


 

  

  
  

คำนำ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ.2562 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16  
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี (5 ปี) ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที ่เกี ่ยวข้อง” รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื ่อวันที่  
4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ  ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่
จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕66-2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและแนวทางในการบรรลุต่อเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนระดับต่าง ๆ ทั้ง แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา โดยได้มีการทบทวนต่อเนื่องมาจากแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕63-2565) 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2565-2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการฯ 
6 ด ้าน คือ 1. ด ้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ 2. ด ้านการสร ้างการเต ิบโตอย ่างย ั ่ งยืน  
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 3. ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เฉพาะ
และพื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  และ  
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสามารถ
เป็นกรอบแนวทางในการผลักดัน ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  

ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ซึ่ งมีความสอดคล้องต่อเป้ าหมายและตัวชี้ วัดแผนระดับต่าง ๆ ทั้ งแผนระดับที่  ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนระดับที่ ๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและแผนระดั บชาติ ว่ าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ  แผนระดั บที่  ๓  ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง  
รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยแผนปฏิบัติราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
2) ด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)  
3) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว  

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
4) ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำหนดอนาคต

ประเทศ (ดา้นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
5) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล 
ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการทบทวนปรับปรุงค่าเป้าหมายจากการดำเนินงานต่อ
เนื่องมาจากแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕63 -2565) สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงรูปแบบในการบริหารโครงการให้ เป็นไปตาม
แนวทางความปกติใหม่ (New Normal) ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ ได้แก่ การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ได้แก่ 
แนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
พ้ืนที่อนุรักษ์ จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การขับเคลื่อนการดำเนินการมาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ
การสงวนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม อัตลักษณ์และชีวิตพ้ืนถิ่น 
ประเด็นที่  18 การเติบโตอย่างยั่งยืน  ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่สีเขียว จัดทำแผนการบริหารจัดการตามแนวทางดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 
Environmental Performance Index (EPI) และมีการจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สนับสนุนในการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น  
และการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยหลักของการมีส่วนร่วมและ
หลักธรรมาภิบาล 
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ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  
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ส่วนที ่๒
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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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 สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่คุ้มครอง จัดทำ
แผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแนวทางใน
การอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพ่ือการจัดการ
ด้านมลพิษ 
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แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

 
1. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
1) ประเด็น(หลัก) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
ความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (อันดับภายในปี 
2570/2575/2580) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
น้อยกว่า 40 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยมี
แนวทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ้ืนที่สีเขียว และมีการจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  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 (คะแนนภายในปี 2570/2575/2580) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  

ไม่น้อยกว่า ๕5 คะแนน 
2) ตัวชี้วัด  

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ 
(1) พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ (2) พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้
ประโยชน์ (3) พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและ
ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละภายในปี 2570/2575 
/2580) 
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ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70 
(1) ๓3 
(2) เพ่ิมข้ึน ๑2  
(3) เพ่ิมข้ึน 3 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่สีเขียว จัดทำแผนการบริหารจัดการตามแนวทางดัชนี
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม Environmental Performance Index (EPI) และมีการจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ  
การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสนับสนุนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา 
๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๒) ปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ของภาครัฐและภาคเอกชน 
4)  สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลงจากรณีปกติ (ร้อยละภายในปี 
2570/2575/2580) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
ไม่น้อยกว่า 20 

ตัวชี้วัด  
ดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (อันดับภายในปี 
2570/2575/2580) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
ไม่น้อยกว่า 40 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีเป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ในปี 2570 จำนวน 
90 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า    
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(4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี  

ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล    

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร 

และกากอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ตัวชี้วัด  
ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ(คะแนนภายในปี 2570/2575/2580) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
ไม่น้อยกว่า 0.81 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยสนับสนุนในการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 

(5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงคด์้านสิ่งแวดล้อม (เฉลี่ยร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 15 

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 แหล่งโบราณคด ี

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
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ตัวชี้วัด  

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (ผัง ภายในปี 2570/2575/2580) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 1 

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

• แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ทุกหน่วยงานใช้ได้ร่วมกัน 
๒) จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
๓) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการอนุรักษ์

และพัฒนาเมือง รวมถึงการรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
4) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์      

และฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

พ้ืนที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศ (ผัง/ภาค ภายในปี 2570/2575/2580) 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70 

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 6 / 1  

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 บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่ งยืนในพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อยใน ๓ จังหวัด  
ของ 2 ภาค 
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3) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
คะแนนตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย (คะแนนต่อป)ี 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
ไม่น้อยกว่า 8๐ 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
โดยเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
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  

จำนวนข้อกำหนด ปฏิญญา หรือผลลัพธ์การประชุมระดับผู้นำในกรอบ 
พหุภาคีท่ีริเริ่มจากประเทศไทย(ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 10 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีขับเคลื่อนการดำเนินงาน การเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำเสนอแหล่งฯ ของไทยให้ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชี
รายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก และ/หรือขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก รวมถึง
สนับสนุนบทบาทของราชอาณาจักรไทยในฐานะกรรมการมรดกโลก ซึ่งสนับสนุนต่อการบรรลุของ  
แผนแม่บทฯ ในด้านการยอมรับภาพลักษณ์ ความนิยมไทยในสากล ความสำเร็จของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ และความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ 
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5) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
ไม่น้อยกว่า 90 

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  
สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไปต่อหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมด (ร้อยละ ภายในปี 2570/2575/2580) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
ไม่น้อยกว่า 85  

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์การขีดสมรรถนะสูง” โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลและการพัฒนา การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน 
    และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ

คุณธรรมอย่างแท้จริง 
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3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

๑) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
    มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  (ร้อยละ ภายในปี  2570/ 
2575/2580) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” โดยการยกระดับบุคลากรหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะ ความเข้าใจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีจิตสำนึก มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรหน่วยงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
6) ประเด็น(รอง) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

ตัวชี้วัด  
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย (คะแนนต่อป)ี 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
ไม่น้อยกว่า 89  

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
โดยเสริมสร้างบุคลากรหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และมีความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
๑) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  

สัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด โดยมีคะแนนการประเมินฯ 
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ดังนี้  (1 ) ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน (2) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน  
(ร้อยละต่อปี) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖6 – ๒๕70  
(1) 100 (2) - 

แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ โดยแผนปฏิบัติราชการมีการเสริมสร้างบุคลากรหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อเกณฑ์การประเมิน ITA 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3  
 
1) เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 

(1) เป้าหมายหลัก 3.1.4 การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ 
ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 

(2) เป้าหมายรอง 3.1.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาส 
จากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล 
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยี ได้อย่างทัน เวลา 
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 
2) ยุทธศาสตร์(หลัก) หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
 (2.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

(2.1.1) เป้าหมายท่ี 1 การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ        

ตัวช้ีวัดที ่1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 2570 

ตัวช้ีวัดที ่1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก, วัสดุก่อสร้าง, 
เกษตร-อาหาร) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2570 

(2.1.2) เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
ตัวช้ีวัดที ่2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 55 คะแนน  
ในปี 2570 

ตัวช้ีวัดที ่2.2 พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน โดยเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ร้อยละ 33 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ
เพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 ของพ้ืนที่ประเทศภายในปี 2570 

(3.1.3) เป้าหมายที่ 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน       
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ตัวช้ีวัดที ่3.1 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
เพ่ิมข้ึน มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 24 ภายในปี 2570 

ตัวช้ีวัดที ่3.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมข้ึน โดยมีอัตราการนำขยะกลับมาใช้
ใหม่ของประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ภายในปี 2570 

(3.2) กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ำ       
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 การใช้เครื่องมือและกลไกในตลาดเงินตลาดทุนและมาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคาร์บอนต่ำ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างรายไดชุ้มชนบนฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนและการสร้างรายได้

จากการเก็บกักคาร์บอนในภาคป่าไม้ 
กลยุทธ์ที่ 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่าง 

ชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 สร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตให้เพียงพอและ
มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ำ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.5 สร้างความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.6 พัฒนาฐานข้อมูล/องค์ความรู้/มาตรฐาน/กฎหมาย/มาตรการ 

สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ 
กลยุทธ์ที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดในสังคม 
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 สร้างแรงจูงใจ และทัศนคติในการดำรงชีวิตของผู้บริโภคเพ่ือ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
 

4) ยุทธศาสตร์(รอง) หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (4.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

(4.1.1) เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ลดลง 

ตัวช้ีวัดที ่2.1 มีแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่สำคัญด้านต่างๆ หรือระดับ
จังหวัดอย่างครอบคลุม และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 
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(4.1.2) เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ตัวช้ีวัดที ่3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ และมีแผนในการจัดการด้านภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4.2) กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนที่สำคัญ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ระบุพ้ืนที่สำคัญท่ีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำแนกตามประเภทภัย 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 เพ่ิมศักยภาพของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 สนับสนุนมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง ในการบริหารจัดการ

ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเสี่ยง

จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการภัย

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่าง

ประเทศในด้านภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 
5) ยุทธศาสตร์(รอง) หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
 (5.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

(5.1.1) เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
ตัวช้ีวัดที ่3.1 ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 10 ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที ่3.2 ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 

ปีละ 50 ชุมชน 
(5.2) กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวในเมืองรอง 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับของตลาดสากล 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG 
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6) ยุทธศาสตร์(รอง) หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 (6.1) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

(5.1.1) เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการ
รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชน
ทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดที ่3.2 เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจำนวนมากขึ้น 
(6.2) กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนที่และเมือง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนที่และเมือง 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 เสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นทุกระดับ ให้มีศักยภาพในการ

บริหารจัดการพื้นที่และเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 

1) วัตถุประสงค์แห่งชาติ  
วัตถุประสงค์ที่ ๖ เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร  

มีความมั่นคงความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 

 
2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐาน

การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
(๑) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐาน 

การพัฒนาอย่างสมดุล 
(๒) ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกัน หรือลดผลกระทบ

ต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทยสิ่งแวดล้อม   
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กลยุทธ์ 
(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกำหนดพ้ืนที่การสงวน อนุรักษ์  

และพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม 
(๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
(๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และแก้ปัญหา 

ข้อขัดแย้งที่ เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้
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 

 
 

แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
 
• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 

จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 – 2580 
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

• ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๙๓  
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓  
รายสาขา  
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ 
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
แห่งชาติ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) 
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2561 -2575 
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ.2564-2570 
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ชื่อแผนระดับท่ี ๓ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทงชีวภาพของประเทศ พ.ศ. 2566 
- 2570 
จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๓
ความสอดคล้องกับเปา้หมาย

การพัฒนาทียั่ง่ยืน(SDGs) แห่งสหประชาชาติ
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ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ  
 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals – SDGs * 

 

เป้าหมายที ่13 ปฏิบัตกิารอย่างเร่งด่วนเพื่อตอ่สู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

  
 เป้าหมายย่อยที่ 13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ 
 
เป้าหมายที ่12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบรโิภคท่ียั่งยืน 
  
 เป้าหมายย่อยที่ 12.1 ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยทุกประเทศนำไปปฏิบัติและมีประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดย
คำนึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา 
 เป้าหมายย่อยท่ี 12.5 ลดการเกิดของเสียอย่างมีนัยสำคัญด้วยการป้องกัน การลดปริมาณการ
ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 เป้าหมายย่อยที่ 12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีความ
ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 
เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน 

จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย  
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลบัมาใหม่ และ 
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

  
 เป้าหมายย่อยที่ 15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศ
บนบกและแหล่งน้ำจืดในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
ภู เขาและพ้ืนที่แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี   
พ.ศ. 2563 
 เป้าหมายย่อยที่ 15.5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี พ.ศ. 2563 คุ้มครองและ
ป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
 เป้าหมายย่อยที่ 15.6 ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ตาม
ความตกลงระหว่างประเทศ 
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 เป้าหมายย่อยที่ 15.8 นำใช้มาตรการเพ่ือป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานต่อระบบนิเวศบกและน้ำ และควบคุมหรือกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง 
(priority species) ภายในปี พ.ศ. 2563 
 เป้าหมายย่อยที่ 15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้า
ไปสู่การจัดทำแผน กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 
 
เป้าหมายที ่11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม 

ปลอดภัย ยืดหยุ่นตอ่การเปลี่ยนแปลง และยัง่ยืน 
  
 เป้าหมายย่อยที่ 11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ 
 เป้าหมายย่อยที่ 11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถึง
การให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอ่ืนๆ ภายในปี   
พ.ศ. 2573 
 เป้าหมายย่อยที่  11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่สี เขียวที่ปลอดภัย 
ครอบคลุม และเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงและเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
 
เป้าหมายที ่6    สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการ

อย่างย่ังยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน 
  
 เป้าหมายย่อยที่ 6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งและลดการปล่อย
สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการนำ
กลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ำที่ปลอดภัยทั่วโลกให้มากขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2573 
 เป้าหมายย่อยที่ 6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๔
สาระสําคัญ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
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ส่วนที่ 4 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  
           สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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และสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับต่าง ๆ ทั้ง แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑3 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับ 3 ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการฯ 6 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
2. ด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี เขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/  

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)  
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิ เวศ สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สี เขียว  

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  
4. ด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำหนดอนาคต

ประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล 

 
โดยมีประมาณการวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566–2570 รวม ทั้งสิ้น 5,753.25 ล้านบาท 

ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

5,753.25 - - -  
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3.1 แผนปฏิบัติราชการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 53.20 ล้านบาท 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 ๒๕70 วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

7.20 
 

8.50 14.00 13.50 10.00 53.20 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ต่างประเทศ 

- - - - - - 

อื่นๆ  - - - - - - 
 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลง 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ลดลงตามกรณีปกติ  
(ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) 

44 
(ปี 2564) 

45 
(ปี 256๕) 

60 
(ปี 256๖) 

75 
(ปี 256๗) 

90 
(ปี 256๘) 

2. มีแผนกลไก/
มาตรการเพื่อสนับสนุน
และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

จำนวนแผนกลไก/
มาตรการ 

อย่างน้อย  
1 กลไก/
มาตรการ 

อย่างน้อย  
1 กลไก/
มาตรการ 

อย่างน้อย  
2 กลไก/
มาตรการ 

อย่างน้อย  
1 กลไก/
มาตรการ 

อย่างน้อย  
2 กลไก/
มาตรการ 

๓. มีการศึกษาเพื่อ
กำหนดท่าทีด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ
ประเทศไทย สำหรับ
การประชุมเจรจา

มีการกำหนดหรือ
สื่อสารท่าทีด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของ
ประเทศไทยในเวที
ระดับนานาชาติ 

อย่างน้อย ๑ 
ครั้งต่อป ี

อย่างน้อย ๑ 
ครั้งต่อป ี

อย่างน้อย ๑ 
ครั้งต่อป ี

อย่างน้อย ๑ 
ครั้งต่อป ี

อย่างน้อย ๑ 
ครั้งต่อป ี
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
2566 2567 2568 2569 2570 

ระดับนานาชาต ิ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปี (การสื่อสารและ

แสดงจุดยืน เช่น NC 
BUR Submission 

ถ้อยแถลงของ
หัวหน้าคณะผู้แทน

ไทย ฯลฯ) 
 
2) แนวทางการพัฒนา 
 เป้าหมายที่ 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

(2.1) สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานในสาขาที่ เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน ขนส่ง 
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสีย ฯลฯ ดำเนินงานตามแนวทางการ  
ลดก๊าซเรือนกระจก 

 
 เป้าหมายที่  2 มีแผนกลไก/มาตรการเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (2.2) สนับสนุน/ดำเนินการวิจัยและพัฒนา แผนกลไก/มาตรการ/เครื่องมือที่ช่วยให้
ภาคเอกชนและภาคีท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 เป้าหมายที่ 3 มีการศึกษาเพ่ือกำหนดท่าทีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
สำหรับการประชุมเจรจาระดับนานาชาติ 

 (2.3) ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทำท่าทีในประเด็นที่มี
ความสำคัญต่อประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันและผลักดันให้เกิดการสื่อสารและแสดงจุดยืนท่าทีด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไปยังอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/เวทีระดับนานาชาติ รวมทั้งประสานความมือระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

 
3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  

(3.๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  26 

 
3.2 แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
      (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 121.10 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 ๒๕70 วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

18.15 
 

34.05 20.70 30.00 18.20 121.10 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ต่างประเทศ 

- - - - - - 

อื่นๆ  - - - - - - 
 
 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. คลังข้อมลูความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีแสดงผล
ระดับพื้นท่ี 

จำนวนพื้นที ่  ๓ พ้ืนท่ี ๓ พ้ืนท่ี ๓ พ้ืนท่ี ๓ พ้ืนท่ี ๓ พ้ืนท่ี 

2. ผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการดา้น
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 

จำนวนรายงาน รายงาน 1 
ฉบับ 

รายงาน ๑ 
ฉบับ 

รายงาน ๑ 
ฉบับ 

รายงาน 1 
ฉบับ 

รายงาน ๑ 
ฉบับ 

3. เครือข่ายภาค
ประชาชนท่ีมีความ
ตระหนักในดา้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ 

จำนวนเครือข่าย 1 พ้ืนท่ี - 1 พ้ืนท่ี - 1 พ้ืนท่ี 

4. ดำรงวิถีชีวิตแนว
ใหม่ตามแนวทางโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ 
(BCG Economy) 

- - - - - - 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
2566 2567 2568 2569 2570 

5. สงวน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ให้เกิดความ
สมบูรณ์เชิงพื้นที่ 

อันดับความ
หลากหลายพันธ์ุพืช 
พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่

อยู่ในระดับโลก 

อยู่ในอันดับ
ต่ำกว่า 114 
ประเทศแรก

ของโลก 

- - - อยู่ในอันดับ
ต่ำกว่า 114 
ประเทศแรก

ของโลก 
 
2) แนวทางการพัฒนา 
 เป้าหมายที่ 1 คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่แสดงผลระดับพ้ืนที่ 

(2.1) พัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากลและบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงาน/พื้นที่เป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 2 ผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

 (2.2) ติดตามแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 3 เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ 

 (2.3) เสริมสร้างสมรรถนะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นในการจัดทำกลไก
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 (2.4) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ผ่านเครือข่ายในระดับประเทศและภูมิภาค โดยครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม 
 เป้าหมายที่ 4 ดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) 

 (2.5) สนับสนุนการดำเนินงานในการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
Bio Economy 
 เป้าหมายที่ 5 สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดความสมบูรณ์เชิงพื้นที่ 

 (2.6) พิทักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก และส่งเสริม ฟื้นฟู ความสมบูรณ์ทางนิเวศ 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (2.7) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ให้เกิด
การบูรณาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีทิศทาง 

 (2.8) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ และมาตรการ ในการสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดความ
สมบูรณ์ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2.9) นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 (2.10) เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลไกตาม (ร่าง) 
พระราชบัญญัติควาหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

 (2.11) เตรียมการจัดทำ (ร่าง) อนุบัญญัติเพ่ือรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. .... 

 
3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  

(3.๑) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ 
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3.3 แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่ เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษ 
เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 231.50 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 ๒๕70 วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

39.50 
 

55.50 46.50 34.50 55.50 231.50 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ต่างประเทศ 

- - - - - - 

อื่นๆ  - - - - - - 
 

 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. ความยั่งยืนทางภมูิ
นิเวศ ภูมิสังคม และ
ภูมิวัฒนธรรม 

พื้นที่ท่ีมีการ
ดำเนินการสงวน 

รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทาง

สถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม  

อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพื้นถิ่น  

บนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 

     

2. การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม
พันธกรณีอนุสญัญา

เอกสารคูม่ือแนว
ทางการประเมินผล
กระทบต่อแหล่ง 

1 เรื่อง  -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึนอีกอย่างน้อยใน ๓ จังหวัด ของ ๒ ภาค 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
2566 2567 2568 2569 2570 

คุ้มครองมรดกโลก (Heritage Impact 
Assessments, 

HIAs) ของประเทศ
ไทย  

 แพลตฟอร์มการ
รายงานสถานภาพ
แหล่งมรดกโลกของ

ไทย  

 - 1 ระบบ  -  -  - 

 พื้นที่ท่ีมีแผนจัดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและ
ศิลปกรรม เพื่อ

สนับสนุนการเป็น
มรดกโลก 

 -  - 1 พื้นที ่  -  - 

3. พื้นที่ท่ีได้รับการ
ประกาศเป็นพ้ืนท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมี
การบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน 

 - จำนวนพื้นที่ท่ีได้
ประกาศเป็นพ้ืนท่ี

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
มีการบรหิารจดัการ

เชิงพื้นที่ 
- การพัฒนา

เครื่องมือเพื่อการ
บริหารจดัการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เชิงพื้นที่ 

2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่

4. นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อขับเคลื่อน 
พื้นที่สีเขียวในเมือง 

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว
ในเมือง 

สนับสนุน 
ให้เกิด 

พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง 
ร้อยละ ๓  

 

สนับสนุน 
ให้เกิด 

พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง 
ร้อยละ ๓ 

สนับสนุน 
ให้เกิด 

พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมือง ร้อย

ละ ๓  

สนับสนุน 
ให้เกิด 

พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง 
ร้อยละ ๓  

สนับสนุน 
ให้เกิด 

พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมือง ร้อย

ละ ๓  

๕. เมืองในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น 

จำนวนเมืองในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีได้รับการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ให้ดีขึ้น 

๑ เมือง ๑ เมือง ๑ เมือง ๑ เมือง ๑ เมือง 
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2) แนวทางการพัฒนา 
 เป้าหมายที่ 1 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

(2.1) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืน
ถิ่นอย่างยั่งยืน 

 (2.2) จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ 

 (2.3) จัดทำแผนผังภูมินิเวศ 
 (2.4) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว 

พ้ืนที่แหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม 
 

 เป้าหมายที่ 2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
(2.5) การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดก

โลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
 

 เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
 (2.6) การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 (2.7) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และระบบรายงานการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 (2.8) การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 (2.9) การสร้างและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามผลการ

ดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 (2.10) การรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อมูลอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ 
 (2.11) การสร้างความรู้เข้าใจในกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

 เป้าหมายที่ 4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 
 (2.12) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การบริหารจัดการ 

ป่าไม้อย่างยั่งยืน 
 

 เป้าหมายที่ 5 เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 (2.13) พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  
(3.๑) โครงการจัดการสิ่ งแวดล้อมภูมินิ เวศ สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  

พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่พัฒนาพิเศษอย่างยั่งยืน 
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3.4 แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม) 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 170.20 ล้านบาท 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 ๒๕70 วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

30.55 
 

32.55 40.55 31.50 35.05 170.20 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ต่างประเทศ 

- - - - - - 

อื่นๆ  - - - - - - 
 

 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. ส่งเสริม
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึง
ประสงคด์้านการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดย
ประชาชนมีการ
ยอมรับและเช่ือมั่นต่อ
ระบบต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาและดำเนิน
โครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพื่อ
กำหนดอนาคต

ประชาชนมีการ
ยอมรับและเช่ือมั่น

ต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 86 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 87 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 88 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 89 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
2566 2567 2568 2569 2570 

ประเทศด้านการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบนหลัก
ของการมีส่วนร่วม
และธรรมมาภิบาล 

 
2) แนวทางการพัฒนา 
 
 เป้าหมายที่  1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ด้านการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้าน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาล 

(2.1) การปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2.2) การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และทันสมัย 

 (2.3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาคและ
ชุมชน ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม 

 (2.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลไก
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  

(3.๑) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.5 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ      
สิ่งแวดล้อม 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 4,936.50 ล้านบาท 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 ๒๕70 วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

940.70 
 

1,052.20 1,042.20 948.20 953.20  4,936.50 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ต่างประเทศ 

- - - - - - 

อื่นๆ  - - - - - - 
 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีคณุภาพ
ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

อันดับของประเทศ
ด้านความยั่งยืนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับโลก 
 
 

อยู่ในระดับ
ต่ำกว่า 40 
ประเทศแรก

ของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ำกว่า 40 
ประเทศแรก

ของโลก 

อยู่ในระดับตำ่
กว่า 40 

ประเทศแรก
ของโลก 

อยู่ในระดับ
ต่ำกว่า 40 
ประเทศแรก

ของโลก 

อยู่ในระดับตำ่
กว่า 40 

ประเทศแรก
ของโลก 

ดัชนีสมรรถนะ 
สิ่งแวดล้อม  

Environmental  
Performance  
Index (EPI) 

 

55 55 55 55 55 

2. ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ 
ทันสมัย 

ร้อยละของ 
กฎหมายทีไ่ด้รบั 
การทบทวนแก้ไข  
ปรับปรุงและ/หรือ 
ยกเลิก กฎหมายที ่

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
2566 2567 2568 2569 2570 

หมดความจำเป็น 
หรือไมส่อดคล้อง 
กับสภาพการณ์  

หรือท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการดำรงชีวิต 
หรือการประกอบ 

อาชีพ 
3. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลตามแนวทาง
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
(BCG Economy) 

ร้อยละความสำเรจ็
ภายใต้แผน
ขับเคลื่อน 

การผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 

2560-2579 
(SCP Roadmap  
2017- 2036) 
(Joint Mission) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

ร้อยละชุมชนท่ี 
ได้รับการ 
สนับสนุน 
เงินกองทุน 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตเิพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 

4. มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพ และ
คุ้มค่าในเชิงเศรษฐมิติ 

ร้อยละการเพิ่มขึ้น 
ของมูลค่า  

ผลิตภณัฑ์มวล 
รวมประชาชาติที่ 
เกิดจากทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (GDP  

Impact) 

ปีฐาน ปีฐาน ปีฐาน ปีฐาน ปีฐาน 

5. จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

ปริมาณขยะหรือน้ำ
เสียที่ได้รับการ

จัดการ โดยระบบ
กำจัดของเสียรวม
หรือระบบบำบัดน้ำ

เสียรวม ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวดั ที่มี
แผนจะดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็
และเปดิเดินระบบ 

ภายในปีงบประมาณ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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2) แนวทางการพัฒนา 
 เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

(2.1) จัดทำแผนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
 (2.2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (2.3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนฯ 
 (2.4) จัดทำ ขับเคลื่อน และติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนบริหารจัดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 (2 .5 ) จั ดทำแผนการบริห ารจัดการตามแนวทางดั ชนี สมรรถนะสิ่ งแวดล้ อม 

Environmental Performance Index (EPI)  
 เป้าหมายที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
ทันสมัย 

(2.6) นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 (2.7) เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลไกตาม (ร่าง) 
พระราชบัญญัติควาหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลตาม
แนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) 

(2.8) จัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (2.9) ขับเคลื่อนและประสานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม 

 (2.10) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนฯ 
 (2.11) ทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 (2.12) จัดทำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 (2.13) จัดทำแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการจูงใจเพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินงานขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 (2.14) รวบรวมข้อมูล metadata และข้อมูลอ่ืนที่จำเป็น เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลและ

การคำนวณ เพ่ือให้ได้แนวทางท่ีเป็นสากลหรือสหประชาชาติกำหนด 
 (2.15) รวบรวมข้อมูลการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และ

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคทรัพยากรของประเทศ อาทิ ชีวมวล เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่โลหะ 
และแร่อโลหะ ระหว่างปี 2559 ถึงปีปัจจุบัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (2.16) พัฒนาข้อมูลผลการประเมินความคุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการผลิตและการบริโภค : ฟุตพริ้นต์วัสดุ (Material Footprint; MF) การบริโภควัสดุพ้ืนฐานในประเทศ 
(Domestic Material Footprint; DMF) และข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อาทิ การเกิดของเสีย การใช้
ที่ดิน การใช้พลังงาน และก๊าซเรือนกระจก 

 (2.17) ทวนสอบข้อมูลค่าฟุตพริ้นต์วัสดุ และการบริโภควัสดุพ้ืนฐานในประเทศโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

 (2.18) สัมภาษณ์ผู้กำหนดนโยบายจากภาคเกษตร ดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง แร่ธาตุ พลังงาน 
อุตสาหกรรม และพาณิชย์เพื่อหาทาง ออกการกำหนดนโยบาย การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 (2.19) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผลักดันการปฏิบัติ ในการใช้
และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 (2.20) สนับสนุนองค์ความรู้ ให้พ้ืนที่ / ชุมชน ได้มีโอกาสรับการสนับสนุนจากกองทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก เพ่ือให้เกิด
คุณประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ากับประชาชน 
 เป้าหมายที่ 4 มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในเชิงเศรษฐมิติ 

 (2.21) ศึกษา สำรวจ จัดทำแผนที่ ระบุพิกัด รวมทั้งประเมินปริมาณและมูลค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทแต่ละชนิด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและมูลค่าในแต่ละปี 

 (2.22) จัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และคงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 5 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 (2.23) เพ่ิมศักยภาพจังหวัดในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณและกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำหรับการก่อสร้างหรือดำเนินการเพ่ือให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม 
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

 (2.24) สนับสนุนการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและขยะมูลฝอยให้ถูกหลัก
วิชาการ โดยส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหาร
จัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ และคำนึงถึงการนำกลับใช้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  

(3.๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(3.2) โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนตามแนวทาง
ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(3.3) โครงการอุดหนุนงบประมาณในการจัดการมลพิษ 
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3.6 แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น 240.75 ล้านบาท 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 ๒๕70 วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

40.33 
 

65.34 40.20 50.84 44.04 240.75 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ต่างประเทศ 

- - - - - - 

อื่นๆ  - - - - - - 
 
 
1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ  

ร้อยละความพึง
พอใจต่อการ

ดำเนินงานของ สผ. 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ร้อยละ 86 ร้อยละ 88 

2. บุคลากร สผ. มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจรติ  

ค่าคะแนนตาม
เกณฑ์การประเมิน 
ITA (ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 
ITA)  

 

85 คะแนน 86 คะแนน 87 คะแนน 88 คะแนน 89 คะแนน 

3. การประชาสมัพันธ์
สามารถเข้าถึงและ
แพร่หลายมากขึ้น 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงาน

ด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 84 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 86 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 87 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 88 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566-2570 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.นำเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ สผ. 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.จำนวนนโยบาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวทางปฏิบัติ หรือ
มาตรฐานเพื่อการใช้
งานด้านดิจิทัลอยา่ง
ปลอดภัย  

- 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง - 

 2.จำนวนงานท่ี
ให้บริการประชาชน
ผ่านระบบดิจิทลัของ 
สผ. ท่ีสามารถ
ให้บริการครบจบ
ด้วยระบบดิจิทัล 
(End-to-End 
Services)  
 

- - - - 1 เรื่อง 

 3. จำนวนข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ
ของ สผ. ท่ีมีการบูร
ณาการ แลกเปลี่ยน 
หรือเช่ือมโยง
ระหว่างภายใน
หน่วยงานหรือ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 1 ข้อมูล 

 4. ร้อยละของ
จำนวนข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
พนักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม และ
ลูกจ้างประจำของ 
สผ. ท่ีได้รับการ
อบรมทักษะด้าน
ดิจิทัล ตามแนวทาง
ที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

4. บุคลากรภาครัฐยดึ
ค่านิยมในการทำงาน
เพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจติสำนึก 
มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ 

ดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘1  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘2 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘3  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘4  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘5  
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2) แนวทางการพัฒนา 
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(2.1) พัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
 เป้าหมายที่ 2 บุคลากร สผ. มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 (2.2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 เป้าหมายที่ 3 การประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงและแพร่หลายมากขึ้น 

 (2.3) ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์เข้าสู่รูปแบบยุคดิจิทัล เพ่ือสร้างการรับรู้โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 4 เป็นองค์กรที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและนวัตกรรม เพ่ือการกำหนด
นโยบายและขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2.4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 (2.5) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ 

 (2.6) การพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมด้านดิจิทัล 
 เป้าหมายที่ 5 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

 (2.7) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับประเด็น อุบัติ ใหม่ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (2.8) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความเข้าใจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 (2.9) เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรอบรู้ (รู้ลึก รู้รอบ รู้เชี่ยวชาญ รู้บูรณาการ) 
 (2.10) พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
 (2.11) พัฒนาความพร้อมผู้บริหารทุกระดับ อย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ให้ทันกับความต้องการด้านกำลังคน และขีดความสามารถที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

3) แผนงาน/โครงการ สำคญั  
(3.๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. 
(3.2) โครงการขับเคลื่อน สผ. สู่องค์กรดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๕
การติดตามและประเมินผล
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ส่วนที่ 5 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 และสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเข้าที่ประชุ มคณะกรรมการจัดทำ
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
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงแผนปฏิบัติการราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน ต่าง ๆ 
 
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 
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7.20 8.50 14.00 13.50 10.00 53.20

๑. โครงการจัดท าเป้าหมายและแนว
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมท่ี
ประเทศก าหนด ฉบับท่ี 2 (NDC2)

2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 กปอ.

๒. โครงการศึกษาศักยภาพและ
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกใน
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial 
Processes and Product Use: 
IPPU)

0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 กปอ.

๓. โครงการศึกษาการจัดท าร่าง
กฎหมายล าดับรองภายใต้ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 กปอ.

๔. โครงการจัดท ารูปแบบและ
แนวทางในการบริหารจัดการ
คาร์บอนเครดิตท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ*

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 กปอ.

๕. โครงการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี ๑๓

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 กปอ.

๖. โครงการศึกษามาตรการและ
กลไกในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของภาคเอกชนในการลด
ก๊าซเรือนกระจก

0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 4.50 กปอ.

๗. โครงการเตรียมความพร้อมของ
ภาคเอกชนต่อมาตรการปรับราคา
คาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของ
สหภาพยุโรป (Carbon Border 
Adjustment Mechanism: CBAM)

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 กปอ.

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

flagship project : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

75
(ปี 256๗)

90
(ปี 256๘)

1. สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เช่น พลังงาน
 ขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการ
ของเสีย ฯลฯ ด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

2. สนับสนุน/ด าเนินการวิจัยและพัฒนา แผนกลไก/มาตรการ/
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้ภาคเอกชนและภาคีท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนและ
ขับเคล่ือนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างน้อย 2 
กลไก/มาตรการ

แผนปฏิบัติราชการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

อย่างน้อย 1 
กลไก/มาตรการ

อย่างน้อย 2 
กลไก/มาตรการ

อย่างน้อย 1 
กลไก/มาตรการ

อย่างน้อย 1 
กลไก/มาตรการ

จ านวนแผนกลไก/มาตรการ2. มีแผนกลไก/มาตรการ
เพ่ือสนับสนุนและขับเคล่ือน
การด าเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณ (ล้านบาท)
กองเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย

1. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลงตามกรณีปกติ 
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

44
(ปี 2564)

45
(ปี 256๕)

60
(ปี 256๖)

42
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แผนปฏิบัติราชการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณ (ล้านบาท)
กองเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย

๘. โครงการจัดท าแผนการปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๒

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 กปอ.

๙. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรการและกลไกในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานของภาคเอกชนใน
การลดก๊าซเรือนกระจก

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 กปอ.

๑๐. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเจรจาภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความตกลงปารีส

๐.๐๐ 4.50 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 4.50 กปอ.

๑๑. การก าหนดแนวทางการจัดท า
กรอบท่าทีของประเทศไทยในการ
เจรจา การด าเนินงานและความ
ร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ในช่วงปี
 พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๓

๐.๐๐ ๐.๐๐ 4.50 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 4.50 กปอ.

๑๒. การวิเคราะห์ผลกระทบและ
พันธกรณีของประเทศไทยต่อ
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ค.ศ. ๒๐๒๕
 เพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงาน
ภายในประเทศ)

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 4.50 ๐.๐๐ 4.50 กปอ.

7.20 8.50 14.00 13.50 10.00 53.20

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓. มีการศึกษาเพ่ือก าหนด
ท่าทีด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย ส าหรับการประชุม
เจรจาระดับนานาชาติ

มีการก าหนดหรือส่ือสาร
ท่าทีด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทยในเวทีระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี (การ
ส่ือสารและแสดงจุดยืน เช่น
 NC BUR Submission 
ถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย ฯลฯ)

อย่างน้อย ๑ 
คร้ังต่อปี

อย่างน้อย ๑ 
คร้ังต่อปี

อย่างน้อย ๑ 
คร้ังต่อปี

2. สนับสนุน/ด าเนินการวิจัยและพัฒนา แผนกลไก/มาตรการ/
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้ภาคเอกชนและภาคีท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนและ
ขับเคล่ือนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. มีแผนกลไก/มาตรการ
เพ่ือสนับสนุนและขับเคล่ือน
การด าเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จ านวนแผนกลไก/มาตรการ อย่างน้อย 1 
กลไก/มาตรการ

อย่างน้อย 1 
กลไก/มาตรการ

เงินงบประมาณแผ่นดิน

อย่างน้อย ๑ 
คร้ังต่อปี

อย่างน้อย 2 
กลไก/มาตรการ

อย่างน้อย 1 
กลไก/มาตรการ

อย่างน้อย 2 
กลไก/มาตรการ

๓. ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดท าท่าทีใน
ประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันและผลักดันให้
เกิดการส่ือสารและแสดงจุดยืนท่าทีด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยไปยังอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ/เวทีระดับนานาชาติ รวมท้ังประสาน
ความมือระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

อย่างน้อย ๑ 
คร้ังต่อปี
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18.15 34.05 20.70 30.00 18.20 121.10

1. คลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ี
แสดงผลระดับพ้ืนท่ี

จ านวนพ้ืนท่ี ๓ พ้ืนท่ี ๓ พ้ืนท่ี ๓ พ้ืนท่ี ๓ พ้ืนท่ี ๓ พ้ืนท่ี 1. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพท่ีเป็นมาตรฐานสากลและ
บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน/พ้ืนท่ีเป้าหมาย

1. พัฒนาระบบข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพท่ีเป็นมาตรฐานสากล
และบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงาน/พ้ืนท่ีเป้าหมาย*

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 40.00 กลช.

2. ผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ

จ านวนรายงาน รายงาน 1 ฉบับ รายงาน ๑ ฉบับ รายงาน ๑ ฉบับ รายงาน 1 ฉบับ รายงาน ๑ ฉบับ 2. ติดตามแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 2. โครงการติดตามแผนปฏิบัติการ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ

4.00 0.05 0.05 4.00 0.05 8.15 กลช.

3. เสริมสร้างสมรรถนะภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะชุมชนท้องถ่ินใน
การจัดท ากลไกกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพ่ือให้เกิดความตระหนักและ
สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

3. โครงการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมี
ความส าคัญต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ : การพัฒนากลไกทาง
เศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจใน
การอนุรักษ์นกอพยพและใช้
ประโยชน์ถ่ินท่ีอยู่อาศัยของนก
อพยพอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ีเครือข่าย
นกอพยพ*

2.50 8.00 0.00 8.00 0.00 18.50 กลช.

4. การบูรณาการความหลากหลาย
ทางชีวภาพสู่ภาคการเกษตร 
(Cross sectoral collaboration for 
mainstreaming Biodiversity into 
agricultural sectors)

ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากโครงการ
ความร่วมมือ

ระหว่าง
อาเซียนและ
สหภาพยุโรป
ว่าด้วยการ

อนุรักษ์ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และการ

จัดการพ้ืนท่ี
คุ้มครอง

ในอาเซียน 
( BCAMP)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กลช.

5. การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสากล
แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กลช.

6. การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันนก
อพยพโลก

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กลช.

7. การประชุมเผยแพร่ผลการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การประชุมท่ีเก่ียวข้อง

0.15 0.00 0.15 0.00 0.15 0.45 กลช.

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 - 1 พ้ืนท่ี  - 1 พ้ืนท่ี

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  ผ่านเครือข่ายใน
ระดับประเทศและภูมิภาค โดยครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา และภาคประชาสังคม

แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

flagship project : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

3. เครือข่ายภาคประชาชน
ท่ีมีความตระหนักในด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

จ านวนเครือข่าย 1 พ้ืนท่ี
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แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

4. ด ารงวิถีชีวิตแนวใหม่ตาม
แนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่
(BCG Economy)

 -  -  -  -  -  - 5. สนับสนุนการด าเนินงานในการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการขับเคล่ือน Bio Economy

8. โครงการขับเคล่ือน Bio 
Economy (โครงการตามแผนแม่บท
 ทส.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กลช.
(สนับ
สนุน)

9. โครงการเพ่ิมศักยภาพแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์เชิง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุล (โครงการตามแผนแม่บท
 ทส.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กลช.
(สนับ
สนุน)

10. การจัดการชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีมี
ล าดับความส าคัญสูง

0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 2.50 กลช.

11. การศึกษาข้อมูลสถานภาพนก
อพยพ และนกประจ าถ่ินท่ีส าคัญ
ของประเทศไทย

0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 กลช.

12. โครงการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมี
ความส าคัญทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ: การประเมินศักยภาพ
พ้ืนท่ีเพ่ือขับเคล่ือนกลไกการบริหาร
จัดการอย่างย่ังยืน

0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 กลช.

13. โครงการบูรณาการเร่ืองบัญชี
ต้นทุนทางธรรมชาติเข้าสู่นโยบาย
และกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือการจัดการภูมิทัศน์ท่ี
ย่ังยืน (Integration of Natural 
Capital Accounting in Public 
and Private Sector Policy and 
Decision-making for Sustainable 
Landscapes)

ได้รับการ
สนับสนุนงบ
ประมานจาก

กองทุน
ส่ิงแวดล้อมโลก

ได้รับการ
สนับสนุนงบ
ประมานจาก

กองทุน
ส่ิงแวดล้อมโลก

ได้รับการ
สนับสนุนงบ
ประมานจาก

กองทุน
ส่ิงแวดล้อมโลก

ได้รับการ
สนับสนุนงบ
ประมานจาก

กองทุน
ส่ิงแวดล้อมโลก

ได้รับการ
สนับสนุนงบ
ประมานจาก

กองทุน
ส่ิงแวดล้อมโลก

0.00 กลช.

14. โครงการประเมินระบบนิเวศ
ระดับชาติ (National Ecosystem 
Assessment: NEA)

 ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จาก 

International
 Climate 

Initiative (IKI)

 ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จาก 

International
 Climate 

Initiative (IKI)

 ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จาก 

International
 Climate 

Initiative (IKI)

 ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จาก 

International
 Climate 

Initiative (IKI)

0.00 0.00 กลช.

15. โครงการการจัดท าและ
ขับเคล่ือนกลไกการด าเนินงานตาม 
(ร่าง) พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 กลช.

18.15 34.05 20.70 30.00 18.20 121.10

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

อยู่ในอันดับต่ า
กว่า 114 

ประเทศแรกของ
โลก

อันดับความหลากหลาย
พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และถ่ินท่ี

อยู่ในระดับโลก

5. สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้
เกิดความสมบูรณ์เชิงพ้ืนท่ี

 -อยู่ในอันดับต่ า
กว่า 114 

ประเทศแรกของ
โลก

 -  -

เงินงบประมาณแผ่นดิน

6. พิทักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก และส่งเสริม ฟ้ืนฟู ความ
สมบูรณ์ทางนิเวศ ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
สังคม ให้เกิดการบูรณาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีทิศทาง
8. เสริมสร้างกลไก เคร่ืองมือ กฎหมาย และมาตรการ ในการสงวน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดความสมบูรณ์ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
9. น าเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
 .... เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
10. เตรียมความพร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนกลไกตาม 
(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
11. เตรียมการจัดท า (ร่าง) อนุบัญญัติเพ่ือรองรับ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
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39.50 55.50 46.50 34.50 55.50 231.50

1. โครงการจัดการส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม เพ่ือความ
ย่ังยืนตามภูมินิเวศ : การจัดท าผัง
พ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ราย
ประเภท และการจัดท าผังภูมินิเวศ
แหล่งธรรมชาติ รายประเภท 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าผังพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม 
รายประเภท ในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
(ตอนบน-ตอนกลาง)* (ปี 2566) 
(หมายเหตุ ปี 66-70 ปีละพ้ืนท่ี)

6.00 16.00 6.00 6.00 6.00 40.00 กธศ.

1.1 กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าผังพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม 
รายประเภท ในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
(ตอนบน)*

6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 กธศ.

1.2 โครงการจัดท าผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์
แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชน
เก่าตามภูมินิเวศ พ้ืนท่ีภาคกลาง
ตอนล่าง*

0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 กธศ.

1.3โครงการขับเคล่ือนอัตลักษณ์ท่ี
โดดเด่นของแหล่งศิลปกรรม 
ประเภทย่านชุมชนเก่า เพ่ือเสริม
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม*

0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 กธศ.

1.4 กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าผังพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม 
รายประเภท ในพ้ืนท่ีภาคกลาง  
(ตอนบน- ตอนกลาง)

0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 กธศ.

1.5 กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าผังพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม 
รายประเภท ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 กธศ.

1.6 กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าผังพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม 
รายประเภทในพ้ืนท่ีภาคใต้  (ฝ่ังอ่าว
ไทย)

0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 กธศ.

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการ
สงวนรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอย่าง
ย่ังยืน
2.จัดท าฐานข้อมูลท่ีใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ี
เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ีอนุรักษ์
3.จัดท าแผนผังภูมินิเวศ
4.ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม

แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

flagship project : โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษเอย่างย่ังยืน

พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการสงวน
 รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปัตยกรรม 

และศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี

1. ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยใน ๓ จังหวัด ของ ๒ ภาค
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

2. โครงการจัดการส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม เพ่ือความ
ย่ังยืนตามภูมินิเวศ: การจัดท าผัง
พ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมราย
ประเภท และการจัดท าผังภูมินิเวศ
แหล่งธรรมชาติรายประเภท 
กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าผังภูมินิเวศ
แหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ (ฝ่ังอันดามัน) 
(ปี 2566) (หมายเหตุ ปี 66-70 ปี
ละพ้ืนท่ี)

0.00 5.00 6.00 5.00 5.00 21.00 กธศ.

2.1 โครงการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ
การอนุรักษ์พ้ืนท่ีส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติประเภทชายหาด ในพ้ืนท่ี
ภาคกลางและภาคตะวันออก*

0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 กธศ.

2.2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าผังภูมิ
นิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ใน
พ้ืนท่ีภาคใต้ (ฝ่ังอ่าวไทย)* (แหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตามมติ 
ครม. 7 พ.ย. 32)

0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 กธศ.

2.3 กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าผังภูมิ
นิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตาม
มติ ครม. 7 พ.ย. 32)

0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 กธศ.

2.4 กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าผังภูมิ
นิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ใน
พ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน (แหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตามมติ 
ครม. 7 พ.ย. 32)

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 กธศ.

3. โครงการขับเคล่ือนแนวทางการ
ใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 24.00 กธศ.

4. โครงการการขับเคล่ือนผังและ
แผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ (โครงการ 
อพ.สธ.)  (หมายเหตุ ปี 66-70 ปี
ละพ้ืนท่ี)

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 กธศ.

4.1 น้ าตกธารารักษ์ จังหวัดตาก 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 กธศ.

4.2  พ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติประเภท
โป่งพุร้อน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง
 1 พ้ืนท่ี

0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 กธศ.

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการสงวน
 รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปัตยกรรม 

และศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี

1. ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

1. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการ
สงวนรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอย่าง
ย่ังยืน
2.จัดท าฐานข้อมูลท่ีใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ี
เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ีอนุรักษ์
3.จัดท าแผนผังภูมินิเวศ
4.ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม
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เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยใน ๓ จังหวัด ของ ๒ ภาค



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

4.3 พ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติประเภท
ชายหาดและเกาะ ในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
(ฝ่ังอันดามัน) 1 พ้ืนท่ี

0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 กธศ.

4.4 พ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติประเภท
แหล่งน้ าในพ้ืนท่ีภาคกลาง/ตะวันออก
 1 พ้ืนท่ี

0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 กธศ.

4.5 พ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติประเภท
ชายหาดและเกาะในภาคใต้ (ฝ่ังอ่าว
ไทย) 1 พ้ืนท่ี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 กธศ.

5. โครงการประเมินสถานภาพแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์รองรับการ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน

0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 16.00 กธศ.

6. โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศ
เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีให้
สมดุลและย่ังยืน* 
(หมายเหตุ ปี 66 ภาคกลาง* ปี 68
 ภาคตะวันตก-ออก ปี 70 ภาคใต้)

8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 24.00 กชพ.

7. โครงการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
ข้อมูลส่ิงแวดล้อมชุมชน

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 กชพ.

8. โครงการทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน
เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2563 – 2580 
(ช่วงคร่ึงแผน)

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 กชพ.

9. โครงการการขับเคล่ือนการ
จัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างย่ังยืน

0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 กชพ.

เอกสารคู่มือแนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อแหล่ง 

(Heritage Impact 
Assessments, HIAs) ของ

ประเทศไทย

1 เร่ือง  -  -  -  - 10. โครงการการศึกษาแนวทางการ
ประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก 
(Heritage Impact Assessments, 
HIAs)*

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 กธศ.

แพลตฟอร์มการรายงาน
สถานภาพแหล่งมรดกโลก

ของไทย

 - 1 ระบบ  -  -  - 11. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการรายงานสถานภาพแหล่ง
มรดกโลกของไทย*

0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 กธศ.

พ้ืนท่ีท่ีมีแผนจัดการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม เพ่ือสนับสนุนการ
เป็นมรดกโลก

 -  - 1 พ้ืนท่ี  -  - 12. แผนจัดการการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
เมืองโบราณศรีเทพ เพ่ือสนับสนุน
การเสนอข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 กธศ.

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการ
สงวนรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งศิลปกรรม โบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอย่าง
ย่ังยืน
2.จัดท าฐานข้อมูลท่ีใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ี
เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนท่ีอนุรักษ์
3.จัดท าแผนผังภูมินิเวศ
4.ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม

1. ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการสงวน
 รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปัตยกรรม 

และศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี

5. การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

2. การขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามพันธกรณี
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมินิเวศ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

3. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการประกาศ
เป็นพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมมีการบริหาร
จัดการอย่างย่ังยืน

 - จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้ประกาศ
เป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี
- การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือ

การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เชิงพ้ืนท่ี

2 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี 6. การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
7. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมท่ีประกอบด้วยระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม และระบบรายงานการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม
8. การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม
9. การสร้างและขับเคล่ือนการด าเนินงานของเครือข่ายการเฝ้าระวัง
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
10. การรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมแต่ละพ้ืนท่ี
11. การสร้างความรู้เข้าใจในกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง เร่ือง 
ก าหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

 13.1 โครงการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
 13.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 กชพ.

4. นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือขับเคล่ือน
พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง สนับสนุนให้เกิด
พ้ืนท่ีสีเขียวใน

เขตเมือง 
ร้อยละ ๓

สนับสนุนให้เกิด
พ้ืนท่ีสีเขียวใน

เขตเมือง 
ร้อยละ ๓

สนับสนุนให้เกิด
พ้ืนท่ีสีเขียวใน

เขตเมือง 
ร้อยละ ๓

สนับสนุนให้เกิด
พ้ืนท่ีสีเขียวใน

เขตเมือง 
ร้อยละ ๓

สนับสนุนให้เกิด
พ้ืนท่ีสีเขียวใน

เขตเมือง 
ร้อยละ ๓

12. รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง การ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน

14. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านส่ิงแวดล้อมและพ้ืนท่ีสีเขียว 
(Thai Green Urban: TGU)

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 กชพ.

๕. เมืองในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้รับการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน

จ านวนเมืองในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ี

ได้รับการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ให้ดีข้ึน

๑ เมือง ๑ เมือง ๑ เมือง ๑ เมือง ๑ เมือง 13. พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเมืองท่ีมี
คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี

15. โครงการจัดท าแนวทางการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี
พัฒนาพิเศษ

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 35.00 กชพ.

39.50 55.50 46.50 34.50 55.50 231.50

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

30.55 32.55 40.55 31.50 35.05 170.20

1. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม

30.55 32.55 40.55 31.50 35.05 170.20 กพส.
กวผ.

1.1 การศึกษาทบทวนประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ท่ีเก่ียวข้อง

6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 35.00 กพส.

1.2 การพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(EIA)

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 40.00 กวผ.

1.2.1 การจัดท าแนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กวผ.

1.2.2 การจัดท าแนวทางการ
พิจารณาการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กวผ.

1.2.3 การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ส าหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
และกฎหมายล าดับรองท่ีเก่ียวข้อง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กวผ.

1.2.4 การส่ือสารข้อมูลองค์กรเพ่ือ
เพ่ิมความเช่ือม่ันในกระบวนการ
พิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมต่อทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กวผ.

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 86

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 88

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 89

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

1. การปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการ
พัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ 
และทันสมัย
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนการกระจาย
อ านาจอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาคและชุมชน 
ท่ีครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยกลไกการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีการยอมรับและ
เช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเช่ือม่ันต่อ
ระบบต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนิน
โครงการท่ียกระดับกระบวน
ทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลัก
ของการมีส่วนร่วมและธรรม
มาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

flagship project : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติราชการด้านการยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

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

3.00 3.50 4.00 4.00 4.50 19.00 กพส.

1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการอนุญาตเป็นผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 14.00 กพส.

1.5 การติดตามและการรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในภาพรวม 
พร้อมข้อเสนอแนะและความเห็น 
ตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี
 2) พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 กพส.

1.6 การพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Smart EIA Plus)

2.55 3.55 10.55 1.00 3.55 21.20 กพส.

1.7 การศึกษาเพ่ือปรับปรุงแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 กพส.

1.8 การคัดเลือกและมอบรางวัลแก่
โครงการท่ีปฏิบัติตามมาตรการใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA Monitoring 
Awards)

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 14.00 กพส.

30.55 32.55 40.55 31.50 35.05 170.20

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน

1. การปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการ
พัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ 
และทันสมัย
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนการกระจาย
อ านาจอย่างมีธรรมาภิบาล ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาคและชุมชน 
ท่ีครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยกลไกการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมี
การยอมรับและเช่ือม่ันต่อ
ระบบต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนาและด าเนิน
โครงการท่ียกระดับกระบวน
ทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศด้านการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมบนหลัก
ของการมีส่วนร่วมและธรรม
มาภิบาล

ประชาชนมีการยอมรับและ
เช่ือม่ันต่อระบบการ
ประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 86

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 88

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 89

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

31.20 42.20 32.20 32.20 29.20 167.00

๑. โครงการยกระดับสถานะการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย มุ่ง
สู่การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

0.00 8.00 8.00 5.00 5.00 26.00 กยผ.

๒. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวมมุ่งสู่การ
เติบโตอย่างย่ังยืน*

8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 กยผ.

ดัชนีสมรรถนะ
ส่ิงแวดล้อม 

Environmental 
Performance 

Index (EPI)

55 55 55 55 55 4. จัดท า ขับเคล่ือน และติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ
5. จัดท าแผนการบริหารจัดการตามแนวทางดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม
 Environmental Performance Index (EPI)

3. โครงการดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม
(โครงการตามแผนแม่บท ทส.)

10.00 15.00 10.00 10.00 10.00 55.00 กยผ.

4. โครงการขับเคล่ือนระบบยุติธรรม
ส่ิงแวดล้อม

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 กนต.
ทุกกอง

4.1 การพัฒนา ทบทวน ปรับปรุง 
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ใน
ส่วนของ สผ.

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 กนต.

5. โครงการส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคท่ีย่ังยืนของประเทศไทย

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 กยผ.

6. โครงการศึกษาความเหมาะสมใน
การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/
มาตรการจูงใจเพ่ือสนับสนุนและ
ขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ี
ย่ังยืน: การผลิตท่ีย่ังยืน*

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 กยผ.

7. การก าหนดมาตรการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีต้นน้ าล าธาร
 ประจ าปีงบประมาณ 2566*

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 กยผ.

8. การติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม

0.00 5.00 0.00 3.00 0.00 8.00 กตป.

9. จัดท ารายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อม

3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 19.00 กตป.

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 8. จัดท าแผนท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
9. ขับเคล่ือนและประสานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม
10. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนฯ
11. ทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์
12. จัดท ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานขับเคล่ือนการผลิตท่ีย่ังยืนท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย 
13. จัดท าแนวทางและกลไกในการขับเคล่ือนมาตรการจูงใจเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานขับเคล่ือนการผลิตท่ีย่ังยืนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม

 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

flagship project : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลตาม
แนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่
 (BCG Economy)

ร้อยละการด าเนินงาน
ภายใต้แผนขับเคล่ือน

การผลิตและการบริโภคท่ี
ย่ังยืน พ.ศ.

2560-25๘๐ (SCP 
Roadmap 

2017- 203๗) (Joint 
Mission)

อยู่ในระดับต่่า
กว่า 40 

ประเทศแรกของ
โลก

อยู่ในระดับต่่า
กว่า 40 

ประเทศแรกของ
โลก

1. จัดท่าแผนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม       
2. ขับเคล่ือนการด่าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
3. ติดตามและประเมินผลการด่าเนินการภายใต้แผนฯ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

6. ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนท่ี สผ. 
ดูแล ให้มีเน้ือหาท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เท่าท่ีจ าเป็น 
รวมถึงไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามของประชาชน
7. จัดท าระบบฐานข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีการ
ประกาศใช้แล้ว โดยจัดให้มีระบบท่ีสามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย

1. สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึน
อย่างย่ังยืน

อันดับของประเทศด้าน
ความย่ังยืนและคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับโลก

อยู่ในระดับต่่า
กว่า 40 

ประเทศแรกของ
โลก

อยู่ในระดับต่่า
กว่า 40 

ประเทศแรกของ
โลก

อยู่ในระดับต่่า
กว่า 40 

ประเทศแรกของ
โลก

ร้อยละ 1002. ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้
ทันสมัย

ร้อยละ 80ร้อยละ 70ร้อยละ 60ร้อยละ 50 ร้อยละของ
กฎหมายท่ีได้รับ

การทบทวนแก้ไข 
ปรับปรุงและ/หรือ
ยกเลิก กฎหมายท่ี
หมดความจ าเป็น
หรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ 

หรือท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบ

อาชีพ
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

57.00 57.00 57.00 63.00 71.00 305.00

10. โครงการประเมินความคุ้มค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดจากการผลิตและการบริโภค
(โครงการตามแผนแม่บท ทส.)

0.00 0.00 0.00 3.00 7.00 10.00 กตป.

10.1 โครงการประเมินความคุ้มค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดจากการผลิตและการบริโภค*  
(โครงการตามแผนแม่บท ทส.)

0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00

10.2 โครงการประเมินความคุ้มค่า
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเฉพาะเร่ือง

0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00

 ร้อยละชุมชนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน
เงินกองทุน

ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 20. สนับสนุนองค์ความรู้ ให้พ้ืนท่ี / ชุมชน ได้มีโอกาสรับการ
สนับสนุนจากกองทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ท้ังในระดับประเทศ และระดับโลก เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์และ
เกิดความคุ้มค่ากับประชาชน

11. โครงการส่งเสริมให้พ้ืนท่ี / 
ชุมชน ได้รับการสนับสนุนจาก
เงินกองทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(โครงการตามแผนแม่บท ทส.)

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00 กบก.

4. มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่าใน
เชิงเศรษฐมิติ

ร้อยละการเพ่ิมข้ึน
ของมูลค่า 

ผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติท่ี
เกิดจากทรัพยากร

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (GDP 

Impact)

ปีฐาน ปีฐาน ปีฐาน ปีฐาน ปีฐาน 21. ศึกษา ส ารวจ จัดท าแผนท่ี ระบุพิกัด รวมท้ังประเมิน
ปริมาณและมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทแต่ละชนิด 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในปริมาณและมูลค่าในแต่ละปี
22. จัดท าระบบบัญชีเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และคงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

12. โครงการพัฒนาระบบบัญชี
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
(โครงการตามแผนแม่บท ทส.)

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 35.00 กตป.

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

flagship project : โครงการส่งเสริมการด ารงวิถีชีวิตแนวใหม่ท่ีย่ังยืนแก่ประชาชนตามแนวทางขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

14. รวบรวมข้อมูล metadata และข้อมูลอ่ืนท่ีจ าเป็น เพ่ือศึกษา
วิธีการเก็บข้อมูลและการค านวณ เพ่ือให้ได้แนวทางท่ีเป็น
สากลหรือสหประชาชาติก าหนด
15. รวบรวมข้อมูลการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการ
น าเข้า ส่งออก และข้อมูลสถิติเก่ียวกับการผลิตและการบริโภค
ทรัพยากรของประเทศ อาทิ ชีวมวล เช้ือเพลิงฟอสซิล แร่โลหะ และแร่
อโลหะ ระหว่างปี 2559 ถึงปีปัจจุบัน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
16. พัฒนาข้อมูลผลการประเมินความคุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค : ฟุตพร้ินต์วัสดุ 
(Material Footprint; MF) การบริโภควัสดุพ้ืนฐานในประเทศ 
(Domestic Material Footprint; DMF) และข้อมูลบัญชีส่ิงแวดล้อม
เบ้ืองต้น อาทิ การเกิดของเสีย การใช้ท่ีดิน การใช้พลังงาน และก๊าซ
เรือนกระจก
17. ทวนสอบข้อมูลค่าฟุตพร้ินต์วัสดุ และการบริโภควัสดุ
พ้ืนฐานในประเทศโดยผู้เช่ียวชาญ
18. สัมภาษณ์ผู้ก าหนดนโยบายจากภาคเกษตร ดิน น้ า ป่าไม้ ประมง 
แร่ธาตุ พลังงาน อุตสาหกรรม และพาณิชย์เพ่ือหาทาง ออกการ
ก าหนดนโยบาย การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
19. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผลักดัน
การปฏิบัติ ในการใช้และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความ
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลตาม
แนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่
 (BCG Economy)

ร้อยละความส าเร็จภายใต้
แผนขับเคล่ือน

การผลิตและการบริโภคท่ี
ย่ังยืน พ.ศ.

2560-2579 (SCP 
Roadmap 

2017- 2036) (Joint 
Mission)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

 แผนปฏิบัติราชการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

852.50 953.00 953.00 853.00 853.00 4464.50

13. โครงการสนับสนุนเงินกองทุน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม (เงินนอกงบประมาณ)

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 750.00 กบก.

14. โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการน้ าเสีย
และขยะในระดับจังหวัด

700.00 800.00 800.00 700.00 700.00    3,700.00 กยผ.

15. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวัด

2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 14.50 กยผ.

940.70   1,052.20   1,042.20 948.20 953.20    4,936.50 

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

23. เพ่ิมศักยภาพจังหวัดในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดพร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณและ
กองทุนส่ิงแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส าหรับการ
ก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด
ของเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
24. สนับสนุนการจัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินและขยะมูลฝอย
ให้ถูกหลักวิชาการ โดยส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย
ตามนโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้อง ให้มีการบริหารจัดการน้ าเสียและ
ขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ และค านึงถึงการน ากลับใช้ประโยชน์
สูงสุด เพ่ือช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละ 80ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80ปริมาณขยะหรือน้ าเสียท่ี
ได้รับการจัดการ โดยระบบ
ก าจัดของเสียรวมหรือระบบ

บ าบัดน้ าเสียรวม ภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ

จังหวัด ท่ีมีแผนจะ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเปิดเดินระบบ ภายใน

ปีงบประมาณ

5. จัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เงินงบประมาณแผ่นดิน

flagship project : โครงการอุดหนุนงบประมาณในการจัดการมลพิษ
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

1.07 1.10 1.10 1.10 1.10 5.47

1. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ

ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของ สผ.

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ร้อยละ 86 ร้อยละ 88 1. พัฒนาหน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง”

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ และความเช่ือม่ัน
ต่อการด าเนินงานของ สผ.

0.57 0.60 0.60 0.60 0.60 2.97 กพร.

2. บุคลากร สผ. มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA)

85 คะแนน 86 คะแนน 87 คะแนน 88 คะแนน 89 คะแนน 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กคจ.

3. การประชาสัมพันธ์
สามารถเข้าถึงและ
แพร่หลายมากข้ึน

ระดับความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 84

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 86

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 88

3. ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์เข้าสู่รูปแบบยุคดิจิทัล เพ่ือ
สร้างการรับรู้โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 สลก.

39.26 64.24 39.10 49.74 42.94 235.28

4. แผนงานท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัย
ด้านดิจิทัล

19.27 36.45 16.31 17.95 16.65 106.63 กตป.

5. แผนงานท่ี ๒ พัฒนากระบวนการ
ท างานและการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

15.55 18.55 12.55 22.05 14.05 82.75 กอง
กตป.

6. แผนงานท่ี ๓ พัฒนาระบบ
การบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล

4.41 9.21 9.21 9.21 9.21 41.25 กอง
กตป.

7. แผนงานท่ี ๔ พัฒนาทักษะของ
บุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านดิจิทัล

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.15 กตป.
สลก.

8. โครงการจัดท าระบบติดตามผล
การด าเนินงานตามมติ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 กยผ.

9. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
(ระยะท่ี 1)

0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 กยผ.

10. โครงการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดนโยบาย
ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ระยะท่ี 1)

0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 กยผ.

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

flagship project : โครงการขับเคล่ือน สผ. สู่องค์กรดิจิทัล

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล
5. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
6. การพัฒนาก าลังคนให้มีความพร้อมด้านดิจิทัล

 -

1 เร่ือง

1 ข้อมูล

ร้อยละ 80

1 เร่ือง

-

1 ข้อมูล

ร้อยละ 80

1 เร่ือง

-

1 ข้อมูล

ร้อยละ 80

1 เร่ือง

-

1 ข้อมูล

ร้อยละ 70

 -

 -

1 ข้อมูล

ร้อยละ 60

1.จ านวนนโยบาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ 
หรือมาตรฐานเพ่ือการใช้
งานด้านดิจิทัลอย่างปลอดภัย
 (3 เร่ือง)

2.จ านวนงานท่ีให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล
ของ สผ. ท่ีสามารถ
ให้บริการครบจบด้วยระบบ
ดิจิทัล (End-to-End 
Services) (อย่างน้อย 1 
เร่ือง) 

3. จ านวนข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของ สผ. ท่ีมี
การบูรณาการ แลกเปล่ียน 
หรือเช่ือมโยงระหว่างภายใน
หน่วยงานหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง (อย่างน้อย 5 
ข้อมูล)

4. ร้อยละของจ านวน
ข้าราชการ พนักงานราชการ
 พนักงานกองทุนส่ิงแวดล้อม
 และลูกจ้างประจ าของ สผ.
 ท่ีได้รับการอบรมทักษะ
ด้านดิจิทัล ตามแนวทางท่ี
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐/๗๐/
๘๐/๘๐/๘๐)

4.น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
 สผ. อย่างมีประสิทธิภาพ

flagship project : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ.

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และการขับเคล่ือนสู่องค์กรดิจิทัล

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และการขับเคล่ือนสู่องค์กรดิจิทัล

โครงการท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นโครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้ 
flagship project ปี 66-70

งบประมาณ (ล้านบาท)
กอง

6. บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ

ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘1

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘2

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘3

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘4

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘5

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับประเด็นอุบัติใหม่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความเข้าใจ และทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี
9. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรอบรู้ (รู้ลึก รู้รอบ รู้เช่ียวชาญ รู้บูรณา
การ)
10. พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน
11. พัฒนาความพร้อมผู้บริหารทุกระดับ อย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงให้ทันกับความต้องการด้านก าลังคน และขีด
ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต

11. โครงการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สผ. ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 สลก.

40.33 65.34 40.20 50.84 44.04 240.75

                                   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-2570) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน
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