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คำนำ 
 

 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื ่อวันที่ 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  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕63 – ๒๕65) ถ่ายทอด
ลงสู่แผนปฏ ิบ ัต ิราชการรายปีสำน ักงานนโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม  
(พ.ศ.๒๕64) และได้ทบทวน ปรับปรุงต่อเนื่องมาสู่แผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕65) โดยยังคงประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ด้าน คือ  
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  
(ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ 5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการสำคัญที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 8 โครงการ 

แผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕65) 
ได้ทบทวน ปรับปรุงจากปี พ.ศ.2564 เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการฯ เป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ รายละเอียดโครงการย่อยภายใต้ flagship project กรอบอัตรากำลังของ
สำนักงานฯ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จึงต้อง
ปรับปรุงรูปแบบในการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ
รายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (พ.ศ.๒๕65) จะสามารถเป็น 
กรอบแนวทางในการผลักดัน ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมได้ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  
ซึ ่งมีความสอดคล้องต่อเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดแผนระดับต่าง ๆ ทั ้งแผนระดับที ่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนระดับที่ ๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) โดย
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
2) ด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)  
3) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  
4) ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดอนาคต

ประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
5) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส ิ ่ งแวดล ้อม (พ.ศ.๒๕65) ได ้ถ ่ายทอดมาจากแผนปฏ ิบ ัต ิราชการสำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี และไดม้ีการทบทวนปรับปรุง รวมถึงแสดงผลความคืบหน้า
ของค่าเป้าหมายจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรั สโคโรนา 2019 (โคว ิด-19) ทำให้ต ้องมี  
การทบทวนและปรับปรุงร ูปแบบในการบร ิหารโครงการให้ เป็นไปตามแนวทางความปกติใหม่  
(New Normal) รวมถึงนำแนวทางแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ.2564 – 2565) ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาปรับใช้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการสำคัญ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ ได้แก่ โครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพ่ือความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่ง
ศิลปกรรมรายประเภทและการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท ในพื้นที ่ภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) และโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดทำ
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่าย
คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 3.โครงการการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 4. โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผล
การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาระบบรวมรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนสำหรับการรายงาน
ตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส และ 5.โครงการการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 



 

แผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕65)   ข 

ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขอมูลพื้นฐาน อำนาจหนาที่
โครงสรางหนวยงาน

สวนที่ ๑
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แผนปฏิบัติราชการรายปี  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕6๕) 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพืน้ฐาน อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้

ร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) เพ่ือช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีแนวความคิด  
ความเชื่อ และปรับพฤติกรรมการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน
ภายใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จโดยใช้คำว่า NATURE ซึ่งย่อมาจาก 

Networking มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย - มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประสานการทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกัน ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของ
กันและกันเพ่ือร่วมกันเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลให้สามารถทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้  หมั่น พัฒนาตน - มุ่ งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่าง
สม่ำเสมอด้วยความกระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเองและ
ความรู้รอบตัวต่างๆ (รู้ลึก รู้กว้าง และรู้โลก) พร้อมรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านได้ตลอดเวลา 

Team working กระตือรือร้นทำงานเป็นทีม - มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงานภายใต้องค์กรด้วยความเชื่อมั่นในกันและกัน สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในการทำงาน และการทำกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกัน 
เพ่ือนำศักยภาพของบุคลากรและองค์กรออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีความสมานฉันท์มีความรัก
และความภูมิใจเห็นคุณค่าในองค์กร 

Uncovering ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส - บุคลากรมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผย
กระบวนการจัดทำนโยบายและแผน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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การจัดสรรเงินกองทุนต่อสาธารณชนได้ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได ้

Result - based Orientation มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงาน - บุคลากรมีความชำนาญ ทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการ  
ที่ถูกต้องในการดำเนินงานไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทาง  
การเมือง และสามารถผลักดันให้นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับ
และดำเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

Expertise มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ – บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และ 
ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ อย่างถูกต้องและชั ดแจ้ง มีการทำงานโดยใช้ความรู้  ความชำนาญ  
ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา  
ไม่ปล่อยให้ล่าช้าจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน มีหลักการและจุดยืนในการทำงาน และ
ให้บริการด้านนโยบายและแผนการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี

          เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

สวนที่ ๒
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคลอ้งกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตรี  
 เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
แผนระดับที่ ๑ 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  

 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ(หลัก) ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๑) เป้าหมาย  
  1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
  1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
  1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  2.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 แผนปฏิบัติราชการฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุ้มครอง 
และการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแนวทางในการอุดหนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพ่ือการจัดการด้านมลพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕6๕)  4 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1) ประเด็น(หลัก) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
อยู่ในระดับต่ำกว่า ๕๐ ประเทศแรกของโลก 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมี
แนวทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่สีเขียว และมีการจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด  
แผนแม่บท อันดับประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกสูงขึ้น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง 

๒) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน 

๓) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
2) พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) ตัวชี้วัด  

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

๕๐ คะแนน 
2) ตัวชี้วัด  

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ 
พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ 
สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 

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

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ พ้ืนที่สีเขียว และมีการจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ  
การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสนับสนุนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนพ้ืนที่  
สีเขียวในเมืองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา 
๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๒) ปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ของภาครัฐและภาคเอกชน 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง 
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์  และสาขา 
การจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๒ จากกรณีปกติ 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีเป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ในปี 2565 จำนวน 
55 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า    

 
(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี 

ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล    

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร 

และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
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ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
0.74 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยสนับสนุนในการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 

(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

ร้อยละ ๒๐ 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน โดยหลักของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสนับสนุนต่อตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

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

• เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 
ตัวชี้วัด  

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จำนวน) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภาค 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมี
แนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
พ้ืนที่อนุรักษ์ จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การขับเคลื่อนการดำเนินการมาตรการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการ
สงวนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม อัตลักษณ์และชีวิตพ้ืนถิ่น โดยเป็น
ส่วนหนึ่งในการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภาค 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
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• แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท    

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ 
๒) จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ 
๓) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
4) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์      

และฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้

มาตรฐาน 
2) ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

พ้ื นที่ ที่ มี การดำเนิ นการสงวนรักษา อนุ รักษ์ ฟ้ื น ฟู  และพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติมรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที ่   

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
อย่างน้อยใน ๓ จังหวัด ของ ๑ ภาค 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยมีแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาพ้ืนที่ เมือง ชนบท เกษต รกรรม 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การขับเคลื่อนการดำเนินการมาตรการพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการสงวนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม  
อัตลักษณ์และชีวิตพ้ืนถิ่น โดยสามารถสนับสนุนตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และสนับสนุนพ้ืนที่เป้าหมายให้มีการดำเนินการสงวนรักษา 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ  
วิถีชีวิตพ้ืนถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ 
3) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ)* 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๕-๑๐ 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
โดยเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง



 

แผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕6๕)  8 

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำเสนอแหล่งฯ 
ของไทยให้ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก และ/หรือขึ้น
ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก รวมถึงสนับสนุนบทบาทของราชอาณาจักรไทยในฐานะกรรมการมรดกโลก  
ซึ่งสนับสนุนต่อการบรรลุของแผนแม่บทฯ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึง
องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพ่ือมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ 
และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ประเทศไทย และเสริมสร้างอำนาจแบบนุ่มนวลของ
ไทยอย่างเป็นระบบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

๑) ระดับความสำเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ
ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอำนาจแบบนุ่มนวลของไทย 
(อาทิ จำนวนโครงการอำนาจแบบนุ่มนวล จำนวนกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) 
๒) ระดับความสำเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิ จำนวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่าง
ประเทศ  ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศ) 
๓) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของ
คนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ 
(จำนวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) 
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีการดำเนินการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำเสนอแหล่งฯ ของไทยให้ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก และ/หรือขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก รวมถึงสนับสนุน
บทบาทของราชอาณาจักรไทยในฐานะกรรมการมรดกโลก ซึ่งสนับสนุนต่อการบรรลุของแผนแม่บทฯ  
ในด้านการยอมรับภาพลักษณ์ ความนิยมไทยในสากล ความสำเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และ
ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความ
เข้มแข็งและมีเกียรติภูม ิ
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4) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 3 แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มี

ระบบนิเวศท่ีดี 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
สัดส่วนของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  ที่ ไม่มีสิ่ งรุกล้ำ 
ผิดกฎหมาย (ร้อยละของแม่น้ำลำคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ำทั้งประเทศ) 
 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ร้อยละ 20  

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมี
มาตรการในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ มี แนวทางในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site 15 พ้ืนที ่และมีมาตรการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  
ให้มีระบบนิเวศท่ีดี    

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  
ทั่วประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา 
๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ ในทุกมิติ เช่น  

ด้านการระบายน้ำ เก็บกักน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ  
การบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ สุนทรียภาพ 
ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี  

มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
สัดส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับการฟ้ืนฟู (ร้อยละของพ้ืนที่
เป้าหมาย) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
- พ้ืนที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site ความสำเร็จร้อยละ ๙๐ 
- พ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ความสำเร็จร้อยละ ๙๐ 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site 15 พ้ืนที่ และ
มีมาตรการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ ในการฟื้นฟูสัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำ 
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5) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
โดยส่งเสริมให้บริการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาหน่ วยงานภาครัฐให้ เป็ น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” 

2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหาร 

งานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ระดับ ๒ 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูง” โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลและการพัฒนา และ
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
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แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” โดยการยกระดับบุคลากรหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีจิตสำนึก มีความเป็น
มืออาชีพ สร้างความผูกพันของบุคลากรหน่วยงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

 
6) ประเด็น(รอง) 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  
โดยเสริมสร้างบุ คลากรหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริย ธรรม มีจิตสำนึก และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีการเสริมสร้างบุคลากรหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อเกณฑ์การประเมิน ITA 
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2. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑) ประเด็นการปฏิรูปด้านทรัพยากรทางบก 
(1) ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ทรัพยากรทางบก 

(1.1) ประเด็นย่อยที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ข้อ 1.5  ผลักดันพ้ืนที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก 
ข้อ 1.6  จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 
ข้อ 1.9  สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการปฏิรูป

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
2) ประเด็นการปฏิรูปด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(1) ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่ 
 (1.1) ประเด็นย่อยที่ 1.1 การปฏิรูปกฎหมาย 
 (1.2) ประเด็นย่อยที่ 1.1 การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ 

(2) ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อ 
การอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

(2.1) ประเด็นย่อยที่ 3.1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ 
 

3) ประเด็นการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม 
(1) ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(1.1) ประเด็นย่อยที่ 3.1 กำหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อ
และ/หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดทำมาตรการรองรับ 

(1.2) ประเด็นย่อยที่ 3.2 เร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(1.3) ประเด็นย่อยที่ 3.3 กำหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์  
ให้ภาคเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ภาคเอกชน 

 
4) ประเด็นการปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) 

(2) ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA) 
(3) ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ปฏิรูปการผังเมือง 

(3.1) ประเด็นย่อยที่ 4.1 การวางผังเมืองและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบ
นิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง 

 (3.2) ประเด็นย่อยที่  4.2 การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพ้ืนที่ เฉพาะท้องถิ่น  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
(4) ประเด็นปฏิรูปที่ 6 ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ 
(4) ประเด็นปฏิรูปท่ี 8 ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 
1) วัตถุประสงค์ 

(1) วัตถุประสงค์ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้  มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรม  
ที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร และน้ำ 

(2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 
๒) เป้าหมายรวม  

(1) เป้าหมายรวมที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
(2) เป้าหมายรวมที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 

3) ยุทธศาสตร์(หลัก) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ         

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(3.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิด  
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

(3.3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ         

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3.4) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความ 
สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 
1) วัตถุประสงค์แห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ที่ ๖ เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร  
มีความมั่นคงความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
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2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐาน

การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
(๑) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐาน 

การพัฒนาอย่างสมดุล 
(๒) ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกัน หรือลดผลกระทบ

ต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทยสิ่งแวดล้อม   

 
กลยุทธ์ 
(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกำหนดพ้ืนที่การสงวน อนุรักษ์  

และพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม 
(๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
(๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และแก้ปัญหา  

ข้อขัดแย้งที่ เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับ ใช้
กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนำเข้า
วัตถุมีพิษ สารเคมีอันตรายและกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามา
ทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๕) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การนำเข้า การส่งออก การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ โดยให้มีการรักษาและคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าเพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโตควบคู่กับ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

(๖) ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนและโลก เพ่ือเป็นภาคีด้าน  
การรักษา การเฝ้าระวัง และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหา
ผลกระทบด้านระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า การก่อสร้างเขื่อนในแนวแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่าน
ระหว่างประเทศ และขยะทะเล เป็นต้น 
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แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

 
• ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๙๓  

จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  

จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /  
• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓  

รายสาขา  
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
/ กรมควบคุมมลพิษ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เนื่องจากขณะนี้ สผ. อยู่ระหว่างปรับแผนปฏิบัติ
การฯ ทั้งหมดรวมเป็นแผน ๑ ฉบับ ตามความเห็นของ สศช.) 

• ชื่อแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 -25641  
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2565  
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐ 
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ปัจจุบันคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแหง่ชาติ (กอช.) เห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาของแผนแม่บทฯ 

สิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีมติในการประชมุ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑ กันยายน ๒๕๖๔) 



แผนปฏิบัติราชการรายป
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

สวนที่ ๓
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ส่วนที่  ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผน 
             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕6๕) 

 
แผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕6๕) 

 
แผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕6๕) 

มีความสอดคล้องต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับต่าง ๆ ทั้ง แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงแผนระดับ 3 ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
โดยประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/  

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)  
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำหนดอนาคต

ประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
5. ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีประมาณการวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ รวม ทั้งสิ้น 644.10 ล้านบาท 

ดังนี้ 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

๑. ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

สำนักงานนโยบายและแผน
ท รัพ ย ากรธรรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

๑. ค่าธรรมเนียม 0.360 

๒. ค่าปรับ 0.500 

๓. ดอกเบี้ย 0.005 

รวมทั้งสิ้น  0.865 
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๒. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 644.10 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

10.60 10.60 - - - - 

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางของการรายงานข้อมูลผล
การลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือพัฒนา
ระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล
จากทุกภาคส่วนสำหรับการรายงาน
ตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความ
ตกลงปารีส*2 
 

3.30 3.30 - - - - 

2. โครงการประเมินผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนิน
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา
แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของ
ประเทศ* 
 

5.00 5.00 - - - - 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

2.30 2.30 - - - - 

2. ด้านการสร้างการเจริญเตบิโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 

6.90 6.90 - - - - 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย* 
 
 
 

3.70 3.70 - - - - 

 
2 โครงการที่มีเครื่องหมาย * เป็นโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ๒๙ ก.ย. ๖๓ ซึ่ง สผ. มีจำนวน 8 โครงการ 
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

2. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ำของประเทศ 

3.20 3.20 - - - - 

3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
เติบโตอย่างย่ังยืน 

19.72 19.72 - - - - 

1. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามพันธกรณี
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ* 

0.82 0.82 - - - - 

2. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม เพ่ือความ
ยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผัง
พ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ราย
ประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศ
แหล่งธรรมชาติ รายประเภท ใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)* 

7.50 7.50 - - - - 

3. โครงการศึกษาและจัดทำ
มาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า* 

2.20 2.20 - - - - 

4. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

9.20 9.20 - - - - 

4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดอนาคต
ประเทศ (ด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

16.50 16.50 - - - - 

1. โครงการการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

14.30 14.30 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทำและการพิจารณา EIA เพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

2.20 2.20 - - - - 

5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

590.38 390.38 - - - 200.00 

1. โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย* 
 

5.00 5.00 - - - - 

2. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน* 

3.50 3.50 - - - - 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

55.30 5.30 - - - 50.00 

4. โครงการอุดหนุนงบประมาณใน
การจัดการมลพิษ 

526.58 376.58 - - - 150.00 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ สผ. 

0.00 0.00 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 644.10 444.10 - - - 200.00 
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3.1 แผนปฏิบัติราชการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565 
 

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

1. มีระบบการตรวจวัด 
รายงาน และทวนสอบ (MRV) 
ในการติดตามประเมินผลการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศภายใต้กลไกการมีส่วน
ร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) 
ในสาขาการจดัการของเสยี 

ระบบ MRV ในการติดตาม
ประเมินผลการลดก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศ
ภายใตก้ลไก 

การมีสวนรวมที่ประเทศ
กำหนด (NDC) ในสาขา

การจัดการของเสีย 

- - มีการพัฒนาระบบ 
MRV ในการติดตาม
ประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศในสาขา
การจัดการของเสีย 

อยางนอย ๒ 
มาตรการ ตามกลไก

การมีสวนรวมที่
ประเทศกำหนด 

(NDC) 
2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง      
(ล้านตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า) 

51 
(ผล 57.84) 

53 
(ผล 64.20) 

55 

3. มีกลไก/มาตรการเพื่อ
สนับสนุนและขับเคลื่อน 
การดำเนินงานด้าน 
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

จำนวนกลไก/มาตรการ 1 กลไก/มาตรการ 
(ผล 1 กลไก/
มาตรการ) 

1 กลไก/มาตรการ 
(ผล 1 กลไก/
มาตรการ) 

1 กลไก/มาตรการ 

4. มีการศึกษาเพื่อกำหนดท่าที
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย 
สำหรับการประชุมเจรจาระดับ
นานาชาติ 

มีการกำหนดหรือสื่อสาร
ท่าทีด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศของ
ประเทศไทยในเวทีระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 

ครั้งต่อปี (การสื่อสารและ
แสดงจุดยืน เช่น NC BUR 
Submission ถ้อยแถลง

ของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
ฯลฯ) 

อย่างน้อย  
1 ครั้งต่อป ี
(ผล 1 ครั้ง) 

อย่างน้อย  
1 ครั้งต่อป ี
(ผล - ครั้ง) 
(*เนื่องจาก

กำหนดการประชุม
รัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วย
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

สมัยที่ 26 
กำหนดให้จัดขึ้น

ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564 

จึงดำเนินการ
เผยแพร่แผนกลยุทธ์

การเจรจาความ
ร่วมมือระหว่าง

อย่างน้อย  
1 ครั้งต่อป ี
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2563-2565 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

ประเทศแบบทวิภาคี
และพหุภาคีด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ช่วง

ปลายเดือนสิงหาคม 
2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

5. ประเด็นดา้นการปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศถูกบูรณาการไว้ใน
กระบวนการวางแผนรายสาขา 
 

จำนวนแผนรายสาขาท่ี
บูรณาการประเด็นด้าน 

การปรับตัว (สาขา) 

มีกลไกการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
(ผล 1 กลไก) 

จำนวนแผนรายสาขา
ที่บูรณาการประเด็น
ด้านการปรับตัวไม่
น้อยกว่า 1 สาขา 

(ผล 1 สาขา) 

จำนวนแผนรายสาขา
ที่บูรณาการประเด็น
ด้านการปรับตัวไม่
น้อยกว่า 2 สาขา 

6. มีกฎหมายดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งครอบคลุมถึงการลดกา๊ซ
เรือนกระจกการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ และการใช้
เครื่องมือ/แรงจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการดำเนินงาน 
 

ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วย
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... ผ่าน

ความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ี

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพ.ศ. ....  

แล้วเสร็จ 
(ผลอยู่ระหว่างรับฟัง

ความคิดเห็นต่อ(ร่าง) ) 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... 
ผ่านกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นภาค

ประชาชน 
(ผลผา่นกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น

ต่อ(ร่าง) ) 

ร่างพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... 
ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตร ี

7. มีฐานข้อมลูกลาง 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาระบบ
เชื่อมโยง 

มีฐานข้อมูลกลางการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนา

ระบบเช่ือมโยงข้อมูล 
 

มีระบบฐานข้อมลูกลาง
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 1 ระบบ 
(ผล 1 ระบบ) 

มีระบบฐานข้อมลู
กลางความเสี่ยงเชิง

พื้นที่ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 1 ระบบ 

(ผล 1 ระบบ) 

ระบบฐานข้อมลูฯ 
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2) แนวทางการพัฒนา 

(2.๑) วิเคราะหและพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ภายใตกลไก
การมีสวนรวมที่ประเทศกำหนด (NDC) ในสาขาการจัดการของเสีย และจัดเตรียมขอมูลสนับสนุน
ประกอบการรายงานผลการลดกาซเรือนกระจกของประเทศตามกรอบความโปรงใสภายใตความตกลงปารีส 

(2.๒) สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานในสาขาที่ เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน ขนส่ง 
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสีย ฯลฯ ดำเนินงานตามแนวทางการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

 (2.๓) สนับสนุน/ดำเนินการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างกลไก/มาตรการ/เครื่องมือที่ช่วย
ให้ภาคเอกชนและภาคีที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (2.4) ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทำท่าทีในประเด็นที่มี
ความสำคัญต่อประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันและผลักดันให้เกิดการสื่อสารและแสดงจุดยืนท่าทีด้านการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไปยังอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/เวทีระดับนานาชาติ 

 (2.5) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสาขาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการน้ำ อุทกภัยและ
ภัยแล้ง การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข การท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการวางแผน  

(2.6) พัฒนาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ที่
ครอบคลุมประเด็น การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการใช้เครื่องมือ/แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน 

(2.7) พัฒนาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ที่
ครอบคลุมประเด็น การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการใช้เครื่องมือ/แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน 

 
3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  

(3.๑) โครงการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ * 

(3.2) โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือน
กระจก เพ่ือพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนสำหรับการรายงานตามกรอบความ
โปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส * 

(3.3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 10.60 ล้านบาท 

 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

10.60 10.60 - - - - 

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางของการรายงานข้อมูลผล
การลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือพัฒนา
ระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล
จากทุกภาคส่วนสำหรับการรายงาน
ตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความ
ตกลงปารีส* 

3.30 3.30 - - - - 

2. โครงการประเมินผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนิน
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา
แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของ
ประเทศ* 

5.00 5.00 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.30 2.30 - - - - 

 
 
 
 
 

3.2 แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
      สีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)      

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

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2563-2565 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
1. มี ระบบข้อมูลกลางและ
เช่ื อม โย งข้ อมู ล ด้ าน ความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศครอบคลุมข้อมูลเชิง
พื้นที ่
 

ระบบข้อมลูกลางและจำนวน
หน่วยงาน/พื้นที่ ที่มีการ

เชื่อมต่อข้อมูล 

3 หน่วยงาน 
(ผล 3 หน่วยงาน) 

3 หน่วยงาน 
(ผล 5 หน่วยงาน
และ 1 ระบบ) 

2 พ้ืนท่ี 

2. มีกฎหมายดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่ง
ครอบคลมุถึงการอนุรักษ์ 
คุ้มครองและใช้ประโยชน ์
อย่างยั่งยืน 

พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- 
 

(-) 

ร่างพระราชบัญญัติ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพนำเสนอ ต่อ 

คณะกรรมการ
อนุกรรมการและ
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ (กอช.) 

(ผล นำเสนอต่อ ร่าง 
พ.ร.บ. ความ

หลากหลายทาง
ชีวภาพฯ แล้ว และ

อยู่ระหว่างการ
นำเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาตาม

ขั้นตอน) 
 

(ร่าง) 
พระราชบัญญัติความ

หลากหลายทาง
ชีวภาพ  

พ.ศ. .... ไดร้ับความ
เห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี  

และอยู่ในข้ันตอน
การพิจารณาของ

สำนักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

3. กลไก มาตรการการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

จำนวนเรื่อง 1 เรื่อง 
(ผล 1 เรื่อง) 

2 เรื่อง 
(ผล 2 เรื่อง) 

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

4. เครือข่ายภาคประชาชนที่มี
ความตระหนั ก ในด้ านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ 

- - 
(ผล จัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันพ้ืนท่ีชุ่มน้ำ
โลก/วันสากลแห่ง
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ จำนวน 
2 ครั้ง) 

- 
(ผล จัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันพ้ืนท่ีชุ่มน้ำ
โลก/วันสากลแห่ง
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ จำนวน 
2 ครั้ง) 

- 

5. มีมาตรการในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีความสำคัญ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

    

5.1 พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site 
15 แห่ ง มี แนวทางในการ
บริห ารจั ดการตามผลการ
ประเมินพื้นที่ โดยสอดคล้อง
กับระบบนิเวศในพื้นที่ (สผ.) 

จำนวนแห่ง 15 แห่ง 
 

(ผล 15 แห่ง) 

- - 

5.2 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ
ของประเทศไทยมีแนวทางใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยไม่ส่งผล
กระทบกับระบบนิเวศ 

จำนวนแห่ง - 
 

(-) 

2 แห่ง 
 

(ผล 2 แห่ง) 

- 

 
2) แนวทางการพัฒนา 

(2.๑) พัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากลและบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงาน/พื้นที่เป้าหมาย 

 (2.๒) พัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือบริบทของประเทศ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศ 

 (2.๓) จัดทำ พัฒนาเครื่องมือ/กลไก มาตรการในการปกป้องคุ้มครองและฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

 (2.4) เสริมสร้างสมรรถนะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นในการจัดทำกลไก
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 (2.5) จัดทำและปรับปรุงเครื่องมือ กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แรมซาร์ไซต์และระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย 
3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  

(3.๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย* 

(3.2) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
และพ้ืนที่ชุ่มน้ำของประเทศ 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการรายปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ. ๒๕6๕)  25 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 6.90 ล้านบาท 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

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

6.90 6.90 - - - - 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย* 

3.70 3.70 - - - - 

2. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ำของประเทศ 

3.20 3.20 - - - - 

 
 
 
 
 

3.3 แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ    
      ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

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

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2563-2565 

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

พื้นที่ท่ีมีการดำเนินการสงวน 
รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปตัยกรรม 

และศลิปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
บนฐานธรรมชาติและฐาน

วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 

อย่างน้อย 1 
พื้นที่/ จังหวัดของ 

1 ภาค 
 

(ผล 9 พื้นที)่ 
 

(ผังแนวคิดการ
จัดทำแผนผังภูมิ
นิเวศของพื้นที่

ภาคเหนือ  
9 จังหวัด) 

 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
1 พ้ืนท่ี/จังหวัดของ 

1 ภาค      
  

(ผล 8 พื้นที่) 
 

(ผังพื้นที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมประเภท
ย่านชุมชนเก่า ใน 8 
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน) 
 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
1 พื้นที่/จังหวัดของ

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

2. พื้นที่ท่ีได้ประกาศเป็น
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน 

จำนวนพื้นที่ท่ีได้ประกาศเป็น
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษที่ไดม้าตรฐาน 

จำนวน 1 พื้นที ่
 

(ผล 7 พื้นที)่  
 

(การสร้างและ
ขับเคลื่อน 

เครือข่ายเพื่อใช้ใน
การเผา้ระวังและ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขต

พื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจำนวน 

7 พ้ืนท่ี) 

จำนวน 2 พ้ืนท่ี 
 

(ผล 2 พ้ืนท่ี) 
 

(ร่าง มาตรการ
คุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมจำนวน 
2 พ้ืนท่ี) 

จำนวน 2 พื้นที ่

3. นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ 
สีเขียวในเมืองเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง สนับสนุนให้เกดิ
พื้นที่สีเขียวในเขต
เมือง ร้อยละ 2 

 
(-) 

สนับสนุนให้เกดิพื้นท่ี
สีเขียวในเขตเมือง 

ร้อยละ 2 
 

(ผล ปรับปรุงข้อมูล
พื้นที่สีเขียว ไม่น้อย

กว่า 500 แห่ง) 

สนับสนุนให้เกดิพื้นท่ี
สีเขียวในเขตเมือง 

ร้อยละ 2 

 
2) แนวทางการพัฒนา 

 (2.๑) จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ ์

 (2.๒) จัดทำแผนผังภูมินิเวศ 
 (2.๓) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว 

พ้ืนที่แหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม 
 (2.4) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์

และฟ้ืนฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต 
พ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

 (2.5) การสร้างและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
และเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 (2.6) การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 (2.7) การพัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือในการจัดและการบริหารจัดการมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 (2.8) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืน 
3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  

(3.๑) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ* 
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(3.2) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพ่ือความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : 
การจัดทำผังพ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ ราย
ประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)* 

(3.3) โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า*  

(3.4) โครงการจัดการสิ่ งแวดล้อมภูมินิ เวศ สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  
พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 19.73 ล้านบาท 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

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

19.72 19.72 - - - - 

1. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามพันธกรณี
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ* 

0.82 0.82 - - - - 

2. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม เพ่ือความ
ยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผัง
พ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ราย
ประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศ
แหล่งธรรมชาติ รายประเภท ใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)* 

7.50 7.50 - - - - 

3. โครงการศึกษาและจัดทำ
มาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า* 

2.20 2.20 - - - - 

4. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

9.20 9.20 - - - - 
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3.4 แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
       ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

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

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2563-2565 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยประชาชนมีการยอมรับและ
เชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีการยอมรับ
และเชื่อมั่นต่อระบบการ

ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 

มี Baseline data 
เป็นปีฐาน 

 
 

(ผลร้อยละ 81) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
จากปีฐาน  

<ร้อยละ 85> 
 

(ผลร้อยละ 85.6) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
จากปีฐาน 

<ร้อยละ 89> 

2. พัฒนาและดำเนินโครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
กำหนดอนาคตประเทศด้านการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บนหลักของการมสี่วนร่วมและ
ธรรมมาภิบาล 

 
2) แนวทางการพัฒนา 

 (2.๑) การปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2.๒) การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และทันสมัย 

 (2.๓) สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาค  
และชุมชน ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม 

 (2.4) เพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลไก 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

(3.๑) โครงการการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(3.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณาการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 16.50 ล้านบาท 
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หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดอนาคต
ประเทศ (ด้านระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

16.50 16.50 - - - - 

1. โครงการการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

14.30 14.30 - - - - 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดทำและการพิจารณาการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

2.20 2.20 - - - - 

 
3.5 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
      และสิ่งแวดล้อม 

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

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 2563-2565 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดลุด้วยการมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ร้อยละความสำเร็จของ
ตัวช้ีวัดที่มีแนวโน้มบรรลุ

ภายในระยะเวลาสิ้นสุดแผน 

มากกว่าร้อยละ 60 
 

(-) 

มากกว่าร้อยละ 80 
 

(-) 

มากกว่าร้อยละ 90 

2. จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

ปริมาณขยะหรือน้ำเสียที่
ได้รับการจัดการ โดยระบบ

กำจัดของเสียรวมหรือ
ระบบบำบดัน้ำเสียรวม 

ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวดั ที่มีแผนจะ
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จและเปิดเดินระบบ 
ภายในปีงบประมาณ  

 

ร้อยละ 80 
 

(ผล ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 80 
 

(ผล ร้อยละ 50) 

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

3. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคณุภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการให้บริการ

ของภาครัฐ 
 

ร้อยละ 75 
 

(ผล ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 
 

(ผล ร้อยละ 84.20) 

ร้อยละ 85 

4. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว 

ระดับ Digital 
Government Maturity 

Model (Gartner) 

ร้อยละ 30 ของ
ข้อมูลที่มีการเปิดเผย

ต่อสาธารณชน 
 

(จัดทำเกณฑแ์ล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 

2564 ซึ่งจะเริม่
วัดผลใน

ปีงบประมาณ 
2564 ) 

ร้อยละ 40 ของ
ข้อมูลที่มีการเปิดเผย

ต่อสาธารณชน 
 

(ผล ข้อมูล สผ. ที่
ได้รับคัดเลือกให้

เผยแพร่ในลักษณะ
ข้อมูลเปิดภาครัฐ 

(Open 
Government 

Data) และนำไป
เผยแพร่ในระบบ

ศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 

(Data.go.th) 
จำนวน 24 ข้อมลู

คิดเป็นร้อยละ  
100  ) 

ระดับ 2 

5. บุคลากรภาครัฐยดึ
ค่านิยมวัฒนธรรมในการ
ทำงานเพื่อประชาชน  
ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม  
มีพฤติกรรมซื่อสตัย์สจุริต 
จิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ 

ร้อยละ 70 
 

(ผล ร้อยละ 71.71 
ทั้งนี้เป็นผลของ
ปีงบประมาณ 

2562 อยูร่ะหว่าง
รอผลปีงบประมาณ 
2563 จาก กพ.) 

ร้อยละ 75 
 

(ในปี 2564 
สำนักงาน ก.พ.ไม่มี
การเวียนแบบสำรวจ

ความผูกพันของ
ข้าราชการ ประจำปี 

2564 ใหส้่วน
ราชการ ) 

(สผ. อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดทำ
แบบสำรวจความ

ผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ ประจำปี 

2564) 

ร้อยละ 80 

ค่าคะแนนตามเกณฑ ์
การประเมิน ITA  

(ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA) 

83 คะแนน 
 

(ผล 79.55 
คะแนน) 

85 คะแนน 
 

(ผล 95.07 
คะแนน) 

มากกว่า  
85 คะแนน 
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2) แนวทางการพัฒนา 
 (2.๑) จัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (2.๒) ขับเคลื่อนและประสานแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม 
 (2.๓) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนฯ 
 (2.4) ทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 (2.5) จัดทำเครื่องมือ กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 (2.6) เพ่ิมศักยภาพจังหวัดในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัดพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณและกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับการก่อสร้างหรือดำเนินการเพ่ือให้มีระบบบำบัดน้ ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม  
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

 (2.7) สนับสนุนการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ 
โดยส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการน้ำ
เสียและขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ และคำนึงถึงการนำกลับใช้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือช่วยลดปริมาณ  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 (2.8) พัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
 (2.9) พัฒนาบุคลากร สผ. ให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์   

และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 (2.10) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร สผ. ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  

(3.๑) โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย* 
(3 .2) โครงการ เสริมสร้ างคุณ ลั กษณ ะอัน พึ งประสงค์ ด้ านการบริห ารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน* 
(3.3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(3.4) โครงการอุดหนุนงบประมาณในการจัดการมลพิษ 
(3.5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 858.02 ล้านบาท 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

590.38 390.38 - - - 200.00 

1. โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย* 

5.00 5.00 - - - - 

2. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่าง

3.50 3.50 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

ยั่งยืน* 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

25.30 5.30 - - - 20.00 

4. โครงการอุดหนุนงบประมาณใน
การจัดการมลพิษ 

556.58 376.58 - - - 180.00 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ สผ. 

0.00 0.00 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผล

สวนที่ ๔
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผล
และการรายงาน กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ  และ 

2) ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งแผนปฏิบัติราชการรายปี
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕64)  มีความสำคัญใน 
การขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน/โครงการ เพ่ือตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับต่าง ๆ สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดรูปแบบการติดตาม การตรวจสอบและ 
การประเมินผลอย่างเป็นระบบ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือสามารถรายงานผลความก้าวหน้าและ  
ผลความสำเร็จที่ได้อย่างทันท่วงที ตามนัยยะของ 1) และ 2)  

 
4.1  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : Government Fiscal  
       Management Information System (GFMIS)  
  
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำระบบ GFMIS มาเพ่ือใช้ใน
ระบบงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับและนำส่ง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชีแยกประเภท
และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการนำเข้าข้อมูลในระบบและรายงานผลออกมาในรูปแบบ 
การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะสามารถรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงกับความเป็น
จริงและมีความรวดเร็ว 
 
4.2 กลไกคณะกรรมการและคณะทำงาน 
  
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดการรายงานผลการติดตามผล
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดรายงานความก้าวหน้า 
ในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในรายเดือน และรายไตรมาสผ่านการนำส่งข้อมูลทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
งบประมาณ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
4.3 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  : Electronic Monitoring and Evaluation  
      System of National Strategy and Country Reform (eMENSCR) 
  
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มได้ ใช้ ระบบ eMENSCR  
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มาใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ แผนงาน/
โครงการสำคัญ เพ่ือตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงแผนปฏิบัติการราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน ต่าง ๆ 
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4.4 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : e – Project Tracking System 
  
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้ระบบ e – Project Tracking 
System ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการติดตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการ แบบทันท่วงที ซึ่งจะมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ และ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบทันท่วงที เพ่ือผู้บริหารจะสามารถทราบสถานะของการดำเนินการ
ล่าสุด และสามารถใช้ข้อมูลที่ล่าสุดมาใช้ในการตัดสินใจ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดความเสียหายต่อ
การดำเนินการ 
 



 

  

  
  

 

 

 

 

ภาคผนวก 



1. มีระบบการตรวจวัด รายงาน 
และทวนสอบ (MRV) ในการ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศภายใต้กลไก
การมีส่วนร่วมท่ีประเทศก าหนด 
(NDC) ในสาขาการจัดการของเสีย

ระบบ MRV ในการติดตาม
ประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศภายใต้

กลไก
การมีสวนรวมท่ีประเทศ

ก าหนด (NDC) ในสาขาการ
จัดการของเสีย

มีการพัฒนาระบบ MRV ใน
การติดตามประเมินผลการลด

ก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศในสาขาการ

จัดการของเสีย อยางนอย ๒ 
มาตรการ ตามกลไกการมี
ส่วนร่วมท่ีประเทศก าหนด 

(NDC)

1. วิเคราะหและพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ 
(MRV) ภายใตกลไกการมีสวนรวมท่ีประเทศก าหนด (NDC) ใน
สาขาการจัดการของเสีย และจัดเตรียมขอมูลสนับสนุน
ประกอบการรายงานผลการลดกาซเรือนกระจกของประเทศตาม
กรอบความโปรงใสภายใตความตกลงปารีส

1. โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางของ
การรายงานข้อมูลผล
การลดก๊าซเรือน
กระจก เพ่ือพัฒนา
ระบบรวบรวมและ
เช่ือมโยงข้อมูลจากทุก
ภาคส่วนส าหรับการ
รายงานตามกรอบ
ความโปร่งใสภายใต้
ความตกลงปารีส*

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางของการรายงานข้อมูลผล
การลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือพัฒนา
ระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูล
จากทุกภาคส่วนส าหรับการรายงาน
ตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความ
ตกลงปารีส*

3.30 ติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส กปอ.

2. โครงการ
ประเมินผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
จากการด าเนิน
มาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาว
ในการพัฒนาแบบ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ าของประเทศ*

2. โครงการประเมินผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนิน
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา
แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าของ
ประเทศ*

5.00 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงาน
ข้อมูลการด าเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกผ่านระบบ
รายงานข้อมูลการด าเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

กปอ.

3. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ (ด าเนินการแล้ว
เสร็จ ในงบประมาณปี ๒๕๖๓)

0.00 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงาน
ข้อมูลการด าเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกผ่านระบบ
รายงานข้อมูลการด าเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

กปอ.

3. มีกลไก/มาตรการเพ่ือสนับสนุน
และขับเคล่ือนการด าเนินงานด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จ านวนกลไก/มาตรการ 1 กลไก/มาตรการ 3. สนับสนุน/ด าเนินการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างกลไก/
มาตรการ/เคร่ืองมือท่ีช่วยให้ภาคเอกชนและภาคีท่ีเก่ียวข้อง
สนับสนุนและขับเคล่ือนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. โครงการการพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ภายใต้แผนแม่บทรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
2558-2593

0.00 กปอ.

                                            แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

3. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

แผนปฏิบัติราชการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การติดตามประเมินผล
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

flagship projectแนวทางการพัฒนา กอง
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2565

2. สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
พลังงาน ขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
 การจัดการของเสีย ฯลฯ ด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจก

55ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง (ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง
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แผนปฏิบัติราชการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การติดตามประเมินผล
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

flagship projectแนวทางการพัฒนา กอง
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2565

4. มีการศึกษาเพ่ือก าหนดท่าทีด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย ส าหรับการประชุม
เจรจาระดับนานาชาติ

มีการก าหนดหรือส่ือสารท่าที
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทยใน
เวทีระดับนานาชาติ อย่างน้อย
 1 คร้ังต่อปี (การส่ือสารและ
แสดงจุดยืน เช่น NC BUR 
Submission ถ้อยแถลงของ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ฯลฯ)

อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 4. ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดท าท่าที
ในประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันและ
ผลักดันให้เกิดการส่ือสารและแสดงจุดยืนท่าทีด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไปยังอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ/เวทีระดับ
นานาชาติ

5. โครงการศึกษาเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน
ของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภูมิภาคอาเซียน

2.30 ติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส กปอ.

5. ประเด็นด้านการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ถูกบูรณาการไว้ในกระบวนการ
วางแผนรายสาขา

จ านวนแผนรายสาขาท่ี
บูรณาการประเด็นด้านการ

ปรับตัว (สาขา)

จ านวนแผนรายสาขาท่ีบูรณา
การประเด็นด้านการปรับตัว

ไม่น้อยกว่า 2 สาขา

5. ส่งเสริมให้หน่วยงานในสาขาความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
การจัดการน้ า อุทกภัยและภัยแล้ง การเกษตรและความม่ันคงทาง
อาหาร สาธารณสุข การท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และการต้ังถ่ินฐานและความม่ันคงของมนุษย์ สามารถบูรณาการ
แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในกระบวนการวางแผน

6. โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติ
การจัดการความเส่ียง (Risk-based 
National Adaptation Plan : Risk-
NAP Project)

(ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
รัฐบาลเยอรมนี)

ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กปอ.

6. มีกฎหมายด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศซ่ึงครอบคลุมถึง
การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการใช้
เคร่ืองมือ/แรงจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การด าเนินงาน

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... 
ผ่านความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี

6. พัฒนาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... ท่ีครอบคลุมประเด็น การลดก๊าซเรือนกระจก 
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการใช้เคร่ืองมือ/แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงาน

7. โครงการเสนอ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ด าเนินการแล้วเสร็จ ในงบประมาณ
ปี 2563)

0.00 คณะอนุกรรมการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย
พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
 …. ก ากับและติดตามการร่าง 
พ.ร.บ.ฯ ให้ครอบคลุมประเด็นท่ี
เก่ียวข้อง

กปอ.

7. มีฐานข้อมูลกลางการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและข้อมูลความ
เส่ียงเชิงพ้ืนท่ีต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมท้ังพัฒนา
ระบบเช่ือมโยง

มีฐานข้อมูลกลางการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและข้อมูล
ความเส่ียงเชิงพ้ืนท่ีต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมท้ังพัฒนาระบบเช่ือมโยง

ข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลฯ สามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และข้อมูลความเส่ียงเชิงพ้ืนท่ีต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยมีความเช่ือมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

8. โครงการประเมินความเช่ือมโยง
ของมาตรการการลดก๊าซเรือน
กระจกท่ีมีต่อบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ

0.00 ติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส กปอ.

10.60

                                            แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

3. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

36



1. มีระบบข้อมูลกลางและเช่ือมโยง
ข้อมูลด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศครอบคลุมข้อมูล
เชิงพ้ืนท่ี

ระบบข้อมูลกลางและจ านวน
หน่วยงาน/พ้ืนท่ี ท่ีมีการ

เช่ือมต่อข้อมูล

2 พ้ืนท่ี 1. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพท่ีเป็นมาตรฐานสากลและ
บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน/พ้ืนท่ีเป้าหมาย

1. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ขยายเช่ือมต่อ
เครือข่ายคลังข้อมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทย*

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ขยายเช่ือมต่อเครือข่ายคลังข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย*

3.70 มีการรายงานผ่านคณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้อง

กลช.

2. มีกฎหมายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพซ่ึงครอบคลุมถึงการ
อนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน

พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ

(ร่าง) พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และอยู่ในข้ันตอน

การพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

2. พัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือบริบท
ของประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศ

2. โครงการจัดท า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
(โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ขับเคล่ือนกลไกตาม (ร่าง) พ.ร.บ. ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....)

1.00 มีการรายงานผ่านคณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้อง

กลช.

3.  กลไก มาตรการการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จ านวนเร่ือง 2 3. จัดท า พัฒนาเคร่ืองมือ/กลไก มาตรการในการปกป้องคุ้มครอง
และฟ้ืนฟูชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย

3. โครงการจัดท า พัฒนากลไก 
มาตรการ การจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(โครงการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2560-2564 ระยะส้ินสุดแผน)

2.20 มีการรายงานผ่านคณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้อง

กลช.

4. โครงการเสริมสร้างความตระหนัก
รู้ในคุณค่าและความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

0.00 กลช.

4.1 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสากล
แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

0.00 แบบสอบถามความคิดเห็น กลช.

4.2 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพ้ืนท่ี
ชุ่มน้ าโลก

0.00 แบบสอบถามความคิดเห็น กลช.

5. มีมาตรการในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศท่ีมีความส าคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ

5.1 พ้ืนท่ีชุ่มน้ า Ramsar Site 15 
แห่ง มีแนวทางในการบริหารจัดการ
ตามผลการประเมินพ้ืนท่ี โดย
สอดคล้องกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ี 
(สผ.)

จ านวน (แห่ง)  -

5.2 พ้ืนท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญของ
ประเทศไทยมีแนวทางในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู โดยไม่ส่งผลกระทบ
กับระบบนิเวศ

จ านวน (แห่ง)  -

6.90

                                            แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

การติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)

กอง

2. โครงการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ
พ้ืนท่ีชุ่มน้ าของประเทศ

5. จัดท าและปรับปรุงเคร่ืองมือ กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์และระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ าท่ีมี
ความส าคัญของประเทศไทย

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ าของ
ประเทศไทย 

0.00 ประชุมหน่วยงานเก่ียวข้อง กลช.

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

4. เสริมสร้างสมรรถนะภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะชุมชน
ท้องถ่ินในการจัดท ากลไกกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

4. เครือข่ายภาคประชาชนท่ีมี
ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ

- -

ค่าเป้าหมาย 256๕
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1. โครงการเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการ
ด าเนินงานตาม
พันธกรณีอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครอง
แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ*

1. โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
การด าเนินงานตามพันธกรณี
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ*

0.82 กธศ.

2. โครงการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม เพ่ือ
ความย่ังยืนตามภูมิ
นิเวศ : การจัดท าผัง
พ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่ง
ศิลปกรรม ราย
ประเภท และการ
จัดท าผังภูมินิเวศแหล่ง
ธรรมชาติ รายประเภท
 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
(ตอนล่าง)*

2. โครงการจัดการส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม เพ่ือความ
ย่ังยืนตามภูมินิเวศ : การจัดท าผัง
พ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ราย
ประเภท และการจัดท าผังภูมินิเวศ
แหล่งธรรมชาติ รายประเภท ใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือ (ตอนล่าง)*

7.50 กธศ.

3. โครงการศึกษาและ
จัดท ามาตรการการ
สร้างแรงจูงใจ ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่า*

3. โครงการศึกษาและจัดท า
มาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า*

2.20 กธศ.

4. โครงการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม พ้ืนท่ี
สีเขียว และพ้ืนท่ี
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน

4. โครงการส่งเสริมและขยาย
เครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชา
สังคม เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และ
มรดกโลก

0.00 กธศ.

                                             แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

1.พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการ
สงวนรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืน
ถ่ินอย่างย่ังยืน

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 พ้ืนท่ี/
จังหวัดของ 1 ภาค  

(ค่าเป้าหมาย 2564 อย่าง
น้อย 1 พ้ืนท่ี/ จังหวัดของ 1 

ภาค )

พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการสงวน 
รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปัตยกรรม และ

ศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี

1. ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

กองเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมินผลค่าเป้าหมาย 256๕
งบประมาณ 
(ล้านบาท)
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แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

กองเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมินผลค่าเป้าหมาย 256๕
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

5. โครงการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ 
เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนเชิง
นิเวศ
(โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือ เพ่ือขับเคล่ือนการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีให้สมดุลและย่ังยืน)

3.00 รายงานผลการด าเนินงานและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

6. โครงการปรับปรุงและขับเคล่ือน
การจัดการมลทัศน์และส่ิงแวดล้อม
ภูมิทัศน์

0.00 กชพ.

7. โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง
และพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมือง เพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน

0.00 กชพ.

8. โครงการผลักดันการจัดท าผัง
ชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง

0.00 กชพ.

9. โครงพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

4.20 กชพ.

2. พ้ืนท่ีท่ีได้ประกาศเป็นพ้ืนท่ี
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมมีระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษท่ีมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้ประกาศเป็น
พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมมี

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
และมลพิษท่ีได้มาตรฐาน

2 พ้ืนท่ี 5. การสร้างและขับเคล่ือนการด าเนินงานของเครือข่ายการเฝ้า
ระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม
6. การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม
7. การพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดและการบริหารจัดการ
มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

10. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
(โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน)

2.00 รายงานผลการด าเนินงานและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

3. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ขับเคล่ือนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองเพ่ิมข้ึน

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง สนับสนุนให้เกิดพ้ืนท่ีสีเขียวใน
เขตเมือง ร้อยละ 2

8. รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน

11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้านส่ิงแวดล้อมและ
พ้ืนท่ีสีเขียว (Thai Green Urban : 
TGU)

0.00 รายงานผลการด าเนินงานและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

กชพ.

19.72

                                             แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

4. โครงการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม พ้ืนท่ี
สีเขียว และพ้ืนท่ี
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน

2.จัดท าฐานข้อมูลท่ีใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ี
เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ีอนุรักษ์
3.จัดท าแผนผังภูมินิเวศ
4.ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและ
รักษาพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม
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1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2.00 การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

1.1 การศึกษาทบทวนประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการ
หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ท่ีเก่ียวข้อง

1.00

1.2 การปรับปรุงกระบวนการขอ
อนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1.00

2. การติดตามประเมินผลระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

3.00 การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

 2.1 โครงการติดตามและการ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน
ภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะและ
ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2565

2.00

2.2 การคัดเลือกโครงงการท่ีปฏิบัติ
ตามมาตรการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA 
Monitoring Awards)

0.00

2.3 โครงการส ารวจการยอมรับและ
ความเช่ือม่ันต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

1.00

1. การปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่าเป้าหมาย 2564

                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

1. โครงการการ
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน 
<ได้ร้อยละ 89> 

(ใช้ Baseline data ปี 2563
 ส ารวจการยอมรับและความ

เช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)

ประชาชนมีการยอมรับและ
เช่ือม่ันต่อระบบการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดย
ประชาชนมีการยอมรับและเช่ือม่ัน
ต่อระบบต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนินโครงการท่ี
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม )

กองเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมินผล
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งบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่าเป้าหมาย 2564

แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม )

กองเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมินผล

3. การพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Smart EIA)

8.60 การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

3.1 โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
การเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
อนุญาต (SMART EIA)
(โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Smart EIA)

8.60

4. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
เครือข่าย รวมท้ังจัดท าคู่มือ แนวทาง
ท่ีเก่ียวข้อง

0.70 การติดตามประเมินผลการยอมรับ
และความเช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
ประชาชน

กพส.

4.1 การมอบหมายและพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานของรัฐท่ี
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
(กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี
แทน สผ. (กระจายภารกิจการ
พิจารณารายงาน EIA จังหวัด)

0.70

4.2 พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร
ผู้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

0.00

4.3 อบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ใช้งานระบบการย่ืนรายงาน EIA 
รายงาน Monitor และการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน EIA
 ทางอิเล็กทรอนิกส์

0.00

1. โครงการการ
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนการ
กระจายอ านาจอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาค
และชุมชน 
ท่ีครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชา
สังคม

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน 
<ได้ร้อยละ 89> 

(ใช้ Baseline data ปี 2563
 ส ารวจการยอมรับและความ

เช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)

ประชาชนมีการยอมรับและ
เช่ือม่ันต่อระบบการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดย
ประชาชนมีการยอมรับและเช่ือม่ัน
ต่อระบบต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนินโครงการท่ี
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

2. การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐาน 
ตรวจสอบได้ และทันสมัย
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งบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่าเป้าหมาย 2564

แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม )

กองเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมินผล

4.4 จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

0.00

4.5 การพัฒนา ปรับปรุง และการ
เผยแพร่คู่มือ/แนวทางด้านการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวทางการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทาง
สุขภาพในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม แนวทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม แนว
ทางการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มี
สิทธิท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม...เป็นต้น

0.00

1. โครงการการ
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนการ
กระจายอ านาจอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาค
และชุมชน 
ท่ีครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชา
สังคม

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน 
<ได้ร้อยละ 89> 

(ใช้ Baseline data ปี 2563
 ส ารวจการยอมรับและความ

เช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)

ประชาชนมีการยอมรับและ
เช่ือม่ันต่อระบบการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

                                  แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดย
ประชาชนมีการยอมรับและเช่ือม่ัน
ต่อระบบต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนินโครงการท่ี
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

42



งบประมาณ (ล้าน
บาท)

ค่าเป้าหมาย 2564

แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม )

กองเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา flagship project
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมินผล

5. การจัดท าแนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA)
(โครงการปิโตรเคมี)

0.52

6. การจัดท าแนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมส าหรับคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ (ด้านการจัดการขยะ
และของเสียอันตราย)

0.52

7. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส าหรับ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณา EIA 
เพ่ือการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี
 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายล าดับ
รองท่ีเก่ียวข้อง

0.70

8. การส่ือสารข้อมูลองค์กร เพ่ือเพ่ิม
ความเช่ือม่ันในกระบวนการพิจารณา
 EIA ต่อทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

0.46

16.50เงินงบประมาณแผ่นดิน

                               แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประชาชนมีการยอมรับและ
เช่ือม่ันต่อระบบการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดย
ประชาชนมีการยอมรับและเช่ือม่ัน
ต่อระบบต่อระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนินโครงการท่ี
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนด
อนาคตประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยกลไกการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดท าและการ
พิจารณาการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ได้รับการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นกลไกใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเช่ือม่ัน
จากประชาชน รวมท้ังมีจ านวน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ท่ีสามารถพิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 
75 วัน เพ่ิมมากข้ึน

กวผ.เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน 
<ได้ร้อยละ 89> 

(ใช้ Baseline data ปี 2563
 ส ารวจการยอมรับและความ

เช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)
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1. โครงการจัดท า
จัดท าดัชนีสมรรถนะ
ส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศไทย*

1. โครงการจัดท าจัดท าดัชนี
สมรรถนะส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทย*

5.00 รายงานสถานภาพการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ
 กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กยผ.

2. โครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมุ่งสู่
การเติบโตอย่างย่ังยืน*

2. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
มุ่งสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน*

3.50 รายงานสถานภาพการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ
 กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กยผ.

3. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

53.30 รายงานสถานภาพการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ
 กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กยผ.
กตป.
กบก.

3.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการช้ันคุณภาพ
ลุ่มน้ า พ.ศ. 2562-2565
(โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
ปีงบประมาณ 2565)

3.30 กยผ.

3.2 โครงการสนับสนุนเงินกองทุน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(เงินนอกงบประมาณ)

50.00 กบก.

3.3 การติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ. …

0.00 กตป.

4. โครงการส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ีย่ังยืนของประเทศไทย

0.00 รายงานสถานภาพการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ
 กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กยผ.

5. โครงการจัดท ารายงาน
สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม
ประจ าปี

2.00 รายงานสถานภาพการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ
 กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กตป.

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน

1. จัดท าแผนท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
2. ขับเคล่ือนและประสานแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนฯ
4. ทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์
5. จัดท าเคร่ืองมือ กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม

มากกว่าร้อยละ 80ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโน้มบรรลุ

ภายในระยะเวลาส้ินสุดแผน

                          แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กอง
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมินผลค่าเป้าหมาย 2564
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนา flagship project

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโน้มบรรลุ

ภายในระยะเวลาส้ินสุดแผน

มากกว่าร้อยละ 80 1. จัดท าแผนท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
2. ขับเคล่ือนและประสานแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนฯ
4. ทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์
5. จัดท าเคร่ืองมือ กลไก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม

3. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน
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 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กอง
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมินผลค่าเป้าหมาย 2564
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนา flagship project

6. โครงการสนับสนุนเงินกองทุน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม (เงินนอกงบประมาณ)

150.00 หน่วยงานท่ีได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ รายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ ให้ สผ. ทราบ

กบก.

7. โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการน้ าเสีย
และขยะในระดับจังหวัด

374.90 หน่วยงานท่ีได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ รายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ ให้ สผ. ทราบ

กยผ.

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวัด

1.68 รายงานสถานภาพการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ของเคร่ืองมือ
 กลไก ต่อผู้บริหาร สผ. ทุก 6 เดือน

กยผ.

3. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของ

ภาครัฐ

ร้อยละ 80 9. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ สผ.

0.00 กพร.

10. โครงการสารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของ สผ.

0.00 กตป.
กยผ.

10.1 โครงการบูรณาการและ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของ สผ.

0.00 กตป.

10.2 โครงการจัดต้ัง Data Center 0.00 กตป.

10.3 การก ากับดูแลข้อมูลของ สผ. 
และจัดท าเป็น Open Government
 Data เพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณะ

0.00 กตป.

4. โครงการอุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดการมลพิษ

6. เพ่ิมศักยภาพจังหวัดในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดพร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณ
และกองทุนส่ิงแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส าหรับ
การก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบก าจัดของเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
7. สนับสนุนการจัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินและขยะมูล
ฝอยให้ถูกหลักวิชาการ โดยส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป้าหมายตามนโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้อง ให้มีการบริหารจัดการ
น้ าเสียและขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ และค านึงถึงการน ากลับ
ใช้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละ 80ปริมาณขยะหรือน้ าเสียท่ี
ได้รับการจัดการ โดยระบบ
ก าจัดของเสียรวมหรือระบบ

บ าบัดน้ าเสียรวม ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ

จังหวัด ท่ีมีแผนจะด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดเดิน
ระบบ ภายในปีงบประมาณ 

                          แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

5. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
สผ.

8. พัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”

2. จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

4. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

ระดับ Digital Government
Maturity Model (Gartner)

ร้อยละ 40 ของข้อมูลท่ีมีการ
เปิดเผยต่อสาธารณชน

3345



 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กอง
โครงการย่อยภายใต้ 
flagship project

การติดตามประเมินผลค่าเป้าหมาย 2564
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนา flagship project

11. โครงการพัฒนาบุคลากร สผ. 0.00 สลก.
กตป.

11.1 โครงการพัฒนาบุคลากร สผ. 0.00 สลก.

11.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สผ. เชิงดิจิตัลและนวัตกรรม

0.00 กตป.

12. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม

0.00 กพร.
กคจ.

12.1 โครงการปลูกจิตส านึกและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

0.00 กคจ.

            390.38 

            200.00 

            590.38 

                          แผนปฏิบัติราชการรายปีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕)

10. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต

6.บุคลากร สผ. มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA)

85 คะแนน

เงินงบประมาณแผ่นดิน

อ่ืน ๆ (เงินนอกงบประมาณกองทุนส่ิงแวดล้อม)

5. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
สผ.

รวมท้ังส้ิน

9. พัฒนาบุคลากร สผ. ให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง

5. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

ดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากร

ภาครัฐ

ร้อยละ 75
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ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
 

140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
  

ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 



02 การต่างประเทศ 



1) F0303 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ*



06 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 



1) F0102 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทําผังพื้นที่อนุรักษแหลงศิลปกรรม รายประเภท และการจัดทําผังภูมินิเวศแหลงธรรมชาติ รายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนลาง)*

2) F0208 โครงการศึกษาและจัดทํามาตรการการสรางแรงจูงใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา



18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 



1) F0402 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมตอเครือขายคลังขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย*

2) F0402 โครงการจัดทําดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอมของประเทศไทย*



1) F0101 โครงการประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมจากการดาํเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกภายใตยุทธศาสตรระยะยาวในการพัฒนาแบบปลอยกาซเรือนกระจกตํ่าของประเทศ*
2) F0204 โครงการศึกษาและวิเคราะหแนวทางของการรายงานขอมูลผลการลดกาซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลจากทุกภาคสวนสําหรับการรายงานตามกรอบความโปรงใสภายใตความตกลงปารีส*



1) F0203 โครงการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงสูการเติบโตอยางยั่งยืน*



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning




