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คำนำ 
 

 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ  
ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และ
แผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตาม
พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ และเพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างบูรณาการเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ผ่าน 3 กลไกหลัก 
ได้แก่ (1) การมอบหมายหน่วยงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 และ (3) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้ง เห็นควรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ และปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศให้มีความสอดคล้องกัน อีกท้ัง ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดให้มีระบบ eMENSCR เพ่ือเป็นเครื่องมือหลักในการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
29 กันยายน 2563 โดยให้ส่วนราชการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 
พร้อมทั้งนำเข้าระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติข้อมูลจากผู้บริหาร (M7)  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2564) โดยการแสดงผล
การดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานฯ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับรายงานผลในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ประเด็นที่ 20 การ
บริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) เป้าหมาย  
 1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 2.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งการดำเนินนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
จนถึงปัจจุบัน มีผลการดำเนินงานในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ ้น 1,442 พื้นที่ 70 จังหวัด เนื้อที่
ประมาณ 5,705,256-2-13.11 ไร่ ออกหนังสืออนุญาตแล้ว จำนวน 292 พื้นที่ 67 จังหวัด เนื้อที่
ประมาณ 818,003-0-03.26 ไร่ จัดคนลงในพื้นที่แล้ว 68,453 ราย และส่งเสริมพัฒนาอาชีพแล้ว 185 
พื้นที่ 62 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564) นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่สร้าง
ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เพื่อนำผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้พัฒนาและปรับปรุงแนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง 
ในการจัดที ่ด ินทำกินให้ชุมชน ให้สามารถกระจายการถือครองที ่ด ินที ่เหมาะสม เกิดความเป็นธรรม  
และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรดินของประชาชน 
  
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมาย  
 1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ ่นต่อไปได้ใช้  
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 1.2 ฟื ้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เพื ่อลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม  
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 



 

๒ 

 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 2.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 2.4 พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ทีเ่ติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 2.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนปฏิบัติราชการฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 การสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำ สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุ้มครอง  
และการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี แนวทางในการอุดหนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพ่ือการจัดการด้านมลพิษ 
 ซึ่งในปี 2564 แผนปฏิบัติราชการฯ มีการดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในส่วน
ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มีการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด ้านสิ ่งแวดล้อมและพื ้นที ่ส ีเขียว (Thai Green Urban: TGU) โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของเทศบาลตำบลมากกว่า 500 แห่ง เพื่อเทศบาลและภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง  
มีเครื่องมือติดตามและประเมินผลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ รวมทั้ง เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุน การตัดสินใจการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเมืองยั่ งยืนสำหรับผู้บริหารหน่วยงานและองค์กร 
ทุกระดับ การดำเนินการการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และทำ
หน้าที่ในการเผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การประเมินสถานภาพ 
ลุ่มน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการ ในปี 2564 ดำเนินการในพ้ืนทีลุ่่มน้ำภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข 
และกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ สามารถระบุพื้นที่ที่มีความวิกฤติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ 
การฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรเงินอุดหนุนในปี 2564 จำนวน 54 โครงการ การศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน : ด้านการ
บริโภคที่ย่ังยืน รวมทั้ง แนวทางและกลไกในการผลักดันมาตรการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ทำการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองหรือความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่ง 
ด้านพลังงาน ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านเมือง/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น และด้านอุตสาหกรรม โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้เช ี ่ย วชาญ ความคิดเห็นจาก  
ภาคประชาชนในแต่ละภูมิภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
มีการดำเนินการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และระบบฐานข้อมูล รวมถึงการพัฒนาแนวทาง มาตรการ
และกฎหมาย เช่น การจัดส่งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: 
NDC) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย (Updated NDC)  ไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ



 

๓ 

 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยยืนยันที่จะดำเนินการลดก๊าซ 
เรือนกระจกตาม NDC ฉบับที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ - ๒๕ จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ พร้อมทั้งปรับปรุง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน  การจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission 
Development Strategy) เพื่อเป็นแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และจัดส่งยุทธศาสตร์ ระยะยาวฯ  
ไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การพัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ระบบฐานข้อมูลความเสี ่ยงเชิงพื ้นที ่จาก 
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การศึกษามาตรการและเครื ่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน การจัดทำ
แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... . 
เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สผ. เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนภาครัฐใน
การตัดสินใจและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนและมีความยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

•  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2.4 พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำผังแนวคิดการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของ
พื้นที ่ภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที ่ลุ ่มน้ำของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื ้นที่ทางภูมินิเวศและระบบ
ฐานขอ้มูลและสารสนเทศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพ้ืนฐานภูมินิเวศในพ้ืนที่ภาคเหนือ การจัดทำ
ผังพื้นที่อนุรักษ์ แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า  เป็นเครื่องมือการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นที่ที่มีความสำคัญทางสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศอย่างยั่งยืนพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อริเริ่มและแผน
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง ในเมืองนำร่องท้ัง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร
พิษณุโลก เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลนครหาดใหญ่ และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
โดยไดย้่านชุมชนเก่าต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจชุมชนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ย่านชุมชนเก่าของจังหวัด 2 จังหวัด (จังหวัดตรัง และจังหวัดจันทบุรี) ซึ ่งดำเนินการภายใต้กรอบใน 
การส่งเสริมการใช้อัตลักษณ์เศรษฐกิจชุมชน และเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Web application) โดยการใช้
แพลตฟอร์ม (Platform) เป็นตัวกลาง จับคู่ความต้องการการอนุรักษ์ในด้านต่างๆ ระหว่างผู้ลงทุนและชุมชน 
ตลอดจนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ แหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติที ่บรรจุอยู ่ในบัญชีรายชื ่อเบื ้องต้ น (Tentative List) ของ 
ศูนย์มรดกโลก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ และเตรียม
รองรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแหล่งทางวัฒนธรรม และแหล่งทางธรรมชาติระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนและผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เข้าสู่การแหล่งเป็นมรดกโลก ในการ
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ ๑๐ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พ้ืนที่ถ่ินที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และ/หรือ สัตว์ ที่มีคุณค่า



 

๔ 

 

โดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ เชิงอนุรักษ์ระดับโลกซึ่งพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ ๖ 
ของประเทศไทย  
 นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการสนับสนุนในการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้ได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น โดยโครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างระบบบำบัด  
น้ำเสียรวมและระบบกำจัดของเสียรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปริมาณขยะและน้ำเสียได้รับการกำจัด
และบำบัดถูกต้องเพ่ิมข้ึน โดยโครงการขยะที่มีแผนจะแล้วเสร็จ 4 โครงการ สามารถรองรับขยะ 290 ตัน/วัน 
และโครงการน้ำเส ียที ่ม ีแผนจะแล้วเสร็จ 2 โครงการ สามารถรองรับน้ำเส ีย 1 ,530 ลบ.ม./วัน  
อีกทั้ง คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สนับสนุน ทสจ. 
จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีและ ทสจ. จังหวัด 3 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อำนาจเจริญ 
มุกดาหาร และอุบลราชธานี ให้แก่ อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก่อสร้ าง
ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 โครงการ และระบบกำจัดของเสีย จำนวน 1 โครงการ และ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ จำนวน ๓ โครงการ 
รวมทั้ง โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีใน
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายโดยแผนปฏิบัติราชการมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน โดยหลักของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล โดยในปี 2564 มีการสำรวจระดับการยอมรับ
และความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 85.65 รวมถึงการสำรวจการบังคับ
ใช้กฎหมาย/มาตรการ ข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ ร้อยละ 82  
ร้อยละ 80.2 และร้อยละ 80.4 ตามลำดับ รวมถึงมีการจัดทำร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการนำเสนอสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม ๑๑ สาขา และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทย
เกิดความรู้้ ความเข้าใจ และความตระหนักในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การปรับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๑) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองนา่อยู่ 

ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

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



 

๕ 

 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมีผังแนวคิด
การจัดทำแผนผังภูมินิเวศตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศ ซึ่งจะ
นำไปสู่การจัดทำแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ โดยจะมีแผนผังภูมนิิเวศ 
๑ ภาค ภายในปี ๒๕๖๕ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

• แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท    
  เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ 

๒) จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ 
๓) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
4) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์      
  และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์  
  และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
2) ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) ตัวช้ีวัด จำนวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๕ เมือง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่   
                                                ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) 

2) ตัวช้ีวัด พ้ืนที่ที่มีการดำเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
             มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
             บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที ่   
 ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อย่างน้อยใน ๓ จังหวัด ของ ๑ ภาค 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทฯ โดยมีการดำเนินการจัดทำผังแนวคิดการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตาม
ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศและระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
การบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศในพื้นที ่ภาคเหนือ การจัดทำผังพื ้นที ่อนุรักษ์  
แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า เป็นเครื่องมือการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความสำคัญ
ทางสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอย่างยั่งยืน
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อริเริ ่มและแผนความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง ในเมืองนำร่องทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาล
เมืองน่าน และเทศบาลนครหาดใหญ่ และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยได้ย่านชุมชนเก่า
ต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจชุมชนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าของ
จังหวัด 2 จังหวัด (จังหวัดตรัง และจังหวัดจันทบุรี) ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบในการส่งเสริมการใช้อัตลักษณ์
เศรษฐกิจชุมชน และเทคโนโลยีดิจิทัล (Web application) โดยการใช้แพลตฟอร์ม (Platform) เป็นตัวกลาง 
จับคู่ความต้องการการอนุรักษ์ในด้านต่างๆ ระหว่างผู้ลงทุนและชุมชน ตลอดจนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่
บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และ



 

๖ 

 

ผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ และเตรียมรองรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแหล่งทางวัฒนธรรม 
และแหล่งทางธรรมชาติระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนและผลักดันพื้นที่กลุ่มป่า
แก่งกระจาน เข้าสู่การแหล่งเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ภายใต้
เกณฑ์ข้อที่ ๑๐ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่
อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็น 
ถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และ/หรือ สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ เชิงอนุรักษ์ระดับโลก
ซึ่งพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ ๖ ของประเทศไทย 
 
2) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่าง

ต่อเนื่อง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

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

ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนด้วยการพัฒนาและส่งเสริม การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม พัฒนาสาธารณูปโภค 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สหกรณ์หรือชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการ
พัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning 2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดทำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ 4) ด้านการส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม 5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ และ 6) ด้านการส่งเสริมและจัดทำ
บัญชีครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับที่ดินทำกินมีรายได้เฉลี่ยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนับสนุนต่อการบรรลุ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 
• แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ 
• เป้าหมายของแผนย่อย 
 ๑) กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุด ร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิน 

    ได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 ตัวช้ีวัด สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ) 
 ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๕ 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โดยแผนปฏิบัติราชการมีการพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้
ผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการจัดสรรที่ดินทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง
รายได้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสนับสนุนต่อการบรรลุของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โดยลดสัดส่วน 



 

๗ 

 

ภาระหนี้ต่อรายได้ ซึ่งที่ผ่านมาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนด้วยด้วยการพัฒนาและ
ส่งเสริม การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ระบบการอนุรักษ์ดิน
และน้ำที่เหมาะสม พัฒนาสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบ
อื่นที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์หรือชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตน เองได้ 
จำนวน 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาที่ดิน 2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 3) ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการ
ประกอบอาชีพ และ 6) ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ได้รับที่ดินทำกินมีรายได้เฉลี่ย
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน บรรลุตามเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำมีรายได้เพ่ิมขึ้น
อย่างกระจายและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถบริหารจัดการหนี้สินภายในครัวเรือนได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
3) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

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

ในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่สีเขียว และมีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด 
แผนแม่บท อันดับประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกสูงขึ้น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย  
  ทางชีวภาพสูง 

๒) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้  
  อย่างยั่งยืน 

๓) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
2) พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

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

2) ตัวช้ีวัด สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ 
    พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียว 

             ในเมืองและชนบท รวมทั ้งป่าในเมืองและชุมชนเพื ่อการเรียนรู ้พักผ่อน 
             หย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 

 
 



 

๘ 

 

   ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
   - สัดส่วนพื้นที่สีเขียว พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๒ 
   - พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐  
   - พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ ๒ 
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

โดยแผนปฏิบัติราชการมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่สีเขียว และมีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน  
สามารถสนับสนุนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมือง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

โดยในปี 2564 ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว 
(Thai Green Urban: TGU) โดยการตรวจสอบข้อมูลพื ้นที ่สีเขียวของเทศบาลตำบลมากกว่า 500 แห่ง  
เพื่อเทศบาลและภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง มีเครื่องมือติดตามและประเมินผลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ รวมทั้ง  
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน การตัดสินใจการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเมืองยั่ งยืน
สำหรับผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรทุกระดับ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง ในเมืองนำร่องทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก 
เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการการจัดทำระบบคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และทำหน้าที่ในการเผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทยโดยปัจจุบันมีการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล
กับคลังข้อมูลฯ รวมทั้งสิ้น ๑6 หน่วยงาน พัฒนาระบบและให้บริการสืบค้นข้อมูลพืช สัตว์จุลินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญ 
ระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ ระบบแพลตฟอร์มของผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ ระบบอนุกรมวิธานเพื่อการอ้างอิง 
และปรับปรุงโครงสร้างระบบเชื่อมต่อข้อมูลฯ ปัจจุบันมีการแสดงผลข้อมูลความหลากหลายของพืช สัตว์ 
จุลินทรีย์ จำนวน ๓๒,๐๒๗ ชนิด จากการปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลสิ่งมีชีวิต และนำเข้าข้อมูลขอบเขต ข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ (Ramsar site) จำนวน 15 แห่ง เพิ่มเติม การประเมิน
สถานภาพลุ่มน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือป้องกัน 
แก้ไข และกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ สามารถระบุพื้นที่ที่มีความวิกฤติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา ซึ่งในปี 2564 ดำเนินการในพื้นที่ลุ ่มน้ำ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะกรรมการกองทุนสิ ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุน  จำนวน  
59 โครงการ จำนวนเงินรวม 69.14 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ชายแดน
จังหวัดศรีสะเกษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่าย
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู พรุลานควายอย่างยั่งยืน ของสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ่าวบ้านดอน ของมูลนิธิป่า–ทะเลเพื่อชีวิต  5. โครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุ่มน้ำในลุ่มน้ำอิงตอนล่างอย่าง
ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ทั้งหมด 49 โครงการ ในพ้ืนที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ 7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์วัวแดง (Bos javanicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ของมหาวิทยาลัยมหดิล 



 

๙ 

 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำ
การเกษตรยั่งยืนที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำป่าสัก ของสมาคมรักษ์ป่าต้นน้ำ 9. โครงการเพ่ิม
พื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำคลองห้วยแสง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลสำโรง
ทาบ ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 10. โครงการพัฒนาความร่วมมือในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำวัง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางของ
สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง 11. โครงการต้นไม้เพื่อเรา พื้นที่นำร่อง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา 
๑)  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๒) ปร ับต ัวเพ ื ่อลดความส ูญเส ียและเส ียหายจากภ ัยธรรมชาติ และผลกระทบ 

 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓) มุ ่งเป้าสู ่การลงทุนที ่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  

ของภาครัฐและภาคเอกชน 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี ้วัด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขา  
          กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย   
          ลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๒ 
จากกรณีปกต ิ

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โดยจากการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖2 ประเทศไทย
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 10 มาตรการ จากมาตรการภาคพลังงานจํานวน 9 มาตรการ
และมาตรการภาคขนส่ง จํานวน 1 มาตรการ จำนวนทั้งสิ้น 64.20 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 17.49 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีปกติ นอกจากนี้ มีการดำเนินการ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผล และระบบฐานข้อมูล รวมถึงการพัฒนาแนวทาง มาตรการและกฎหมาย เช่น 
การจัดส่งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ฉบับปรับปรุง
ของประเทศไทย (Updated NDC)  ไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยยืนยันที่จะดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตาม NDC ฉบับที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ 
- ๒๕ จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็น
ปัจจุบัน  การจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย 
(Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) เพ ื ่ อ เ ป ็ นแน ว
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และจัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทำระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน การจัดทำแผนกลยุทธ์  



 

๑๐ 

 

การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... เป็นต้น 

 
(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี  

ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไป 
  ตามมาตรฐานสากล    

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร 
  และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวช้ีวัด ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 0.74 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โดยสนับสนุนในการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น โดยโครงการ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื ่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบกำจัดของเสียรวมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปริมาณขยะและน้ำเสียได้รับการกำจัดและบำบัดถูกต้องเพ่ิมข้ึน โดยโครงการขยะ
ที่มีแผนจะแล้วเสร็จ 4 โครงการ สามารถรองรับขยะ 290 ตัน/วัน และโครงการน้ำเสียที่มีแผนจะแล้วเสร็จ  
2 โครงการ สามารถรองรับน้ำเสีย 1,530 ลบ.ม./วัน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนสิ ่งแวดล้อมได้พิจารณาอนุมัติจ ัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม สนับสนุน ทสจ. จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ 
ลดเผา” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก 
นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีและ ทสจ. จังหวัด 3 จังหวัดภาคอีสาน 
ได้แก่ อำนาจเจริญ มุกดาหาร และอุบลราชธานี ให้แก่ อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 โครงการ และระบบกำจัดของเสีย จำนวน 
1 โครงการ และพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ จำนวน 
๓ โครงการ รวมทั้ง  

โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย 
สารเคมีในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวช้ีวัด ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๐ 



 

๑๑ 

 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โดยแผนปฏิบัติราชการมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชน  
โดยหลักของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล โดยในปี 2564 มีการสำรวจระดับการยอมรับและความ
เชื ่อมั ่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 85.65 รวมถึงการสำรวจการบังคับใ ช้
กฎหมาย/มาตรการ ข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ ร้อยละ 82  
ร้อยละ 80.2 และร้อยละ 80.4 ตามลำดับ รวมถึงมีการจัดทำร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการนำเสนอสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม ๑๑ สาขา และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทย
เกิดความรู้้ ความเข้าใจ และความตระหนักในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การปรับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ด ี

 
4) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 3 แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ

ให้มีระบบนิเวศที่ดี 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด สัดส่วนของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ ่งรุกล้ำผิดกฎหมาย              
         (ร้อยละของแม่น้ำลำคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ำทั้งประเทศ) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร้อยละ 20  
แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมีการจัดทำ

แนวทางการบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์เป็นเครื่องมือในการพิจารณาประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการป้องกันการรุกล้ำพ้ืนที่ชุ่มน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การบริการทางระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีต่อมนุษย์ เช่น การเป็นแหล่งรองรับน้ำ และแหล่งทรัพยากร 
เพ่ือใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  
ทั่วประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา 
๑) อนุร ักษ์ฟื ้นฟูและพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ  ในทุกมิต ิ เช่น  
   ด้านการระบายน้ำ เก็บกักน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ ขยะวัชพืชสิ ่งกีดขวางทางน้ำ  
   การบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีช ีว ิตของชุมชนริมน้ำ สุนทรียภาพ 
   ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั ่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที ่ดี  
  มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวช้ีวัด สัดส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับการฟ้ืนฟู (ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมาย) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

- พ้ืนที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site ความสำเร็จร้อยละ ๙๐ 
- พ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ความสำเร็จร้อยละ ๙๐ 



 

๑๒ 

 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โดยจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์เป็นเครื่องมือในการพิจารณาประกอบการดำเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ำได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ระบบนิเวศและทัศนียภาพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยพ่ึงพาพ้ืนที่ชุ่มน้ำ 

 
5) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

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

มีการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปรับใช้ และได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา
องค์การสู่ความเป็นเลิศ ระยะ ๖ ปี และแผนปฏิบัติการรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์การเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
สำนักงานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด : หมวด หมวด 2 ด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ระดับดี : กองทุนสิ่งแวดล้อม พลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และจากผลการสำรวจความ
ผูกพันของบุคลากรภาครัฐที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ ประเด็นความผูกพันของบุคลากรภาครัฐที่มี
ต่อส่วนราชการ ในปี ๒๕๖4  บุคลากร สผ. มีความผูกพันร้อยละ 86.8  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา 

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

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

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

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
โดยแผนปฏิบัติราชการมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์การ 
ขีดสมรรถนะสูง” โดยการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลและการพัฒนา และยกระดับ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ได้นำเครื่องมือประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 
4.0) มาใช้ปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานให้ เปิดกว้างเชื่อมโยง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะ
สูง ยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ ๔.๐ ส่งผลให้สำนักงานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า (Advance) และจากผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564  สำนักงานฯ ได้จัดอยู่กลุ่ม Very High (กลุ่มหน่วยงานที่ความโดดเด่นด้าน



 

๑๓ 

 

ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงถึงสูงมาก) ซึ่งอยู่ในอันดับ 8 จาก 44 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
หน่วยงานที่จัดทำนโยบาย กำกับดูแล หรือประสานงานเป็นหลัก 

(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”  
โดยการยกระดับบุคลากรหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีจิตสำนึก มีความเป็นมืออาชีพ  
สร้างความผูกพันของบุคลากรหน่วยงาน ซึ่งในปี 2564 ได้มีการสำรวจผลการสำรวจความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ ประเด็นความผูกพันของบุคลากรภาครัฐที่มีต่อส่วน
ราชการ สผ. มีความผูกพันร้อยละ 86.8 และภายในปี 2565 สผ. มีเป้าหมายในการบรรลุดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้  
  1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเข้ากับความสำเร็จหรือผลงาน
ของส่วนราชการ  
  2. เสริมสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการ
บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
  4. ส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละต่อองค์กรเพ่ือ
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
  5. ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 

 
6) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

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

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยเสริมสร้าง
บุคลากรหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และมีความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งจากการดำเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง ๑๐ ตัวชี ้ว ัด ช่วยให้การขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานของประเทศเป็นไปตามแผนแม่บท มีดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย ตามเป้าหมาย  



 

๑๔ 

 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ร ้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนน 
ขึ้นไป) 

  แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
โดยแผนปฏิบัติราชการมีการส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
หลักธรรมาภิบาลตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และลดความเสี่ยงในการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่ายอย่างยั ่งยืน ด้วยระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน เอื ้อต่อการติดตามตรวจสอบ  ทำให้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 บุคลากร/หน่วยงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ส่งผลให้สำนักงานฯ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับ AA โดยได้รับคะแนน 95.07 
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