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สวนที่ 1
กรอบแนวคิดในการจัดทำ
แผนกลยุทธสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(พ.ศ. 2561-2580)

ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
กรอบแนวคิ ด ในกำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผน ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2562) ได้ น ำนโยบำยและแผนของชำติ ในทุ ก ระดั บ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งมำจั ด วำงเป้ ำ หมำยและถ่ ำ ยทอดเชื่ อ มโยงให้ ส อดคล้ อ งและตอบสนองกั บ แนวโน้ ม ทิ ศ ทำง
และสถำนกำรณ์ปัจจุบันของประเทศ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศำสตร์ชำติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ
แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนจัด กำรคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม
(พ.ศ. 2560 - 2565) และแผนยุทธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี รวมทั้ง
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.1.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญได้ดำเนินกำรร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อใช้
เป็นหลักในกำรปกครอง และเป็นแนวทำงในกำรจัดทำกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่น โดยได้กำหนด
กลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่กำรปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยกำรจัดโครงสร้ำงของหน้ำที่
และอำนำจขององค์กรต่ำง ๆ ตำมรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
มำตรำ 43 (2) จัดกำร บำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุลและยั่งยืนตำมวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ
มำตรำ 50 (8) ร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น กำรอนุ รั กษ์ แ ละคุ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม ทรัพ ยำกรธรรมชำติ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งมรดกทำงวัฒนธรรม
มำตรำ 57 (2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษำ ฟื้นฟู บริหำรจัดกำร และใช้หรือจัดให้มีกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ให้เกิดประโยชน์อย่ำงสมดุลและยั่งยืน
โดยต้องให้ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินกำรและได้รับประโยชน์จำกกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวด้วยตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
มำตรำ 58 กำรดำเนินกำรใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญำตให้ผู้ใดดำเนินกำร ถ้ำกำรนั้นอำจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชำชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรง รัฐต้องดำเนินกำรให้มีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนหรือชุมชน และจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1

ประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำดำเนินกำรหรืออนุญำตตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจำกหน่วยงำนของรัฐก่อนกำรดำเนินกำร
หรืออนุญำตตำมวรรคหนึ่ง
ในกำรดำเนินกำรหรืออนุญำตตำมวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชำชน ชุ มชน
สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพน้อยที่สุด และต้องดำเนินกำรให้มีกำรเยียวยำควำมเดือดร้อน
หรือเสียหำยให้แก่ประชำชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่ำงเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้ำ
มำตรำ 72 (3) จัดให้ มีมำตรกำรกระจำยกำรถือครองที่ดินเพื่อให้ ประชำชนสำมำรถมีที่ทำกินได้อย่ำง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
2.2

นโยบายรัฐบาล

นโยบายของคณะรั ฐมนตรี รั ฐบาลพลเอก ประยุท ธ์ จั น ทร์ โอชา แถลงต่ อ รั ฐสภา เมื่อ วัน ที่
25 กรกฎาคม 2562
นโยบายที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ของ
ประเทศ เพื่อสร้ำงสมดุลทำงธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ทั้งพื้นที่
ป่ำอนุรักษ์ ป่ำเศรษฐกิจ ป่ำชำยเลน และป่ำชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งกำรบุกรุกทำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำอย่ำงจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมำยป่ำไม้ที่ซ้ำซ้อน เร่งคืนพื้นที่
ป่ำโดยกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ให้ประชำชนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำและสำมำรถทำกินได้อย่ำงเหมำะสม
นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เสี่ยงต่อกำรถูกบุกรุกและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ งเสริ ม บทบำทของทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อ มหมู่ บ้ ำน (ทสม.) พร้อมทั้ งรณรงค์ ส ร้ำงจิ ต ส ำนึ ก
ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับเยำวชนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน
10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทากินและลดความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกิน
และที่ อ ยู่ อำศัย ให้ แก่ร ำษฎรที่ ย ำกไร้ และเกษตรกรตำมหลั กกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยที่ ดิน แห่ งชำติ
กำรกระจำยสิทธิกำรถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำและมีมำตรกำรป้องกันกำรเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยำกจน จัดทำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน จัดทำหลักฐำน
กำรถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหำเขต
ที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่ำที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่ำงประชำชนกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ
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10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการนาทังระบบ แหล่งนาชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหำร
จัดกำรน้ำ 20 ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในกำรจัดกำรและกำรใช้น้ำทุกภำคส่วน จัดให้มีน้ำสะอำดใช้ทุกครัวเรือน
ในชุมชนชนบท ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำที่เข้ำถึงได้ มีระบบกำรจัดกำรน้ำชุมชนที่เหมำะสม พร้อมทั้ง
ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชำติ แอ่งน้ำบำดำล กำรระบำยน้ำ
ชำยฝั่ง เพิ่มผลิตภำพของน้ำทั้งระบบ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสำกล ดูแลภัยพิบัติจำก
น้ำ พัฒนำกำรจัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ชลประทำน เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงระบบ
จัดสรรน้ำที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรน้ำในชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ
10.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนา
ประเทศและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยำกรแร่อย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม
และคำนึงถึงดุลยภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรของภำคประชำชน จัดทำเขตแหล่งแร่เพื่อกำรทำเหมืองบนพื้นฐำนศักยภำพแร่และมีกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ อย่ำงเหมำะสม ดูแลรักษำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
โดยบริหำรจัดกำรเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัดโดยใช้แผนที่กำรจำแนกเขตทำงทะเลและชำยฝั่ง
(one marine chart) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่และแหล่งพลังงำนในทะเล รวมทั้งมลพิษและขยะในทะเล
ให้มีประสิทธิภำพ จัดทำผังชำยฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และกำหนดพื้นที่กำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ โดยกำรมี
ส่ วนร่ว มของประชำชนและสอดคล้ องกับ ภูมิศ ำสตร์และทรัพยำกรในพื้ น ที่ รักษำแนวปะกำรังที่ส ำคัญ ต่ อ
กำรท่องเที่ยว รักษำป่ำชำยเลนและแหล่งหญ้ำทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์หำยำก
10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้น
กำรลดกำรปล่ อยก๊ำซเรือนกระจก สร้ำงสั งคมคำร์บ อนต่ำและปลอดฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
กำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเผำพื้นที่เพื่อทำกำรเพำะปลูกปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติทั้งระบบ และกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนในกำรรับมือและปรับตัวเพื่อลดควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สนับสนุนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน
ที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรต่ำง
ๆ ให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
ที่ไทยเข้ำร่วมและให้สัตยำบันไว้
10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุน เวียน เพื่อให้ เกิดกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ โดยกำรนำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมมำใช้ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อ ม อำทิ กำรจั ด กำรขยะหรื อ ของเสี ย เพื่ อ น ำไปใช้ ใน
กระบวนกำรผลิตหรือบริโภคที่หลำกหลำยและทำให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
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10.7 พั ฒ นากลไกแก้ไขปัญ หาความขัด แย้งด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรจัดทำระบบกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์มำใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบำยในกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำร่วมกันของภำคส่วนต่ำง ๆ ในสังคม และบูรณำกำร
กำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐทั้งระดับประเทศ รำยสำขำ และเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ลดควำมขัดแย้งระหว่ำงยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ โดยเฉพำะระหว่ำงยุทธศำสตร์รำยสำขำกับยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่
10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจำกกำรส่งเสริมและให้ควำมรู้
ในกำรลดปริมำณขยะในภำคครัวเรือนและธุรกิจ กำรนำกลับมำใช้ซ้ำกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง เพื่อลดปริมำณ
และต้นทุนในกำรจัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถนำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้งพัฒนำโรงงำน
กำจัดขยะและของเสียอันตรำยที่ได้มำตรฐำน
3.3.

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย
กำรพัฒ นำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ และต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติ กำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560
โดยกำหนดให้ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ช ำติ เพื่อรับผิดชอบในกำรจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ช ำติ
ซึ่งได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” หรื อ เป็ น คติ พ จน์ ป ระจำชำติว่ำ “มั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยมียุท ธศำสตร์
ทีเ่ กี่ยวข้อง คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจให้เติบโต
และมีควำมเป็น ธรรมบนควำมสมดุลของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเศรษฐกิจ
ฐำนชี ว ภำพ น ำไปสู่ ก ำรยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต เพิ่ ม ควำมเป็ น ธรรมทำงสั งคม สำมำรถลดควำมเสี่ ย งของ
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและลดปัญหำควำมขำดแคลนของทรัพยำกรลงได้ โดยมีเป้ ำหมำยสู่สังคมที่มีระดับ
คุณภำพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลง ผ่ำนแนวทำงและมำตรกำรต่ำง ๆ เช่น กำรบริโภค
และกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่ำไม้ รักษำฐำนทรัพยำกรสัตว์ป่ำและควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ ส่งเสริมให้ สิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร และเสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชำติ
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2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นกำรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำง
กำรเติบโตของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำยควบคู่ไปกับกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ทั้งหมด ภำยใต้อำนำจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได้ เพื่อควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงสังคม โดยมุ่งเน้นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องทะเลที่ ถูกต้องและเพียงพอ เพิ่มมูลค่ำของเศรษฐกิจฐำน
ชีวภำพทำงทะเล ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ พัฒนำและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรม
ทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก และสร้ำงสังคมคำร์บอนต่ำ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติทั้งระบบ และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของประชำชนในกำรรับมือและปรับตัวเพื่อลดควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พร้อมทั้งสนับสนุนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
4. พัฒนาพืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง มีข้อกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะกำรใช้พื้นที่ตำมศักยภำพและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกำรพัฒนำ “เมืองน่ำอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรจัดทำแผนผังภูมินิเวศ กำรพัฒ นำเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสำหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์
ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมทำงภูมินิเวศ พัฒนำพื้นที่ต้นแบบตำมแผนผังภูมินิ เวศในทุกจังหวัดอย่ำงยั่งยืน
ลดกำรปลดปล่ อ ยมลพิ ษ และผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม ส่ งเสริม เกษตรอั จ ฉริย ะ สงวนรัก ษำและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อุทยำนธรณีวิทยำ แหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน
5. พัฒนาความมั่นคงนา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนำระบบจัดกำรน้ำ
ทั้ งระบบ เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมมั่ น คง เพิ่ ม ผลิ ต ผลในเรื่อ งกำรจัด กำรและกำรใช้ น้ ำทุ ก ภำคส่ ว น ดู แลภั ย พิ บั ติ
จำกน้ ำทั้งระบบ พั ฒ นำควำมมั่ น คงทำงพลั งงำนอย่ำงเป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม เน้น ส่ งเสริม กำรใช้พ ลั งงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือกที่คำนึงถึงกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม ให้มีประสิทธิภำพ เพิ่มศักยภำพและกำรใช้
พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนำควำมมั่นคงกำรเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐำนกำรผลิตอำหำรที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐำนกำรผลิตที่มีผลิตภำพสูง
6. ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศ มุ่ งส่ งเสริม คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนำเครื่องมือและกลไกเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ รองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพในอนำคต รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหำ
และลดควำมขัดแย้ง พัฒนำ และดำเนินโครงกำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
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4.4

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ
มีทั้งสิ้น 23 ประเด็น ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้ง
กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุ วิสั ยทั ศน์ “ประเทศไทยมี ควำมมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื นเป็ นประเทศพั ฒนำแล้ ว ด้ วยกำรพั ฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ
ประเด็นที่ 18 กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมสำคัญกับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกำรเติบโตที่เน้นหลักของกำรใช้ประโยชน์ กำรอนุรักษ์ รักษำ ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินควำมพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคม ยึดถือ
และปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน โดยกำหนด
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งหมด 5 แผนย่อย ดังนี้
1. แผนย่อยกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นกำเนิด
1.2 รักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน
2. แผนย่อยกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
2.1 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งหมด
2.2 ฟื้นฟูชำยหำดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชำยฝั่งทะเลได้รับกำรป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบำย
กำรจัดกำรชำยฝั่งแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นองค์รวม
2.3 พัฒนำและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. แผนย่อยกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ โดยมีแนวทำง
กำรพัฒนำ ดังนี้
3.1 ลดก๊ำซเรือนกระจก
3.2 มีกำรปรับตัวเพื่อลดควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและ ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3.3 มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ
และภำคเอกชน
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4. แผนย่ อ ยกำรจั ด กำรมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ มและสำรเคมี ในภำคเกษตรทั้ งระบบ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
4.1 จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลและค่ำมำตรฐำนสำกล
4.2 สงวนรักษำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำงสถำปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน
5. แผนย่อยกำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
5.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย
5.2 พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม
5.3 จัดโครงสร้ำงเชิงสถำบันเพื่อจัดกำรประเด็นร่วม ด้ำนกำรบริหำร จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
5.4 พัฒนำและดำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนำคต ประเทศ ด้ำนทรัพยำกร
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ กำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล
6.5

แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ
โดยมีกำรตรำพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
1 สิงหำคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติฯ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2560
แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ จำนวน 11 คณะ เพื่อจัดทำร่ำงแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ
จำนวน 11 ด้ำน โดยมีด้ำนที่เกี่ยวข้อง คือ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 6 เรื่อง ดังนี้
1. ทรัพยำกรทำงบก
1.1) ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
(1) สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้ต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น
(2) อัตรำกำรลดลงของพื้นที่ป่ำไม้และกำรทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำไม่มำกกว่ำ
ปีก่อนหน้ำและมีแนวโน้มลดลง
(3) พื้นที่ป่ำไม้ที่ได้รับกำรจัดระเบียบและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้
(4) พื้นที่ที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงคนกับสัตว์ป่ำลดลง
(5) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคป่ำไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น
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1.2) ทรัพยำกรดิน
(1) มีแผนกำรใช้ที่ดิน ของชำติทั้งระบบที่ส อดคล้ องและเหมำะสมกับ ศักยภำพของพื้น ที่
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผน
(2) ขนำดของที่ดินเกษตรอินทรีย์ของประเทศเพิ่มขึ้น
(3) ขนำดของที่ดินที่มีผลกระทบจำกกำรใช้ที่ดินไม่เหมำะสมลดลง
1.3) ทรัพยำกรแร่
(1) ประเทศมีข้อมูลแสดงพื้นที่ศักยภำพแร่และเขตแหล่งแร่เพื่อกำรทำเหมืองที่เหมำะสม ยั่งยืน
(2) สัดส่วนสถำนประกอบกำรที่ได้มำตรฐำนกำรประกอบกำรหรือมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภำพของประชำชน เพิ่มขึ้น
(3) จำนวนกลไกของกำรติดตำม ตรวจสอบ กำกับดูแล และกำรเฝ้ำระวังที่ได้รับกำรพัฒนำ
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
(4) ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรแร่อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรเฝ้ำระวังคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน
2. ทรัพยำกรน้ำ
2.1) มีกำรแก้ไขกฎหมำย พระรำชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้ำ สิ่งแวดล้อม กำรจัดรูปที่ดิน
กำรชลประทำน แล้วเสร็จตำมแผน
2.2) เกิดพื้นที่ตัวอย่ำงที่มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำร่วมกันทุกภำคส่วนและมีกลไกหรือเครื่องมือ
เพื่อขยำยผลไปสู่พื้นที่อื่น
2.3) กำรแก้ไข พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
ในแผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติกำรกำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่อปท. พ.ศ....
(ฉบับที่ 3) แล้วเสร็จตำมแผน 22
2.4) แผนที่เส้นทำงน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ผังเส้นทำงน้ำในผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ กำรปรับปรุงกฎหมำย
เส้นทำงน้ำ มำตรฐำนเส้นทำงน้ำ มำตรฐำนระบบสำรสนเทศทำงน้ำ
2.5) จำนวนศูนย์น้ำระดับจังหวัด จำนวนหน่วยงำนที่มีกำรใช้เทคโนโลยีตำมมำตรฐำน และจำนวน
หน่วยงำนที่มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
3 ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
3.1) ต้นฉบับแผนที่ กำรจำแนกเขตทำงทะเลและชำยฝั่งในลักษณะ One Marine Chart ที่สำมำรถ
แบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์และพื้นที่คุ้มครองทำงทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
3.2) พระรำชบัญญัติกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. .... รวมอนุบัญญัติ และกฎหมำย
ทำงทะเลที่ทันสมัยสอดคล้องกับอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982
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3.3) ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำทำงทะเลและชำยฝั่ง อำทิ ขยะ มลพิษ
กำรประมงทะเล ทรัพยำกรแร่ ธำตุและแหล่ งพลังงำน ปะกำรัง กำรกัดเซำะชำยฝั่ ง และกำรส่ งเสริมควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรปกป้อง รักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
4. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
4.1) มีกฎหมำยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อกำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพซึ่งครอบคลุมถึงกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน กำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
4.2) อัตรำกำรสูญเสียแหล่งที่อยู่อำศัย (habitat) โดยเฉพำะ ป่ำไม้ ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ ง
และแหล่งที่อยู่อำศัยที่สำคัญที่มีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำมหรือชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่น ลดลงร้อยละ 50
4.3) มีฐำนข้อมูลกลำงที่สำมำรถประมวลผลในจุดเดียว มีกำรรวมศูนย์ข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพที่มีควำมสำคัญต่อประเทศในทุกมิติ และมีกลไกกำรเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
4.4) ระบบทะเบียนข้อมูลเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพยำกร องค์ควำมรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.5) มีระบบกำรวิจัยและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศที่ตอบสนอง
ต่อกำรดำเนินงำนและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
4.6) ประเทศไทยมีรำยได้จำกเศรษฐกิจชีวภำพ (Bio economy) เพิ่มขึ้น
4.7) จำนวนเครือข่ำยศูนย์อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรท้องถิ่น ตำบล ครอบคลุม 7,255 ตำบล
ทั่วประเทศ
4.8) จำนวนกิจกรรม/โครงกำรในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
ที่ริเริ่มและมีกำรดำเนินกำรโดยภำคส่วนต่ำงๆ ตำมแนวทำงประชำรัฐ
5. สิ่งแวดล้อม
5.1) ขยะมูลฝอยได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ภำยใน 5 ปี
5.2) ปริมำณกำรใช้ถุงพลำสติกและกล่องโฟมบรรจุอำหำรที่ทำจำกวัสดุย่อยสลำยยำกลดลงอย่ำงน้อย
ร้อยละ 50 ภำยใน 5 ปี
5.3) อัตรำขยะอันตรำยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักวิชำกำรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30
ของปริมำณขยะอันตรำยทั่วประเทศภำยใน 5 ปี
5.4) น้ำเสียชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องอย่ำงน้อยร้อยละ 50 ภำยใน 5 ปี
5.5) ปริมำณกำรจำหน่ำยสินค้ำที่มีเครื่องหมำยรับรองกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อยร้อยละ 30 ภำยใน 5 ปี
5.6) มลพิษที่เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรมลดลงร้อยละ 85 ภำยใน 5 ปี
5.7) กำกอุตสำหกรรมอันตรำยได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องร้อยละ 95 ภำยใน 5 ปี
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5.8) ค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองขนำดเล็กในบรรยำกำศลดลงเหลือ 25.5 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ภำยใน 5 ปี
5.9) ร้อยละ 100 ของสำรเคมีเพื่อกำรเกษตรที่มีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์เชิงประจักษ์บ่งบอกถึง
อันตรำยต่อสุขภำพประชำชนได้รับกำรยกเลิกหรือควบคุมภำยใน 3 ปี
5.10) จำนวนสินค้ำเกษตรที่มีปริมำณสำรพิษตกค้ำงเกินค่ำมำตรฐำนของปริมำณสำรพิษตกค้ำงสูงสุด
(Maximum Residue Limit: MRL) ลดลงภำยใน 5 ปี
5.11) ทำเนียบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษ (PRTR) ของจังหวัดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่สำคัญ
ได้รับกำรจัดทำขึ้นก่อนภำยใน 5 ปี
5.12) กลไกส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม ติดตำม และตรวจสอบ
มลพิษได้รับกำรพัฒนำและถูกนำไปใช้จริงภำยใน 3 ปี
5.13) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้รับกำรพัฒนำและมีผลบังคับใช้
ภำยใน 3 ปี
6. ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.1) มีกำรยอมรับ และเชื่อมั่นต่อระบบ EIA และ EHIA มำกขึ้น
6.2) มีระบบ SEA และปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6.3) ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษซึ่งเป็นผลจำกกำรแก้ไขปัญหำมลพิษในพื้นที่สำเร็จ ไม่น้อยกว่ำ 3 พื้นที่
ในระยะเวลำ 5 ปี
6.4) มีผังพื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียวเมือง และผังกำรระบำยน้ำ ตลอดจน ผังบูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรขึ้นอย่ำงน้อย 1 ประเภท ในเทศบำลเมืองของแต่ละจังหวัด
6.5) มีระบบงบประมำณสนับสนุนแผนแม่บท (Program-Based Budgeting) และระบบงบประมำณ
เชิงพื้นที่ ( Area-Based Budgeting)
6.6) มีระบบยุติธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
7.6

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ผู้นำจำกประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติจำนวน 193 ประเทศ ลงมติรับรองเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ในกำรประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ (United Nations
General Assembly - UNGA) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยำยน 2558 ที่ผ่ำนมำ โดยองค์กำรสหประชำชำติกำหนด
ให้ภำยในปี ค.ศ. 2030 จะต้องขจัดควำมยำกจนและควำมหิวโหยในทุกพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำทั้งภำยใน
และระหว่ำงประเทศ สร้ำงสังคมที่มีควำมสงบสุข ยุติธรรม และครอบคลุม ปกป้องสิทธิ มนุษยชน ส่งเสริม
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ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ รวมทั้งเสริมพลังแก่สตรีและเด็กผู้หญิง ปกป้องโลกและทรัพยำกรธรรมชำติ โดยมีเป้ำหมำย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เป้าหมายที่ 6 สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรจัดให้มีน้ำและสุขอนำมัยสำหรับทุกคน และมีกำรบริหำร
จัดกำรที่ยั่งยืน
1) ภำยในปี ค.ศ. 2030 บรรลุกำรเข้ำถึงน้ำดื่มที่สะอำด ปลอดภัยและรำคำย่อมเยำอย่ำงถ้วนหน้ำและเท่ำเทียม
สำหรับทุกคน
2) ภำยในปี ค.ศ. 2030 บรรลุกำรเข้ำถึงสุขำภิบำลและสุขลักษณะที่เพียงพอและเท่ำเทียมสำหรับทุกคน
และขจัดกำรขับถ่ำยในสถำนที่โล่ง โดยเฉพำะควำมต้องกำรของเด็กหญิงและสตรี และบุคคลในสถำนกำรณ์
เปรำะบำงอื่นๆ
3) ภำยในปี ค.ศ. 2030 ปรับปรุงคุณภำพน้ำโดยกำรลดมลพิษ กำจัดกำรทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและลดกำรปล่อย
สำรเคมีและวัตถุอันตรำย ลดสัดส่วนกำรปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้รับกำรบำบัดลงกึ่งหนึ่ง และเพิ่มกำรรีไซเคิลและกำรนำ
น้ำเสียกลับมำใช้ใหม่ปริมำณมำก
4) ภำยในปี ค.ศ. 2030 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำทั่วทุกภำคส่วนในปริมำณมำก และสร้ำงหลักประกัน
กำรใช้น้ ำจืดและแหล่งน้ ำจื ดที่ยั่ งยืน เพื่ อตอบสนองต่อกำรขำดแคลนน้ำ และจำนวนผู้ ที่ประสบควำมทุกข์
จำกกำรขำดแคลนน้ำลงจำนวนมำก
5) ภำยในปี ค.ศ. 2030 นำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำอย่ำงบูรณำกำรในทุกระดับไปปฏิบัติ รวมถึง
ผ่ำนควำมร่วมมือข้ำมพรมแดนอย่ำงเหมำะสม
6) ภำยในปี ค.ศ. 2020 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ภูเขำ ป่ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ
ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสำบ
a) ภำยในปี ค.ศ. 2030 ขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
สำหรับประเทศกำลังพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงกำรด้ำนน้ำและสุขำภิบำล รวมถึงกำรกักเก็บน้ำไว้ใช้
กำรแยกเกลือออกจำกน้ำ กำรใช้น้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีรีไซเคิลและกำรนำกลับมำ
ใช้ใหม่
b) สนับสนุนและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกำรปรับปรุงน้ำและกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสุขอนำมัย
เป้าหมายที่ 12 สร้ำงหลักประกันให้มีรูปแบบกำรบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
1) ทุกประเทศร่วมนำกรอบกำรดำเนินงำนระยะ 10 ปี ว่ำด้วยกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
โดยประเทศพัฒนำแล้วมีบทบำทผู้นำ และคำนึงถึงระดับกำรพัฒนำและขีดควำมสำมำรถของประเทศกำลังพัฒนำ
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2) ภำยในปี ค.ศ. 2030 บรรลุ กำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนและกำรใช้ทรัพยำกรทำงธรรมชำติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3) ภำยในปี ค.ศ. 2030 ลดปริมำณอำหำรเหลือทิ้งทั่วโลกทั้งจำกร้ำนค้ำปลีกและจำกระดับผู้บริโภคลง
ครึ่งหนึ่ง และลดกำรสูญเสียอำหำรระหว่ำงกระบวนกำรผลิตและห่วงโซ่อุปทำน รวมถึงกำรสูญเสียภำยหลังกำร
เก็บเกี่ยว
4) ภำยในปี ค.ศ. 2020 บรรลุกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียทุกประเภทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วง
วงจรชีวิตตำมข้อตกลงกรอบกำรดำเนินงำนระหว่ำงประเทศต่ำงๆ และลดกำรปล่อยสำรเคมีและของเสียสู่อำกำศ
น้ำ และดินอย่ำงมีนัยสำคัญ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภำพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงมำกที่สุด
5) ภำยในปี ค.ศ. 2030 ลดกำรสร้ำงขยะในปริมำณมำกโดยวิธีกำรป้องกัน ลดกำรใช้ รีไซเคิล และนำกลับมำ
ใช้ใหม่
6) สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริษัทขนำดใหญ่และบริษัทข้ำมชำติ รับรองแผนกำรดำเนินงำน
ที่ยั่งยืนและบูรณำกำรข้อมูลเรื่องควำมยั่งยืนเข้ำสู่รอบกำรรำยงำนทำงธุรกิจของตน
7) ส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสำธำรณะที่ยั่งยืนตำมนโยบำยและลำดับควำมเร่งด่วนของชำติ
8) ภำยในปี ค.ศ. 2030 สร้ำงหลักประกันว่ำคนในทุกพื้นที่จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตระหนักรู้ถึง
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชำติ
a) สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนำให้เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของตน
เพื่อมุ่งไปสู่แบบแผนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
b) พัฒนำและนำเครื่องมือไปใช้ในกำรติดตำมผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่สำมำรถสร้ำงงำน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
c) ลดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภำพอย่ำงสมเหตุสมผล ซึ่งก่อให้เกิดกำรบริโภคที่สิ้นเปลือง
โดยขจัดกำรบิดเบือนทำงกำรตลำดตำมบริบทสภำพแวดล้อมของแต่ละประเทศ รวมถึงกำรเปลี่ยนโครงสร้ำง
กำรจัดเก็บภำษีและลดกำรอุดหนุนดังกล่ำวที่ยังเหลืออยู่อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบ
ทำงสิ่งแวดล้อมตระหนักอย่ำงเต็มที่ถึงควำมต้องกำรและเงื่อนไขเฉพำะของประเทศกำลังพัฒนำ และลดผลกระทบ
ในแง่ลบที่อำจเกิดขึ้นลงให้เหลือน้อยที่สุดโดยวิธีกำรกำรคุ้มครองคนยำกจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
เป้าหมายที่ 13 ดำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
ผลกระทบ
1) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำน ยืดหยุ่น และปรับตัวต่อภัยอันตรำยที่เกี่ยวข้องกับสภำพ
ภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติในทุกประเทศ
2) บู รณำกำรมำตรกำรรับมือสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเข้ำกับนโยบำย ยุทธศำสตร์
และแผนแห่งชำติ
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3) ปรับปรุงกำรศึกษำ สร้ำงควำมตระหนักรู้ และขีดควำมสำมำรถของมนุษย์และสถำบันในกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัว ลดผลกระทบ และกำรเตือนภัยล่วงหน้ำต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
a) ปฏิบัติตำมพันธกิจของภำคีที่เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยมีเป้ำหมำยในกำรระดมทุนให้ได้ปีละ 1 แสนล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ
จำกทุกแหล่งภำยในปี ค.ศ. 2020 เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศกำลังพัฒนำในแผนด้ำนกำรปล่อยก๊ำซ
เรือ นกระจกที่ มีค วำมหมำยและมีควำมโปร่งใสในกำรนำไปปฏิ บั ติ และให้ กองทุ นสภำพภูมิ อำกำศสี เขีย ว
เริ่มปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่จำกเงินทุนดังกล่ำวโดยเร็วที่สุด
b) ส่งเสริมกลไกเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ในประเทศพัฒนำน้อยที่สุดอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญกับผู้หญิง เยำวชน ชุมชนท้องถิ่น
และชุมชนชำยขอบ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหำสมุทร ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเลอื่นๆ อย่ำงยั่งยืน เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน
1) ภำยในปี ค.ศ. 2025 ป้องกันและลดมลภำวะทำงทะเลทุกรูปแบบลงอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยเฉพำะ
กิจกรรมที่เกิดจำกผืนแผ่นดิน ซึ่งรวมถึงขยะทะเลและมลพิษของสำรอำหำรในทะเล
2) ภำยในปี ค.ศ. 2020 บริหำรจัดกำรและปกป้องระบบนิเวศทำงทะเลและระบบนิเวศชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบอย่ำงมีนัยสำคัญ รวมถึงเสริมสร้ำงควำมต้ำนทำนและควำมยืดหยุ่นในกำรปรับตัว
และลงมือปฏิบัติฟื้นฟูเพื่อบรรเทำมหำสมุทรที่อุดมสมบูรณ์
3) ลดและแก้ไขปัญหำควำมเป็นกรดของมหำสมุทรให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งรวมถึงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ในทุกระดับ
4) ภำยในปี ค.ศ. 2020 ควบคุมกำรจับปลำ และยุติกำรทำประมงเกินขนำด กำรทำประมงผิดกฎหมำย
ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม ตลอดจนกำรทำประมงที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย และนำแผนกำรบริหำร
จัดกำรทำงวิทยำศำสตร์มำปฏิบัติใช้เพื่อฟื้นฟูปริมำณปลำอย่ำงเร็วที่สุด อย่ำงน้อยในระดับที่สำมำรถสร้ำงผลผลิต
ที่ยั่งยืนได้สูงสุดจำกกำรทำประมง โดยวัดจำกคุณลักษณะทำงชีววิทยำของปริมำณปลำที่มี
5) ภำยในปี ค.ศ. 2020 อนุรักษ์พื้นที่บริเวณชำยฝั่งและในทะเลอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้อง
กับกฎหมำยภำยในและระหว่ำงประเทศ โดยมีฐำนมำจำกข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ที่ดีที่สุดที่สำมำรถหำได้
6) ภำยในปี ค.ศ. 2020 ห้ำมให้เงินอุดหนุนกำรประมงบำงรูปแบบที่จะนำไปสู่กำรผลิตส่วนเกินและกำร
ท ำประมงเกิ น ขนำด ขจั ด เงิ น อุ ด หนุ น ที่ เป็ น เหตุ ข องกำรท ำประมงผิ ด กฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและ
ไร้กำรควบคุม และงดเว้นกำรให้เงินอุดหนุนรูปแบบดังกล่ำวครั้งใหม่ ตระหนักว่ำหลักกำรปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ
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ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนำและประเทศที่พัฒนำน้อยที่สุ ด ควรบูรณำกำรเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรเจรจำองค์กำรค้ำโลกในประเด็นเงินอุดหนุนสำหรับกำรประมง
7) ภำยในปี ค.ศ. 2030 เพิ่มผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจสำหรับประเทศกำลังพัฒนำที่เป็นหมู่เกำะขนำดเล็ก
และประเทศพัฒนำน้อยที่สุด โดยกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน ซึ่งรวมถึงโดยวิธีบริหำรจัดกำรกำรประมง
ที่ยั่งยืน กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
a) เพิ่มควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรวิจัย และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงทะเล
โดยคำนึงถึงกฎเกณฑ์และแนวทำงของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลด้ำนสมุทรศำสตร์ว่ำด้วยกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทำงทะเล เพื่อพัฒนำควำมอุดมสมบูรณ์ของมหำสมุทรและส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงทะเล
สำหรับกำรพัฒ นำของประเทศกำลังพัฒ นำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศกำลังพัฒ นำที่เป็นหมู่เกำะขนำดเล็ก
และประเทศที่พัฒนำน้อยที่สุด
b) จัดให้ชำวประมงพื้นบ้ำนรำยย่อยเข้ำถึงทรัพยำกรทำงทะเลและตลำด
c) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และกำรใช้มหำสมุทรและทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ ดังที่สะท้อนในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ซึ่งเป็นกรอบกำรดำเนินงำนด้ำน
กฎหมำยสำหรับกำรอนุรักษ์และกำรใช้มหำสมุทรและทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนตำมที่อ้ำงถึงในย่อหน้ำ 158
ของเอกสำร อนำคตที่เรำต้องกำร
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้
ที่ยั่งยืน กำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย หยุดยั้งกำรเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภำพดินและหยุดยั้ง
กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
1) ภำยในปี ค.ศ. 2020 สร้ำงหลักประกันกำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟูและกำรใช้ระบบนิเวศน้ำบำดำลและน้ำจืด
ภำคพื้นดินอย่ำงยั่งยืนและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศข้ำงต้น โดยเฉพำะป่ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขำและพื้นที่
แล้ง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีภำยใต้ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
2) ภำยในปี ค.ศ. 2020 ส่งเสริมให้นำกำรบริหำรจัดกำรป่ำทุกประเภทอย่ำงยั่งยืนไปปฏิบัติจริง หยุดกำรตัดไม้
ทำลำยป่ำ ฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรมและเพิ่มกำรปลูกสวนป่ำและกำรปลูกป่ำจำนวนมำกทั่วโลก
3) ภำยในปี ค.ศ. 2020 ต่อสู้กำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย ฟื้นฟูผืนดินและดินเสื่อมโทรม รวมถึงผืนดิน
ที่ได้รับผลกระทบมำจำกกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย ภัยแล้งและน้ำท่วม และพยำยำมบรรลุโลกที่ปรำศจำก
ผืนดินที่เสื่อมโทรม
4) ภำยในปี ค.ศ. 2030 สร้ำงหลักประกันกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขำ รวมถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
เพื่อส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงประโยชน์ที่สำคัญสำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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5) ปฏิบัติกำรเพื่อลดควำมเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ หยุดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพอย่ำงเร่งด่วนและมีนัยสำคัญ โดยภำยในปี ค.ศ. 2020 คุ้มครองและป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์
ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม
6) ส่งเสริมกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเท่ำเทียมจำกกำรใช้ทรัพยำกรทำงพันธุกรรมและส่งเสริม
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมตำมที่ตกลงในระดับระหว่ำงประเทศ
7) ปฏิบัติกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อหยุดกำรล่ำสัตว์และลักลอบค้ำชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ได้รับกำรคุ้มครอง
และแก้ไขปัญหำผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ป่ำที่ผิดกฎหมำยทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำน
8) ภำยในปี ค.ศ. 2020 ริเริ่มมำตรกำรเพื่อป้องกันชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่รุกรำนและลดผลกระทบจำกชนิด
พันธุ์ต่ำงถิ่นดังกล่ำวทั้งในระบบนิเวศพื้นดินและน้ำอย่ำงมีนัยสำคัญ และควบคุมหรือกำจัดชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วน
9) ภำยในปี ค.ศ. 2020 บูรณำกำรระบบนิเวศและมูลค่ำของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเข้ำสู่แผน
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น กระบวนกำรเพื่อกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และบัญชีเพื่อลดควำมยำกจน
a) ระดมและเพิ่มทรัพยำกรทำงกำรเงินจำกทุกแหล่งอย่ำงมีนัยสำคัญ เพื่ออนุรักษ์และกำรใช้ระบบ
นิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
b) ระดมทรัพยำกรที่มีนัยสำคัญจำกทุกแหล่งและทุกระดับ เพื่อจัดหำเงินทุนให้แก่กำรบริหำรจัดกำรป่ำ
อย่ำงยั่งยืน และเพื่อสร้ำงแรงจูงใจที่เพียงพอสำหรับประเทศกำลังพัฒนำในกำรเดินหน้ำทำกำรบริหำรจัดกำร
ดังกล่ำว โดยเฉพำะกำรอนุรักษ์และกำรฟื้นฟูสภำพป่ำ
c) เร่งให้มีกำรสนับสนุนระดับโลกเพื่อควำมพยำยำมในกำรต่อสู้กับกำรรุกล้ำและกำรลักลอบชนิดพันธุ์
ที่ได้รับกำรคุ้มครอง รวมถึงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรบรรลุโอกำสที่จะดำรงชีพอย่ำงยั่งยืน
8.7

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565)
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ถูกกำหนด
จำกยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ด้ำน ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และกำหนดเป็นแนวทำง
ในรำยละเอีย ดที่ แสดงให้ เห็ น ถึงควำมสอดคล้ องและกำรตอบสนองต่ อเป้ ำหมำยที่ต้อ งบรรลุ ในระยะ 5 ปี
ที่จะเป็นกำรวำงพื้นฐำนที่สำมำรถสำนต่อกำรพัฒ นำในประเด็นสำคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงนำทำง
ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์ที่กำหนดในแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มีจำนวน 10 ยุทธศำสตร์
โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมีประเด็นท้ำทำย
ที่ต้องเร่งดำเนิน กำรในช่วงแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคง
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ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิตและกำรบริโภค
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำง
มำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
เป้ำหมำยที่ 1 กำรรักษำ และฟื้นฟูฐำนทรัพ ยำกรธรรมชำติเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้เป็นร้อยละ 40 ของ พื้นที่
ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่ำชำยเลนเพิ่มจำก
1.53 ล้ำนไร่ เป็น 1.58 ล้ำนไร่ มีกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ
เป้ำหมำยที่ 2 สร้ำงควำมมั่นคง และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพ บริหำรจัดกำรน้ำ
ในระดับลุ่มน้ำให้มีควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมำณน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทำนปี
ละ 350,000 ไร่ ควบคู่กับกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรใช้น้ำทั้งภำคกำรผลิ ต และกำรบริโภค ป้องกันและลดควำม
เสียหำยจำกอุทกภัยและภัยแล้ง
เป้ำหมำยที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำร อย่ำงถูกต้อง
และน ำไปใช้ป ระโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของเสียอันตรำยชุมชนได้รับกำรกำจัดไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 30
กำกอุต สำหกรรมที่ เป็ น อัน ตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ ระบบกำรจัด กำรที่ถู กต้อง ฟื้น ฟู แหล่ งน้ ำผิ ว ดิน ให้ มีคุ ณ ภำพ
ในเกณฑ์ดี และแก้ไขปัญหำวิกฤติหมอกควัน
เป้ ำหมำยที่ 4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกำรลดก๊ ำซเรือ นกระจกและขี ด ควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว ต่ อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและคมนำคมขนส่งลดลง ภำยในปี
2563 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 ของกำรปล่อยในกรณีปกติ มีกลไกจัดกำรเพื่อลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในด้ำนต่ำงๆหรือในพื้นที่หรือสำขำที่มีควำมเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง
เป้ำหมำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิ ภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติควำมสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิ นที่เกิดจำกสำธำรณภัยลดลงโดยมีแนวทำงกำรพัฒ นำที่มีควำมสำคัญ สูงและสำมำรถผลักดันสู่
กำรปฏิบัติดังนี้
1) กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติโดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภำพในกำรฟื้นตัว รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร
สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมิน
มูลค่ำของระบบนิเวศ และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืน ทั้งในมิติ
เชิงปริมำณและคุณภำพด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยเฉพำะประชำชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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ลุ่มน้ำเพื่อกำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรน้ำในทุกมิติ โดยคำนึงถึงศักยภำพ
และข้อจำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่ลุ่มน้ำ
3) แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ น้ำเสีย และของเสีย
อันตรำย ที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค สร้ำงเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้ำงคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน
4) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน ภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle
Thinking)
5) สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
6) บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุดและนำไปสู่กำรพัฒนำ
ทีย่ ั่งยืน
7) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
8) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ โดยผลักดันกำรจัดทำแผนแม่บท กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของอำเซียน แสวงหำแนวทำงควำมร่วมมือกับอำเซียน และอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ำโขงในประเด็นกำรขนส่งข้ำมพรมแดน กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรแก้ไข
ปัญหำหมอกควันข้ำมแดน สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำย และข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศให้กับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีกำรทบทวนกฎหมำยและข้อตกลง ระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรค้ำและสิ่งแวดล้อมตำมควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันปัญหำ
ทำงด้ำนกำรค้ำหรือกำรตัดสิทธิ์ทำงกำรค้ำ
9.8

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560-2565)
เป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศระยะ 5 ปีตำมที่กำหนดไว้
ในมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535โดยยึดหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
บนแนวทำงของควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และใช้องค์ควำมรู้ทั้งทำงวิชำกำร และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประกอบกำรตัดสินใจ โดยคำนึงถึงควำมถูกต้องและเป็นธรรม ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ “อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและเป็นธรรม
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและเป็นธรรมส่งเสริมให้ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้รับกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่ำงสมดุล เป็นธรรม และเกิดควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับกำรป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูให้มีกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับกำรป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู และส่งเสริมกำรถ่ำยทอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มค่ำ และยั่งยืนเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงศักยภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ และส่งเสริม
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศสร้ำงศักยภำพเพื่อรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ รวมถึง
ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกับต่ำงประเทศ ทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก
10.
9

ร่าง แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2563-2565)
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 1 กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ สีเขียว
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 2 กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจภำคทะเล
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 3 กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็น มิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 5 กำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สำรเคมีในภำคเกษตร
ทั้งระบบ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และค่ำมำตรฐำนสำกล
แผนปฏิบัติราชการด้านที่ 6 กำรยกระดับกระบวนทัศน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
11.
10

แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ.2558 – 2593
2. แผนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ
3. แผนปฏิบัติกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 รำยสำขำ
4. แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2558-2564 และแผนปฏิบัติกำร
จัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2560-2564
5. แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2565
6. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)
7. แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2565)
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น หน่ ว ยงำนภำยใต้ ก ระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และในปี
พ.ศ. 2560 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรเพื่อปรับปรุงกำรแบ่งส่วนรำชกำร โดยอำนำจหน้ำที่ของสำ นักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กอง/กลุ่ม รวม 15 หน่วยงำน ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทและภำรกิจที่เพิ่มขึ้นให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 29 ธันวำคม 2560
1.1.

อานาจหน้าที่
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
(1) จัดทำนโยบำยและแผนกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(2) ประสำนและจัดทำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินกำรอื่น ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ และกฎหมำยอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสำน
กำรจัดกำรเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
(3) ศึกษำ วิเครำะห์ ประสำน และดำเนินกำรให้มีกำรประกำศเขตพื้นที่ และมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(4) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย แผน และมำตรกำรและจัดทำรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม
(5) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือกิจกรรมของภำครัฐ
หรือภำคเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(6) บริหำรงำนกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนนโยบำย แผนและมำตรกำร และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในทุกภำคส่วน
(7) เสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรที่ดิน
และทรัพยำกรดิน กำรวำงแผนกำรถือครองที่ดิน กำรสงวนและพัฒนำที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชำชน และกำรสงวน
หรือหวงห้ำมที่ดินของรัฐ
(8) ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศและต่ำงประเทศในกำรดำเนินกำรร่วมด้ำนนโยบำย
และแผนกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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(9) เสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ กำรกักเก็บ และกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รวมทั้ง
ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(10) เสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยและแผน กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนดำเนินกำรตำมพันธกรณีของควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
(11) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของสำนักงำนหรือตำมที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
2.2.
โครงสร้างองค์กร
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกรอบอัตรำกำลัง รวมทั้งสิ้น จำนวน
501 คน ประกอบด้วยข้ำรำชกำร จำนวน 293 คน ลูกจ้ำงประจำ จำนวน 13 คน พนักงำนรำชกำร จำนวน 171 คน
พนั กงำนกองทุน จ ำนวน 24 คน โดยมีกำรแบ่งส่ ว นรำชกำรตำมภำรกิจเพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนี้
(1) สำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.)
(2) กองจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (กลช.)
(3) กองจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม (กธศ.)
(4) กองติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.)
(5) กองบริหำรกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)
(6) กองบริหำรจัดกำรที่ดิน (กบด.)
(7) กองประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (กปอ.)
(8) กองพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)
(9) กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (กยผ.)
(10)กองวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.)
(11)กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ (กชพ.)
(12)กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.)
(13)กลุ่มนิติกำร (กนต.)
(14)กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตภ.)
(15)กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม (กคจ.)
หมายเหตุ: คำสั่งสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ 324/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม
พ.ศ. 2561 เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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3.3.

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกฎหมำย ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
กฎกระทรวง และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ที่กำหนดอำนำจหน้ำที่ บทบำทภำรกิจของสำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหลำยฉบับ ดังนี้
พระราชบัญญัติ
(1) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535
(2) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(3) พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2497
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
(4) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2543
และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
(5) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
(6) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่ำ พ.ศ. 2546
(7) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(8) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ พ.ศ. 2557
(9) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ว ยกำรดำเนินงำนตำมอนุสัญญำว่ำด้ว ยกำรคุ้มครองมรดกโลก
ทำงวัฒนธรรมและทำงธรรมชำติ พ.ศ. 2559
กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(10) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560
พันธกรณีระหว่างประเทศ
(11) อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่มีวัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จำกทรัพยำกรพันธุกรรมอย่ำงยุติธรรมและเท่ำเทียม และพิธีสำรภำยใต้
(12) อนุสัญญำว่ำด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำล ซึ่งกำหนดกรอบกำรทำงำนสำหรับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ เพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และยับยั้งกำรสูญเสีย
ของพื้นที่ชุ่มน้ำในโลก ซึ่งจะต้องมีกำรจัดกำรเพื่อใช้ประโยชน์อย่ำงชำญฉลำด
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(13) อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และพิธีสำรเกียวโต เป็นควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในกำรรักษำระดับควำมเข้มข้นของปริมำณก๊ำซเรือนกระจกในชั้นบรรยำกำศให้อยู่
ระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้ธรรมชำติสำมำรถปรับตัวได้และเพื่อเป็นกำรประกันว่ำจะไม่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
ทำงอำหำร และกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และพิธีสำรภำยใต้
(14) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมและทำงธรรมชำติ เป็นควำมตกลงระหว่ำง
ประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในหมู่ประเทศภำคีในกำรกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสม ทั้งด้ำน
นโยบำยกำรบริหำรเทคนิคและกำรเงิน เพื่อสงวนรักษำ คุ้มครอง และส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ
ที่มีควำมสำคัญต่อมวลมนุษยชำติให้คงอยู่ต่อไป
4.4.

กลไกและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกลไกและวิธีกำรให้บริกำรในหลำยรูปแบบ
.
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยบริกำรของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม แบ่งออกได้ดังนี้
1) นโยบำย แผน มำตรกำร ข้อเสนอแนะ และรำยงำน
- กลุ่มผู้รับบริกำร ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมีควำมคำดหวังในส่วนของนโยบำย แผน และ มำตรกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และสำมำรถ
นำไปปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยมีแนวทำงและวิธีกำรสื่อสำร เช่น ประชุมชี้แจง/
อบรม/สัมมนำ/ประชุมกลุ่มย่อย และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซด์ วำรสำร แผ่นพับ วิทยุ/โทรทัศน์ เป็นต้น
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ภำคธุรกิจ ภำคประชำชน และหน่วยงำนของรัฐ
ซึ่งมีควำมคำดหวังในส่วนนโยบำย แผน มำตรกำร ได้รับกำรดำเนินกำรอย่ำงสัมฤทธิ์ผล โดยมีแนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำร เช่น กำรประชำพิจำรณ์ กำรออกหนังสือรำชกำร กำรประชุม และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซด์ วำรสำร แผ่นพับ
วิทยุ/โทรทัศน์ เป็นต้น
2) กำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มผู้รับบริกำร ได้แก่ ภำคธุรกิจ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน (NGOs) หน่วยงำน
รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีควำมคำดหวังในส่วนของกำรได้มำซึ่ง กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ชัดเจน มีขั้นตอนกำรดำเนินกำรชัดเจน โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ข้อมูลกระบวนกำรพิจำรณำ
มีกำรเผยแพร่เข้ำถึงง่ ำย โดยมีแนวทำงและวิธีกำรสื่อสำร เช่น ประชุมชี้แจง/อบรม/สัมมนำ/ประชุมกลุ่มย่อย
และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซด์ วำรสำร แผ่นพับ วิทยุ/โทรทัศน์ เป็นต้น
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- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐและประชำชนที่ได้รับผลกระทบ
จำกโครงกำร ซึ่งมีควำมคำดหวังในส่วนของมำตรกำรที่ได้รับกำรดำเนินกำรจำกเจ้ำของโครงกำรอย่ำงสัมฤทธิ์ผล
โครงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ และมีกำรดำเนินกำรอย่ำงสัมฤทธิ์ผล โดยมีแนวทำงและวิธีกำรสื่อสำร
เช่น หนังสือรำชกำร กำรประชุม และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ วำรสำร แผ่นพับ วิทยุ/โทรทัศน์ เป็นต้น
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สวนที่ 3
การวิเคราะหสถานการณ
และสภาพแวดลอม

ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม
กำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2561 - 2580)
ของส ำนั กงำนนโยบำยและแผนทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อมใช้ ฐำนกำรวิ เครำะห์ ศั กยภำพขององค์ กร
(PESTE Analysis) ที่ ผ่ ำนมำร่ วมกั บกำรทบทวนสภำพปั จจุ บั นขององค์ กร ควำมท้ ำทำยต่ อองค์ กร ควำมท้ ำทำย
เชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ด้ำนพันธกิจ ด้ ำนปฏิบัติ ด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม และด้ำนบุคลำกร รวมถึงกำรวิเครำะห์บทบำทและศักยภำพขององค์กรเพื่อกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเพื่อให้บทบำทของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมสำมำรถจัดสรรสรรพกำลังและทรัพยำกรในองค์กรให้เป็นไปในทิศทำงและลำดับควำมสำคัญที่ชัดเจน
มีเหตุมีผล และมีควำมสอดคล้องกันในระหว่ำงส่วนย่อยต่ำงๆ ขององค์กร รองรับกำรขยำยตัวขององค์กรเป็นไป
โดยมี ก รอบทิ ศ ทำงที่ แ น่ ชัด รวมทั้ ง เป็ น กำรกระตุ้ นให้ ผู้ บ ริห ำรและสมำชิก ขององค์ ก รได้ ต ระหนั ก ถึ ง โอกำส
ภัยคุกคำมจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ตลอดจนได้ทรำบถึงทิศทำงกำรดำเนินงำนโดยทั่วกัน ซึ่งผลกำรวิเครำะห์
สรุปได้ดังนี้
1.1.
การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (The Value Chain Analysis)
หลักกำรห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) เป็นหลักกำรที่นำมำพิจำรณำภำรกิจที่ต้องดำเนินกำร โดยมุ่งเน้น
ให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร ซึ่งหน่วยงำนต้องกำหนดกิจกรรมของบุคลำกรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกคนเข้ำใจอย่ำงชัดเจน
และสำมำรดำเนินกำรตำมหน้ำที่รับผิดชอบของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุผลสำเร็จได้ กิจกรรมในองค์กร
ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยผลกำรวิเครำะห์
ห่ ว งโซ่มูล ค่ำ (Value Chain Analysis) ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีรำยละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 2 รำยละเอียดกำรจัดกำรห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain Management) ของ สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

26

ภาพที่ 3 ห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) ของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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2.2.

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหำรกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจำกสภำพแวดล้อมภำยใน โอกำสและอุปสรรคจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก
ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภำพจำกปัจจัยเหล่ำนี้ต่อกำรทำงำนขององค์กร โดยผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 กำรกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
ประเด็นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร
สผ. เป็นหน่วยงำนประสำนงำนกลำงระดับชำติ
สผ. มีฐำนข้อมูลที่ทันสมัย หลำกหลำย มีควำมถูกต้องอย่ำงเป็นทำงกำร น่ำเชื่อถือ
สผ. มี ค ณะกรรมกำรระดั บ ชำติ ส นั บ สนุ น กำรพิ จ ำรณำและกลั่ น กรอง
กำรดำเนินงำนของ สผ.
สผ. เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทสำคัญในกำรจัดทำ EIA, SEA และ EHIA
ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร สผ.
สผ. ขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ
สผ. ขำดกำรสร้ ำงควำมเข้ำใจ สื่ อสำรให้ กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยใน
และภำยนอก สผ.
สผ. ขำดกำรบังคับใช้แนวทำง นโยบำย มำตรกำร
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไม่ครบทุกกลุ่มเป้ำหมำย และขำดกำรประชำสัมพันธ์
ในรูปแบบที่หลำกหลำยและน่ำสนใจ
เจ้ำหน้ำที่บำงส่วนยังมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญแตกต่ำงกัน

SWOT
S
S
S
S
S
W
W
W
W
W

ตารางที่ 2 กำรกำหนดโอกำสและอุปสรรคจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
ประเด็นที่
11
12
13
14

ประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร
หน่วยงำนในพื้นที่นอกเหนือจำกกลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมสำคัญเข้ำร่วมกำรประชุม/
อบรม/สัมมนำ
มีช่องทำงกำรสื่อสำรจำนวนมำก โดยเฉพำะสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทำงสื่อสำร
ที่รวดเร็ว ฉับไว
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับภำรกิจงำนของ สผ.
ระบบรำชกำร 4.0 เอื้อให้เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรสำยพันธุ์ใหม่

SWOT
O
O
O
O
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15
16
17
18
19
20

รัฐบำลมีนโยบำยในกำรสนับสนุนกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล
เหตุสุดวิสัย/เหตุกำรณ์กำรเมือง/นโยบำยกำรพัฒนำที่ขัดแย้ง ส่งผลต่อทิศทำงกำร
ดำเนินงำนของ สผ.
มีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลบ่อย นโยบำยมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประชำชนขำดควำมตระหนักและยังไม่ให้ควำมสนใจด้ำนสิ่งแวดล้อม
มีกฎหมำยอื่นที่กำหนดให้จัดทำแผนลักษณะบูรณำกำร จำนวนมำก ทำให้แผน
ฉบับนี้ไม่ได้รับควำมสนใจ
ประชำชนไม่เชื่อถือหน่วยงำนภำครัฐ

O
T
T
T
T
T

3.3.

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (SFAS : Strategic Factor Analysis Summary)
กำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ หรือ “SFAS Matrix” เป็นตำรำงสรุปปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ได้
จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยกำรรวมปัจจัยภำยนอก (External Factors) กับปัจจัยภำยใน
(Internal Factors) มำรวมกันเพื่อที่จะนำมำจัดทำกลยุทธ์ที่เหมำะสม ซึ่งกำรจัดทำ SFAS Matrix เป็นกำรจัดทำที่
ต้องกำรให้ผู้ทำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ลดจำนวนปัจจัย ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคทั้งหมด ให้เหลือ
น้อยกว่ำ 10 ปัจจัย ทำได้โดยหำควำมสำคัญหรือน้ำหนักที่มำกที่สุดของแต่ละปัจจัยโดยสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 กำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (SFAS Matrix)
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

 สผ. มีฐำนข้อมูลที่ทันสมัย หลำกหลำย มีควำมถูกต้อง  สผ. ขำดกำรบังคับใช้แนวทำง นโยบำย มำตรกำร
อย่ำงเป็นทำงกำร น่ำเชื่อถือ
• สผ. ขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ
 สผ.มีคณะกรรมกำรระดับชำติสนับสนุนกำรพิจำรณำ • สผ. ขำดกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ สื่อสำรให้กับเจ้ำหน้ำที่
และกลั่นกรองกำรดำเนินงำนของ สผ.
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก สผ.
 สผ. เป็นหน่วยงำนประสำนงำนกลำงระดับชำติ
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
 หน่ ว ยงำนในพื้น ที่น อกเหนื อจำกกลุ่ มเป้ ำ หมำย • เหตุสุดวิสัย/เหตุกำรณ์กำรเมือง/นโยบำยกำรพัฒนำ
ให้ควำมสำคัญเข้ำร่วมกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ
ที่ขัดแย้ง ส่งผลต่อทิศทำงกำรดำเนินงำนของ สผ.
 มีช่องทำงกำรสื่อสำรจำนวนมำก โดยเฉพำะสื่อสังคม • มีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลบ่อย นโยบำยมีกำร
เปลี่ยนแปลง
ออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทำงสื่อสำรที่รวดเร็ว ฉับไว
 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รัฐบำลให้ควำมสำคัญ • ประชำชนขำดควำมตระหนักและยังไม่ให้ควำมสนใจ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
กับภำรกิจงำนของ สผ.
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4.4.

การวิเคราะห์จัดทาตาราง TOWS Matrix
กำรจัดทำตำรำง TOWS (Threats/Opportunities, Weaknesses/Strengths) คือ วิธีพัฒนำยุทธศำสตร์
ที่เป็นระบบให้เหมำะสมเพื่อนำมำประกอบกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ให้เกิดทำงเลือกเพื่อสำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำง
ในกำรกำหนดกลยุทธ์ ทั้งกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO
Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) โดยนำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (SFAS) มำจัดทำ
ในรูปแบบของตำรำง TOWS Matrix เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 TOWS Matrix กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข
(WO Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
TOWS Matrix

กลยุทธ์

กลยุทธ์เชิงรุก
(SO Strategy)

สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน

กลยุทธ์เชิงป้องกัน
(ST Strategy)

เสริมสร้ำงหุ้นส่วนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภำพ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข
(WO Strategy)

เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์เชิงรับ
(WT Strategy)

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่ำนิยม) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.5.

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (BSC : Balanced Scorecard)
วิ ธี BSC : Balanced Scorecard เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ำรขององค์ ก รจะได้ ท รำบถึ ง จุ ดอ่อน
และทำหน้ำที่ในกำรเปลี่ยนพันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ไปเป็นกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนจำกระดับบน
สู่ระดับล่ำงทั่วทั้งองค์กร อำศัยกำรวัดและกำรประเมินผลใน 4 มิติ ตำมกรอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร ดังนี้
มิติที่ 1 มิติด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจ ส่วนรำชกำรแสดงผลงำนที่บรรลุเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยตำมที่ได้รับ
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มิติที่ 2 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ส่วนรำชกำรแสดงกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรในกำรให้บริกำร
ที่มีคุณภำพ
มิติที่ 3 มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร ส่วนรำชกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำร
มิติที่ 4 มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร ส่วนรำชกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรเตรียมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร
ในแต่ละมิติประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key
Performance Indicators) เป้ำหมำย (Target) และ แผนงำน โครงกำร หรือ กิจกรรม (Initiatives) นอกจำก
องค์ประกอบทั้ง 4 แล้ว ในทำงปฏิบัติจะมีอีก 1 องค์ประกอบ คือ ข้อมูลในปัจจุบัน (Baseline Data) ของตัวชี้วัด
แต่ละตัว กำรหำข้อมูลในปัจจุบันจะเป็นตัวช่วยในกำรกำหนดเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น
1) กำรวิเครำะห์ทำงกลยุทธ์ ได้แก่ กำรทำ SWOT Analysis เพื่อให้ได้ทิศทำงและกลยุทธ์ของ สผ. ที่ชัดเจน
2) กำรกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ สผ. โดยกำหนดเป็นยุทธศำสตร์หลัก (Strategic Themes) ที่สำคัญ
ของ สผ.
3) วิเครำะห์และกำหนดว่ำ Balanced Scorecard ของ สผ. ว่ำมีมิติและควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร โดย
กำหนดไว้ 4 มิติ ตำมลำดับควำมสำคัญ คือ มิติด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจ มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มิติด้ำน
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร และมิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร
4) จัดทำแผนที่ทำงกลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กรโดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญภำยใต้แต่ละมิติ
โดยพิจำรณำว่ำ สผ. สำมำรถดำเนินงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร สผ. ต้องดำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ด้ำนใดบ้ำง
5) ผู้บริหำรระดับสูงต้องประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันและเห็นชอบในแผนที่ทำงกลยุทธ์ที่จัดขึ้น
6) ภำยใต้วัตถุประสงค์แต่ละด้ำน ต้องกำหนดรำยละเอียดของวัตถุประสงค์ในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำน
ของตัวชี้วัด ฐำนข้อมูลในปัจจุบัน เป้ำหมำยกำรให้บริกำร รวมทั้งแผนงำน กิจกรรม หรือโครงกำร (Initiatives)
ที่ต้องดำเนินกำร ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสำมำรถแบ่งออกเป็นประเด็นได้ ดังนี้
6.1 กำรจัดทำตัวชี้วัด
6.2 กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำร โดยอำศัยข้อมูลในปัจจุบัน
6.3 กำรจัดทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมที่จะต้องดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดขึ้น
7) เมื่อดำเนินกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรแล้วเสร็จ หน่วยงำนสำมำรถถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
ระดับองค์กรไปสู่ผู้บริหำรระดับรองและระดับผู้ปฏิบัติไปจัดทำแผนปฏิบัติกำรตำมแผนงำน/โครงกำรหลักและกำหนด
ตัวชี้วัดให้กับผู้บริหำรระดับรองและระดับผู้ปฏิบัติ
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เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่ำว สำมำรถนำผลกำรวิเครำะห์มำดำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด
ของ สผ. ลงสู่ระดับสำนัก/กอง เพื่อให้สำนัก/กองได้ดำเนินงำนและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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สวนที่ 4
แผนกลยุทธ

ส่วนที่ 4
แผนกลยุทธ์
1.1.

วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้ำงสมดุลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ในปี 2580”
สร้ำงสมดุล: นโยบำย แผนและมำตรกำร สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศภำยใต้กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคม กำรรักษำสภำพแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชน ที่นำไปสู่กำรปฏิบัติ
ยั่งยืน: คุณภำพสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มดีขึ้นและครอบคลุมพื้นที่เป้ำหมำย
กำรรักษำและกำรฟื้น ฟูฐ ำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี
ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์
มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น
2.2.

พันธกิจ (Mission)
(1) จัดทำนโยบำย แผน และมำตรกำรแบบบูรณำกำร กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม กำรรักษำสภำพแวดล้อม
(2) สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ในกำรนำนโยบำยแผนและมำตรกำร
สู่กำรปฏิบัติ
(3) ติดตำมประเมิน เสนอแนะและรำยงำนผลบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(4) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทุกภำคส่วนและสื่อสำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(5) สร้ำงกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตำมภำรกิจของสำนักงำน
3.3.

ภารกิจ (Duty)
ภำรกิจหลักตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 มีดังนี้
(1) จัดทำนโยบำยและแผนกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(2) ประสำนและจัดทำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินกำรอื่น ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ และกฎหมำยอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสำน
กำรจัดกำรเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
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(3) ศึกษำ วิเครำะห์ ประสำน และดำเนินกำรให้มีกำรประกำศเขตพื้นที่ และมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(4) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย แผน และมำตรกำรและจัดทำรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม
(5) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือกิจกรรมของภำครัฐ
หรือภำคเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(6) บริหำรงำนกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนนโยบำย แผนและมำตรกำร และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในทุกภำคส่วน
(7) เสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริห ำรที่ดิน
และทรัพยำกรดิน กำรวำงแผนกำรถือครองที่ดิน กำรสงวนและพัฒนำที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชำชน และกำรสงวน
หรือหวงห้ำมที่ดินของรัฐ
(8) ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศและต่ำงประเทศในกำรดำเนินกำรร่วมด้ำนนโยบำย
และแผนกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(9) เสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ กำรกักเก็บ และกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รวมทั้ง
ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(10) เสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยและแผน กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนดำเนินกำรตำมพันธกรณีของควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
(11) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของสำนักงำนหรือตำมที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
4.4.

วัฒนธรรม (Culture)
มองผลประโยชน์ชำติ มุ่งสร้ำงเครือข่ำย แม่นในหลักกำร มั่นในคุณธรรม

5.5.

ค่านิยมหลัก (Core Value)

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ได้ร่วมกัน
วิเครำะห์และกำหนดค่ำนิยมหลัก (Core Value) เพื่อช่วยให้บุคลำกรในองค์กรมีแนวควำมคิด ควำมเชื่อ และปรับ
พฤติกรรมกำรทำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบ
ควำมสำเร็จโดยใช้คำว่ำ NATURE ซึ่งย่อมำจำก
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Networking มุ่งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำย – มุ่งเน้นกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงำน
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ประสำนกำรทำงำนแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ำยร่วมกัน ยอมรับในบทบำทหน้ำที่ของกันและ
กัน เพื่อร่วมกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้สำมำรถทำงำนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยควำม ร่วมมือของทุกฝ่ำย
Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้ หมั่นพัฒนำคน – มุ่งพัฒนำควำมรู้ของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
ด้วยควำมกระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในงำนวิชำชีพเฉพำะของตนเองและควำมรู้รอบตัวต่ำงๆ
(รู้ลึก รู้กว้ำงและรู้โลก) พร้อมรับและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถพัฒนำตนเองให้เท่ำ
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้ำนได้ตลอดเวลำ
Team Working กระตือรือร้นทำงำนเป็นทีม – มุ่งเน้นกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงำนภำยใต้องค์กรด้วยควำม เชื่อมั่นในกันและกัน สำมำรถติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนภำยในองค์กรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในกำรทำงำน และกำรทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อนำศักยภำพของบุคลำกร
และองค์กรออกมำใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีควำมสมำนฉันท์มีควำมรักและควำมภูมิใจเห็นคุณค่ำในองค์กร
Uncovering ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส – บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส สำมำรถเปิดเผย
กระบวนกำรจัดทำนโยบำยและแผน กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดสรร
เงินกองทุน ต่อสำธำรณชนได้ ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้
Result-based Orientation มุ่งเป็นเลิศในผลกำรปฏิบัติงำน – บุคลำกรมีควำมชำนำญ ทำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยยึดเป้ำหมำยขององค์กรเป็นหลัก มีกำรใช้หลักวิชำกำรที่ถูกต้องในกำร
ดำเนินงำน ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตำมปัจจัยภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยทำงกำรเมือง และสำมำรถ
ผลักดันให้นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำร ยอมรับและดำเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
Expertise มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงมืออำชีพ – บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้และควำม
ชำนำญในเรื่องนั้นๆ อย่ำงถูกต้องและชัดแจ้ง มีกำรทำงำนโดยใช้ควำมรู้ ควำมชำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ที่ถูกต้องและเหมำะสม มีควำมรับผิดชอบและตรงเวลำในกำรทำงำน ไม่ปล่อยให้เกิดควำมล่ำช้ำจนก่อ
ควำมเสียหำยต่อตนเองและผู้อื่น มีหลักกำรและจุดยืนในกำรทำงำนและให้บริกำรด้ำนนโยบำยและแผนในกำร
จัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้องค์กรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำ นโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
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6.6.

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนกลยุทธ์ของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้ำงหุ้นส่วนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่ำนิยม) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ โดยมีเป้ำประสงค์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ดังนี้
ตารางที่ 5 เป้ำประสงค์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. นโยบำย แผน และมำตรกำรรัฐบำลสำมำรถนำไปกำหนดนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และบรรลุข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
2. ผู้รับบริกำรเชื่อมั่นในนโยบำย แผน มำตรกำร และแนวทำงสำมำรถนำไปใช้ได้ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนำกระบวนกำรทำงำน โครงสร้ำง ระบบงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำร
บริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรบนพื้นฐำนกำรวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 1. ทุ ก ภำคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในกำรก ำหนด ขั บ เคลื่ อ นนโยบำยกำรบริ ห ำรจั ด กำร
เสริมสร้ำงหุ้นส่วนกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่กำรปฏิบัติ
บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 2. ผู้ รั บบริ กำร (หน่ วยงำนภำครัฐ ผู้ ประกอบกำร และภำคส่ วนที่ เกี่ยวข้อง) ได้ รับบริกำร
เชิงรุกให้มีประสิทธิภำพ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง
3. พั ฒ นำระบบฐำนข้อมู ลให้ มี ประสิ ทธิภำพ และสำมำรถเชื่อมโยงกับหน่ วยงำนภำยใน
และภำยนอก
4. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สื่อสำร และถ่ำยทอดควำมรู้ โดยใช้เทคโนโลยีได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 1. สังคมยอมรับ เชื่อมั่น และนำนโยบำย แผน และมำตรกำรไปปฏิบัติ/ทำให้เกิดประโยชน์
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์
2. กระบวนกำรทำงำนสร้ำงควำมเชื่อมั่นและนำนโยบำย แผน และมำตรกำรไปสู่
องค์กร และควำม
กำรปฏิบัติ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญ มีจิตบริกำร และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 1. ประชำชนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นมิตรกับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มค่ำ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(ค่ำนิยม) ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
2. ผู้รับบริกำร/เครือข่ำยมีเครื่องมือ กลไก และระบบบริหำรจัดกำรด้วยนวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและทันสมัย
3. บุคลำกรเกิดควำมตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่ำนิยมในกำรทำงำนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.7.

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
กำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ประเด็น ที่กำหนดภำยใต้แผนกลยุทธ์ของสำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีคุณภำพและมีกำรบริหำรงำน
ที่ชัดเจน สำมำรถจัดทำเป็นแผนที่ยุทธศำสตร์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือสื่อสำรและถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ที่บอกถึงทิศทำงและกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยต่ำงๆ ในแต่ละด้ำนอย่ำงเป็นรูปธรรมให้แก่บุคลำกรของสำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมเข้ำใจภำพรวมได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต้องกำรบรรลุอย่ำงชัดเจน
ใน 4 มิติ มีดังนี้
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ภาพที่ 5 แผนที่ยุทธศำสตร์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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8.8.

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ภายใต้แผนกลยุทธ์

ฐาน
เป้าหมาย
ข้อมูล 61-65 66-70 71-75
70
80
สร้ำงสมดุล
นโยบำย แผนมำตรกำร
1. ร้อยละของกำรนำนโยบำย N/A 60
ทรัพยำกร
และกลไกทรัพยำกร
แผน มำตรกำร และกลไก
ธรรมชำติและ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่มีกำรดำเนินกำรตำมแผน
สิ่งแวดล้อม
มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงมี กลยุทธ์ สผ. ไปสู่กำรปฏิบัติ/
อย่ำงยั่งยืน
ประสิทธิภำพ และนำไปสู่ ถ่ำยทอดสู่กลุ่มเป้ำหมำย
70
80
ในปี 2580
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
2. ร้อยละควำมพึงพอใจ/ N/A 60
รูปธรรม
เชื่อมั่นของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
70
80
3. ร้อยละของกำรมีส่วน
N/A 60
ร่วมในกำรจัดทำนโยบำย
แผน มำตรกำร และกลไก
วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

76-80
100

100

100

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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ตารางที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ที่ 1 นโยบาย แผน และมาตรการรัฐบาลสามารถนาไปกาหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศ
1. จานวน นโยบาย แผน
ร้อยละ
70
80
95
95
95
95 1. สร้างเครื่องมือ กลไก องค์ความรู้ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการ
มาตรการ และข้อตกลงระหว่าง
และนวัตกรรมในการเสริมสร้าง
ดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศที่นามากาหนดนโยบาย
ศักยภาพหุ้นส่วนหรือภาคีเครือข่าย
ในการบริหารจัดการด้าน
ในการนานโยบาย แผน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
มาตรการไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็น
สิ่งแวดล้อม
รูปธรรม
ตัวชี้วัด

หน่วย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 64
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75
109.50 103.90 x+5% x+10%
89.00 94.50 x+5% x+10%
12.00 20.00 x+5% x+10%

กปอ.

ปี 63
84.60
73.00
5.00

ปี 76-80
x+15%
x+15%
x+15%

1.1 โครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กปอ.

5.00

-

-

5.00

1.2 โครงการศึกษามาตรการและแรงจูงใจเชิง
เศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กปอ.

-

6.00

-

6.00

1.3 โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กปอ.

-

-

6.00

6.00

1.4 โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานภายใต้แผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

กปอ.

-

-

6.00

6.00

1.5 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาหนดทิศทางและ
จัดทากลยุทธ์การดาเนินความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย

กปอ.

-

6.00

-

6.00

1.6 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแนว
ปฏิบตั ิของความตกลงปารีสของประเทศไทย

กปอ.

-

-

8.00

8.00

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รวม 63-65
298.00
256.50
37.00
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ตัวชี้วัด

หน่วย

ปี 63

ปี 64

ค่าเป้าหมาย
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

กลยุทธ์

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63 และสิปี่งแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
x+5%

2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พื้นที่ชุ่มน้าของประเทศ

กลช.

18.00

13.00

10.50

2.1 โครงการจัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ

กลช.

2.00

2.00

1.00

5.00

2.2 โครงการจัดทา พัฒนากลไก มาตรการ การ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

กลช.

8.00

3.00

1.50

12.50

2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบ
นิเวศพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศไทย

กลช.

8.00

8.00

8.00

24.00

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

กยผ./กบด./
กตป.

50.00

64.00

64.00

3.1 โครงการจัดทาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2566-2570

กยผ.

3.00

3.00

3.00

9.00

3.1.1 โครงการเตรียมการการจัดทาร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กยผ.

3.00

-

-

3.00

3.1.2 โครงการจัดทาร่างประเด็นยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2566-2570

กยผ.

-

3.00

-

3.00

3.1.3 โครงการจัดทาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2566-2570

กยผ.

-

-

3.00

3.00

3.2 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

กยผ.

8.00

10.00

10.00

28.00

3.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ชั้นคุณภาพลุ่มน้า พ.ศ. 2562-2565

กยผ.

8.00

10.00

10.00

28.00

3.3 โครงการจัดทารายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจาปี

กตป.

3.00

3.00

3.00

9.00

x+5%

x+10%

x+10%

x+15%

รวม 63-65
41.50

x+15%

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

178.00
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ตัวชี้วัด

หน่วย

ปี 63

ปี 64

ค่าเป้าหมาย
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

กลยุทธ์

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63 และสิปี่งแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดิน

กบด.

3.00

15.00

15.00

รวม 63-65
33.00

3.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ

กบด.

3.00

10.00

10.00

23.00

3.4.2 โครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการด้านบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2560 – 2564)

กบด.

-

5.00

-

5.00

3.4.3 โครงการการจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้านการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

กบด.

-

-

5.00

5.00

3.5 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการที่ดินทากินให้
ชุมชน

กบด.

33.00

33.00

33.00

99.00

กยผ./กตป.

2.10
2.10

4.50
4.50

2.40
2.40

กยผ./กตป.

2.10

4.50

2.40

9.00

4.1.1 การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ...

กตป.

0.60

3.00

0.90

4.50

4.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

กยผ.

1.50

1.50

1.50

4.50

วัตถุประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการเชื่อมั่นในนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางสามารถนาไปใช้ได้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
1. จานวนนโยบาย แผน และ
ร้อยละ
70
80
95
95
95
95 1. เป็นองค์กรต้นแบบในการ
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการ
มาตรการ ที่ผู้รับบริการสามารถ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
นาไปใช้
บังคับใช้เกี่ยวกับมาตรการด้าน
ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
สผ. ให้กับทุกภาคส่วน
4.1 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

x+5%
x+5%

x+10% x+15%
x+10% x+15%

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

9.00
9.00
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ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
กลยุทธ์
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80
ปี 63 และสิ่งปีแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนากระบวนการทางาน โครงสร้าง ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการบนพื้นฐานการวิจัย
9.50
16.00
7.00 x+5% x+10% x+15%
1. มีจานวนฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง ระบบ
1
2
3
3
3
3 1. จานวนฐานข้อมูล องค์ความรู้
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการ
กปอ.
8.50
11.00
4.00 x+5% x+10% x+15%
ในคลังข้อมูลกลาง ด้าน
ฐานข้อมูล
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ ดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

2. ระบบงานที่เป็นนวัตกรรมที่
นามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน

หน่วย

ระบบงาน

X+1

X+1

X+1

X+1

X+1

X+1

รวม 63-65
32.50
23.50

5.1 โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ
ในการเก็บกักคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม

กปอ.

5.00

-

-

5.00

5.2 โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ
ในการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ชุ่มน้า

กปอ.

-

5.00

-

5.00

5.3 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยง
เชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กปอ.

-

6.00

-

6.00

5.4 โครงการประเมินความเชื่อมโยงของมาตรการ
การลดก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ

กปอ.

-

-

4.00

4.00

5.5 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสาหรับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย

กปอ.

3.50

-

-

3.50

6. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กธศ.

-

3.00

-

6.1 โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งมรดกโลก และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น

กธศ.

-

3.00

-

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการ 7. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของ สผ.

กพร.

1.00

2.00

3.00

x+5%

x+10%

x+15%

3.00

3.00

x+5%

x+10%

x+15%

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

6.00
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ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
กลยุทธ์
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80
ปี 63 และสิปี่งแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างหุ้นส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
1,995.51 884.28 276.00 x+5% x+10% x+15%
วัตถุประสงค์ที่ 1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนด ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนาไปสู่การปฏิบตั ิ
1,952.01 845.28 223.00 x+5% x+10% x+15%
1. ร้อยละของแผนงานที่หุ้นส่วน ร้อยละ
70
80
95
95
95
95 1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน 1. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศสิ่งแวดล้อม
กธศ.
10.00 x+5% x+10% x+15%
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
และต่างประเทศ
ธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียวและพื้นที่
จัดการ ทส.
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

หน่วย

1.1 โครงการส่งเสริมและขยายเครือข่ายภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และมรดกโลก
2. จานวนหน่วยงาน/องค์กร ที่ หน่วยงาน/
นานโยบาย/แผน/มาตรการ ไปสู่ องค์กร
การปฏิบตั ิ

X+5

X+10

X+15

X+15

X+15

รวม 63-65
3,155.79
3,020.29
10.00

กธศ.

-

-

10.00

10.00

X+15 2. ความร่วมมือทุกภาคส่วนใน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการ
ขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารจัดการ ดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กปอ.

-

-

-

2.1 โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai–German
Climate Programme: TGCP) (ด้านการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ( ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเยอรมัน)

กปอ.

-

-

-

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

กยผ./กบก.

26.00

26.00

26.00

3.1 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

กยผ./กบก.

26.00

26.00

26.00

78.00

3.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
แผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด

กยผ.

6.00

6.00

6.00

18.00

3.1.2 โครงการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(เงินนอกงบประมาณ)

กบก.

20.00

20.00

20.00

60.00

x+5%

x+10%

x+15%

-

-

x+5%

x+10%

x+15%

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

78.00
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ตัวชี้วัด

หน่วย

ปี 63

ปี 64

ค่าเป้าหมาย
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

กลยุทธ์

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63 และสิปี่งแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

กยผ./กบก.

1,919.01

816.28 180.00

4.1 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

กยผ./กบก.

1,919.01

816.28 180.00

2,915.29

4.1.1 โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียรวมและระบบกาจัด
ของเสียรวม

กยผ.

1,739.01

636.28

2,375.29

4.1.2 โครงการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (เงินนอกงบประมาณ)

กบก.

180.00

5. โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กพส.

7.00

3.00

7.00

5.1 การมอบหมายและพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน
ของรัฐที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทน สผ. (กระจาย
ภารกิจการพิจารณารายงาน EIA จังหวัด)

กพส.

7.00

3.00

7.00

กพส.

12.00
12.00

17.00
17.00

14.00
14.00

6.1 การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart
EIA)

กพส.

10.00

15.00

10.00

35.00

6.1.1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอนุญาต (SMART EIA)

กพส.

10.00

10.00

-

20.00

6.1.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่ปฏิบตั ิหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กพส.

-

5.00

10.00

15.00

วัตถุประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการ (หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง) ได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
1. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
ร้อยละ
70
80
95
95
95
95 1. ลดขั้นตอนในการให้บริการด้าน 6. โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจ การยอมรับ และ
เอกสาร โดยนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมั่นในการรับบริการ
มาใช้

x+5%

x+10%

x+15%

รวม 63-65
2,915.29

-

180.00 180.00

540.00
x+5%

x+10%

x+15%

17.00
17.00

x+5%
x+5%

x+10%
x+10%

x+15%
x+15%

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

43.00
43.00
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ตัวชี้วัด

หน่วย

ปี 63

ปี 64

ค่าเป้าหมาย
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก
1. มีระบบฐานข้อมูล/จานวน
ระบบ
X+1
X+1
X+1
X+1
X+1
X+1 1. สร้างฐานข้อมูล ที่สามารถ
หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงกัน ฐานข้อมูล/
เชื่อมโยงภายใน สผ. และหน่วยงาน
ได้ภายในและภายนอก สผ.
จานวน
ภายนอก
หน่วยงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63 และสิปี่งแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
6.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย รวมทั้งจัดทา
คู่มือ แนวทางที่เกี่ยวข้อง

กพส.

2.00

2.00

4.00

รวม 63-65
8.00

6.2.1 การพัฒนา ปรับปรุง และการเผยแพร่คู่มือ/
แนวทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ที่เกี่ยวข้อง

กพส.

2.00

2.00

4.00

8.00

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กปอ.

29.00
5.00

15.50
-

32.50
-

7.1 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

กปอ.

5.00

-

-

8. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

กลช.

11.50

10.00

15.00

8.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อ
เครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ

กลช.

8.00

10.00

15.00

33.00

8.2 โครงการศึกษาและประเมินสถานภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

กลช.

3.50

-

-

3.50

9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สผ.

กยผ./กตป.

10.50

3.00

14.50

9.1 โครงการสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ สผ.

กยผ./กตป.

10.50

3.00

14.50

28.00

9.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กยผ.

1.00

-

-

1.00

9.1.2 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู้
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กยผ.

-

0.50

-

0.50

x+5%
x+5%

x+10% x+15%
x+10% x+15%

77.00
5.00

5.00
x+5%

x+5%

x+10%

x+10%

x+15%

x+15%

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

36.50

28.00

47

ตัวชี้วัด

หน่วย

ปี 63

ปี 64

ค่าเป้าหมาย
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

วัตถุประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีได้
1. ร้อยละของบุคลากรที่
ร้อยละ
70
75
80
80
80
เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับ
ผู้รับบริการที่ผ่านเกณฑ์การอบรม

80

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างบุคลากรให้มี
ความสามารถสูง

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63 และสิปี่งแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
9.1.3 โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของ สผ.

กตป.

2.50

2.50

2.50

รวม 63-65
7.50

9.1.4 โครงการจัดตั้ง Data Center
9.1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่าย สผ.

กตป.
กตป.

7.00

-

10.00
2.00

10.00
9.00

9.1.6 การกากับดูแลข้อมูลของ สผ. และจัดทาเป็น
Open Government Data เพื่อเผยแพร่แก่
สาธารณะ (ใช้งบดาเนินงานดาเนินการ)

กตป.

-

-

-

-

10. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว
และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กชพ.

2.00

2.50

3.00

10.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green
Urban : TGU)

กชพ.

2.00

2.50

3.00

11. โครงการพัฒนาบุคลากร สผ.

กตป.

2.50
0.50

6.50
0.50

6.50
0.50

11.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สผ. เชิงดิ
จิตัลและนวัตกรรม

กตป.

0.50

0.50

0.50

12. โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กพส.

2.00

6.00

6.00

12.1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย รวมทั้งจัดทา
คู่มือ แนวทางที่เกี่ยวข้อง

กพส.

2.00

6.00

6.00

x+5%

x+10%

x+15%

7.50

7.50

x+5%
x+5%

x+10% x+15%
x+10% x+15%

15.50
1.50

1.50
x+5%

x+10%

x+15%

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

14.00
14.00
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หน่วย

ปี 63

ปี 64

ค่าเป้าหมาย
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ 1 สังคมยอมรับ เชื่อมั่น และนานโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบตั ิ/ทาให้เกิดประโยชน์
1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ
70
80
95
95
95
ผู้รับบริการที่มีการนานโยบาย
แผน และมาตรการไปปฏิบตั ิ

95

กลยุทธ์

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63 และสิปี่งแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
12.1.1 พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรผู้จัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กพส.

-

2.00

2.00

รวม 63-65
4.00

12.1.2 อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบการ
ยื่นรายงาน EIA รายงาน Monitor และการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงาน EIA ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กพส.

1.00

1.00

2.00

4.00

12.1.3 ประชุมสัมมนาเผยแพร่กฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การ
อนุญาต การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช้
และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้จัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. … และอนุ
บัญญัติ

กพส.

1.00

2.00

-

3.00

12.1.4 จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กพส.

-

1.00

2.00

3.00

กพส.

26.95
15.00
15.00

28.58
16.00
16.00

27.58
15.00
15.00

1. สร้างมาตรการจูงใจให้กับ
1. โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้รับบริการที่มีการนานโยบาย แผน กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการไปสู่การปฏิบตั ิ
2. เสริมช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว
ฉับไว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ
4. เสริมความเข้มแข็งให้ภาพลักษณ์
องค์กร

x+5%
x+5%
x+5%

x+10% x+15%
x+10% x+15%
x+10% x+15%

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

83.11
46.00
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ตัวชี้วัด

หน่วย

ปี 63

ปี 64

ค่าเป้าหมาย
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

กลยุทธ์

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63 และสิ่งปีแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
1.1 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

กพส.

7.00

6.00

5.00

รวม 63-65
18.00

1.1.1 การศึกษาทบทวนประเภทและขนาด
โครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการ ซึ่งต้อง
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เกี่ยวข้อง

กพส.

5.00

6.00

5.00

16.00

1.1.2 จัดทากฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ
การออกใบแทน การสั่งพักใช้ และเพิกถอน
ใบอนุญาต เป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. และอนุบญ
ั ญัติ

กพส.

2.00

-

-

2.00

1.2. การติดตามประเมินผลระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

กพส.

8.00

10.00

10.00

28.00

1.2.1 การติดตามและการรายงานผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

กพส.

7.00

5.00

5.00

17.00

1.2.2 การคัดเลือกโครงการที่ปฏิบตั ิตามมาตรการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA
Monitoring Awards)

กพส.

-

3.00

3.00

6.00

1.2.3 โครงการการสารวจการยอมรับและความ
เชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กพส.

1.00

2.00

2.00

5.00

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ปี 63
ปี 64
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80
วัตถุประสงค์ที่ 2 กระบวนการทางานสร้างความเชื่อมั่นและนานโยบาย แผน และมาตรการไปสู่การปฏิบตั ิ
1. ร้อยละการให้บริการที่ทนั ต่อ
ร้อยละ
70
80
95
95
95
95 1. สร้างฐานข้อมูล ที่สามารถ
ความต้องการของผู้รับบริการ
เชื่อมโยงภายใน สผ. และหน่วยงาน
ภายนอก
2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลให้บคุ ลากร
ตัวชี้วัด

หน่วย

วัตถุประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ดัชนีความผูกพันของบุคลาร
ร้อยละ
70
75
80
80
ภาครัฐ

2. ร้อยละการดาเนินการตามแผน
CSR

ร้อยละ

80

85

90

90

80

90

80

90

1. เสริมสร้างบุคลากรให้มี
ความสามารถสูงพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

2. สร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อ
สาธารณะชน

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63 และสิ่งปีแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
7.00
7.00

7.00
7.00

x+5%
x+5%

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาและการ
พิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กวผ.

7.00
7.00

2.1 การจัดทาแนวทางการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

กวผ.

2.00

2.00

2.00

6.00

2.2 การจัดทาแนวทางการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับ
คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ

กวผ.

2.00

2.00

2.00

6.00

2.3 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณา EIA เพื่อการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง

กวผ.

3.00

3.00

3.00

9.00

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สผ.

สลก.

4.95
3.50

5.58
4.00

5.58
4.00

3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร สผ.
3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร สผ.
4. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสร้างความ
รับรู้ ความเข้าใจประชาชนในบทบาท ภารกิจ ผล
การดาเนินงานของสานักงานนโนบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สลก.
สลก.
สลก.

3.50
3.50
0.88

4.00
4.00
0.88

4.00
4.00
0.88

x+5%
x+5%

x+10% x+15%
x+10% x+15%

รวม 63-65
21.00
21.00

x+10% x+15%
x+10% x+15%

แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

16.11
11.50

11.50
11.50
2.64
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ตัวชี้วัด

หน่วย

3. ระดับคะแนนการประเมินจาก
ปปช.

ระดับ

ปี 63
83

ปี 64
84

ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
กลยุทธ์
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80
ปี 63 และสิ่งปีแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
85
85
85
85 3. สร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่ธรรมาภิ 5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กคจ./กพร.
0.57
0.70
0.70 x+5% x+10% x+15%
บาล
ภาครัฐ สผ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
1. จานวนพื้นที่ต้นแบบที่ส่งเสริม
พื้นที่ 1 พื้นที/่ 2 พื้นที/่ 3 พื้นที/่
3
3
3
1. สร้างจิตสานึก/ความรู้ความ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ภาค
ภาค
ภาค
พื้นที/่
พื้นที/่
พื้นที/่ เข้าใจ/มาตราการจูงใจ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ภาค
ภาค
ภาค 2. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
สิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวม 63-65
1.97

5.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5.1.1 โครงการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

กคจ./กพร.
กคจ.

0.57
0.17

0.70
0.20

0.70
0.20

1.97
0.57

5.1.2 โครงการการพัฒนา สผ. สู่องค์กรแห่งความ
โปร่งใส

กพร.

0.40

0.50

0.50

1.40

1. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

กลช.

60.50
54.00
5.00

98.00
90.00
5.00

86.00
78.00
5.00

1.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ตระหนักในคุณค่า
และความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

กลช.

3.00

3.00

3.00

9.00

1.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้าโลก
1.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ

กลช.
กลช.

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

3.00
3.00

2. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียวและพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

กชพ./กธศ.

49.00

85.00

73.00

2.1 โครงการจัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน

กชพ.

10.00

13.00

13.00

36.00

2.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

กชพ.

8.00

-

-

8.00

2.3 โครงการปรับปรุงและขับเคลื่อนการจัดการมล
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมภูมิทศั น์

กชพ.

-

5.00

5.00

10.00

x+5%
x+5%
x+5%

x+5%

x+10% x+15%
x+10% x+15%
x+10% x+15%

x+10%

x+15%
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244.50
222.00
15.00

207.00
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ตัวชี้วัด

หน่วย

ปี 63

ปี 64

ค่าเป้าหมาย
ปี 65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

กลยุทธ์

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
โครงการ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรั
พยำกรธรรมชำติ
บปรุง พ.ศ.
2562)
รับผิดชอบ
ปี 63 และสิ่งปีแวดล้
64 อม พ.ศ.
ปี 652561-2580
ปี 66-70(ฉบับปีปรั71-75
ปี 76-80
2.4 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สี
เขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
อาเซียน

กชพ.

3.50

4.00

5.00

รวม 63-65
12.50

2.5 โครงการผลักดันผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว
ในเมือง

กชพ.

6.00

6.50

7.00

19.50

2.6 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว EEC
2.7 โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติย่างยั่งยืน

กชพ.
กธศ.

3.00

10.00
13.50

10.00

10.00
26.50

2.8 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

กธศ.

5.00

10.00

10.00

25.00

2.9 โครงการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า

กธศ.

8.00

15.00

15.00

38.00

2.10 การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

กธศ.

5.50

8.00

8.00

21.50

กยผ.

3.00
3.00

4.00
4.00

4.00
4.00

กยผ.

3.00

4.00

4.00

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สผ.

สลก.

3.50
3.50

4.00
4.00

4.00
4.00

4.1 โครงการพัฒนาบุคลากร สผ.
4.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร สผ.

สลก.
สลก.

วัตถุประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการ/เครือข่ายมีเครื่องมือ กลไก และระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทันสมัย
1. จานวนเครื่องมือ/กลไก/
เครื่องมือ/ X+1
X+1
X+1
X+1
X+1
X+1 1. เสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้ 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการ
ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ กลไก/
กฎหมายกฎระเบียบ มาตรการ และ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อ ยั่งยืน
รองรับกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สร้างจิตสานึก/ความรู้ความ
เข้าใจ/มาตราการจูงใจ
3.1 โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืนของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ที่ 3 บุคลากรเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการทางานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ร้อยละของบุคลากร สผ.ที่
ร้อยละ
70
75
80
80
80
80 1. พัฒนาบุคลากรพร้อมรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
เปลี่ยนแปลง
ค่านิยมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สร้างกลุ่ม change agents ที่มี
mindset แบบใหม่

รวมทั้งหมด

3.50
4.00
4.00
3.50
4.00
4.00
2,167.56 1,120.36 493.48

x+5%
x+5%

x+10% x+15%
x+10% x+15%

11.00
11.00

11.00
x+5%
x+5%

x+5%

x+10%
x+10%

x+15%
x+15%

11.50
11.50

x+10% x+15%

11.50
11.50
3,781.40
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สวนที่ 5
แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล

ส่วนที่ 5
แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
1.
1) กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้กองและกลุ่มอิสระ ตระหนักถึงควำมสำคัญและพร้อมเข้ำร่วมใน
..
กำรผลั ก ดั น แผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม พ.ศ. 2561-2580
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปสู่กำรปฏิบัติ
2) จัดทำแนวทำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ ที่สำมำรถเข้ำถึงบุคลำกรของสำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระสำคัญของแผนกลยุทธ์สำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3) พัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถทำหน้ำที่สื่อสำรและถ่ำยทอดสำระสำคัญของ
แผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม พ.ศ. 2561-2580
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรทำงำนแบบมุ่งเน้นกลยุทธ์
เพื่อให้ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำรกลยุทธ์โดยกำหนดเป็นนโยบำยจำกผู้บริหำรทุกระดับ
4) สร้ ำ งควำมเชื่ อ มโยงระหว่ ำ งแผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และแผนระดับอื่นๆ เพื่อนำไปสู่กำรบูรณำกำรประสำน
กำรปฏิบัติภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่มีควำมเชื่อมโยงกัน และเพื่อให้กำรกำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
มีควำมชัดเจนและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
5) ควรมีกำรประชุมปรึกษำหำรือเรื่องแผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อทบทวนและพัฒนำแผนกลยุทธ์ฯ ให้ทันต่อสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
6) สร้ำงระบบกำรติดตำมประเมินผล และกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
การติดตามประเมินผล
2.
กำรติดตำมประเมินผลเป็นกระบวนกำรที่สำคัญของแผนกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรดำเนินงำน
..
ตำมแผนกลยุทธ์เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ผลลัพธ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
1) กำรประเมินผลก่อนดำเนิ นกำร (Pre–Project Evaluation) ใช้ระบบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำม
หลักธรรมำภิบำลของสำนักงบประมำณ เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลก่อนกำรดำเนินโครงกำร เช่น กำรนำควำม
ต้องกำรของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ รับ บริกำรมำจัดทำเป็นโครงกำร หรือไม่ควรจัดทำโครงกำรหรือกิจกรรม
ที่ ด ำเนิ น งำนมำอย่ ำงต่ อ เนื่ อ งแต่ ยั งไม่ บ รรลุ เป้ ำหมำยที่ ต้ อ งกำร เป็ น ต้ น ซึ่ งจะช่ ว ยประเมิ น ควำมเหมำะสม
แผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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ก่ อ นกำรตั ด สิ น ใจด ำเนิ น โครงกำร เพื่ อ ตรวจสอบควำมพร้ อ มและควำมเหมำะสมในด้ ำ นควำมจ ำเป็ น
ในกำรดำเนินงำน (Need Assessment) ปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ ควำมเป็นไปได้ของกำรดำเนินโครงกำร ควำมเสี่ยง
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำรสนองตอบต่อเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
นอกจำกนี้ ยั งมีกำรประเมิน ตนเองร่ว มกับ กำรพิจำรณำข้อมูลรอบด้ำน เช่น รำยงำนสถำนกำรณ์ สิ่ งแวดล้ อม
ประจำปี และข้อร้องเรียนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น โดยกำหนดให้กองผู้เสนอโครงกำรเป็นผู้ประเมินโครงกำร
2) กำรติ ด ตำมประเมิ น ผลระหว่ ำ งกำรด ำเนิ น กำร (On–Going Monitoring and Evaluation)
เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ทั้งในส่วนของผลกำรดำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไป
ตำมแผนที่กำหนดไว้ โดยมีรำยละเอียดข้อมูลต่ำงๆ ตำมยุทธศำสตร์ เป้ ำหมำยและตัวชี้วัดที่กำหนด กำรติดตำม
และประเมินผลจะดำเนินกำรทุก 3 เดือน (ไตรมำส) หรือทุกเดือนในกรณีที่เป็นภำรกิจที่มีควำมสำคัญเร่งด่วน
กำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น โครงกำรจะใช้ วิ ธี ก ำรประเมิ น ตนเองผ่ ำ นระบบติ ด ตำมและประเมิ น ผลโครงกำร
(E–Project Tracking) นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี ซึ่งมีกำรรำยงำนผลทุกไตรมำส กรณี ที่ เป็น โครงกำรที่ ได้รับกำรกำหนดให้ เป็น ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบั ติ
รำชกำรประจำปีของสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดตั้งคณะทำงำนติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี เป็นประจำทุก 1-2 เดือน เพื่อเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนิน
งบประมำณประจำปี โดยกำหนดให้ กอง เป็นผู้ประเมินควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรร่วมกับกลุ่มงำนแผนงำนและ
งบประมำณ และรำยงำนต่อผู้บริหำรเป็นประจำทุกเดือน
3) กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินงำน (Post or End of Project Evaluation) เป็นกำรประเมินผลผลิต
และควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร ว่ำเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ บรรลุตำมเป้ำหมำย
เพี ยงใด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ห รื อ ไม่ โดยสรุ ป ผลเป็ น ภ ำพ รวมของกำรด ำเนิ น งำน ( Summative)
ผ่ำนกำรประเมินผลในภำพรวมของแผนกลยุทธ์ รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
3.
..

เครื่องมือในการติดตามประเมินผล

1. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : Government Fiscal Management
Information System (GFMIS)
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อ มได้นำระบบ GFMIS มำเพื่อใช้ในระบบ
งบประมำณ ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบรับและนำส่ง ระบบเบิกจ่ำยเงิน ระบบบัญชีแยกประเภทและระบบ
บริห ำรทรัพยำกรบุ คคล โดยมีกำรน ำเข้ำข้อมูล ในระบบและรำยงำนผลออกมำในรูปแบบกำรติดตำมผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ซึ่งจะสำมำรถรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตรงกับควำมเป็นจริงและมีควำมรวดเร็ว
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2. กลไกคณะกรรมการและคณะทางาน
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อ มกำหนดกำรรำยงำนผลกำรติดตำมผล
กำรดำเนินงำนแผนกลยุทธ์สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2580
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนในรำยไตรมำส
ผ่ำนกำรน ำส่งข้อมูล ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และสรุปผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ สผ.
3. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : Electronic Monitoring and Evaluation System of
National Strategy and Country Reform (eMENSCR)
ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ใช้ ร ะบบ eMENSCR
ของสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ มำใช้สำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ แผนงำน/โครงกำร
สำคัญ เพื่อตอบเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับต่ำง ๆ ทั้ง ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชำติ แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ แผนปฏิ รูป ประเทศ นโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ว่ำด้ว ย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงแผนปฏิบัติกำรรำชกำร และแผนปฏิบัติกำรด้ำน ต่ำง ๆ
4. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : e – Project Tracking System
ส ำนั กงำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อ มได้ใช้ ระบบ e – Project Tracking
System ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มำใช้ในกำรติดตำมประเมินผลแผนงำน/
โครงกำร กิจกรรมที่ดำเนินกำร แบบทันท่วงที ซึ่งจะมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำร และรำยงำน
ผลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณแบบทั น ท่ ว งที เพื่ อ ผู้ บ ริ ห ำรจะสำมำรถทรำบสถำนะของกำรด ำเนิ น กำรล่ ำ สุ ด
และสำมำรถใช้ ข้ อมู ล ที่ ล่ ำสุ ด มำใช้ ในกำรตั ด สิ น ใจ ก่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด และลดควำมเสี ย หำยต่ อ กำร
ดำเนินกำร
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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