
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

1. มีระบบการตรวจวัด 

รายงาน และทวนสอบ (MRV)

 ในการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศภายใต้กลไกการมี

ส่วนร่วมท่ีประเทศก าหนด 

(NDC) ในสาขาการจัดการของ

เสีย

ระบบ MRV ในการติดตาม

ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศภายใต้กลไกการมีสวนร

วมท่ีประเทศก าหนด (NDC) ในสาขา

การจัดการของเสีย

มีการพัฒนาระบบ MRV ใน

การติดตามประเมินผลการลด

ก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศในสาขาการ

จัดการของเสีย อย่างน้อย 2 

มาตรการ ตามกลไกการมีส่วน

ร่วมท่ีประเทศก าหนด (NDC)

     อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยมีแผนการจัดประชุม 4 คร้ัง ดังน้ี  

1. ประชุม Focus group ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใต้แผนท่ีน าทางการลดก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศ และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 

2564 - 2573 สาขาการจัดการของเสีย ด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 65

2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก 

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการในเดือนเมษายน 65

3. อบรมการน าเข้าข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบติดตามประเมิน

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 65

4. ประชุมเผยแพร่โครงการฯ ด าเนินการในเดือนสิงหาคม 65

2. ปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า)

55      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใช้ข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย

ลดก๊าซเรือนกระจกได้ท้ังส้ิน 64.20 MtCO2 (ร้อยละ 17.49) จากมาตรการภาคพลังงาน

จ านวน 9 มาตรการและมาตรการภาคขนส่ง จ านวน 1 มาตรการ รวมท้ังส้ิน 10 

มาตรการ ซ่ึงบรรลุเกินกว่าค่าเป้าหมาย

     ปัจจุบัน มีการหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาค

พลังงานและคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันจันทร์ท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือ

คาดการณ์ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก 9 มาตรการ ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ในเบ้ืองต้น 

และเสนอผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2563 ในการ

ประชุมคณะท างานจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก 

ภาคพลังงานต่อไป

3. มีกลไก/มาตรการเพ่ือ

สนับสนุนและขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จ านวนกลไก/มาตรการ 1 กลไก/มาตรการ      แต่งต้ังคณะอนุกรรมการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการขับเคล่ือนและ

บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากมาตรการการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เม่ือ

วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดกลไกและมาตรการ

เพ่ือส่งเสริมการปลูกป่าส าหรับการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพ่ือบรรลุเป้าหมายภายใต้

ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศเรือน

กระจกต่ าของประเทศ

4. มีการศึกษาเพ่ือก าหนด

ท่าทีด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศ

ไทย ส าหรับการประชุมเจรจา

ระดับนานาชาติ

มีการก าหนดหรือส่ือสารท่าทีด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ 

อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี (การส่ือสาร

และแสดงจุดยืน เช่น NC BUR 

Submission ถ้อยแถลงของหัวหน้า

คณะผู้แทนไทย ฯลฯ)

อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี      ประชุมคณะกรรมการก ากับวิชาการโครงการศึกษาเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนว

ทางการด าเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน คร้ังท่ี 1/2565 ในวันท่ี 29 มีนาคม 2565 ร่วมพิจารณาให้

ความเข้าเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการและให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะ

บทบาทและแนวทางการด าเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือน าไปจัดการประชุมระดมสมองใน

เดือนเมษายน 2565

5. ประเด็นด้านการปรับตัว

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศถูกบูรณาการไว้ใน

กระบวนการวางแผนรายสาขา

จ านวนแผนรายสาขาท่ี

บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัว 

(สาขา)

จ านวนแผนรายสาขาท่ีบูรณา

การประเด็นด้านการปรับตัว

ไม่น้อยกว่า 2 สาขา

     จัดท าแผนแล้วเสร็จ โดยโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการเปล่ียนแลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเส่ียง (Risk-based National 

Adaptation Plan) มีผลการด าเนินงานดังน้ี

1. จัดท ารายงานการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงฯ ท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์

ข้อมูลด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคาดการณ์การเปล่ียนสภาพภูมิอากาศ

และการเปล่ียนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในระดับรายสาขาและในระดับพ้ืนท่ี 

2. สนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

(National Adaptation Plan: NAP) และพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานด้านการปรับตัวฯ ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดประสบการณ์จากต่างประเทศใน

การพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการปรับตัวฯ

3. จัดท า MOU กับหน่วยงานรายสาขาท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมการท่องเท่ียว กรมอนามัย และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพ่ือบูรณาการ

ประเด็นด้านการปรับตัวฯ เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนรายสาขา 

4. สนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

(NAP) การรายงานด้านการปรับตัวฯ (Adaptation Communication)

Flagship project : 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานผลแผนปฏิบัติราชการรายปี สผ. (พ.ศ.2565) 

รายงานผล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 2)

1. ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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6. มีกฎหมายด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซ่ึงครอบคลุมถึงการลดก๊าซ

เรือนกระจก การปรับตัวต่อ

ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 และการใช้เคร่ืองมือ/

แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์

เพ่ือบรรลุเป้าหมายการ

ด าเนินงาน

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....

 ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พ.ศ. .... ผ่านความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

     สผ. จัดท าหนังสือขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอกฎหมาย

ท่ีไม่ต้องน าเงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดส่งคลังต่อคณะรัฐมนตรีของ (ร่าง) พระราชบัญญัติการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564และกรมบัญชีกลางมี

หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0402.3/25 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2565แจ้งตอบให้ความ

เห็นชอบในการเสนอกฎหมายท่ีไม่ต้องน าเงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดส่งคลังต่อคณะรัฐมนตรี

ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... มายัง สผ. 

     ปัจจุบัน สผ. ด าเนินการเสนอเร่ือง (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พ.ศ. .... ให้ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่ข้ันตอนการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2565

7. มีฐานข้อมูลกลางการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

ข้อมูลความเส่ียงเชิงพ้ืนท่ีต่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมท้ังพัฒนา

ระบบเช่ือมโยง

มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและข้อมูลความเส่ียงเชิงพ้ืนท่ี

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รวมท้ังพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลฯ สามารถ

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานจากมาตรการลด

ก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมกลไกการมีส่วนร่วมท่ีประเทศก าหนด (Nationally 

Determined Contribution: NDC) และปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลท่ีเป็น

ฐานข้อมูลกลางของประเทศให้สอดคล้องกับตาราง CTF ท่ีจะเป็นแบบฟอร์มส าคัญในการ

จัดท ารายงาน BTR ในอนาคต โดยจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องให้สามารถรายงานข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ี UNFCCC ก าหนด
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1. มีระบบข้อมูลกลางและ

เช่ือมโยงข้อมูลด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศครอบคลุมข้อมูลเชิง

พ้ืนท่ี

ระบบข้อมูลกลางและจ านวน

หน่วยงาน/พ้ืนท่ี ท่ีมีการเช่ือมต่อข้อมูล

2 พ้ืนท่ี      จัดท าเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีน าร่องแ และจัดท ารายการพ้ืนท่ีน าร่องท่ีจะน าใช้

ในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีโดยมีพ้ืนท่ีเป้าหมายเป็นพ้ืนท่ีความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

มีความส าคัญนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน ซ่ึงมีการจัดการประชุมเพ่ือพิจารณา

คัดเลือกพ้ืนท่ีน าร่อง ในวันท่ี 25 มีนาคม2565 โดยผลจากการประชุม ได้แก่ ผลการ

คัดเลือกพ้ืนท่ีน าร่องเพ่ือเช่ือมต่อข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ี จ านวน 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ เขตรักษาพันธ์ุ

สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ทะเลสาบสงขลา และสถานตากอากาศบางปู สมุทรปราการ

2. มีกฎหมายด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพซ่ึง

ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ 

คุ้มครองและใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืน

พระราชบัญญัติความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

(ร่าง) พระราชบัญญัติความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี และอยู่ใน

ข้ันตอนการพิจารณาของ

ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

     ศึกษาและวิเคราะห์อ านาจ หน้าท่ี ภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะปฏิบัติ

หน้าท่ีในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ

3. กลไก มาตรการการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

จ านวนเร่ือง 2      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด าเนินการโครงการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะส้ินสุดแผน โดยด าเนินการ

การประสานหน่วยงาน ผู้เช่ียวชาญ และผู้น าชุมชน ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการลง

พ้ืนท่ีส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 เร่ือง ในพ้ืนท่ี

จังหวัดนนทบุรี

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ท าให้มีข้อจ ากัดในการส ารวจ

พ้ืนท่ี และประสานกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

4. เครือข่ายภาคประชาชนท่ี

มีความตระหนักในด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

- -      ประมาณการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และวัน

พ้ืนท่ีชุ่มน้ าโลก ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

5. มีมาตรการในการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีมี

ความส าคัญต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ

5.1 พ้ืนท่ีชุ่มน้ า Ramsar Site

 15 แห่ง มีแนวทางในการ

บริหารจัดการตามผลการ

ประเมินพ้ืนท่ี โดยสอดคล้อง

กับระบบนิเวศในพ้ืนท่ี (สผ.)

จ านวน (แห่ง)  -      มีแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์)

 ของประเทศไทยแล้วเสร็จจ านวน 15 แห่งเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ กลไกในการด าเนินงาน

5.2 พ้ืนท่ีชุ่มน้ าท่ีมี

ความส าคัญของประเทศไทย

มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบ

นิเวศ

จ านวน (แห่ง)  -      มีแนวทางปฎิบัติท่ีดีในการฟ้ืนฟูและบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน้ าในเมือง เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือ กลไกในการด าเนินงาน

Flagship project : 1 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และพ้ืนท่ีชุ่มน้ าของประเทศ

2. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

1. ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ 

ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการสงวน รักษา 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรม

อย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 พ้ืนท่ี/

จังหวัดของ 1 ภาค  

(ค่าเป้าหมาย 2564 อย่างน้อย

 1 พ้ืนท่ี/ จังหวัดของ 1 ภาค )

     ปีงบประมาณ 2563 ผังแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีภาคเหนือ 9 จังหวัด

     ปีงบประมาณ 2564 ผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์ แหล่งส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชน

เก่า เป็นเคร่ืองมือการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีความส าคัญทางส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอย่างย่ังยืนพ้ืนท่ี 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน  (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  ล าปาง ล าพูน เชียงราย  พะเยา  แพร่ 

น่าน)

     โดยในปีงบประมาณ 2565 จะด าเนินการจัดท าผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์ แหล่งส่ิงแวดล้อม

ศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ภาคเหนือตอนล่าง และจะด าเนินการวิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ข้อมูล รวมท้ัง แนวทางการจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ครอบคลุม 9 จังหวัด ข้อมูลชุมชนท่ีมีความส าเร็จในการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และแนวทางการปรับปรุงการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีภาคเหนือ และระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนของประเทศไทย ซ่ึงจะบรรลุเป้าหมายในการมีแผนผัง

ภูมินิเวศ 1 ภาค ภายในปีงบประมาณ 2565

2. พ้ืนท่ีท่ีได้ประกาศเป็น

พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมมี

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

และมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ

และได้มาตรฐาน

จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้ประกาศเป็นพ้ืนท่ี

คุ้มครองส่ิงแวดล้อมมีระบบการ

จัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษท่ีได้

มาตรฐาน

1 พ้ืนท่ี      มีการพัฒนาและการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ เขตพ้ืนท่ี

คุ้มครองส่ิงแวดล้อมจังหวัดพังงา กระบ่ี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่-ล าพูน ชลบุรี 

และบางกะเจ้า 

     มีการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมลงในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 1 พ้ืนท่ี 

คือ กฎกระทรวง ก าหนดให้พ้ืนท่ีต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ต าบลหนองผ้ึง ต าบลยางเน้ิง ต าบลารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลอุโมงค์ 

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เป็นเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2565 ประกาศ 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565

3. นโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือขับเคล่ือนพ้ืนท่ีสี

เขียวในเมืองเพ่ิมข้ึน

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง สนับสนุนให้เกิดพ้ืนท่ีสีเขียวใน

เขตเมือง 

ร้อยละ 2

     ในปีท่ีผ่านมา มีผลปรับปรุงข้อมูลพ้ืนท่ีสีเขียว ไม่น้อยกว่า 500 แห่ง

และผลส ารวจพ้ืนท่ีสีเขียวภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของพิกัด ประเภท และ

ข้อมูลพ้ืนท่ีสีเขียวแต่ละประเภทตามแนวทางการขับเคล่ือนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอย่าง

ย่ังยืน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

นนทบุรี และปทุมธานี     

     ซ่ึงในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านส่ิงแวดล้อมและพ้ืนท่ีสี

เขียว (Thai Green Urban : TGU) โดยระบบฐานข้อมูล TGU และการน าเข้าข้อมูลท่ี

ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี รองรับการท างานบนหน้าจออุปกรณ์ทุกชนิด

 และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วข้ึน

Flagship project : 1 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

3. ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน

การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี

การยอมรับและเช่ือม่ันต่อ

ระบบต่อระบบการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2. พัฒนาและด าเนินโครงการ

ท่ียกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือ

ก าหนดอนาคตประเทศด้าน

การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมบนหลักของการมี

ส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

ประชาชนมีการยอมรับและเช่ือม่ันต่อ

ระบบการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน 

<ได้ร้อยละ 89> 

(ใช้ Baseline data ปี 2563 

ส ารวจการยอมรับและความ

เช่ือม่ันต่อระบบการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)

     ในปีงบประมาณ 2564 ผลการศึกษาการยอมรับและความเช่ือม่ันต่อระบบ EIA 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จากร้อยละ 80.80 เป็นร้อยละ 85.65  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีฐาน 

ได้ร้อยละ 85 

     ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจการยอมรับฯ ตามกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด

เน่ืองจากสถานการณ์ Covid 19

 ท าให้ต้องปรับแผนการ

ด าเนินการเป็นการประชุม

ออนไลน์ เน่ืองจากการประชุม

รับฟังความคิดเห็นมี

กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 50 คน

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน

การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี

การยอมรับและเช่ือม่ันต่อ

ระบบต่อระบบการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2. พัฒนาและด าเนินโครงการ

ท่ียกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือ

ก าหนดอนาคตประเทศด้าน

การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมบนหลักของการมี

ส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล

ประชาชนมีการยอมรับและเช่ือม่ันต่อ

ระบบการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน 

<ได้ร้อยละ 89> 

(ใช้ Baseline data ปี 2563 

ส ารวจการยอมรับและความ

เช่ือม่ันต่อระบบการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ได้ร้อยละ 80)

     ในปีงบประมาณ 2564 ผลการศึกษาการยอมรับและความเช่ือม่ันต่อระบบ EIA 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จากร้อยละ 80.80 เป็นร้อยละ 85.65  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีฐาน 

ได้ร้อยละ 85 

     ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจการยอมรับฯ ตามกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด

เน่ืองจากสถานการณ์ Covid 19

 ท าให้ต้องปรับแผนการ

ด าเนินการเป็นการประชุม

ออนไลน์ เน่ืองจากการประชุม

รับฟังความคิดเห็นมี

กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 50 คน

Flagship project : 1 โครงการการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

Flagship project : 2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าและการพิจารณา EIA เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน

ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดท่ีมี

แนวโน้มบรรลุภายในระยะเวลา

ส้ินสุดแผน

มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการจัดท าแผนท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการท้ังส้ิน 6 โครงการ คือ

1. โครงการจัดท าจัดท าดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

2. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

4. โครงการสนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดล้อมเพ่ือการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ (เงินนอกงบประมาณ) 

5. รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560-2565 

(ระยะปีสุดท้ายของแผน)

6. โครงการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. จัดการมลพิษท่ีมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ปริมาณขยะหรือน้ าเสียท่ีได้รับการ

จัดการ โดยระบบก าจัดของเสียรวม

หรือระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ภายใต้

แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ท่ีมี

แผนจะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

และเปิดเดินระบบ ภายใน

ปีงบประมาณ

ร้อยละ 80 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการน้ าเสียและขยะในระดับ

จังหวัด 

- ปริมาณน้ าเสียท่ีได้รับการจัดการ 323 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 1.25

- ปริมาณขยะท่ีได้รับการจัดการ 60 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 31.57

โครงการท่ีมีแผนจะด าเนินการแล้วเสร็จ

1) โครงการน้ าเสีย 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

3. บริการของรัฐมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการของภาครัฐ

ร้อยละ 80     มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 

2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ สผ. คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และอยู่ระหว่างการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ 

ความไม่พึงพอใจ และความเช่ือม่ันต่อการด าเนินงานของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจฯ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อ

หน่วยงาน น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ การ

ให้บริการ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ต่อไป

4. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง

เทียบเท่ามาตรฐานสากลและ

มีความคล่องตัว

ระดับ Digital Government

Maturity Model (Gartner)

(ขอแก้ไขเป็น การจัดท าระบบบัญชี

ข้อมูลของ สผ.)

ร้อยละ 30 ของข้อมูลท่ีมีการ

เปิดเผยต่อสาธารณชน

(ขอแก้ไขเป็น 1 ระบบ)

     ตรวจสอบกระบวนงานหลัก กระบวนงานย่อย และรายช่ือชุดข้อมูลของกอง/กลุ่ม

อิสระ ในระบบบัญชีข้อมูลของ สผ. รวมท้ังจัดท าเมทาดาตา และจะด าเนินการน ารายช่ือ

ชุดข้อมูลและเมทาดาตาเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล สผ. ภายในไตรมาสท่ี 3

เน่ืองจาก สผ. เปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณชน เกินร้อยละ 40 ของ

จ านวนท่ีต้ังเป้าหมายไว้ ณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว

Flagship project : 3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ.

Flagship project : 2 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการจัดการมลพิษ

Flagship project : 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

5. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ

5. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม

ในการท างานเพ่ือประชาชน

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตส านึก มีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

ดัชนีความผูกพัน

ของบุคลากร

ภาครัฐ

ร้อยละ 75      สผ. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการการบริหารก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2565 โดยมีแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร จ านวน 8 โครงการ ซ่ึงส่งผลต่อค่าดัชนีความ

ผูกพันของบุคลากร สผ.     

     จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 จ านวน 5 โครงการ ดังน้ี

1. โครงการส่งเสริมสร้างต้นแบบบุคลากร สผ. : คัดเลือกเจ้าหน้าท่ี สผ. ท่ีมีพฤติกรรมการ

ท างานท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นคนดีศรี สผ.

2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : กิจกรรมบรรยายธรรม “ส่งสุขปีใหม่ สุขใจได้ใกล้

ธรรม” 

3. โครงการส่งเสริมด้านจิตใจและความเช่ือทางศาสนา : (1) กิจกรรมจิตอาสา “รู้รัก

สามัคคี รักษ์ส่ิงแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” (2) กิจกรรมท าบุญตักบาตร เน่ืองในวันปี

ใหม่ (3) กิจกรรมท าบุญตักบาตร เน่ืองในวันสถาปนา สผ. ครบ 47 ปี  (4) กิจกรรม

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน่ืองในวันสถาปนา สผ. ครบ 47 ปี 

4. โครงการ green&clean office : กิจกรรม 5 ส. "ONEP Big Cleaning Day"

5. โครงการส่งสริมและสนับสนุนสวัสดิการให้กับบุคลากร สผ.

6. จัดอบรมจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรท่ี 2 เร่ือง “การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 และหลักสูตรท่ี 3 เร่ือง 

“เทคนิคการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับการปฏิบัติงาน (Microsoft Excel)” เม่ือวันท่ี

 30 มีนาคม 2565

6.บุคลากร สผ. มีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ITA

 (ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์

การประเมิน ITA)

85 คะแนน อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


