
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2564 สถานะการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง (ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

53      ในปีที่ผ่านมาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 57.84 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซ่ึงบรรลุเกินกว่าค่าเป้าหมายในปีปัจจุบันแล้ว
     ปัจจุบันอยู่ระหว่างการการหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อ
คาดการณ์ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก 8 มาตรการเดิมส าหรับปี พ.ศ. 2562 ในเบื้องต้น และ
เสนอผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ .ศ. 2562 ในการประชุมคณะท างาน
จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงานต่อไป

2. ประเด็นด้านการปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ถูกบูรณาการไว้ในกระบวนการ
วางแผนรายสาขา

จ านวนแผนรายสาขาที่
บูรณาการประเด็นด้าน

การปรับตัว 
(สาขา)

จ านวนแผนรายสาขาที่
บูรณาการประเด็นด้าน
การปรับตัวไม่น้อยกว่า

 1 สาขา

จัดท าแผนแล้วเสร็จ โดยโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเส่ียง (Risk-based National Adaptation 
Plan) มีผลการด าเนินงานดังนี้
1. จัดท ารายงานการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงฯ ที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคาดการณ์การเปล่ียนสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับรายสาขาและในระดับพื้นที่ 
2. สนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National 
Adaptation Plan: NAP) และพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
ปรับตัวฯ ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดประสบการณ์จากต่างประเทศในการพัฒนากรอบการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานด้านการปรับตัวฯ
3. จัดท า MOU กับหน่วยงานรายสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการ
ท่องเที่ยว กรมอนามัย และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพื่อบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวฯ 
เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนรายสาขา 
4. สนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP) การ
รายงานด้านการปรับตัวฯ (Adaptation Communication)

3. มีกฎหมายด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึง
ครอบคลุมถึงการลดก๊าซเรือน
กระจก การปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการใช้
เคร่ืองมือ/แรงจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงาน

ร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญติัว่า
ด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
 .... ผ่านกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น

ภาคประชาชน

สผ. ได้ด าเนินการปรับปรุงสาระส าคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญติัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. ....  (รายมาตรา) ฉบับที่ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ในคราวประชุม 2/2564 เมือวันที่ 1 มีนาคม 2564  และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เสนอเร่ืองเข้าสู้การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

4. มีฐานข้อมูลกลางการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและข้อมูลความ
เส่ียงเชิงพื้นที่ต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยง

มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและข้อมูลความ

เส่ียงเชิงพื้นที่ต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ข้อมูล

มีระบบฐานข้อมูล
กลางความเส่ียงเชิง

พื้นที่ต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 1 ระบบ

1.มีทบทวน รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยผลการศึกษาดังกล่าวจะปรากฎอยู่ในเล่ม
รายงานขั้นต้น
2. มีการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลพร้อมทั้งน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าว และร่างโครงสร้างระบบ
ฐานข้อมูลความเส่ียงเชิงพื้นที่จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย รับฟังความ
คิดเห็นฯ โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน            
3.สังเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม มาจัดท า Hazard Map 
และ Risk Map

5. มีการส่ือสารและแสดงจุดยืน
ท่าทีด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย ในการประชุมเจรจาระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง

มีการส่ือสารและแสดงจุดยืน
ท่าทีด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 

(การส่ือสารและแสดงจุดยืน เช่น
 NC BUR Submission ถ้อย
แถลงของหัวหน้าคณะผู้แทน

ไทย ฯลฯ)

อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี      มีผลการศึกษาและวิเคราะห์ในเบื้องต้นต่อประเด็นส าคัญของประเทศไทยในการเจรจาเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนและการด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และผลการศึกษาและวิเคราะห์บทบาท สถานการณ์ ท่าที และแนวโน้ม
ของกลุ่มประเทศ/ประเทศพัฒนาแล้วในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อประเทศก าลังพัฒนา รวมถึงผลการประชุมระดมสมองจ านวน 2 คร้ัง จากผู้เชี่ยวชาญ
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
      โดยก าหนดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยากรเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ก าหนดให้จัดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

6. มีกลไก/มาตรการเพื่อ
สนับสนุนและขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จ านวนกลไก/มาตรการ 1 กลไก/มาตรการ      มีรายงานผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นสาธารณะต่อหลักเกณฑ์การ
พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ (มหภาค) และรายการล าดับความส าคัญในการ
เลือกใช้มาตรการและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนด าเนินงานตามมาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญภายใต้ NDC

รายงานผลแผนปฏิบัติราชการรายปี สผ. (พ.ศ.2564) 
รายงานผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2)

Flagship project : 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2564 สถานะการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

1. มีกฎหมายด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพซ่ึง
ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ 
คุ้มครองและใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

พระราชบัญญติัความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ร่างพระราชบัญญติั
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ น าเสนอต่อ 

คณะกรรมการ
อนุกรรมการและ
ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ
 (กอช.)

    ร่างพระราชบัญญติัความหลากหลายทางชีวภาพ น าเสนอต่อ คณะกรรมการอนุกรรมการและ
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.)แล้ว และอยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน

2.  กลไก มาตรการการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จ านวนเร่ือง 1    อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย โดย
พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. มีระบบข้อมูลกลางและ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ

ระบบข้อมูลกลางและจ านวน
หน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล

3 หน่วยงาน      อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมวิชาการ
เกษตร ในการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยวิธี API  เพิ่มเติม

4. เครือข่ายภาคประชาชนที่มี
ความตระหนักในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

- - ผลการด าเนินงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ าโลก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทาง 
Facebook: Biodiversity CHM Thailand โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ทั่วไป และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

5. มีมาตรการในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีความส าคัญ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

5.1 พื้นที่ชุ่มน้ า Ramsar Site 
15 แห่ง
มีแนวทางในการบริหารจัดการ
ตามผลการประเมินพื้นที่ โดย
สอดคล้องกับระบบนิเวศในพื้นที่
 (สผ.)

จ านวน (แห่ง)  -      ด าเนินการจัดท าแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์
ไซต์) ของประเทศไทยแล้วเสร็จ จ านวน 15 แห่ง

5.2 พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ของประเทศไทยมีแนวทางใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยไม่ส่งผล
กระทบกับระบบนิเวศ

จ านวน (แห่ง) 2      ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าที่ผ่านมาแล้ว
เสร็จ พร้อมคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลสถานภาพพื้นที่ด าเนินน าร่อง จ านวน 2 พื้นที่ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน รวมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อจัดท าแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ าในเมือง และจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นการเรียนรู้ เร่ือง พื้นที่ชุ่ม
น้ า

1. ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม

พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวน 
รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

สถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
บนฐานธรรมชาติและฐาน

วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1 พื้นที/่จังหวัดของ 

1 ภาค  
(ค่าเป้าหมาย 2563 
อย่างน้อย 1 พื้นที/่ 
จังหวัดของ 1 ภาค )

     ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา จัดท า ร่าง ผังแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่
ภาคเหนือ 9 จังหวัด
     และในปีปัจจุบันได้จัดท ากรอบแนวคิด ขั้นตอน วิธีการศึกษา แผนการด าเนินงานในภาพรวม 
เพื่อจัดท าผังพื้นที่อนุรักษ์ แหล่งส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า เป็นเคร่ืองมือการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ที่มีความส าคัญทางส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซ่ึง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอย่างยั่งยืนพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง  ล าพูน เชียงราย พะเยา แพร่  น่าน)  และข้อมูลย่านชุมชนเก่าในภาคเหนือ
ตอนบน จากทะเบียนย่านชุมชนเก่าของ สผ. และยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าของประเทศ 
รวมทั้ง ออกแบบรูปแบบผังและระบบน าเข้าข้อมูลทะเบียนย่านชุมชนเก่า

2. พื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมมีระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษที่
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

จ านวนพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็น
พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมมี
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

และมลพิษที่ได้มาตรฐาน

1 พื้นที่      ในปีที่ผ่านมาจ านวนพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 พื้นที่ และอยู่
ระหว่างการติดตามการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อขับเคล่ือนพื้นที่สีเขียวใน
เมืองเพิ่มขึ้น

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมือง สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สี
เขียวในเขตเมือง 

ร้อยละ 2

1. ผลการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่า 400 แห่ง
2. ผลส ารวจพื้นที่สีเขียวภาคสนาม เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามล าดับ และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ จังหวัด
ชลบุรี ทั้งนี้ กชพ. ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี

2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)

Flagship project : 1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Flagship project : 1 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และพ้ืนที่ชุ่มน้ าของประเทศ

3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2564 สถานะการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ
ต่อระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนินโครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
ก าหนดอนาคตประเทศด้าน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมบนหลักของการมี
ส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

ประชาชนมีการยอมรับและ
เชื่อมั่นต่อระบบต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี
ฐาน 

ได้ร้อยละ 85 
(ใช้ Baseline data ปี 

2563 ส ารวจการ
ยอมรับและความ

เชื่อมั่นต่อระบบ EIA 
ได้ร้อยละ 80)

     อยู่ระหว่างด าเนินโครงการส ารวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดย ในการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานขั้นต้น (Inception
 Report) และเคร่ืองมือในการส ารวจแล้ว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่
ปรึกษาอาจมีการปรับแผนการ
ด าเนินงานกรณีลงส ารวจพื้นที่เป็น
การใช้ช่องทางโทรศัพท์และการ
ส ารวจออนไลน์

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ
ต่อระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนินโครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
ก าหนดอนาคตประเทศด้าน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมบนหลักของการมี
ส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

ประชาชนมีการยอมรับและ
เชื่อมั่นต่อระบบต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี
ฐาน 

ได้ร้อยละ 85 
(ใช้ Baseline data ปี 

2563 ส ารวจการ
ยอมรับและความ

เชื่อมั่นต่อระบบ EIA 
ได้ร้อยละ 80)

     อยู่ระหว่างด าเนินโครงการส ารวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดย ในการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานขั้นต้น (Inception
 Report) และเคร่ืองมือในการส ารวจแล้ว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่
ปรึกษาอาจมีการปรับแผนการ
ด าเนินงานกรณีลงส ารวจพื้นที่เป็น
การใช้ช่องทางโทรศัพท์และการ
ส ารวจออนไลน์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด
ที่มีแนวโน้มบรรลุภายใน
ระยะเวลาส้ินสุดแผน

มากกว่าร้อยละ 80      อยู่ระหว่างการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการทั้งส้ิน 6 โครงการ คือ
1. โครงการจัดท าแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
3. โครงการสนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(เงินนอกงบประมาณ) 
4. โครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ. … 
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจ เพื่อสนับสนุน
และขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน : ด้านการบริโภคที่ยั่งยืน 
6. โครงการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมประจ าปี

จ านวนพื้นที่ (ตามประเภทที่ดิน)
 ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

อาชีพ

เพิ่มขี้น ร้อยละ 5 
จากปีฐาน
(183 พื้นที)่

จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 176 พื้นที่ 60 จังหวัด เนื้อที่ 
467,140-1-24.34 ไร่ (ข้อมูล ณ 18 ธันวาคม 2563)

ยังไม่มีการประชุมของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและการตลาด จึงยังไม่มีข้อมูล
เป็นปัจจุบัน

2. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

ปริมาณขยะหรือน้ าเสียที่ได้รับ
การจัดการ โดยระบบก าจัดของ
เสียรวมหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ใน

ระดับจังหวัด ที่มีแผนจะ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและ

เปิดเดินระบบ ภายใน
ปีงบประมาณ

ร้อยละ 80 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการน้ าเสียและขยะในระดับจังหวัด 
1. โครงการน้ าเสียที่มีแผนจะแล้วเสร็จ 2 โครงการ สามารถรองรับน้ าเสีย 1,530 ลบ.ม./วัน
2. โครงการขยะที่มีแผนจะแล้วเสร็จ 4 โครงการ สามารถรองรับขยะ 290 ตัน/วัน
โครงการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (เงินนอกงบประมาณ) 
คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อม ในการประชุมคร้ังที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564  ได้
อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนส่ิงแวดล้อม สนับสนุน ทสจ. จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ด าเนินโครงการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน แพร่ 
พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร 
พิจิตร และอุทัยธานี และ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติจัดสรร
เงินกองทุนส่ิงแวดล้อมสนับสนุน ทสจ. จังหวัด 3 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
และอุบลราชธานี ให้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) รวม 20 
จังหวัด 20 โครงการ วงเงิน 41,4680,00 บาท

Flagship project : 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Flagship project : 2 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการจัดการมลพิษ

5. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

Flagship project : 2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าและการพิจารณา EIA เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

Flagship project : 1 โครงการการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2564 สถานะการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

3. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ

ร้อยละ 80      อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2564 โดยมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจ
 ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

4. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

ระดับ Digital Government
Maturity Model (Gartner)

ร้อยละ 40 ของข้อมูล
ที่มีการเปิดเผยต่อ

สาธารณชน

     อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากกอง/กลุ่มอิสระ และน าขึ้นเผยแพร่บนระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (Data.go.th) เพิ่มเติม จ านวน 7 ข้อมูล รวมทั้งส้ินเป็น 9 ข้อมูล จาก 18 ข้อมูล และ
คัดเลือกข้อมูลที่จะน าไปเผยแพร่ในลักษณะข้อมูลเปิดภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จ านวน
 7 ข้อมูล รวมทั้งส้ินเป็น 25 ข้อมูล

5. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพื่อประชาชนยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากร

ภาครัฐ

ร้อยละ 70      อยู่ระหว่างการประสานกับส านักงาน ก.พ. เร่ืองแบบส ารวจความผูกพันของข้าราชการ ประจ าปี
 2564 ได้ข้อมูลว่า จะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบแบบส ารวจความผูกพันของข้าราชการ ประจ าปี 
2564 หากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

6.บุคลากร สผ. มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละของ
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA)

83 คะแนน      อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการรวบรวมและสรุปข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกแล้วเสร็จ และน าเข้าระบบสารสนเทศ (ITAS) 
(https://itas.nacc.go.th) เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 397 คน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 559 คน และอยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

Flagship project : 3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ.


