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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 ปรับปรุงต่อเนื่องมาสู่ แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผน
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
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ธันวาคม 2563

บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนั กงำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
ซึ่ ง มี ค วำมสอดคล้ อ งต่ อ เป้ ำ หมำยและตั ว ชี้วัด แผนระดั บ ต่ำ ง ๆ ทั้ ง แผนระดั บ ที่ ๑ ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ
แผนระดับที่ ๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุ ทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้ว ยควำมมั่นคงแห่ งชำติ แผนระดับที่ ๓ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
โดยแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น
5 ด้ำน ดังนี้
1) ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
2) ด้ำนกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้ำนทรัพยำกรทำงบก/
ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ)
3) ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
4) ด้ำนกำรยกระดับกระบวนทัศน์ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดอนำคต
ประเทศ (ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)
5) ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในส่ ว นของแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรรำยปี ส ำนั กงำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (พ.ศ.๒๕64) ได้ ถ่ ำ ยทอดมำจำกแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรส ำนั ก งำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี และได้มีกำรทบทวนปรับปรุง รวมถึงแสดงผลควำมคืบหน้ำ
ของค่ำเป้ำหมำยจำกกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ประกอบ
กั บ สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 (โควิ ด -19) ท ำให้ ต้ อ งมี
กำรทบทวนและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบในกำรบริ ห ำรโครงกำรให้ เ ป็ น ไปตำมแนวทำงควำมปกติ ใ หม่
(New Normal) รวมถึ ง น ำแนวทำงแผนแม่ บ ทเฉพำะกิ จ ภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ อั น เป็ น ผลมำจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 (พ.ศ.2564 – 2565) ของสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
มำปรับใช้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีโครงกำรที่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ อำทิ ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ได้แก่ โครงกำรจัดทำแผนผังภูมินิเวศ
เพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ และโครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมอย่ ำ งยั่ ง ยื น : กำรจั ด ท ำผั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มแหล่ ง ศิ ล ปกรรม
รำยประเภทในพื้ น ที่ ภ ำคเหนื อ เป็ น ต้ น ประเด็ น ที่ 18 กำรเติ บ โตอย่ ำ งยั่ ง ยืน ได้ แ ก่ โครงกำรเพิ่ม
ประสิ ทธิภ ำพและขยำยเชื่ อมต่ อเครื อ ข่ำยคลั ง ข้ อมูล ควำมหลำกหลำยทำงชีว ภำพของประเทศไทย
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย โครงกำรศึกษำมำตรกำรและเครื่องมือ
ทำงเศรษฐศำสตร์ภำยในประเทศเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
ภำคเอกชน และโครงกำรจัดทำแนวทำงกำรถ่ำยทอดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเพื่อสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)

หมายเหตุ ** มติคณะรัฐมนตรี 8 ธันวำคม 2563 เห็นชอบ (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยภำยใต้
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม ได้กำหนดให้สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักในกำรดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 5 กำรสร้ำงมูลค่ำให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชำชน

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน อานาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจของส่วนราชการ 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

แผนปฏิบัติราชการรายปี
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน อานาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน

ส ำนั กงำนนโยบำยและแผนทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม โดยผู้ บริหำรและเจ้ ำหน้ ำที่ได้
ร่ วมกั นวิ เครำะห์ และก ำหนดค่ ำนิ ยมหลั ก (Core Value) เพื่ อช่ วยให้ บุ คลำกรในองค์ กรมี แนวควำมคิ ด
ควำมเชื่อ และปรับพฤติกรรมกำรทำงำนให้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ภำยใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบควำมสำเร็จโดยใช้คำว่ำ NATURE ซึ่งย่อมำจำก
Networking มุ่งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำย - มุ่งเน้นกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงำน
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ประสำนกำรทำงำนแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ำยร่วมกัน ยอมรับในบทบำทหน้ำที่ของ
กันและกันเพื่อร่วมกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้สำมำรถทำงำนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย
Awakening Knowledge จิ ต ใจใฝ่ รู้ หมั่ น พั ฒ นำตน - มุ่ ง พั ฒ นำควำมรู้ ข องตนเองอย่ ำ ง
สม่ำเสมอด้วยควำมกระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในงำนวิชำชีพเฉพำะของตนเองและ
ควำมรู้รอบตัวต่ำงๆ (รู้ลึก รู้กว้ำง และรู้โลก) พร้อมรับและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
และสำมำรถพัฒนำตนเองให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้ำนได้ตลอดเวลำ
Team working กระตือรือร้นทำงำนเป็นทีม - มุ่งเน้นกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงำนภำยใต้องค์กรด้วยควำมเชื่อมั่นในกันและกัน สำมำรถติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนภำยใน
องค์กรได้อย่ำงมีป ระสิทธิภำพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในกำรทำงำน และกำรทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน
เพื่อนำศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรออกมำใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีควำมสมำนฉันท์มีควำมรัก
และควำมภูมิใจเห็นคุณค่ำในองค์กร
Uncovering ไม่ ป กปิ ด เปิ ดเผย โปร่งใส - บุ คลำกรมีค วำมซื่อสั ต ย์ โปร่งใส สำมำรถเปิ ดเผย
กระบวนกำรจัดทำนโยบำยและแผน กำรวิเครำะห์ ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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กำรจัดสรรเงินกองทุนต่อสำธำรณชนได้ ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้
Result - based Orientation มุ่งเป็นเลิศในผลกำรปฏิบัติงำน - บุคลำกรมีควำมชำนำญ ทำงำน
ได้อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผ ล โดยยึดเป้ ำหมำยขององค์กรเป็น หลั ก มีกำรใช้ห ลั กวิช ำกำร
ที่ถูกต้องในกำรดำเนินงำนไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตำมปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยทำง
กำรเมือง และสำมำรถผลักดันให้นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรยอมรับ
และดำเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
Expertise มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงมืออำชีพ – บุคลำกรผู้ ปฏิบัติงำนเป็นผู้ ที่มีควำมรอบรู้และ
ควำมช ำนำญในเรื่ อ งนั้ น ๆ อย่ ำ งถู ก ต้ อ งและชั ด แจ้ ง มี ก ำรท ำงำนโดยใช้ ค วำมรู้ ควำมช ำนำญ
ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ และประสบกำรณ์ ที่ถูกต้องและเหมำะสม มีควำมรับผิดชอบและตรงต่อเวลำ
ไม่ปล่อยให้ล่ำช้ำจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อตนเองและผู้อื่น มีหลักกำรและจุดยืนในกำรทำงำน และ
ให้บริกำรด้ำนนโยบำยและแผนกำรจัดกำร
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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) ยุทธศาสตร์ชาติ(หลัก) ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๑) เป้าหมาย
1.1 อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล
1.2 ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ
1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2.3 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
2.4 พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
2.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ มีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่ 5
กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยมีเป้ำหมำยในกำรลด
ปริ ม ำณกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจก มี ก ำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรกำรจั ด กำรควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ พื้นที่ชุ่มน้ำ สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุ้มครอง
และกำรพั ฒ นำเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแนวทำงในกำรอุดหนุ น
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพื่อกำรจัดกำรด้ำนมลพิษ
2) ยุทธศาสตร์ชาติ(รอง) ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เป้าหมาย
1.1 สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ มีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ ด้ำนที่ 4
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีแนวทำงในกำรพัฒนำ โดยกำรกระจำยกำรถือครองที่ดินและ
กำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรกระจำยกำรถือครองที่ดินในขนำดที่เหมำะสมต่อกำรประกอบอำชีพ เพื่อให้ เกิด
ควำมเป็นธรรมในกำรถือครองที่ดิน กำรปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ
เพื่อกำรประกอบอำชีพสำหรับประชำชน เพื่อให้ผู้มีรำยได้น้อยเข้ำถึงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่ำงเป็นธรรม
เพื่ อให้ ผลิ ตภำพกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน สู งขึ้น ซึ่งจะทำให้ กำรจัดสรรที่ดินทำกิน ทำได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม

แผนระดับที่ 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประเด็น(หลัก) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
อยู่ในระดับต่ำกว่ำ ๕๐ ประเทศแรกของโลก
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยมี
แนวทำงในกำรบรรลุ เป้ ำหมำย โดยมี กำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรบริห ำรกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่สีเขียว และมีกำรจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด
แผนแม่บท อันดับประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกสูงขึ้น
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 แนวทางการพัฒนา
๑) อนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู ระบบนิ เวศและแหล่ งที่ อยู่ อำศั ยตำมธรรมชำติ ที่ มี ค วำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพสูง
๒) รักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำร
ป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน
๓) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศมีควำมยั่งยืนสูงขึ้น
2) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) ตัวชี้วัด
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
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ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๕๐ คะแนน
2) ตัวชี้วัด
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่
พื้ น ที่ เป็ น ป่ ำธรรมชำติ พื้ น ที่ ป่ ำเศรษฐกิ จ เพื่ อ กำรใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
สีเขีย วในเมืองและชนบท รวมทั้งป่ำในเมืองและชุมชนเพื่ อกำรเรียนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ ร้อยละ ๓๒
- พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อกำรใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ ๒
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีแนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่สี เขียว และมีกำรจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภ ำพ
กำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน สำมำรถสนับสนุนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และสัดส่ วนพื้นที่
สีเขียวในเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
 แนวทางการพัฒนา
๑) ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
๒) ปรั บตั วเพื่ อลดควำมสู ญเสี ยและเสี ยหำยจำกภั ยธรรมชำติ และผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๓) มุ่งเป้ ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของภำครัฐและภำคเอกชน
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมในสำขำพลังงำนและขนส่ง
สำขำกระบวนกำรอุ ต สำหกรรมและกำรใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และสำขำ
กำรจัดกำรของเสียลดลง (ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงอย่ำงน้อย ร้อยละ ๑๒ จำกกรณีปกติ
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีเป้ำหมำยปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง ในปี 2565 จำนวน
55 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ
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(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
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่บทฯ โดยสนับสนุนในกำรจัดกำรปริมำณขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องเพิ่มขึ้น
(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตที่ดี
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
ดัชนีกำรตระหนักรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ร้อยละ ๒๐
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่บ ทฯ โดยแผนปฏิบั ติรำชกำรมีเป้ ำหมำยในกำรส่ งเสริมคุณ ลั กษณะและพฤติกรรมที่พึ งประสงค์
ด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ประชำชน โดยหลักของกำรมีส่วนร่วมและหลักธรรมำภิบำล ซึ่งสนับสนุนต่อตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
2) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ำหมำยที่ 2 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกร
ธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ
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ตัวชี้วัด
แผนผังภูมินิเวศระดับภำค (จำนวน)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภำค
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยมี
แนวทำงในกำรจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่เมื อง ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และ
พืน้ ที่อนุรักษ์ จัดทำแผนผังภูมินิเวศ กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรมำตรกำรพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำร
สงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปกรรม อัตลักษณ์และชีวิตพื้นถิ่น โดยเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรบรรลุตัวชี้วัดตำมแผนแม่บทฯ มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภำค
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒ นาพื้น ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนา
๑) จั ดท ำฐำนข้อมู ลที่ ใช้ได้ทุ กหน่ วยงำนร่วมกัน ด้ำนกำรพั ฒนำพื้ นที่ เมื อง ชนบท
เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
๒) จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่
๓) ให้ควำมรู้ ประสำน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรเพิ่มและรักษำพื้นที่สีเขียว
4) พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรให้บริกำรของระบบนิเวศ และกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) เมื องมี ระบบจั ดกำรสิ่ งแวดล้ อมและมลพิ ษที่ มี ประสิ ทธิ ภำพครอบคลุ มและได้
มำตรฐำน
2) ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
พื้ น ที่ ที่ มี ก ำรด ำเนิ น กำรสงวนรั ก ษำ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นำ
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ ม รดกทำงสถำปั ต ยกรรม และศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำง
ยั่งยืนในพื้นที่
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
อย่ำงน้อยใน ๓ จังหวัด ของ ๑ ภำค
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่ บ ทฯ โดยมี แ นวทำงในกำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ด้ ำ นกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ เมื อ ง ชนบท เกษต รกรรม
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ จัดทำแผนผังภูมินิเวศ กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรมำตรกำรพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำรสงวนอนุ รักษ์ฟื้นฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปกรรม
อัตลักษณ์ และชีวิตพื้นถิ่น โดยสำมำรถสนั บสนุนตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในกำรจัดกำรคุณ ภำพ
สิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน และสนับสนุนพื้นที่เป้ำหมำยให้มีกำรดำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำงสถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่
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3) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ำหมำยที่ 1 รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่ำงกระจำยและอย่ำงต่อเนื่อง
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
ดัชนีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง (คะแนน)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๔.๓๐ คะแนน
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำ หมำยตำมแผนแม่ บ ทฯ
โดยพัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อให้ผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ เกิดกำรจัดสรรที่ดินทำกินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงรำยได้ลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงสังคมซึ่งสนับสนุนต่อกำรบรรลุของแผนแม่บทฯ
(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
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีกำรพัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดินเพื่อให้ผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ เกิดกำรจัดสรรที่ดินทำกินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสร้ ำ งรำยได้ ล ดควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงสั ง คมสนั บ สนุ น ต่ อ กำรบรรลุ ข องแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ
โดยลดสัดส่วนภำระหนี้ต่อรำยได้
4) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ำหมำยที่ 3 แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพให้มี
ระบบนิเวศที่ดี
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
สั ด ส่ ว นของแม่ น้ ำล ำคลองและแหล่ ง น้ ำธรรมชำติ ที่ ไ ม่ มี สิ่ ง รุ ก ล้ ำ
ผิดกฎหมำย (ร้อยละของแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งประเทศ)
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ร้อยละ 20
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ โดยมี
มำตรกำรในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีควำมสำคัญต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มี แนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site 15 พื้นที่ และมีมำตรกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิ เวศ ซึ่งสนั บ สนุ น เป้ ำหมำยตำมแผนแม่บ ทฯ ในกำรฟื้นฟู อนุ รักษ์ แม่น้ำล ำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติ
ให้มีระบบนิเวศที่ดี
(2) แผนย่ อยของแผนแม่บทฯ การอนุรักษ์ และฟื้ น ฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ
ทั่วประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
๑) อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และพัฒนำแม่น้ ำ ล ำคลอง และแหล่ งน้ ำธรรมชำติ ในทุ กมิติ เช่ น
ด้ำนกำรระบำยน้ำ เก็บกักน้ำ กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวำงทำงน้ำ
กำรบำรุงรักษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ สุ นทรียภำพ
ทำงธรรมชำติ ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภำพที่ดี
มีคุณภำพได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำและแหล่ ง น้ ำที่ ได้ รั บ กำรฟื้ น ฟู (ร้ อ ยละของพื้ น ที่
เป้ำหมำย)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
- พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site ควำมสำเร็จร้อยละ ๙๐
- พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญระดับชำติ ควำมสำเร็จร้อยละ ๙๐
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site 15 พื้นที่ และ
มี ม ำตรกำรอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู โ ดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบนิ เวศ ซึ่ งสนั บ สนุ น เป้ ำ หมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่บทฯ ในกำรฟื้นฟูสัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำ
5) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำ หมำยตำมแผนแม่ บ ทฯ
โดยส่งเสริมให้บริกำรของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นำหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ให้ เป็ น “ภำครั ฐ ทั น สมั ย เปิ ด กว้ ำ ง เป็ น องค์ ก ร
ขีดสมรรถนะสูง”
2) กำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์
3) ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบกำรจั ดโครงสร้ ำงองค์ กำรและออกแบบระบบกำรบริ หำร
งำนใหม่ ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ระดับ ๒
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมีแนวทำงในกำรพัฒ นำหน่วยงำนให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง
เป็ น องค์ก ำรขีดสมรรถนะสู ง” โดยกำรเพิ่มประสิทธิภ ำพระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูล และกำรพัฒ นำ และ
ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒนำบุ คลำกรภำครัฐทุกประเภทให้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถสู ง มีทั กษะกำรคิ ด
วิเครำะห์และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่ บ ทฯ โดยมี แ นวทำงในกำรพั ฒ นำหน่ ว ยงำนให้ เป็ น “ภำครั ฐ ทั น สมั ย เปิ ด กว้ ำ ง เป็ น องค์ ก ร
ขีดสมรรถนะสูง” โดยกำรยกระดับบุคลำกรหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรทำงำน มีจิตสำนึก มีควำมเป็น
มืออำชีพ สร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรหน่วยงำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
6) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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ตัวชี้วัด
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๕๐ คะแนน
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำ หมำยตำมแผนแม่ บ ทฯ
โดยเสริ ม สร้ ำ งบุ ค ลำกรหน่ ว ยงำนให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส ำนึ ก และมี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใหมีควำมใสสะอำด
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑) ประชำชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรฯ สำมำรถส่ งผลต่ อ กำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนย่ อ ยของ
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรมี กำรเสริมสร้ำงบุคลำกรหน่วยงำนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อเกณฑ์กำรประเมิน ITA

2. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ประเด็นการปฏิรูปด้านทรัพยากรทางบก
(1) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก
(1.1) ประเด็นย่อยที่ 1 ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
ข้อ 1.5 ผลักดันพื้นที่ป่ำไม้ให้เป็นมรดกโลก
ข้อ 1.6 จั ดระเบี ยบและแก้ไขปัญ หำควำมขัดแย้ง เกี่ยวกับกำรครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้
ข้อ 1.9 สนับสนุนและพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรปฏิรูป
ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
2) ประเด็นการปฏิรูปด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(1) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
(1.1) ประเด็นย่อยที่ 1.1 กำรปฏิรูปกฎหมำย
(1.2) ประเด็นย่อยที่ 1.1 กำรปฏิรูปกลไกคณะกรรมกำร
(2) ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 3 ปฏิ รู ป ระบบข้ อมู ล ความหลากหลายทางชี วภาพของประเทศเพื่ อ
การอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
(2.1) ประเด็นย่อยที่ 3.1 พัฒนำคลังข้อมูลทรัพยำกรชีวภำพระดับชำติ
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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3) ประเด็นการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม
(1) ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1.1) ประเด็นย่อยที่ 3.1 กำหนดให้โครงกำรลงทุนของภำครัฐต้องวิเครำะห์ถึงผลกระทบต่อ
และ/หรือควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งจัดทำมำตรกำรรองรับ
(1.2) ประเด็นย่อยที่ 3.2 เร่งรัดจัดทำฐำนข้อมูลกลำงเกี่ยวกับกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก
ของประเทศไทยและข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(1.3) ประเด็นย่อยที่ 3.3 กำหนดกลไกที่เหมำะสมในกำรสร้ำงแรงจูงใจเชิงเศรษฐศำสตร์
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 กำรวำงผังเมืองและกำกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยกำรใช้ระบบ
นิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมือง
(3.2) ประเด็ น ย่ อ ยที่ 4.2 กำรวำงผั ง เมื อ งระดั บ ชุ ม ชน และผั ง พื้ น ที่ เฉพำะท้ อ งถิ่ น
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(4) ประเด็นปฏิรูปที่ 6 ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ
(4) ประเด็นปฏิรูปที่ 8 ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
1) วัตถุประสงค์
(1) วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1.3 เพื่ อ ให้ เศรษฐกิจ เข้ ม แข็ ง แข่งขัน ได้ มี เสถีย รภำพ และมี ค วำมยั่งยื น
สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรม
ที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน
อำหำร และน้ำ
(2) วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุน กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
๒) เป้าหมายรวม
(1) เป้ำหมำยรวมที่ 2.2 ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง
(2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
3) ยุทธศาสตร์(หลัก) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษำ และฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
(3.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภำพ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อให้เกิด
ควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(3.3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3.4) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และขีดควำม
สำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพิ่มขีดควำม
สำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
4) ยุทธศาสตร์(รอง) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร ร้อยละ ๔๐ ที่มีรำยได้
ต่ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1) วัตถุประสงค์แห่งชาติ
วัตถุป ระสงค์ที่ ๖ เพื่ อให้ กำรจัดกำรฐำนทรัพ ยำกรธรรมชำติ สิ่ งแวดล้ อม พลั งงำน และอำหำร
มีควำมมั่นคงควำมยั่งยืนและมีควำมสมดุลกับกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงลดควำมเสี่ยงจำก
ผลกระทบของกระแสโลกำภิวัตน์
2) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 11 รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ที่ ๑๙ กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรำกฐำน
กำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
(๑) ระดับ ควำมสำเร็จในกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อเป็ นรำกฐำน
กำรพัฒนำอย่ำงสมดุล
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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(๒) ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพและสำมำรถป้องกัน หรือลดผลกระทบ
ต่อ ชุ ม ชนจำกกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม สอดคล้ อ งกับ เกณฑ์
มำตรฐำนระดับสำกลและพันธกรณีของไทยสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
(๑) บริห ำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยกำหนดพื้นที่กำรสงวน อนุรักษ์
และพัฒนำที่ชัดเจนอย่ำงเหมำะสม
(๒) เสริมสร้ำงให้ ทุกภำคส่วนมีจิ ตส ำนึกและตระหนักถึงสิ ทธิและหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วมบริห ำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตำมแนวทำงประชำรัฐ
(๓) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรปกป้องสิทธิชุมชน และแก้ปัญหำ
ข้ อ ขั ด แย้ งที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ประชำชน โดยใช้ ก ลไกกำรมี ส่ ว นร่ ว มของภำครั ฐ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชำชน เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ นโยบำยกำรคลัง และกำรบังคับใช้
กฎหมำย รวมถึงพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
(๔) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกลไกกำรตรวจสอบและเฝ้ ำ ระวั ง ภั ย คุ ก คำมทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมจำกภำยนอกประเทศ โดยเฉพำะปัญ หำขยะอิเล็ กทรอนิ กส์ กำรลั กลอบนำเข้ำ
วัตถุมีพิษ สำรเคมีอันตรำยและกำกของเสียต่ำง ๆ จำกโรงงำนอุตสำหกรรมของต่ำงชำติที่เข้ำมำ
ทิ้งในอำณำเขตของประเทศไทย ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม
(๕) ส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภค กำรนำเข้ำ กำรส่งออก กำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ กำรปรับปรุง
กฎหมำย ระเบี ย บ โดยให้ มี ก ำรรั ก ษำและคุ้ ม ครองกำรใช้ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ อย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ คุ้ ม ค่ ำเพื่ อ ให้ ก ำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั งคมสำมำรถเจริ ญ เติ บ โตควบคู่ กั บ
กำรรักษำสิ่งแวดล้อม
(๖) ส่ งเสริมควำมร่วมมือระดับทวิภ ำคีและพหุ ภำคีในภูมิภ ำคอำเซียนและโลก เพื่อเป็นภำคีด้ำน
กำรรั กษำ กำรเฝ้ ำระวัง และกำรฟื้ น ฟู ท รัพ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อ ม และแก้ ปั ญ หำ
ผลกระทบด้ำนระบบนิ เวศสิ่ งแวดล้ อม วิถีชีวิตของชุม ชนและสั งคม และภั ยพิ บัติ ที่ เกิดขึ้น
ร่ว มกัน อย่ ำงใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมในกำรแก้ไขปัญ หำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม
ข้ำมพรมแดน เช่น หมอกควันจำกไฟป่ำ กำรก่อสร้ำงเขื่อนในแนวแม่น้ำสำยหลักที่ไหลผ่ำน
ระหว่ำงประเทศ และขยะทะเล เป็นต้น
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แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
 ชื่อแผนระดั บ ที่ ๓ แผนแม่บ ทรองรับกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิ อำกำศ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๙๓
จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 ชื่ อ แผน ระดั บ ที่ ๓ แผน กำรป รั บ ตั ว ต่ อ กำรเป ลี่ ย นแป ลงสภ ำพ ภู มิ อ ำกำศแห่ งชำติ
จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม / สำนักงำนนโยบำย
และแผนพลั งงำน / ส ำนั กงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ งและจรำจร / กรมควบคุ มมลพิ ษ /
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม (เนื่องจำกขณะนี้ สผ. อยู่ระหว่ำงปรับแผนปฏิบัติกำรฯ ทั้งหมดรวมเป็น
แผน ๑ ฉบับ ตำมควำมเห็นของ สศช.)
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2558-2564
จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อแผนระดั บ ที่ 3 แผนปฏิ บั ติกำรจัด กำรควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพ พ.ศ. 2560-2564
จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2565
จัดทำโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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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 ราชการรายปี 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
และนโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ ำด้ ว ยควำมมั่ น คงแห่ ง ชำติ รวมถึ งแผนระดั บ 3 ต่ ำง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยประกอบด้วยแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 5 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
2. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเจริ ญ เติบ โตอย่ำงยั่งยืนบนสั งคมเศรษฐกิจสี เขียว (ด้ำนทรัพ ยำกรทำงบก/
ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ)
3. ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
4. ด้ำนกำรยกระดับ กระบวนทัศน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อกำหนดอนำคต
ประเทศ (ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)
5. ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีประมำณกำรวงเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวม ทั้งสิ้น 932.57 ล้ำนบำท
ดังนี้

ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด
ส านั ก งานนโยบายและแผน
ท รั พ ย าก รธ รรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)

หน่วย : ล้านบาท
วงเงิน (ล้านบาท)

๑. ค่าธรรมเนียม

0.360

๒. ค่าปรับ

0.500

๓. ดอกเบี้ย

0.005

รวมทั้งสิ้น
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๒. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 932.57 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)
1. โครงกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน
1. โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ภูมินิเวศ 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

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

9.92

-

-

-

-

13.49

13.49

-

-

-

-

13.49

13.49

-

-

-

-

30.94

30.94

-

-

-

-

30.94

30.94

-

-

-

-

20.20

20.20

-

-

-

-

16.03

16.03

-

-

-

-

4.17

4.17

-

-

-

-
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วงเงินรวม งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ

รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
200.00
658.02
แผ่นดิน

5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
กำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

858.02
59.37

39.37

-

-

-

20.00

2. โครงกำรอุดหนุนงบประมำณใน
กำรจัดกำรมลพิษ
3. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ สผ.
รวมทั้งสิ้น

797.23

617.23

-

-

-

180.00

1.42

1.42

-

-

-

-

932.57

732.57

-

-

-

200.00

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

ตัวชี้วัด

1. ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกลดลง

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลดลง
(ล้ำนตันคำร์บอน
ไดออกไซด์เทียบเท่ำ)
จำนวนแผนรำยสำขำที่
บูรณำกำรประเด็นด้ำน
กำรปรับตัว (สำขำ)

2. ประเด็นด้ำนกำรปรับตัวต่อ
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศถูกบูรณำกำรไว้ใน
กระบวนกำรวำงแผนรำยสำขำ
3. มีกฎหมำยด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ซึ่งครอบคลุมถึงกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกกำรปรับตัวต่อ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และกำรใช้
เครื่องมือ/แรงจูงใจทำง
เศรษฐศำสตร์เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน

ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วย
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พ.ศ. .... ผ่ำน
ควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
51
53
55
(ผล 57.84)
มีกลไกกำรบูรณำกำร
กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
(ผล 1 กลไก)

จำนวนแผนรำยสำขำ
ที่บูรณำกำรประเด็น
ด้ำนกำรปรับตัวไม่
น้อยกว่ำ 1 สำขำ

จำนวนแผนรำยสำขำ
ที่บูรณำกำรประเด็น
ด้ำนกำรปรับตัวไม่
น้อยกว่ำ 2 สำขำ

ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศพ.ศ. ....
แล้วเสร็จ
(ผลอยู่ระหว่ำงรับฟัง
ควำมคิดเห็นต่อ(ร่ำง) )

ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พ.ศ. ....
ผ่ำนกระบวนกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นภำค
ประชำชน

ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พ.ศ. ....
ผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
มีระบบฐำนข้อมูลกลำง
มีระบบฐำนข้อมูล
ระบบฐำนข้อมูลฯ
กำรปล่อยก๊ำซเรือน
กลำงควำมเสี่ยงเชิง
สำมำรถเชื่อมโยง
กระจก 1 ระบบ
พื้นที่ต่อกำร
ข้อมูลระหว่ำง
(ผล 1 ระบบ)
เปลี่ยนแปลงสภำพ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ภูมิอำกำศ 1 ระบบ

4. มีฐำนข้อมูลกลำง
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ
ข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อ
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ รวมทั้งพัฒนำระบบ
เชื่อมโยง

มีฐำนข้อมูลกลำงกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ
ข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ รวมทั้งพัฒนำ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

5. มีกำรสื่อสำรและแสดง
จุดยืนท่ำทีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศของประเทศ
ไทยในกำรประชุมเจรจำระดับ
นำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง

มีกำรสื่อสำรและแสดง
จุดยืนท่ำทีด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศของประเทศไทย
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี
(กำรสื่อสำรและแสดง
จุดยืน เช่น NC BUR
Submission ถ้อยแถลง
ของหัวหน้ำ
คณะผู้แทนไทย ฯลฯ)

อย่ำงน้อย
1 ครั้งต่อปี
(ผล 1 ครั้ง)

อย่ำงน้อย
1 ครั้งต่อปี

อย่ำงน้อย
1 ครั้งต่อปี

6. มีกลไก/มำตรกำรเพื่อ
สนับสนุนและขับเคลื่อน
กำรดำเนินงำนด้ำน
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ

จำนวนกลไก/มำตรกำร

1 กลไก/มำตรกำร
(ผล 1 กลไก/
มาตรการ)

1 กลไก/มำตรกำร

1 กลไก/มำตรกำร

2) แนวทางการพัฒนา
(2.๑) สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงำนในสำขำที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น พลั ง งำน ขนส่ ง
กระบวนกำรทำงอุ ต สำหกรรมและกำรใช้ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ กำรจั ด กำรของเสี ย ฯลฯ ด ำเนิ น งำนตำมแนวทำง
กำรลดก๊ำซเรือนกระจก
(2.๒) ส่งเสริมให้หน่วยงำนในสำขำควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรจัดกำรน้ำ อุทกภัยและ
ภัย แล้ง กำรเกษตรและควำมมั่น คงทำงอำหำร สำธำรณสุ ข กำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรตั้ งถิ่ น ฐำนและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์ สำมำรถบู รณำกำรแนวทำงกำรปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในกระบวนกำรวำงแผน
(2.๓) 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
(2.4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและข้อมูลควำมเสี่ยง
เชิงพื้นที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยมีควำมเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(2.5) ประสำนกำรด ำเนิ น งำนกั บ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ จั ด ท ำท่ ำที ในประเด็ น ที่ มี
ควำมส ำคั ญ ต่ อ ประเทศไทยให้ เป็ น ปั จ จุ บั น และผลั ก ดั น ให้ เกิ ด กำรสื่ อ สำรและแสดงจุ ด ยื น ท่ ำ ที ด้ ำ น
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทยไปยังอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ/เวทีระดับนำนำชำติ
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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(2.6) สนับสนุน/ดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงสร้ำงกลไก/มำตรกำร/เครื่องมือที่ช่วย
ให้ ภ ำคเอกชนและภำคี ที่ เกี่ ย วข้ องสนั บ สนุ น และขับ เคลื่ อ นกำรลดก๊ ำซเรือ นกระจกและกำรปรับ ตัว ต่ อ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(3.๑) 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

-

-

-

-

3.2 แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565
เป้าหมาย
1. มีกฎหมำยด้ำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพซึ่ง
ครอบคลุมถึงกำรอนุรักษ์
คุ้มครองและใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน

ตัวชี้วัด
พระรำชบัญญัติควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

2. กลไก มำตรกำรกำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

จำนวนเรื่อง

3. มี ร ะบบข้ อ มู ล กลำงและ
เชื่ อม โย งข้ อ มู ล ด้ ำน ค วำม
หลำกหลำยทำงชี ว ภำพของ
ประเทศ

ระบบข้อมูลกลำงและจำนวน
หน่วยงำนที่มีกำรเชื่อมต่อ
ข้อมูล

ค่าเป้าหมาย 2563-2565
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
พระรำชบัญญัติ
ควำมหลำกหลำยทำง
มีผลบังคับใช้
(-)
ชีวภำพนำเสนอ ต่อ
คณะกรรมกำร
อนุกรรมกำรและ
ประโยชน์ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ (กอช.)
1 เรื่อง
2 เรื่อง
2 เรื่อง
(ผล 1 เรื่อง)
3 หน่วยงำน
(ผล 3 หน่วยงาน)

3 หน่วยงำน

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

4. เครือข่ำยภำคประชำชนที่มี
ควำมตระหนั ก ในด้ ำ นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพ

-

5. มี ม ำตรกำรในกำรอนุ รัก ษ์
ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีควำมสำคัญ
ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
5.1 พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site
15 แห่ ง มี แ นวทำงในกำร
บริ ห ำรจั ด กำรตำม ผลกำร
ประเมิ น พื้ น ที่ โดยสอดคล้ อ ง
กับระบบนิเวศในพื้นที่ (สผ.)
5.2 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญ
ของประเทศไทยมี แนวทำงใน
กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยไม่ส่งผล
กระทบกับระบบนิเวศ

จำนวนแห่ง

ค่าเป้าหมาย 2563-2565
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
(ผล จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันพื้นที่ชุ่มน้้า
โลก/วันสำกลแห่ง
ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ จำนวน
2 ครั้ง)

15 แห่ง

-

-

2 แห่ง

10 แห่ง

(ผล 15 แห่ง)
จำนวนแห่ง

(-)

2) แนวทางการพัฒนา
(2.๑) พัฒนำกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ หรือบริบทของประเทศ เพื่อใช้
เป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในภำพรวมของประเทศ
(2.๒) จัดทำ พัฒนำเครื่องมือ/กลไก มำตรกำรในกำรปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพัน ธุ์
ที่ถูกคุกคำมของประเทศไทย
(2.๓) พัฒนำระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภำพที่เป็นมำตรฐำนสำกลและบูรณำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนเป้ำหมำย
(2.4) เสริมสร้ำงสมรรถนะภำคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะชุมชนท้องถิ่นในกำรจัดทำกลไก
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพเพื่อให้เกิดควำมตระหนัก
และสนับสนุนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
(2.5) จั ด ทำและปรับ ปรุ งเครื่องมื อ กลไก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพในกำรบริห ำรจัด กำร
แรมซำร์ไซต์และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควำมสำคัญของประเทศไทย
3) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(3.๑) โครงกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 13.49 ล้านบาท

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)
1. โครงกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และ
พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินรวม งบประมาณ รายได้
เงินกู้
อื่นๆ
แผ่นดิน หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
13.49
13.49
-

13.49

13.49

-

-

-

-

3.3 แผนปฏิ บั ติ ราชการด้ านการจัด การสิ่งแวดล้ อ มภู มิ นิ เวศ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ แ ละ
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
อย่ำงน้อย 1
เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย
เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย
พื้นที่/ จังหวัดของ 1 พื้นที่/จังหวัดของ 1 พื้นที่/จังหวัดของ
1 ภำค
1 ภำค
1 ภำค
(ค่ำเป้ำหมำย 2563
(ผล 10 พื้นที)่
อย่ำงน้อย 1 พื้นที่/
จังหวัดของ 1 ภำค )
(ผล ร่าง ผังแนวคิด
การจัดท้าแผนผัง
ภูมินิเวศของพื้นที่
ภาคเหนือ
9 จังหวัด)

1. ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวน
รักษำ อนุรักษ์ฟื้นฟู และ
พัฒนำทรัพยำกร ธรรมชำติ
มรดกทำงสถำปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
บนฐำนธรรมชำติและฐำน
วัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่

2. พื้นที่ที่ได้ประกำศเป็น
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมลพิษที่มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน
3. นโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่
สีเขียวในเมืองเพิ่มขึ้น

จำนวนพื้นที่ที่ได้ประกำศเป็น
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมลพิษที่ได้มำตรฐำน

จำนวน 1 พื้นที่

สัดส่วนพื้นทีส่ ีเขียวในเมือง

สนับสนุนให้เกิด
พื้นที่สีเขียวในเขต
เมือง ร้อยละ 2

จำนวน 2 พื้นที่

จำนวน 2 พื้นที่

สนับสนุนให้เกิดพื้นที่
สีเขียวในเขตเมือง
ร้อยละ 2

สนับสนุนให้เกิดพื้นที่
สีเขียวในเขตเมือง
ร้อยละ 2

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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(ผล 2 พื้นที่)

(-)

2) แนวทางการพัฒนา
(2.๑) จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ที่ ใช้ ได้ ทุ ก หน่ ว ยงำนร่ว มกั น ด้ ำนกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ เมื อ ง ชนบท
เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
(2.๒) จัดทำแผนผังภูมินิเวศ
(2.๓) ให้ ควำมรู้ ประสำน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรเพิ่มและรักษำพื้นที่สี เขียว
พื้นที่แหล่งธรรมชำติ และแหล่งศิลปกรรม
(2.4) พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรให้บริกำรของระบบนิเวศ และกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งศิลปกรรม โบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒ นธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน
(2.5) กำรสร้ำงและขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน
และเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(2.6) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(2.7) กำรพั ฒ นำองค์ควำมรู้ และเครื่องมื อ ในกำรจัดและกำรบริห ำรจัดกำรมำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน
(2.8) รักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้
อย่ำงยั่งยืน
3) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(3.๑) โครงกำรจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อ มภู มิ นิ เวศ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติ แ ละศิ ล ปกรรม
พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 30.94 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
30.94
30.94
-

30.94

30.94

-

-

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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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 เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศ (ด้ า นระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยประชำชนมีกำรยอมรับและ
เชื่อมั่นต่อระบบกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนำและดำเนินโครงกำรที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
กำหนดอนำคตประเทศด้ำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและ
ธรรมมำภิบำล

ประชำชนมีกำรยอมรับ
และเชื่อมั่นต่อระบบกำร
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2563
มี Baseline data
เป็นปีฐำน
(ผลร้อยละ 81)

ค่าเป้าหมาย 2563-2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
จำกปีฐำน
จำกปีฐำน
<ร้อยละ 85>
<ร้อยละ 89>

2) แนวทางการพัฒนา
(2.๑) กำรปรับปรุงกฎหมำยด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรพัฒนำโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2.๒) กำรพัฒ นำกลไกและกระบวนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยกำรบริห ำร
จัดกำรและเทคโนโลยีที่เป็นมำตรฐำน ตรวจสอบได้ และทันสมัย
(2.๓) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุ นกำรกระจำยอำนำจอย่ำงมีธรรมำภิบำล ผ่ำนเครือข่ำยในระดับภูมิภำค
และชุมชน ที่ครอบคลุมภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม
(2.4) เพิ่มประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกลไก
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(3.๑) โครงกำรกำรพั ฒ นำและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกระบวนกำรกำรประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
(3.2) โครงกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจั ด ท ำและกำรพิ จำรณำกำรประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 20.20 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคต

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

แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ

แผ่นดิน

ประเทศ (ด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
1. โครงกำรกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดทำและกำรพิจำรณำกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

รายได้
เงินกู้
หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

16.03

16.03

-

-

-

-

4.17

4.17

-

-

-

-

3.5 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงสมดุลด้วยกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
เพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน

ร้อยละควำมสำเร็จของ
ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มบรรลุ
ภำยในระยะเวลำสิ้นสุดแผน
จำนวนพื้นที่
(ตำมประเภทที่ดิน)
ที่ได้รับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมอำชีพ

2. จัดกำรมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

ปริมำณขยะหรือน้ำเสียที่
ได้รับกำรจัดกำร โดยระบบ
กำจัดของเสียรวมหรือ
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ ใน
ระดับจังหวัด ที่มีแผนจะ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จและเปิดเดินระบบ
ภำยในปีงบประมำณ
ระดับควำมพึงพอใจ
ในคุณภำพกำรให้บริกำร
ของภำครัฐ

3. บริกำรของรัฐมี
ประสิทธิภำพและมีคณ
ุ ภำพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร

ค่าเป้าหมาย 2563-2565
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
มำกกว่ำร้อยละ 60
มำกกว่ำร้อยละ 80
มำกกว่ำร้อยละ 90
(-)
มี Baseline Data
เป็นปีฐำน

เพิ่มขี้น ร้อยละ 5
จำกปีฐำน
<183 พื้นที่>

เพิ่มขี้น ร้อยละ
10 จำกปีฐำน
<191 พื้นที่>

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

(ผล 174 พื้นที)่
ร้อยละ 80
(ผล ร้อยละ 100)

ร้อยละ 75
(ผล ร้อยละ 80)

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

4. ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและ
มีควำมคล่องตัว

ระดับ Digital
Government Maturity
Model (Gartner)

5. บุคลำกรภำครัฐยึด
ค่ำนิยมวัฒนธรรมในกำร
ทำงำนเพื่อประชำชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุ ริต
จิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ

ดัชนีควำมผูกพันของ
บุคลำกรภำครัฐ

ค่ำคะแนนตำมเกณฑ์
กำรประเมิน ITA
(ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ITA)

ค่าเป้าหมาย 2563-2565
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ร้อยละ 30 ของ
ร้อยละ 40 ของ
ระดับ 2
ข้อมูลที่มีกำรเปิดเผย ข้อมูลที่มีกำรเปิดเผย
ต่อสำธำรณชน
ต่อสำธำรณชน
(จัดท้าเกณฑ์แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ
2564 ซึ่งจะเริม่
วัดผลใน
ปีงบประมาณ
2564 )
ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

(ผล ร้อยละ 71.71
ทั้งนี้เป็นผลของ
ปีงบประมาณ
2562 อยูร่ ะหว่าง
รอผลปีงบประมาณ
2563 จาก กพ.)
83 คะแนน

85 คะแนน

มำกกว่ำ
85 คะแนน

(อยู่ระหว่างรอผล
การประเมินจาก
ส้านักงาน ป.ป.ช.)

2) แนวทางการพัฒนา
(2.๑) จัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(2.๒) ขับเคลื่อนและประสำนแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีส่วนร่วม
(2.๓) ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรภำยใต้แผนฯ
(2.4) ทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
(2.5) พัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ โดยกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
เพื่อให้เกิดผลิตภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น
(2 .6 ) อุ ด หนุ น งบประมำณ ภ ำยใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ กำรจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในระดับจังหวัด และกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับกำรจัดกำรด้ำนมลพิษ
(2.7) จั ด กำรคุ ณ ภำพน้ ำในแหล่ ง น้ ำผิ ว ดิ น ให้ เหมำะสมกั บ ประเภทกำรใช้ ป ระโยชน์
โดยกำรสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(2.8) จั ด กำรขยะมู ล ฝอยให้ เป็ น ไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยปรั บ ปรุ ง ฟื้ น ฟู สถำนที่
กำจัดขยะให้ดำเนินกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำร สนับสนุนกำรรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดกำรขยะ
(2.9) พัฒนำหน่วยงำนให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
(2.10) พั ฒ นำบุ ค ลำกร สผ. ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถสู ง มี ทั ก ษะกำรคิ ด วิ เครำะห์
และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
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(2.11) ส่ ง เสริ ม กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องบุ ค ลำกร สผ. ให้ มี ค วำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต
3) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(3.๑) โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพระบบกำรบริห ำรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
(3.2) โครงกำรอุดหนุนงบประมำณในกำรจัดกำรมลพิษ
(3.3) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ สผ.
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 858.02 ล้านบาท
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
858.02 658.02
59.37

39.37

-

-

-

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 ซึ่งแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (พ.ศ. ๒๕64) มี ค วำมส ำคั ญ ใน
กำรขับเคลื่ อนนโยบำย แผนงำน/โครงกำร เพื่อตอบเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับต่ำง ๆ สำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำม กำรตรวจสอบและ
กำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ ตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด เพื่อสำมำรถรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำและ
ผลควำมสำเร็จที่ได้อย่ำงทันท่วงที ตำมนัยยะของ 1) และ 2)

4.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : Government Fiscal
Management Information System (GFMIS)
สำนั กงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อ มได้นำระบบ GFMIS มำเพื่อใช้ใน
ระบบงบประมำณ ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบรับและนำส่ง ระบบเบิกจ่ำยเงิน ระบบบัญชีแยกประเภท
และระบบบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล โดยมี ก ำรน ำเข้ ำ ข้ อ มู ล ในระบบและรำยงำนผลออกมำในรู ป แบบ
กำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ซึ่งจะสำมำรถรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตรงกับควำมเป็น
จริงและมีควำมรวดเร็ว

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
อิเล็ กทรอนิ กส์ และสรุป ผลกำรดำเนิ น งำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเข้ำที่ป ระชุม คณะกรรมกำรจัดท ำ
งบประมำณ และเร่งรัดกำรใช้จ่ำ ยงบประมำณ และคณะทำงำนติดตำมผลกำรดำเนินงำน และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ

4.3 ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ งชาติ : 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
ของสำนักงำนสภำพัฒ นำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ มำใช้สำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ แผนงำน/
โครงกำรส ำคัญ เพื่อตอบเป้ ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับ ต่ำง ๆ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ช ำติ แผนพัฒ นำ
แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)

28

เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชำติ แผนแม่บ ทภำยใต้ ยุท ธศำสตร์ช ำติ แผนปฏิ รูป ประเทศ นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงแผนปฏิบัติกำรรำชกำร และแผนปฏิบัติกำรด้ำน ต่ำง ๆ

4.4 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : e – Project Tracking System

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อ มได้ใช้ระบบ e – Project Tracking
System ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มำใช้ในกำรติดตำมประเมินผลแผนงำน/
โครงกำร กิจกรรมที่ ดำเนิ น กำร แบบทัน ท่วงที ซึ่งจะมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำร และ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณแบบทันท่วงที เพื่อผู้บริหำรจะสำมำรถทรำบสถำนะของกำรดำเนินกำร
ล่ำสุด และสำมำรถใช้ข้อมูลที่ล่ำสุดมำใช้ในกำรตัดสินใจ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดควำมเสียหำยต่อ
กำรดำเนินกำร

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)
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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

จานวนแผนรายสาขาที่
บูรณาการประเด็นด้านการ
ปรับตัว (สาขา)

จานวนแผนรายสาขาที่
บูรณาการประเด็นด้านการ
ปรับตัวไม่นอ้ ยกว่า 1 สาขา

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานในสาขาความเสี่ยงที่เกีย่ วข้อง ได้แก่
การจัดการนา อุทกภัยและภัยแล้ง การเกษตรและความมัน่ คงทาง
อาหาร สาธารณสุข การท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการตังถิน่ ฐานและความมัน่ คงของมนุษย์ สามารถบูรณาการ
แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในกระบวนการวางแผน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

2. ประเด็นด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ถูกบูรณาการไว้ในกระบวนการ
วางแผนรายสาขา

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

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

1. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ (ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ในงบประมาณปี ๒๕๖๓)
2. โครงการสนับสนุนการจัดทา
แผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการ
จัดการความเสี่ยง (Risk-based
National Adaptation Plan : RiskNAP Project)

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.00

การติดตามประเมินผล

กอง

หน่วยงานที่เกีย่ วข้องรายงานข้อมูล
การดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกผ่านระบบรายงานข้อมูลการ
ดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ

(ได้รับการสนับสนุน ประชุมหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
งบประมาณจาก
รัฐบาลเยอรมนี)

กปอ.

กปอ.

3. โครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ดาเนินการแล้วเสร็จ ในงบประมาณปี
2563)

0.00

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย
พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. …. กากับและติดตามการร่าง
พ.ร.บ.ฯ ให้ครอบคลุมประเด็นที่
เกีย่ 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

ติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส

กปอ.

มีการสื่อสารและแสดงจุดยืน
ท่าทีด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย อย่างน้อย 1 ครังต่อปี
(การสื่อสารและแสดงจุดยืน เช่น
NC BUR Submission
ถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย ฯลฯ)

อย่างน้อย 1 ครังต่อปี

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

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

5. ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อจัดทาท่าที
ในประเด็นที่มีความสาคัญต่อประเทศไทยให้เป็นปัจจุบนั 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 กปอ.
กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินในกรอบ
ระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณากรอบ
แนวทางในการศึกษาและผลการศึกษา

9.92

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

1. มีกฎหมายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพซึ่งครอบคลุมถึงการอนุรักษ์
คุม้ ครองและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ

2. กลไก มาตรการการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ

จานวนเรื่อง

2

3. มีระบบข้อมูลกลางและเชือ่ มโยง
ข้อมูลด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ

ระบบข้อมูล
กลางและจานวนหน่วยงานที่มี
การเชือ่ มต่อข้อมูล

3 หน่วยงาน

4. เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
ตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ

-

-

แนวทางการพัฒนา

flagship project

ร่างพระราชบัญญัตคิ วาม
1. พัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือบริบทของ
หลากหลายทางชีวภาพ นาเสนอต่อ ประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
คณะกรรมการอนุกรรมการและ ชีวภาพในภาพรวมของประเทศ
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (กอช.)

5. มีมาตรการในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ระบบนิเวศที่มีความสาคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ
จานวน (แห่ง)

-

5.2 พื้นที่ชมุ่ น้าที่มีความสาคัญของ
ประเทศไทยมีแนวทางในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ

จานวน (แห่ง)

2

การติดตามประเมินผล

กอง

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

0.85

แบบสอบถามความคิดเห็น

กลช.

0.56

แบบสอบถามความคิดเห็น

กลช.

4.41

ประชุมหน่วยงานเกีย่ วข้อง

กลช.

5. จัดทาและปรับปรุงเครื่องมือ กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์และระบบนิเวศพื้นที่ชมุ่ น้าที่มี
ความสาคัญของประเทศไทย

5.1 พื้นที่ชมุ่ น้า Ramsar Site 15
แห่ง มีแนวทางในการบริหารจัดการ
ตามผลการประเมินพื้นที่ โดย
สอดคล้องกับระบบนิเวศในพื้นที่ (สผ.)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1. โครงการจัดทา (ร่าง)
พระราชบัญญัติความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

2. จัดทา พัฒนาเครื่องมือ/กลไก มาตรการในการปกป้องคุม้ ครองและ
ฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย

เงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ และ
พื้นที่ชมุ่ น้าของประเทศ

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

กลช.

13.49

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 อย่าง
ยัง่ 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)

กธศ.

กธศ.
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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 อย่าง
ยัง่ 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 และแหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติที่อยูใ่ นบัญชีรายชือ่
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)

0.07

รายงานผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

การติดตามประเมินผล

กอง

30.94

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

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

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

ประชาชนมีการยอมรับและ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน 1. การปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
<ได้ร้อยละ 85>
เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
กระทบสิ่งแวดล้อม
(ใช้ Baseline data ปี 2563 พัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารวจการยอมรับและความ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ร้อยละ 80)

1. โครงการการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

2.50

1.1 การศึกษาทบทวนประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการ
หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ที่เกีย่ วข้อง

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 โครงการสารวจการยอมรับและ
ความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(การสารวจการยอมรับและความ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย)

1.00

การติดตามประเมินผล

กอง

การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

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

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

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

ประชาชนมีการยอมรับและ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน 2. การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
<ได้ร้อยละ 85>
ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้
กระทบสิ่งแวดล้อม
(ใช้ Baseline data ปี 2563 และทันสมัย
สารวจการยอมรับและความ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ร้อยละ 80)

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการกระจาย
อานาจอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาคและชุมชน
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม

1. โครงการการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

3. การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)

8.59

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.
(กระจายภารกิจการพิจารณารายงาน
EIA จังหวัด)

1.00

4.2 พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร
ผู้จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

0.00

4.3 อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งาน
ระบบการยืน่ รายงาน EIA รายงาน
Monitor และการขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้มีสิทธิทารายงาน EIA ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

0.00

การติดตามประเมินผล

กอง

การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเชือ่ มัน่ ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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36

แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)

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

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

ประชาชนมีการยอมรับและ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
<ได้ร้อยละ 85>
กระทบสิ่งแวดล้อม
(ใช้ Baseline data ปี 2563
สารวจการยอมรับและความ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ร้อยละ 80)

แนวทางการพัฒนา

flagship project

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการกระจาย
อานาจอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาคและชุมชน
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม

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
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แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)

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

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

ประชาชนมีการยอมรับและ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
<ได้ร้อยละ 85>
สิ่งแวดล้อม โดยกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กระทบสิ่งแวดล้อม
(ใช้ Baseline data ปี 2563
สารวจการยอมรับและความ
เชือ่ มัน่ ต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ร้อยละ 80)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

2.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทา
และการพิจารณาการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

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

1.10

6. การจัดทาแนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสาหรับคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการฯ (ด้านระบบนิเวศบก)

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

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นกลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชือ่ มัน่
จากประชาชน รวมทั้งมีจานวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่
สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 75 วัน เพิ่ม
มากขึน้

กวผ.

20.20

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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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

29.73

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)

0.06

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

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จานวนพื้นที่ (ตามประเภทที่ดิน) เพิ่มขีน้ ร้อยละ 5 จากปีฐาน 5. พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการปรับระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
<183 พื้นที>่
บริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้เกิดผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึน้
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วยการมีส่วน
อาชีพ
(มี Baseline data ปี 2563
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นฐานการ
174 พื้นที)่
พัฒนาที่ยงั่ ยืน

2. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

3. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ปริมาณขยะหรือน้าเสียที่ได้รับ
การจัดการ โดยระบบกาจัดของ
เสียรวมหรือระบบบาบัดน้าเสีย
รวม ภายใต้แผนปฏิบตั ิการฯ ใน
ระดับจังหวัด ที่มีแผนจะ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและ
เปิดเดินระบบ ภายใน
ปีงบประมาณ

ร้อยละ 80

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ

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 โครงการจัดทาแผนแม่บทการ
พัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดินและ
ทรัพยากรดิน

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. โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการน้าเสีย
และขยะในระดับจังหวัด
3. โครงการพัฒนา 9. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ประสิทธิภาพการ จัดการภาครัฐของ สผ.
บริหารจัดการภาครัฐ 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.

0.00

แผนปฏิบัติราชการรายปีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เป้าหมาย
4. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

5. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ทางานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ
สูง มุง่ มัน่ และเป็นมืออาชีพ
6.บุคลากร สผ. มีวฒ
ั นธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชีว้ ัด
ระดับ Digital Government
Maturity Model (Gartner)

ดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากร
ภาครัฐ

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละของ
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA)

ค่าเป้าหมาย 2564

แนวทางการพัฒนา

flagship project

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

ร้อยละ 75

85 คะแนน

10. พัฒนาบุคลากร สผ. ให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง

11. ส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

โครงการย่อยภายใต้
flagship project

3. โครงการพัฒนา 10. โครงการสารสนเทศเพื่อการ
ประสิทธิภาพการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
บริหารจัดการภาครัฐ สผ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของ สผ.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

การติดตามประเมินผล

กอง

0.98

กตป.
กยผ.

10.1 โครงการบูรณาการและเชือ่ มโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ สผ.

0.00

กตป.

10.2 โครงการพัฒนาระบบ
ประมวลผลผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาในระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

0.98

กยผ.

10.3 การกากับดูแลข้อมูลของ สผ.
และจัดทาเป็น Open Government
Data เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ

0.00

กตป.

11. โครงการพัฒนาบุคลากร สผ.

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

658.02

อื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณกองทุนสิง่ แวดล้อม)

200.00

รวมทั้งสิน้

858.02
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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