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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 และเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างบูรณาการเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ผ่าน 3 กลไกหลัก 
ได้แก่ (1) การมอบหมายหน่วยงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 และ (3) การจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้ง เห็นควรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ และปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศให้มีความสอดคล้องกัน อีกท้ัง ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดให้มีระบบ eMENSCR เพ่ือเป็นเครื่องมือหลักในการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
29 กันยายน 2563 โดยให้ส่วนราชการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 
พร้อมทั้งน าเข้าระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M7)  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2563) โดยการแสดงผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานฯ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรายงานผลในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ประเด็นที่ 20 การ
บริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) เป้าหมาย  
 1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 2.1 การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งการด้าเนินนโยบายการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน นับตั งแต่ปี พ.ศ. 2558 
จนถึงปัจจุบัน มีผลการด้าเนินงานในการก้าหนดพื นที่เป้าหมายทั งสิ น 938 พื นที่ 70 จังหวัด เนื อท่ีประมาณ 
1,615,462-0-31.15 ไร่ ออกหนังสืออนุญาตแล้ว จ้านวน 253 พื นที่ 66 จังหวัด เนื อที่ประมาณ 
687,557-3-00.26 ไร่ จัดคนลงในพื นที่แล้ว 56,758 ราย และส่งเสริมพัฒนาอาชีพแล้ว 176 พื นที่ 60 
จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563) นอกจากนี  การด้าเนินกิจกรรมลงพื นที่สร้างความรู้ 
และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน เพ่ือน้าผลการด้าเนินงานจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้พัฒนาและปรับปรุงแนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน ให้สามารถกระจายการถือครองที่ดินที่เหมาะสม เกิดความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรดินของประชาชน 
  
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมาย  
 1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 



 

๒ 

 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 2.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 2.4 พัฒนาพื นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ทีเ่ติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 2.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนปฏิบัติราชการฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 การสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พื นที่ชุ่มน ้า สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื นที่สีเขียว พื นที่คุ้มครอง  
และการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแนวทางในการอุดหนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพ่ือการจัดการด้านมลพิษ 
 ซึ่งในปี 2563 แผนปฏิบัติราชการฯ มีการด้าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในส่วน
ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สี เขียว (Thai Green Urban: TGU) โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลพื นที่สีเขียวของเทศบาลต้าบล 318 แห่ง เพ่ือเทศบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีเครื่องมือ
ติดตามและประเมินผลพื นที่สีเขียวเชิงปริมาณ รวมทั ง เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน  
การตัดสินใจการบริหารจัดการพื นที่สีเขียวและเมืองยั่งยืนส้าหรับผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรทุกระดับ  
การด าเนินการการจัดท าระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และท้าหน้าที่ 
ในการเผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การประเมินสถานภาพลุ่มน้ า 
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ในปี 2563 ด้าเนินการในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ ซึ่งการประเมินสถานภาพลุ่มน ้า 
มีส่วนส้าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท้ากิจกรรมหรือโครงการเพ่ือป้องกัน แก้ไข และก้าหนดมาตรการ  
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เกิดความยั่งยืนในพื นที่ลุ่มน ้า 
สามารถระบุพื นที่ที่มีความวิกฤติโดยเฉพาะพื นที่ป่าไม้ที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์  
อย่างเหมาะสมในพื นที่ลุ่มน ้าหลักและลุ่มน ้าสาขา การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน
อุดหนุนในปี 2563  จ้านวน ๗ โครงการ การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและ 
การบริโภคที่ย่ังยืนของประเทศไทย โดยด้าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลตัวชี วัดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ ๑๒ จัดท้าแนวทางและวิธีการค้านวณที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั งน้าเข้าข้อมูลในระบบติดตามฯ
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการข้อมูลและรายงานผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนต่อประชาคมโลก สามารถรายงานผล
การด้าเนินงานได้ตามกรอบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สหประชาชาติก้าหนด ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
มีการด้าเนินการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และระบบฐานข้อมูล รวมถึงการพัฒนาแนวทาง มาตรการ
และกฎหมาย เช่น การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด้าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก และการจัดท้า 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้



 

๓ 

 

แผนปฏิบัติราชการ สผ. เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนภาครัฐในการตัดสินใจและขับเคลื่อนนโยบาย  
และแผนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนและมีความยั่งยืน ซึ่งน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม 
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท้าผังแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่
ภาคเหนือตามขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื นที่ทางภูมินิเวศและระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื นฐานภูมินิเวศในพื นที่ภาคเหนือ การจัดท าผังชุมชน
เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง ในพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้ 
ในการก้าหนดทิศทางการดูรักษาและพัฒนาพื นที่สีเขียวและพื นที่โล่ง การด าเนินการจัดท าพื้นที่ต้นแบบ 
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื นที่น ้าตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าในระดับจังหวัด  
ด้วยการประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด การก าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทาง 
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าฉะเชิงเทรา และเมืองเก่าตรังเพ่ือรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าความส้าคัญได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่กลมกลืนและรักษาความ
สมดุลของพื นที่ 
 นอกจากนี  ยังมีการด้าเนินการสนับสนุนในการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยและน ้าเสียให้ได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ น โดยโครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก่อสร้างระบบบ้าบัด  
น ้าเสียรวมและระบบก้าจัดของเสียรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะและน ้าเสีย ได้รับการก้าจัด
และบ้าบัดถูกต้องเพ่ิมขึ น 625 ตัน/วัน กับ 19,500 ลบ.ม./วัน อีกทั ง คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก่อสร้ างระบบรวบรวมและบ้าบัด 
น ้าเสียรวม จ้านวน ๑ โครงการ และระบบก้าจัดของเสีย จ้านวน ๗ โครงการ และพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน
อุดหนุนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ จ้านวน ๓ โครงการ รวมทั ง พิจารณาอนุมัติเงินกู้ 
ให้ภาคเอกชนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมในกิจการของตนเอง จ้านวน ๒ โครงการ โดยเมื่อสิ นสุดโครงการจะ
สามารถการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมใน
พื นที่มีประสิทธิภาพมากขึ น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายโดยแผนปฏิบัติราชการมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน โดยหลักของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล โดยในปี 2563 มีการส้ารวจระดับการยอมรับ
และความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 81 รวมถึงการส้ารวจการบังคับใช้
กฎหมาย/มาตรการ ข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ ร้อยละ 78 ร้อย
ละ 78 และร้อยละ 76 ตามล้าดับ รวมถึงมีการจัดท้าร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพ่ือน้าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการน้าเสนอสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม ๑๑ สาขา และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทย
เกิดความรู้้ ความเข้าใจ และความตระหนักในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะน้าไปสู่การปรับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 
 นอกจากนี  การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความรับรู้และมี
ความเข้าใจว่าหน่วยงานของตนเองมีความเกี่ยวข้องกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการ



 

๔ 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร และสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติหรือจัดท้าโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง 
และการการด้าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สผ. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการ  
บูรณาการทางด้านข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (ข้อมูลการติดตามผลการด้าเนินงานการจัดที่ดิน
ท้ากินให้ชุมชน ทั งในส่วนการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ฐานข้อมูล
การติดตามตัวชี วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลแผนที่ที่เก่ียวข้องกับที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
ฐานข้อมูลโฉนดชุมชน ข้อมูลแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 :4000) ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการด้าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๑) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีพื นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั งผังพื นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ตัวช้ีวัด แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ้านวน) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภาค 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมีผังแนวคิด
การจัดท้าแผนผังภูมินิเวศตามขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื นที่ทางภูมินิเวศ ซึ่งจะ
น้าไปสู่การจัดท้าแผนผังภูมินิเวศในพื นที่ภาคเหนือเพ่ือบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ โดยจะมีแผนผังภูมินิเวศ 
๑ ภาค ภายในปี ๒๕๖๕ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดท้าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื นที่เมือง ชนบท    
  เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื นที่อนุรักษ์ 

๒) จัดท้าแผนผังภูมินิเวศของพื นที่ 
๓) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพื นที่สีเขียว 
4) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์      
  และฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์  
  และวิถีชีวิตพื นถิ่นอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
2) ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) ตัวช้ีวัด จ้านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 



 

๕ 

 

  ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๕ เมือง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่   
                                                ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) 

2) ตัวช้ีวัด พื นที่ที่มีการด้าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
             มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื นถิ่น 
             บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื นที ่   
   ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อย่างน้อยใน ๓ จังหวัด ของ ๑ ภาค 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทฯ โดยมีการด้าเนินการจัดท้าผังแนวคิดการจัดท้าแผนผังภูมินิเวศตามขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าของ
ประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื นที่ทางภูมินิเวศ ซึ่งจะน้าไปสู่การจัดท้าแผนผังภูมินิเวศในพื นที่ภาคเหนือ  
ซึ่งจะมีการจัดท้าแผนผังภูมินิเวศในแต่ละจังหวัดใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ รวมทั ง การก้าหนดความเหมาะสม
ของการใช้พื นที่ทางภูมินิเวศ  ผังชุมชนเพ่ือรักษาพื นที่สีเขียวในเมือง ในพื นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ้าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้ในการก้าหนดทิศทางการดูรักษาและพัฒนาพื นที่สีเขียวและพื นที่โล่ง โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั งยังมีการด้าเนินการจัดท้าพื นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา) ที่เหมาะสมในพื นทีน่ ้าตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื นที่
ต้นแบบจังหวัดตรัง และจังหวัดจันทบุรีที่มีผังพื นที่อนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าที่แสดงองค์ประกอบ อัตลักษณ์และ
คุณค่าความเป็นพื นที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการก้าหนดขอบเขตพื นที่เมืองเก่า และ
กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าฉะเชิงเทรา และเมืองเก่าตรังเพ่ือ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าความส้าคัญได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่กลมกลืน
และรักษาความสมดุลของพื นที่ 

 
2) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่าง

ต่อเนื่อง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวช้ีวัด ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๔.๓๐ คะแนน 
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยการ

ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการที่ดินท้ากินให้ชุมชนด้วยการพัฒนาและส่งเสริม การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ระบบการอนุรักษ์ดินและน ้าที่เหมาะสม พัฒนาสาธารณูปโภค 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สหกรณ์หรือชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ จ้านวน 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนา
ที่ดิน 2) ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าและการพัฒนาปัจจัยพื นฐาน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 4) ด้าน
การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ และ 6) ด้านการ
ส่งเสริมและจัดท้าบัญชีครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับที่ดินท้ากินมีรายได้เฉลี่ยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น และ
สนับสนุนต่อการบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี วัดดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

 
 



 

๖ 

 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 ๑) กลุ่มประชากรรายได้ต่้าสุด ร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี สิน 

    ได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 ตัวช้ีวัด สัดส่วนภาระหนี ต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ) 
 ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๕ 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โดยแผนปฏิบัติราชการมีการพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือให้
ผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ น ซึ่งจะท้าให้เกิดการจัดสรรที่ดินท้ากินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง
รายได้ลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมสนับสนุนต่อการบรรลุของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โดยลดสัดส่วน 
ภาระหนี ต่อรายได้ ซึ่งที่ผ่านมาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการที่ดินท้ากินให้ชุมชนด้วยด้วยการพัฒนาและ
ส่งเสริม การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ระบบการอนุรักษ์ดิน
และน ้าที่เหมาะสม พัฒนาสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบ
อ่ืนที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์หรือชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
จ้านวน 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาที่ดิน 2) ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าและการพัฒนาปัจจัยพื นฐาน 3) ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ และ 6) ด้านการส่งเสริมและจัดท้าบัญชีครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ได้รับที่ดินท้ากินมีรายได้เฉลี่ย
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น บรรลุตามเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่้ามีรายได้เพ่ิมขึ น
อย่างกระจายและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถบริหารจัดการหนี สินภายในครัวเรือนได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น 

 
3) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อยู่ในระดับต่้ากว่า ๕๐ ประเทศแรกของโลก 
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมีแนวทาง

ในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พื นที่ชุ่มน ้า พื นที่สีเขียว และมีการจัดท้าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี วัดแผน
แม่บท อันดับประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกสูงขึ น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  ที่มีความหลากหลาย  
  ทางชีวภาพสูง 



 

๗ 

 

๒) รักษาและเพ่ิมพื นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั งการบริหารจัดการป่าไม้ 
  อย่างยั่งยืน 

๓) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ น 
2) พื นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) ตัวช้ีวัด ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
  ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๕๐ คะแนน 

2) ตัวช้ีวัด สัดส่วนพื นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ 
    พื นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื นที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พื นที่สีเขียว 

             ในเมืองและชนบท รวมทั งป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ พักผ่อน 
             หย่อนใจ (ร้อยละของพื นที่ทั งประเทศ) 

   ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
   - สัดส่วนพื นที่สีเขียว พื นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๒ 
   - พื นที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐  
   - พื นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ ๒ 
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

โดยแผนปฏิบัติราชการมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พื นที่ชุ่มน ้า พื นที่สีเขียว และมีการจัดท้าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ ยั่งยืน  
สามารถสนับสนุนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนพื นที่สีเขียวในเมือง
เพ่ิมขึ นร้อยละ 2 

โดยในปี 2563 ได้จัดท้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื นที่สีเขียว 
(Thai Green Urban: TGU) โดยการตรวจสอบข้อมูลพื นที่สีเขียวของเทศบาลต้าบล 318 แห่ง เพ่ือเทศบาล
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีเครื่องมือติดตามและประเมินผลพื นที่สีเขียวเชิงปริมาณ รวมทั ง เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุน การตัดสินใจการบริหารจัดการพื นที่สีเขียวและเมืองยั่งยืนส้าหรับผู้บริหาร
หน่วยงานและองค์กรทุกระดับ นอกจากนี  ยังมีการด้าเนินการการจัดท้าระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย และท้าหน้าที่ในการเผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
โดยปัจจุบันมีการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับคลังข้อมูลฯ 
รวมทั งสิ น ๑๒ หน่วยงาน จากเป้าหมาย ๒๕ หน่วยงาน การประเมินสถานภาพลุ่มน ้าและจัดท้าแผนปฏิบัติการ 
มีส่วนส้าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท้ากิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข และก้าหนดมาตรการในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนในพื นที่ลุ่มน ้า สามารถระบุพื นที่
ที่มีความวิกฤติโดยเฉพาะพื นที่ป่าไม้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมในพื นที่ลุ่มน ้า
หลักและลุ่มน ้าสาขา ซึ่งในปี 2563 ด้าเนินการในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติจัดสรร
เงินอุดหนุน จ้านวน ๗ โครงการ จ้านวนเงินรวม 35.5552 ล้านบาท ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พื นที่รอบป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ฝั่งตะวันออก 
ของ มูลนิธิพัฒนาอีสาน ๒. โครงการความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชนสู่แนวทางการจัดการร่วมในพื นที่คุ้มครอง ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่แตงตอนบน อ้าเภอเวียงแหง จังหวัด



 

๘ 

 

เชียงใหม่ ๓. โครงการเสริมสร้างภูมิต้านทานเพ่ือการปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐาน
ภูมินิเวศชุมชนต้นน ้าพุง – ต้นน ้าหมัน ของสมาคมเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ ๔. โครงการ
สร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพ่ือเฝ้าระวังและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) ของมูลนิธิสื่ อ 
ประชาธรรม ๕. โครงการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงทางอาหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี ของมูลนิธิข้าวขวัญ  
๖. โครงการฟื้นฟูนิเวศ โคก หนอง นา และป่าครอบครัว จังหวัดหนองบัวล้าภู ของสมาคมเพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ ๗. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื นที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านท้านบให้เกิด
ความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต้าบลกันตวจระมวล ของเทศบาลต้าบลกันตวจระมวล  อ้าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้สัดส่วนพื นที่สีเขียว พื นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื นที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ และพื นที่สีเขียวในเมืองและชนบทเพ่ิมขึ น 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

 แนวทางการพัฒนา 
๑)  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๒) ปรับตัว เ พ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบ 

 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  

ของภาครัฐและภาคเอกชน 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขา 
          กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย   
          ลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๒ 
จากกรณีปกต ิ

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โดยจากการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทย
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง จาก ๘ มาตรการ จ้านวนทั งสิ น 5๗.๘๔ 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๖ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณี
ปกติ นอกจากนี  มีการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด้าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การ
ประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม การจัดท้าระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายส้าหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการจัดท้า (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... เพ่ือเป็น
กลไกและเครื่องมือสนับสนุนภาครัฐในการตัดสินใจและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน”  

 
 
 



 

๙ 

 

(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี 
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไป 
  ตามมาตรฐานสากล    

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร 
  และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวช้ีวัด ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 0.74 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โดยสนับสนุนในการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยและน ้าเสียให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ น โดยโครงการ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมและระบบก้าจัดของเสียรวม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะและน ้าเสีย ได้รับการก้าจัดและบ้าบัดถูกต้องเพ่ิมขึ น 625 ตัน/วัน 
กับ 19,500 ลบ.ม./วัน  

นอกจากนี  คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม จ้านวน ๑๓ โครงการ จ้านวนเงินรวม 92.56 ล้านบาท โดยสามารถจ้าแนกได้ ดังนี   

1. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างระบบก้าจัดของเสียรวม ๑ โครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลต้าบลบ้านกรวด อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  

2. สมทบเงินงบประมาณแผ่นดินภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จงัหวัด เพ่ือด้าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการจัดการน ้าเสียและของเสียรวม จ้านวน 
7 แห่ง  

3. สนับสนุนเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ จ้านวน  
๓ โครงการ คือ 1) โครงการบริหารจัดการขยะจากต้นทางอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม พื นที่ชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช ของ ทสม.ระดับอ้าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช 2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยหลัก ๓C 
ของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 3) โครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะในรูปแบบ  
"I Clean Model" สู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะต้าบล โรงเรียนวชิรป่าซาง อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน  

4. สนับสนุนเงินกู้ยืมให้ภาคเอกชนจัดการสิ่งแวดล้อมในกิจการของตนเอง จ้านวน ๒ โครงการ คือ  
1) โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าในโครงการจัดการมูลไก่ด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท 
ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จ้ากัดและ 2) โครงการระบบจัดการเชื อเพลิงชีวมวลและมลภาวะทางอากาศ  
ของบริษัท เอเบิล อิสเทิร์น พาเลท จ้ากัด อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

โดยเมื่อสิ นสุดโครงการจะสามารถจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื อ ของเสียอันตราย สารเคมี  
ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื นที่มีประสิทธิภาพมากขึ น 

(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 



 

๑๐ 

 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวช้ีวัด ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๐ 
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

โดยแผนปฏิบัติราชการมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชน  
โดยหลักของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล โดยในปี 2563 มีการส้ารวจระดับการยอมรับและความ
เชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 81 รวมถึงการส้ารวจการบังคับใช้กฎหมาย/
มาตรการ ข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ ร้อยละ 78 ร้อยละ 78 และ
ร้อยละ 76 ตามล้าดับ รวมถึงมีการจัดท้าร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือ
น้าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีการน้าเสนอสถานการณ์สิ่งแวดล้อม  
๑๑ สาขา และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเกิดความรู้้ 
ความเข้าใจ และความตระหนักในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะน้าไปสู่การปรับพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 

นอกจากนี ยังมีการบูรณาการระว่างหน่วยงานของโครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความรับรู้
และมีความเข้าใจว่าหน่วยงานของตนเองมีความเกี่ยวข้องกับแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร และสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติหรือจัดท้าโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง 
และการด้าเนินการเ พ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สผ. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการ  
บูรณาการทางด้านข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (ข้อมูลการติดตามผลการด้าเนินงานการจัดที่ดิน
ท้ากินให้ชุมชน ทั งในส่วนการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ฐานข้อมูล
การติดตามตัวชี วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลแผนที่ที่เก่ียวข้องกับที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
ฐานข้อมูลโฉนดชุมชน ข้อมูลแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 :4000) ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการด้าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

 
4) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 3 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ

ให้มีระบบนิเวศที่ดี 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด สัดส่วนของแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล ้าผิดกฎหมาย              
         (ร้อยละของแม่น ้าล้าคลองและพื นที่ชุ่มน ้าทั งประเทศ) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ 20  
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมีการจัดท้า

แนวทางการบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์เป็นเครื่องมือในการพิจารณาประกอบการด้าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการป้องกันการรุกล ้าพื นที่ชุ่มน ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การบริการทางระบบนิเวศของพื นที่ชุ่มน ้าที่มีต่อมนุษย์ เช่น การเป็นแหล่งรองรับน ้า และแหล่งทรัพยากร 
เพ่ือใช้ประโยชน์ เป็นต้น 



 

๑๑ 

 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ทั่วประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาแม่น ้ า ล้าคลอง และแหล่งน ้ าธรรมชาติ  ในทุกมิติ  เช่น  
   ด้านการระบายน ้า เก็บกักน ้า การจัดการคุณภาพน ้า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน ้า  
   การบ้ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน ้า สุนทรียภาพ 
   ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) แม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี  
  มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมขึ น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวช้ีวัด สัดส่วนพื นที่ชุ่มน ้าและแหล่งน ้าที่ได้รับการฟ้ืนฟู (ร้อยละของพื นที่เป้าหมาย) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

- พื นที่ชุ่มน ้า Ramsar Site ความส้าเร็จร้อยละ ๙๐ 
- พื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญระดับชาติ ความส้าเร็จร้อยละ ๙๐ 
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

โดยจัดท้าแนวทางการบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์เป็นเครื่องมือในการพิจารณาประกอบการด้าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื นที่ชุ่มน ้าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ระบบนิเวศและทัศนียภาพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยพ่ึงพาพื นที่ชุ่มน ้า 

 
5) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยส้านักงานฯ    

มีการน้าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปรับใช้ และได้ด้าเนินการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนา
องค์การสู่ความเป็นเลิศ ระยะ ๖ ปี และแผนปฏิบัติการรายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์การเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ท้าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ส้านักงานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด : หมวด ๑ ด้านการน้าองค์การ
และความรับผิดชอบต่อสังคมและจากผลการส้ารวจความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานของส้านักงานใน
ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ร้อยละ ๗๗.๒๐ ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ร้อยละ ๗๓.๘๐)    

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
2) ก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่  
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 



 

๑๒ 

 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ระดับ ๒ 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
โดยแผนปฏิบัติราชการมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์การ 
ขีดสมรรถนะสูง” โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลและการพัฒนา และยกระดับ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งส้านักงาน ได้น้าเครื่องมือประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 
4.0) มาใช้ปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานให้ เปิดกว้างเชื่อมโยง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะ
สูง ยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ ๔.๐ ส่งผลให้ส้านักงานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า (Advance)   

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ

การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวช้ีวัด ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”  
โดยการยกระดับบุคลากรหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการท้างาน มีจิตส้านึก มีความเป็นมืออาชีพ  
สร้างความผูกพันของบุคลากรหน่วยงาน ซึ่งในปี 2561 ได้มีการส้ารวจดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ซึ่งได้ร้อยละ 71.71 (อยู่ระหว่างรอผลส้ารวจดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ปี 2562 และปี 2563) 
และภายในปี 2565 สผ. มีเป้าหมายในการบรรลุดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 โดยมีแนวทางในการด้าเนินงาน ดังนี   
  1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเข้ากับความส้าเร็จหรือผลงาน
ของส่วนราชการ  
  2. เสริมสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เพ่ือพัฒนาข้าราชการให้มีทักษะที่จ้าเป็นต่อการ
บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
  4. ส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละต่อองค์กรเพ่ือ
เสริมสร้างขวัญและก้าลังใจ 
  5. ให้ความส้าคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 

 
 
 
 



 

๑๓ 

 

6) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่้ากว่า   
                                         ๕๐ คะแนน 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยเสริมสร้าง
บุคลากรหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก และมีความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งจากการด้าเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั ง ๑๐ ตัวชี วัด ช่วยให้การขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานของประเทศเป็นไปตามแผนแม่บท มีดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนอันดับโลก: อันดับที่ 101 จากทั งหมด 180 ประเทศอันดับในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก: อันดับที่ 19 จากทั งหมด 31 ประเทศอันดับในภูมิภาคอาเซียน: อันดับที่ 6 จากการจัดอันดับ
ทั งหมด 10 ประเทศ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนน 
ขึ นไป) 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
โดยแผนปฏิบัติราชการมีการส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
หลักธรรมาภิบาลตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และลดความเสี่ยงในการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุ กรูปแบบ 
พร้อมทั งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน ด้วยระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน เอื อต่อการติดตามตรวจสอบ ท้าให้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บุคลากร/หน่วยงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส้านักงานภาพรวม อยู่ในระดับ ระดับ B : ๗๙.๕๕ คะแนน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A : ๘๗.๙๔ คะแนน) ปัจจุบัน ส้านักงาน ป.ป.ช.
อยู่ระหว่างการพิจารณาค้าอุทธรณ์ตัวชี วัดที่ส้านักงานเสนอ แต่อย่างไรก็ตามส้านักงานได้น้าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส้านักงานต่อไป   
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