site 15 พ้ืนที ่และมีมำตรกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ซึ่งสนับสนุนเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ในกำรฟ้ืนฟูอนุรักษ์แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ  
ให้มีระบบนิเวศท่ีดี    

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ทั่วประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนำแม่น้ ำ ล ำคลอง และแหล่งน้ ำธรรมชำติ ในทุกมิติ เช่น  

ด้ำนกำรระบำยน้ ำ เก็บกักน้ ำ กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวำงทำงน้ ำ  
กำรบ ำรุงรักษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ ำ สุนทรียภำพ 
ทำงธรรมชำติ ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภำพที่ดี  

มีคุณภำพได้มำตรฐำนเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
สัดส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ ำและแหล่งน้ ำที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู (ร้อยละของพ้ืนที่
เป้ำหมำย) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
- พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ Ramsar Site ควำมส ำเร็จร้อยละ ๙๐ 
- พ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระดับชำติ ควำมส ำเร็จร้อยละ ๙๐ 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ ำ Ramsar Site 15 พ้ืนที่ และ
มีมำตรกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งสนับสนุนเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ ในกำรฟื้นฟูสัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ ำและแหล่งน้ ำ 

 
5) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
โดยส่งเสริมให้บริกำรของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 



 

แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)  10 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนำหน่ วยงำนภำครัฐให้ เป็ น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” 

2) ก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำร 

งำนใหม่ ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ระดับ ๒ 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีแนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง  
เป็นองค์กำรขีดสมรรถนะสูง” โดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลและกำรพัฒนำ และ
ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนำบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง มีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” โดยกำรยกระดับบุคลำกรหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึก มีควำมเป็น
มืออำชีพ สร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรหน่วยงำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

 
6) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
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ตัวชี้วัด  
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕๐ คะแนน 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
โดยเสริมสร้ำงบุ คลำกรหน่วยงำนให้มีคุณธรรม จริย ธรรม มีจิตส ำนึก และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใหมีควำมใสสะอำด 
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ประชำชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีกำรเสริมสร้ำงบุคลำกรหน่วยงำนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก 
และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อเกณฑ์กำรประเมิน ITA 

 
2. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๑) ประเด็นการปฏิรูปด้านทรัพยากรทางบก 

(1) ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ทรัพยากรทางบก 
(1.1) ประเด็นย่อยที่ 1 ทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสัตว์ป่ำ  

ข้อ 1.5  ผลักดันพ้ืนที่ป่ำไม้ให้เป็นมรดกโลก 
ข้อ 1.6  จัดระเบียบและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรครอบครองหรือ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ 
ข้อ 1.9  สนับสนุนและพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรปฏิรูป

ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
2) ประเด็นการปฏิรูปด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(1) ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่ 
 (1.1) ประเด็นย่อยที่ 1.1 กำรปฏิรูปกฎหมำย 
 (1.2) ประเด็นย่อยที่ 1.1 กำรปฏิรูปกลไกคณะกรรมกำร 

(2) ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อ 
การอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

(2.1) ประเด็นย่อยที่ 3.1 พัฒนำคลังข้อมูลทรัพยำกรชีวภำพระดับชำติ 
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3) ประเด็นการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม 

(1) ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1.1) ประเด็นย่อยที่ 3.1 ก ำหนดให้โครงกำรลงทุนของภำครัฐต้องวิเครำะห์ถึงผลกระทบต่อ

และ/หรือควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งจัดท ำมำตรกำรรองรับ 
(1.2) ประเด็นย่อยที่ 3.2 เร่งรัดจัดท ำฐำนข้อมูลกลำงเกี่ยวกับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ของประเทศไทยและข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(1.3) ประเด็นย่อยที่ 3.3 ก ำหนดกลไกที่เหมำะสมในกำรสร้ำงแรงจูงใจเชิงเศรษฐศำสตร์ 

ให้ภำคเอกชน ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก : ภำคเอกชน 
 

4) ประเด็นการปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) 
(2) ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA) 
(3) ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ปฏิรูปการผังเมือง 

(3.1) ประเด็นย่อยที่ 4.1 กำรวำงผังเมืองและก ำกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยกำรใช้ระบบ
นิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมือง 

 (3.2) ประเด็นย่อยที่  4.2 กำรวำงผังเมืองระดับชุมชน และผังพ้ืนที่ เฉพำะท้องถิ่น  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
(4) ประเด็นปฏิรูปที่ 6 ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ 
(4) ประเด็นปฏิรูปท่ี 8 ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 
1) วัตถุประสงค์ 

(1) วัตถุประสงค์ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้  มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน  
สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรม  
ที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน 
อำหำร และน้ ำ 

(2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.4 เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุน กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

 
๒) เป้าหมายรวม  

(1) เป้ำหมำยรวมที่ 2.2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 
(2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
 

3) ยุทธศาสตร์(หลัก) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษำ และฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ         
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 กำรรักษำฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 

(3.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
ทั้งน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดินให้มีประสิทธิภำพ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพ่ือให้เกิด  
ควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

(3.3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ 
ต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ         

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3.4) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และขีดควำม 
สำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดควำม 
สำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 
4) ยุทธศาสตร์(รอง) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร ร้อยละ ๔๐ ที่มีรำยได้
ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ 

 
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 
1) วัตถุประสงค์แห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ที่ ๖ เพ่ือให้กำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม พลังงำน และอำหำร  
มีควำมมั่นคงควำมยั่งยืนและมีควำมสมดุลกับกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงลดควำมเสี่ยงจำก
ผลกระทบของกระแสโลกำภิวัตน์ 

 
2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 

นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 11 รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

3) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ ๑๙ กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม โดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรำกฐำน

กำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
(๑) ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรำกฐำน 

กำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 
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(๒) ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพและสำมำรถป้องกัน หรือลดผลกระทบ
ต่อชุมชนจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนระดับสำกลและพันธกรณีของไทยสิ่งแวดล้อม   

 
กลยุทธ์ 
(๑) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยก ำหนดพ้ืนที่กำรสงวน อนุรักษ์  

และพัฒนำที่ชัดเจนอย่ำงเหมำะสม 
(๒) เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีจิตส ำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วมบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตำมแนวทำงประชำรัฐ 
(๓) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรปกป้องสิทธิชุมชน และแก้ปัญหำ  

ข้อขัดแย้งที่ เกิดขึ้นกับประชำชน โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และประชำชน เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ นโยบำยกำรคลัง และกำรบังคับใช้
กฎหมำย รวมถึงพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 

(๔) เพ่ิมประสิทธิภำพกลไกกำรตรวจสอบและเฝ้ำระวังภัยคุกคำมทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจำกภำยนอกประเทศ โดยเฉพำะปัญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำรลักลอบน ำเข้ำ
วัตถุมีพิษ สำรเคมีอันตรำยและกำกของเสียต่ำง ๆ จำกโรงงำนอุตสำหกรรมของต่ำงชำติที่เข้ำมำ
ทิ้งในอำณำเขตของประเทศไทย ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๕) ส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภค กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก กำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ กำรปรับปรุง
กฎหมำย ระเบียบ โดยให้มีกำรรักษำและคุ้มครองกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำเพ่ือให้กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมสำมำรถเจริญเติบโตควบคู่กับ 
กำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

(๖) ส่งเสริมควำมร่วมมือระดับทวิภำคีและพหุภำคีในภูมิภำคอำเซียนและโลก เพ่ือเป็นภำคีด้ำน  
กำรรักษำ กำรเฝ้ำระวัง และกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหำ
ผลกระทบด้ำนระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น
ร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ข้ำมพรมแดน เช่น หมอกควันจำกไฟป่ำ กำรก่อสร้ำงเขื่อนในแนวแม่น้ ำสำยหลักที่ไหลผ่ำน
ระหว่ำงประเทศ และขยะทะเล เป็นต้น 
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แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
 
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๙๓  

จัดท ำโดย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ชื่ อแผนระดั บที่  ๓  แผนกำรปรับ ตั วต่ อกำร เปลี่ ยนแปลงสภ ำพภู มิ อำกำศแห่ งชำติ  

จัดท ำโดย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม / ส ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน / ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร / กรมควบคุมมลพิษ /  
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม (เนื่องจำกขณะนี้ สผ. อยู่ระหว่ำงปรับแผนปฏิบัติกำรฯ ทั้งหมดรวมเป็น
แผน ๑ ฉบับ ตำมควำมเห็นของ สศช.) 

 ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2558-2564 
จัดท ำโดย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ชื่อแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2560 -2564  
จัดท ำโดย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2565  
จัดท ำโดย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายป
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

สวนที่ ๓
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ส่วนที่  ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผน 
             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64) 

 
แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64) 

 
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64) 

มีควำมสอดคล้องต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับต่ำง ๆ ทั้ง แผนระดับ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ 
และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงแผนระดับ 3 ต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
โดยประกอบด้วยแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 5 ด้ำน ดังนี้  

1. ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ   
2. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้ำนทรัพยำกรทำงบก/  

ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ)  
3. ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
4. ด้ำนกำรยกระดับกระบวนทัศน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือก ำหนดอนำคต

ประเทศ (ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)  
5. ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีประมำณกำรวงเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวม ทั้งสิ้น 932.57 ล้ำนบำท 

ดังนี้ 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๑. ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ท รัพ ย ากรธรรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

๑. ค่าธรรมเนียม 0.360 

๒. ค่าปรับ 0.500 

๓. ดอกเบี้ย 0.005 

รวมทั้งสิ้น  0.865 
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๒. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 932.57 ล้านบาท 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

9.92 9.92 - - - - 

1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำน 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

9.92 9.92 - - - - 

2. ด้านการสร้างการเจริญเตบิโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 

13.49 13.49 - - - - 

1. โครงกำรพัฒนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
และพ้ืนที่ชุ่มน้ ำของประเทศ 

13.49 13.49 - - - - 

3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เติบโตอย่างย่ังยืน 

30.94 30.94 - - - - 

1. โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

30.94 30.94 - - - - 

4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดอนาคต
ประเทศ (ด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

20.20 20.20 - - - - 

1. โครงกำรกำรพัฒนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

16.03 16.03 - - - - 

2. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
จัดท ำและกำรพิจำรณำ EIA เพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน   

4.17 4.17 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

858.02 658.02 - - - 200.00 

1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 

59.37 39.37 - - - 20.00 

2. โครงกำรอุดหนุนงบประมำณใน
กำรจัดกำรมลพิษ 

797.23 617.23 - - - 180.00 

3. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ สผ. 

1.42 1.42 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 932.57 732.57 - - - 200.00 

 
 

3.1 แผนปฏิบัติราชการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

1. ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกลดลง 

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลดลง      
(ล้ำนตันคำร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่ำ) 

51 
(ผล 57.84) 

53 55 

2. ประเด็นดำ้นกำรปรับตัวต่อ
กำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศถูกบูรณำกำรไว้ใน
กระบวนกำรวำงแผนรำยสำขำ 
 

จ ำนวนแผนรำยสำขำท่ี
บูรณำกำรประเด็นด้ำน 

กำรปรับตัว (สำขำ) 

มีกลไกกำรบูรณำกำร
กับหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 
(ผล 1 กลไก) 

จ ำนวนแผนรำยสำขำ
ที่บูรณำกำรประเด็น
ด้ำนกำรปรับตัวไม่
น้อยกว่ำ 1 สำขำ 

จ ำนวนแผนรำยสำขำ
ที่บูรณำกำรประเด็น
ด้ำนกำรปรับตัวไม่
น้อยกว่ำ 2 สำขำ 

3. มีกฎหมำยดำ้นกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ซึ่งครอบคลุมถึงกำรลดกำ๊ซ
เรือนกระจกกำรปรับตัวต่อ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภมูิอำกำศ และกำรใช้
เครื่องมือ/แรงจูงใจทำง
เศรษฐศำสตร์เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
 
 

ร่ำงพระรำชบญัญัติวำ่ด้วย
กำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พ.ศ. .... ผ่ำน

ควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ี

 

ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ว่ำด้วยกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศพ.ศ. ....  

แล้วเสร็จ 
(ผลอยู่ระหว่ำงรับฟัง

ควำมคิดเห็นต่อ(ร่ำง) ) 

ร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
ว่ำด้วยกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พ.ศ. .... 
ผ่ำนกระบวนกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นภำค

ประชำชน 

ร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
ว่ำด้วยกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พ.ศ. .... 
ผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตร ี
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

4. มีฐำนข้อมลูกลำง 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ
ข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อ
กำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ รวมทั้งพัฒนำระบบ
เชื่อมโยง 

มีฐำนข้อมูลกลำงกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ
ข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ รวมทั้งพัฒนำ

ระบบเช่ือมโยงข้อมูล 
 

มีระบบฐำนข้อมลูกลำง
กำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก 1 ระบบ 
(ผล 1 ระบบ) 

มีระบบฐำนข้อมลู
กลำงควำมเสี่ยงเชิง

พื้นที่ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 1 ระบบ 

 

ระบบฐำนข้อมลูฯ 
สำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่ำง

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

5. มีกำรสื่อสำรและแสดง
จุดยืนท่ำทีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภมูิอำกำศของประเทศ
ไทยในกำรประชุมเจรจำระดับ
นำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง 

มีกำรสื่อสำรและแสดง
จุดยืนท่ำทีด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศของประเทศไทย 
อยำ่งน้อย 1 ครั้งต่อปี 
(กำรสื่อสำรและแสดง
จุดยืน เช่น NC BUR 

Submission ถ้อยแถลง
ของหัวหน้ำ 

คณะผู้แทนไทย ฯลฯ) 
 

อย่ำงน้อย  
1 ครั้งต่อป ี
(ผล 1 ครั้ง) 

อย่ำงน้อย  
1 ครั้งต่อป ี

 

อย่ำงน้อย  
1 ครั้งต่อป ี

6. มีกลไก/มำตรกำรเพื่อ
สนับสนุนและขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินงำนด้ำน 
กำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
 

จ ำนวนกลไก/มำตรกำร 1 กลไก/มำตรกำร 
(ผล 1 กลไก/
มาตรการ) 

1 กลไก/มำตรกำร 1 กลไก/มำตรกำร 

 
2) แนวทางการพัฒนา 

(2.๑) สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงำนในสำขำที่ เกี่ยวข้อง เช่น พลังงำน ขนส่ง 
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรของเสีย ฯลฯ ด ำเนินงำนตำมแนวทำง 
กำรลดก๊ำซเรือนกระจก 

(2.๒) ส่งเสริมให้หน่วยงำนในสำขำควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรจัดกำรน้ ำ อุทกภัยและ
ภัยแล้ง กำรเกษตรและควำมมั่นคงทำงอำหำร สำธำรณสุข กำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  
และกำรตั้งถิ่นฐำนและควำมมั่นคงของมนุษย์ สำมำรถบูรณำกำรแนวทำงกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในกระบวนกำรวำงแผน 

 (2.๓) พัฒนำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ....  
ที่ครอบคลุมประเด็น กำรลดก๊ำซเรือนกระจก กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และกำรใช้เครื่องมือ/แรงจูงใจทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

 (2.4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและข้อมูลควำมเสี่ยง 
เชิงพ้ืนที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยมีควำมเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 (2.5) ประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ำท่ำทีในประเด็นที่มี
ควำมส ำคัญต่อประเทศไทยให้ เป็นปัจจุบันและผลักดันให้ เกิดกำรสื่อสำรและแสดงจุดยืนท่ำทีด้ำน  
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทยไปยังอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ/เวทีระดับนำนำชำติ 
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 (2.6) สนับสนุน/ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงสร้ำงกลไก/มำตรกำร/เครื่องมือที่ช่วย
ให้ภำคเอกชนและภำคีที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวต่อ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 
3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

(3.๑) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 9.92 ล้านบาท 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

9.92 9.92 - - - - 

1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

9.92 9.92 - - - - 

 
 

3.2 แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
      สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)      

 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565 

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2563-2565 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
1. มีกฎหมำยดำ้นควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพซึ่ง
ครอบคลมุถึงกำรอนุรักษ์ 
คุ้มครองและใช้ประโยชน์ 
อย่ำงยั่งยืน 

พระรำชบัญญัติควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 

- 
 

(-) 

ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพน ำเสนอ ต่อ 

คณะกรรมกำร
อนุกรรมกำรและ
ประโยชน์ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ (กอช.) 

พระรำชบัญญัต ิ
มีผลบังคับใช้ 

2. กลไก มำตรกำรกำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 

จ ำนวนเรื่อง 1 เรื่อง 
(ผล 1 เรื่อง) 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 

3. มี ระบบข้อมูลกลำงและ
เช่ื อม โย งข้ อมู ล ด้ ำน ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของ
ประเทศ 
 
 

ระบบข้อมลูกลำงและจ ำนวน
หน่วยงำนท่ีมีกำรเชื่อมต่อ

ข้อมูล 

3 หน่วยงำน 
(ผล 3 หน่วยงาน) 

3 หน่วยงำน 1 ระบบ 
3 หน่วยงำน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2563-2565 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

4. เครือข่ำยภำคประชำชนที่มี
ควำมตระหนั ก ในด้ ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพ 

- - 
(ผล จัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันพ้ืนท่ีชุ่มน้้า
โลก/วันสำกลแห่ง
ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ จ ำนวน 
2 ครั้ง) 

- - 

5. มีมำตรกำรในกำรอนุรักษ์
ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีควำมส ำคัญ
ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

    

5.1 พื้นที่ชุ่มน้ ำ Ramsar Site 
15 แห่ ง มี แนวทำงในกำร
บริห ำรจั ดกำรตำมผลกำร
ประเมินพื้นที่ โดยสอดคล้อง
กับระบบนิเวศในพื้นที่ (สผ.) 

จ ำนวนแห่ง 15 แห่ง 
 

(ผล 15 แห่ง) 

- - 

5.2 พ้ืนท่ีชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญ
ของประเทศไทยมีแนวทำงใน
กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยไม่ส่งผล
กระทบกับระบบนิเวศ 

จ ำนวนแห่ง - 
 

(-) 

2 แหง่ 10 แห่ง 

 
2) แนวทางการพัฒนา 

(2.๑) พัฒนำกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ หรือบริบทของประเทศ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในภำพรวมของประเทศ 

 (2.๒) จัดท ำ พัฒนำเครื่องมือ/กลไก มำตรกำรในกำรปกป้องคุ้มครองและฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคำมของประเทศไทย 

 (2.๓) พัฒนำระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภำพที่เป็นมำตรฐำนสำกลและบูรณำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนเป้ำหมำย 

 (2.4) เสริมสร้ำงสมรรถนะภำคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะชุมชนท้องถิ่นในกำรจัดท ำกลไก
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพเพ่ือให้เกิดควำมตระหนัก
และสนับสนุนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

 (2.5) จัดท ำและปรับปรุงเครื่องมือ กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
แรมซำร์ไซต์และระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญของประเทศไทย 
3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

(3.๑) โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และพ้ืนที่ชุ่มน้ ำของประเทศ 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 13.49 ล้านบาท 
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หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
2. ด้านการสร้างการเจริญเตบิโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 

13.49 13.49 - - - - 

1. โครงกำรพัฒนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ ำของประเทศ 

13.49 13.49 - - - - 

 
 

3.3 แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ    
      ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565 

 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 2563-2565 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
1. ควำมยั่งยืนทำงภมูินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
 

พื้นที่ท่ีมีกำรด ำเนินกำรสงวน 
รักษำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ
พัฒนำทรัพยำกร ธรรมชำติ 
มรดกทำงสถำปตัยกรรม 

และศลิปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
บนฐำนธรรมชำติและฐำน

วัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนในพ้ืนท่ี 

อย่ำงน้อย 1 
พื้นที่/ จังหวัดของ 

1 ภำค 
 

(ผล 10 พื้นที)่ 
 

(ผล ร่าง ผังแนวคิด
การจัดท้าแผนผัง
ภูมินิเวศของพื้นที่

ภาคเหนือ  
9 จังหวัด) 

 

เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย  
1 พ้ืนท่ี/จังหวัดของ 

1 ภำค       
(ค่ำเป้ำหมำย 2563 
อย่ำงน้อย 1 พื้นที่/ 
จังหวัดของ 1 ภำค ) 

 

เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย  
1 พื้นที่/จังหวัดของ

1 ภำค 

2. พื้นที่ท่ีได้ประกำศเป็น
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมลพิษที่มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน 

จ ำนวนพื้นที่ท่ีได้ประกำศเป็น
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี

ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมลพิษที่ไดม้ำตรฐำน 

จ ำนวน 1 พื้นที ่
 

(ผล 2 พ้ืนท่ี) 

จ ำนวน 2 พ้ืนท่ี จ ำนวน 2 พ้ืนท่ี 

3. นโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ 
สีเขียวในเมืองเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง สนับสนุนให้เกดิ
พื้นที่สีเขียวในเขต
เมือง ร้อยละ 2 

 
(-) 

สนับสนุนให้เกดิพื้นท่ี
สีเขียวในเขตเมือง 

ร้อยละ 2 

สนับสนุนให้เกดิพื้นท่ี
สีเขียวในเขตเมือง 

ร้อยละ 2 
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2) แนวทางการพัฒนา 
 (2.๑) จัดท ำฐำนข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงำนร่วมกัน ด้ำนกำรพัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท 

เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ 
 (2.๒) จัดท ำแผนผังภูมินิเวศ 
 (2.๓) ให้ควำมรู้ ประสำน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรเพ่ิมและรักษำพ้ืนที่สีเขียว 

พ้ืนที่แหล่งธรรมชำติ และแหล่งศิลปกรรม 
 (2.4) พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรให้บริกำรของระบบนิเวศ และกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์

และฟ้ืนฟูแหล่งศิลปกรรม โบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต 
พ้ืนถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

 (2.5) กำรสร้ำงและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน 
และเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 (2.6) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 (2.7) กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และเครื่องมือในกำรจัดและกำรบริหำรจัดกำรมำตรกำร

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 (2.8) รักษำและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้

อย่ำงยั่งยืน 
3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

(3.๑) โครงกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมภูมินิ เวศ สิ่ งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม  
พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 30.94 ล้านบาท 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เติบโตอย่างย่ังยืน 

30.94 30.94 - - - - 

1. โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

30.94 30.94 - - - - 
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3.4 แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
       ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565 

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2563-2565 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยประชำชนมีกำรยอมรับและ
เชื่อมั่นต่อระบบกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

ประชำชนมีกำรยอมรับ
และเชื่อมั่นต่อระบบกำร

ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 

มี Baseline data 
เป็นปีฐำน 

 
(ผลร้อยละ 81) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
จำกปีฐำน  

<ร้อยละ 85> 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
จำกปีฐำน 

<ร้อยละ 89> 

2. พัฒนำและด ำเนินโครงกำรที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
ก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บนหลักของกำรมสี่วนร่วมและ
ธรรมมำภิบำล 

 
2) แนวทางการพัฒนา 

 (2.๑) กำรปรับปรุงกฎหมำยด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรพัฒนำโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 (2.๒) กำรพัฒนำกลไกและกระบวนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยกำรบริหำร
จัดกำรและเทคโนโลยีที่เป็นมำตรฐำน ตรวจสอบได้ และทันสมัย 

 (2.๓) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจอย่ำงมีธรรมำภิบำล ผ่ำนเครือข่ำยในระดับภูมิภำค 
และชุมชน ที่ครอบคลุมภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม 

 (2.4) เพ่ิมประสิทธิภำพ  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกลไก 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

(3.๑) โครงกำรกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(3.2) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดท ำและกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน   

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 20.20 ล้านบาท 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดอนาคต

20.20 20.20 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

ประเทศ (ด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
1. โครงกำรกำรพัฒนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

16.03 16.03 - - - - 

2. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
จัดท ำและกำรพิจำรณำกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน   

4.17 4.17 - - - - 

 
 

3.5 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม 

 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565 

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2563-2565 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจดักำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงสมดลุด้วยกำร 
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
เพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืน 

ร้อยละควำมส ำเร็จของ
ตัวช้ีวัดที่มีแนวโน้มบรรลุ

ภำยในระยะเวลำสิ้นสุดแผน 

มำกกว่ำร้อยละ 60 
 

(-) 

มำกกว่ำร้อยละ 80 มำกกว่ำร้อยละ 90 

จ ำนวนพื้นที่  
(ตำมประเภทที่ดิน)  

ที่ได้รับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมอำชีพ 

มี Baseline Data 
เป็นปีฐำน 

 
(ผล 174 พื้นที)่ 

เพิ่มขี้น ร้อยละ 5 
จำกปีฐำน        

<183 พ้ืนท่ี> 
 

 

เพิ่มขี้น ร้อยละ 
10 จำกปีฐำน 
<191 พ้ืนท่ี> 

2. จัดกำรมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
 

ปริมำณขยะหรือน้ ำเสียที่
ได้รับกำรจัดกำร โดยระบบ

ก ำจัดของเสียรวมหรือ
ระบบบ ำบดัน้ ำเสียรวม 

ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ ใน
ระดับจังหวดั ที่มีแผนจะ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จและเปิดเดินระบบ 
ภำยในปีงบประมำณ  

ร้อยละ 80 
 

(ผล ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

3. บริกำรของรัฐมี
ประสิทธิภำพและมีคณุภำพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ในคุณภำพกำรให้บริกำร

ของภำครัฐ 
 

ร้อยละ 75 
 

(ผล ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2563-2565 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

4. ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและ
มีควำมคล่องตัว 

ระดับ Digital 
Government Maturity 

Model (Gartner) 

ร้อยละ 30 ของ
ข้อมูลที่มีกำรเปิดเผย

ต่อสำธำรณชน 
 

(จัดท้าเกณฑแ์ล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 

2564 ซึ่งจะเริม่
วัดผลใน

ปีงบประมาณ 
2564 ) 

ร้อยละ 40 ของ
ข้อมูลที่มีกำรเปิดเผย

ต่อสำธำรณชน 

ระดับ 2 

5. บุคลำกรภำครัฐยดึ
ค่ำนิยมวัฒนธรรมในกำร
ท ำงำนเพื่อประชำชน  
ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม  
มีพฤติกรรมซื่อสตัย์สจุริต 
จิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ 

ดัชนีควำมผูกพันของ
บุคลำกรภำครัฐ 

ร้อยละ 70 
 

(ผล ร้อยละ 71.71 
ทั้งนี้เป็นผลของ
ปีงบประมาณ 

2562 อยูร่ะหว่าง
รอผลปีงบประมาณ 
2563 จาก กพ.) 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

ค่ำคะแนนตำมเกณฑ ์
กำรประเมิน ITA  

(ร้อยละของหน่วยงำนท่ีผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ITA) 

83 คะแนน 
 

(อยู่ระหว่างรอผล
การประเมินจาก
ส้านักงาน ป.ป.ช.) 

85 คะแนน มำกกว่ำ  
85 คะแนน 

 
2) แนวทางการพัฒนา 

 (2.๑) จัดท ำแผนที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 (2.๒) ขับเคลื่อนและประสำนแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีส่วนร่วม 

 (2.๓) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนฯ 
 (2.4) ทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
 (2.5) พัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน 

เพ่ือให้เกิดผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น 
 (2 .6 ) อุดหนุ นงบประมำณ ภำยใต้แผนปฏิ บั ติ กำรเพ่ื อกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม 

ในระดับจังหวัด และกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำหรับกำรจัดกำรด้ำนมลพิษ 
 (2.7) จัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดินให้เหมำะสมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์  

โดยกำรสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 (2.8) จัดกำรขยะมูลฝอยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยปรับปรุงฟ้ืนฟู สถำนที่ 

ก ำจัดขยะให้ด ำเนินกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำร สนับสนุนกำรรวมกลุ่มพื้นที่เพ่ือจัดกำรขยะ 
 (2.9) พัฒนำหน่วยงำนให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
 (2.10) พัฒนำบุคลำกร สผ. ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์  

และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
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 (2.11) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร สผ. ให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต 
3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

(3.๑) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

(3.2) โครงกำรอุดหนุนงบประมำณในกำรจัดกำรมลพิษ 
(3.3) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ สผ. 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 858.02 ล้านบาท 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

858.02 658.02 - - - 200.00 

1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 

59.37 39.37 - - - 20.00 

2. โครงกำรอุดหนุนงบประมำณใน
กำรจัดกำรมลพิษ 

797.23 617.23 - - - 180.00 

3. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ สผ. 

1.42 1.42 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผล

สวนที่ ๔
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผล 

 
1) พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 กำรประเมินผล

และกำรรำยงำน ก ำหนดให้หน่วยรับงบประมำณ  และ 
2) ระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ

แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดให้หน่วยงำนต้องมีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)  มีควำมส ำคัญใน 
กำรขับเคลื่อนนโยบำย แผนงำน/โครงกำร เพ่ือตอบเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับต่ำง ๆ ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำม กำรตรวจสอบและ 
กำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือสำมำรถรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำและ  
ผลควำมส ำเร็จที่ได้อย่ำงทันท่วงที ตำมนัยยะของ 1) และ 2)  

 
4.1  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : Government Fiscal  
       Management Information System (GFMIS)  
  
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้น ำระบบ GFMIS มำเพ่ือใช้ใน
ระบบงบประมำณ ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบรับและน ำส่ง ระบบเบิกจ่ำยเงิน ระบบบัญชีแยกประเภท
และระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีกำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบและรำยงำนผลออกมำในรูปแบบ 
กำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ซึ่งจะสำมำรถรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตรงกับควำมเป็น
จริงและมีควำมรวดเร็ว 
 
4.2 กลไกคณะกรรมการและคณะท างาน 
  
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก ำหนดกำรรำยงำนผลกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ โดยให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
ในกำรด ำเนินงำน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณในรำยเดือน และรำยไตรมำสผ่ำนกำรน ำส่งข้อมูลทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
งบประมำณ และเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และคณะท ำงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
 
4.3 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  : Electronic Monitoring and Evaluation  
      System of National Strategy and Country Reform (eMENSCR) 
  
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อ มได้ ใช้ ระบบ eMENSCR  
ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  มำใช้ส ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ แผนงำน/
โครงกำรส ำคัญ เพ่ือตอบเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับต่ำง ๆ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงแผนปฏิบัติกำรรำชกำร และแผนปฏิบัติกำรด้ำน ต่ำง ๆ 
4.4 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : e – Project Tracking System 
  
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้ระบบ e – Project Tracking 
System ซึ่งจัดท ำโดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มำใช้ในกำรติดตำมประเมินผลแผนงำน/
โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินกำร แบบทันท่วงที ซึ่งจะมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำร และ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณแบบทันท่วงที เพ่ือผู้บริหำรจะสำมำรถทรำบสถำนะของกำรด ำเนินกำร
ล่ำสุด และสำมำรถใช้ข้อมูลที่ล่ำสุดมำใช้ในกำรตัดสินใจ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดควำมเสียหำยต่อ
กำรด ำเนินกำร 
 



 

  

  
  

 

 

 

 

ภาคผนวก 



1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง (ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเทา่)

53 1. สนบัสนนุและผลักดันใหห้นว่ยงานในสาขาที่เกีย่วข้อง เช่น พลังงาน
 ขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภณัฑ์ การจัดการ
ของเสีย ฯลฯ ด าเนนิงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

1. โครงการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
เพื่อบรรลุเปา้หมายการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ (ด าเนนิการแล้ว
เสร็จ ในงบประมาณป ี๒๕๖๓)

0.00 หนว่ยงานที่เกีย่วข้องรายงานข้อมูล
การด าเนนิงานด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกผ่านระบบรายงานข้อมูลการ
ด าเนนิงานลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ

กปอ.

2. ประเด็นด้านการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ถูกบรูณาการไวใ้นกระบวนการ
วางแผนรายสาขา

จ านวนแผนรายสาขาที่
บรูณาการประเด็นด้านการ

ปรับตัว (สาขา)

จ านวนแผนรายสาขาที่
บรูณาการประเด็นด้านการ
ปรับตัวไม่นอ้ยกวา่ 1 สาขา

2. ส่งเสริมใหห้นว่ยงานในสาขาความเส่ียงที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 
การจัดการน  า อุทกภยัและภยัแล้ง การเกษตรและความมัน่คงทาง
อาหาร สาธารณสุข การทอ่งเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และการตั งถิน่ฐานและความมัน่คงของมนษุย์ สามารถบรูณาการ
แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ในกระบวนการวางแผน

2. โครงการสนบัสนนุการจัดท า
แผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในมิติการ
จัดการความเส่ียง (Risk-based 
National Adaptation Plan : Risk-
NAP Project)

(ได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณจาก
รัฐบาลเยอรมน)ี

ประชุมหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง กปอ.

3. มีกฎหมายด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศซ่ึงครอบคลุมถึงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ และการใช้เคร่ืองมือ/
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพื่อบรรลุ
เปา้หมายการด าเนนิงาน

ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
พ.ศ. .... ผ่านความเหน็ชอบของ

คณะรัฐมนตรี

ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
พ.ศ. .... ผ่านกระบวนการรับฟัง

ความคิดเหน็ภาคประชาชน

3. พัฒนาร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
พ.ศ. .... ที่ครอบคลุมประเด็น การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการใช้เคร่ืองมือ/
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพื่อบรรลุเปา้หมายการด าเนนิงาน

3. โครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบญัญัติ
 วา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
(ด าเนนิการแล้วเสร็จ ในงบประมาณป ี
2563)

0.00 คณะอนกุรรมการการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศด้านกฎหมาย
พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
พ.ศ. …. ก ากับและติดตามการร่าง 
พ.ร.บ.ฯ ใหค้รอบคลุมประเด็นที่
เกีย่วข้อง

กปอ.

4. มีฐานข้อมูลกลางการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและข้อมูลความเส่ียง
เชิงพื นที่ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ รวมทั งพัฒนาระบบเชือ่มโยง

มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและข้อมูลความ

เส่ียงเชิงพื นที่ต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
รวมทั งพัฒนาระบบเชือ่มโยง

ข้อมูล

มีระบบฐานข้อมูลกลางความ
เส่ียงเชิงพื นที่ต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 1
 ระบบ

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ข้อมูลความเส่ียงเชิงพื นที่ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยมี
ความเชือ่มโยงของข้อมูลระหวา่งหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง

4. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ความเส่ียงเชิงพื นที่ต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ
(โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ขับเคล่ือนนโยบายด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศของประเทศ : การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลความเส่ียงเชิง
พื นที่จากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ)

3.07 ติดตามความก้าวหนา้รายไตรมาส กปอ.

5. มีการส่ือสารและแสดงจุดยืนทา่ที
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ของประเทศไทย ในการประชุมเจรจา
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนือ่ง

มีการส่ือสารและแสดงจุดยืน
ทา่ทด้ีานการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศของประเทศ
ไทย อย่างนอ้ย 1 ครั งต่อป ี

(การส่ือสารและแสดงจุดยืน เช่น
 NC BUR Submission 

ถ้อยแถลงของหวัหนา้คณะ
ผู้แทนไทย ฯลฯ)

อย่างนอ้ย 1 ครั งต่อปี 5. ประสานการด าเนนิงานกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องเพื่อจัดท าทา่ที
ในประเด็นที่มีความส าคัญต่อประเทศไทยใหเ้ปน็ปจัจุบนัและผลักดันให้
เกิดการส่ือสารและแสดงจุดยืนทา่ทด้ีานการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศของประเทศไทยไปยังอนสัุญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ/เวทรีะดับนานาชาติ

5. โครงการศึกษาวเิคราะหเ์พื่อก าหนด
ทศิทางและจัดท ากลยุทธก์ารด าเนนิ
ความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของ
ประเทศไทย 
(โครงการจัดท าแผนกลยุทธก์ารเจรจา
ความร่วมมือระหวา่งประเทศแบบทวิ
ภาคีและพหภุาคีด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศของประเทศไทย)

2.71 ติดตามความก้าวหนา้รายไตรมาส กปอ.

                                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

แผนปฏบิัติราชการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

การติดตามประเมนิผล
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

flagship projectแนวทางการพัฒนา กอง
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 2564

โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ

ขับเคล่ือนการ
ด าเนนิงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ
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แผนปฏบิัติราชการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

การติดตามประเมนิผล
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

flagship projectแนวทางการพัฒนา กอง
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 2564

6. มีกลไก/มาตรการเพื่อสนบัสนนุ
และขับเคล่ือนการด าเนนิงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

จ านวนกลไก/มาตรการ 1 กลไก/มาตรการ 6. สนบัสนนุ/ด าเนนิการวจิัยและพัฒนา รวมถึงสร้างกลไก/มาตรการ/
เคร่ืองมือที่ช่วยใหภ้าคเอกชนและภาคีที่เกีย่วข้องสนบัสนนุและ
ขับเคล่ือนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ

ขับเคล่ือนการ
ด าเนนิงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ

6. โครงการศึกษามาตรการและ
แรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์
ภายในประเทศเพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ
(โครงการศึกษามาตรการและเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อ
สนบัสนนุการด าเนนิงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของ
ภาคเอกชน)

4.14 จัดประชุมคณะท างานพิจารณาและ
กล่ันกรองโครงการที่ขอรับการ
สนบัสนนุทางการเงินในกรอบ
ระหวา่งประเทศ เพื่อพิจารณากรอบ
แนวทางในการศึกษาและผลการศึกษา

กปอ.

9.92

                                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

เงินงบประมาณแผ่นดิน
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1. มีกฎหมายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพซ่ึงครอบคลุมถึงการอนรัุกษ์
 คุ้มครองและใช้ประโยชนอ์ย่างยัง่ยืน

พระราชบญัญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ร่างพระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชวีภาพ น าเสนอต่อ
 คณะกรรมการอนุกรรมการและ
ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ (กอช.)

1. พัฒนากฎหมายใหม้ีความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือบริบทของ
ประเทศ เพื่อใช้เปน็กรอบในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในภาพรวมของประเทศ

1. โครงการจัดท า (ร่าง) 
พระราชบญัญัติความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

0.00 มีการรายงานผ่านคณะกรรมการที่
เกีย่วข้อง

กลช.

2.  กลไก มาตรการการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ

จ านวนเร่ือง 2 2. จัดท า พัฒนาเคร่ืองมือ/กลไก มาตรการในการปกปอ้งคุ้มครองและ
ฟื้นฟูชนดิพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย

2. โครงการจัดท า พัฒนากลไก 
มาตรการ การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
(โครงการจัดการชนดิพันธุ์ต่างถิน่ที่มี
ล าดับความส าคัญสูง)

1.93 มีการรายงานผ่านคณะกรรมการที่
เกีย่วข้อง

กลช.

3. มีระบบข้อมูลกลางและเชือ่มโยง
ข้อมูลด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ

ระบบข้อมูล
กลางและจ านวนหนว่ยงานที่มี

การเชือ่มต่อข้อมูล

3 หนว่ยงาน 3. พัฒนาระบบข้อมูลใหม้ีประสิทธภิาพที่เปน็มาตรฐานสากลและ
บรูณาการเชือ่มโยงข้อมูลกับหนว่ยงานเปา้หมาย

3. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพและขยาย
เชือ่มต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
(โครงการเพิ่มประสิทธภิาพและขยาย
เชือ่มต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย)

5.73 มีการรายงานผ่านคณะกรรมการที่
เกีย่วข้อง

กลช.

4. โครงการเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ในคุณค่าและความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1.41 กลช.

4.1 โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งในวนั
สากลแหง่ความหลากหลายทางชีวภาพ

0.85 แบบสอบถามความคิดเหน็ กลช.

4.2 โครงการจัดกิจกรรมเนือ่งในวนั
พื้นที่ชุม่น้ าโลก

0.56 แบบสอบถามความคิดเหน็ กลช.

5. มีมาตรการในการอนรัุกษ์ฟื้นฟู
ระบบนเิวศที่มีความส าคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ

5.1 พื้นที่ชุม่น้ า Ramsar Site 15 
แหง่ มีแนวทางในการบริหารจัดการ
ตามผลการประเมินพื้นที่ โดย
สอดคล้องกับระบบนเิวศในพื้นที่ (สผ.)

จ านวน (แหง่)  -

5.2 พื้นที่ชุม่น้ าที่มีความส าคัญของ
ประเทศไทยมีแนวทางในการอนรัุกษ์
ฟื้นฟู โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบนเิวศ

จ านวน (แหง่) 2

13.49

                                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การติดตามประเมนิผล

แผนปฏบิัติราชการด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขยีว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ)

กอง

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการความ
หลากหลาย

ทางชีวภาพ และ
พื้นที่ชุม่น้ าของประเทศ

5. จัดท าและปรับปรุงเคร่ืองมือ กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์และระบบนเิวศพื้นที่ชุม่น้ าที่มี
ความส าคัญของประเทศไทย

5. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
จัดการระบบนเิวศพื้นที่ชุม่น้ าของ
ประเทศไทย 
(โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการ
พื้นที่ชุม่น้ าของประเทศไทย : การจัดท า
แนวทางการปฏบิติัที่ดีในการฟื้นฟูและ
บริหารจัดการพื้นที่ชุม่น้ าในเมือง 
(ภาคเหนอืและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื))

4.41 ประชุมหนว่ยงานเกีย่วข้อง กลช.

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

4. เสริมสร้างสมรรถนะภาคส่วนที่เกีย่วข้องโดยเฉพาะชุมชนทอ้งถิน่ใน
การจัดท ากลไกกฎระเบยีบที่เกีย่วข้องกับการเข้าถึงและแบง่ปนั
ผลประโยชนจ์ากทรัพยากรชีวภาพเพื่อใหเ้กิดความตระหนกัและ
สนบัสนนุการอนรัุกษ์และใช้ประโยชนอ์ย่างยัง่ยืน

4. เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
ตระหนกัในด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ

- -

ค่าเป้าหมาย 2564
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1. โครงการจัดท าแผนผังภมูินเิวศ เพื่อ
การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนเชิงนเิวศ

0.00 รายงานผลการด าเนนิงานและผลการ
เบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

2. โครงการปรับปรุงและขับเคล่ือนการ
จัดการมลทศันแ์ละส่ิงแวดล้อมภมูิทศัน์

0.00 กชพ.

3. โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง
และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการ
พัฒนาที่ยัง่ยืนในภมูิภาคอาเซียน
(โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนา
ที่ยัง่ยืนในภมูิภาคอาเซียน )

2.52 กชพ.

4. โครงการผลักดันการจัดท าผังชุมชน
เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
(โครงการจัดท าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่
สีเขียวในเมือง)

3.66 กชพ.

5. โครงการอนรัุกษ์และพัฒนาพื้นที่
สีเขียวในเขตพื้นที่ EEC
(โครงการจัดท าแผนส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (ระยะที่
 2) พ.ศ. 2565-2569)

10.04 กชพ.

6. โครงการบริหารจัดการพื้นที่
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติอย่างยัง่ยืน
(โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมภมูินเิวศ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ศิลปกรรมอย่างยัง่ยืน : การจัดท าผัง
พื้นที่อนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม
 รายประเภทในพื้นที่ภาคเหนอื)

3.46 รายงานผลการด าเนนิงานและผลการ
เบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กธศ.

7. โครงการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม
(โครงการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
อนรัุกษ์ ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับ
จังหวดั ระยะ 2)

2.58 กธศ.

                                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

แผนปฏบิัติราชการด้านการจัดการสิง่แวดล้อมภมูนิิเวศ สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขยีว และพ้ืนที่คุ้มครองสิง่แวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน

กองเป้าหมาย ตัวชีว้ัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมนิผลค่าเป้าหมาย 2564
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

พื้นที่ที่มีการด าเนนิการสงวน 
รักษา อนรัุกษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

สถาปตัยกรรม และ
ศิลปวฒันธรรม 

อัตลักษณ์ และวถิีชีวติพื้นถิน่ 
บนฐานธรรมชาติและฐาน

วฒันธรรมอย่างยัง่ยืนในพื้นที่

1. ความยัง่ยืนทางภมูินเิวศ ภมูิสังคม 
และภมูิวฒันธรรม

โครงการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมภมูินเิวศ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม พื้นที่

สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม

อย่างยัง่ยืน

1.จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทกุหนว่ยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง
 ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนเิวศ และพื้นที่อนรัุกษ์
2.จัดท าแผนผังภมูินเิวศ
3.ใหค้วามรู้ ประสาน และบรูณาการทกุภาคส่วนในการเพิ่มและรักษา
พื้นที่สีเขียว พื้นที่แหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม

4.พัฒนาและส่งเสริมกลไกการใหบ้ริการของระบบนเิวศ และการสงวน
รักษา อนรัุกษ์และฟื้นฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดกทาง
สถาปตัยกรรมและศิลปวฒันธรรม อัตลักษณ์ และวถิีชีวติพื้นถิน่อย่าง
ยัง่ยืน

เพิ่มขึน้อย่างนอ้ย 1 พื้นที/่
จังหวดัของ 1 ภาค  

(ค่าเปา้หมาย 2563 อย่างนอ้ย
 1 พื้นที/่ จังหวดัของ 1 ภาค )
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แผนปฏบิัติราชการด้านการจัดการสิง่แวดล้อมภมูนิิเวศ สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขยีว และพ้ืนที่คุ้มครองสิง่แวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน

กองเป้าหมาย ตัวชีว้ัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมนิผลค่าเป้าหมาย 2564
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

8. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่
เกีย่วข้องกับแหล่งมรดกโลก และแหล่ง
มรดกโลกทางวฒันธรรมและแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติที่อยูใ่นบญัชีรายชือ่
เบื้องต้น
(โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่
เกีย่วข้องแหล่งมรดกโลกและแหล่ง
มรดกทางวฒันธรรมที่อยูใ่นบญัชีรายชือ่
เบื้องต้น)

0.97 กธศ.

9. โครงการอนรัุกษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
(โครงการขับเคล่ือนการอนรัุกษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า)

4.16 กธศ.

2. พื้นที่ที่ได้ประกาศเปน็พื้นที่
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมมีระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษที่มี
ประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน

จ านวนพื้นที่ที่ได้ประกาศเปน็
พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมมี

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
และมลพิษที่ได้มาตรฐาน

2 พื้นที่ 5. การสร้างและขับเคล่ือนการด าเนนิงานของเครือข่ายการเฝ้าระวงั
และติดตามผลการด าเนนิงานตามมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
6. การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
7. การพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดและการบริหารจัดการมาตรการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม

10. การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
(โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน)

3.47 รายงานผลการด าเนนิงานและผลการ
เบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

3. นโยบายและแนวทางปฏบิติัเพื่อ
ขับเคล่ือนพื้นที่สีเขียวในเมืองเพิ่มขึน้

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมือง สนบัสนนุใหเ้กิดพื้นที่สีเขียวใน
เขตเมือง ร้อยละ 2

8. รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการ
บริหารจัดการปา่ไม้อย่างยัง่ยืน

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

0.07 รายงานผลการด าเนนิงานและผลการ
เบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

30.94

                                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมภมูินเิวศ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม พื้นที่

สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม

อย่างยัง่ยืน

4.พัฒนาและส่งเสริมกลไกการใหบ้ริการของระบบนเิวศ และการสงวน
รักษา อนรัุกษ์และฟื้นฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดกทาง
สถาปตัยกรรมและศิลปวฒันธรรม อัตลักษณ์ และวถิีชีวติพื้นถิน่อย่าง
ยัง่ยืน

เพิ่มขึน้อย่างนอ้ย 1 พื้นที/่
จังหวดัของ 1 ภาค  

(ค่าเปา้หมาย 2563 อย่างนอ้ย
 1 พื้นที/่ จังหวดัของ 1 ภาค )

พื้นที่ที่มีการด าเนนิการสงวน 
รักษา อนรัุกษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

สถาปตัยกรรม และ
ศิลปวฒันธรรม 

อัตลักษณ์ และวถิีชีวติพื้นถิน่ 
บนฐานธรรมชาติและฐาน

วฒันธรรมอย่างยัง่ยืนในพื้นที่

1. ความยัง่ยืนทางภมูินเิวศ ภมูิสังคม 
และภมูิวฒันธรรม
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1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม

2.50 การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่มัน่ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

1.1 การศึกษาทบทวนประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการ
หรือการด าเนนิการ ซ่ึงต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วธิกีาร 
ที่เกีย่วข้อง

1.50

1.2 การปรับปรุงกระบวนการขอ
อนญุาตเปน็ผู้จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1.00

2. การติดตามประเมินผลระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

3.94 การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่มัน่ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

 2.1 การติดตามและการรายงานผล
การปฏบิติัตามมาตรการปอ้งกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตาม พรบ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561

2.94

2.2 การคัดเลือกโครงงการที่ปฏบิติั
ตามมาตรการในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม (EIA Monitoring 
Awards)

0.00

2.3 โครงการส ารวจการยอมรับและ
ความเชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
(การส ารวจการยอมรับและความ
เชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย)

1.00

แผนปฏบิัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม )

กองเป้าหมาย ตัวชีว้ัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมนิผล

1. การปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้
เปน็เคร่ืองมือในการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการ
พัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธภิาพ

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่าเป้าหมาย 2564

                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

1. โครงการการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธภิาพ

กระบวนการการ
ประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปฐีาน 
<ได้ร้อยละ 85> 

(ใช้ Baseline data ป ี2563 
ส ารวจการยอมรับและความ

เชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)

ประชาชนมีการยอมรับและ
เชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเชือ่มัน่ต่อระบบต่อ
ระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนนิโครงการที่
ยกระดับกระบวนทศัน ์เพื่อก าหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภบิาล
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แผนปฏบิัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม )

กองเป้าหมาย ตัวชีว้ัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมนิผล
งบประมาณ (ล้าน

บาท)
ค่าเป้าหมาย 2564

3. การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธภิาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA)

8.59 การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่มัน่ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

3.1 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธภิาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม และการเชือ่มโยง
ข้อมูลกับหนว่ยงานอนญุาต (SMART 
EIA)
(โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพ
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (Smart EIA)

8.59

4. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบคุลากร
 หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง และเครือข่าย 
รวมทั้งจัดท าคู่มือ แนวทางที่เกีย่วข้อง

1.00 การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่มัน่ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

4.1 การมอบหมายและพัฒนา
ศักยภาพหนว่ยงานของรัฐที่
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ 
(กก.วล.) มอบหมายใหป้ฏบิติัหนา้ที่แทน
 สผ. 
(กระจายภารกิจการพิจารณารายงาน 
EIA จังหวดั)

1.00

4.2 พัฒนาและเสริมสร้างบคุลากร
ผู้จัดท ารายงานผลการปฏบิติัตาม
มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม

0.00

4.3 อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งาน
ระบบการยืน่รายงาน EIA รายงาน 
Monitor และการขอรับใบอนญุาตเปน็
ผู้มีสิทธทิ ารายงาน EIA ทาง
อิเล็กทรอนกิส์

0.00

2. การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่เปน็มาตรฐาน ตรวจสอบได้ 
และทนัสมัย

                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนกัรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และสนบัสนนุการกระจาย
อ านาจอย่างมีธรรมาภบิาล ผ่านเครือข่ายในระดับภมูิภาคและชุมชน 
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม

เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปฐีาน 
<ได้ร้อยละ 85> 

(ใช้ Baseline data ป ี2563 
ส ารวจการยอมรับและความ

เชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)

ประชาชนมีการยอมรับและ
เชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเชือ่มัน่ต่อระบบต่อ
ระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนนิโครงการที่
ยกระดับกระบวนทศัน ์เพื่อก าหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภบิาล

1. โครงการการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธภิาพ

กระบวนการการ
ประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม
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แผนปฏบิัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม )

กองเป้าหมาย ตัวชีว้ัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมนิผล
งบประมาณ (ล้าน

บาท)
ค่าเป้าหมาย 2564

4.4 ประชุมสัมมนาเผยแพร่
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร 
และเง่ือนไขการขออนญุาต การอนญุาต
 การต่ออายุ การออกใบแทน การส่ังพัก
ใช้ และเพิกถอนใบอนญุาต เปน็ผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. … และอนบุญััติ

0.00

4.5 จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้
ได้รับใบอนญุาตเปน็ผู้มีสิทธทิ ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง

0.00

4.6 การพัฒนา ปรับปรุง และการ
เผยแพร่คู่มือ/แนวทางด้านการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและที่
เกีย่วข้อง ได้แก่ แนวทางการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทาง
สุขภาพในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม แนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏบิติัตามมาตรการ
ปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 และแนวทางการขอรับใบอนญุาตเปน็ผู้
มีสิทธทิ ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม...เปน็ต้น

0.00

                                  แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเชือ่มัน่ต่อระบบต่อ
ระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนนิโครงการที่
ยกระดับกระบวนทศัน ์เพื่อก าหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภบิาล

1. โครงการการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธภิาพ

กระบวนการการ
ประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนกัรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และสนบัสนนุการกระจาย
อ านาจอย่างมีธรรมาภบิาล ผ่านเครือข่ายในระดับภมูิภาคและชุมชน 
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม

เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปฐีาน 
<ได้ร้อยละ 85> 

(ใช้ Baseline data ป ี2563 
ส ารวจการยอมรับและความ

เชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)

ประชาชนมีการยอมรับและ
เชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม
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แผนปฏบิัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม )

กองเป้าหมาย ตัวชีว้ัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมนิผล
งบประมาณ (ล้าน

บาท)
ค่าเป้าหมาย 2564

5. การจัดท าแนวทางการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)
(โครงการระบบขนส่งปโิตรเลียมและ
น้ ามันเชือ้เพลิงทางทอ่)

1.10

6. การจัดท าแนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมส าหรับคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ (ด้านระบบนเิวศบก)

1.39

7. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และพัฒนาศักยภาพบคุลากร ส าหรับผู้ที่
เกีย่วข้องกับการพิจารณา EIA เพื่อการ
ด าเนนิงานใหส้อดคล้องกับ
พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบบัที่ 2)
 พ.ศ. 2561 และกฎหมายล าดับรองที่
เกีย่วข้อง

1.69

20.20

4. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยกลไกการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2.โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการจัดท า
และการพิจารณาการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพ เพื่อใช้เปน็กลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเชือ่มัน่
จากประชาชน รวมทั้งมีจ านวนการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ที่
สามารถพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 75 วนั เพิ่ม
มากขึน้

กวผ.เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปฐีาน 
<ได้ร้อยละ 85> 

(ใช้ Baseline data ป ี2563 
ส ารวจการยอมรับและความ

เชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)

                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประชาชนมีการยอมรับและ
เชือ่มัน่ต่อระบบการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเชือ่มัน่ต่อระบบต่อ
ระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนนิโครงการที่
ยกระดับกระบวนทศัน ์เพื่อก าหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภบิาล

เงินงบประมาณแผ่นดิน
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1. โครงการจัดท าแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570

3.25 รายงานสถานภาพการด าเนนิงาน
และปญัหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ 
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทกุ 6 เดือน

กยผ.

1.1 โครงการจัดท าร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2566-2570
(โครงการจัดท าแนวทางการถ่ายทอด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็
มิตรกับส่ิงแวดล้อม)

3.25 กยผ.

2. โครงการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

29.73 รายงานสถานภาพการด าเนนิงาน
และปญัหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ 
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทกุ 6 เดือน

กยผ.
กตป.
กบก.

2.1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการชัน้คุณภาพ
ลุ่มน้ า พ.ศ. 2562-2565
(โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการชัน้คุณภาพลุ่มน้ า ปงีบประมาณ
 2564)

5.27 กยผ.

2.2 โครงการสนบัสนนุเงินกองทนุ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู อนรัุกษ์ และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(เงินนอกงบประมาณ)

20.00 กบก.

2.3 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ด าเนนิงานแผนปฏบิติัการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวดั

4.40 กยผ.

2.4 การติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ป ีพ.ศ. …

0.06 กตป.

3. โครงการส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ยัง่ยืนของประเทศไทย
(โครงการศึกษาความเหมาะสมในการ
ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/
มาตรการจูงใจ เพื่อสนบัสนนุและ
ขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคที่
ยัง่ยืน : ด้านการบริโภคที่ยัง่ยืน)

2.48 รายงานสถานภาพการด าเนนิงาน
และปญัหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ 
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทกุ 6 เดือน

กยผ.

4. โครงการจัดท ารายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อมประจ าปี

2.00 รายงานสถานภาพการด าเนนิงาน
และปญัหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ 
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทกุ 6 เดือน

กตป.

 แผนปฏบิัติราชการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ร้อยละความส าเร็จของตัวชีว้ดัที่
มีแนวโนม้บรรลุภายใน
ระยะเวลาส้ินสุดแผน

มากกวา่ร้อยละ 80

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด กอง
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมนิผลค่าเป้าหมาย 2564

1. จัดท าแผนที่เกีย่วข้องกับการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน
2. ขับเคล่ือนและประสานแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏบิติัอย่างมีส่วนร่วม
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนนิการภายใต้แผนฯ
4. ทบทวนและปรับปรุงแผนใหม้ีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนา flagship project

                          แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบการ

บริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

1. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วยการมีส่วน
ร่วมของทกุภาคส่วน เพื่อเปน็ฐานการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน
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 แผนปฏบิัติราชการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด กอง
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมนิผลค่าเป้าหมาย 2564
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนา flagship project

5. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

5.28 รายงานสถานภาพการด าเนนิงาน
และปญัหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ 
กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทกุ 6 เดือน

กบด.

5.1 โครงการจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดินและ
ทรัพยากรดิน

0.00 กบด.

5.2 โครงการจัดท าร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566
 – 2570)
(โครงการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)

3.32 กบด.

5.3 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขับเคล่ือนนโยบายจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชน

1.97 กบด.

6. การขับเคล่ือนนโยบายการจัดการ
ที่ดินท ากินใหชุ้มชน

16.62 กบด.

7. โครงการสนบัสนนุเงินกองทนุ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อม 
(เงินนอกงบประมาณ)

180.00 หนว่ยงานที่ได้รับการอุดหนนุ
งบประมาณ รายงานผลการด าเนนิ
โครงการฯ ให ้สผ. ทราบ

กบก.

8. โครงการถ่ายโอนการสนบัสนนุ
แผนปฏบิติัการเพื่อการจัดการน้ าเสีย
และขยะในระดับจังหวดั

617.23 หนว่ยงานที่ได้รับการอุดหนนุ
งบประมาณ รายงานผลการด าเนนิ
โครงการฯ ให ้สผ. ทราบ

กยผ.

3. บริการของรัฐมีประสิทธภิาพและมี
คุณภาพเปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบ้ริการของภาครัฐ

ร้อยละ 80 9. พัฒนาหนว่ยงานใหเ้ปน็ “ภาครัฐทนัสมัย เปดิกวา้ง เปน็องค์กรขีด
สมรรถนะสูง”

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ สผ.

9. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ สผ.

0.00 กพร.

                          แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบการ

บริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

1. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วยการมีส่วน
ร่วมของทกุภาคส่วน เพื่อเปน็ฐานการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน

6. อุดหนนุงบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการเพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั และกองทนุส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส าหรับการจัดการด้านมลพิษ
7. จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินใหเ้หมาะสมกับประเภทการใช้
ประโยชน ์โดยการสร้างระบบภมูิคุ้มกันใหก้ับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
8. จัดการขยะมูลฝอยใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงฟื้นฟู 
สถานที่ก าจัดขยะใหด้ าเนนิการถูกต้องตามหลักวชิาการ สนบัสนนุการ
รวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะ

2. โครงการอุดหนนุ
งบประมาณในการ

จัดการมลพิษ

2. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล

ปริมาณขยะหรือน้ าเสียที่ได้รับ
การจัดการ โดยระบบก าจัดของ
เสียรวมหรือระบบบ าบดัน้ าเสีย
รวม ภายใต้แผนปฏบิติัการฯ ใน

ระดับจังหวดั ที่มีแผนจะ
ด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จและ

เปดิเดินระบบ ภายใน
ปงีบประมาณ 

ร้อยละ 80

จ านวนพื้นที่ (ตามประเภทที่ดิน)
 ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

อาชีพ

เพิ่มขีน้ ร้อยละ 5 จากปฐีาน
<183 พื้นที>่

(มี Baseline data ป ี2563 
174 พื้นที)่

5. พัฒนากลไกการใช้ประโยชนท์ี่ดินสาธารณะ โดยการปรับระบบการ
บริหารจัดการที่ดิน เพื่อใหเ้กิดผลิตภาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินที่สูงขึน้
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 แผนปฏบิัติราชการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด กอง
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมนิผลค่าเป้าหมาย 2564
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนา flagship project

10. โครงการสารสนเทศเพื่อการ
สนบัสนนุการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของ สผ.

0.98 กตป.
กยผ.

10.1 โครงการบรูณาการและเชือ่มโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของ สผ.

0.00 กตป.

10.2 โครงการพัฒนาระบบ
ประมวลผลผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาในระบบส านกังาน
อิเล็กทรอนกิส์ของส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

0.98 กยผ.

10.3 การก ากับดูแลข้อมูลของ สผ. 
และจัดท าเปน็ Open Government 
Data เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ

0.00 กตป.

11. โครงการพัฒนาบคุลากร สผ. 0.38 สลก.
กตป.

11.1 โครงการพัฒนาบคุลากร สผ. 0.38 สลก.

11.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
 สผ. เชิงดิจิตัลและนวตักรรม

0.00 กตป.

12. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม

0.07 กพร.
กคจ.

12.1 โครงการปลูกจิตส านกึและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

0.07 กคจ.

12.2 โครงการการพัฒนา สผ. สู่
องค์กรแหง่ความโปร่งใส

0.00 กพร.

              658.02 

              200.00 

              858.02 

9. พัฒนาหนว่ยงานใหเ้ปน็ “ภาครัฐทนัสมัย เปดิกวา้ง เปน็องค์กรขีด
สมรรถนะสูง”

                          แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)

11. ส่งเสริมการปฏบิติัหนา้ที่ของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐใหม้ี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทจุริต

6.บคุลากร สผ. มีวฒันธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละของ
หนว่ยงานที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA)

85 คะแนน

เงินงบประมาณแผ่นดิน

อ่ืน ๆ (เงินนอกงบประมาณกองทุนสิง่แวดล้อม)

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ สผ.

รวมทั้งสิน้

4. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทยีบเทา่
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

10. พัฒนาบคุลากร สผ. ใหม้ีความรู้ความสามารถสูง มีทกัษะการคิด
วเิคราะห ์และการปรับตัวใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง

ร้อยละ 40 ของข้อมูลที่มีการ
เปดิเผยต่อสาธารณชน

ระดับ Digital Government
Maturity Model (Gartner)

5. บคุลากรภาครัฐยึดค่านยิมในการ
ท างานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม
 จริยธรรม มีจิตส านกึ มีความสามารถ
สูง มุง่มัน่ และเปน็มืออาชีพ

ดัชนคีวามผูกพัน
ของบคุลากร

ภาครัฐ

ร้อยละ 75
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning


