รายงานผลแผนปฏิบัติราชการรายปี สผ. (พ.ศ.2565)
รายงานผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 2)
เป้าหมาย
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย ปี 2565

Flagship project : 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. มีระบบการตรวจวัด
ระบบ MRV ในการติดตาม
รายงาน และทวนสอบ (MRV) ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ในการติดตามประเมินผล
ของประเทศภายใต้กลไกการมีสวนร
การลดก๊าซเรือนกระจกของ วมที่ประเทศกาหนด (NDC) ในสาขา
ประเทศภายใต้กลไกการมี
การจัดการของเสีย
ส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด
(NDC) ในสาขาการจัดการของ
เสีย

2. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง

3. มีกลไก/มาตรการเพื่อ
สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มีการพัฒนาระบบ MRV ใน
การติดตามประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศในสาขาการ
จัดการของเสีย อย่างน้อย 2
มาตรการ ตามกลไกการมีส่วน
ร่วมที่ประเทศกาหนด (NDC)

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน โดยมีแผนการจัดประชุม 4 ครั้ง ดังนี้
1. ประชุม Focus group ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนที่นาทางการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ.
2564 - 2573 สาขาการจัดการของเสีย ดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 65
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการในเดือนเมษายน 65
3. อบรมการนาเข้าข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบติดตามประเมิน
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ดาเนินการในเดือนพฤษภาคม 65
4. ประชุมเผยแพร่โครงการฯ ดาเนินการในเดือนสิงหาคม 65

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

55

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใช้ข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกการติดตามประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 64.20 MtCO2 (ร้อยละ 17.49) จากมาตรการภาคพลังงาน
จานวน 9 มาตรการและมาตรการภาคขนส่ง จานวน 1 มาตรการ รวมทั้งสิ้น 10
มาตรการ ซึ่งบรรลุเกินกว่าค่าเป้าหมาย
ปัจจุบัน มีการหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อ
คาดการณ์ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก 9 มาตรการ สาหรับปี พ.ศ. 2563 ในเบื้องต้น
และเสนอผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2563 ในการ
ประชุมคณะทางานจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคพลังงานต่อไป

จานวนกลไก/มาตรการ

1 กลไก/มาตรการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากมาตรการการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการกาหนดกลไกและมาตรการ
เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าสาหรับการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าของประเทศเรือน
กระจกต่าของประเทศ

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ประชุมคณะกรรมการกากับวิชาการโครงการศึกษาเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนว
ทางการดาเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ร่วมพิจารณาให้
ความเข้าเสนอแนะต่อการดาเนินโครงการและให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะ
บทบาทและแนวทางการดาเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนาไปจัดการประชุมระดมสมองใน
เดือนเมษายน 2565

4. มีการศึกษาเพื่อกาหนด
มีการกาหนดหรือสื่อสารท่าทีด้านการ
ท่าทีด้านการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
สภาพภูมิอากาศของประเทศ ประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ
ไทย สาหรับการประชุมเจรจา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (การสื่อสาร
ระดับนานาชาติ
และแสดงจุดยืน เช่น NC BUR
Submission ถ้อยแถลงของหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย ฯลฯ)
5. ประเด็นด้านการปรับตัว
จานวนแผนรายสาขาที่
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัว
ภูมิอากาศถูกบูรณาการไว้ใน
(สาขา)
กระบวนการวางแผนรายสาขา

จานวนแผนรายสาขาที่บูรณา
จัดทาแผนแล้วเสร็จ โดยโครงการสนับสนุนการจัดทาแผนการปรับตัวต่อผลกระทบ
การประเด็นด้านการปรับตัว จากการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-based National
ไม่น้อยกว่า 2 สาขา
Adaptation Plan) มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. จัดทารายงานการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคาดการณ์การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับรายสาขาและในระดับพื้นที่
2. สนับสนุนการจัดทาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
(National Adaptation Plan: NAP) และพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการปรับตัวฯ ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดประสบการณ์จากต่างประเทศใน
การพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการปรับตัวฯ
3. จัดทา MOU กับหน่วยงานรายสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการท่องเที่ยว กรมอนามัย และสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ เพื่อบูรณาการ
ประเด็นด้านการปรับตัวฯ เข้าสู่กระบวนการจัดทาแผนรายสาขา
4. สนับสนุนการจัดทาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
(NAP) การรายงานด้านการปรับตัวฯ (Adaptation Communication)

ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปี 2565

6. มีกฎหมายด้านการ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ซึ่งครอบคลุมถึงการลดก๊าซ
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ภูมิอากาศ พ.ศ. .... ผ่านความ
เรือนกระจก การปรับตัวต่อ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการใช้เครื่องมือ/
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ดาเนินงาน
7. มีฐานข้อมูลกลางการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนา
ระบบเชื่อมโยง

มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล

ผลการดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน
สผ. จัดทาหนังสือขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพื่อเสนอกฎหมาย
ที่ไม่ต้องนาเงินรายได้หรือเงินอื่นใดส่งคลังต่อคณะรัฐมนตรีของ (ร่าง) พระราชบัญญัติการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564และกรมบัญชีกลางมี
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.3/25 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565แจ้งตอบให้ความ
เห็นชอบในการเสนอกฎหมายที่ไม่ต้องนาเงินรายได้หรือเงินอื่นใดส่งคลังต่อคณะรัฐมนตรี
ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... มายัง สผ.
ปัจจุบัน สผ. ดาเนินการเสนอเรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... ให้สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

ระบบฐานข้อมูลฯ สามารถ
มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการประเมินผลการดาเนินงานจากมาตรการลด
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมกลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด (Nationally
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Determined Contribution: NDC) และปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลที่เป็น
ฐานข้อมูลกลางของประเทศให้สอดคล้องกับตาราง CTF ที่จะเป็นแบบฟอร์มสาคัญในการ
จัดทารายงาน BTR ในอนาคต โดยจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้สามารถรายงานข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ UNFCCC กาหนด

ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 2565
2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)

ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

Flagship project : 1 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศ
1. มีระบบข้อมูลกลางและ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศครอบคลุมข้อมูลเชิง
พื้นที่

ระบบข้อมูลกลางและจานวน
หน่วยงาน/พื้นที่ ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล

2. มีกฎหมายด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่ง
ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์
คุ้มครองและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

พระราชบัญญัติความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

2 พื้นที่

จัดทาเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกพื้นที่นาร่องแ และจัดทารายการพื้นที่นาร่องที่จะนาใช้
ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่โดยมีพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีความสาคัญนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่นาร่อง ในวันที่ 25 มีนาคม2565 โดยผลจากการประชุม ได้แก่ ผลการ
คัดเลือกพื้นที่นาร่องเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในเชิงพื้นที่ จานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ทะเลสาบสงขลา และสถานตากอากาศบางปู สมุทรปราการ

(ร่าง) พระราชบัญญัติความ
ศึกษาและวิเคราะห์อานาจ หน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะปฏิบัติ
หลากหลายทางชีวภาพ หน้าที่ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ
พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และอยู่ใน
ขั้นตอนการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

3. กลไก มาตรการการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จานวนเรื่อง

2

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาเนินการโครงการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะสิ้นสุดแผน โดยดาเนินการ
การประสานหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นาชุมชน ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลง
พื้นที่สารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 2 เรื่อง ในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี

4. เครือข่ายภาคประชาชนที่
มีความตระหนักในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

-

-

ประมาณการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และวัน
พื้นที่ชุ่มน้าโลก ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

5.1 พื้นที่ชุ่มน้า Ramsar Site
15 แห่ง มีแนวทางในการ
บริหารจัดการตามผลการ
ประเมินพื้นที่ โดยสอดคล้อง
กับระบบนิเวศในพื้นที่ (สผ.)

จานวน (แห่ง)

-

มีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์)
ของประเทศไทยแล้วเสร็จจานวน 15 แห่งเพื่อเป็นเครื่องมือ กลไกในการดาเนินงาน

5.2 พื้นที่ชุ่มน้าที่มี
ความสาคัญของประเทศไทย
มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบ
นิเวศ

จานวน (แห่ง)

-

มีแนวทางปฎิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้าในเมือง เพื่อเป็น
เครื่องมือ กลไกในการดาเนินงาน

5. มีมาตรการในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูระบบนิเวศที่มี
ความสาคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ทาให้มีข้อจากัดในการสารวจ
พื้นที่ และประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 2565
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
Flagship project : 1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวน รักษา
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 พื้นที่/
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
จังหวัดของ 1 ภาค
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
(ค่าเป้าหมาย 2564 อย่างน้อย
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม 1 พื้นที่/ จังหวัดของ 1 ภาค )
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนในพื้นที่

ปีงบประมาณ 2563 ผังแนวคิดการจัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด
ปีงบประมาณ 2564 ผังพื้นที่อนุรักษ์ แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชน
เก่า เป็นเครื่องมือการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ที่มีความสาคัญทางสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอย่างยั่งยืนพื้นที่ 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน)
โดยในปีงบประมาณ 2565 จะดาเนินการจัดทาผังพื้นที่อนุรักษ์ แหล่งสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ภาคเหนือตอนล่าง และจะดาเนินการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง แนวทางการจัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ
ครอบคลุม 9 จังหวัด ข้อมูลชุมชนที่มีความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ
ในพื้นที่ภาคเหนือ และแนวทางการปรับปรุงการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ และระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของประเทศไทย ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายในการมีแผนผัง
ภูมินิเวศ 1 ภาค ภายในปีงบประมาณ 2565

2. พื้นที่ที่ได้ประกาศเป็น
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน

จานวนพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ได้
มาตรฐาน

มีการพัฒนาและการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จานวน 6 แห่ง ได้แก่ เขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่-ลาพูน ชลบุรี
และบางกะเจ้า
มีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมลงในราชกิจจานุเบกษา จานวน 1 พื้นที่
คือ กฎกระทรวง กาหนดให้พื้นที่ตาบลวัดเกต ตาบลหนองหอย อาเภอเมืองเชียงใหม่
ตาบลหนองผึ้ง ตาบลยางเนิ้ง ตาบลารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตาบลอุโมงค์
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ประกาศ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

3. นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่สี
เขียวในเมืองเพิ่มขึ้น

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมือง

1 พื้นที่

สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวใน
ในปีที่ผ่านมา มีผลปรับปรุงข้อมูลพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่า 500 แห่ง
เขตเมือง
และผลสารวจพื้นที่สีเขียวภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของพิกัด ประเภท และ
ร้อยละ 2
ข้อมูลพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภทตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
นนทบุรี และปทุมธานี
ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สี
เขียว (Thai Green Urban : TGU) โดยระบบฐานข้อมูล TGU และการนาเข้าข้อมูลที่
ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี รองรับการทางานบนหน้าจออุปกรณ์ทุกชนิด
และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น

ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 2565
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

Flagship project : 1 โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
ประชาชนมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
ระบบการประเมินผลกระทบ
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเชื่อมั่นต่อ
ระบบต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาและดาเนินโครงการ
ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
กาหนดอนาคตประเทศด้าน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบนหลักของการมี
ส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน
ในปีงบประมาณ 2564 ผลการศึกษาการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบ EIA
<ได้ร้อยละ 89>
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จากร้อยละ 80.80 เป็นร้อยละ 85.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีฐาน
(ใช้ Baseline data ปี 2563 ได้รอ้ ยละ 85
สารวจการยอมรับและความ
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจการยอมรับฯ ตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
เชื่อมั่นต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ร้อยละ 80)

เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19
ทาให้ต้องปรับแผนการ
ดาเนินการเป็นการประชุม
ออนไลน์ เนื่องจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นมี
กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 50 คน

Flagship project : 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
ประชาชนมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
ระบบการประเมินผลกระทบ
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเชื่อมั่นต่อ
ระบบต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาและดาเนินโครงการ
ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
กาหนดอนาคตประเทศด้าน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบนหลักของการมี
ส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน
ในปีงบประมาณ 2564 ผลการศึกษาการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบ EIA
<ได้ร้อยละ 89>
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จากร้อยละ 80.80 เป็นร้อยละ 85.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีฐาน
(ใช้ Baseline data ปี 2563 ได้รอ้ ยละ 85
สารวจการยอมรับและความ
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจการยอมรับฯ ตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
เชื่อมั่นต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ร้อยละ 80)

เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19
ทาให้ต้องปรับแผนการ
ดาเนินการเป็นการประชุม
ออนไลน์ เนื่องจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นมี
กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 50 คน

ผลการดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 2565
5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

Flagship project : 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ร้อยละความสาเร็จของตัวชี้วัดที่มี
แนวโน้มบรรลุภายในระยะเวลา
สิ้นสุดแผน

มากกว่าร้อยละ 80

อยู่ระหว่างการจัดทาแผนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ คือ
1. โครงการจัดทาจัดทาดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
2. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้า
4. โครงการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (เงินนอกงบประมาณ)
5. รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2565
(ระยะปีสุดท้ายของแผน)
6. โครงการจัดทารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร้อยละ 80

โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้าเสียและขยะในระดับ
จังหวัด
- ปริมาณน้าเสียที่ได้รับการจัดการ 323 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 1.25
- ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการ 60 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 31.57
โครงการที่มีแผนจะดาเนินการแล้วเสร็จ
1) โครงการน้าเสีย 25,853 ลบ.ม./วัน
1. ทต. โนนไทย 650 ลบ.ม./วัน
2. ทต.บรบือ 880 ลบ.ม./วัน
3. ทม.น่าน 323 ลบ.ม./วัน
4. ทม.ฉะเชิงเทรา 24,000 ลบ.ม./วัน
2) โครงการขยะ 190 ตัน/วัน
1. อบต. เสียว 20 ตัน/วัน
2. ทต.โนนสูงเปลือย 40 ตัน/วัน
3. ทม.สุโขทัยธานี 70 ตัน/วัน
4. ทม.ท่าบ่อ 30 ตัน/วัน
5. ทม.พิบูลมังสาหาร 30 ตัน/วัน

Flagship project : 2 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการจัดการมลพิษ
2. จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ปริมาณขยะหรือน้าเสียที่ได้รับการ
จัดการ โดยระบบกาจัดของเสียรวม
หรือระบบบาบัดน้าเสียรวม ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่มี
แผนจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเปิดเดินระบบ ภายใน
ปีงบประมาณ

Flagship project : 3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ.
3. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ

4. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว

ระดับ Digital Government
Maturity Model (Gartner)
(ขอแก้ไขเป็น การจัดทาระบบบัญชี
ข้อมูลของ สผ.)

ร้อยละ 80

มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สผ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และอยู่ระหว่างการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของ สผ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อวัดระดับความพึงพอใจฯ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อ
หน่วยงาน นาไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ การ
ให้บริการ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ต่อไป

ร้อยละ 30 ของข้อมูลที่มีการ
ตรวจสอบกระบวนงานหลัก กระบวนงานย่อย และรายชื่อชุดข้อมูลของกอง/กลุ่ม
เนื่องจาก สผ. เปิดเผยข้อมูลต่อ
เปิดเผยต่อสาธารณชน อิสระ ในระบบบัญชีข้อมูลของ สผ. รวมทั้งจัดทาเมทาดาตา และจะดาเนินการนารายชื่อ สาธารณชน เกินร้อยละ 40 ของ
(ขอแก้ไขเป็น 1 ระบบ) ชุดข้อมูลและเมทาดาตาเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล สผ. ภายในไตรมาสที่ 3
จานวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ปี 2565

ผลการดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน

5. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทางานเพื่อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากร
ภาครัฐ

ร้อยละ 75

สผ. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการการบริหารกาลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร จานวน 8 โครงการ ซึ่งส่งผลต่อค่าดัชนีความ
ผูกพันของบุคลากร สผ.
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมสร้างต้นแบบบุคลากร สผ. : คัดเลือกเจ้าหน้าที่ สผ. ที่มีพฤติกรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นคนดีศรี สผ.
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : กิจกรรมบรรยายธรรม “ส่งสุขปีใหม่ สุขใจได้ใกล้
ธรรม”
3. โครงการส่งเสริมด้านจิตใจและความเชื่อทางศาสนา : (1) กิจกรรมจิตอาสา “รู้รัก
สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” (2) กิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในวันปี
ใหม่ (3) กิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา สผ. ครบ 47 ปี (4) กิจกรรม
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนา สผ. ครบ 47 ปี
4. โครงการ green&clean office : กิจกรรม 5 ส. "ONEP Big Cleaning Day"
5. โครงการส่งสริมและสนับสนุนสวัสดิการให้กับบุคลากร สผ.
6. จัดอบรมจานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 2 เรื่อง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และหลักสูตรที่ 3 เรื่อง
“เทคนิคการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับการปฏิบัติงาน (Microsoft Excel)” เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2565

6.บุคลากร สผ. มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ITA
(ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA)

85 คะแนน

อยู่ระหว่างการจัดทาข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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