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สวนท่ี 1  
 

กรอบแนวคิดในการจัดทํา 
แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไดยึดถือนโยบายและแผนของชาติในทุกระดับท่ีเก่ียวของมาจัดทํา
เพ่ือใหสอดคลองและตอบสนองกับแนวโนม ทิศทางและสถานการณปจจุบันของประเทศ ประกอบดวย รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) รวมท้ังเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

         รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดดําเนินการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
เพ่ือใชเปนหลักในการปกครอง และเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน  
โดยไดกําหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบและสรางความเขมแข็งแกการปกครองประเทศข้ึนใหมดวยการจัดโครงสราง
ของหนาท่ีและอํานาจขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

มาตรา 43 (2) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 50 (8) รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม 

มาตรา 57 (2) อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน 
โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของมีสวนรวมดําเนินการและไดรับประโยชนจากการดําเนินการ
ดังกลาวดวยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการนั้นอาจมีผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและ
ชุมชนท่ีเก่ียวของกอน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินการ
หรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐตองระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ชุมชน 
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพนอยท่ีสุด และตองดําเนินการใหมีการเยียวยาความเดือดรอนหรือ
เสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและโดยไมชักชา 

มาตรา 72 (3) จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพ่ือใหประชาชนสามารถมีท่ีทํากิน 
ไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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         นโยบายรัฐบาล 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา แถลงตอ สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2557 

นโยบายขอท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

ในปจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไมทําลายปามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ เชน ปาไม สัตวปา พันธุพืช และแรธาตุถูกทําลายหรือนําไปใชประโยชนทางพาณิชย
โดยไมชอบดวยกฎหมายเปนอันมาก ท้ังปญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทตางๆ ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาล
จึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1) ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยใหความสําคัญ
ในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธ ิ
การถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย
และสรางบรรทัดฐานในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา 
และพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขาใหเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรการปลูกปา
เพ่ือปองกันภัยพิบัติและปองกันการบุกรุกปา ขยายปาชุมชน และสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร
ของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ เชน โครงการปลูกปาเพ่ือฟนฟูระบบนิเวศโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนตน 

2) สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน 
อันเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพ่ือสรางความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  
ความม่ันคงทางดานอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังใหการคุมครองเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

3) ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริ
ท่ีใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน พ้ืนท่ีใดท่ีสงวนหรือกันไวเปนพ้ืนท่ี 
ปาสมบูรณก็ใชมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด พ้ืนท่ีใดสมควรใหประชาชนใชประโยชนไดก็จะผอนผัน 
ใหตามความจําเปนโดยใชมาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกปาทดแทน 
เขาดําเนินการ ท้ังจะใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการมีอาชีพและรายไดอ่ืนอันเปนบอเกิดของเศรษฐกิจชุมชน 
ท่ีตอเนื่องเพ่ือใหคนเหลานั้นสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยท่ีดินยังเปนของรัฐจะจัดทํา
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผูถือครองท่ีดินในท่ีดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ท่ีดินของรัฐและเอกชนใหมีเอกภาพเพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายดานท่ีดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษี
เพ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน เรงรัดการจัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไรโดยไมตองเปนกรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวม
ในการจัดการท่ีดินของชุมชน กําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดินเพ่ือใหเปนกลไกในการนําทรัพยากร
ท่ีดินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ และมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกัน
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดทําแผนงานโครงการ ไมเกิดความซํ้าซอน มีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
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และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการบริหาร
จัดการน้ําพรอมท้ังมีการนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง มาใชในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย 

5) เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก 
สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ี
กําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤตซ่ึงจะใชท่ีดินของรัฐเปนหลัก ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูป 
เปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ
เปนพิเศษ โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึนอยางถูกตองตามมาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวน
จากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายท่ีเกิดจาก 
การรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจรและใชมาตรการทางกฎหมาย 
และการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 

ในระดับพ้ืนท่ี จะเรงแกไขปญหาในพ้ืนท่ีมาบตาพุดซ่ึงเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
อยางตอเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการลดและขจัดมลพิษ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถ 
โครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

         ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใชในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัต ิ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง มีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ท้ังประชาชน เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ  
  วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร 
ท่ีเก่ียวของ คือ 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  2) วางระบบบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหมีประสิทธภิาพใน 25 ลุมน้ํา ท้ังดานอุปสงคและอุปทาน  
  3) พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
  4) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  5) รวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  6) ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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          เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 

ผูนําจากประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติจํานวน 193 ประเทศ ลงมติรับรองเปาหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ 
(United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อวันศุกรที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผานมา โดยองคการ
สหประชาชาติกําหนดใหภายในป ค.ศ. 2030 จะตองขจัดความยากจนและความหิวโหยในทุกพ้ืนท่ี ลดความ
เหลื่อมล้ําท้ังภายในและระหวางประเทศ สรางสังคมท่ีมีความสงบสุข ยุติธรรม และครอบคลุม ปกปองสิทธิ 
มนุษยชน สงเสริมความเทาเทียมทางเพศ รวมท้ังเสริมพลังแกสตรีและเด็กผูหญิง ปกปองโลกและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเปาหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก 

1 8เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมี
การบริหารจัดการท่ีย่ังยืน 

1) ภายในป ค.ศ. 2030 บรรลุการเขาถึงน้ําดื่มท่ีสะอาด ปลอดภัยและราคายอมเยาอยางถวนหนา
และเทาเทียมสําหรับทุกคน 

2) ภายในป ค.ศ. 2030 บรรลุการเขาถึงสุขาภิบาลและสุขลักษณะท่ีเพียงพอและเทาเทียมสําหรับ
ทุกคน และขจัดการขับถายในสถานท่ีโลง โดยเฉพาะความตองการของเด็กหญิงและสตรี และบุคคล 
ในสถานการณเปราะบางอ่ืนๆ 

3) ภายในป ค.ศ. 2030 ปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยการลดมลพิษ กําจัดการท้ิงขยะลงแหลงน้ําและ 
ลดการปลอยสารเคมีและวัตถุอันตราย ลดสัดสวนการปลอยน้ําเสียท่ีไมไดรับการบําบัดลงก่ึงหนึ่ง และเพ่ิมการ 
รีไซเคิลและการนําน้ําเสียกลับมาใชใหมปริมาณมาก 

4) ภายในป ค.ศ. 2030 เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําทั่วทุกภาคสวนในปริมาณมาก และสราง
หลักประกันการใชน้ําจืดและแหลงน้ําจืดท่ียั่งยืนเพ่ือตอบสนองตอการขาดแคลนน้ํา และจํานวนผูท่ีประสบความ
ทุกขจากการขาดแคลนน้ําลงจํานวนมาก 

5) ภายในป ค.ศ. 2030 นําการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางบูรณาการในทุกระดับไปปฏิบัติ 
รวมถึงผานความรวมมือขามพรมแดนอยางเหมาะสม 

6) ภายในป ค.ศ. 2020 ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวของกับน้ํา เชน ภูเขา ปา พ้ืนท่ีชุมน้ํา 
แมน้ํา ชั้นหินอุมน้ํา และทะเลสาบ 

a) ภายในป ค.ศ. 2030 ขยายความรวมมือระหวางประเทศและสนับสนุนการเสริมสราง 
ขีดความสามารถสําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมและโครงการดานน้ําและสุขาภิบาล รวมถึง
การกักเก็บน้ําไวใช การแยกเกลือออกจากน้ํา การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การบําบัดน้ําเสีย เทคโนโลยีรีไซเคิล
และการนํากลับมาใชใหม 

b) สนับสนุนและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปรับปรุงน้ําและการบริหาร
จัดการดานสุขอนามัย 

เปาหมายท่ี 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน 
1) ทุกประเทศรวมนํากรอบการดําเนินงานระยะ 10 ป วาดวยการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

ไปปฏิบัติ โดยประเทศพัฒนาแลวมีบทบาทผูนํา และคํานึงถึงระดับการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศ
กําลังพัฒนา 

2) ภายในป ค.ศ. 2030 บรรลุการบริหารจัดการท่ียั่งยืนและการใชทรัพยากรทางธรรมชาติ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
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3) ภายในป ค.ศ. 2030 ลดปริมาณอาหารเหลือท้ิงท่ัวโลกท้ังจากรานคาปลีกและจากระดับ
ผูบริโภคลงครึ่งหนึ่ง และลดการสูญเสียอาหารระหวางกระบวนการผลิตและหวงโซอุปทาน รวมถึงการสูญเสีย
ภายหลังการเก็บเก่ียว  

4) ภายในป ค.ศ. 2020 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกประเภทท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตลอดชวงวงจรชีวิตตามขอตกลงกรอบการดําเนินงานระหวางประเทศตางๆ และลดการปลอยสารเคมีและ 
ของเสียสูอากาศ น้ํา และดินอยางมีนัยสําคัญ เพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมใหนอยลง 
มากท่ีสุด 

5) ภายในป ค.ศ. 2030 ลดการสรางขยะในปริมาณมากโดยวิธีการปองกัน ลดการใช รีไซเคิล และ
นํากลับมาใชใหม 

6) สนับสนุนใหบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทขนาดใหญและบริษัทขามชาติ รับรองแผนการ
ดําเนินงานท่ียั่งยืนและบูรณาการขอมูลเรื่องความยั่งยืนเขาสูรอบการรายงานทางธุรกิจของตน  

7) สงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสาธารณะท่ียั่งยืนตามนโยบายและลําดับความเรงดวนของชาติ  
8) ภายในป ค.ศ. 2030 สรางหลักประกันวาคนในทุกพ้ืนท่ีจะไดรับขอมูลท่ีเก่ียวของและตระหนักรู

ถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ  
a) สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาใหเสริมสรางขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของตน เพ่ือมุงไปสูแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งข้ึน 
b) พัฒนาและนําเครื่องมือไปใชในการติดตามผลกระทบตอการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ที่สามารถสราง

งานและสงเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑทองถ่ิน 
c) ลดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีไมมีประสิทธิภาพอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงกอใหเกิดการบริโภค 

ท่ีสิ้นเปลือง โดยขจัดการบิดเบือนทางการตลาดตามบริบทสภาพแวดลอมของแตละประเทศ รวมถึงการเปลี่ยน
โครงสรางการจัดเก็บภาษีและลดการอุดหนุนดังกลาวท่ียังเหลืออยูอยางคอยเปนคอยไป เพ่ือสะทอนใหเห็นถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตระหนักอยางเต็มท่ีถึงความตองการและเง่ือนไขเฉพาะของประเทศกําลังพัฒนา และ
ลดผลกระทบในแงลบท่ีอาจเกิดข้ึนลงใหเหลือนอยท่ีสุดโดยวิธีการการคุมครองคนยากจนและชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

เปาหมายท่ี 13 ดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ 

1) เสริมสรางขีดความสามารถในการตานทาน ยืดหยุน และปรับตัวตอภัยอันตรายท่ีเก่ียวของกับ
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกประเทศ 

2) บูรณาการมาตรการรับมือสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขากับนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนแหงชาติ 

3) ปรับปรุงการศึกษา สรางความตระหนักรู  และขีดความสามารถของมนุษยและสถาบัน 
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัว ลดผลกระทบ และการเตือนภัยลวงหนาตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

a) ปฏิบัติตามพันธกิจของภาคีท่ีเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาต ิ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเปาหมายในการระดมทุนใหไดปละ 1 แสนลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐจากทุกแหลงภายในป ค.ศ. 2020 เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประเทศกําลังพัฒนาในแผนดาน 
การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีมีความหมายและมีความโปรงใสในการนําไปปฏิบัติ และใหกองทุนสภาพภูมิอากาศ
สีเขียว เริ่มปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีจากเงินทุนดังกลาวโดยเร็วท่ีสุด 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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b) สงเสริมกลไกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศพัฒนานอยท่ีสุดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูหญิง เยาวชน ชุมชน
ทองถ่ิน และชุมชนชายขอบ 

1 8เปาหมายท่ี 14 อนุรักษและใชมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ อยางย่ังยืน เพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

1) ภายในป ค.ศ. 2025 ปองกันและลดมลภาวะทางทะเลทุกรูปแบบลงอยางมีนัยสําคัญ 
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเกิดจากผืนแผนดิน ซ่ึงรวมถึงขยะทะเลและมลพิษของสารอาหารในทะเล 

2) ภายในป ค.ศ. 2020 บริหารจัดการและปกปองระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศชายฝง
อยางยั่งยืนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงเสริมสรางความตานทานและความยืดหยุน 
ในการปรับตัว และลงมือปฏิบัติฟนฟูเพ่ือบรรเทามหาสมุทรท่ีอุดมสมบูรณ  

3) ลดและแกไขปญหาความเปนกรดของมหาสมุทรใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งรวมถึงการสงเสริม 
ความรวมมือดานวิทยาศาสตรในทุกระดับ 

4) ภายในป ค.ศ. 2020 ควบคุมการจับปลา และยุติการทําประมงเกินขนาด การทําประมง 
ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไรการควบคุม ตลอดจนการทําประมงท่ีกอใหเกิดความเสียหาย และนําแผน 
การบริหารจัดการทางวิทยาศาสตรมาปฏิบัติใชเพ่ือฟนฟูปริมาณปลาอยางเร็วท่ีสุด อยางนอยในระดับท่ีสามารถ
สรางผลผลิตท่ียั่งยืนไดสูงสุดจากการทําประมง โดยวัดจากคุณลักษณะทางชีววิทยาของปริมาณปลาท่ีมี 

5) ภายในป ค.ศ. 2020 อนุรักษพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงและในทะเลอยางนอยรอยละ 10 ซ่ึงสอดคลอง
กับกฎหมายภายในและระหวางประเทศ โดยมีฐานมาจากขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถหาได 

6) ภายในป ค.ศ. 2020 หามใหเงินอุดหนุนการประมงบางรูปแบบท่ีจะนําไปสูการผลิตสวนเกิน
และการทําประมงเกินขนาด ขจัดเงินอุดหนุนท่ีเปนเหตุของการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ 
ไรการควบคุม และงดเวนการใหเงินอุดหนุนรูปแบบดังกลาวครั้งใหม ตระหนักวาหลักการปฏิบัติเปนกรณีพิเศษ 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลสําหรับประเทศกําลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด ควรบูรณาการ 
เปนสวนหนึ่งของการเจรจาองคการคาโลกในประเด็นเงินอุดหนุนสําหรับการประมง 

7) ภายในป ค.ศ. 2030 เพ่ิมผลประโยชนทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปนหมูเกาะ
ขนาดเล็ก และประเทศพัฒนานอยท่ีสุด โดยการใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน ซ่ึงรวมถึงโดยวิธีบริหารจัดการ
การประมงท่ียั่งยืน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

a) เพ่ิมความรูทางวิทยาศาสตร พัฒนาขีดความสามารถการวิจัย และการถายทอดเทคโนโลยี 
ทางทะเลโดยคํานึงถึงกฎเกณฑและแนวทางของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลดานสมุทรศาสตรวาดวย 
การถายทอดเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือพัฒนาความอุดมสมบูรณของมหาสมุทรและสงเสริมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพทางทะเลสําหรับการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปน
หมูเกาะขนาดเล็ก และประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด 

b) จัดใหชาวประมงพ้ืนบานรายยอยเขาถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด 
c) สงเสริมการอนุรักษและการใชมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนโดยปฏิบัติ 

ตามกฎหมายระหวางประเทศ ดังท่ีสะทอนในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ซ่ึงเปนกรอบ 
การดําเนินงานดานกฎหมายสําหรับการอนุรักษและการใชมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน 
ตามท่ีอางถึงในยอหนา 158 ของเอกสาร อนาคตท่ีเราตองการ 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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เปาหมายท่ี 15 ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอยางย่ังยืน การบริหาร
จัดการปาไมท่ีย่ังยืน การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดย้ังการเส่ือมโทรมของดินและฟนฟู 
สภาพดินและหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

1) ภายในป ค.ศ. 2020 สรางหลักประกันการอนุรักษ การฟนฟูและการใชระบบนิเวศน้ําบาดาล
และน้ําจืดภาคพ้ืนดินอยางยั่งยืนและบริการท่ีเก่ียวของกับระบบนิเวศขางตน โดยเฉพาะปา พ้ืนท่ีชุมน้ํา ภูเขา
และพ้ืนท่ีแลง ซ่ึงสอดคลองกับพันธกรณีภายใตขอตกลงระหวางประเทศ 

2) ภายในป ค.ศ. 2020 สงเสริมใหนําการบริหารจัดการปาทุกประเภทอยางยั่งยืนไปปฏิบัติจริง 
หยุดการตัดไมทําลายปา ฟนฟูปาเสื่อมโทรมและเพ่ิมการปลูกสวนปาและการปลูกปาจํานวนมากท่ัวโลก 

3) ภายในป ค.ศ. 2020 ตอสูการแปรสภาพเปนทะเลทราย ฟนฟูผืนดินและดินเสื่อมโทรม รวมถึง
ผืนดินท่ีไดรับผลกระทบมาจากการแปรสภาพเปนทะเลทราย ภัยแลงและน้ําทวม และพยายามบรรลุ 
โลกท่ีปราศจากผืนดินท่ีเสื่อมโทรม 

4) ภายในป ค.ศ. 2030 สรางหลักประกันการอนุรักษระบบนิเวศภูเขา รวมถึงความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการสรางประโยชนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5) ปฏิบัติการเพ่ือลดความเสื่อมโทรมของแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ หยุดการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางเรงดวนและมีนัยสําคัญ โดยภายในป ค.ศ. 2020 คุมครองและปองกัน 
ความเสี่ยงตอการสูญพันธุของชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม 

6) สงเสริมการแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรมและเทาเทียมจากการใชทรัพยากรทางพันธุกรรม
และสงเสริมการเขาถึงทรัพยากรดังกลาวอยางเหมาะสมตามท่ีตกลงในระดับระหวางประเทศ 

7) ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือหยุดการลาสัตวและลักลอบคาชนิดพันธุพืชและสัตวท่ีไดรับ 
การคุมครองและแกไขปญหาผลิตภัณฑจากสัตวปาท่ีผิดกฎหมายท้ังดานอุปสงคและอุปทาน 

8) ภายในป ค.ศ. 2020 ริเริ่มมาตรการเพ่ือปองกันชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานและลดผลกระทบ 
จากชนิดพันธุตางถ่ินดังกลาวท้ังในระบบนิเวศพ้ืนดินและน้ําอยางมีนัยสําคัญ และควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ 
ตางถ่ินท่ีมีความจําเปนเรงดวน 

9) ภายในป ค.ศ. 2020 บูรณาการระบบนิเวศและมูลคาของความหลากหลายทางชีวภาพเขาสู
แผนระดับชาติและระดับทองถ่ิน กระบวนการเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตรและบัญชีเพ่ือลดความยากจน 

a) ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหลงอยางมีนัยสําคัญ เพ่ืออนุรักษและการใช 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

b) ระดมทรัพยากรท่ีมีนัยสําคัญจากทุกแหลงและทุกระดับ เพ่ือจัดหาเงินทุนใหแกการบริหาร
จัดการปาอยางยั่งยืน และเพ่ือสรางแรงจูงใจท่ีเพียงพอสําหรับประเทศกําลังพัฒนาในการเดินหนาทําการบริหาร
จัดการดังกลาว โดยเฉพาะการอนุรักษและการฟนฟูสภาพปา 

c) เรงใหมีการสนับสนุนระดับโลกเพ่ือความพยายามในการตอสูกับการรุกล้ําและการลักลอบ 
ชนิดพันธุท่ีไดรับการคุมครอง รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในการบรรลุโอกาสท่ีจะดํารงชีพ 
อยางยั่งยืน 

         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
ถูกกําหนดจากยุทธศาสตรท้ัง 6 ดาน ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 และกําหนดเปน
แนวทางในรายละเอียดท่ีแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและการตอบสนองตอเปาหมายท่ีตองบรรลุในระยะ 5 ป 

 5 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ท่ีจะเปนการวางพ้ืนฐานท่ีสามารถสานตอการพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะตอไปท่ีสนับสนุน
เปาหมายการพัฒนาใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยใชหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทาง 
ท้ังนี้ ยุทธศาสตรท่ีกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตร โดยมี
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
โดยมีประเด็นทาทายท่ีตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ไดแก การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเติบโต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษ 
ท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและ 
การบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอย 
กาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เปาหมายท่ี 1 การรักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเปนรอยละ 40 ของ 
พ้ืนท่ีประเทศ แบงเปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษรอยละ 25 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ รอยละ 15 พ้ืนท่ีปาชายเลน
เพ่ิมจาก 1.53 ลานไร เปน 1.58 ลานไร มีการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปาหมายท่ี 2 สรางความม่ันคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการน้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน เพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทานปละ 350,000 ไร ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําท้ังภาคการผลิต และการบริโภค ปองกัน
และลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการ 
อยางถูกตองและนําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการกําจัดไมนอยกวา 
รอยละ 30 กากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง ฟนฟูแหลงน้ําผิวดิน 
ใหมีคุณภาพในเกณฑดี และแกไขปญหาวิกฤติหมอกควัน 

เปาหมายท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว 
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงลดลง ภายใน
ป 2563 ไมนอยกวารอยละ 7 ของการปลอยในกรณีปกติ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในดานตางๆหรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง 

เปาหมายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 

โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติดังนี้ 
1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและ

เปนธรรม ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว รักษาความม่ันคง 
ของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม รวมท้ังผลักดัน
แนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ และการสรางรายไดจากการอนุรักษเพ่ือใชในการบริหารจัดการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน ท้ังใน
มิติเชิงปริมาณและคุณภาพดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนผูมีสวนไดเสีย 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ในพ้ืนท่ีลุมน้ําเพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรน้ําในทุกมิติ โดยคํานึงถึง
ศักยภาพ และขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

3) แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และ
ของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมืองสีเขียว 
เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน 

4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life 
Cycle Thinking) 

5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุดและนําไปสู 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยผลักดันการจัดทําแผนแมบท  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน 
และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
และการแกไขปญหาหมอกควันขามแดน สรางความรูความเขาใจและแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมาย 
และขอตกลงระหวางประเทศใหกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังควรมีการทบทวนกฎหมายและขอตกลง 
ระหวางประเทศดานการคาและสิ่งแวดลอมตามความเหมาะสมและความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
เพ่ือปองกันปญหาทางดานการคาหรือการตัดสิทธิ์ทางการคา 

         แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2560-2564) 

เปนกรอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศระยะ 5 ป 
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และใชองคความรู 
ท้ังทางวิชาการ และภูมิปญญาทองถ่ินประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกตองและเปนธรรม ในการ 
สรางภูมิคุมกันแกฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือสงผลใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน   

วิสัยทัศน “อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ 
เปนธรรม มีสิ่งแวดลอมท่ีดี และมุงสูการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ คือ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 
สงเสริมใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการอนุรักษ ฟนฟูและ 

ใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิดความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 
ใหมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด ฟนฟู และสงเสริมการถายทอด

สิ่งแวดลอมท่ีดีสูรุนตอไป 
 

 6 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคา และย่ังยืน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

และสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 
สรางศักยภาพเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ รวมถึงสงเสริม

ความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

         แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

วิสัยทัศน “อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนรากฐานการ
พัฒนาอยางสมดุล ในป 2579” ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร คือ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 อนุรักษ คุมครอง ฟนฟู สงเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

เปาหมายท่ี 1 ปองกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาใหคงสภาพ ไมใหมีการบุกรุกทําลาย รวมท้ังเฝาระวัง
ปองกันการเกิดไฟปา 

1. ปองกันพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 80.88 ลานไร (รอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ) 
2. ปองกันพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 39.87 ลานไร/ ยึดคืน 918,000 ไร/ สงเสริม อปท. ปองกัน

และควบคุมไฟปาไดอยางเขมแข็ง รอยละ 100 ของ อปท.เปาหมาย/ พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู 500 สวนปา 
(300,000 ไร) 

เปาหมายท่ี 2 การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมจากพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม สรางปาเศรษฐกิจ 
1. พ้ืนท่ีปาอนุรักษไดรับการฟนฟู 3.17 ลานไร 
2. ปาสงวนแหงชาติ ฟนฟูพ้ืนท่ีปา 16.25 ลานไร (ปาเสื่อมโทรม 8.42 ลานไร/ ปาเศรษฐกิจ 

3.83 ลานไร) 
3. ปาชายเลน เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมนอยกวารอยละ 10 (เพ่ิมเปน 1.68 ลานไร)/ ทวงคืนพ้ืนท่ีปา 

100,000 ไร 
เปาหมายท่ี 3 เพ่ิมความสมบูรณของแนวปะการัง แหลงหญาทะเล และระบบนิเวศทางทะเล 
1. ฟนฟูปาชายเลนไมนอยกวา 105,000 ไร 
2. ระบบนิเวศ/ ทรัพยากรทางทะเลไดรับการคุมครอง (23 จังหวัด) 
เปาหมายท่ี 4 แกไขปญหาราษฎรในพ้ืนท่ีปาไมอยางเปนระบบ และเปนธรรม 
1. แกไขปญหาราษฎรทํากินในเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 169,254 ราย/ 235,283 แปลง (1,599,777-1-

94.76 ไร) 
2. จัดท่ีดินพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีเสื่อมโทรมใหชุมชน อยูอาศัยอยางยั่งยืน 3,400,000 ไร 
3. จัดท่ีดินปาชายเลนท่ีเสื่อมสภาพใหแกชุมชนอยูอาศัยอยางยั่งยืนไมนอยกวา 50,000 ไร 
เปาหมายท่ี 5 ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศลงอยางมีนัยสําคัญ 
1. มีผลงานวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับ และนําไปใชประโยชนได 
เปาหมายท่ี 6 ทรัพยากรธรณีไดรับการบริหารจัดการอยางสมดุลและยั่งยืนโดยการมีสวนรวม 
 

 7 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดินแบบมีสวนรวม  
เปนธรรม และเพียงพอ 

เปาหมายท่ี 1 จัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ํา ใหสามารถใชประโยชนไดอยางพอเพียง 
1. แหลงน้ําและพ้ืนท่ีชุมน้ําไดรับการอนุรักษจํานวน 3,600 แหง/ ตรวจกํากับประปาสัมปทาน 

288 โครงการ/ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่ม 1,920 แหง/ สงเสริมมาตรฐานคุณภาพน้ําประปา
ตาม WHO รอยละ 40 

2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 7,649 แหง/ บรรเทาภัยแลง 2,085 แหง/ สนับสนุนน้ํา
ดื่มสะอาดใหโรงเรียน 4,744 แหง/ การเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง 26,424 แหง 

3. การจัดการทรัพยากรน้ํา 25 ลุมน้ํา/ 27 แองน้ําบาดาล 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปองกัน รักษา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เปาหมายท่ี 1 สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหมีคุณภาพดีตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ 100 ภายในป 2569 
2. ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ 100 ภายในป 2574 
3. คุณภาพน้ําแหลงน้ําอยูในเกณฑดี รอยละ 95/ น้ําเสียชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ 93 
4. จํานวนวันท่ีฝุนละอองในพ้ืนท่ีวิกฤติอยูในเกณฑมาตรฐาน (หนาพระลาน จ.สระบุรี รอยละ 

85/ 9 จังหวัดภาคเหนือ รอยละ 95/ กทม. และปริมณฑล รอยละ 98)/ คาเฉลี่ยของสารเบนซีนใน จ.ระยอง ไมเกิน 
1.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในการพัฒนา
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายท่ี 1 แนวทางการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน (SDGs) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
1. รอยละของเปาหมายภายใตโรดแมปเพ่ือการสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของ

ประเทศไทยบรรลุผลสําเร็จ 
2. เมืองตนแบบในประเทศไทยอยางนอย 5 เมือง มีคุณภาพสิ่งแวดลอมเทียบเทามาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ลดกาซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เปาหมายท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

1. ผลการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการฯ ภายใต NDC 140 MtCO2e 
เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสีย

ในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 
1. ระบบพยากรณและเตือนภัยลวงหนา และการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพ 

และครอบคลุมในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยรอยละ 100 ของพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม 
2. สัดสวนของพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยธรรมชาติรอยละ 100  

ของ 25 ลุมน้ําหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาลและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
เปาหมายท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองคกร และพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สวนท่ี 2  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานภายใตกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และในป 
พ.ศ. 2555 ไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการเพ่ือปรับปรุงการแบงสวนราชการ โดยอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย สํานัก/กอง/กลุม รวม 15 หนวยงาน ท้ังนี้ 
เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทและภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนใหเหมาะสมกับสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผลบังคับ
ใชเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2555  

         อํานาจหนาท่ี 

อํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 ประกอบดวย 

1) จัดทํานโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) ประสานและจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดําเนินการอ่ืนให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังประสานจัดการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

3) ศึกษา วิเคราะห ประสานและกําหนดมาตรการ เพ่ือดําเนินการใหมีประกาศเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการและจัดทํา
รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 

5) ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรม
ของภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

6) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย แผนและมาตรการ และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน 

7) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารท่ีดิน 
การวางแผนการถือครองท่ีดิน การสงวนและพัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดใหแกประชาชน และการสงวนหรือหวงหามท่ีดิน
ของรัฐ 

8) ประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและตางประเทศ ในการดําเนินการรวม 
ดานนโยบายและแผนการอนรุักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการกักเก็บและการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก รวมท้ังศึกษา วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน หรือตามท่ีรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 

 1 
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         โครงสรางองคกร 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกรอบอัตรากําลัง (ปฏิบัติงาน
จริง) รวมท้ังสิ้น จํานวน 484 (458) คน ประกอบดวยขาราชการ จํานวน 286 (264) คน ลูกจางประจํา จํานวน 
15 (15) คน พนักงานราชการ จํานวน 159 (156) คน พนักงานกองทุน จํานวน 24 (23) คน โดยมีการแบงสวน
ราชการตามภารกิจเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

1) สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (สวล.) 
2) สํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) 
3) สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม (สธศ.) 
4) สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม (สกส.) 
5) สํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ (สชพ.) 
6) สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม (สตป.) 
7) กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (กวผ.) 
8) กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (กพส.) 
9) กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กทส.) 
10) กองบริหารจัดการท่ีดิน (กบด.) 
11) สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
12) กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
13) กลุมนิติการ (กนต.) 
14) กลุมตรวจสอบภายใน (กตภ.) 
15) กลุมงานคุมครองจริยธรรม (กคจ.) 
 

หมายเหตุ : คําสั่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ 595/2559 ลงวันท่ี  
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนการภายใน 
  

 2 
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ภาพท่ี 1 โครงสรางองคกรสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกฎหมาย ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี กฎกระทรวง และพันธกรณีระหวางประเทศ ท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ี บทบาทภารกิจของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลายฉบับ ดังนี ้

พระราชบัญญัติ 
1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

2) ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 

 

เลขาธิการ สผ. 

ผูเชี่ยวชาญ 

เฉพาะดานส่ิงแวดลอม 

รองเลขาธิการ สผ. 
รองเลขาธิการ สผ. 
รองเลขาธิการ สผ. 

 

สํานักงานประสานการจัดการการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สํานักงานกองทุนส่ิงแวดลอม 

กองบริหารจัดการท่ีดิน 

กองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ

 

สํานักจัดการส่ิงแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรม 

สํานักส่ิงแวดลอมชุมชนและพ้ืนท่ี

เฉพาะ 

สํานักติดตามประเมินผล

ส่ิงแวดลอม 

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

สํานักงานเลขานกุารกรม 
  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กลุมนิติการ 

กลุมตรวจสอบภายใน 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

กองวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 

 3 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. 2543 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. 2550 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 

5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  
พ.ศ. 2546 

6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. 2556 

7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 

8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559 

กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

9) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 วาดวยผูมีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตทํารายงานและใบอนุญาตเก่ียวกับการศึกษาและ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

10) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 วาดวยการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 

11) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 วาดวยการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 

12) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 วาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิ์
ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

13) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 วาดวยการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 

14) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 วาดวยการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2536) และองคกรเอกชนท่ีมีสิทธิ์
จดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

15) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 

พันธกรณีระหวางประเทศ 

16) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เปนความตกลงระหวางประเทศที่ มี
วัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน และแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม และพิธี
สารภายใต 

17) อนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา เปนขอตกลงระหวางรัฐบาล ซ่ึงกําหนดกรอบการทํางานสําหรับ
ความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือการอนุรักษแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีเปนพ้ืนท่ีชุมน้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษ
และยับยั้งการสูญเสียของพ้ืนท่ีชุมน้ําในโลก ซ่ึงจะตองมีการจัดการเพ่ือใชประโยชนอยางชาญฉลาด 
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18) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต  
เปนความตกลงระหวางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคในการรักษาระดับความเขมขนของปริมาณกาซเรือนกระจก 
ในชั้นบรรยากาศใหอยูระดับท่ีปลอดภัยเพ่ือใหธรรมชาติสามารถปรับตัวไดและเพ่ือเปนการประกันวาจะไมมี
ผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และพิธีสารภายใต 

19) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เปนความตกลง
ระหวางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรวมมือในหมูประเทศภาคีในการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม  
ท้ังดานนโยบายการบริหารเทคนิคและการเงิน เพ่ือสงวนรักษา คุมครอง และสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ท่ีมีความสําคัญตอมวลมนุษยชาติใหคงอยูตอไป 

         กลไกและวิธีการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกลไกและวิธีการใหบริการ 
ในหลายรูปแบบเพ่ือใหการดําเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริการของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงออกไดดังนี้ 

1) นโยบาย แผน มาตรการ ขอเสนอแนะ และรายงาน 
- กลุมผูรับบริการ ไดแก หนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีความคาดหวังในสวนของนโยบาย แผน และ 

มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง เปนท่ียอมรับรวมกัน 
และสามารถนําไปปฏิบัติท่ีจะกอใหเกิดผลในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางและวิธีการสื่อสาร เชน 
ประชุมชี้แจง/อบรม/สัมมนา/ประชุมกลุมยอย และเผยแพรผานทางเว็บไซด วารสาร แผนพับ วิทยุ/โทรทัศน 
เปนตน 

- กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูไดรับผลกระทบ ไดแก ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และหนวยงาน 
ของรัฐ ซ่ึงมีความคาดหวังในสวนนโยบาย แผน มาตรการ ไดรับการดําเนินการอยางสัมฤทธิ์ผล โดยมีแนวทาง
และวิธีการสื่อสาร เชน การประชาพิจารณ การออกหนังสือราชการ การประชุม และเผยแพรผานทางเว็บไซด 
วารสาร แผนพับ วทิยุ/โทรทัศน เปนตน 

2 ) การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  และการสนับสนุน 
เงินจากกองทุนสิ่งแวดลอม 

- กลุมผูรับบริการ ไดแก ภาคธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน (NGOs) 
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีความคาดหวังในสวนของการไดมาซ่ึง 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีชัดเจน มีข้ันตอนการดําเนินการชัดเจน โปรงใส สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ขอมูล
กระบวนการพิจารณามีการเผยแพรเขาถึงงาย โดยมีแนวทางและวิธีการสื่อสาร เชน ประชุมชี้แจง/อบรม/
สัมมนา/ประชุมกลุมยอย และเผยแพรผานทางเว็บไซด วารสาร แผนพับ วิทยุ/โทรทัศน เปนตน 

- กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูไดรับผลกระทบ ไดแก หนวยงานของรัฐและประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ ซ่ึงมีความคาดหวังในสวนของมาตรการท่ีไดรับการดําเนินการจากเจาของโครงการอยาง
สัมฤทธิ์ผล โครงการไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และมีการดําเนินการอยางสัมฤทธิ์ผล โดยมีแนวทางและ
วิธีการสื่อสาร เชน หนังสือราชการ การประชุม และเผยแพรผานทางเว็บไซต วารสาร แผนพับ วิทยุ/โทรทัศน 
เปนตน  
 

  

 4 
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สวนท่ี 3  
 

การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอม 

การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชฐานการวิเคราะห
ศักยภาพขององคกร (PESTE Analysis) ท่ีผานมารวมกับการทบทวนสภาพปจจุบันขององคกร ความทาทายตอ
องคกร ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงประกอบดวย ดานพันธกิจ ดานปฏิบัติ 
ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานบุคลากร รวมถึงการวิเคราะหบทบาทและศักยภาพขององคกรเพ่ือการพัฒนา
ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน และเพ่ือใหบทบาทของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถจัดสรรสรรพกําลังและทรัพยากรในองคกรใหเปนไปในทิศทางและลําดับความสําคัญ
ท่ีชัดเจน มีเหตุมีผล และมีความสอดคลองกันในระหวางสวนยอยตางๆ ขององคกร รองรับการขยายตัวขององคกร
เปนไปโดยมีกรอบทิศทางท่ีแนชัดรวมท้ังเปนการกระตุนใหผูบริหารและสมาชิกขององคกรไดตระหนักถึง โอกาส 
ภัยคุกคามจุดแข็งและจุดออนขององคกร ตลอดจนไดทราบถึงทิศทางการดําเนินงานโดยท่ัวกัน ซ่ึงผลการวิเคราะห
สรุปไดดังนี้ 

         การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณซึ่งจะชวยให
ผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  

 1 
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ตารางท่ี 1 การกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  

ตารางท่ี 2 การกําหนดโอกาสและอุปสรรคจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 

ประเด็นท่ี ประเด็นสําคัญท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร SWOT 

1 สผ. เปนองคกรหลักในการกําหนดนโยบาย แผน มาตรการ S 
2 มีกฎหมาย กฎระเบียบท่ีรองรับภารกิจและการบริหารจัดการของ สผ. S 
3 ภารกิจงานของ สผ. เปนยุทธศาสตรของชาต ิ S 
4 บุคลากร สผ. มีความรูความเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ S 
5 องคกรและบุคลากรของ สผ. ไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญของชาต ิ S 
6 ขาดการประชาสัมพันธองคกร ผูรับบริการบางสวนไมรูจัก สผ. หรือผลิตภัณฑ 

ท่ี สผ.ใหบริการ (ขาดการสงเสริมภาพลักษณองคกร) 
W 

7 การบูรณาการขอมูลและการดําเนินงาน ยังไมมีประสิทธิภาพ W 
8 สผ. มีการจัดทําแผนแตขาดการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ การควบคุมกํากับ 

ดูแลและการติดตามประเมินผลยังขาดความสมบูรณ และประสิทธิภาพท่ีด ี
W 

9 การสื่อสารภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ เชน นโยบาย เรื่องท่ีสําคัญตางๆ W 
10 ขาดการจัดการองคความรูอยางมีประสิทธิภาพ การถายทอดองคความรูจากรุน

สูรุนไมทันตอความตองการ (ขาดการ coaching) 
W 

ประเด็นท่ี ประเด็นสําคัญท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร SWOT 

11 
12 
 

13 

เสถียรภาพความม่ันคงของรัฐบาลทําใหนโยบายเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ฯลฯ 
พฤติกรรมของประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
การแทรกแซงการบริหาร สงผลใหการดําเนินงานบางภารกิจไม เปนไป 
ตามวัตถุประสงคได 

T  
T  
 
T 

14 สังคมผูมีรายไดนอยท่ียังเปนหวงเรื่องปากทองของตนเองมากกวาการปองกัน
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

T 

15 บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายตําแหนงบอยครั้งทําใหงานท่ีรับผิดชอบ 
ขาดความตอเนื่อง 

T 

16 การสนับสนุนและความรวมมือขององคกรระหวางประเทศ O 
17 กระแสหลักของโลกเนนการรักษาสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน เปนโอกาสของ สผ.  

ในการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอม 
O 

18 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ีขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจดิจิตอล/สังคม
ดิจิตอล สงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยี Digital เขามา 
ชวยใหเกิดความคลองตัว ลดระยะเวลา ข้ันตอน และกฎระเบียบท่ีไมจําเปน 

O 

19 โครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก 
รวดเร็ว สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพข้ึน 

O 

20 รัฐธรรมนูญใหม มีความชัดเจน เชน การกําหนดสิทธิชุมชน ทําใหการดําเนินการ
ของ สผ. มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

O 
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         การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (SFAS : Strategic Factor Analysis Summary) 

การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ หรือ “SFAS Matrix” เปนตารางสรุปปจจัยเชิงกลยุทธขององคกร 
ท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โดยการรวมปจจัยภายนอก (External Factors) กับ
ปจจัยภายใน (Internal Factors) มารวมกันเพ่ือท่ีจะนํามาจัดทํากลยุทธท่ีเหมาะสม ซ่ึงการจัดทํา SFAS Matrix 
เปนการจัดทําท่ีตองการใหผูทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธลดจํานวนปจจัย ท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคท้ังหมด ใหเหลือนอยกวา 10 ปจจัย ทําไดโดยหาความสําคัญหรือน้ําหนักท่ีมากท่ีสุดของแตละปจจัย 
โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (SFAS Matrix) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

• สผ. เปนองคกรหลักในการกําหนดนโยบาย แผน 
มาตรการ 

• ภารกิจงานของ สผ. เปนยุทธศาสตรของชาติ  

• บุคลากร สผ. มีความรูความเชี่ยวชาญในงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

• ขาดการประชาสัมพันธองคกร ผูรับบริการบางสวน
ไมรูจัก สผ. หรือผลิตภัณฑท่ี สผ.ใหบริการ (ขาด
การสงเสริมภาพลักษณองคกร) 

• การบูรณาการขอมูลและการดําเนินงาน ยังไมมี
ประสิทธิภาพ 

• การสื่อสารภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ เชน 
นโยบาย เรื่องท่ีสําคัญตางๆ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

• กระแสหลักของโลกเนนการรักษาสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
เปนโอกาสของ สผ. ในการวางแผนและการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

• ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ีขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสูเศรษฐกิจดิจิตอล/สังคมดิจิตอล สงเสริมใหเกิด
การสรางนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยี Digital 
เขามาชวยให เกิดความคลองตัว ลดระยะเวลา 
ข้ันตอน และกฎระเบียบท่ีไมจําเปน 

• โครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว สงผลให
การทํางานมีประสิทธิภาพข้ึน 

• เสถียรภาพความม่ันคงของรัฐบาลทําใหนโยบาย
เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ฯลฯ 

• พฤติ กรรมของประชาชนยั งขาดจิ ตสํ านึ ก 
ในการ ดูแลรั กษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• สังคมผูมีรายไดนอยท่ียังเปนหวงเรื่องปากทอง
ของตนเองมากกวาการปองกันแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 

         การวิเคราะหจัดทําตาราง TOWS Matrix 

การจัดทําตาราง TOWS (Threats/Opportunities, Weaknesses/Strengths) คือ วิธีพัฒนา
ยุทธศาสตรท่ีเปนระบบใหเหมาะสมเพ่ือนํามาประกอบการจัดทําแผนกลยุทธใหเกิดทางเลือกเพ่ือสามารถ
นาํไปใช เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ  ทั้ งกลยุทธ เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ เชิงปองกัน 
(ST Strategy) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) และกลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) โดยนําผลท่ีไดจาก 
การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (SFAS) มาจัดทําในรูปแบบของตาราง TOWS Matrix เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2 

 3 
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ตารางท่ี 4 TOWS Matrix กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) และกลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) 

• สรางเครื่องมือกลไกเพ่ือการติดตามประเมินผล
นโยบาย แผน มาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวม 

•  สรางตนแบบ (โมเดล) ดานการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ 

• สรางเครื่องมือกลไก หลักเกณฑ มาตรฐานและ
นวัตกรรมเพ่ือการจัดทําและขับเคลื่อนนโยบาย แผน 
และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

• สรางเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• พัฒนาความเชี่ยวชาญบุคลากรในทุกระดับและ 
ทุกมิติ 

• เสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรการและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมใหมๆ เพ่ือรองรับ
กระแสการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• สรางความรวมมือทุกภาคสวนเพ่ือคงหลักการในพ้ืนท่ี 

• สรางโมเดลนิติธรรมในพ้ืนท่ีตนแบบเพ่ือลดความขัดแยง 

• เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ สผ. ใหกับทุกภาค
สวน 

• เร งรัดและสง เสริมการบัง คับใชกฎหมายให มี
ประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค และสรางแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

• เปนองคกรตนแบบในการสงเสริมการบังคับใช
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค 

• เชื่อมโยงฐานขอมูลกฎหมายสิ่ งแวดลอม กับ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหพรอมใชอยางทัน
สถานการณ 

• ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน 

• เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอมท่ีเ ก่ียวของกับภารกิจของ สผ. ให กับ
เจาหนาท่ี สผ.รวบรวมระบบฐานขอมูลดานกฎหมาย
สิ่งแวดลอมใหเปนระบบเดียวกัน 
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ตารางท่ี 5 TOWS Matrix กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) และกลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) 

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) 

• สรางภาพลักษณ และอัตลักษณองคกรดานสิ่งแวดลอม
ท่ีดีตอสาธารณะชน 

• สรางพันธมิตรดานการสื่อสารมวลชน 

• มุงสรางเครือขายดานความรวมมือระหวางประเทศ 

• ปรับรูปแบบกลยุทธการประชาสัมพันธโดยเนนเชิงรุก
ผานเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน  

• เ พ่ิมชองทางและสรางนวัตกรรมใหม ในการ
ประชาสัมพันธ 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการประชาสัมพันธ
และบริการท่ีด ี

• สรางศูนยขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการกําหนดนโยบาย แผน 
มาตรการ กลไก และมาตรฐาน ดานสิ่งแวดลอมใหมๆ 

• สร า งกล ไก ในการ เชื่ อม โยงข อ มูลด านการ
ประชาสัมพันธ 

• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภค 

• ขยายเครือขายความรวมมือ 

• สื่อสารและถายทอดใหทุกภาคสวนเห็นคุณคาและ
มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• เสริมประสิทธิภาพการบังคับใชนโยบายกฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรการเพ่ือสรางกระแสการอนุรักษและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการประชาสัมพันธและ
ขยายเครือขาย 

• สรางศูนย/เชื่อมโยงขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนเพ่ือการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
 

 
         การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (BSC : Balanced Scorecard) 

วิธี BSC : Balanced Scorecard เปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูบริหารขององคกรจะไดทราบถึงจุดออน 
และทําหนาท่ีในการเปลี่ยนพันธกิจ (Mission) และกลยุทธ (Strategy) ไปเปนการวัดผลการปฏิบัติงานจาก
ระดับบนสูระดับลางท่ัวท้ังองคกร อาศัยการวัดและการประเมินผลใน 4 มิติ ตามกรอบของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้ 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ สวนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุเปาประสงคและ
เปาหมายตามท่ีไดรับ 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการ
ใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ สวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ 

มิติ ท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพรอมกับ 
การเปลี่ยนแปลงขององคกร 

ในแตละมิติประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ วัตถุประสงค (Objective) ตัวชี้วัด (Measures หรือ 
Key Performance Indicators) เปาหมาย (Target) และ แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม (Initiatives) 
นอกจากองคประกอบท้ัง 4 แลว ในทางปฏิบัติจะมีอีก 1 องคประกอบ คือ ขอมูลในปจจุบัน (Baseline Data) 
ของตัวชี้วัดแตละตัว การหาขอมูลในปจจุบันจะเปนตัวชวยในการกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวใหมี 
ความชัดเจนมากข้ึน 

 4 
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1) การวิเคราะหทางกลยุทธ ไดแก การทํา SWOT Analysis เพ่ือใหไดทิศทางและกลยุทธของ สผ. 
ท่ีชัดเจน 

2) การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ สผ. โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรหลัก (Strategic  Themes)  
ท่ีสําคัญของ สผ. 

3) วิเคราะหและกําหนดวา Balanced Scroecard ของ สผ. วามีมิติและความสัมพันธกันอยางไร 
โดยกําหนดไว 4 มิติ ตามลําดับความสําคัญ คือ มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร 

4) จัดทําแผนท่ีทางกลยุทธ (Strategy Map) ระดับองคกรโดยกําหนดวัตถุประสงคท่ีสําคัญภายใต
แตละมิติ โดยพิจารณาวา สผ. สามารถดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน และกลยุทธขององคกร สผ. ตองดําเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคดานใดบาง 

5) ผูบริหารระดับสูงตองประชุมรวมกันเพ่ือยืนยันและเห็นชอบในแผนท่ีทางกลยุทธท่ีจัดข้ึน 
6) ภายใตวัตถุประสงคแตละดาน ตองกําหนดรายละเอียดของวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ท้ังใน

ดานของตัวชี้วัด ฐานขอมูลในปจจุบัน เปาหมายการใหบริการ รวมท้ังแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ 
(Initiatives) ท่ีตองดําเนินการ ซ่ึงในแตละข้ันตอนสามารถแบงออกเปนประเด็นได ดังนี้ 

 6.1 การจัดทําตัวชี้วัด 
 6.2 การกําหนดเปาหมายการใหบริการ โดยอาศัยขอมูลในปจจุบัน 
 6.3 การจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนดข้ึน 
7) เม่ือดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการแลวเสร็จ หนวยงานสามารถถายทอดตัวชี้วัดและ

เปาหมายระดับองคกรไปสูผูบริหารระดับรองและระดับผูปฏิบัติไปจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการ
หลักและกําหนดตัวชี้วัดใหกับผูบริหารระดับรองและระดับผูปฏิบัติ 

เม่ือดําเนินการแลวเสร็จท้ัง 4 ข้ันตอนดังกลาว สามารถนําผลการวิเคราะหมาดําเนินการถายทอด
ตัวชี้วัดของ สผ. ลงสูระดับสํานัก/กอง เพ่ือใหสํานัก/กองไดดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเตรียมการจัดทาํแผน 3. จัดทําทิศทางขององคกรและแผนปฏิบัตริาชการ 4. การถายทอดและการตดิตามประเมนิผล 2. การวเิคราะหสภาพแวดลอม 

ทบทวนแผนกลยุทธและ 

แผนปฏิบตัิราชการ 

 

นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่ งยื น  (SDGs)  แผนจั ดการ คุณภาพ

สิ่งแวดลอม แผนยุทธศาสตร ทส. ระยะ 

20 ป 

การรับรูและเขาใจของบุคลากร เกี่ยวกับ

ทิศทางขององคกร 

ความคิดเห็น ความตองการ และความ

คาดหวัง ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

งบประมาณท่ีไดรับ สรุปผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมินประจําป และขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการ 

จัดทําแผนกลยุทธ สผ. 

สํารวจและรวบรวม 

SWOT 

Analysis 
SFAS  

TOWS 

Matrix 
BSC 

วิเคราะหสภาพแวดลอม 

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ สผ. 

สํานัก/กอง/หนวยงานอิสระ ระดมความคิดเห็น

ในการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ความทาทายทั้งภายในและภายนอกองคกร 

- สภาพการแขงขัน Benchmarking ปจจัยแหง

ความสําเร็จเมื่อเทียบกับคูแขง 

- ทาทายเชิงยุทธศาสตร (พันธกิจ ปฏบิัติการ HR) 

- ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

แผนกลยุทธ 

ทบทวน/กําหนดวิสัยทัศน 

ทบทวน/กําหนดพันธกิจ 

กําหนดวัตถุประสงค 

กําหนดตัวชี้วัด 

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

กําหนดผูรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติราชการ 20 ป 

ผลผลิต/โครงการ/งบประมาณ/ตัวช้ีวัด 

แผนปฏิบัติราชการ 1 ป 

พิจารณางบประมาณ 

ในข้ัน ครม. และ พ.ร.บ. 

พิจารณาปรับคาเปาหมาย

ตัวช้ีวัดทุกระดับ 

แผนปฏิบตัิราชการ 1 ป/แผนปฏิบตัิราชการประจําป 

- ผลผลิต/โครงการ/ตัวช้ีวัด 

- กิจกรรม/ตัวช้ีวัด 

- งบประมาณ 

- หนวยงานรับผิดชอบ 

กําหนด

แผนปฏิบตัิการ

ประจําป 

วางแผนสื่อสารภายในองคกร 

แผนที่ยุทธศาสตรถายทอดตัวชี้วัดของ 

สผ. ลงสูระดับสาํนัก/กอง 

ดําเนินงานตามแผน ผูรับผิดชอบ ทุก

สํานัก/กอง 

การติดตามผลการดาํเนินงาน/สรปุผล/

ขอเสนอแนะการปรับปรุง ผูรับผิดชอบ  

คณะทํางานขบัเคลื่อนแผนกลยุทธ 

ผูรับผิดชอบ กผง./กพร. 

เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม-กันยายน เดือนตุลาคม เปนตนไป เดือนกรกฎาคม ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
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สวนท่ี 4  
 

การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอม 
  

         วิสัยทัศน (Vision) 

 “สรางสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ในป 2579” 

         พันธกิจ (Mission) 

1) จัดทํานโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษา
สภาพแวดลอม 

2) สรางความรวมมือกับเครือขายชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน ในการนํานโยบายแผนและ
มาตรการสูการปฏิบัติ 

3) ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4) สรางความรูความเขาใจทุกภาคสวนและสื่อสารเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5) สรางกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศท่ีสอดคลองกับอนุสัญญาระหวาง

ประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเปนไปตามภารกิจของสํานักงาน 

         ภารกิจ (Duty) 

ภารกิจหลักตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 มีดังนี้ 

1) จัดทํานโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) ประสานและจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดําเนินการอื่น 

ให เปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประสานการจัดการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

3) ศึกษา วิเคราะห ประสานและกําหนดมาตรการเพื่อดําเนินการใหมีการประกาศเขตพื้นท่ี 
และมาตรการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ และจัดทํา
รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 

5) ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรม 
ของภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

6) บริหารกองทุนสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการ และ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน 

7) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารที่ดิน  
การวางแผนการถือครองท่ีดิน การสงวนและพัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดใหแกประชาชน และการสงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐ 

8) ประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและตางประเทศ ในการดําเนินการรวมดาน
นโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกัน 
และการแกไขปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการกักเก็บและการปลดปลอย
กาชเรือนกระจก รวมท้ังศึกษา วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 1 

 2 

 3 
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10) ปฏบิัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน หรือตามท่ีรัฐมนตร ี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

         วัฒนธรรม (Culture) 

มองผลประโยชนชาติ มุงสรางเครือขาย แมนในหลักการ ม่ันในคุณธรรม 

         คานิยมหลัก (Core Value) 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูบริหารและเจาหนาท่ีไดรวมกัน
วิเคราะหและกําหนดคานิยมหลัก (Core Value) เพื่อชวยใหบุคลากรในองคกรมีแนวความคิด ความเชื่อ และ
ปรับพฤติกรรมการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานภายใตแผนกลยุทธให
ประสบความสําเร็จโดยใชคําวา NATURE ซ่ึงยอมาจาก 

Networking มุงเนนการสรางเครือขาย - มุงเนนการทํางานแบบมีสวนรวมกับบุคคลและหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ ประสานการทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลเปนเครือขายรวมกัน ยอมรับในบทบาทหนาท่ีของกัน
และกันเพ่ือรวมกันเอ้ือเฟอเก้ือกูลใหสามารถทํางานสําเร็จลุลวงไปไดดวยความรวมมือของทุกฝาย 

Awakening Knowledge จิตใจใฝรู  หม่ันพัฒนาตน - มุงพัฒนาความรูของตนเองอยาง
สมํ่าเสมอดวยความกระตือรือรนท่ีจะเปดรับและเรียนรูสิ่งใหมๆ ท้ังในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเองและความรู
รอบตัวตางๆ (รูลึก รูกวาง และรูโลก) พรอมรับและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสามารถ
พัฒนาตนเองใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานไดตลอดเวลา 

Team working กระตือรือรนทํางานเปนทีม - มุงเนนการทํางานแบบมีสวนรวมกับบุคคลและ
หนวยงานภายใตองคกรดวยความเชื่อม่ันในกันและกัน สามารถติดตอสื่อสารและประสานงานภายในองคกร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเหลือเก้ือกูลกันท้ังในการทํางาน และการทํากิจกรรมอ่ืนๆ รวมกัน เพ่ือนําศักยภาพ 
ของบุคลากรและองคกรออกมาใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีความสมานฉันทมีความรักและความภูมิใจเห็น
คุณคาในองคกร 

Uncovering ไมปกปด เปดเผย โปรงใส - บุคลากรมีความซื่อสัตย โปรงใส สามารถเปดเผย
กระบวนการจัดทํานโยบายและแผน การวิเคราะหผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดสรร
เงินกองทุนตอสาธารณชนได ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได 

Result - based Orientation มุงเปนเลิศในผลการปฏิบัติงาน - บุคลากรมีความชํานาญ ทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดเปาหมายขององคกรเปนหลัก มีการใชหลักวิชาการท่ีถูกตองในการ
ดําเนินงานไมเปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามปจจัยภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทางการเมือง และสามารถผลักดัน
ใหนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการยอมรับและดําเนินควบคูไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ 

Expertise มีความเชี่ยวชาญอยางมืออาชีพ - บุคลากรผูปฏิบัติงานเปนผูท่ีมีความรอบรูและความ
ชํานาญในเรื่องนั้นๆ อยางถูกตองและชัดแจง มีการทํางานโดยใชความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ 
และประสบการณท่ีถูกตองและเหมาะสม มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา ไมปลอยใหลาชาจนกอใหเกิด 
ความเสียหายตอตนเองและผูอ่ืน มีหลักการและจุดยืนในการทํางาน และใหบริการดานนโยบายและแผนการ
จัดการ 
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         ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรภายใตแผนกลยุทธของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2579 ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2561ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมเชิงปองกัน พัฒนาและสงเสริมการบังคับใชกฎหมาย

สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สื่อสารองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางกระแสการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน  
ท้ังนี้ โดยมีเปาประสงคภายใตประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 เปาประสงคภายใตประเด็นยุทธศาสตร 

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร วัตถปุระสงค 
1. เพ่ิมศักยภาพการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน  

1. นโยบาย แผน และมาตรการมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย
การบูรณาการอยางมีสวนรวม 
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการนํานโยบาย แผน และมาตรการไปสูการ
ปฏิบัต ิ 
3. มีกระบวนการทํางานแบบบูรณาการตามหลักวิชาการบนพ้ืนฐานของขอมูล
ท่ีถูกตอง ทันสมัย และเชื่อถือได 
4. มีโครงสราง/ระบบงาน/เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
เชิงปองกัน พัฒนาและ
สงเสริมการบังคับใช
กฎหมายสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ  

1. มีนิติธรรมในพ้ืนท่ี ลดความขัดแยง 
2. หนวยงานนํามาตรการดานสิ่งแวดลอมไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีมาตรฐาน 
4. ฐานขอมูลกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

3. สื่อสารองคกร และความ
รับผิดชอบตอสังคม  

1. สผ. มีภาพลักษณในเชิงบวก สงผลใหสังคมมีความเชื่อม่ันและนํานโยบาย 
แผน และมาตรการไปปฏิบัติ ทําใหเกิดประโยชนในระดับประเทศ 
2. มีกระบวนการประชาสัมพันธท่ีครบวงจร และหลากหลายชองทาง 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรมีจิตบริการท่ีดี 

4. สรางกระแสการอนุรักษ
และใชประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรฯ 

2. มีการขับเคลื่อนการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เกิดการขยายเครือขายความรวมมือท่ีครอบคลุมทุกภาคสวน 
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         แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) 

การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 ประเด็น ท่ีกําหนดภายใตแผนกลยุทธของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2579 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
คุณภาพและมีการบริหารงานท่ีชัดเจน สามารถจัดทําเปนแผนท่ียุทธศาสตร ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือสื่อสาร
และถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติท่ีบอกถึงทิศทางและการเชื่อมโยงเปาหมายตางๆ ในแตละดานอยางเปน
รูปธรรมใหแกบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความเขาใจ
ภาพรวมไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตองการบรรลุอยางชัดเจนใน 4 มิติ มีดังนี้ 
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ภาพท่ี 3 แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

ประสิทธิผล 

 

 

คุณภาพบริการ 

 

ประสิทธิภาพ 

 
 

การพัฒนาองคการ 

 

  

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมเชิงปองกัน พัฒนาและ
สงเสริมการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ส่ือสาร
องคกร และรับผิดชอบตอ
สังคม 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางกระแสการ
อนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 

มีโครงสราง/ระบบงาน/เทคโนโลยีระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ฐานขอมูลกฎหมายสิ่งแวดลอมและ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
บุคลากรมีจิตบริการท่ีดี 

นโยบาย แผน และมาตรการ มีการ

นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย

การบูรณาการอยางมีสวนรวม 

มีนิติธรรม 

ในพ้ืนท่ี ลดความขัดแยง 

สผ. มีภาพลักษณในเชิงบวก สงผลให

สังคมมีความเช่ือม่ันและนํานโยบาย 

แผนและมาตรการไปปฏิบัติ ทําใหเกิด

ประโยชนในระดับประเทศ 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรฯ 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการนํานโยบาย แผน และ

มาตรการไปสูการปฏิบัติ 
หนวยงานนํามาตรการดานสิ่งแวดลอมไปใชอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เกิดการขยายเครือขายความ

รวมมือท่ีครอบคลุมทุกภาคสวน 

มีกระบวนการทํางานแบบบูรณาการตาม

หลักวิชาการบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ี

ถูกตอง ทันสมัย และเช่ือถือได 

ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ท่ีมีมาตรฐาน 

มีกระบวนการประชาสมัพันธ

ท่ีครบวงจร และหลากหลาย

ชองทาง 

มีระบบการขับเคลื่อนการอนุรักษ

และใชประโยชนทรัพยากรฯ อยาง

มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีความเช่ียวชาญใน

การปฏิบัติงาน 
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         ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนกลยุทธ 
 

วิสัยทัศน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด 
ฐาน 

ขอมูล 
เปาหมาย 

60-64 65-69 70-74 75-79 

สรางสมดุล
ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน ใน
ป 2579 

นโยบาย แผน
มาตรการ และกลไก
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม มีการ
ขับเคลื่อนอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
นําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม 

1. รอยละของการนํานโยบาย 
แผน มาตรการ และกลไกท่ีมี
การดําเนินการตามแผนกล
ยุทธ สผ. ไปสูการปฏิบัติ/
ถายทอดสูกลุมเปาหมาย 

N/A 60 70 80 100 

2. รอยละความพึงพอใจ/
เชื่อม่ันของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

N/A 60 70 80 100 

3. รอยละของการมีสวนรวมใน
การจัดทํานโยบาย แผน 
มาตรการ และกลไก 

N/A 60 70 80 100 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวย 

งานหลัก 60-64 65-69 70-74 75-79 รวม 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
วัตถปุระสงคท่ี 1 นโยบาย แผน และมาตรการมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยการบูรณาการอยางมีสวนรวม 
1. โครงการบรหิารจดัการพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

35.45 45.00 45.00 45.00 170.45 สชพ. 

2. โครงการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนท่ี
เฉพาะอยางยั่งยืน 

19.34 20.00 20.00 - 59.34 สชพ. 

3. โครงการบริหารจดัการการอนุรกัษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม 

16.00 8.00 8.00 8.00 40.00 สธศ. 

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

20.42 8.00 6.00 7.00 41.42 สธศ. 

5. โครงการอนุรักษพัฒนากรุงรตันโกสินทร 
และเมืองเกา 

52.83 33.00 28.00 13.00 126.83 สธศ. 

6. โครงการขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย 
แผน และโรดแมปการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

28.20 8.00 8.00 5.00 49.20 สวล. 

7. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 
กิจกรรม : การสรางกลไกดานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการติดตามตรวจสอบ 
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

12.50 12.50 - - 25.00 กพส. 

8. โครงการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามยุทธศาสตร 

2,308.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 9,808.00 สกส. 

9. การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน 131.82 150.00 150.00 150.00 581.82 กบด. 
10. โครงการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบายและแผนดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

50.00 52.00 63.00 73.00 238.00 สปอ. 

11. การจัดทําและขับเคลื่อนนโยบายและแผน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนท่ีชุมนํ้า 

7.50 2.00 2.00 2.00 13.50 กทส. 

12. โครงการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและพ้ืนท่ี
สีเขียวชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

13.00 30.00 30.00 30.00 103.00 สชพ. 

13. โครงการจัดทํานโยบายและแผนการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม และพัฒนามาตรการ เครื่องมือ

26.63 32.00 19.00 29.00 106.63 สวล. 
สตป. 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวย 

งานหลัก 60-64 65-69 70-74 75-79 รวม 
ทางเศรษฐศาสตร และขอเสนอเชิงนโยบาย 
14. โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล
และการรายงานผลการสงเสริมการผลิตและ
การบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย 

8.40 2.00 4.00 2.00 16.40 สวล. 

15. การพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสาร
ขอมูลการดําเนินงานดานการบรหิารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 
2564 และแผนแมบทบูรณาการจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 

3.96 - - - 3.96 สตป. 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพ่ีเลี้ยงใน
การเขียนขอเสนอโครงการ 

0.34 - - - 0.34 สกส. 

17. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

14.99 15.00 15.00 15.00 59.99 กบด. 

18. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการช้ัน
คุณภาพลุมนํ้า 

44.89 50.00 50.00 50.00 194.89 กบด. 

19. โครงการพัฒนาแนวทางการจัดทําบัญชี
กาซเรือนกระจกของประเทศและการ
ประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก 

24.00 30.00 35.00 15.00 104.00 สปอ. 

20. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

72.01 58.83 53.83 53.83 238.50 กทส. 

21. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ี
ชุมนํ้าของประเทศ 

37.38 4.00 4.00 4.00 49.38 กทส. 

วัตถปุระสงคท่ี 2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการนํานโยบาย แผน และมาตรการไปสูการปฏิบัติ 
22. โครงการสรางความรูความเขาใจในการ
นํานโยบาย แผน และมาตรการไปสูการ
ปฏิบัติ 

     ทุกสํานัก
กอง 

23. โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือ
การประชาสัมพันธองคกร 

     ทุกสํานัก
กอง 

วัตถปุระสงคท่ี 3 มีกระบวนการทํางานแบบบูรณาการตามหลักวิชาการบนพ้ืนฐานของขอมลูท่ีถูกตอง ทันสมัย และเชื่อถอืได 
24. พัฒนาระบบฐานขอมูลสิ่งแวดลอมและ
ศิลปกรรม เมืองเกา และมรดกโลก 

9.30 4.20 4.20 4.20 21.90 สธศ. 

25. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

     ทุกสํานัก
กอง 

วัตถปุระสงคท่ี 4 มีโครงสราง/ระบบงาน/เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
26. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

23.50 11.00 11.00 11.00 56.50 สตป. 

27. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 25.00 50.00 50.00 50.00 175.00 กบด. 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวย 

งานหลัก 60-64 65-69 70-74 75-79 รวม 
ท่ีดินและทรัพยากรดินเพ่ือการบรหิารจัดการ
เชิงบูรณาการ 
28. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
(ประเด็นยุทธศาสตร 1 วัตถุประสงค 1.1) 

     กทส. 

29. โครงการพัฒนาองคกรเพ่ือการเติบโตอยาง
ยั่งยืน 

11.50 10.00 10.00 10.00 41.50 กพร. 

30. โครงการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 1.50 - - - 1.50 กพร. 
31. โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิตัล สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

45.00 75.00 75.00 75.00 270.00 สตป. 

ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการส่ิงแวดลอมเชิงปองกัน พัฒนาและสงเสริมการบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวย 

งานหลัก 60-64 65-69 70-74 75-79 รวม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมเชิงปองกัน พัฒนาและสงเสริมการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 
วัตถปุระสงคท่ี 1 มีนิติธรรมในพ้ืนท่ี ลดความขัดแยง 
1. โครงการช้ีแจงประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับท่ีประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา แกทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 

2.00 1.60 1.60 1.60 6.80 สชพ. 

2. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเชิง
วิชาการ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ 

     กวผ. 
กพส. 

3. โครงการจัดทําตนแบบเพ่ือการบริหาร
จัดการความขัดแยงภายในพ้ืนท่ี/การบริหาร
จัดการดวยสันติวิธี 

     กวผ. 
กพส. 

วัตถปุระสงคท่ี 2 หนวยงานนํามาตรการดานสิ่งแวดลอมไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
4. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ 
กระบวนการเรียนรู การอนุรักษและพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา (ประชุมสัมมนา
วิชาการเครือขายการอนุรักษฯ) 

15.00 25.00 25.00 25.00 90.00 สธศ. 

5. โครงการสงเสรมิบุคลากรใหไดรับความรู
ดานกฎหมายสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

0.25 1.25 1.25 1.25 4.00 สธศ. 

6. โครงการศึกษาการกําหนด กลไก มาตรการ
ทางกฎหมายและเศรษฐศาสตรเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานอนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทรและเมืองเกา 

2.00 - - - 2.00 สธศ. 

7. การพัฒนามาตรการดานกฎหมาย และ
มาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร (ลุมนํ้า
ช้ันท่ี 1 และ 2) 

- - - 50.00 50.00 กบด. 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวย 

งานหลัก 60-64 65-69 70-74 75-79 รวม 
วัตถปุระสงคท่ี 3 ระบบการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมท่ีมีมาตรฐาน 
8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

26.00 35.00 35.00 35.00 131.00 กวผ. 

9. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ตามแผนงาน: 
การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

101.42 120.00 95.00 70.00 386.42 กพส. 

10. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 
กิจกรรม : การปฏิรปูระบบการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

25.00 25.00 25.0 - 75.00 กพส. 

วัตถปุระสงคท่ี 4 ฐานขอมูลกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
11. โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีคุมครอง
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ประเด็น
ยุทธศาสตร 1 วัตถุประสงค 1.1) 

     สชพ. 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ส่ือสารองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวย 

งานหลัก 60-64 65-69 70-74 75-79 รวม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สื่อสารองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม 
วัตถปุระสงคท่ี 1 สผ. มีภาพลักษณในเชิงบวก สงผลใหสังคมมีความเชื่อมั่นและนํานโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติ ทํา
ใหเกิดประโยชนในระดับประเทศ 
1. โครงการสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอม
ดีเดน (EIA Monitoring Awards) 

2.30 12.50 12.50 12.50 39.80 กพส. 

วัตถปุระสงคท่ี 2 มีกระบวนการประชาสัมพันธท่ีครบวงจร และหลากหลายชองทาง 
2. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธภาพลักษณ 
กิจกรรม : 
- การแถลงผลการดําเนินงานของ สผ. 
- สผ. พบสื่อมวลชน 

10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 สลก. 

3. โครงการเผยแพร/สื่อสาร เน้ือหาองคกรให
เครือขายและกลุมเปาหมายของกองทุน
สิ่งแวดลอม 

9.60 10.00 10.00 10.00 39.60 สกส. 

วัตถปุระสงคท่ี 3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2.00 5.00 5.00 5.00 17.00 สลก. 

5. โครงการอบรมใหความรูกฎหมายสิ่งแวดลอม 
และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของใหกับเจาหนาท่ี

1.60 1.75 1.75 1.75 6.85 กนต. 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวย 

งานหลัก 60-64 65-69 70-74 75-79 รวม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
6. ประเมนิ CG จากหนวยงานภายนอก - - - - - กคจ. 
7. โครงการอบรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากร 

7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 สลก. 

วัตถปุระสงคท่ี 4 บุคลากรมีจิตบริการท่ีดี 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 กคจ. 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางกระแสการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวย 

งานหลัก 60-64 65-69 70-74 75-79 รวม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางกระแสการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
วัตถปุระสงคท่ี 1 ประชาชนมจีิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรฯ 
1. การจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

13.00 15.00 15.00 15.00 58.00 สตป. 

วัตถปุระสงคท่ี 2 มีการขับเคลื่อนการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
2. การเสริมสรางศักยภาพของเมืองในการผลิต
และการบริโภคท่ียั่งยืนตามเปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 12 (ประเด็นยุทธศาสตร 1 
วัตถุประสงค 1.1) 

     สวล. 

วัตถปุระสงคท่ี 3 เกิดการขยายเครือขายความรวมมือท่ีครอบคลุมทุกภาคสวน 
3. โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ศิลปกรรม เมือง
เกา และมรดกโลก 

112.66 96.00 111.00 111.00 430.66 สธศ. 

 
 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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สรุปงบประมาณภายใตแผนกลยุทธ สผ.ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 งบประมาณ (ลานบาท) 
60-64 65-69 70-74 75-79 รวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

3,043.46 3,210.53 3,191.03 3,152.03 12,597.05 

ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมเชิง
ปองกัน พัฒนาและสงเสริมการบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

171.67 207.85 182.85 182.85 745.22 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สื่อสารองคกร และความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

37.50 51.25 51.25 51.25 191.25 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางกระแสการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

125.66 111.00 126.00 126.00 488.66 

รวม 3,378.29 3,580.63 3,551.13 3,512.13 14,022.18 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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สวนท่ี 5  
 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯไปสูการปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 
 

         แนวทางการขับเคล่ือนแผนฯ ไปสูการปฏิบัต ิ

1) การเสริมสรางความรูความเขาใจ ใหทุกสํานัก/กอง/หนวยงานอิสระ ตระหนักถึงความสําคัญ
และพรอมเขารวมในการผลักดันแผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไปสูการปฏิบัติ 

2) จัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ ท่ีสามารถเขาถึงบุคลากรของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับสาระสําคัญของแผนกลยุทธ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

3) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหสามารถทําหนาที่สื่อสารและถายทอดสาระสําคัญของ 
แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานแบบมุงเนนกลยุทธ เพ่ือใหความสําคัญ
กับการสื่อสารกลยุทธโดยกําหนดเปนนโยบายจากผูบริหารทุกระดับ 

4) สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และแผนระดับอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูการบูรณาการ
ประสานการปฏิบัติภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกัน และเพื่อใหการกําหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจนและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5) ควรมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องแผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2561 เพ่ือทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธฯ ใหทันตอ
สถานการณปจจุบัน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

6) สรางระบบการติดตามประเมินผล และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 

         การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลเปนกระบวนการท่ีสําคัญของแผนกลยุทธ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ 

วาการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ผลลัพธ ผลผลิต 
และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  

1) การประเมินผลกอนดําเนินการ (Pre–Project Evaluation) ใชระบบการวิเคราะหความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงบประมาณ เปนเครื่องมือในการประเมินผลกอนการดําเนินโครงการ เชน  
การนําความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการมาจัดทําเปนโครงการ หรือไมควรจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมที่ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องแตยังไมบรรลุเปาหมายที่ตองการ เปนตน ซึ่งจะชวยประเมิน 
ความเหมาะสมกอนการตัดสินใจดําเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบความพรอมและความเหมาะสมในดาน 
ความจําเปนในการดําเนินงาน (Need Assessment) ปจจัยแวดลอมตางๆ ความเปนไปไดของการ
ดําเนินโครงการ ความเสี่ยงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และแนวทางการแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังการ
สนองตอบตอเปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ ยังมีการประเมินตนเองรวมกับการพิจารณาขอมูลรอบดาน เชน 
รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมประจําป และขอรองเรียนตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนตน โดยกําหนดให สํานัก/
กองผูเสนอโครงการเปนผูประเมินโครงการ 

 1

 2 
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2) การติดตามประเมินผลระหวางการดําเนินการ (On–Going Monitoring and Evaluation) 
เพ่ือติดตามความกาวหนาของโครงการ ท้ังในสวนของผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ  
ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว โดยมีรายละเอียดขอมูลตางๆ ตามยุทธศาสตร เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
การติดตามและประเมินผลจะดําเนินการทุก 3 เดือน (ไตรมาส) หรือทุกเดือนในกรณีท่ีเปนภารกิจท่ีมี
ความสําคัญเรงดวน การติดตามผลการดําเนินโครงการจะใชวิธีการประเมินตนเองผานระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (E–Project Tracking) นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงมีการรายงานผลทุกไตรมาส กรณีท่ีเปนโครงการท่ีไดรับการกําหนดใหเปน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การจัดตั้งคณะทํางานติดตามการใชจายงบประมาณประจําป เปนประจําทุก 1-2 เดือน เพ่ือเรงรัดการเบิกจาย
ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงบประมาณประจําป โดยกําหนดให สํานัก/กอง เปนผูประเมินความกาวหนา 
ของโครงการรวมกับกลุมงานแผนงานและงบประมาณ และรายงานตอผูบริหารเปนประจําทุกเดือน 

3) การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post or End of Project Evaluation) เปนการประเมิน 
ผลผลิตและความสําเร็จของการดําเนินงานเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ วาเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม บรรลุตาม
เปาหมายเพียงใด และมีประสิทธิภาพหรือไม โดยสรุปผลเปนภาพรวมของการดําเนินงาน (Summative)  
ผานการประเมินผลในภาพรวมของแผนกลยุทธ การประเมินนีจ้ะใชการประเมินตนเองรวมกับการประเมินจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยอาจใชการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณโดยการประเมินตนเอง (Performance Assessment Rating Tool: PART) ซ่ึงเปนการประเมิน
ภาพรวมในหลายมิติ ท้ังดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมคาและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
ท่ีไดรับบริการ และการจัดทํารายงานประจําป เพ่ือรายงานผลความสําเร็จในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ สําหรับการประเมินผลคาเปาหมายตัวชี้วัดของแผนกลยุทธฯ ให สํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของเปน
ผูประเมินโครงการและจัดสงให กลุมงานแผนงานและงบประมาณ สํานักงานเลขานุการกรม รวบรวมและสรุป 

4) การประเมินผลกระทบจากการดําเนินงาน (Impact Evaluation) เปนการประเมินผล 
เม่ือโครงการไดสิ้นสุดไปแลว เพ่ือดูผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังความสําเร็จตอเนื่อง และผลประโยชน
ท่ีประเทศชาติและประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการตามแผนกลยุทธท่ีไดกําหนดไว การประเมินนี้จะเปน
การวิเคราะหเชิงลึกในหลายมิติ มีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องระยะยาวและศึกษาวิจัยรวมดวย โดยใชการ
ประเมินตนเองรวมกับองคกรภายนอก รวมท้ังภาคประชาชน สถาบันการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ 
 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ตารางสรุปประเด็นยุทธศาสตร คาเปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนกลยุทธ สผ. (พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 
61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

1. เพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 

1.1 นโยบาย แผน 
และมาตรการมี
การนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปน
รู ป ธ ร รม  โ ด ย
การบู รณาการ
อยางมีสวนรวม 

1. รอยละเฉล่ีย
ของนโยบาย แผน 
และมาตรการที่มี
การนําไปสูการ
ปฏิบัติ 

รอยละ 60 70 80 90  สรางความเปน
หุนสวนในการนํา
นโยบาย แผน และ
มาตรการไปสูการ
ปฏิบั ติอยา งเปน
รูปธรรม 

1. โครงการบริหารจัดการ
พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.80 5.65 9.00 9.00 9.00 45.00 45.00 45.00 สชพ 

2. โครงการจัดการส่ิงแวดลอม
ชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
อยางยั่งยืน 

3.00 8.34 8.00 - - 20.00 20.00 - สชพ. 

3. โครงการบริหารจัดการ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรม 

- - 5.00 8.00 3.00 8.00 8.00 8.00 สธศ. 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติ 

- 7.25 1.80 4.87 6.50 8.00 6.00 7.00 สธศ. 

5. โครงการอนุรักษพฒันา
กรุงรัตนโกสินทร และ
เมืองเกา 

14.8
3 

- 15.00 10.00 13.00 33.00 28.00 13.00 สธศ. 

6. โครงการขับเคล่ือนและ
ติดตามนโยบาย แผน และ
โรดแมปการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

8.70 7.50 4.50 7.50 - 8.00 
 

8.00 
 

5.00 
 

สวล. 

7. โครงการปรับปรุงและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
กระบวนการการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
กิจกรรม : การสรางกลไก
ด านการวิ เคราะห ผล 
กระทบส่ิงแวดลอมและการ
ติดตามตรวจสอบ โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน 

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 12.5 - - กพส. 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

8. โครงการสนับสนุน
เงินกองทุนส่ิงแวดลอม 
เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมตามยุทธศาสตร 

308.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 สกส. 

9. การจัดการปญหาที่ดิน
ทํากิน 

19.23 22.59 30.00 30.00 30.00 150.00 150.00 150.00 กบด. 

10. โครงการขับเคล่ือน
และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนดานการเปล่ียน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย 

10.00 5.20 15.00 9.00 10.80 52.00 63.00 73.00 สปอ. 

11. การจัดทําและขับเคล่ือน
นโยบายและแผนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและพื้นที่ชุมน้ํา 

1.0 0.3 3.0 3.0 0.2 2.0 2.0 2.0 กทส. 

2. ระดับความสําเร็จ
เฉล่ียในการสราง
เคร่ืองมือ กลไก 
หลักเกณฑ มาตรฐาน 
และนวัตกรรมเพื่อ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

รอยละ 60 70 80 90  สรางเคร่ืองมือ 
กลไก องคความรู 
และนวัตกรรมใน
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพหุนสวน
หรือภาคีเครือขาย
ในการนํานโยบาย 
แผน และมาตรการ
ไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 

12. โครงการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเมืองและ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในภูมิภาคอาเซียน 

6.00 2.00 5.00 - - 30.00 30.00 30.00 สชพ. 

13. โครงการจัดทํานโยบาย
และแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และพัฒนา
มาตรการ เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศ าส ตร  แ ล ะ
ขอเสนอเชิงนโยบาย 

0.37 0.66 5.60 
 

11.00 
 

9.00 
 

32.00 
 
 

19.00 
 

29.00 
 

สวล. 
สตป. 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

14. โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลและ
การรายงานผลการสงเสริม
การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

- 2.40 3.00 3.00 - 2.00 4.00 2.00 สวล. 

15. การพัฒนาระบบ
บูรณาการการส่ือสาร
ขอมูลการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติ
การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 
– 2564 และแผนแมบท
บูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2558 – 2564 

2.00 1.96 - - - - - - สตป. 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายพี่เล้ียงในการเขียน
ขอเสนอโครงการ 

- 0.1748 0.08 0.09 - - - - สกส. 

17. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของ
ประเทศ 

3.00 2.99 3.00 3.00 3.00 15.00 15.00 15.00 กบด. 

18. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการชั้น
คุณภาพลุมน้ํา 

8.00 6.89 10.00 10.00 10.00 50.00 50.00 50.00 กบด. 

19. โครงการพัฒนาแนวทาง 
การจัดทําบัญชีกาซเรือน

5.00 6.00 3.00 5.00 5.00 30.00 35.00 15.00 สปอ. 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

กระจกของประเทศและ
การประเมินผลการลด
กาซเรือนกระจก 
20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ 

17.47 16.14 13.00 12.70 12.70 58.83 53.83 53.83 กทส. 

21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการพื้นที่ชุมน้ําของ
ประเทศ (28.1 ,28.2 ,29.2 
,29.3) 

6.00 7.38 10.00 10.00 4.00 4.00 4.00 4.00 กทส. 

1.2 ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอ
การนํานโยบาย 
แผน และมาตรการ
ไปสูการปฏิบัติ 

1. รอยละของผูรับ 
บริการที่มีความ
พึงพอใจที่มีการนํา
นโยบาย แผน และ
มาตรการไปสูการ
ปฏิบัติ 

รอยละ 60 70 80 90  สรางมาตรการจูงใจ
ใหกับผูรับบริการที่มี
การนํานโยบาย แผน 
และมาตรการไปสู
การปฏิบัติ 

22. โครงการสรางความรู
ความเขาใจในการนํา
นโยบาย แผน และมาตรการ
ไปสูการปฏิบัติ 

        ทุกสํานัก
กอง 

2. ระ ดับความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู รั บ บ ริ ก า ร
เพิ่มขึ้น 

รอยละ X+5 X+1
0 

X+1
5 

X+2
0 

 สรางเครือขาย
ส่ือสารขอมูลตางๆ 
ของ สผ. สูสาธารณะ 

23. โครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือเพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกร 

        ทุกสํานัก
กอง 

1.3 มีกระบวนการ
ทํางานแบบบูรณา
การตามหลักวิชาการ
บนพื้นฐานของขอมูล
ที่ถูกตอง ทันสมัย 
และเชื่อถือได 

1 . ร อ ย ล ะ ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ง า น
ห ลั ก ที่ มี ก า ร
จัดทําแบบบูรณา
ก า ร ต า ม ห ลั ก
วิ ช า ก า ร  บ น
พื้ น ฐ า น ข อ ง
ขอมูลที่ถูกตอง 

รอยละ 60 70 80 90  ยกระดับ
กระบวนการ
ทํางานแบบบูรณา
การตามหลัก
วิชาการ เขาสูไทย
แลนด 4.0 

24. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ส่ิงแวดลอมและศิลปกรรม 
เมืองเกา และมรดกโลก 

0.10 - - 1.60 7.60 4.20 4.20 4.20 สธศ. 

2. จํานวน
ฐานขอมูลที่

จํานวน X+1 X+2 X+3 X+4 25. โครงการจัดทําและ
พัฒนาระบบฐานขอมูล

        ทุกสํานัก
กอง 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

ไดรับการจัดทํา 
ปรับปรุงที่
ถูกตอง ทันสมัย 
และเชื่อถือได 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเพื่อการ
บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.4 มีโครงสราง/
ระบบงาน/เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

1. มีคลังขอมูลกลาง
ดานทรัพยากร 
ธรรมชา ติและ
ส่ิงแวดลอมที่ได
มาตรฐานสากล 

ระบบ 1 1 1 1  พัฒนาองคความรู
และระบบบริหาร
จัดการ 

26. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- - 7.50 6.00 10.00 11.00 11.00 11.00 สตป. 

27. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศที่ดิน
และทรัพยากรดินเพื่อ
การบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.00 50.00 50.00 กบด. 

**28 .  โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 
(ประเด็นยุทธศาสตร 1  
วัตถุประสงค 1.1) 

        กทส. 

2. ระดับความสําเร็จ
เฉล่ียในการพฒันา
ปรับปรุงโครงสราง
และระบบงาน 

รอยละ 10 20 30 40  พั ฒ น า แ ล ะ
ยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการ
องคกรสูความเปน
เลิศ 

29. โครงการพัฒนาองคกร
เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน 

- - 5.50 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 กพร. 

30. โครงการพัฒนา
องคกรสูความเปนเลิศ 

1.00 0.50 - - - - - - กพร. 

3. รอยละการเพิ่ม 
ขึ้นของเคร่ืองมือ/
เทคโนโลยีท่ีไดรับ
การพัฒนา 

รอยละ      ส ร า ง ศู น ย /
เ ชื่ อ ม โ ย งข อ มู ล
ด า น ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม เพื่ อ
สนับสนุนเพื่อการ

31. โครงการขับเคล่ือน
การดําเนินงานภายใต
แผนปฏิบั ติการดิจิ ตัล 
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

- - 15.00 15.00 15.00 75.00 75.00 75.00 สตป. 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

อ นุ รั ก ษ แ ล ะ ใ ช
ประ โ ยชน อย า ง
ยั่งยืน 

2. บริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมเชิง
ปองกัน พัฒนา
และสงเสริม
การบังคับใช
กฎหมาย
ส่ิงแวดลอมให
มีประสิทธิภาพ 

2.1 มีนิติธรรมใน
พื้นที่ ลดความ
ขัดแยง 

1. รอยละความ 
สําเร็จของความ
ขัดแยงที่ไดรับการ 
แกไข 

รอยละ 50 52 55 57  เสริมประสิทธิภาพ
การบังคับใชกฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรการ 
และมาตรฐานดาน
ส่ิงแวดลอมใหมๆ 
เพื่อรองรับกระแส
การพัฒนาที่ยัง่ยืน 

1. โครงการชี้แจงประกาศ
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ฉบับที่ประกาศลงราช
กิจจานุเบกษา แกทุก
ภาคสวนในพื้นที่ 

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 1.60 1.60 1.60 สชพ. 

 สรางความรวมมือ
ทุกภาคสวนเพือ่คง
หลักการในพื้นที ่

2. โครงการเสริมสราง
ความรูความเขาใจเชิง
วิชาการ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางเปนระบบ 

        กวผ. 
กพส. 

 สรางโมเดลนิติ
ธรรมในพื้นที่ตนแบบ
เพื่อลดความขัดแยง 

3. โครงการจัดทําตนแบบ
เพื่อการบริหารจัดการ
ความขัดแยงภายในพื้นที่/
การบริหารจัดการดวย
สันติวิธี 

        กวผ. 
กพส. 

2.2 หนวยงานนํา
ม า ต ร ก า ร ด า น
ส่ิงแวดลอมไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. รอยละของหนวย 
งานที่เกี่ยวของมี
การนํามาตรการ
ดานส่ิงแวดลอม
ไปบังคับใช 

รอยละ 20 30 60 80  เ ป น อ ง ค ก ร
ต น แ บ บ ใ น ก า ร
เสริมสรางความรู
ความเข า ใจและ
บังคับใชเกี่ยวกับ
ม า ต ร ก า ร ด า น
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
ภารกิจของ สผ . 
ใหกับทุกภาคสวน 

4. โครงการเสริมสราง
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ 
กระบวนการเรียนรู การ
อนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทรและเมือง
เกา  (ประชุมสัมมนา
วิชาการเครือขายการ
อนุรักษฯ) 

- - 5.00 5.00 5.00 25.00 25.00 25.00 สธศ. 

5. โครงการสงเสริมบุคลากร
ให ไ ด รั บความ รู ด า น
กฎหมายส่ิงแวดลอมให

- - 0.25 - - 1.25 1.25 1.25 สธศ. 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการศึกษาการ
กําหนด กลไก มาตรการ
ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร เ พื่ อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
อนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทรและเมือง
เกา 

- - - 2.00 - - - - สธศ. 

 เรงรัดและสงเสริม
การบังคับใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพ
ในระดับภูมิภาค 
และสรางแรงจูงใจ
ในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

7. การพัฒนามาตรการ
ดานกฎหมาย และมาตรการ
จูงใจที่ เหมาะสมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพื้นที่ตน
น้ําลําธาร (ลุมน้ําชั้นที่ 1 
และ 2) 

- - - - - - - 50.00 กบด. 

2.3 ระบบการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่ มี
มาตรฐาน 

1. แนวทางการจัด 
ทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (EIA 
/EHIA) 
2. ขอกําหนดดาน
มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม เปน
มาตรฐานที่ใชกับ
โครงการประเภท
หรือขนาดเดียวกัน
ห รื อ ใ น พื้ น ที่
ลักษณะเดียวกัน 

จํานวน 4 5 5 5  เชื่อมโยงฐานขอมูล
กฎหมายส่ิงแวดลอม 
กับกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ เพื่อให
พรอมใชอยางทัน
สถานการณ 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- 5.00 7.00 7.00 7.00 35.00 35.00 35.00 กวผ. 

 ทบทวน และ
ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบใหสอด 
คลองกับสถานการณ
ปจจุบัน 

9. โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวน 
การวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมประกอบดวย 
4 กิจกรรมหลัก ตาม
แผนงาน: การปฏิ รูป
ระบบการวิ เ ค รา ะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม

23.10 27.32 17.00 17.00 17.00 120.00 95.00 70.00 กพส. 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

(การใชมาตรา 
46 วรรค 3 ของ 
พ.ร.บ.สงเสริม
และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมฯ) 
3. หลักเกณฑ/
แ น ว ท า ง ก า ร
พิจารณารายงาน 
EIA สําหรับ คชก.  
ที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม 
10. โครงการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
กิจกรรม : การปฏิรูประบบ
การวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 25.00 - กพส. 

2 . 4  ฐ า น ข อ มู ล
กฎหมายส่ิงแวดลอม
และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ 

1 .  ฐ า น ข อ มู ล
ก ฎ ห ม า ย
ส่ิงแวดลอม และ
กฎหมายอื่นๆ ที่
มี ก า ร จั ด เ ก็ บ
อยางเปนระบบ 

จํานวน 
 

7 
 

5 
 

3 
 

1 
 

 รวบรวมระบบ
ฐานขอมูลดาน
กฎหมาย
ส่ิงแวดลอมใหเปน
ระบบเดียวกัน 

**11. โครงการบริหาร
จัดการพื้นที่คุมครอง
ส่ิงแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ประเด็น
ยุทธศาสตร 1 
วัตถุประสงค 1.1) 

        สชพ. 

3. ส่ือสารองคกร 
และความรับผิด 
ชอบตอสังคม 

3.1 สผ. มีภาพ 
ลักษณในเชิงบวก 
สงผลใหสังคมมี
ความเชื่อมั่นและ
นํานโยบาย แผน 
และมาตรการไป
ปฏิบัติ ทําใหเกิด
ประโยชนในระดับ 
ประเทศ 

1. รอยละของผูรับ 
บริการ ผูมีสวนได
สวนเสียและบุคคล
ทั่วไปรูจัก สผ. เพิ่ม
มากขึ้น 

รอยละ X+10 X+2
0 

X+3
0 

X+4
0 

 สรางภาพลักษณ 
และอัตลักษณองคกร
ดานส่ิงแวดลอมที่
ดีตอสาธารณะชน 

1. โครงการสถานประกอบ 
การที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม
และมีการจัดการสภาพ 
แวดล อม ดี เ ด น  (EIA 
Monitoring Awards) 

2.30 - - - - 12.50 12.50 12.50 กพส. 

3.2 มีกระบวนการ
ประชาสัมพันธท่ี
ครบวงจร และ
หลากหลายชองทาง 

1. รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของการตอบสนอง/
ใหขอมูลยอนกลับ 

รอยละ X+5 X+1
0 

X+1
5 

X+2
0 

 ปรับรูปแบบกลยุทธ 
การประชาสัมพันธ
โดยเนนเชิงรุกผาน
เครือขายความรวมมือ

2. โครงการจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ
ภาพลักษณ 
กิจกรรม : 

     10.00 10.00 10.00 สลก. 10.00 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

จากทุกภาคสวน - การแถลงผลการ
ดําเนินงานของ สผ. 
- สผ. พบส่ือมวลชน 

2. จํานวนชองทาง
ที่ สํ า คัญในการ
ส่ือสาร 

จํานวน 5 5 5 5  เพิ่มชองทางและ
สรางนวัตกรรมใหม
ในการประชาสัมพันธ
เชิงรุก 

3. โครงการเผยแพร/
ส่ือสาร เนื้อหาองคกรให
เครือขายและกลุมเปาหมาย
ของกองทุนส่ิงแวดลอม 

2.00 1.60 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 10.00 สกส. 

3.3 บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 

1. รอยละความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
บุคลากรตอการ
สรางความผาสุก
และความผูกพัน 

รอยละ 70 75 80 85  สรางความเชื่อมั่น
และสรางความรูสึก
การเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร 

4. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- - - 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 สลก. 

2. รอยละบุคลากร 
สผ.ที่มีสมรรถนะ
สูง 

รอยละ 1 1 1 1  เสริมสรางบุคลากร
ใหมีความสามารถสูง 

5. โครงการอบรมใหความรู
กฎหมายส่ิงแวดลอม และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ใหกับเจาหนาที่สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 1.75 1.75 1.75 กนต. 

3. ระดับคะแนน
จาก ปปท. 

คะแนน 80 85 90 95  สรางภาพลักษณ
องคกรสูธรรมาภิบาล 

6. ประเมิน CG จากหนวย 
งานภายนอก 

- - - - - - - - กคจ. 

4.  ร อยละของ
บุคลากรที่มีความ 
สามารถดานการ
ส่ือสารองคกร  

รอยละ 25 50 75 100  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อการ
ประชาสัมพันธและ
ขยายเครือขาย 

7. โครงการอบรมเพื่อ
เส ริมสร า ง ศัก ยภาพ
บุคลากร  

     7.00 7.00 7.00 สลก. 

3.4 บุคลากรมีจิต
บริการที่ดี 

1. จํานวนบุคลากร
ที่มีสมรรถนะดาน
การบริการที่ดี 
(Service Mind) 
เพิ่มมากขึ้น 

จํานวน X+5 X+1
0 

X+1
5 

X+2
0 

 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
และบริการที่ดี 
 

8. โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 กคจ. 

7.00 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วดั หนวย 
เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน

รับผิดชอบ 61-64 65-69 70-74 75-79 60 61 62 63 64 65-69 70-74 75-79 

4. สรางกระแส
การอนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 

4.1ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุ รักษและใช
ประโยชนทรัพยากรฯ 

1. รอยละการใช
ผลิตภัณฑที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 

รอยละ X X+5 X+1
0 

X+1
5 

 ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการ
บริโภค 

1. การจัดทํารายงาน
สถานการณ คุณภาพ
ส่ิงแวดลอม และขอเสนอ 
แนะเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 15.00 15.00 15.00 สตป. 

4.2 มีการขับเคล่ือน
การอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชา ติและ
ส่ิงแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. คุณภาพส่ิงแวดลอม
ดีขึ้น 

      สงเสริมใหเกิดการ
ใชผลิตภัณฑที่ เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 

**2 .  การ เส ริมสร า ง
ศักยภาพของเมืองใน
การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืนตามเปาหมาย
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น 
เปาหมายที่ 12  
(ประเด็นยุทธศาสตร 1 
วัตถุประสงค 1.1) 

        สวล. 

4.3 เกิดการขยาย
เค รื อข า ยค ว า ม
รวมมือที่ครอบคลุม
ทุกภาคสวน 

1. จํานวนเครือขาย
เพิ่มมากขึ้น 

จํานวน X X+250 X+500 X+750  ขยายเครือขาย
ความรวมมือทั้งใน
และตางประเทศ 

3. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพเครือขายการ
อ นุ รั ก ษ ส่ิ ง แ ว ดล อ ม
ธรรมชาติ ศิลปกรรม 
เมืองเกา และมรดกโลก 

- 15.81 21.45 32.70 42.70 96.00 111.00 111.00 สธศ. 
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รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-
2579) ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2. พัฒนาและสงเสริมการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

3. สื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณองคกร 

4. สรางกระแสการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ท้ังนี้ มีเปาประสงคภายใตประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว จํานวน 21 เปาประสงค ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

1. นํานโยบาย แผน มาตรการไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยการมีสวนรวม 
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจและนํากลไก หลักเกณฑ โมเดล มาตรฐานไปใช  
3. มีกระบวนการทํางานแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานการวิจัย 
4. มีโครงสราง/ระบบงาน/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
พัฒนาและสงเสริมการบังคับ
ใชกฎหมายสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ  

1. มีนิติธรรมในพ้ืนท่ี ลดความขัดแยง 
2. หนวยงานนํากฎหมายสิ่งแวดลอมไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ใชฐานขอมูลดานกฎหมายสิ่งแวดลอมประกอบการวางแผนอยางเปน
ระบบ 
4. มีฐานขอมูลกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
5. บุคลากรมีความรูดานกฎหมายสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
สื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
สรางภาพลักษณองคกร  

1. สผ. มีภาพลักษณในเชิงบวก สงผลใหสังคมมีความเชื่อม่ันและนํานโยบาย 
แผน และมาตรการไปปฏิบัติ ทําใหเกิดประโยชนในระดับประเทศ 
2. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ 
3. เครือขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
4. มีกระบวนการประชาสัมพันธท่ีครบวงจรและหลากหลายชองทาง 
5. บุคลากรมีจิตบริการท่ีดี 
6. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
สร างกระแสการอนุรักษ 
และใชประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
2. เกิดการขยายเครือขายความรวมมือท่ีครอบคลุมทุกภาคสวน 

3. มีระบบการขับเคลื่อนการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีองคความรูดานการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
5. มีเทคโนโลยีในระบบการสื่อสารท่ีเขาถึงงาย/ทันสมัย 
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แผนภาพแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค โครงการ และงบประมาณตามแผนกลยุทธ สผ.  
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2597) 

 
จากการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนกลยุทธ สผ. 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ) ซ่ึงประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 21 เปาหมาย 90 โครงการ 
งบประมาณ 30,396.94 ลานบาท พบวา มีโครงการในป พ.ศ. 2560 จํานวนท้ังสิ้น 84 โครงการ และมี
โครงการท่ีมีการดําเนินการท้ังสิ้น จํานวน 61 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.62 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 
และมีผลการดําเนินงานจําแนกรายยุทธศาสตรดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

รอยละ 
ท้ังหมด ดําเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 42 31 73.81 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 8 7 87.50 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 9 7 77.78 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 25 16 64.00 

รวม 84 61 72.62 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงรอยละของโครงการท่ีมีการดําเนินงานจําแนกรายยุทธศาสตร 
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ตารางรายงานโครงการท่ีมีการดําเนนิงานภายใตแผนกลยุทธ สผ. ป พ.ศ. 2560 – 2564 จําแนกรายยุทธศาสตร 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 
โครงการ 

โครงการ
ท้ังหมด 

ผลการ
ดําเนินการ 

คิดเปน
รอยละ 

1. เพ่ิมศักยภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

1. นํานโยบาย แผน มาตรการไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม โดยการมีสวนรวม 

28 19 67.86 

2.  ผู รับบริ การมีความพึงพอใจและ นํากลไก 
หลักเกณฑ โมเดล มาตรฐานไปใช 

10 8 80 

3. มีกระบวนการทํางานแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานการ
วิจัย 

1 1 100 

4.  มี โครงสร าง/ระบบงาน/ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3 3 100 

5. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน - - - 
รวมยุทธศาสตรท่ี 1 42 31 73.81 
2. พัฒนาและสงเสริม
การบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีนิติธรรมในพ้ืนท่ี ลดความขัดแยง - - - 
2. หนวยงานนํากฎหมายสิ่งแวดลอมไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 3 100 

3. ใชฐานขอมูลดานกฎหมายสิ่งแวดลอมประกอบ 
การวางแผนอยางเปนระบบ 

- - - 

4. มีฐานขอมูลกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4 4 100 

5. บุคลากรมีความรูดานกฎหมายสิ่งแวดลอม 2 - - 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 8 7 87.50 
3. สื่อสารประชาสมัพันธ
เพ่ือสรางภาพลกัษณ
องคกร 

1. สผ. มีภาพลักษณในเชิงบวกสงผลใหสังคมมีความ
เช่ือมั่นและนํานโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติ 
ทําใหเกิดประโยชนในระดับประเทศ 

2 2 100 

2. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึง
พอใจ 

1 1 100 

3. เครือขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 2 1 50 
4. มีกระบวนการประชาสัมพันธท่ีครบวงจรและ
หลากหลายชองทาง 

1 1 100 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 
โครงการ 

โครงการ
ท้ังหมด 

ผลการ
ดําเนินการ 

คิดเปน
รอยละ 

5. บุคลากรมีจติบริการท่ีด ี 3 2 66.67 
6. บุคลากรมีความเ ช่ียวชาญดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธองคกร 

1 - - 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 9 7 77.78 
4. สรางกระแสการ
อนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตสํา นึกในการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4 4 100 

2. เกิดการขยายเครือขายความรวมมือท่ีครอบคลุมทุก
ภาคสวน 

4 3 75 

3.  มี ระบบการ ขับ เคลื่ อนการอนุรักษ และใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1 - - 

4. บุคลากรมีองคความรูดานการอนุรักษและการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2 1 50 

5. มีเทคโนโลยีในระบบการสื่อสารท่ีเขาถึงงาย/
ทันสมัย 

18 8 44.44 

และจากการรายงานผลความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนกลยุทธ สผ. ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2579)พบวา มีโครงการท่ีมีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2560 จํานวนท้ังสิ้น 61 โครงการ อยูระหวาง
รอยละ 1 – 25 จํานวน 25 โครงการ ผลการดําเนินงานอยูระหวางรอยละ 26 – 50 จาํนวน 13 โครงการ  
ผลการดําเนินงานอยูระหวางรอยละ 51 – 75 จํานวน 10 โครงการ ผลการดําเนินงานอยูระหวางรอยละ 76 – 100 
จํานวน 13 โครงการ และโครงการท่ีไมมีผลการดําเนินงาน จํานวน 23 โครงการ 
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แผนภาพแสดงรอยละผลการดําเนินงานโครงการภายใตแผนกลยุทธ สผ. ป พ.ศ. 2560 – 2564 

ตารางรายงานผลการดาํเนินงานโครงการภายใตแผนกลยุทธ สผ. ป พ.ศ. 2560 – 2579 จําแนกรายยุทธศาสตร 

รอยละ ยุทธศาสตร เปาประสงค จํานวน
โครงการ 

ไมมีการ
ดําเนินงาน 

1. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

1. นํานโยบาย แผน มาตรการไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยการมีสวนรวม 

9 

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจและนํากลไก หลักเกณฑ โมเดล 
มาตรฐานไปใช 

2 

2. พัฒนาและสงเสริมการบังคับใช
กฎหมายสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ 

5. บุคลากรมีความรูดานกฎหมายสิ่งแวดลอม 1 

3. สื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
สรางภาพลักษณองคกร 

3. เครือขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 1 
5. บุคลากรมีจติบริการท่ีด ี 1 
6. บุคลากรมีความเช่ียวชาญดานการสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 1 

4. สรางกระแสการอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2. เกิดการขยายเครือขายความรวมมือท่ีครอบคลุมทุกภาคสวน 1 
3. มีระบบการขับเคลื่อนการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

1 

4. บุคลากรมีองคความรูดานการอนุรักษและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 

5. มเีทคโนโลยีในระบบการสื่อสารท่ีเขาถึงงาย/ทันสมยั 6 
รวม 23 

1 - 25 1. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

1. นํานโยบาย แผน มาตรการไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยการมีสวนรวม 

7 

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจและนํากลไก หลักเกณฑ โมเดล 
มาตรฐานไปใช 

3 

3. มีกระบวนการทํางานแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานการวิจัย 1 
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รอยละ ยุทธศาสตร เปาประสงค จํานวน
โครงการ 

4. มีโครงสราง/ระบบงาน/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 

2. พัฒนาและสงเสริมการบังคับใช
กฎหมายสิ่ งแวดล อมใ ห มี
ประสิทธิภาพ 

2. หนวยงานนํากฎหมายสิ่งแวดลอมไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 3 
4. มีฐานขอมูลกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

4 

3. สื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
สรางภาพลักษณองคกร 

1. สผ. มีภาพลักษณในเชิงบวกสงผลใหสังคมมีความเช่ือมั่น
และนํานโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติ ทําใหเกิด
ประโยชนในระดับประเทศ 

1 

3. เครือขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 1 
4. สรางกระแสการอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตสํ านึกในการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2 

5. มเีทคโนโลยีในระบบการสื่อสารท่ีเขาถึงงาย/ทันสมยั 2 
รวม 25 

26 - 50 1. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

1. นํานโยบาย แผน มาตรการไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยการมีสวนรวม 

6 

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจและนํากลไก หลักเกณฑ โมเดล 
มาตรฐานไปใช 

1 

3. สื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
สรางภาพลักษณองคกร 

2. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ 1 

4. สรางกระแสการอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 

2. เกิดการขยายเครือขายความรวมมือท่ีครอบคลุมทุกภาค
สวน 

2 

5. มเีทคโนโลยีในระบบการสื่อสารท่ีเขาถึงงาย/ทันสมยั 2 
รวม 13 

51 - 75 1. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

1. นํานโยบาย แผน มาตรการไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยการมีสวนรวม 

4 

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจและนํากลไก หลักเกณฑ โมเดล 
มาตรฐานไปใช 

3 

4. มีโครงสราง/ระบบงาน/ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 

4. สรางกระแสการอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 

5. มเีทคโนโลยีในระบบการสื่อสารท่ีเขาถึงงาย/ทันสมยั 1 
รวม 10 

76 - 100 1. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

1. นํานโยบาย แผน มาตรการไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยการมีสวนรวม 

2 

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจและนํากลไก หลักเกณฑ โมเดล 
มาตรฐานไปใช 

1 

4. มีโครงสราง/ระบบงาน/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 
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รอยละ ยุทธศาสตร เปาประสงค จํานวน
โครงการ 

3. สื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
สรางภาพลักษณองคกร 

1. สผ. มีภาพลักษณในเชิงบวกสงผลใหสังคมมีความเช่ือมั่น
และนํานโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติ ทําใหเกิด
ประโยชนในระดับประเทศ 

1 

4. มีกระบวนการประชาสมัพันธท่ีครบวงจรและหลากหลาย
ชองทาง 

1 

5. บุคลากรมีจติบริการท่ีด ี 2 
4. สรางกระแสการอนุรักษและ
ใชประโยชนรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2. เกิดการขยายเครือขายความรวมมือท่ีครอบคลุมทุกภาคสวน 1 
4. บุคลากรมีองคความรูดานการอนุรักษและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 

5. มเีทคโนโลยีในระบบการสื่อสารท่ีเขาถึงงาย/ทันสมยั 3 
รวม 13 

รวมท้ังหมด 84 

ตารางรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดวิสัยทัศนภายใต 
แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ตัวชี้วัด 
ฐาน 
ขอมูล 

เปาหมาย การ
ดําเนินการ
(รอยละ) 

59 60 61 62 63 64 

 ทันตอสถานการณ 
1) รอยละของฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง ทันสถานการณ
เปนปจจุบัน 

 
n/a 

 
50 
 

 
60 

 
70 
 

 
80 

 
90 

 
100 

 
82.00 

 ไดรับความเช่ือมั่น 
1) รอยละความพึงพอใจ/เช่ือมั่นของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย 

 
n/a 

 
60 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 
74.80 

 สามารถนําไปปฏบัิติใหเกิดผล 
1) รอยละของนโยบาย แผน มาตรการ ท่ีดําเนินงาน
แลวเสร็จในปงบประมาณท่ีผานมาไดรับการผลักดัน
ไปสูการปฏิบัติ/ถายทอดสูกลุมเปาหมาย 

 
n/a 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 

 
92.92 
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การวิเคราะหศักยภาพขององคกร (PESTE Analysis) 

วิธี PESTE Analysis เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับการวิเคราะหศักยภาพขององคกร โดยอาศัยขอมูล 

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได สามารถสรุปผลจากการวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 

๑) ปจจัยทางนโยบายและการเมือง (P – Politic) อาทิ ทิศทางการเมืองท่ีละเลยประเด็นสิ่งแวดลอม

ท่ีจะสงผลกระทบกับฐานเสียง เชน การเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ เสถียรภาพความม่ันคงของรัฐบาล

ทําใหนโยบายเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ฯลฯ 

๒) ปจจัยทางเศรษฐกิจ (E – Economic) อาทิ กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจหรือกระแสบริโภคนิยม

ท่ีละเลยประเด็นดานสิ่งแวดลอมสังคมผูมีรายไดนอยท่ียังเปนหวงเรื่องปากทองของตนเองมากกวาการปองกัน

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม ในขณะท่ีปญหาสิ่งแวดลอมสามารถเชื่อมโยงกับการสรางรายได เชน การคัดแยกขยะ 

เปนตน 

๓) ปจจัยทางสภาพสังคม (S – Social) พฤติกรรมของประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔) ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ (T – Technology) อาทิ โครงสรางระบบสารสนเทศ

ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในอีกแงมุมหนึ่ง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสงผลใหการใชทรัพยากรหมดไปอยางรวดเร็ว แมวาจะไดมีการนําเทคโนโลย ี

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาใชแตก็ยังไมแพรหลาย 

๕) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (E – Environment) ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ท่ีสงผลกระทบในวงกวางมากข้ึน สงผลตอระบบนิเวศความม่ันคงทางอาหาร ฯลฯ 

 แผนกลยุทธสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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