ผังการสรุปยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนแมบท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคงแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี นายประยุทธ จันทรโอชา)
ที่เกี่ยวของกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ
(๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฏหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๐ บุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๒) ปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๘) รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
มาตรา ๕๗ รัฐตอง
(๑) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ และจัดใหมีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกีย่ วของ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใชสิทธิและมีสวนรวม ในการดําเนินการดวย
(๒) อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุล และยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวมดําเนินการและไดรบั ประโยชน จากการดําเนินการดังกลาวดวยตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการนั้นอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน ฯลฯ
มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
(๒) จัดใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพรวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองใหมีความเจริญ โดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
(๓) จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อใหประชาชนสามารถมีที่ทากินไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๔) จัดใหมีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น
(๕) สงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนใหมีการผลิตและการใชพลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานอยางยั่งยืน
มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ตองดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา ๒๕๘
ช. ดานอื่น ๆ
(๑) ใหมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและยั่งยืน โดยคานึงถึงความตองการใชน้ําในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน
(๒) จัดใหมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศ เพื่อแกไขปญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอยางเปนระบบ
(๓) จัดใหมีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนดานอื่น ๆ ได

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๖ ดาน (ในสวนที่เกี่ยวของกับ ทส. ดานที่ ๑ ๒ ๔ ๕ และ ๖)
วิสัยทัศนประเทศไทย ๒๕๘๐ "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานความมั่นคง
เปาหมาย : ๑. ประชาชนอยูดี กินดี มีความสุข ๒. บานเมืองมีความมันคงในทุกมิติและทุกระดับ ๓. กองทัพ หนวยงานดานความั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความพรอม ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง ๔. ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคง เปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับ โดยประชาคมระหวางประเทศ ๕. การบริหารจัดการความมั่นคง มีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย : ๑. ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน ๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
เปาหมาย : ๑. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ ๒. กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาส ใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพื่อความสมานฉันท ๓. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น ในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย : ๑. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล ๒. ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ ๓. ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๔. ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๖ : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมาย : ๑. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล ๒. ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ ๓. ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๔. ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล
แผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในสวนของ ทส.

แผนการปฏิรูปประเทศ (๑๑ ดาน)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ในสวนของ ทส.

แผนความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ (๑๖ ดาน)

รับผิดชอบหลัก

ดานที่ ๖ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สวนที่ ๔ : ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๖. การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
เปาหมาย : ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น เกิดศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม
๒. พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเปนกรอบในการพัฒนาเมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี
๓. ลดชองวางความเหลื่อมลาระหวางพื้นท
ประกอบดวย ๒ แผนยอย ดังนี้
๑. การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ
๒. การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอยางยั่งยืน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากรทางบก
(๑.๑) ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
(๑.๒) ทรัพยากรดิน
(๑.๓) ทรัพยากรแร
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ทรัพยากรน้ํา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ สิ่งแวดลอม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ
สูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

๑๑.๑ พัฒนาระบบการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ระหวางการอนุรักษและการพัฒนา
๑๑.๒ เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และทองถิ่น ในการบริหารจัดการ
การตรวจสอบ และการเฝาระวังการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
๑๑.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม
๑๑.๔ สงเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปนภาคีดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

หนา ๔

๑๘. การเติบโตอยางยั่งยืน
เปาหมาย : สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน
ประกอบดวย ๕ แผนยอย ดังนี้
๑. การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๒. การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๓. การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
๔. การจัดการมลพิษที่มผี ลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
และคามาตรฐานสากล
๕. การยกระดับกระบวนทัศน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
๑๙. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
เปาหมาย : ๑. ความมั่นคงดานน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น
๒. ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใชน้ําอยางประหยัดและสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ํา
๓. แมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ ไดรับการอนุรักษ และฟนฟูสภาพใหมีระบบนิเวศที่ดี
แนวทางพัฒนาประกอบดวยแผนยอย ๓ แผน ดังนี้
๑. การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ
๒. เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ําใหทัดเทียม
กับระดับสากล
๓. การอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ
๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เปาหมาย : ๑. ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๒. มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น
ประกอบดวย ๕ แผนยอย ดังนี้
๑. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ
๒. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสังคม
๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม
๔. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพื้นฐาน
๕. ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สนับสนุน
๕. การทองเที่ยว
เปาหมาย : ๑. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
๒. รายไดจากการทองเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
๓. ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
ประกอบไปดวยแผนยอย จํานวนทั้งสิ้น ๖ แผนยอย ไดแก
๑. การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
๒. การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
๓. การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย
๔. การทองเที่ยวสําราญทางน้ํา
๕. การทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๖. การพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว
๑๖. การพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
เปาหมาย : รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพิ่มขึ้นอยางกระจายอยางตอเนื่อง
ประกอบไปดวยแผนยอย จํานวนทั้งสิ้น ๒ แผนยอย ไดแก
๑. การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ
๒. การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นโยบายรัฐบาล (นายประยุทธ จันทรโอชา) ที่เกี่ยวของกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายหลัก ขอที่ ๑๐. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
๑๐.๑ ปกปอง รักษา ฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศ
เพื่อสรางสมดุลทางธรรมชาติและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งพื้นที่
ปาอนุรักษ ปาเศรษฐกิจ ปาชายเลนและปาชุมชน รวมทั้ง
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางจริงจัง รวมถึงเรงฟนฟูปา
เสื่อมโทรม แกไขกฎหมายปาไมที่ซ้ําซอน เรงคืนพื้นที่ปา ฯลฯ

๑๐.๔ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อการพัฒนาประเทศ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
โดยใชประโยชนทรัพยากรแรอยางเหมาะสม เปนธรรม
และคํานึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของประชาชน โดยการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของภาค
ประชาชน จัดทําเขตแหลงแรเพื่อการทําเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพ
แรและมีการอนุรักษและใชประโยชนรวมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ๆ อยางเหมาะสม ฯลฯ

๑๐.๓ สงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แหลงน้ําชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผน
บริหารจัดการน้ํา ๒๐ ปของประเทศ เพิ่มผลิตผล
ในการจัดการและการใชน้ําทุกภาคสวน จัดใหมีน้ําสะอาด
ใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และ
ราคาที่เขาถึงได มีระบบการจัดการน้ําชุมชนที่เหมาะสม
ฯลฯ
นโยบายเรงดวน ขอที่ ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแลงและอุทกภัย ตั้งแตการปองกันกอนเกิดภัย

๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทํากิน
และลดความเหลื่อมล้ําดานการถือครองที่ดิน
โดยจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกราษฎร
ที่ยากไรและเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแหงชาติ การกระจายสิทธิการถือครอง
ใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ําและมีมาตรการปองกัน
การเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร
และผูยากจน ฯลฯ

๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิง่ แวดลอมภายใต
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร

๑๐.๕ แกไขปญหากาซเรือนกระจกและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเนน

๑๐.๗ พัฒนากลไกแกไขปญหาความขัดแยง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญ

๑๐.๘ แกไขปญหาการจัดการขยะและของเสียอยาง
เปนระบบ โดยเริ่มจากการสงเสริมและใหความรู

อยางคุมคาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
โดยการนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ฯลฯ

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก สรางสังคมคารบอนต่ําและ
ปลอดฝุนละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน กําหนดมาตรการ
ควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทําการเพาะปลูกปรับปรุงการบริหาร
จัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสรางความรูความเขาใจของ
ประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฯลฯ

กับการจัดทําระบบการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
มาใชเปนเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวมกันของภาคสวนตาง ๆ
ในสังคม ฯลฯ

ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํา
กลับมาใชซ้ําการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง เพื่อลดปริมาณ
และตนทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนําขยะ
กลับมาใชประโยชนไดโดยงาย ฯลฯ

การใหความชวยเหลือระหวางเกิดภัย และการแกไขปญหา
ในระยะยาว

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
วิสัยทัศน : อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล เพื่อเปนฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในป ๒๕๘๐
เปาหมายการใหบริการที่ ๑
สรางการเติบโตบนสังคมสีเขียวและมาตรฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
(สป.ทส. สผ. อส. ปม. ทธ. ทช. อสพ. ออป. อสส. สพภ.)

เปาหมายการใหบริการที่ ๔
สรางความมั่นคงดานทรัพยากรน้ํา
(สป.ทส. อส. ทน. ทบ.)

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

เปาหมายการใหบริการที่ ๒
ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค
(สป.ทส. อส. ปม. ทธ. ทช. ทบ. อสพ.)

เปาหมายการใหบริการที่ ๕
สงเสริมสังคมใหมีความพรอมรับมือ
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และธรณีพิบัติภัย
(สป.ทส. สผ. สส. อส. ทธ. ทช. อบก.)

เปาหมายการใหบริการที่ ๓
พัฒนาเมืองใหมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและการเติบโต
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(สป.ทส. สผ. คพ. สส. อส. ทช. อบก.)

หนา ๕

ผังความเชื่อมโยงแผนปฎิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
วิสัยทัศน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในป ๒๕๘๐

แผนระดับที่ ๑

พันธกิจ :
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
สป.ทส.
แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ
ในสวนของ สป.ทส.
ประเด็นยอย

แผนระดับที่ ๒

(๑) แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสูแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกระดับ
(๒) ขับเคลื่อน ดําเนินการ สนับสนุน ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง ปองกันและประเมินผลการจัดการเพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีความสมดุลและยั่งยืน
(๓) สงเสริมการมีสวนรวม และบูรณาการความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ในสวนของ สป.ทส.

(๔) พัฒนาระบบ สรางกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงรุก
(๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศอยางมีธรรมภิบาล

ยุทธศาสตรที่ ๔
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ประเด็นหลักที่ ๑๙. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
พัฒนาการจัดการเชิงลุมน้ํา
ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ดานน้ําของประเทศ

อนุรักษณและฟนฟูแมน้ําลําคลอง
และแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒: ทรัพยากรน้ํา

ประเด็นหลักที่ ๑๘. การเติบโตอยางยั่งยืน
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ประเด็นการปฎิรูปที่ ๕: สิ่งแวดลอม

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔: ความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
ในสวนของ สป.ทส.

ประเด็นหลักที่ ๖. พื้นที่และเมืองนาอยูอัจริยะ ๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นสนับสนุน ๕. การทองเที่ยว
๑๖. การพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

สรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตร
ตอสภาพภูมิอากาศ

สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ประเด็นการปฎิรูปที่ ๕:
สิ่งแวดลอม

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔: ความหลากหลายทางชีวภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสราง
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนความมั่นคงแหงชาติ

ไมปรากฎในแผนปฎิบัติราชการ
ป ๒๕๖๓

นโยบายขอที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๑.๒ เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และทองถิ่น ในการบริหารจัดการการตรวจสอบ และเฝาระวังการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ในสวนของ สป.ทส.

นโยบายหลักขอที่ ๑๐ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
คําแถลงนโยบายรัฐบาล
ในสวนของ สป.ทส.

๑๐.๓ สงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหลงน้ํา
ชุมชน และทะเล

๑๐.๘ แกไขปญหาการจัดการขยะและขอเสีอยางเปนระบบ

แผนระดับที่ ๓

ยุทธศาสตรจัดสรร
ป ๒๕๖๓
แผนงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในสวนของ สป.ทส.
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
จัดสรร
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลสัมฤทธิก์ ระทรวงฯ

๑๐.๗ พัฒนากลไกแกปญหาคววามขัดแยง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๐.๕ แกไขปญหา
กาซเรือนกระจกและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

๑๐.๑ ปกปอง รักษา ฟนฟู
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา

ขอ ๔. ยุทธศาสตร
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ขอ ๕. ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนงานยุทธศาสตร ๕.๕ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

ความมั่นคงดานน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น

แมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ
ไดรับการอนุรักษและฟนฟูสภาพ
ใหมีระบบนิเวศที่ดี

แผนงานยุทธศาสตร ๕.๓ : แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดลอม

ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมดีขึ้น

มลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสารเคมีในภาคเกษตรกร
ไดรับการจัดการใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

๑๐.๗ พัฒนากลไกแกปญหา
ความขัดแยง
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แผนงาน ๕.๙ : แผนงานพื้นฐาน
ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

แผนงาน ๕.๑๐ : แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ (ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงานยุทธศาสตร ๕.๔ :
การจัดการผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

แผนงาน ๕.๗ : แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (ดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม)

แผนงานยุทธศาสตร ๕.๑ :
สรางการเติบโตอยางยั่งยืน
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

แผนงานยุทธศาสตร ๔.๑ :
เสริมสรางพลังทางสังคม

แผนงานพื้นฐานดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม)

การปลอยกาซเรือนกระจกลดลง

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงชัน
สูงขึ้น เกิดศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมและความเหลื่อมล้ํา

พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมรวมทั้งปาไมไดรับ
การรักษาตอพื้นที่ทั้งหมดมีสัดสวน
เพิ่มขึ้น

เพิ่มการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการชวยเหลือสังคม

๑. ทรัพยากรธรรมชาติทางบกและทะเลมีเพิ่มขึ้น คงความสมบูรณ และประเทศมีการพัฒนาดานการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ ๔. มลพิษสิ่งแวดลอมลดลงและอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติของประชาชน
๒. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีความสมดุลระหวางการเปนฐานการพัฒนาประเทศและการรักษาระบบนิเวศน
๕. การลดกาซเรือนกระจกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีความพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและใชชีวติ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓. ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เสี่ยงภัยแลง น้ําทวม และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจมีความมั่นคงดานน้ําตนทุน

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

หนา ๖

เปาประสงค/เปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง
ผลสัมฤทธิ์ สป.ทส.
ประเด็นยุทธศาสตร
สป.ทส.
๕ ประเด็น
เปาหมายการใหบริการ
สป.ทส.
๗ เปาหมาย

สรางความมั่นคงดานทรัพยากรน้ํา

พัฒนาแหลงน้ําใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และองคกร

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒

๑

๕

๓

๒

หนวยงานและบุคลากรภาครัฐ
ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการดําเนินภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคา ๗

เสริมสรางสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๔

คุณภาพสิ่งแวดลอมไดรับการบริหารจัดการทีด่ ีโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
แหลงน้ําในพื้นที่เปาหมาย ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ
และเฝาระวังคุณภาพน้ําใหเปนไปตามมาตรฐาน

๓

บูรณาการการบริหารจัดการภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สรางการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
ระดับภูมิภาค

บูรณาการการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

๔

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ภายใตการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน ๒

๖

หนวยงานในสังกัดไดรับ
การสนับสนุนภารกิจในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๑

ชุมชนตนแบบตามแนวทาง
พระราชดําริไดรับการสนับสนุน
การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ภูมิภาคไดรับการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ อยางมีประสิทธิภาพ

๓

เชิงปริมาณ : ระบบน้ําประปาหมูบาน
ไดมาตรฐานคุณภาพน้าํ สําหรับ
การอุปโภคบริโภค (๙๐๐ แหง)

เชิงปริมาณ : แหลงน้ําผิวดินมีคณ
ุ ภาพ
เปนไปตามมาตราฐานที่กําหนด
(๑๖ แหง)

เชิงปริมาณ : รอยละของจังหวัด
(๑๔ จังหวัด) สามารถดําเนินการ
ตาม Rode map ระยะเรงดวน
ในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ไมนอยกวา
(รอยละ ๘๐)

เชิงปริมาณ :พื้นที่วิกฤติไดรับการ
สนับสนุนเพื่อแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน (๙ จังหวัด)
เชิงปริมาณ : จังหวัดมีการรับทราบ
ขอมูลปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก
และเตรียมความพรอมในการ
ปองกันตนเอง (รอยละ ๘๕)

เชิงปริมาณ : หนวยงานภาครัฐ
และภาคประชาชนที่ไดรับการบริหาร
และอํานวยการ (๑๐๘ หนวยงาน)
เชิงคุณภาพ : รอยละความสําเร็จ
ของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(รอยละ ๘๐)

เชิงคุณภาพ : รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณดานบุคลากรเปนไป
ตามแผน (รอยละ ๙๐)

เชิงปริมาณ : ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่สามารถลดไดจากการดําเนินงาน
ของภาคีตาง ๆ ที่ไดมีการประเมินผล
ภายใตโครงการไมนอ ยกวา
(๒๐,๐๐๐ ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา)
เชิงประมาณ: จํานวนพื้นที่ตน แบบ
ที่หนวยงานเขาไปพัฒนาศักยภาพ
ในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไมนอยกวา (๗๖ แหง)

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (๔๗ จังหวัด)

เชิงปริมาณ : ระบบติดตาม
และประเมินผลดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๑ ระบบ)
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปาไมไดรับ
การรักษาดวยการปฎิบัติการบิน
ไมนอยกวา (๗๐ ลานไร)
เชิงคุณภาพ : รอยละความสําเร็จ
ของการปองกันไมใหมีการบุกรุกพื้นที่
เปาหมาย (รอยละ ๘๐)

เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนตนแบบ
ที่หนวยงานเขาไปดําเนินการโครงการ
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามแนวพระราชดําริไมนอ ยกวา
(๑๒ ชุมชน)

โครงการ : พัฒนาคุณภาพน้าํ ประปา
หมูบาน

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคุณภาพน้าํ

โครงการ : แกไขปญหาขยะ
และสิ่งแวดลอม

โครงการ : แกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน
โครงการ : แกไขปญหามลพิษทาง
อากาศในพื้นที่วิกฤติ

ผลผลิต : ระบบอํานวยการ
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ

โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภาคเหนือ
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภาคกลาง
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภาคตะวันออก
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการ : แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมภาคใต
โครงการ : แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และแกปญหาสิ่งแวดลอมภาคใตชายแดน

โครงการ : อนุรักษ และพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามแนวพระราชดําริ

เชิงปริมาณ : น้ําประปาหมูบาน
เพื่อการอุปโภคบริโภคไดรับการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพมาตราฐาน
(๑,๘๐๐ แหง)

เชิงปริมาณ : แหลงน้ําผิวดิน
มีคุณภาพน้ําเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด (๑๖ แหง)

เชิงปริมาณ : ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
ใหเปนไปตามหลักเทคนิควิชาการ
(๓๐ แหง)
เชิงประมาณ : ของเสียอันตรายชุมชนที่
เกิดขึ้นไดรับการจัดการอยางถูกตอง
(๑๑๘,๒๒๕ ตัน)
เชิงปริมาณ : ชุมชนเปาหมายในเขต
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการ
จัดการสิ่งแวดลอมผานตามเกณฑชี้วัด
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนไมนอยกวา
(รอยละ ๘๐)
เชิงปริมาณ : ชุมชนเปาหมายรอบพื้นที่
อุตสาหกรรมมีการจัดการสิ่งแวดลอม
ผานตามเกณฑชี้วัดเมืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืนไมนอยกวา (๖ พื้นที่)

เชิงปริมาณ : จังหวัดไดรับ
การสนับสนุนในการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา
(๙ จังหวัด/ภาค)

เชิงปริมาณ : จํานวนเรื่อง/นโยบาย
สําคัญที่มีการนําไปสูการปฏิบัติ
(๒๕ เรื่อง/นโยบาย)
เชิงคุณภาพ : รอยละความสําเร็จ
ของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(รอยละ ๘๐)

เชิงคุณภาพ : รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณดานบุคลากร
เปนไปตามแผน (รอยละ ๙๐)

เชิงปริมาณ : ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่สามารถลดไดจากการดําเนินงาน
ของภาคีตางๆ ที่ไดมีการประเมินผล
ภายใตโครงการไมนอ ยกวา
(๒๐,๐๐๐ ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา)
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ตนแบบ
ที่หนวยงานเขาไปพัฒนาศักยภาพ
ในการปองกันและลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ไมนอยกวา (๗๖ แหง)

เชิงปริมาณ : พื้นที่เปาหมายไดรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สูการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือ)
(๑๗ จังหวัด)
เชิงปริมาณ : พื้นที่เปาหมายไดรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สูการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง)
(๘ จังหวัด)
เชิงปริมาณ : พื้นที่เปาหมายไดรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออก)
(๕ จังหวัด)
เชิงปริมาณ : พื้นที่เปาหมายไดรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (๑๐ จังหวัด)
เชิงปริมาณ : พื้นที่เปาหมายไดรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต) (๓ จังหวัด)
เชิงปริมาณ : พื้นที่เปาหมายไดรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใตชายแดน)
(๔ จังหวัด)

เชิงปริมาณ : ระบบติดตาม
และประเมินผล
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (๑ ระบบ)
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปาไม
ไมไดรับการรักษาดวยการปฏิบัติ
การบิน ไมนอยกวา (๗๐ ลานไร)
เชิงคุณภาพ : รอยละความสําเร็จ
ของการปองกันไมใหมีการบุกรุกพื้นที่
เปาหมาย (รอยละ ๘๐)

เชิงปริมาณ : จํานวนชุมชนตนแบบ
ที่หนวยงานเขาไปดําเนินการโครงการ
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามแนวพระราชดําริไมนอ ยกวา
(๑๒ ชุมชน)
เชิงปริมาณ : จํานวนจังหวัด
ที่มีความพรอมในการดําเนินโครงการ
และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (๑๐ จังหวัด)
เชิงคุณภาพ : ชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามแนวพระราชดําริสามารถ
เปนตนแบบและขยายผลไปสูชุมชน
อื่นไดไมนอยกวา (รอยละ ๘๐)

กยผ. สสภ. ทสจ.

ศทส. กยผ. กกบ.

กยผ. ทสจ.

ผลผลิต/โครงการ
สป.ทส.

ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ
สป.ทส.

หนวยงานรับผิดชอบ

ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
ในพื้นที่ภูมิภาค

๑. ประสานและอํานวยการ เพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและเกิดความเชื่อมโยงในระดับตาง ๆ
๓. ทรัพยากรปาไมไดรับการแกไขปญหาการบุกรุกโดยบูรณาการอากาศยานบนภาคพืน้ ดิน
๒. ประชาชน เยาวชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดเปนเครือขายและชุมชนตนแบบที่สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ๔. ประชาชนในพื้นที่เปาหมายสามารถประยุกตใชแนวทางการอนุรกั ษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามพระราชดําริใหเกิดประโยชนในพืน้ ที่ไดอยางยัง่ ยืน

ตัวชี้วัด
เปาหมายการใหบริการ
สป.ทส.

แผนระดับที่ ๓

สงเสริมสังคมใหมีความพรอมรับมือ
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และธรณีพิบัติภัย

พัฒนาเมืองใหมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและการเติบโตอยางเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

สสภ.

สสภ. ทสจ.

เชิงปริมาณ : จํานวนจังหวัด
มีการรับทราบขอมูลปริมาณ
ฝุนละอองขนาดเล็ก และเตรียม
ความพรอมในการปองกันตนเอง
(รอยละ ๘๐)

สสภ. ทสจ. กกบ. กยผ.

กยผ. กกล. กตร. กตป. กพร.ทส. ศทส.
กกบ. กปร. กกม. กตน. ศปท. สสภ.
ทสจ. สพบ. สปคร. ศบร. สร. ปยป.ทส.

* หมายเหตุ : คาเปาหมายของตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการ และตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ สป.ทส. เปนคาเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

กกล.

กยผ. ทสจ.

ตามมติที่ประชุมวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
หนา ๗

