
  



 

 

 



 

 

สารบญั 
 

สารบัญ 
คำนำ 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

1 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน ๘ 
 อำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ 
 โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙ 
  
   
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๙ 

 ๒.๑ สรุปแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๑๙ 

 ๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๐ 

 ๒.๓ รายละเอียดโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕๓ 

  
   
ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามแนวทางการเสนอแผนระดับ ๓  

๖๓ 

 ๓.๑ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๖๓ 

 ๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙๒ 

 ๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ๑๐๘ 
  
  
ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 1๒๐ 
 ๔.๑ หลักการและเหตุผล ๑๒๐ 
 ๔.๒ พระราชบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง   1๒๔ 
 ๔.๓ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 1๒๖ 
  

 



 

 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
   

ภาคผนวก  1๒๗ 
 ภาคผนวก ก อักษรย่อหน่วยงาน 1๒๘ 
 ภาคผนวก ข คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 1๒๙ 
 ภาคผนวก ค คณะผู้จัดทำ 1๓๒ 
   
   
   

สารบัญภาพ 
  
ภาพที่ 1   ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖ 

ภาพที่ 2   ตารางผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๗ 

ภาพที่ ๓ โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙ 
ภาพที่ ๔ ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
แผนแม่บท ทส. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของ ทส. 

๙๑ 

ภาพที่ ๕ ขั้นตอนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 1๒๒ 
ภาพที่ ๖ น้ำหนักการถ่ายทอดยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 1๒๒ 
ภาพที่ ๗ กระบวนการถ่ายทอดเป็นลำดับชั้น 1๒๓ 
ภาพที่ ๘ การถ่ายทอดของส่วนราชการระดับกรม 1๒๓ 
ภาพที่ ๙ การถ่ายทอดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ๑๒๓ 
  
   
   



 

 

 
 
 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื ่อวันที ่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ  
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติ  
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจั ดทำ
ขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  

กระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม ได ้จ ั ดทำแผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการ ระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2565-2569) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนอื่นๆที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเป็นกรอบแนวทางขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์   
และแผนงาน/โครงการ ของกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ไปสู ่การปฏิบ ัติ ได ้บรรลุ  
ตามวัตถปุระสงคท์ี่กำหนด 
 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สิงหาคม 256๔ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 กำหนดให้  
ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั ้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่ งต้องสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมติ
คณะร ัฐมนตร ี เม ื ่อว ันท ี ่  12 ม ีนาคม 2562 กำหนดให ้หน ่วยงานของร ัฐปร ับปร ุงแผนระด ับ 3                      
ในความร ับผ ิดชอบให ้สอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ชาติ  20 ป ี แผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  
พ.ศ. 2546 แผนการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบบริหารราชการ 
4.0 เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง  
กับบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้น
ระบบราชการที ่เปิดกว้างเชื ่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์กรที ่มีขีดสมรรถนะสูง  
และทันสมัย นอกจากนี้ความท้าทายและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายใน  
และภายนอกองค์การ ซึ่งส่งผลให้องค์กรและบุคลากรภาครัฐต้องปรับตัว ปรับปรุงวิ ธีการทำงาน พัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการ ตลอดจน ปรับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่าง
แท้จริง ในส่วนของภาครัฐจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องมีการปรับตัว  เพื ่อให้สามารถรองรับความต้องการ 
ของประชาชนที่มากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่รัฐจะต้องทำเพ่ือทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คือ 

1) การเปิดตัวเอง ทำงานร่วมกับภาคต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาคสังคม  
2) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน  
3) การปรับตัวให้ส่วนราชการมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย 

โดยมีเป ้าหมายสำคัญเพ ื ่อการพัฒนาองค ์กรส ู ่องค ์กรท ี ่ม ีสมรรถนะส ูงหร ือความเป ็นเลิศ  
ตามแนวทางการบริหารระบบราชการ 4.0  

บทสรุปผู้บริหาร 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

 

๒ 

การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดทำขึ้น   
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา แผนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนโดยใช้วิธีการ
ระดมความคิดเห็นจากการประชุมผู ้บร ิหารและบุคลากรที ่ ได ้ร ับมอบหมายเพื ่อร ับทราบความเห็น              
ความคาดหวัง  และทิศทางในอนาคต เพื่อกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคาม และโอกาส (SWOT) และนำไป
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐสู ่ความเป็นเลิศ ( Excellence 
Framework) รวมทั้งใช้เครื ่องมือวัดผลการดำเนินงานแบบดุลยภาพที่ยั ่งยืน (Sustainability Balanced 
Scorecard: SBSC) เพื่อจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีเป้าหมายของแผนที่สำคัญเพ่ือ
นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ การให้ทุกฝ่ายที่
เกี ่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ “ระบบนิเวศ
มั่นคงเพ่ือประชาชนใช้ประโยชน์อย่างม่ังคั่งและยั่งยืน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

๓ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

 วิสยัทศัน์ (Vision) 
 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม ่
ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน” 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี : การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิถีใหม่ให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

แนววิถีใหม่ : การยกระดับกระบวนการทำงานให้รองรับกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากโรคอุบัติใหม่ 
แนวทางการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ และการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมท ี ่ย ั ่ งย ืน  :  ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม 
มีการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้อยู่ร่วมกับการพัฒนาประเทศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
๑. % of GDP Impact จากการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก  
๓. ผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
๔. จำนวนนวัตกรรมวิถีใหม่ 
 

วิสัยทัศน ์ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ฐาน 
ข้อมูล 

เป้าหมาย 
2565 2566 2567 2568 2569 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีตามแนว
วิถีใหม ่
ภายใต้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 

ระบบนิเวศ
มั่นคงเพ่ือ
ประชาชนใช้
ประโยชน์
อย่างมั่งคั่ง
และยั่งยืน 

๑. % of GDP Impact  
จากการดำเนินการ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

N/A ปีฐาน มากกว่า
หรือ

เท่ากับ 
ปีฐาน 

มากกว่า 
หรือ 

เท่ากับ 
ปีฐาน 

มากกว่า
หรือ

เท่ากับ 
ปีฐาน 

มากกว่า
หรือ

เท่ากับ 
ปีฐาน 

๒. อันดับของประเทศด้าน
ความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

N/A อยู่ใน
อันดับต่ำ
กว่า 50 
ประเทศ
แรกของ

โลก 

   อยู่ใน 
อันดับต่ำ
กว่า 40 
ประเทศ
แรกของ

โลก 

๓. ผลการดำเนินงานด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีกำหนด 

N/A ร้อยละ      
80   

ตามแผน 

ร้อยละ 
80     

ตามแผน 

ร้อยละ 
80    

ตามแผน 

ร้อยละ 
80     

ตามแผน 

ร้อยละ 
80    

ตามแผน 

4. จำนวนนวัตกรรมวิถีใหม่ N/A ปีฐาน ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
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๔ 

 

 
 

พันธกิจ (Mission)  

1. ยกระด ับการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมแบบบ ูรณาการเพ ื ่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

3. บริหารจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
5. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพ่ือให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

2. ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำมาใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน  

3. ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน  
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 

(BCG Economy)  
5. เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมั่นและไว้ใจของประชาชน 

 

ว ัฒนธรรม (Culture)  

HAPPY = ชีวิตทีม่ีความสุขทุกภาคส่วน 
H : Harmonization  ทำงานเป็นทีม   
A : Accountability  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
P : People Centric  การทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
P : Positive Thinking  มีทัศนคติเชิงบวก 
Y : Young at Heart  กระตือรือร้น 
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๕ 

 
 

   ค่านิยมหลกั (Core Value) 
  

 
I AM NRE  อ่านว่า  ไอ แอม  เอ็น อาร์ อี  

 I : Integrity    ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
A : Agility    ความคล่องตัว 
M : Mastery    ความเป็นมืออาชีพ 
N : Naturalist    ความเป็นนักธรรมชาตินิยม 
R : Responsibility   ความรับผิดชอบ  
E : Environmentalism  ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

โดยสรุปเป็นแผนภาพ ดังนี้ 
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๖ 
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แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 
 

๗ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

 

๘ 

 
 
 

 
 
 
 
 

อำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ไปมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และยังส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้นตามลำดับ  ในขณะเดียวกัน 
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงาน  
อย่างไม่เป็นเอกภาพและขาดการบูรณาการ ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ 
ให้มีอำนาจหน้าเกี ่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การจัดการ  
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จากภารกิจที ่ได ้ร ับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบาย  
การดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนที่จะดำเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศ ได้อยู่คู ่กับ
สังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ แก้ไขโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และต่อมามีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่  
และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั ่งย ืน และราชการอื ่นตามที ่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ดังกล่าวบัญญัติ  
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนราชการ ดังนี้ 
  

ส่วนที่ 

๑ 
ขอ้มูลพื้นฐาน 
อำนาจหน้าที่ 

โครงสร้างหน่วยงาน 
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๙ 

โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ภาพที่ ๓ โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๑๐ 

1. สำนักงานปลัดกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1)  เสนอความเห ็นและคำแนะนำในการกำหนดนโยบายเป ้าหมายและผลส ัมฤทธิ์  
ของงานในกระทรวง 

(2) พ ัฒนาย ุทธศาสตร ์การบร ิหารของกระทรวงรวมท ั ้ งแปลงนโยบายเป ็นแนวทาง  
และแผนการปฏิบัติงาน 

(3) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพ่ือให้เกิดการประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์ 
(4) ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

และดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(5) กำหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ใน  

การบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(7) กำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและให้คำปรึกษา
แนะนำการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(8) ดำเนินการ รวมทั ้งประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที ่

(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
(10) ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(11) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย       

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านนิติกรรมและสัญญา งานคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่        
ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง     
หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) จัดทำนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) ประสานและจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการอ่ืน       

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประสานจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และดำเนินการให้มีประกาศเขตพื้นที่ และมาตรการคุ ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ และจัดทำ
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรม
ของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

๑๑ 

(6) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผนและมาตรการ 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน 

(7) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารที่ดิน
และทรัพยากรดิน การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพ่ือจัดให้แก่ประชาชนและการสงวน
หรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ 

(8) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการดำเนินการร่วม  
ด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(9) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การกักเก็บ และการปลดปล่อย  
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(10) เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายและแผน การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนดำเนินการตามพันธกรณีของความตกลง
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนที่ชุ่มน้ำ 

(11) ปฏิบัติการอื ่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของสำนักงาน หรือตาม  
ที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ 
เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสาน  
เพื ่อนำไปสู ่การปฏิบ ัต ิ เพ ื ่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในร ัฐธรรมนูญ นโยบายร ัฐบาล  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

3. กรมควบคุมมลพิษ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ด้านการจัดการมลพิษ 
(2) เสนอแนะการกำหนดมาตรฐานคุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษ 

จากแหล่งกำเนิด 
(3) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ และมาตรการในการควบคุม

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ 
(4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ 
(5) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกฎหมายเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย 

สารอันตราย คุณภาพน้ำ อากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน 
(6) ประสานเพื ่อให้มีการดำเนินการฟื ้นฟู ระงับเหตุที ่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื ้นที่  

ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ 
(7) ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับการจัดการมลพิษ 
(8) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านการจัดการมลพิษ 
(9) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ 
(10) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ด้านการควบคุมมลพิษ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี      
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
(2) รวบรวม จัดทำ และให้บริการข้อมูล ข้อสนเทศด้านสิ ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆ  

ในฐานะศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
(3) ส ่งเสร ิมการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในการสงวน บำร ุงร ักษา และใช ้ประโยชน์                    

จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั ่งยืน รวมทั้ง 
เป็นศูนย์ป้องกันไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม 

(4) ประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการในส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง  
เป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาดและศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อม 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง   
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

5. กรมทรัพยากรน้ำ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการในการบริหารจัดการ 

พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งกำกับและประสาน        
ให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติ 

(2) กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำ 
(4) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ

และมาตรการที่ได้กำหนดไว้ทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ 
(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 
(6) กำหนดหรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำของประเทศ 
(7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งรณรงค์

ทำความเข้าใจกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำ 
(8) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ  

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำบาดาล 
(2) ควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล 
(3) ดำเนินการสํารวจประเมินศักยภาพ การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำบาดาล รวมทั้ง

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์น้ำบาดาล และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(4) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล 

และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล 
(5) ศึกษา วิจัย และพัฒนากำหนดมาตรฐาน เทคโนโลยีใหม่ด้านน้ำบาดาล เพ่ือการบริหารจัดการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำบาดาล  
(6) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล 
(7) ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
(8) ดำเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการอุปโภค

บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรในพื ้นที ่ที ่ได้ร ับมอบหมาย และพื ้นที ่ที ่การหาแหล่งน้ำบาดาล  
ที่ต้องใช้วิชาอุทกธรณีวิทยาขั้นสูง และพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ  

(9) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการแก้ไข 
และบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และน้ำท่วม 

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง  
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) อนุร ักษ์ คุ ้มครอง ดูแล ร ักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว ์ป ่าให้ม ีสมดุลตามธรรมชาติ  

และให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) ฟ้ืนฟู แก้ไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม ้
(3) ควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการบุกรุก การทำลายป่า และการกระทำผิดตามกฎหมาย  

ว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวน              
และคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

(5) กำหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

(6) บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้ 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืชหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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๑๔ 

8. กรมป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกันการบุกรุก การทำลายป่า และการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ 

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ 
กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(2) ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ 
(3) ส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ ในลักษณะ  

สวนป่าภาคเอกชนและสวนป่าในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์  
ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

(4) อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอนุญาต  
ที่เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 

(5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี ่ยวข้องกับป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ และที่เกี ่ยวข้อง 
กับไม้และผลิตภัณฑ์ไม ้

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง  
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

9. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายและแผนเพื ่อการบริหารจัดการ      
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(2) เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์การฟื้นฟู 
การจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

 (3) กำกับดูแล ประเมิน และติดตามตรวจสอบการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การจัดการ และใช้ประโยซน์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรการ  
ที่เก่ียวข้อง 

(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง รวมถึง 
พืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 

(5) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณากำหนดพ้ืนที่ป่าชายเลน อนุรักษ์พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง และพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งเพื่อประโยชน์ในการสงวน 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

(6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง 

(7) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ 
(8) ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง 
(9) ปฏิบัติงานอื ่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี        

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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๑๕ 

10. กรมทรัพยากรธรณี  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) เสนอความเห็นเพื ่อการกำหนดพื้นที ่และการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการเกี ่ยวกับ  

การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ 
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย 

(2) ดำเน ินการตามกฎหมายว ่าด ้วยการค ุ ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายว ่าด ้วยแร่  
ในส่วนที่รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(3) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมาตรการ เกี่ยวกับ
การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ 
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งการกำกับ การดูแล การประเมินผล และติดตามตรวจสอบ  
ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการ 

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้  
การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู ้ การบริการทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ       
และองค์การระหว่างประเทศในด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึ กดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ ่งแวดล้อม            
และธรณีพิบัติภัย  

(5) กำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ ่งแวดล้อม       
และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งรวบรวมจัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และซากดึกดำบรรพ์ 
ของประเทศ  

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี       
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
นอกจากนี้ ยังมีองค์การในการกำกับดูแล เป็นรัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยงานและ องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 
 
1.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ มีสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า  
ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จัดหา จำหน่ายแลกเปลี่ยน โอน และรับโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งที่ดินทรัพย์สินอื่น ๆ  
หรือสิทธิ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  
 (2) คา้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  
 (3) สั ่งเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ ่งเครื ่องมือ เครื ่องใช้ และเครื ่องจักร  
ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 (4) เป็นนายหน้าและตัวแทนค้าต่างในการค้าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมป่าไม้ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 (5) กู้ ยืมเงิน แต่ถ้าเป็นจำนวนเงินเกินกว่าคราวละห้าสิบล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบ     
จากคณะรัฐมนตรีก่อน 
 (6) ตั ้งและรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าในกิจการต่าง  ๆ ของเอกชน                
หรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. 
 (7) ร ่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื ่น เพื ่อประโยชน์แก่ก ิจการของ อ.อ.ป. รวมทั้ง  
การเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใด ๆ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
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๑๖ 

 2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า  

ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน โอน รับโอนหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกราชอาณาจักร ตลอดทั้งรับทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้ 

(2) ว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการที่เก่ียวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  
(3) ขายหรือแลกเปลี่ยนพรรณไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช ตลอดจนทำการค้าและให้บริการ

เกี่ยวกับกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
(๔) กู้ ยืม ให้กู้ยืมหรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์     

แก่กิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนเงินคราวละห้าล้านบาทขึ้นไป  
ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังก่อน 

(๕) ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด  
หรือนิติบุคคลใด ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว 

(๖) ตั ้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนการค้าหรือนายหน้าเกี ่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์  
ตั ้งหรือร ับเป็นตัวแทน ตัวแทนการค้าหรือนายหน้าเกี ่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  
สวนพฤกษศาสตร์ 

 
3. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการขององค์การ  
(๓) ให้คำปรึกษา สำรวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ หรือก่อสร้างสถานที่เลี้ยงและจัดแสดงสัตว์  

หรือสวนสัตว์ แก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 
(๔) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์ 
(๕) เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการดำเนินกิจการขององค์การ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์

และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด 
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
(๗) ถือหุ้น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ร่วมลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ขององค์การ 
(๘) จัดตั ้งบริษัทจำกัดเพื ่อประกอบกิจการสวนสัตว์และกิจการอื ่นที ่เกี ่ยวกับวัตถุประสงค์           

ขององค์การ 
(๙) ตั ้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าในกิจการที ่เกี ่ยวกับวัตถุประสงค์              

ขององค์การ 
(๑๐) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์การ 
(๑๑) ประสาน ให้คำปรึกษาและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ      

ที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 
(๑๒) ส่งเสริม ร่วมมือ หรือดำเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาด้านวิชาการต่าง ๆ 

เกี่ยวกับสัตววิทยาและท่ีเกี่ยวข้องกระทำการอ่ืนใดอันเป็นการส่งเสริมและอุดหนุนกิจการสวนสัตว์ 
(๑๓) กระทำการอื่นใดอันเป็นการส่งเสริมและอุดหนุนกิจการสวนสัตว์ 
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๑๗ 

4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชน  

และท้องถิ่น 
 (3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
จากฐานชีวภาพ เพื ่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี ่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
ต่อคณะรัฐมนตรี 
 (4)  เก ็บรวบรวมและจ ัดทำบ ัญช ีรายการพ ืช ส ัตว ์  และจ ุล ินทร ีย ์ท ี ่ ม ีแหล ่งกำเนิด 
หรือพบได้ในประเทศรวมทั ้งภ ูม ิป ัญญาของชุมชนและท้องถิ ่น เพื ่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูล  
และดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื ่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์  
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 (7) ส ่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู ้และการให้บริการการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 
 (8) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื ่อให้มีการจดทะเบียนคุ ้มครองความหลากหลาย  
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว 
 (9) เป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มีความเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
 (10) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดให้ทำหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย 
 

5. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ 
 (2) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 (๓) จัดให้มีหรือให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
 (๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่างๆ  
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด 
  (๕) มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ชํานาญการหรือเชี่ยวชาญทำการศึกษาวิเคราะห์
ข้อเสนอโครงการ และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
  (๖) ทำความตกลงและร ่วมมือกับองค์การหร ือหน่วยงานอื ่นทั ้งภาคร ัฐและภาคเอกชน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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๑๘ 

  (๗) ดำเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารจัดการ  
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
มอบหมาย 
  (๘) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ หรือคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน) 
มอบหมาย 
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๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ สรุปแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
มี 5 ประเด็น ดังนี้ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมดุลและยั ่งยืนด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชน 
อย่างทั่วถึงและรักษาระบบนิเวศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่ 
 
 ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม           
และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ส่วนที ่

๒ 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

๒๐ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชน 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคด์้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวติที่ดี 
1. เสริมสรา้ง
ค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมที่สร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมให้แก่
ประชาชน 

• ดัชนีการตระหนัก
รู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
 

ร้อยละ ปีฐาน ปีฐาน 20 20 20 1. โครงการเสริมสร้าง
การตระหนักรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้กบั
ประชาชน 

๑) กำหนดปัจจัยการ
ขับเคลื่อนการตระหนักรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชน 

๒) จัดทำวธิีการกระบวนการ
ในการส่งเสริมการ
ตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชน 

๓) สร้างระบบและรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เปิดกว้าง 

๔) จัดทำระบบประเมินและ
ติดตามยกระดับให้คนไทย
มีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  

๕) เสริมสร้างความเป็น
หุ้นส่วนในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
กระบวนทัศน์
ใหม่ในการ
พัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ความ
ยั่งยืน มีส่วน
ร่วมในการดูแล
รักษา และใช้
ประโยชน์ร่วม 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป. อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 

 



  

 

๒๑ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชน 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 
ดัชนีการตระหนกัรู้ดา้น
สิ่งแวดลอ้ม คอืการวัด 
ความตระหนกัรู้และจิตสำนกึ 
ในการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มของประชาชน  
ด้วยการจัดทำคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ผ่าน
กระบวนการวจิัย 
และนำสูก่ารขับเคลือ่น 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 พื้นที่มีศักยภาพและสมรรถนะในการขับเคลื่อนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยนื 
2. ส่งเสรมิการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมสู่
ความยั่งยืน 

• จำนวนแผนผัง     
ภูมินิเวศระดับ
ภาค 
 

จำนวน 1 
ภาค 

   +1 
ภาค 

2. โครงการส่งเสริม
การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่ความ
ยั่งยืนระดับภาค 

1) พัฒนาและบูรณาการ 
แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ของแผนที่ภูมิศาสตร์
เดียวกัน โดยบูรณาการ 
ผังต่างๆ เข้าด้วยกัน  
เช่น ผังเมือง  
ผังพลังงาน ผังเศรษฐกิจ 

2) เพิ่มพื้นที่เป้าหมายที่มี
ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ  

3) ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
บริหารจัดการ         
(Eco Dashboard) 

แผนผังภูมินิเวศ (Ecological 
Spatial Plan) คือ ยุทธศาสตร์
และกระบวนการการสร้าง  
ความสมดุล และการบูรณาการ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีภายใต้การ
บริหารจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่
สมดุล 

สส. สผ. สป.ทส. คพ. ทน. 
ทบ. อส. 
ปม. ทช. 
ทธ. อ.อ.ป.   
อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 
 



 

 

๒๒ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชน 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 
ระหว่างการอนุรักษ์และการ
พัฒนา เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่
ความยั่งยืน แผนผังภูมินิเวศตั้งอยู่
บนฐานของ ระบบนิเวศ 
และการมีส่วนร่วมของทกุภาคี 
มิใช่เพื่อผลประโยชน์ 
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพื่อ
ผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบัน 
แต่เพื่อคุณภาพชีวิต 
และผลประโยชน์ที่ยั่งยืน 

• จำนวนเมืองที่มี
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

จำนวน 5 เมือง 
(กรุงเทพ 

และ
ปริมณฑล 
เชียงใหม่ 
ขอนแก่น 
สงขลา 
และ 

ภูเก็ต) 
 

   12 
เมือง 
(เมือง
ระยะที่ 
1 และ 

2) 
 

3. โครงการส่งเสริม
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1) ทบทวนเกณฑ์การพัฒนา
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน      
ในแต่ละระยะ 1-4  

2) สร้างภาคีเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
ให้เกิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

3) ถ่ายทอดและจัดเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
แนวคิดการพัฒนาเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้แก่ภาคี
เครือข่าย และกระตุ้นให้
ท้องถิ่นเข้าสู่การประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

4) ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนตามระยะการพัฒนา
เมืองตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต      
ที่ดีภายใต้การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม        
ที่สมดุล 

สส. สผ. สป.ทส. คพ. ทน. 
ทบ. อส. 
ปม. ทช. 
ทธ. อ.อ.ป.   
อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 



  

 

๒๓ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชน 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่ทีอ่าจจะเกิดขึ้น เพื่อขบัเคลื่อนสู่การใหบ้ริการเชิงรุกกับผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง) ได้รบับริการที่รวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรม 
3. ยกระดบัองค์กรสู่
ความเป็นเลิศอย่าง
มีธรรมาภิบาล 

• จำนวนหนว่ยงาน
ผ่านการประเมิน
ระบบบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ
ตามแนวทาง 
Excellence 
Framework  

จำนวน
หน่วย 
งาน 

  8 9 11 13 15 4. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารราชการสู่
ความเป็นเลิศ 

1) พัฒนาระบบราชการตาม
แนวทางระบบราชการ 4.0  

2) ขับเคลื่อนการเป็น
หน่วยงานที่เปิดกว้าง 
และเช่ือมโยงกัน 

3) ปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานและวัฒนธรรมการ
ทำงานโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 

4) ยกระดับการบริหารจัดการ
คน ความรู้                       
ให้มีขีดสมรรถนะสูง 
และเป็นองค์กรทันสมัย 

ประชาชนได้รับ
การบริการที่มี
ประสิทธิผล
จากการใช้
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 

• จำนวนหนว่ยงาน
ในกำกับที่ผ่านการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

จำนวน ปีฐาน 15 15 15 15 5. โครงการส่งเสริม
การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1) สร้างความตะหนัก จิตสำนึก
การเป็นข้าราชการที่ดี  
และส่งเสริมการทำงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2) เร่งรัด และกำกับให้ส่วน
ราชการในสังกัดดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการ 

ประชาชนได้รับ
การบริการที่มี
ประสิทธิผล
จากการใช้
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 

  



 

 

๒๔ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในเชิงเศรษฐมิติ 
4. จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า 

• ดัชนีความเชื่อมั่น
ของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คะแนน ปีฐาน มากกว่า
หรือ 

เท่ากับ 
ปีฐาน 

มากกว่า
หรือ 

เท่ากับ 
ปีฐาน 

มากกว่า
หรือ 

เท่ากับ 
ปีฐาน 

75 6. โครงการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และเช่ือมโยงเครือข่าย
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในระดับภาค 
ตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

2) ประเมินความเชื่อมั่น     
ของประชาชนต่อ 
การดำเนินงาน 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  

ระดับความเชื่อมั่น คอืการ
ประเมนิความเชื่อมั่น  
โดยกำหนดองค์ประกอบการทำ
ให้ประชาชนเกิดความเชือ่มัน่ใน
การดำเนนิงาน รวมทั้งมาตรฐาน
การให้บรกิารตอ่ประชาชน เช่น 
ด้านนโยบายการดำเนินงาน การ
บริการ กฎหมาย EIA SEA ฯลฯ 
โดยสามารถออกแบบจาก
ส่วนกลางและถ่ายทอดไป หรือ 
ออกแบบตามบริบทของหน่วย 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ของประเทศ
จากการมีแหล่ง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
แลสิ่งแวดล้อม
ที่สมบูรณ์ 
นำไปสู่ 
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 



  

 

๒๕ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

   7. โครงการยกระดับ
ความร่วมมือการรักษา
สมดลุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ทุกภาคส่วน          
(Public Private 
Social Partnership) 

1) กำหนดนโยบาย และ
ประสานความร่วมมอื 
ด้านวิชาการและการเข้า
ร่วมในพันธกรณีด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
กับต่างประเทศ 
และองค์กรระหวา่ง
ประเทศ 

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และเช่ือมโยงเครือข่าย
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับภาค 
ตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ของประเทศ
จากการมีแหล่ง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
สมบูรณ์ นำไปสู่
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 

• ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่า       
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติที่
เกิดจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (GDP 
Impact) 
 

ร้อยละ ปีฐาน 
 

ปีฐาน 
 

ปีฐาน 
 

ปีฐาน 
 

ปีฐาน 
 

8. โครงการการจัดทำ
ระบบบัญชีเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าทรัพยากร 
ธรรมชาติ (System of 
Environmental 
Economics 
Accounting : SEEA) 

1) ศึกษา สำรวจ จัดทำแผนที ่
ระบุพิกัด รวมทั้งประเมิน
ปริมาณและมูลค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ
ประเภทแต่ละชนิด 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ในปริมาณและมูลค่าในแต่
ละปี 

2) จัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ของประเทศ 
จากการมีบัญชี
เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม 
ได้แก่การแสดง
มูลค่าทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนเป็น 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

    ระบบการรายงานที่แสดง
ถึงสถานภาพและสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณและมูลค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

  

9. โครงการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(Economic Impact 
Assessment) 

1) รวบรวมผลการดำเนินงาน
จากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

2) พัฒนาวิธกีารประเมิน 
Economic Impact 
Assessment ให้พร้อมใช ้

3) ประเมินโครงการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเทียบ
กับแผนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
หามูลค่าทางเศรษฐกิจ 

4) นำผลการประเมินมา
ทบทวนแผนการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดผลทางเศรษฐกิจ ตาม
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ของประเทศ 
จากการมีบัญชี
เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม 
ได้แก่การแสดง
มูลค่า
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนเป็น
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 



  

 

๒๗ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

5. สงวน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ให้เกิดความ
สมบูรณเ์ชิงพื้นที ่

• ร้อยละของพื้นที ่     
สีเขียว 

ร้อยละ 44 45 46 47 48 10. โครงการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว 

1) พิทักษ์ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก    
และส่งเสริม ฟื้นฟู  
ความสมบูรณ์ทางนิเวศด้วย
การเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียว 

2) ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสังคม 
ให้เกิดการบูรณาการ 
ในระดับชาติและนานาชาติ
อย่างมีทิศทาง 

3) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ 
และมาตรการ ในการสงวน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดความ
สมบูรณ์ทางนิเวศของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

4) ป้องกันการบกุรุกพื้นที่ปา่ 
5) อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปา่ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
เพียงพอสำหรับ
การใช้ระโยชน ์
เพื่อนำไปสู่ 
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

ปม. อส. ทช. 
อ.อ.ป. สพภ. 

สป.ทส. สผ. 
คพ. สส. 
ทน. ทบ.  
อ.ส.พ. 
อสส.  
อบก. 

11. โครงการ      
บูรณาการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

1) เพิ่มประสิทธภิาพการเฝ้า
ระวังพื้นที่ป่า 

2) บูรณาการแก้ไขปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน 
เชิงพื้นที่ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
เพียงพอสำหรับ
การใช้ระโยชน ์
เพื่อนำไปสู่ 
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 
 

ปม. อส. สส. สป.ทส. 



 

 

๒๘ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

        12. โครงการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่และเป็นมิตร
ต่อระบบนิเวศ 

เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ  
และมาตรการ ในการสงวน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดความ
สมบูรณ์ทางนิเวศของ
ทรัพยากรธรรมชาติป้องกัน 
การบุกรุกพื้นที่ป่า ดว้ยการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่และเป็นมิตรต่อระบบ
นิเวศ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
เพียงพอสำหรับ
การใช้ระโยชน ์
เพื่อนำไปสู่การ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

สป.ทส. ปม. อส.  

13. โครงการอนุรักษ์ 
คุ้มครองและรักษาสัตว์
ป่า และสถานภาพสัตว์
ป่าที่ถูกคุกคาม 

๑) พัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่า
และกลไกการอนุรักษ ์
สัตว์ป่า 

๒) ส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
รักษาสถานภาพสัตว์ป่า 
เพื่อรักษาพื้นทีป่่า 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
เพียงพอสำหรับ
การใช้ระโยชน ์
เพื่อนำไปสู่การ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

อส. อ.อ.ป. 

• จำนวนพื้นที่ที่ผา่น
การประเมินคุณค่า
เป็นอุทยานธรณี
ตามแนวทางสากล 
(UNESCO 
Geoparks) 

จำนวน +1 
พื้นที่ 

   +1
พื้นที่ 

14. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมอุทยาน
ธรณีตามแนวทางสากล 
(UNESCO Geoparks) 

1) พิทักษ์ รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก 
และส่งเสริม ฟื้นฟู           
ความสมบูรณ์ทางนิเวศ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่
อุทยานธรณี 

2) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ 
และมาตรการ ในการ
สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู      
ให้เกิดความสมบูรณ์       
ทางนิเวศของ 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
เพียงพอสำหรับ
การใช้
ประโยชน์  
เพื่อนำไปสู่ 
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

ทธ.   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

         ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

   

• ร้อยละของแหล่ง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นที่
เฉพาะได้รับ 
การอนุรักษ ์
พัฒนาและ 
เพิ่มมูลค่าตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 25 25 25 25 25 15. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่เฉพาะ (เกาะ ถ้ำ) 

1) พิทักษ์ รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก 
และส่งเสริม ฟื้นฟู     
ความสมบูรณ์ทางนิเวศ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม           
ในพื้นที่เฉพาะ 

2) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ 
และมาตรการ ในการสงวน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดความ
สมบูรณ์ทางนิเวศของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
เพียงพอสำหรับ
การใช้
ประโยชน์  
เพื่อนำไปสู่ 
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

อส. ทธ. ทช. 
ทบ. อสส. 

สป.ทส. สผ. 
คพ. สส. 
ทน. ปม.  
อ.อ.ป.  
อ.ส.พ. 
สพภ. อบก. 
 

• ร้อยละของแหล่ง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติได้รับ
การอนุรักษ ์
พัฒนาและ 
เพิ่มมูลค่าตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 25 25 25 25 25 16. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์เชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล 

1) พิทักษ์ รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก 
และส่งเสริม ฟื้นฟู      
ความสมบูรณ์ทางนิเวศ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

2) ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสังคม 
ให้เกิดการบูรณาการ      
ในระดับชาติและนานาชาติ
อย่างมีทิศทาง 

3) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ 
และมาตรการ ในการสงวน  

ทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
เพียงพอสำหรับ
การใช้
ประโยชน์  
เพื่อนำไปสู่ 
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

ทธ. ทช. อส. 
อสส. อ.ส.พ. 
สพภ. 

สป.ทส. สผ. 
คพ. สส. 
ทน. ทบ. 
ปม.  
อ.อ.ป. 
อบก. 

• อันดับความ
หลากหลายพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์  
และถิ่นที่อยู่ใน
ระดับโลก  

อันดับ อยู่ใน
อันดับ
ต่ำกว่า 
114 

ประเทศ
แรกของ

โลก 

   อยู่ใน
อันดับ
ต่ำกว่า 
114 

ประเทศ
แรกของ

โลก 

สผ.  สป.ทส. 
คพ. สส. 
ทน. ทบ. 
ปม. อส. 
ทช. ทธ. 
สพภ. 



 

 

๓๐ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ปี 

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

         อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิด
ความสมบูรณ์ทางนิเวศ
ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  อ.ส.พ. 
อสส. อ.
อ.ป. อบก.  

• จำนวนพื้นที่
คุ้มครองทางทะเล
เพิ่มขึ้น 

พื้นที่ +2 
พื้นที่ 

   +2 
พื้นที่ 

ทช. ทธ. อส. สผ. สป.ทส. 
คพ. ทน. 
ทบ. สส. 
ปม. อ.ส.พ. 
อสส.  
อ.อ.ป. 
อบก. สพภ. 

• ดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทร  
(Biodiversity, 
Coastal 
Protection, 
Carbon Storage, 
Clean Waters, 
Coastal 
Livelihoods & 
Economics, 
Natural 
Products, 
Sense of Place, 
Tourism 
recreation ) 

ร้อยละ 70 70.5 71 71.5 72 17. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการคุณภาพ
มหาสมุทร 

1) วางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
และการดำเนินงานด้าน 
Biodiversity, Coastal 
Protection, Carbon 
Storage, Clean 
Waters, Coastal 
Livelihoods & 
Economics, Natural 
Products, Sense of 
Place, Tourism 
recreation  

2) วิเคราะห์ระบบนิเวศ 
และการใช้ประโยชน ์

3) จัดทำแผนบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่และขับเคลื่อน
ทางกฎหมาย 

4) ติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงแผน 
 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
มีเพียงพอ
สำหรับการใช้
ประโยชน์          
เพื่อนำไปสู่ 
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

ทช. ทธ. สผ. คพ.
สส. ทน. อส. 
ปม. 

สป.ทส.     
อ.อ.ป.  
อ.ส.พ. 
อสส. อบก. 



  

 

๓๑ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสมดุลและย่ังยืนด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและรักษาระบบนิเวศ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สรา้งสมดุลระหวา่งต้นทุนน้ำที่มีอยู่และนำ้ที่ถูกใช้ไปให้เหมาะสมกบับรบิท และความต้องการของประชาชนได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ 
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนาแหล่งน้ำ
และระบบกระจาย
น้ำ เพื่อการจัดสรร
น้ำให้สามารถ
ตอบสนอง 
ความต้องการใช้
น้ำอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน 

• ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 
(ล้านลูกบาศก์
เมตร)  

ล้าน
ลูกบาศก์

เมตร 

221.
52 

520 520 520 520 18 โครงการอนุรักษ ์
ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ
และระบบกระจายน้ำ 
และโครงข่ายน้ำ 
อย่างเป็นระบบ 

พัฒนาเพิ่มศักยภาพความจุ
กักเก็บน้ำ และก่อสร้างระบบ
กระจายน้ำ รวมถึง 
โครงข่ายน้ำอย่างเป็นระบบ 

ประชาขนใน
พื้นที่นอกเขต
ชลประทานมี
น้ำใช้เพียงพอ 

ทน. สป.ทส. 
คพ.  สส. 
ปม. อส.  

• พื้นที่รับประโยชน ์ 
 

ไร ่

29
2,

61
8 

32
0,

00
0 

32
0,

00
0 

32
0,

00
0 

32
0,

00
0 

• ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น  
 

ล้าน
ลูกบาศก์

เมตร 16
.9

40
4 

15
1.

02
26

 

15
2.

89
73

 

13
9.

38
99

 

12
6.

10
98

 19. โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง 
น้ำบาดาลและระบบ
กระจายน้ำอย่างเป็น
ระบบ 

การสำรวจศกัยภาพ 
และพัฒนาน้ำบาดาล 

1. ประชาชนมี
น้ำบาดาลที่มี
คุณภาพและ
ปริมาณ 
เพียงพอเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 
ตลอดจน
สนับสนุน    
ภาคการผลิต
ทั้ง
อุตสาหกรรม 
เกษตร
ท่องเที่ยว  
และบริการ 
2. มีแหล่งน้ำ
สำรองเพิ่มขึ้น
ในสภาวะวิกฤต ิ

ทบ. 
 

 

• ประชาชนได้รับ
ประโยชน์  

ครัว 
เรือน 

15
,3

45
 

17
6,

28
9 

17
6,

36
7 

17
6,

39
7 

17
6,

40
4 

• พื้นที่รับประโยชน ์ ไร่ 

26
,2

00
 

11
2,

18
0 

11
4,

34
0 

11
3,

24
0 

11
2,

68
0 



 

 

๓๒ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

 • ร้อยละของ
ทรัพยากรนำ้
สาธารณะที่ได้รับ
การอนุรักษฟ์ื้นฟู  

(แหล่งน้ำธรรมชาติที่
มีพื้นที่ผิวน้ำมากกว่า 
1,000 ไร่ 372 
แหล่งน้ำ แหล่งน้ำ
สาธารณะ 64,841 
แห่ง 

ร้อยละ ขับเคลื่อน 
กฎหมาย 
ประกาศ

หลักเกณฑ์
มาตรการ 

ประกาศ
เขตพื้นที่
อนุรักษ์

และพัฒนา
ทรัพยากร

น้ำ
สาธารณะ 
1 แห่ง 

ประกาศ 
เขตพื้นที่
อนุรักษ์ 

และพัฒนา
ทรัพยากร 

น้ำ 
สาธารณะ  
1 แห่ง 

ประกาศ 
เขตพื้นที่ 
อนุรักษ์ 

และพัฒนา
ทรัพยากร 

น้ำ 
สาธารณะ 
1 แห่ง 

ประกาศ 
เขตพื้นที่
อนุรักษ์ 

และพัฒนา
ทรัพยากร 

น้ำ 
สาธารณะ 
1 แห่ง 

20. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรนำ้สาธารณะ
และพื้นที่ชุ่มน้ำแบบมี
ส่วนร่วม 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรนำ้
โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วม
และการกำกับ ดูแล บังคับใช้
กฎหมายตามมาตรา 78 แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. 2561 

ทรัพยากรนำ้
สาธารณะได้รับ
การอนุรักษ ์
ฟื้นฟู ทั้งในเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อใช้
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
อย่างชาญ
ฉลาด 

ทน. สส.  

7. พัฒนาและ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
จัดการน้ำ และ
จัดการสภาวะ
วิกฤตน้ำ 
 

• ระดับความมั่นคง
ทรัพยากรนำ้ใน
ส่วนที่ ทส. 
รับผิดชอบ 

ร้อยละ ปีฐาน ปีฐาน ปีฐาน เพิ่ม 
ขึ้น
จาก
ระยะ
ที่ 1 

 

เพิ่ม 
ขึ้น
จาก
ระยะ 
ที่ 1 

21. โครงการจัดสรร
ทรัพยากรนำ้ตาม 
กฎหมาย 

1) พัฒนาระบบจัดการน้ำ       
ทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านอุปโภคบริโภค 

2) พัฒนาระบบจัดการน้ำ     
ทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 

3) จัดระบบการจัดการน้ำ      
ในภาวะวิกฤติ 

เกิดความมั่นคง 
เพิ่มผลิตผล ใน
เร่ืองการจัดการ
และการใช้น้ำ
ทุกภาคส่วน 

ทน. ทบ. 
 

สป.ทส. 
คพ. สส. 
ปม. อส.  

• ระดับความสำเร็จ
ในการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรนำ้และ
เตือนภัย 

ร้อยละ มีระบบ
ฐาน 

ข้อมูล 

ระบบ
ตรวจ 

วัดและ
เตือน
ครอบ 
คลุม
ลุ่ม

น้ำยอ่ย 
ร้อยละ 

10 

ระบบ
ตรวจ 

วัดและ
เตือน
ครอบ 
คลุม
ลุ่ม

น้ำยอ่ย 
ร้อยละ 

15 

ระบบ
ตรวจ 

วัดและ
เตือน
ครอบ 
คลุม
ลุ่ม

น้ำยอ่ย 
ร้อยละ 

20 

ระบบ 
ตรวจ 

วัดและ
เตือน 
ครอบ 
คลุม 
ลุ่ม 

น้ำยอ่ย 
ร้อยละ 
25 

22. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการนำ้     
เฝ้าระวัง การวิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์ การแจ้ง
ข้อมูลเพื่อการเตือนภัย 
และจัดการสภาวะ
วิกฤต 

เพิ่มประสิทธิภาพ ติดต้ัง 
บำรุงรักษาสถานีตรวจวัด  
เฝ้าระวัง คาดการณ์
สถานการณ์ และแจ้งข้อมูล
เพื่อการเตือนภยั 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
สามารถรองรับ
สถานการณ์ได้
อย่างทันต่อ
เหตุการณ์ และ
ปรับเข้าสู่
สภาวะปกติได้
อย่างรวดเร็ว 

ทน. ทบ. สป.ทส. 
คพ. สส. 
ปม. อส.  



  

 

๓๓ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

 • จำนวนแหล่งน้ำมี
คุณภาพน้ำเป็นไป
ตามประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่
กำหนด 

ลุ่มน้ำ 21 
แหล่ง
น้ำ 

   21  
แหล่ง
น้ำ 

23. โครงการยกระดับ
คุณภาพแหล่งน้ำให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

1) บังคับใช้กฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อการอนุรักษ์
และการพัฒนาน้ำ
สาธารณะ 

3) สร้างการมีส่วนร่วมและ
บูรณาการหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลุ่มน้ำมีระบบ
นิเวศที่ดี        
มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ทน. ทบ. คพ. 
 

 

  



 

 

๓๔ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีภายใต้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่สมดุลตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) 
8. ดำรงวิถีชีวติ
แนวใหม่ตาม
แนวทางโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ 
(BCG Economy) 

• ร้อยละ
ความสำเร็จ
ภายใต้แผน
ขับเคลื่อน 
การผลิตและ 
การบริโภค 
ที่ยั่งยืน พ.ศ.
2560-2579  

(SCP Roadmap 
2017- 2036) 
 (Joint Mission) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 24. โครงการส่งเสริม
การดำรงวิถีชีวิตแนว
ใหม่ที่ยั่งยืนแก่
ประชาชนตามแนวทาง
ขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG 
Model) สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

1) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่สู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(BCG Model) 

2) ยกระดับคุณภาพชีวิต   
ด้วยการส่งเสริมการผลิต     
การบริโภคสินค้า 
และบริการที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม 
ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง     
กับการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่           
แบบบูรณาการ 

3) สร้างความตระหนักรู้      
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการ
อุปโภคและบริโภคสินค้า   
ที่ผ่านมาตรฐานเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

4) กำหนดมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
และนักลงทุนในการ
ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5) เสริมสร้างให้เกิดกลไก
การตลาดการบรโิภคสินค้า
และบริการที่เป็นมิตร      
กับสิ่งแวดล้อม               

ผู้บริโภค 
ประชาชน 
และชุมชนมี
คุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สส. คพ. สผ. 
อบก. สพภ. 

สป.ทส. 
ทช. ทธ. 
ทน. ทบ. 
ปม. อส.  
อ.ส.พ. 
อสส.  
อ.อ.ป.   



  

 

๓๕ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

โดยการสร้างความเข้มแข็ง
แก่เครือข่ายผู้บริโภค       
ให้เกิดพลงัการขับเคลื่อน                
(เพิ่มพลัง Demand side) 

6) สร้าง platform         
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ องค์ความรู้
การผลิต การบรกิาร       
และการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ให้เกิด 
Green Society ในสังคม 

7) ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก SME ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน 
ด้วยระบบการรับรอง
ตนเองด้านสิ่งแวดล้อม         
(Self Declare) 

25. โครงการ
ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขยะ และวัสดุ
เหลือใช้ภายใต้แนวคิด 
“เศรษฐกิจหมุนเวียน” 
Circular Economy 

1) การพัฒนากลไกการมีส่วน
ร่วมระหวา่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2) การพัฒนากลไกในการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นระบบ 

3) ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือ 

ผู้บริโภค 
ประชาชน     
และชุมชน       
มีคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

คพ. สส. ทช. ทธ. 
ทน. ทบ. 
ปม. อส.  
อ.ส.พ. 
อสส.   
อ.อ.ป. 



 

 

๓๖ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

    ใช้ (Upcycle) มาสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดย
คำนึงถึงหลักการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4) การส่งเสริมและพัฒนา
ระบบที่เอื้อต่อการรีไซเคิล
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อให้เกิดการหมุนเวยีน
นำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ 

   

26. โครงการ
ขับเคลื่อน Bio 
Economy 

สนับสนุนการดำเนินงานใน
การบูรณาการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งในการขับเคลื่อน 
Bio Economy 

มีการเข้าถึง
และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร  
เพื่อก่อให้เกิด
รายได้ ควบคู่
ไปกับการ
อนุรักษ์อยา่ง
สมดุลและ
ยั่งยืน 

สผ. สพภ.  

27. โครงการประเมิน
ความคุ้มค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการผลิตและการ
บริโภค 

1) รวบรวมข้อมูล 
metadata และข้อมูลอื่น
ที่จำเป็น เพื่อศึกษาวธิีการ
เก็บข้อมูลและการคำนวณ 
เพื่อให้ได้แนวทางที่เป็น
สากลหรือสหประชาชาติ
กำหนด 

มีการใช้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติอยา่ง
คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
เพื่อนำไปสู่ 
การขับเคลื่อน 

สผ.  



  

 

๓๗ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

         2) รวบรวมข้อมูลการ
ประเมินการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลการ
นำเข้า ส่งออก และข้อมูล
สถิติเกี่ยวกบัการผลิตและ
การบริโภคทรัพยากรของ
ประเทศ อาทิ ชวีมวล 
เช้ือเพลิงฟอสซิล แร่โลหะ 
และแร่อโลหะ ระหว่างป ี
2559 ถึงปีปัจจุบัน       
จากหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 

3) พัฒนาค่าฟุตพริ้นต์วัสดุ 
(Material Footprint; 
MF) การบริโภควัสดุ
พื้นฐานในประเทศ 
(Domestic Material 
Footprint; DMF)      
และข้อมูลบัญชี
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อาท ิ
การเกิดของเสีย การใช้
ที่ดิน การใช้พลังงาน              
และก๊าซเรือนกระจก 

4) ทวนสอบข้อมูลค่าฟุตพริ้นต์
วัสดุ และการบริโภควัสดุ
พื้นฐานในประเทศโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

5) สัมภาษณ์ผู้กำหนด
นโยบายจากภาคเกษตร 
ดิน น้ำ ปา่ไม้ ประมง    
แร่ธาตุ พลังงาน 

เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

  



 

 

๓๘ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

อุตสาหกรรม และพาณิชย์ 
เพื่อหาทางออกการ
กำหนดนโยบาย            
การใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

6) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และผลักดันการปฏิบัติ       
ให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่ง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

• ร้อยละชุมชนที่
ได้รับการ
สนับสนุน
เงินกองทุน 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

 

ร้อยละ 1 2 3 4 5 28. โครงการส่งเสริม
ให้พื้นที่ / ชุมชน ได้รับ
การสนับสนุนจาก
เงินกองทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สนับสนุนองค์ความรู้        
ให้พื้นที่ / ชุมชน ได้มี
โอกาสรับการสนับสนุน
จากกองทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ทั้งใน
ระดับประเทศ             
และระดับโลก เพื่อให้เกิด
คุณประโยชน์และเกิด
ความคุ้มค่ากับประชาชน 

ชุมชนได้รับการ
สนับสนุนงาน
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจาก
หน่วยงานทกุ
ระดับ 

สผ. สป.ทส.  
คพ. สส. 
ทน. ทบ. 
อส. ปม. 
ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.   
อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

• ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของชุมชนเมืองที่
ได้รับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่การ
พัฒนาที่ยังยืน  

ร้อยละ +1 +1 +1 +1 +1 29. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและบูรณาการ
ความร่วมมือการจัด
การเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
คู่มือการจัดการเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  

2) มีกระบวนการประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

3) ติดตามจัดเก็บองค์ความรู้
เพื่อเผยแพร ่

มีต้นแบบ และ
องค์ความรู้ 
ด้านการพัฒนา
เมอืง
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ของ
ประเทศไทย 

สส. อบก. สป.ทส. สผ. 
คพ. ทน. 
ทบ. อส. 
ปม. ทช. 
ทธ.  



  

 

๓๙ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

         4) เสริมสร้างให้เกิดกลไก
การตลาดการบรโิภค
สินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
การสร้างความเข้มแข็งแก่
เครือข่ายผู้บริโภคให้เกิด
พลังการขับเคลื่อน (เพิ่ม
พลัง Demand side)  

5) สร้าง platform การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
องค์ความรู้การผลิต การ
บริการและการบริโภคที่
เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
เกิด Green Society ใน
สังคม  

6) ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก SME ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน
ด้วยระบบการรับรอง
ตนเองด้านสิ่งแวดล้อม 
(Self Declare) 

  อ.อ.ป.   
อ.ส.พ. 
สพภ. 

9. เสริมสรา้ง
ระบบ 
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

• ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม 
Environmental 
Performance 
Index (EPI) 
เฉพาะส่วนที ่ทส. 
รับผิดชอบ 
 Air Quality 

ร้อยละ ปีฐาน    55 30. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1) จัดทำ ขับเคลื่อน และ
ติดตาม ประเมินผล
นโยบายและแผนบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

2)  จัดทำแผนการบริหาร
จัดการตามแนวทางดัชนี
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ของประเทศ
นำไปสู่การ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 



 

 

๔๐ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 
(20%) 
Sanitation & 
Drinking Water 
(16%)   Climate 
Change (24%)    

Environmental 
Performance Index 
(EPI) เฉพาะส่วนที ่ทส. 
รับผิดชอบ 
Air Quality (20%) 
Sanitation & Drinking 
Water (16%)   Climate 
Change (24%)    

3) รวบรวม ประเมิน และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วขอ้ง
กับการคำนวณสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม 

4) ยกระดับการพัฒนาแบบ
คาร์บอนต่ำ การจัดการ
คุณภาพอากาศ เสียงและ
ความสั่นสะเทือน การ
จัดการคุณภาพนำ้ ขยะมูล
ฝอย มูลฝอยติดเชื้อ    
ขยะอันตราย สารเคมีใน
ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

• ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วนลด
ลงจากการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก
ตามกรณีปกต ิ

ร้อยละ การ
ปล่อย
ก๊าซ
เรือน

กระจก
ลดลง

   การ
ปล่อย
ก๊าซ
เรือน

กระจก
ลดลง

31. โครงการมุ่งสู่การ
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ด้วยการ
ใช้กลไกราคาแบบ
บูรณาการ 

1) กำหนดแผนและนโยบาย
การจัดตั้งตลาดซ้ือขาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ในประเทศ  

2) ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ การลดการ  

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ของประเทศ
นำไปสู่การ
ขับเคลื่อน 

สส. สผ. อบก. สป.ทส. 
คพ. ทช. 
ทธ. ทน. 
ทบ. ปม. 
อส. อ.ส.พ. 
อสส.  



  

 

๔๑ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

   อย่าง
น้อย 

ร้อยละ 
12 
จาก
กรณี
ปกต ิ

อย่าง
น้อย 

ร้อยละ 
15 
จาก
กรณี
ปกต ิ

 ปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

3) พัฒนาตลาดคาร์บอนทุก
ภาคส่วน  

4) กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการ
ซ้ือขายตลาดคาร์บอน
ภายในประเทศ ในวงกว้าง 

5) ประเมินและจัดทำรายงาน
เพื่อขับเคลื่อน           
Zero Emission 

เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

 อ.อ.ป. 
สพภ. 

32. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

1) จัดทำนโยบายและแผน
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งการ
ลดการปล่อย           
ก๊าซเรือนกระจกและ  
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และติดตาม
ประเมินผล 

2) บูรณาการประเด็นด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข้าสู่นโยบาย
และแผนที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับของประเทศ 

3) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านการลดการปลอ่ย 
ก๊าซเรือนกระจก 
และการปรับตวัต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ของประเทศ
จากการมีแหล่ง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
สมบูรณ์ 
นำไปสู่การ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

สผ. อบก. สส. 
คพ. ปม. ทช. 
อส. 

 



 

 

๔๒ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา/  
แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ

ประสานงานหลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

         ๔) พัฒนาเครื่องมือและกลไก
ในการบริหารจัดการ 
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่าง ๆ เช่น กฎหมาย 
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ 
การเงิน ฐานข้อมูล 
รายงานสถานการณ์ 
งานวิจัยและองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี การติดตาม
ประเมินผล ท่าทีการ
เจรจา  และกรอบความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
เป็นต้น  

4) เพิ่มศักยภาพบุคลากรของ
ทุกภาคส่วนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีสว่นร่วม
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการปรับตวัต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

   

  



  

 

๔๓ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่   
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

เป้าประสงค์ที่ 5.1  ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การจัดการภาวะ
วิกฤต 
 

• ระดับความพร้อม
ในการจัดการ
ภาวะวกิฤต 
 

ระดับ ร้อยละ
ความสำเร็จ

ในการ 
เตรียม 

ความพร้อม
การจัดการ
ภาวะวิกฤต   

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

33. โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
จัดการภาวะวิกฤต 

1) จัดทำกระบวนการรองรับ 
การจัดการภาวะวิกฤต 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2) พัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการภาวะวิกฤตแบบ 
บูรณาการ 

3) เพิ่มขีดความสามารถ 
บุคลากรที่ทำหน้าที ่       
ในภาวะวิกฤต 

4) ทำแผนการฝึกอบรม     
และแผนการซ้อมแผน
ฉุกเฉินในทุกมิติ           
และกับคู่ความรว่มมือ 

5) จัดทำระบบการรายงาน
และเตือนภัย รวมทั้ง       
การคาดการณ์             
การพยากรณ์ภาวะวิกฤต
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพบิัติ
ธรรมชาติ 

6) จัดเก็บองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาแต่ละคร้ัง       
เพื่อใช้เป็นคลังความรู้ใน

มีการจัดการ
ภาวะวกิฤตที่มี
ประสิทธิภาพ 
ลดผลกระทบที่
จะเกิดกับ
ประชาชน 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 



 

 

๔๔ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

การพัฒนาการแก้ไขปัญหา
ในอนาคต 

เป้าประสงค์ที่ 5.2  องค์กรมีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเตม็รูปแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเดยีวกัน 

11. ขบัเคลื่อน
องค์กรดิจิทัล 
 

• ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การพัฒนาขอ้มูล
ดิจิทัลและข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพื่อใช้
ในสภาวการณ์
ปรกติและฉุกเฉิน
เร่งด่วน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 34. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขยาย
เช่ือมต่อเครือข่ายข้อมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย 
 

1) ออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของประเทศไทย 
(Thailand Biodiversity 
Information Facility: 
TH-BIF) เพื่อจัดเก็บและ
เช่ือมโยงข้อมูลพืช สัตว์ 
จุลินทรีย์ ระบบนิเวศ  
การใช้ประโยชน ์งานวจิัย 
กฎหมาย และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวขอ้งกับความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ระหว่างหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

2) พัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูล
กลางด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของประเทศไทย           
ในการจัดการและใช้
ประโยชน์ขอ้มูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 
ครอบคลุมข้อมูลทั้งจาก
หน่วยงานสว่นกลาง        
และระดับท้องถิ่น          

ประชาชน
เข้าถึงง่าย และ
ได้รับบริการ
รวมถึงข้อมูล
ดิจิทัลสำคัญ
ของกระทรวงที่
มีคุณภาพ 
โดยสะดวก 
รวดเร็ว      
เสียค่าใช้จ่าย
น้อย และตรง
ตามความ
จำเป็นทั้งใน
สภาวการณ์
ปรกติและ
ฉุกเฉินเร่งด่วน 

สผ. สพภ. 
 

 



  

 

๔๕ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

ซ่ึงรวมถึงข้อมูลสำรวจ 
และข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
บริหารจัดการความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของประเทศ  

3) เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลให้มี
มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และมีความ
สะดวกในการให้บริการ
ข้อมูลที่มีคุณภาพ
ครอบคลุมความต้องการ
การใช้งานของหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4) พัฒนาเครื่องมือเพื่อการ
วิเคราะห์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประมวลผลข้อมูล           
และเครื่องมือสืบค้นข้อมูล
ที่ใช้เทคนิค
ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial intelligence: 
AI) และนวัตกรรมบริการ
ในการเข้าถึงข้อมูล    
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ให้สามารถเข้าถึง สืบค้น 
และใช้ประโยชนข์้อมูล
มากยิ่งขึ้น 



 

 

๔๖ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

5) บูรณาการขยายและ
เช่ือมต่อหน่วยงาน
เครือข่ายคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของประเทศไทย 

6) พัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร         
เพื่อกำกบัการดูแล               
เพิ่มประสิทธิภาพ           
และบำรุงรักษาคลังข้อมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย 
ภายใต้กรอบการทำงาน
เป็นทีมเพื่อสร้าง
นวัตกรรมการนำข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์ 
(Collaborative 
Innovation) การมีส่วน
ร่วมในการคิดและลงมือ
ทำ (Co-creation)     
และการมวีัฒนธรรม
ดิจิทัลและวัฒนธรรม
ข้อมูล (Digital and Data 
Culture) 

 
 



  

 

๔๗ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

 • ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การเปลี่ยนผ่าน
กระบวนการ
ทำงานและ
กระบวนการ
ให้บริการ
ประชาชนสู่ระบบ
ดิจิทัล 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 35. โครงการขับเคลื่อน 
ทส. สู่องค์กรดิจิทัล 

1) ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
องค์การไปสู่องค์การ
ดิจิทัล (Digital 
Organization) มี
องค์ประกอบสำคัญ 4 
ประการดังนี้ (1) Digital 
Mindset ชุดความคิดของ
คนในองค์กร (2) Digital 
Processes ระบบงาน
และกระบวนการภายใน 
(3) Digital Skills ความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะในการใช้เทคโนโลย ี
(4) Digital Culture 
วัฒนธรรมการปรับปรุง
งานอย่างต่อเนื่อง 

2) พัฒนากระบวนการ
ทำงานเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ 
Digital (Data Source, 
Data management, 
Data Analytics, Data 
Utilization) 

3) ปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานและเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลสู่ระบบ Digital 

4) จัดทำระบบ           
Cyber Security  

5) จัดทำรูปแบบการ
ให้บริการประชาชนเป็น

 สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 



 

 

๔๘ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

ระบบอิเลคทรอนิกส์  
(e-Service e-Ticket)  

6) ประมวลผลและสื่อสาร
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
และใช้เป็นสื่อเผยแพร ่
สู่ประชาชน 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบยตุิธรรมสิง่แวดล้อมทีม่ีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม     
12. ปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ทันสมัย 
 

• ร้อยละของ
กฎหมายที่ได้รับ
การทบทวนแก้ไข 
ปรับปรุงและ/หรือ
ยกเลิก กฎหมายที่
หมดความจำเป็น
หรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ 
หรือที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 50 60 70 80 100 36. โครงการการ
จัดทำและขับเคลื่อน
กลไกการดำเนินงาน
ตาม (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
พ.ศ. .... 

1) นำเสนอ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
พ.ศ. .... เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

2) เตรียมความพร้อม
หน่วยงานที่เกีย่วข้องใน
การขับเคลื่อนกลไกตาม 
(ร่าง) พระราชบัญญัติ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. .... 

3) เตรียมการจัดทำ (รา่ง) 
อนุบัญญัติเพื่อรองรับ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. .... 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ระบบยุติธรรม
สิ่งแวดล้อมซ่ึง
เป็นกลไกการ
ระงับข้อพิพาท
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และสนับสนุน
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

สผ. 
 

 

37. โครงการ
ขับเคลื่อนระบบ
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 

๑) ทบทวนแก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก ให้มี
เนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ  

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ระบบยุติธรรม
สิ่งแวดล้อมซ่ึง 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  

 



  

 

๔๙ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

         เท่าที่จำเป็น รวมถึงไม่
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามของประชาชน 
และการเร่งรัดการออก 
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลการบังคับใช้
กฎหมายในการรองรับ
การทำงานด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

๒) จัดทำระบบฐานขอ้มูล
กฎหมายที่เกีย่วกับ
สิ่งแวดล้อมที่มีการ
ประกาศใช้แล้ว โดยจัดให้
มีระบบที่สามารถสืบค้น
และเข้าถึงได้ง่าย 

๓) พัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุตธิรรมมี
ความเชี่ยวชาญ  
และตระหนักถึงมิติ 
ความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม 

๔) เร่งพัฒนาระบบยุติธรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้สิทธิ
ทางศาลในการระงับ         

เป็นกลไกการ
ระงับข้อพิพาท
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และสนับสนุน
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 



 

 

๕๐ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

ข้อพิพาท และเขา้ถึง      
การมีส่วนร่วมตัดสินใจ      
ในการกำหนดทิศทาง
นโยบาย แนวปฏิบัต ิ
 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 บุคลากรทุกระดับเป็นคนเก่ง คนดี และมีคณุภาพ เพื่อรองรับภารกิจในอนาคต 
13. เสรมิสร้าง
บุคลากรให้ม ี    
ขีดสมรรถนะสูง 
 

• ร้อยละของ
บุคลากรที่ม ี     
ขีดสมรรถนะสูง
ตามที่องค์กร
กำหนด 

ร้อยละ 25 25 25 25 25 38. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร     
ทุนมนุษย์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
รองรับประเด็นอุบัติใหม่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

2) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ความเข้าใจ และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

3) เสริมสร้างบุคลากรให้มี
ความรอบรู้  (รู้ลึก รู้รอบ 
รู้เชี่ยวชาญ รู้บูรณาการ) 

4) พัฒนาระบบการจัดการ
ผลการปฏิบัติงาน 

5) พัฒนาความพร้อม
ผู้บริหารทุกระดับ         
อย่างเป็นระบบ          
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงให้ทันกับ
ความต้องการด้าน
กำลังคน                
และขีดความสามารถ 
ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาครัฐได้มา
และรักษาไว้ซ่ึง
คนเก่ง ดีและมี
ความสามารถ
อย่างคล่องตัว
ตามหลัก
คุณธรรม 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 

 

• สัดส่วนผู้บริหาร  
ที่มีความพร้อมเข้า
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

สัดส่วน 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 



  

 

๕๑ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีองค์ความรู้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
14. พัฒนาองค์
ความรู้สู่การสรา้ง
นวัตกรรมทุกมติิ
ในทุกระดับ 
 

• ร้อยละองค์ความรู้
ที่ผ่านการประเมิน
เป็น Best 
Practice  

ร้อยละ ปีฐาน 10 10 10 10 39. โครงการบริหาร
จัดการความรู้สู่การ
สร้างนวัตกรรม 

1) จัดทำคู่มือการจัดการความรู้
ทั่วทั้งองค์กรที่ประกอบด้วย
แผนที่การจัดการความรู้ 
เป้าหมายการจัดการความรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ  
การยกย่องชมเชย  
และการนำความรู้ที่จัดการ
แล้วไปสู่การพัฒนาองค์กร
และพัฒนาบุคลากร 

2) สื่อสารแนวทางการ 
จัดการความรู้ในทิศทาง 
และเป้าหมายเดียวกัน 
ทั้งองค์กร 

3) พัฒนา Change Agent  
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ขององค์กร 

4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ทั้งในระดับองค์กร
ระดับประเทศและระดับโลก 

5) จัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็น
ระบบ เพื่อการเข้าถึง เข้าใจ 
และนำไปพัฒนาการทำงาน
อย่างสะดวก ง่าย 

6) สร้างหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับของ ทส. 
และหลักสูตรอื่น ๆ  
ให้รองรับระบบการเรียนรู ้  

มีองค์ความรู้
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
สามารถนำไป
เป็นต้นแบบสู่
การปฏิบัติได ้

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. 
อส. ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. 
อบก. 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการพัฒนา/  

แนวทางการดำเนินการ 

ผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบและ
ประสานงาน

หลัก 

หน่วยงาน 
ร่วม

ดำเนินการ 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ป ี

2569 

ในอนาคต จากเนื้อหา    
หรือข้อมูลในแต่ละ
หน่วยงานของ ทส.  
ทั้ง Hard Skills และ  
Soft Skills เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ของ ทส. 

7) จัดหาระบบการเรียนรู้
ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิด
กว้าง (Massive Open 
Online Courseware)   
เพื่อนำมาใช้ในการบริหาร
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์
ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้างของ 
ทส. (MNRE MOOC) 

8) สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ของ ทส. ประกอบด้วย          
ดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital 
Content) การเรียนรู้ 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน ประวัติการ
เรียนรู้ ฯลฯ 

9) แสวงหาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ
หรือองค์กรอื่นในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ใน 
MNRE MOOC ให้เกิด
ประโยชน์ 



 

 

 



 

 

๕๓ 
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๒.๓ รายละเอียดโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ด้านการสร้างความยั่งยืน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการสำคัญ  
(Flagship Project) 

แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 
ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 

ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่
กระทรวงรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 : ขับเคลื่อน
กระบวนทัศน์
ใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

๑. โครงการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

1) กำหนดคุณลักษณะพลเมืองเชิงนิเวศ        
ตลอดช่วงชีวิต 

2) จัดทำวิธีการ กระบวนการในการส่งเสริม      
ความเป็นพลเมืองเชิงนิเวศ  

3) สร้างระบบและรูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง 
4) จัดทำระบบประเมินและติดตามยกระดับ 

ให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

5) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ ๑๘  การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 
 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. อส. 
ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. อบก. 

 

  



 

 

๕๔ 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการสำคัญ  

(Flagship Project) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 

ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 
ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่

กระทรวงรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

2 : บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์
อย่างสมดุล 

๒. โครงการยกระดับความ
ร่วมมือการรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน 
(Public Private Social 
Partnership) 

๑) กำหนดนโยบาย และประสานความร่วมมือด้าน
วิชาการและการเข้าร่วมในพันธกรณีด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่าย        
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค ตลอดจน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ ๑๘  การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 
 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. อส. 
ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. อบก. 

๓. โครงการจัดทำระบบบัญชี
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรไทย 
(System of 
Environmental 
Economics Accounting : 
SEEA)   

๑) ศึกษา สำรวจ จัดทำแผนที่ ระบุพิกัด รวมทั้ง
ประเมินปริมาณและมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
แต่ละประเภทแต่ละชนิด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ในปริมาณและมูลค่าในแต่ละปี 

๒) จัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบการรายงานที่แสดง
ถึงสถานภาพและสาเหตุ 

๓) ของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและมูลค่า        
ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นที่ ๑๘  การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. อส. 
ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. อบก. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการสำคัญ  

(Flagship Project) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 

ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 
ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่

กระทรวงรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๔.โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ๑) พิทักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก             
และส่งเสริม ฟื้นฟู ความสมบูรณ์ทางนิเวศด้วยการ
เพ่ิมจำนวนพื้นที่สีเขียว 

๒) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสังคม ให้เกิดการบูรณาการ    
ในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีทิศทาง 

๓) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ และมาตรการ           
ในการสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดความสมบูรณ์ 
ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 

๔) ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
๕) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 

ประเด็นที่ ๑๘  การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

ปม. อส. ทช.  
อ.อ.ป. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๖ 
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ด้านทรัพยากรน้ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการสำคัญ  

(Flagship Project) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 

ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 
ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่

กระทรวงรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 : สร้างความ
สมดุลและยั่งยืน
ด้านทรัพยากรน้ำ
ให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึงและ
รักษาระบบนิเวศ 

๕. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
กระจายน้ำ และโครงข่ายน้ำ
อย่างเป็นระบบ 
 

พัฒนาเพิ่มศักยภาพความจุกักเก็บน้ำ และก่อสร้างระบบ
กระจายน้ำ รวมถึงโครงข่ายน้ำอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นที่ ๑๙  การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ 

ทน.  

๖. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ ่มน้ำ
แบบมีส่วนร่วม 
 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วม
และการกำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมายตามมาตรา ๗๘ แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประเด็นที่ ๑๙  การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ 

ทน. สส. 

 

  



 

 

๕๗ 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการสำคัญ  

(Flagship Project) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 

ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 
ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่

กระทรวงรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

4 : ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

๗. โครงการส่งเสริมการดำรง
วิถีชีวิตแนวใหม่ที่ยั่งยืนแก่
ประชาชนตามแนวทาง
ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่ (BCG Model) สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

๑) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหมสู่่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(BCG Model) 

๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมการผลิต  
การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้อง       
กับการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่แบบบูรณาการ 

๓) สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการอุปโภคและบริโภคสินค้า         
ที่ผ่านมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
และนักลงทุนในการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม 

๕) เสริมสร้างให้เกิดกลไกการตลาด การบริโภคสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดพลัง       
การขับเคลื่อน(เพ่ิมพลัง Demand side) 

๖) สร้างplatform การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
องค์ความรู้การผลิต การบริการและการบริโภค     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เกิด Green Society  
ในสังคม 

ประเด็นที่ ๑๘  การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

สผ. คพ. สส. 
สพภ. อบก. 



 

 

๕๘ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการสำคัญ  

(Flagship Project) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 

ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 
ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่

กระทรวงรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

๗) ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันด้วยระบบการรับรองตนเอง
ด้านสิ่งแวดล้อม (Self-Declare) 

๘. โครงการประเมินความ
คุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิต
และการบริโภค 

๑) รวบรวมข้อมูล metadata และข้อมูลอื่นที่จำเป็น 
เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลและการคำนวณ เพื่อให้
ได้แนวทางที่เป็นสากลหรือสหประชาชาติกำหนด 

๒) รวบรวมข้อมูลการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ
การผลิตและการบริโภคทรัพยากรของประเทศ 
อาทิ ชีวมวล เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่โลหะ              
และแร่อโลหะ ระหว่างปี ๒๕๕๙ ถึงปีปัจจุบัน        
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓) พัฒนาค่าฟุตพริ้นต์วัสดุ (Material Footprint; 
MF) การบริโภควัสดุพ้ืนฐานในประเทศ 
(Domestic Material Footprint; DMF)  
และข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อาทิ การเกิด
ของเสีย การใช้ที่ดิน การใช้พลังงาน  
และก๊าซเรือนกระจก 

๔) ทวนสอบข้อมูลค่าฟุตพริ้นต์วัสดุ และการบริโภค
วัสดุพื้นฐานในประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ประเด็นที่ ๑๘  การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

สผ.  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการสำคัญ  

(Flagship Project) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 

ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 
ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่

กระทรวงรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

๕) สัมภาษณ์ผู้กำหนดนโยบายจากภาคเกษตร ดิน น้ำ 
ป่าไม้ ประมง แร่ธาตุ พลังงาน อุตสาหกรรม       
และพาณิชย์ เพ่ือหาทางออกการกำหนดนโยบาย
การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

๖) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๙. โครงการมุ่งสู่การปล่อย  
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ด้วยการใช้กลไกราคาแบบ
บูรณาการ 

๑) กำหนดแผนและนโยบายการจัดตั้งตลาดซื้อขาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศ  

๒) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การลด 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น  

๓) พัฒนาตลาดคาร์บอนทุกภาคส่วน  
๔) กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายตลาดคาร์บอน

ภายในประเทศ ในวงกว้าง  
๕) ประเมินและจัดทำรายงานเพ่ือขับเคลื่อน  

Zero Emission 

ประเด็นที่ ๑๘  การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

สส. สผ. อบก. 

 

 

 

 



 

 

๖๐ 
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ด้านเพิ่มศักยภาพองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการสำคัญ  

(Flagship Project) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 

ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 
ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่

กระทรวงรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

5 : เพิ่มศักยภาพ
องค์กรรองรับวิถี
ใหม่และนวัตกรรม
ใหม่ 
 

๑๐. โครงการขับเคลื่อน ทส. 
สู่องค์กรดิจิทัล 

๑) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์การไปสู่องค์การดิจิทัล 
(Digital Organization) มีองค์ประกอบสำคัญ          
๔ ประการดังนี้ ๑) Digital Mindset ชุดความคิด
ของคนในองค์กร ๒) Digital Processes ระบบงาน
และกระบวนการภายใน ๓) Digital Skills ความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
๔) Digital Culture วัฒนธรรมการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 

๒) พัฒนากระบวนการทำงานเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ 
Digital (Data Source, Data management, 
Data Analytics, Data Utilization) 

๓) ปรับปรุงกระบวนการทำงานและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสู่ระบบ Digital 

๔) จัดทำระบบ Cyber Security  
๕) ประมวลผลและสื่อสารสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

ของผู้บริหารและใช้เป็นสื่อเผยแพร่สู่ประชาชน 
 
 
 

ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. อส. 
ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. อบก. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการสำคัญ  

(Flagship Project) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 

ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 
ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่

กระทรวงรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑๑. โครงการบริหารจัดการ
ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม 

๑) จัดทำคู่มือการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร             
ที่ประกอบด้วยแผนที่การจัดการความรู้ เป้าหมาย
การจัดการความรู้ วิธีการ เครื่องมือ การยกย่อง
ชมเชยและการนำความรู้ที่จัดการแล้วไปสู่              
การพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร 

๒) สื่อสารแนวทางการจัดการความรู้ในทิศทาง         
และเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร 

๓) พัฒนา Change Agent เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 

๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กร 
ระดับประเทศ และระดับโลก 

๕) จัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อการเข้าถึง  
เข้าใจ และนำไปพัฒนาการทำงานอย่างสะดวก ง่าย 

๖) สร้างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ ทส. 
และหลักสูตรอ่ืน ๆ ให้รองรับระบบการเรียนรู้ใน
อนาคต จากเนื้อหาหรือข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน
ของ ทส. ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของ ทส. 

๗) จัดหาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิด
กว้าง (Massive Open Online Courseware) 

ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม 

สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. ทน. ทบ. อส. 
ปม. ทช. ทธ.  
อ.อ.ป.  อ.ส.พ. 
อสส. สพภ. อบก. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการสำคัญ  

(Flagship Project) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน 

ความเชื่อมโยงประเด็นที่สำคัญ 
ภายใต้แผนแม่บทในส่วนที่

กระทรวงรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารระบบการเรียนรู้ออนไลน์
ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้างของ ทส. (MNRE MOOC) 

๘) สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ ทส. ประกอบด้วย 
ดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content) การเรียนรู้ 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ผลการประเมิน  
ประวัติการเรียนรู้ ฯลฯ 

๙) แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ
หรือองค์กรอ่ืนในการเผยแพร่องค์ความรู้ใน MNRE 
MOOC ให้เกิดประโยชน์ 
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๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ ความสอดคลอ้งกบัแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (หลัก) 

  (1) เป้าหมาย  
    การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

    (๑.๑) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

    (๑.๒) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

    (๑.๓) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

    (๑.๔) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล    
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (2.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
      (2.2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
   (2.๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
   (2.4) พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ ่งเน้น         
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   (2.5) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (2.6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

      

ส่วนที ่

๓ 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)    

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางการเสนอแผนระดับ ๓  
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๖๔ 

    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนปฏ ิบ ัต ิราชการกระทรวงฯ ม ีแนวทางในการบรรล ุ เป ้าหมายตาม       
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว 
พื้นที่คุ้มครอง และการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแนวทางในการ
อุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการเพื่อการจัดการสิ ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพื ่อการจัดการ  
ด้านมลพิษ 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
  (1) เป้าหมาย 

เพื ่อปรับเปลี ่ยนภาครัฐที ่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม       
ความซื ่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ          
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

(๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

(๑.๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(๑.๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๑.๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (๒.๑) ภาคร ัฐท ี ่ย ึดประชาชนเป ็นศ ูนย ์กลาง ตอบสนองความต ้องการ             
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (๒.๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย     
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  (๒.๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
  (๒.๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
  (๒.๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๒.๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น  
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(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ เพื่อให้กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางคอยอำนวยความสะดวกโดยการตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างรวดเร็วและโปร่งใส 
และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการ 
ในการปฏิบัติงาน ลดผลกระทบที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
บูรณาการและขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการทั้งในสภาวการณ์ปกติ  และสภาวการณ์
ฉุกเฉินเร่งด่วน เพิ ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต พัฒนาและปรับระบบให้ทันสมัย โดยมี  
การกำหนดและการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีความโปร่งใส รวมถึงนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการทำงาน 
ที่เป็นดิจิทัล มาปรับใช้ในการบริหารและตัดสินใจ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ  
เพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างความตระหนัก จิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี และส่งเสริม 
การทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการด้านกำลังคน และขีดความสามารถที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๓) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความม่ันคง (รอง) 
  (1) เป้าหมาย 
   ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม
ของประเทศให้มีความมั ่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั ้งแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู ่ไปกับ           
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั ่นคงที ่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ใช้กลไก         
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื ่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์          
ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

   (1.1) ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   

 (2.๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  (2.๒.๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล  
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยทรัพยากรทางบกส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ใช้ประโยชน์
ที ่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื ้นที ่และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ อนุรักษ์ คุ ้มครองและรักษาสัตว์ป่า 
และสถานภาพสัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม พัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geoparks)  
และเพ ิ ่มศ ักยภาพการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติในพื ้นท ี ่ เฉพาะ (เกาะ ถ ้ำ)  เพ ิ ่มศ ักยภาพ 
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แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศอย่างสมดุล ส่วนทรัพยากรทางทะเล 
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพมหาสมุทร 

๔) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)  
  (๑) เป้าหมาย  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย

มิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที ่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ  
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับ 
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั ้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู ่ดี รวมถึงการเพิ ่มขึ ้นของคนชั ้นกลางและลดความเหลื ่อมล้ำของคนในประเทศ  
ได้ในคราวเดียวกัน 

 (๑.๑) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี เสถียรภาพ
และยั่งยืน 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๔.4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(4.4.3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
   (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

   แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ 
โดยพัฒนาและบูรณาการแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติของแผนที่ภูมิศาสตร์เดียวกัน โดยบูรณาการผังพลังงาน  
ผังเศรษฐกิจในพื้นที ่เข้าด้วยกัน เพิ ่มพื ้นที่เป้าหมายที่มีความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการบริหารจัดการ (Eco Dashboard) ทบทวนเกณฑ์ 
การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในแต่ละระยะ สร้างภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ถ่ายทอดและจัดเวทีแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ แนวคิดการพัฒนาเมืองสิ ่งแวดล้อมยั ่งยืน ให้แก่ภาคีเครือข่าย และกระตุ ้นให้ท้องถิ ่นเข้าสู่  
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามระยะการพัฒนาเมืองตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๕) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
(1) เป้าหมาย  

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน 
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ในการร่วมคิดร่วมทำ เพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน 
ในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม 
ของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที ่มีคุณภาพ  
สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน  
การเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง”  

(1.1)  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
(1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ ่มโอกาส 

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
(1.3) เพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนา การพึ ่งตนเอง 

และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

(4.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(4.1.1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

  (4.1.3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทกระทรวงฯ มีแนวทางในการพัฒนา โดยการกระจายการถือครองที่ดิน 
และการเข้าถึงทรัพยากร การกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ 
เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรม 
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชน เพื่อให้ผลิตภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้การจัดสรรที่ดินทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 

๓.๑.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)    
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน (หลัก) 
   (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

      แผนปฏิบัต ิราชการกระทรวงฯ ได้ข ับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทฯ โดยส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ที่ยั ่งยืนแก่สาธารณะชนตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ และวัสดุเหลือใช้ภายใต้
แนวค ิด “เศรษฐก ิจหม ุนเว ียน” Circular Economy ข ับเคล ื ่อน Bio Economy ประเม ินความคุ้ มค่ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค ส่งเสริมให้พื้นที่/ชุมชน ได้รับการสนับสนุน
จากเงินกองทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยการใช้
กลไกราคาแบบบูรณาการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   (1.2) แผนย่อยที่ 1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
• แนวทางการพัฒนา  

แนวทางที ่ 1 อนุร ักษ์และฟื ้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที ่อยู ่อาศัย 
ตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

แนวทางที่ 2 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

เป้าหมายที่ ๑ การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย      
ตามแผนแม่บทฯ ในแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวโดยส่งเสริมการดำรงวิถี
ชีวิตแนวใหม่ที่ยั่งยืนแก่สาธารณะชนตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ และวัสดุเหลือใช้ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” Circular 
Economy ขับเคลื่อน Bio Economy ประเมินความคุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก        
การผลิตและการบริโภค นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยพิทักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก 
และส่งเสริม ฟื้นฟู ความสมบูรณ์ทางนิเวศ  ด้วยการเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ให้เกิดการบูรณาการ ในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีทิศทาง 
เสริมสร้างกลไก เครื ่องมือ และมาตรการ ในการสงวน อนุรักษ์ ฟื ้นฟู ให้เกิดความสมบูรณ์ทางนิเวศ                 
ของทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า  เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
พื้นที่ป่า พัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์ ส่งเสริมสภาพแวดล้อม รักษาสถานภาพสัตว์ป่า          
เพื่อรักษาพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ที่ยั่งยืนแก่สาธารณะชนตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

      (1.3) แผนย่อยที่ 2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
• แนวทางการพัฒนา 

    แนวทางที ่  1 ปร ับปร ุงฟื ้นฟูและสร ้างใหม่ทร ัพยากรทางทะเล        
และชายฝั่งทั้งระบบ 
    แนวทางที ่ ๒ พัฒนาและเพิ ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที ่เป็นมิตร       
ต่อสิ่งแวดล้อม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที่ 1 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บท 
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน
แม่บทฯ ในแผนย่อยการสร ้างการเต ิบโตอย่างย ั ่งย ืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  โดยพิท ักษ์ ร ักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก และส่งเสริม ฟื้นฟู ความสมบูรณ์ทางนิเวศ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ให้เกิดการบูรณาการในระดับชาติ         
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และนานาชาติอย่างมีทิศทาง เสริมสร้างกลไก เครื ่องมือ และมาตรการ ในการสงวน อนุรักษ์ ฟื ้นฟู ให้เกิด  
ความสมบูรณ์ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและการดำเนินงาน         
ด้าน Biodiversity, Coastal Protection, Carbon Storage, Clean Waters, Coastal Livelihoods & Economics, 
Natural Products, Sense of Place, Tourism recreation วิเคราะห์ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ โดยจัดทำ
แผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่และขับเคลื ่อนทางกฎหมาย ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผน  เพิ่มศักยภาพ 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื ่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศอย่างสมดุล  และเพิ ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการคุณภาพมหาสมุทร  

   (1.4) แผนย่อยที่ 3 การสร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตร 
ต่อสภาพภูมิอากาศ  

• แนวทางการพัฒนา 
    แนวทางท่ี 1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
    แนวทางที่ 2 ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ    
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    แนวทางที ่ ๓ มุ ่งเป้าส ู ่การลงทุนที ่เป ็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ                 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
    เป้าหมายที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บท 
    แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย        

ตามแผนแม่บทฯ ในแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืนบนสังคมที ่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ           
โดยกำหนดแผนและนโยบายการจัดตั้งตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น พัฒนาตลาดคาร์บอนทุกภาคส่วน 
กระตุ ้นส่งเสริมให้เกิดการซื ้อขายตลาดคาร์บอนภายในประเทศในวงกว้าง  ประเมินและจัดทำรายงาน       
เพื่อขับเคลื่อน Zero Emission จัดทำกระบวนการรองรับการจัดการภาวะวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤตแบบบูรณาการ เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรที่ทำ
หน้าที่ในภาวะวิกฤต ทำแผนการฝึกอบรม และแผนการซ้อมแผนฉุกเฉินในทุกมิติ และกับคู่ความร่วมมือ จัดทำ
ระบบการรายงานและเตือนภัย รวมทั้งการคาดการณ์ การพยากรณ์ภาวะวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ จัดเก็บองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นคลังความรู้ 
ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในอนาคต มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยการใช้กลไกราคา
แบบบูรณาการ เพิ ่มประสิทธิภาพการดำเน ินงานด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ  และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต  
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   (1.5) แผนย่อยที ่  4 การจัดการมลพิษที ่ม ีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล ้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที ่ 1 จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน           

และแหล่งน้ำทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
แนวทางท่ี 2 จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 
แนวทางที่ 3 จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย       

และกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

เป้าหมายที่ 1 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเล
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 

เป้าหมายที่ ๒ การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บท 
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทฯ ในแผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาน้ำสาธารณะ สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับ
คุณภาพแหล่งน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จัดทำแผนการบริหารจัดการตามแนวทางดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 
Environmental Performance Index (EPI) เฉพาะส่วนที ่ ทส. รับผิดชอบ Air Quality (20%) Sanitation & 
Drinking Water (16%) Climate Change (24%) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 
ยกระด ับการพ ัฒนาแบบคาร ์บอนต ่ ำ การจ ัดการค ุณภาพอากาศ เส ี ยงและความส ั ่ นสะเท ือน  
การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการคุณภาพวัสดุและขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื ้อ ขยะอันตราย สารเคมี  
ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

(1.6) แผนย่อยที่ 5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
• แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที ่  ๑ พัฒนาและดำเน ินโครงการที ่ยกระดับกระบวนทัศน์  
เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภิบาล 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที ่พึงประสงค์ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บท 

    แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทฯ ในแผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ โดยกำหนดปัจจัย  
การขับเคลื ่อนการตระหนักรู ้ด้านสิ ่งแวดล้อมให้กับประชาชน จัดทำวิธีการ กระบวนการในการส่งเสริม  
การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน สร้างระบบและรูปแบบการเรียนรู้ที ่เปิดกว้าง จัดทำระบบ
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ประเมินและติดตามยกระดับให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพ
ช ีว ิตท ี ่ด ี  เสร ิมสร ้างความเป ็นหุ ้นส ่วนในการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่งแวดล้อม  
ด้วยการเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

(๒) ประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (รอง) 
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ ๑ ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพ่ิมข้ึน  
• เป ้าหมายที ่  ๒  ผลิตภาพของน้ำทั ้งระบบเพิ ่มขึ ้น ในการใช ้น้ำ 

อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ 
• เป้าหมายที่ 3 แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

   แผนปฏิบัต ิราชการกระทรวงฯ ได้ข ับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทฯ ในประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยพัฒนาเพ่ิมศักยภาพความจุกักเก็บน้ำ และก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำ รวมถึงโครงข่ายน้ำอย่างเป็นระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วม 
และการกำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 พัฒนาระบบ
จัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอุปโภคบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพ ติดตั้ง บำรุงรักษาสถานีตรวจวัด  
เฝ้าระวัง คาดการณ์สถานการณ์ รวมถึงแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบ
กระจายน้ำอย่างเป็นระบบ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม จัดสรรทรัพยากรน้ำ 
ตามกฎหมาย ด้วยการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวัง การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  
การแจ้งข้อมูลเพ่ือการเตือนภัยและจัดการสภาวะวิกฤต 

(๒.๒) แผนย่อยที ่ ๑ การอนุรักษ์และฟื ้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติทั่วประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 จัดการน้ำเพ่ือชุมชนชนบท 
แนวทางท่ี ๒ จัดการน้ำเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๓ จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ 
แนวทางท่ี ๔ จัดการบริหารน้ำเชิงลุ่มน้ำอย่างมีธรรมาภิบาล 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที่ 1 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น     

• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บท 
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย     

ตามแผนแม่บทฯ ในแผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ติดตั้ง บำรุงรักษาสถานีตรวจวัด เฝ้าระวัง คาดการณ์สถานการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย 
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวัง การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การแจ้งข้อมูล
เพ่ือการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต 
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(๒.๓) แผนย่อยที ่  ๒ การเพิ ่มผลิตภาพของน้ำทั ้งระบบ ในการใช้น้ำ           
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

• แนวทางการพัฒนา 
    แนวทางท่ี ๑ เพ่ิมผลิตภาพของการใช้น้ำ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
     เป้าหมายที่ 1 ผลิตภาพจากการใช้น้ำเพิ่มขึ้น   

• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บท 
    แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย       

ตามแผนแม่บทฯ ในแผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยพัฒนาเพิ่มศักยภาพความจุกักเก็บน้ำ และก่อสร้างระบบ
กระจายน้ำ รวมถึงโครงข่ายน้ำอย่างเป็นระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ และโครงข่าย
น้ำอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำอย่างเป็นระบบ  

(๒.๔) แผนย่อยที ่ ๓ การอนุรักษ์และฟื ้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติทั่วประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา 
    แนวทางที่ ๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำ

ธรรมชาติในทุกมิติ เช่น ด้านการระบายน้ำ เก็บกักน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ  
การบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ       
และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
    เป้าหมายที ่ 1 แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั ่วประเทศ            
มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน   

• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บท 
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนแม่บทฯ ในแผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ โดยอนุรักษ์ 
ฟื ้นฟู ทรัพยากรน้ำโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการกำกับ ดูแล บังคับใช้ กฎหมายตามมาตรา 78 
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที ่ชุ ่มน้ำ 
แบบมีส่วนร่วม 

(๓) ประเด็นที่ ๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(๓.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ        

ในการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื ้นที ่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ โดยขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย       

ตามแผนแม่บทฯ ในประเด็นที ่ ๖ พื ้นที ่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ โดยพื ้นที ่มีศักยภาพและสมรรถนะ  
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๗๓ 

ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศที่สมดุล ส่งเสริมการจัดการ แผนผังภูมินิเวศสู่ความยั่งยืนระดับภาค และส่งเสริม
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีตัวชี้วัดคือ จำนวนแผนผังภูมินิเวศระดับภาค และจำนวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

(๓.2) แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม     
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

• แนวทางการพัฒนา 
    แนวทางท ี ่  ๑ จ ัดทำฐานข ้อม ูลท ี ่ ใช ้ ได ้ท ุกหน ่วยงานร ่วมกัน  
ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ 
    แนวทางท่ี ๒ จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ 
    แนวทางที ่  ๓ ให ้ความร ู ้  ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วน           
ในการเพิ่มและรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
    แนวทางที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ 
และการสงวนรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
    เป้าหมายที่ 1 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
    เป้าหมายที่ ๒ ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บท 
       แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย    
แผนย่อยการพัฒนาพื ้นที ่ เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที ่มีการบริหารจัดการ                   
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดพื้นที่มีศักยภาพและสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ         
ที่สมดุล โดยประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาแผนภูมินิเวศระดับภาคในการนำระบบบริหารจัดการมลพิษ ขยะ 
น้ำ อากาศ เสียง ที่แหล่งกำเนิดในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพไปขยายผลในระดับพื้นที่ รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมืองนิเวศที่สมดุล (Eco Dashboard) บูรณาการการขับเคลื่อนเมืองคุณภาพ
สิ ่งแวดล้อมกับหน่วยงานในระดับท้องถิ ่น ตลอดจนสื ่อสารและเผยแพร่สารสนเทศของแผนภูมินิเวศ
ระดับประเทศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(๔) ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
 (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ ๑ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

• เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำ
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย      

ตามแผนแม่บทฯ ในประเด็นที ่ ๒๐ การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ โดยพัฒนาองค์กร            
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๗๔ 

มีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย สำหรับผู้บริหาร       
ใช้ในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเดียวกัน และมีความพร้อมรับพลวัตการเปลี ่ยนแปลงในประเด็นใหม่  
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนสู่การให้บริการเชิงรุกกับผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน 
ผู ้ประกอบการ และภาคส่วนที ่เก ี ่ยวข้อง) ได้ร ับบริการที ่รวดเร ็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม มีตัวชี ้วัด  
คือ จำนวนหน่วยงานผ่านการประเมินระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามแนวทาง Excellence Framework  
ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่องค์กรกำหนด ระดับความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤต 
(สารสนเทศ  ภูมิประเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ การสื่อสาร) ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล                   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
และบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละความสำเร็จการพัฒนา
แพลตฟอร์มบร ิการและการร ับร ู ้ส ู ่ประชาชนระดับพื ้นที่  ร ้อยละองค์ความร ู ้ท ี ่ผ ่านการประเมิน                         
เป็น Best Practice และร้อยละองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ 

(4.๒) แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
• แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี ๑  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

แนวทางที ่ ๒  พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

แนวทางท่ี ๓  ปรับวิธีการทำงาน 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

เป้าหมายที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน โดยขับเคลื ่อนเพื ่อพัฒนาองค์การไปสู ่องค์การดิจิทัล ( Digital 
Organization) มีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย 
สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยจัดทำแผนพัฒนาองค์กรดิจิทัลและแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลขององค์กร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต การพัฒนา
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื ่อการบริหารจัดการองค์กร การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและข้อมูลเ ปิดภาครัฐ  
การบูรณาการและบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ระบบวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์อัจฉริยะด้วยระบบแผนที่ดิจิทัลบริการประชาชนระดับพ้ืนที่ มีตัวชี้วัด
คือ ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมาย 
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และร้อยละความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการและการรับรู้สู่ประชาชนระดับพ้ืนที่ 
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๗๕ 

(4.๓) แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ ๑  พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

แนวทางที ่ ๒  กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที ่ต ั ้งอยู่         
บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

แนวทางที ่  ๓  ปร ับเปล ี ่ยนร ูปแบบการจ ัดโครงสร ้างองค์การ         
และออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที ่ ๑  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล          

และมีความคล่องตัว 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ โดยพัฒนาระบบราชการตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐  
เพ ื ่อให ้กระทรวงการเป ็นหน ่วยงานท ี ่ เป ิดกว ้างและเช ื ่อมโยงก ัน ย ึดประชาชนเป ็นศ ูนย ์กลาง                             
และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และมีตัวชี้วัดคือ จำนวนหน่วยงานผ่านการประเมินระบบบริหารจัดการ        
ที่เป็นเลิศตามแนวทาง Excellence Framework 

(4.๔) แผนย่อยที่ ๓ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี ๑  ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน
ในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที ่ ๒  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล       
ในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 

แนวทางที่ ๓  พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางที่ ๔  สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที่ 1  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม มีจริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

       แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยยกระดับการบริหารจัดการคน ให้มีความรู้ มีขีดสมรรถนะสูง
สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการด้านกำลังคน และขีดความสามารถที่เปลี ่ยนแปลง 
ในอนาคต สร้างระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที ่เปิดกว้าง (Massive Open Online Courseware)  
เพื ่อนำมาใช้ในการบริหารระบบการเรียนรู ้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที ่เปิดกว้างเพื ่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้  
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื ่อพัฒนาสู ่นว ัตกรรมให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง มีต ัวช ี ้วัด                        
คือ ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่องค์กรกำหนด สัดส่วนผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง        
ที่สูงขึ้น ร้อยละองค์ความรู้ที่ผ่านการประเมินเป็น Best Practice และร้อยละองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในระดับประเทศ 

(๕) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
แผนแม่บทฯ ในประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
อย่างมีธรรมาภิบาล มีตัวชี้วัดคือ จำนวนหน่วยงานในกำกับที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) และร้อยละการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการด้าน
ประสิทธิภาพ (Performance) ในการกำกับของ ศปท. สป.ทส. ซึ่งผ่านเกณฑ์คะแนน ITA  ๘๕ คะแนนขึ้นไป 

(5.๒) แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที่ 1 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย      
ตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตรวจติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทจุริต          
และประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

(๖) ประเด็นที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

(6.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมายที่ ๑ กฎหมายเป็นเครื ่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์       

จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทฯ ในประเด็นที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่มี
มาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม ดำเนินการเกี ่ยวกับ 
การข ับเคล ื ่อนระบบย ุต ิธรรมส ิ ่ งแวดล ้อมเพ ื ่ อลดผลกระทบท ี ่ เก ิดจากการข ับเคล ื ่อนนโยบาย  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดคือ ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก กฎหมายที ่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที ่เป็นอุปสรรค 
ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
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(6.๒) แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนากฎหมาย 
• แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ ๑ พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป ้าหมายท ี ่  1 กฎหมายไม ่ เป ็นอ ุปสรรคต ่อการพ ัฒนาภาครัฐ 

และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ที่มุ ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 
โดยทั่วถึง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนย่อยการพัฒนากฎหมาย โดยดำเนินการเกี่ยวกับการการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนแก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต  
หรือการประกอบอาชีพ และการเร่งรัดการออกอนุบัญญัติที ่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลการบังคับใช้กฎหมาย  
ในการรองรับการทำงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  พัฒนาบุคลากร 
ในกระบวนการย ุต ิธรรมม ีความเช ี ่ยวชาญ และตระหนักถ ึงม ิต ิความเช ื ่อมโยงระหว ่างประเด็ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเร่งพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ
ทางศาลในการระงับข้อพิพาท และเข้าถึงการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการกำหนดทิศทางนโยบาย แนวปฏิบัติ 

(๗) ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป ้าหมายท ี ่  ๑ ม ูลค ่าการลงท ุนว ิจ ัยและพ ัฒนา นว ัตกรรม 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผน

แม่บทฯ ในประเด็นที ่ ๒3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนาองค์ความรู ้สู ่การสร้างนวัตกรรม 
ที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมทุกมิติในทุกระดับ  มีตัวชี ้ว ัดคือ 
ร้อยละองค์ความรู้ที่ผ่านการประเมินเป็น Best Practice 

(7.2) แผนย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
• แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ ๑  พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมายที่ 1  การประยุกต์ใช้ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ ่งแวดล้อม โดยพัฒนาองค์ความรู้สู ่การสร้างนวัตกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกมิติในทุกระดับ จัดทำคู่มือการจัดการ
ความรู้ทั่วทั้งองค์กร ที่ประกอบด้วยแผนที่การจัดการความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ วิธีการ เครื่องมือ 
การยกย่องชมเชยและการนำความรู้ที่จัดการแล้วไปสู่การพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร สื่อสารแนวทาง
การจ ัดการความร ู ้ ในท ิศทางและเป้ าหมายเด ียวก ันท ั ้ งองค ์กร พ ัฒนา Change Agent เพ ื ่อสร ้าง 
การเปลี ่ยนแปลงว ัฒนธรรมการเร ียนร ู ้ขององค์กร จ ัดเวทีแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ท ั ้งในระดับองค ์กร  
และระดับประเทศ จัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อการเข้าถึง เข้าใจ และนำไปพัฒนาการทำงานอย่าง
สะดวก ง่าย สร้างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ ทส. และหลักสูตรอื่น ๆ ให้รองรับระบบการ
เร ียนรู ้ในอนาคตจากเนื ้อหาหรือข้อมูลในแต่ละหน่วยงานของ ทส. ทั ้ง Hard Skills และ Soft Skills  
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของ ทส. จัดหาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง 
(Massive Open Online Courseware) เพื ่อนำมาใช้ในการบริหารระบบการเรียนรู ้ออนไลน์ขนาดใหญ่  
ที่เปิดกว้างของ ทส. (MNRE MOOC) 

(8) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 

(8.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย

และอย่างต่อเนื่อง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื ่อนเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทฯ ในประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก โดยมีการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (BCG Model) ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการส่งเสริมการผลิต การบริโภคสินค้า และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ มีตัวชี้วัดคือร้อยละความสำเร็จ
ภายใต้แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ.2560-2579 (SCP Roadmap 2017- 2036)       
 

(8.2) แผนย่อยที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

• แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

เป้าหมายที ่ 1  ผู ้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม

แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมการผลิต การบริโภค
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สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่           
แบบบูรณาการ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนในการส่งเสริมการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างให้เกิดกลไกการตลาดการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               
โดยการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู ้บริโภค  ให้เกิดพลังการขับเคลื ่อน (เพิ ่มพลัง Demand side)  
สร้าง platform การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ให้เกิด Green Society ในสังคม ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ให้มีศักยภาพในการ
แข่งขัน ด้วยระบบการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม (Self Declare) 

๒. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๑) เป้าหมายที่ ๑ มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
   ๒) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที ่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื ้นฐานเพื ่อส ่งเสริมการฟื ้นฟู          
และพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 
  ๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยจัดทำ
กระบวนการรองรับการจัดการภาวะวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตแบบบูรณาการ เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรที่ทำหน้าที่ในภาวะวิกฤต ทำแผนการฝึกอบรม 
และแผนการซ้อมแผนฉุกเฉินในทุกมิติ และกับคู่ความร่วมมือ จัดทำระบบการรายงานและเตือนภัย รวมทั้ง  
การคาดการณ์ การพยากรณ์ภาวะวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ จัดเก็บ  
องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นคลังความรู้ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในอนาคต              
ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต 

๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑) ประเด็นการปฏิรูป 
   (๑.๑) ทรัพยากรทางบก 
   (๑.๒) ทรัพยากรน้ำ 
   (๑.๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
   (๑.๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   (๑.๕) สิ่งแวดล้อม 
   (๑.๖) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  (2.๑) มีการรักษา ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และยั ่งยืน         
เป็นฐานการพัฒนา ประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  (๒.2) ดูแล รักษา สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษ 
และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๘๐ 

  (2.๓) รักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้ง
ของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  (2.๔) พัฒนาระบบบริหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่ งแวดล ้อม                
ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  
สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศ             
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ   
 ๓) กิจกรรม 
   (3.๑) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยชุมชน                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ 
   (3.๒) ดำเนินการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
   (๓.3) โครงสร้างองค์กรมีความสอดรับกับแผนงานและการบริหารจัดการ  
  ๔) เป้าหมายกิจกรรม 

(4.๑) ทรัพยากรทางบก 
(4.1.1) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

(1) ประเทศไทยมีพื ้นที ่ป ่าไม้ที ่ เหมาะสมกับกับความสมดุล          
ของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ 

(2) สามารถหยุดยั ้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้       
และสัตว์ป่าของชาติ อย่างยั่งยืน 

(3) มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม เพื ่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึง  
ถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

(4)  ระบบการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรป ่าและส ัตว์  ป ่าไม้                       
มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

(๔.1.2) ทรัพยากรดิน 
(1) ประเทศไทยมีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้อง

และเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(2) ที่ดินการเกษตรมีความสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์ที ่ดิน        

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) เกษตรกรม ีความร ู ้ความเข ้าใจในการใช ้ประโยชน ์ที่ ดิน          

อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
(๔.1.3) ทรัพยากรแร่ 

(1) ประเทศมีความมั ่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ                
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ม ีความเหมาะสม เป็นธรรม       
และคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 

(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม 
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(๔.๒) ทรัพยากรน้ำ 
(1) สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคง

และยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำ 
(2) เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ำต้นทุน 

รวมทั้งระบบการกระจายน้ำ 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ 
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 

(๔.๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(1) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์

และยั่งยืนเป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ             

และมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ 
(3)  เก ิดความสมด ุลระหว ่างการอน ุร ักษ ์และการใช ้ประโยชน์                  

ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม           
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(4) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ
บนพื ้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื ่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สอดคล้อง                        
กับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ 

(๔.๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(1) ระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
(2) ระบบการวิจัยและนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศ มีทิศทางที่ชัดเจน ในการสร้างสมดุลในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภายใต้ Thailand 4.0 และยกระดับการวิจัยและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน 

(3) ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถยกระดับเป็นจุดแข็งของประเทศ
ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม
อย่างยุติธรรม และเท่าเทียม สอดคล้องกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(4 )  การม ีส ่ วนร ่ วมของประชาชน ช ุมชน และภาคส ่ วนต ่ าง  ๆ  
ในการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์และได้รับผลประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างเสริมความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๔.๕) สิ่งแวดล้อม 
(1) ระบบบริหารจัดการมลพิษที ่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผล 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน 
(2) การผลิตและการบร ิโภคสินค้าที ่ เป ็นมิตรต ่อส ิ ่งแวดล้อมนำไป 

สู่การเจริญเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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( 3)  ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ร ะห ว ่ า ง ภ า ค ร ั ฐ  เ อ ก ช น  แ ล ะป ร ะช า ช น  
ในการจัดการมลพิษ ทำให้เกิด ความไว้วางใจและความสำเร็จในการลดมลพิษ 

(๔.๖) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1)  ม ี การบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม 

ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 
(2) ลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนากับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ 
(3) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน 
(4) การมีส ่วนร ่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation)  

ของประชาชนองค์กร ช ุมชน องค์กรภาคประชาสังคม ในการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม   

๔. กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
   4.1) กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ เพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

 (4.1.1) เป้าหมายกิจกรรมปฏิรูป  
• หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในท่ีดินป่าไม้          

ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ  
• ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง

และชุมชน มีจำนวนเพิ่มขึ้น  
• จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง

หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
• อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการ

ของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างเหมาะสม 
 (4.1.2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  

 ขั้นตอนที่ ๑ หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดิน
ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนที่ ๒ เพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน 
และพ้ืนที่สีเขียว ในเขตเมืองและชุมชน 

 ขั้นตอนที่ ๓ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี ่ยวกับ         
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

 ขั ้นตอนที ่ ๔ พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการ 
จากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ 

๔.๒) กิจกรรมปฏิร ูปที ่ ๔ ปฏิร ูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

 (4.2.1) เป้าหมายกิจกรรมปฏิรูป 
• ควบคุม ลด และขจัดมลพิษท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
• การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
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 (4.2.2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ขั ้นตอนที่ ๑ ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขต

ควบคุมมลพิษ และจัดล้าดับความสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษโดยให้มีการทบทวน 
ปัจจัยอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการรองรับด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นท่ี 

ขั้นตอนที่ ๒ เพิ่มกลไกในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในการเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๖๐ ตามแผนปฏิบัติการเพื่อลด       
และขจัดมลพิษ โดยการเพิ่มรูปแบบและวิธีการของการสั่งการต่อเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนภูมิภาคที่เกี ่ยวข้อง          
กับการดำเนินแผนงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ 
     ขั้นตอนที่ ๓ เสนอของบประมาณที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบ ัต ิการลดและขจัดมลพิษ รวมทั ้งการใช้งบประมาณจากกองทุนสิ ่งแวดล้อม (มาตรา ๖ 1
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ขั้นตอนที่ ๔ ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ป้องกันและฟื ้นฟูสิ ่งแวดล้อมจากผู ้ท ี ่ก ่อมลพิษสิ ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และก ำหนดวิธ ีการ 
ใช้งบประมาณที่สามารถกลับมาดำเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษนั้น 
     ข ั ้นตอนท ี ่  ๕ ประสานต ิดตาม และเร ่ งร ัดการดำเน ินการ               
ตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ 

ข ั ้นตอนที ่  ๖ เสนอร ่างประกาศยกเล ิกเขตควบคุมมลพิษ              
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที ่  ๗ ประกาศยกเล ิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด            
เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาได้สำเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด 

ขั้นตอนที่ ๘ กำหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกัน 
และควบคุมมลพิษ คงไว้ในพ้ืนที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

๕. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ  
๑) ประเด็นการปฏิรูป 

(1.1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
(1.2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(1.3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
(1.4) กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1.5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ  

๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
(2.1) สร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการ

และความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล  
(๒.2) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทัน       

ต่อการเปลี่ยนแปลง และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง  



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๘๔ 

(2.3) พัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ           
และยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมนำการพัฒนาประเทศ  

(๒.๔) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจ              
ผู้มีความรู้ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

(๒.๕) สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล 
   ๓) กิจกรรม 

(3.1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
(3.2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว   

และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
(3.3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา

และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม 
(3.4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
(3.5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิด

ความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

๖. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
   ๑) วัตถุประสงค์ที ่ 1.4 เพื ่อรักษาและฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
   2) เป้าหมายรวม 
     (๒.๑) เป้าหมายรวมที่ ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 
ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ในประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก           
ในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณ
หรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที ่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ ่มขึ ้น และรักษาคุณภาพน้ ำ           
และคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   
     (๒.๒) เป้าหมายรวมที ่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ       
ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง 
และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำ
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ
และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากร
ภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
     ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
    เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั ่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ       
ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ  
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    เป้าหมายที ่ ๓ สร้างคุณภาพสิ ่งแวดล้อมที ่ดีลดมลพิษและลดผลกระทบ         
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
    เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถ     
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    เป้าหมายที ่ 5 เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื ่อลดความเส ี ่ยง 
จากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
   (3.2) แนวทางการพัฒนา  
    (๑) การรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
     (1.1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ 
    (1.2) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
  (1.3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
  (1.4) ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง  
   (1.5) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
  (2) เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน 
  (2.๑) เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... 
   (2.๒) เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำอย่าง
บูรณาการทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ 
   (2.3) ผลักดันกระบวนการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับ
นโยบายแผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มแม่น้ำ 
  (2.๔) เพิ ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนและระบบ
กระจายน้ำให้ดีขึ้น 
  (2.๕) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการจัดสรรน้ำต่อหน่วยในภาค 
การผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น 
   (๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  (๓.๑) เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต 
ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื ่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
  (๓.๒) เพิ ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที ่ลุ ่มน้ำวิกฤต          
และลุ่มน้ำสำคัญอย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด 
  (๓.๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
  (๓.๔) ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเมืองเพื่อรองรับ        
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
   (๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  (๔.๑) ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อม 
  (๔.๒) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
  (๔.๓) ส่งเสริมการท่องเที ่ยวที ่ยั ่งยืน โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ         
ในการรองรับของระบบนิเวศ 
  (๔.๔) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน 
  (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ ่มขีดความสามารถ        
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๕.๑) จัดทำและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๕.๒) พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก       
ในทุกภาคส่วน 
  (๕.๓) ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
การจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  (๕.๔) เพิ ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๕.๕) สร้างความรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม      
ของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๖) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  (๖.๑) บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน 
  (๖.๒) เสร ิมสร ้ างข ีดความสามารถในการ เตร ี ยมความพร ้ อม               
และการรับมือภัยพิบัต ิ
  (๖.๓) พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน  
  (๖.๔) พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
  (๖.๕) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ 
  (๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง       
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๗.1) ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 
  (๗.2) ผลักดันการนำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 
  (๗.3) สร้างจิตสำนึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วม    
ของประชาชน 
  (๗.4) ทบทวนแก้ไขกฎหมาย 
  (๗.5) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
  (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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  ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  (๔.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ      
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ   
   เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
   เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
   เป้าหมายที่ ๔ ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
  (๔.2) แนวทางการพัฒนา 
    (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
    (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลัง ภาครัฐ    
    (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล   
    (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
    (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๗. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
    1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที ่๑๑ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเพื่อให้การจัดการ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั ่นคง ความยั ่งยืน และมีความสมดุล 
กับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 

 ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  แผนที่ 19 การรักษาความมั่นคง 
ด้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม รองร ับนโยบายที่  ๑๑  : ร ักษาความม ั ่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
     ๔) ตัวช้ีวัด 
  (๑) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
   (๒) ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ และสามารถป้องกัน
หรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย 
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    ๕) กลยุทธ์ 
 (๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั ่งยืนโดยกำหนดพื้นที่          
การอนุรักษ์ท่ีชัดเจน 
 (๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึก และตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง และยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
 (๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กบัการปกป้องสิทธิชุมชน
และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที ่เกิดขึ ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมายรวมถึง
พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 (๔) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนำเข้าวัตถุมีพิษสารเคมี
อันตรายและกากของเสียต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย
และปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (๕) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  การปรับปรุง
กฎหมายระเบียบเพื่อให้มีการรักษาคุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า เพื่อให้          
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 (๖) ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื ่อเป็นภาคีด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า และขยะทะเล เป็นต้น 

๘. ถ้อยคำแถลงนโยบายรัฐบาล 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
นโยบายที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ

เติบโตอย่างย่ังยืน 

๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญกับการเพ่ิม
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล  
และยั่งยืน ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่าชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 
หยุดยั้งการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมาย
ป่าไม้ที่ซ้ำซ้อนเร่งคืนพื้นที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า 
และสามารถทำกินได้อย่างเหมาะสม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื ้นที่เสี ่ยงต่อการถูกบุกรุก  
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน 

๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรร
ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำและมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ  
ไปอยู ่ในครอบครองของผู ้ที ่มิใช่เกษตรกรและผู ้ยากจน จัดทำระบบฐานข้อมูลเพ่ื อการบริหารจัดการที ่ดิน  
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๘๙ 

จัดทำหลักฐาน การถือครองที ่ด ินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที ่แสดงแนวเขตที่ด ินของรัฐให้ชัดเจน  
และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน  
กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยง
กับแผนบริหารจัดการน้ำ ๒๐ ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ำ
สะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชน  
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำ
บาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับ
สากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ำ พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำและสร้างระบบจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำในชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ 

๑๐.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ
การพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม 
เป็นธรรม และคำนึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดทำเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร่และมีการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื ่น ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล  
และชายฝั่ง โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโดยใช้แผนที่การจำแนกเขตทางทะเล
และชายฝั ่ง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้ งมลพิษ 
และขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดทำผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และกำหนดพื้นที่การพัฒนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ รักษาแนวปะการัง
ที่สำคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์หายาก 

๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยมุ ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและปลอดฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน กำหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
ทั ้งระบบ และการสร้างความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื ่อลดความเสียหาย 
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้ 

๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  เพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการนำความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสีย เพื่อนำไป  
ใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคท่ีหลากหลายและทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบาย
ในการเพิ ่มขีดความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม  
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๙๐ 

และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขา  
กับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริม
และให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนำกลับมาใช้ซ้ำการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย 
รวมทั้งพัฒนาโรงงานกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 
 

๓.๑.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
• แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

(สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) 
• แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 

(กรมควบคุมมลพิษ) 
• นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

(อนุกรรมการจัดทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ) 
• แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 

(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
• นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2580 

(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
• แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2565 

(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
• แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 รายสาขา 

(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
• แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564  

และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

• แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

• นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 
(สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

• แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2565) 
(สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

• แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  (คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ) 
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ภาพที่ ๔ ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

แผนแม่บท ทส. 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของ ทส.  
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๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสมดุลและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชน 
อย่างทั่วถึงและรักษาระบบนิเวศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 เพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   : ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
เป้าประสงค์ที่ 1.1   : ประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ 1   : เสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมที่สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 
ตัวช้ีวัด   : ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) 

โครงการ 1   : โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชน 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) กำหนดปัจจัยการขับเคลื่อนการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้กับประชาชน 
2) จัดทำวิธีการ กระบวนการในการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ให้กับประชาชน 
3) สร้างระบบและรูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง 
4) จัดทำระบบประเมินและติดตามยกระดับให้คนไทยมีคุณลักษณะ 

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
5) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
  

เป้าประสงค์ที่ 1.2   : พ้ืนที่มีศักยภาพและสมรรถนะในการขับเคลื่อนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ 2   : ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด   : จำนวนแผนผังภูมินิเวศระดับภาค (Ecological Spatial Plan) 

(แผนผังภูมินิเวศ คือ ยุทธศาสตร์และกระบวนการการสร้างความสมดุล 
และการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา เป็นการพัฒนา 
ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน แผนผังภูมินิเวศตั้งอยู่บนฐานของระบบนิเวศและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคี มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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หรือเพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบัน แต่เพื่อคุณภาพชีวิต 
และผลประโยชน์ที่ยั่งยืน) 

โครงการ 2   : โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สู่ความยั่งยืนระดับภาค 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) พัฒนาและบูรณาการแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติของแผนที่ภูมิศาสตร์

เดียวกัน โดยบูรณาการผังต่างๆ เข้าด้วยกันเช่น ผังเมือง ผังพลังงาน 
ผังเศรษฐกิจ 

2) เพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายที่มีความยั่งยืนทางภูมินิเวศ  
3) ติดตามการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจัดการ (Eco Dashboard) 
  

ตัวช้ีวัด   : จำนวนเมืองที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการ 3   : โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) ทบทวนเกณฑ์การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในแต่ละระยะ 1-4  
2) สร้างภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม

ส่งเสริมให้เกิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
3) ถ่ายทอดและจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดการพัฒนาเมือง

สิ่งแวดล้อมยั่งยนื ให้แก่ภาคีเครือข่าย และกระตุ้นให้ท้องถิ่น 
เข้าสู่การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

4) ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามระยะการพัฒนาเมืองตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

  
เป้าประสงค์ที่ 1.3   : องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 

เพ่ือขับเคลื่อนสู่การให้บริการเชิงรุกกับผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง) ได้รับบริการ      
ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 

กลยุทธ์ 3   : ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด   : จำนวนหน่วยงานผ่านการประเมินระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ        

ตามแนวทาง Excellence Framework  
โครงการ 4   : โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการสู่ความเป็นเลิศ 

แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) พัฒนาระบบราชการตามแนวทางระบบราชการ 4.0  
2) ขับเคลื่อนการเป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 
3) ปรับปรุงกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมการทำงาน 

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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4) ยกระดับการบริหารจัดการคน ความรู้ ให้มีขีดสมรรถนะสูง           
และเป็นองค์กรทันสมัย 

  
ตัวช้ีวัด   : จำนวนหน่วยงานในกำกับที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
โครงการ 5   : โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) สร้างความตระหนัก จิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี และส่งเสริม   

การทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2) เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล  
เป้าประสงค์ที่ 2.1   : มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า       

ในเชิงเศรษฐมิติ 
กลยุทธ์ 4   : จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

ตัวช้ีวัด   : 
 

ดัชนีความเชื่อมั่นของสาธารณชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 

โครงการ 6   : โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ในระดับภาค ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒) ประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โครงการ 7   : โครงการยกระดับความร่วมมือการรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน (Public Private Social Partnership) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
๑) กำหนดนโยบาย และประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการเข้าร่วม

ในพันธกรณีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในระดับภาค ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัด   : 
 

ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่เกิดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GDP Impact) 

โครงการ 8   : โครงการการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ (System of Environmental Economics 
Accounting : SEEA)  
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) ศึกษา สำรวจ จัดทำแผนที่ ระบุพิกัด รวมทั้งประเมินปริมาณและมูลค่า

ของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทแต่ละชนิด ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณและมูลค่าในแต่ละปี 

2) จัดทำระบบบัญชเีศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรรมชาต ิ
และระบบการรายงานที่แสดงถึงสถานภาพและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ในปริมาณและมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 9   : โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) รวบรวมผลการดำเนินงานจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
2) พัฒนาวิธีการประเมิน Economic Impact Assessment ให้พร้อมใช้ 
3) ประเมินโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติเทียบกับแผนการ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือหามูลค่าทางเศรษฐกิจ 
4) นำผลการประเมินมาทบทวนแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ ตามเป้าหมาย 
  

กลยุทธ์ 5   : สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดความสมบูรณ์เชิงพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด   : ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียว 

โครงการ 10   : 
 

โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) พิทักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก และส่งเสริม ฟื้นฟู  

ความสมบูรณ์ทางนิเวศด้วยการเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียว 
2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคสังคม ให้เกิดการบูรณาการในระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างมีทิศทาง 

3) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ และมาตรการ ในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ให้เกิดความสมบูรณ์ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 

4) ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 
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โครงการ 11   : 
 

โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่า 
2) บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงพ้ืนที่ 

โครงการ 12   : 
 

โครงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ และมาตรการ ในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
ให้เกิดความสมบูรณ์ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติป้องกัน 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า ด้วยการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
กับศักยภาพของพ้ืนที่และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 

โครงการ 13   : 
 

โครงการอนุรักษ์ คุ้มครองและรักษาสัตว์ป่า และสถานภาพสัตว์ป่า 
ที่ถูกคุกคาม 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) พัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
2) ส่งเสริมสภาพแวดล้อม รักษาสถานภาพสัตว์ป่า เพื่อรักษาพ้ืนที่ป่า 

  
ตัวช้ีวัด   : จำนวนพ้ืนที่ที่ผ่านการประเมินคุณค่าเป็นอุทยานธรณีตามแนวทางสากล 

(UNESCO Geoparks) 
โครงการ 14   : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO 

Geoparks)  
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) พิทักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก และส่งเสริม ฟื้นฟู  

ความสมบูรณ์ทางนิเวศ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพ้ืนที่อุทยานธรณี 

2) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ และมาตรการ ในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ให้เกิดความสมบูรณ์ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
ตัวช้ีวัด   : ร้อยละของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เฉพาะได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา

และเพ่ิมมูลค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการ 15   : โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เฉพาะ 

(เกาะ ถ้ำ) 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) พิทักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก และส่งเสริม ฟื้นฟู  

ความสมบูรณ์ทางนิเวศ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพ้ืนที่เฉพาะ  
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2) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ และมาตรการ ในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ให้เกิดความสมบูรณ์ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
ตัวช้ีวัด   : ร้อยละของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาและเพ่ิมมูลค่า

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการ 16   : โครงการเพ่ิมศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ 

และการใช้ประโยชน์เชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) พิทักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติเชิงรุก และส่งเสริม ฟื้นฟู          

ความสมบูรณ์ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน             

และภาคสังคม ให้เกิดการบูรณาการในระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างมีทิศทาง 

3) เสริมสร้างกลไก เครื่องมือ และมาตรการ ในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ให้เกิดความสมบูรณ์ทางนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
ตัวช้ีวัด   : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร  (Biodiversity, Coastal Protection, Carbon 

Storage, Clean Waters, Coastal Livelihoods & Economics, Natural 
Products, Sense of Place, Tourism recreation) 

โครงการ 17   : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพมหาสมุทร 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) วางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและการดำเนินงานด้าน Biodiversity, 

Coastal Protection, Carbon Storage, Clean Waters, Coastal 
Livelihoods & Economics, Natural Products, Sense of Place, 
Tourism recreation  

2) วิเคราะห์ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ 
3) จัดทำแผนบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และขับเคลื่อนทางกฎหมาย 
4) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผน 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   : สร้างความสมดุลและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง

และรักษาระบบนิเวศ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1   : สร้างสมดุลระหว่างต้นทุนน้ำที่มีอยู่และน้ำที่ถูกใช้ไปให้เหมาะสมกับบริบท

และความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ 6   : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ เพื่อการจัดสรรน้ำ 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด   : 1. ปริมาณน้ำเพ่ิมขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (ทน.) 

2. พ้ืนที่รับประโยชน์ (ไร่) (ทน.) 
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โครงการ 18   : โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ และโครงข่ายน้ำ
อย่างเป็นระบบ 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
พัฒนาเพิ่มศักยภาพความจุกักเก็บน้ำ และก่อสร้างระบบกระจายน้ำ 
รวมถึงโครงข่ายน้ำอย่างเป็นระบบ 

  
ตัวช้ีวัด   : 1. ปริมาณน้ำเพ่ิมขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (ทบ.) 

2. ประชาชนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) (ทบ.) 
3. พ้ืนที่รับประโยชน์ (ไร่) (ทบ.) 

โครงการ 19   : โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำ 
อย่างเป็นระบบ  
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
การสำรวจศักยภาพและพัฒนาน้ำบาดาล 

  
ตัวช้ีวัด   : ร้อยละของทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู (แหล่งน้ำ

ธรรมชาติที่มีพ้ืนที่ผิวน้ำมากกว่า 1,000 ไร่ 372 แหล่งน้ำ แหล่งน้ำ
สาธารณะ 64,841 แห่ง) 

โครงการ 20   : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพ้ืนที่ชุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรน้ำโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการกำกับ ดูแล 
บังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ               
พ.ศ. 2561  

  
กลยุทธ์ 7   : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ  

และจัดการสภาวะวิกฤตน้ำ 
ตัวช้ีวัด   : ระดับความมั่นคงทรัพยากรน้ำในส่วนที่ ทส. รับผิดชอบ 

โครงการ 21   : โครงการจัดสรรทรัพยากรน้ำตามกฎหมาย 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) พัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความม่ันคง 

ด้านอุปโภคบริโภค 
2) พัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความม่ันคงด้านสิ่งแวดล้อม 
3) จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ 

  
ตัวช้ีวัด   : ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ    

และเตือนภัย 
โครงการ 22  : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวัง การวิเคราะห์      

และประเมินสถานการณ์ การแจ้งข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย  
และจัดการสภาวะวิกฤต  
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แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
เพ่ิมประสิทธิภาพ ติดตั้ง บำรุงรักษาสถานีตรวจวัด เฝ้าระวัง  
คาดการณ์สถานการณ์ และแจ้งข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย 
 

ตัวช้ีวัด   : จำนวนแหล่งน้ำมีคุณภาพน้ำเป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์       
ที่กำหนด 

โครงการ 23   : โครงการยกระดับคุณภาพแหล่งน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) บังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนา         

น้ำสาธารณะ 
3) สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   : ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ 4.1   : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
สมดุลตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) 

กลยุทธ์ 8   : ดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) 
ตัวช้ีวัด   : ร้อยละความสำเร็จภายใต้แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

พ.ศ. 2560-2579 (SCP Roadmap 2017-2036) (Joint Mission)  
โครงการ 24  : โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนตามแนวทาง

ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหมสู่่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) 
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมการผลิต การบริโภคสินค้า    

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม          
ที่เก่ียวข้องกับการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่แบบบูรณาการ 

3) สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน           
ในการอุปโภคและบริโภคสินค้าที่ผ่านมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน           
ในการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5) เสริมสร้างให้เกิดกลไกการตลาดการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้บริโภค 
ให้เกิดพลังการขับเคลื่อน(เพ่ิมพลัง Demand side) 

6) สร้าง platform การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้การผลิต  
การบริการและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                     
ให้เกิด Green Society ในสังคม 

7) ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน    
ด้วยระบบการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม (Self Declare) 
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๑๐๐ 

โครงการ 25  : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ และวัสดุเหลือใช้ภายใต้แนวคิด 
“เศรษฐกิจหมุนเวียน” Circular Economy  
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) การพัฒนากลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ 
3) ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (Upcycle)  

มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงหลักการใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4) การส่งเสริมและพัฒนาระบบที่เอ้ือต่อการรีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ 

โครงการ 26  : โครงการขับเคลื่อน Bio Economy 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
สนับสนุนการดำเนินงานในการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการขับเคลื่อน Bio Economy 

โครงการ 27  : โครงการประเมินความคุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) รวบรวมข้อมูล metadata และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพ่ือศึกษา 

วิธีการเก็บข้อมูลและการคำนวณ เพ่ือให้ได้แนวทางที่เป็นสากล 
หรือสหประชาชาติกำหนด 

2) รวบรวมข้อมูลการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการนำเข้า 
ส่งออก และข้อมูลสถิติเก่ียวกับการผลิตและการบริโภคทรัพยากร    
ของประเทศ อาทิ ชีวมวล เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่โลหะ และแร่อโลหะ 
ระหว่างปี 2559 ถึงปีปัจจุบัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) พัฒนาค่าฟุตพริ้นต์วัสดุ (Material Footprint; MF) การบริโภควัสดุ
พ้ืนฐานในประเทศ (Domestic Material Footprint; DMF)           
และข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อาทิ การเกิดของเสีย การใช้ที่ดิน       
การใช้พลังงาน และก๊าซเรือนกระจก 

4) ทวนสอบข้อมูลค่าฟุตพริ้นต์วัสดุ และการบริโภควัสดุพ้ืนฐาน          
ในประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ 

5) สัมภาษณ์ผู้กำหนดนโยบายจากภาคเกษตร ดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง     
แร่ธาตุ พลังงาน อุตสาหกรรม และพาณิชย์ เพ่ือหาทางออก               
การกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

6) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผลักดัน         
การปฏิบัติให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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๑๐๑ 

ตัวช้ีวัด   : ร้อยละชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึน 

โครงการ 28  : โครงการส่งเสริมให้พ้ืนที่/ชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุน         
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
สนับสนุนองค์ความรู้ ให้พ้ืนที่ / ชุมชน ได้มีโอกาสรับการสนับสนุน  
จากกองทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน               
ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์                       
และเกิดความคุ้มค่ากับประชาชน 

  
ตัวช้ีวัด   : ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดการสิ่งแวดล้อม           

สู่การพัฒนาที่ยังยืน (Green City) 
โครงการ 29  : โครงการส่งเสริมศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือ 

การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีคู่มือการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
2) มีกระบวนการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
3) ติดตามจัดเก็บองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ 
4) เสริมสร้างให้เกิดกลไกการตลาดการบริโภคสินค้าและบริการ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่าย
ผู้บริโภค ให้เกิดพลังการขับเคลื่อน (เพ่ิมพลัง Demand side)  

5) สร้าง platform การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้การผลิต 
การบริการและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิด Green Society ในสังคม  

6) ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
ด้วยระบบการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม  
(Self Declare) 

  
กลยุทธ์ 9   : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด   : ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม Environmental Performance Index (EPI) 
เฉพาะส่วนที่ ทส. รับผิดชอบ Air Quality (20%) Sanitation & Drinking 
Water (16%)  Climate Change (24%)    

โครงการ 30  : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) จัดทำ ขับเคลื่อน และติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
2) จัดทำแผนการบริหารจัดการตามแนวทางดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 

Environmental Performance Index (EPI) เฉพาะส่วนที่ ทส. 
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๑๐๒ 

รับผิดชอบ Air Quality (20%) Sanitation & Drinking Water (16%) 
Climate Change (24%)  

3) รวบรวม ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม 

4) ยกระดับการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ การจัดการคุณภาพอากาศ เสียง     
และความสั่นสะเทือน การจัดการคุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ   
ขยะอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

  
ตัวช้ีวัด   : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนลดลง 

จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกรณีปกติ 
โครงการ 31  : โครงการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

ด้วยการใช้กลไกราคาแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) กำหนดแผนและนโยบายการจัดตั้งตลาดซื้อขายปริมาณ                

ก๊าซเรือนกระจกในประเทศ  
2) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และผลกระทบที่เกิดข้ึน  
3) พัฒนาตลาดคาร์บอนทุกภาคส่วน  
4) กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายตลาดคาร์บอนภายในประเทศ ในวงกว้าง  
5) ประเมินและจัดทำรายงานเพ่ือขับเคลื่อน Zero Emission 

โครงการ 32  : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) จัดทำนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง              
สภาพภูมิอากาศ และติดตามประเมินผล 

2) บูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เข้าสู่นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของประเทศ 

3) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก            
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ 
การเงิน ฐานข้อมูล รายงานสถานการณ์ งานวิจัยและองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี การติดตามประเมินผล ท่าทีการเจรจาและกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น  

5) เพ่ิมศักยภาพบุคลากรของทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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๑๐๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   :  เพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่และนวัตกรรมใหม่  
เป้าประสงค์ที่ 5.1   : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 10   : เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต 
ตัวช้ีวัด   : ระดับความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤต  

โครงการ 33   : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) จัดทำกระบวนการรองรับการจัดการภาวะวิกฤต 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤตแบบบูรณาการ 
3) เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรที่ทำหน้าที่ในภาวะวิกฤต 
4) ทำแผนการฝึกอบรม และแผนการซ้อมแผนฉุกเฉินในทุกมิติ               

และกับคู่ความร่วมมือ 
5) จัดทำระบบการรายงานและเตือนภัย รวมทั้งการคาดการณ์  

การพยากรณ์ภาวะวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ            
และภัยพิบัติธรรมชาติ 

6) จัดเก็บองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง เพ่ือใช้เป็นคลังความรู้
ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

  
เป้าประสงค์ที่ 5.2   : องค์กรมีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ได้ข้อมูล         

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
บนฐานข้อมูลเดียวกัน 

กลยุทธ์ 11   : ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด   : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่  

เพ่ือใช้ในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 
โครงการ 34   : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูล 

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
๑) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility : 
TH-BIF) เพ่ือจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ระบบนิเวศ 
การใช้ประโยชน์ งานวิจัย กฎหมาย และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
กับความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒) พัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ             
ของประเทศไทย ในการจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่           
(Big Data) ครอบคลุมข้อมูลทั้งจากหน่วยงานส่วนกลาง  
และระดับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำรวจ และข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  
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๑๐๔ 

๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
และมีความสะดวกในการให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพครอบคลุม        
ความต้องการการใช้งานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๔) พัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์และเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือสืบค้นข้อมูลที่ใช้เทคนิค
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) และนวัตกรรมบริการ 
ในการเข้าถึงข้อมูล และเผยแพร่สู่ประชาชนให้สามารถเข้าถึง  
สืบค้น และใช้ประโยชน์ข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

๕) บูรณาการขยายและเชื่อมต่อหน่วยงานเครือข่ายคลังข้อมูล         
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

๖) พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพ่ือกำกับการดูแล                     
เพ่ิมประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาคลังข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศไทย ภายใต้กรอบการทำงานเป็นทีม 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (Collaborative 
Innovation) การมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำ (Co-creation) 
และการมีวัฒนธรรมดิจิทัลและวัฒนธรรมข้อมูล (Digital and Data 
Culture) 
 

ตัวช้ีวัด   : ร้อยละความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงาน 
และกระบวนการให้บริการประชาชนเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล 

โครงการ 35   : โครงการขับเคลื่อน ทส. สู่องค์กรดิจิทัล  
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์การไปสู่องค์การดิจิทัล (Digital 

Organization) มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการดังนี้ (1) Digital 
Mindset ชุดความคิดของคนในองค์กร (2) Digital Processes 
ระบบงานและกระบวนการภายใน (3) Digital Skills ความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี (4) Digital 
Culture วัฒนธรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

2) พัฒนากระบวนการทำงานเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ Digital (Data Source, 
Data management, Data Analytics, Data Utilization) 

3) ปรับปรุงกระบวนการทำงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสู่ระบบ Digital 
4) จัดทำระบบ Cyber Security  
5) จัดทำรูปแบบการให้บริการประชาชนเป็นระบบอิเลคทรอนิคส์            

(e-Service e-Ticket)  
6) ประมวลผลและสื่อสารสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร            

และใช้เป็นสื่อเผยแพร่สู่ประชาชน 
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๑๐๕ 

เป้าประสงค์ที่ 5.3   : มีระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 

กลยุทธ์ 12   : ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ให้ทันสมัย 

ตัวช้ีวัด   : ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก 
กฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์         
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 

โครงการ 36 : โครงการการจัดทำและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตาม (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
2) เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลไกตาม 

(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
3) เตรียมการจัดทำ (ร่าง) อนุบัญญัติเพ่ือรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติ

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
โครงการ 37   : โครงการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาประเทศ เท่าท่ีจำเป็น รวมถึงไม่ก่อให้เกิดอุปสรรค      
ในการปฏิบัติตามของประชาชน และการเร่งรัดการออกอนุบัญญัติ      
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดผลการบังคับใช้กฎหมายในการรองรับการทำงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) จัดทำระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
ที่มีการประกาศใช้แล้ว โดยจัดให้มีระบบที่สามารถสืบค้น 
และเข้าถึงได้ง่าย 

3) พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความเชี่ยวชาญ และตระหนัก 
ถึงมิติความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) เร่งพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ
ทางศาลในการระงับข้อพิพาท และเข้าถึงการมีส่วนร่วมตัดสินใจ         
ในการกำหนดทิศทางนโยบาย แนวปฏิบัติ 
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๑๐๖ 

เป้าประสงค์ที่ 5.4   : บุคลากรทุกระดับเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เพ่ือรองรับภารกิจ 
ในอนาคต 

กลยุทธ์ 13   : เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
ตัวช้ีวัด   : 

 
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูงตามที่องค์กรกำหนด 
2. สัดส่วนผู้บริหารที่มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

โครงการ 38  : โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์  
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับประเด็นอุบัติใหม่ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความเข้าใจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

ของเทคโนโลยี 
3) เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรอบรู้ (รู้ลึก รู้รอบ รู้เชี่ยวชาญ รู้บูรณาการ) 
4) พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
5) พัฒนาความพร้อมผู้บริหารทุกระดับอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับ       

การเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการด้านกำลังคน                     
และขีดความสามารถท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  
เป้าประสงค์ที่ 5.5   : มีองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนาสู่นวัตกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ 14   : พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทุกมิติในทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด   : 
 

1. ร้อยละองค์ความรู้ที่ผ่านการประเมินเป็น Best Practice  
2. ร้อยละองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ 
3. ร้อยละของ Best Practice ทีผ่่านการวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็น
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 39  : โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน  : 
1) จัดทำคู่มือการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร ที่ประกอบด้วย 

แผนที่การจัดการความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ วิธีการ เครื่องมือ        
การยกย่องชมเชยและการนำความรู้ที่จัดการแล้วไปสู่การพัฒนาองค์กร
และพัฒนาบุคลากร 

2) สื่อสารแนวทางการจัดการความรู้ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
ทั้งองค์กร 

3) พัฒนา Change Agent เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม        
การเรียนรู้ขององค์กร 

4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ  
และระดับโลก 
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๑๐๗ 

5) จัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อการเข้าถึง เข้าใจ และนำไปพัฒนา 
การทำงานอย่างสะดวก ง่าย 

6) สร้างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ ทส. และหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ให้รองรับระบบการเรียนรู้ในอนาคต จากเนื้อหาหรือข้อมูล              
ในแต่ละหน่วยงานของ ทส. ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills          
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของ ทส. 

7) จัดหาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (Massive Open 
Online Courseware) เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารระบบการเรียนรู้
ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้างของ ทส. (MNRE MOOC) 

8) สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ ทส. ประกอบด้วย ดิจิทัลคอนเทนท์ 
(Digital Content) การเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้                  
ผลการประเมิน ประวัติการเรียนรู้ ฯลฯ 

9) แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทุกระดับหรือองค์กรอื่น         
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ใน MNRE MOOC ให้เกิดประโยชน์ 

 

  



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๐๘ 

๓.๓ ประมาณการวงเงนิงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) 
๑. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

(ล้านบาท) 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

117,๑๖๘.898๕ - - - - 

 

1.1 ประมาณการเงินงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)  

วงเงินรวม 
๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์
ใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๑๓๕.๘๖๐๐ ๑๔๐.๔๕๐๐ ๑๔๔.๓๔๐๐ ๑๔๘.๖๒๐๐ ๑๔๘.๖๒๐๐ ๗๑๗.๘๙๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ให้เกิดประโยชนอ์ย่างสมดลุ 

๑๐,๒๖๕.๒๙๐๐ ๙,๗๕๐.๘๘๐๐ ๙,๙๔๒.๒๔๐๐ ๑๐,๑๔๘.๘๕๐๐ ๑๐,๑๙๖.๗๐๐๐ ๕๐,๓๐๓.๙๖๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สร้างสมดลุและยั่งยืน 
ด้านทรัพยากรนำ้ 
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
และรักษาระบบนิเวศ 

๕,๔๖๗.๗๑๐๗ 13,214.2851 ๑๓,๗๙๘.๔๙๔๗ ๑๓,๘๒๙.๐๐๐๔ ๑๒,๖๐๕.๒๕๗๖ 58,914.7485 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ด ี

๑,๑๗๔.๗๓๐๐ ๑,๒๐๔.๗๓๐๐ ๑,๒2๔.๗๓๐๐ ๑,๒๔๔.๗๓๐๐ ๑,๒๖๔.๗๓๐๐ ๖,๑๑๓.๖๕๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕   
เพิ่มศักยภาพองค์กร
รองรับวิถีใหม่และ
นวัตกรรมใหม ่

๒๑๕.๗๓๐๐ ๒๒๕.๗๓๐๐ ๒๒๕.๗๓๐๐ ๒๒๕.๗๓๐๐ ๒๒๕.๗๓๐๐ ๑,๑๑๘.๖๕๐๐ 

วงเงินรวม 17,259.3207 24,536.0751 25,335.5347 25,596.9304 24,441.0376 ๑๑๗,๑68.๘๙๘๕ 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๐๙ 

1.2 แผนภูมิประมาณการเงินงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 117,๑๖๘.898๕ ล้านบาท 

 

 
  

๒. ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

๑) โครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 10.4900   11.5400   11.5400   11.5400   11.5400  56.6500  
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๒) โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนระดับภาค 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 60.0000   60.0000   60.0000   60.0000   60.0000  300.0000  
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๐ 

๓) โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 35.3700   38.9100   42.8000   47.0800   47.0800  211.2400  
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๔) โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการสู่ความเป็นเลิศ 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 75.0000 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๕) โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 75.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 

 

๖) โครงการเสริมสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 75.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 

 

  



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๑ 

๗) โครงการยกระดับความร่วมมือการรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน       
(Public Private Social Partnership) 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 154.0000 154.0000 154.0000 154.0000 154.0000 770.0000 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๘) โครงการการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ                  
(System of Environmental Economics Accounting : SEEA) 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 20.0000 20.0000 154.0000 154.0000 160.0000 508.0000 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๙) โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment) 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 100.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๑๐) โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,232.9800 1,232.9800 1,232.9800 1,232.9800 1,232.9800 6,164.9000 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
  



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๒ 

๑๑) โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

6,653.0300 6,653.0300 6,653.0300 6,653.0300 6,653.0300 33,265.1500 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๑๒) โครงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 281.6300 336.8000 338.2600 338.2600 338.2600 1,633.2100 
เงินรายได้ของน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 

 
๑๓) โครงการอนุรักษ์ คุ้มครองและรักษาสัตว์ป่า และสถานภาพสัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 81.9400 92.8500 104.4200 116.6900 128.5400 524.4400 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 

 
๑๔) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geoparks) 

(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 204.1600 214.1600 224.1600 234.1600 244.1600 1,120.8000 
เงินรายได้ของน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 

 
  



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๓ 

๑๕) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เฉพาะ (เกาะ ถ้ำ) 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 79.6100 199.0200 119.4100 120.0000 140.0000 658.0400 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 

 
๑๖) โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศ         
อย่างสมดุล 

(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

1,362.9400 653.0400 766.9800 950.7300 950.7300 4,684.4200 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 

 
๑๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพมหาสมุทร 

(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 160.0000 160.0000 160.0000 160.0000 160.0000 800.0000 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 

 
๑๘) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ และโครงข่ายน้ำอย่างเป็นระบบ 

(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

1,853.7100 1,946.7100 2,043.7100 2,140.7100 2,240.7100 10,225.5500 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๔ 

๑๙) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำอย่างเป็นระบบ 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

1,067.9702 9,275.7447 10,261.9181 9,813.8345 9,295.2542 39,714.7217 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 

 
๒๐) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 64.7300   64.7300   64.7300  64.7300   64.7300  323.6500  
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๒๑) โครงการจัดสรรทรัพยากรน้ำตามกฎหมาย 

(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

657.9850 1,033.2190 691.1640 989.2740 497.2540 3,868.8960 

เงินรายไดข้องหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๒๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวัง การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  
การแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต 

(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 745.1020 470.1897 499.1640 579.7433 294.9008 2,๖๑9.0998 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๕ 

๒๓) โครงการยกระดับคุณภาพแหล่งน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,078.2135 366.6917 237.8086 240.7086 212.4086 2,1๖๒.8310 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๒๔) โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 150.0000 150.0000 150.0000 150.0000 150.0000 750.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 

๒๕) โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ และวัสดุเหลือใช้ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” 
Circular Economy 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 10.5300 20.5300 30.5300 40.5300 50.5300 152.6500 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 

๒๖) โครงการขับเคลื่อน Bio Economy 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 23.6500 33.6500 33.6500 33.6500 33.6500 158.2500 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๖ 

๒๗) โครงการประเมินความคุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 100.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๒๘) โครงการส่งเสริมให้พ้ืนที่ / ชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 7.7000 7.7000 7.7000 7.7000 7.7000 38.5000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๒๙) โครงการส่งเสริมศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 22.5000 22.5000 22.5000 22.5000 22.5000 1๑2.5000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๓๐) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 895.5500 895.5500 895.5500 895.5500 895.5500 4,477.7500 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๗ 

๓๑) โครงการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยการใช้กลไกราคาแบบบูรณาการ 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 28.0000 38.0000 48.0000 58.0000 68.0000 240.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๓๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 16.8000 16.8000 16.8000 16.8000 16.8000 84.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๓๓) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน ๕๐.๐๐00 ๕๐.๐๐00 ๕๐.๐๐00 ๕๐.๐๐00 ๕๐.๐๐00 ๒๕๐.๐๐00 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๓๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 23.6500 33.6500 33.6500 33.6500 33.6500 158.2500 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๘ 

๓๕) โครงการขับเคลื่อน ทส. สู่องค์กรดิจิทัล 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 500.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๓๖) โครงการการจัดทำและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  พ.ศ. .... 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 4.5800 4.5800 4.5800 4.5800 4.5800 22.9000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 
๓๗) โครงการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 

(ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 37.5000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

๓๘) โครงการพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์     
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 75.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

  



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๑๙ 

๓๙) โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม 
(ล้านบาท) 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕65 ๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 ๒๕69 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 75.0000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 
เงินกู้ต่างประเทศ - - - - - - 
อื่นๆ  - - - - - - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ หลักการและเหตผุล 
 

แผนปฏิบัต ิราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมิติสิ ่งแวดล้อม กับมิติเศรษฐกิจและมิติสังคม  
อย่างบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
ให้มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการสำคัญที่จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
และเป้าประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ความชัดเจนของแนวนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด  
การยอมรับ และความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ รวมทั้งระบบและกลไกการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ที ่มีความเชื ่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั ้งแต่ระดับกระทรวง หน่วยงานจนถึงระดับพื ้นที ่ โดยมีแนวทาง 
การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไปสู่การปฏิบัติ 

2) กำหนดกระบวนการถ่ายทอดตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ  
4) จัดทำแนวทางการสื ่อสารประชาสัมพันธ์ที ่สามารถเข้าถึงบุคลากรและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย  

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เพื ่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับสาระสำคัญ  
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งเน้นกลยุทธ์ เพ่ือให้ความสำคัญกับการสื ่อสารกลยุทธ์  
โดยกำหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารทุกระดับ 

6) ควรกำหนดให้การประชุมแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวาระของการประชุมผู้บริหารประจำทุกเดือน เพ่ือติดตามและทบทวน
ผลการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

ส่วนที ่

๔ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 
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๑๒๑ 

7) สร้างระบบการติดตามประเมินผล และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ  รวมทั้งแนวทางการสร้าง 
ขว ัญกำลังใจในการม ีส ่วนร ่วมขับเคล ื ่อนแผนปฏิบ ัต ิราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายที่กำหนด 
 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามทิศทางทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และแผนอื่นที่เกี ่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
เชื ่อมโยงและเพื่อสะท้อนภาพใหญ่ในการประเมินผลการดำเนินองค์กรตามกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ 
แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบด้วยแนวคิดดุลยภาพที่ยั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard) เชื่อมโยง
การจัดการความยั ่งยืนกับการดำเนินงานของกระทรวงเพื ่อสะท้อนประเด็นทางสังคม และสิ ่งแวดล้อม  
ให้เชื่อมโยงกับความยั่งยืนขององค์กร ให้สามารถจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมและนำไปสู่
การปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ ความยั่งยืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการภายใน และการเรียนรู้  
และพัฒนามุ่งสู่การยกระดับมาตรฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนได้ รับ
ประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน และสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้เกิดการปฏิบัติ เป็นการนำแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) ของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม และตารางตัวช ี ้ว ัด (Scorecard) ที ่ได ้ร ับการยืนยันจากผู ้บร ิหารของกระทรวงแล้ว  
มาเป็นจุดตั้งต้นในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับกระทรวงลงสู่ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดค่าเป้าหมายและการให้น ้ำหนัก โดยออกแบบโครงสร้างน้ำหนัก 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำตารางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายใดมีความสำคัญมากน้อย
เพียงใด ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบการเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อตรวจสอบการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
ว่าสามารถถ่ายทอดไปยังหน่วยงานในระดับต่างๆ ได้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 4 การปรับตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย และน้ำหนัก ให้สอดคล้องกันและเกิดพลังร ่วม  
ทั้งกระทรวง ผ่านการประชุมและสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับหน่วยงานถัดลงไปและระดับบุคคล 
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ภาพที่ ๕ ขั้นตอนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
 

โครงสร้างและน้ำหนักการถ่ายทอด 
โครงสร้างและน้ำหนักการถ่ายทอดกลยุทธ์จากระดับองค์กรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จะใช้ข้อมูลหลั ก

สำหรับการถ่ายทอด โดยจะมีโครงสร้างที่เกิดจาก 2 กลุ ่มตัวชี ้วัด ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 
สู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 

• ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
• ตัวชี้วัดเชิงการปฏิบัติตามหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงาน   
และมีกระบวนการถ่ายทอดเป็นลำดับชั้น ดังภาพที่ ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๖ น้ำหนักการถ่ายทอดยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
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ภาพที่ ๗ กระบวนการถ่ายทอดเป็นลำดับชัน้ 

โดยมีโครงสร้างน้ำหนักการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๘ การถ่ายทอดของส่วนราชการระดับกรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๙ การถ่ายทอดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
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สำหรับวิธีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 
(1) รูปแบบการคัดลอก (Clone) เป็นการคัดลอกทั้งยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายมาตรง 

ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกว่า ตัวชี้วัดร่วม (Common KPI หรือ Joint KPI) 
( 2 )  ร ู ป แบบกา รม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม  ( Contribute) เ ป ็ น ก า รน ำย ุ ท ธ ศ าสตร ์ ไ ปป ร ะย ุ ก ต ์ ใ ช้   

โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด หรือค่าเป้าหมาย แต่ส่วนใหญ่ที่พบคือการเปลี่ยนค่าเป้าหมาย
เป็นแบบการแบ่งค่าเป้าหมาย 

(3) ร ูปแบบกำหนดขึ ้นใหม่ (Create) เป ็นการกำหนดยุทธศาสตร ์หร ือต ัวช ี ้ว ัดข ึ ้นมาใหม่  
แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดเดิม 

(4) รูปแบบที่ไม่เกี่ยวข้อง (Cancel) หน่วยงานนั้น ๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัด 

 

๔.๒ พระราชบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

• พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกำหนดหลักเกณฑ์วิธ ีการติดตาม  

และประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้ถือปฏิบัติ 
หมวด 7 : การประเมินผลและการรายงาน 

มาตรา 46 ให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เพื ่อการวัดผลสัมฤทธิ ์หร ือประโยชน์ที ่จะได้ร ับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตาม  
และประเมินผลการดำเนินงานให้ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมา ณ  
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

มาตรา 47 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ผู ้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ  
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 

มาตรา 48 ในกรณีที ่ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วย 
รับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณหรือรัฐมนตรี  
ผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อทราบ 

มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี
ที่สิ้นสุดนั้น และเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน 

มาตรา 50 ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 
ที ่ส ิ ้นสุด รวมทั ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู ้อำนวยการทราบภายในสี ่ส ิบหกวันนับแต่ว ันสิ ้นปีงบประมาณ  
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๑๒๕ 

เพ่ืออำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา 51 ให้ผู ้อำนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ  
ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น 

• ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

ข้อ 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปกระทำผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหลัก และจะใช้วิธีอื่นตามที่เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่สร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐ
เกินสมควร ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจมอบหมายให้คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนก็ได้ 

ข้อ 5 ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดให้มีการบำรุงรักษา
และพัฒนาระบบเพื่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปใช้ในการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยต้องจัดให้มีระบบเพื่อใช้  
ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้วย โดยระบบดังกล่าว
จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้วย ให้เป็นหน้าที่
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่จะต้องดำเนินการเชื ่อมโยงฐานข้อมูลที ่อยู ่ในความรับผิดชอบ  
ของหน่วยงานของรัฐนั้น เข้ากับระบบดังกล่าวภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้ระบบมีข้อมูลครบถ้วน 
สมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สามารถดำเนินการเชื่ อมโยงฐานข้อมูล 
กับสำนักงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ่กำหนด ให้ชี ้แจงเหตุผลที ่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว  
ได้ให้สำนักงานทราบและร่วมกันกำหนดแนวทางการรายงานรูปแบบอ่ืนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว 

ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด 

ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินงาน 
(2) ความสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
(3) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ 
 (4) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(5) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน ในกรณีที ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ไม่รายงานผลการดำเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามรายการ  
ที่กำหนด ให้สำนักงานแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือหัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ
และองค์กรอัยการทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยเร็ว 



แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 

 

๑๒๖ 

๔.๓ ระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที ่สำคัญของแผนกลยุทธ์ เพื ่อให้เกิดความมั ่นใจว่า  
การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลลัพธ์ ผลผลิต  
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  

1. ระบบบร ิหารการเง ินการคล ังภาคร ัฐ แบบอิเล ็กทรอนิกส ์ : Government Fiscal 
Management Information System (GFMIS)  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำระบบ GFMIS มาเพ่ือใช้ในระบบงบประมาณ 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับและนำส่ง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชีแยกประเภทและระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยมีการนำเข้าข้อมูลในระบบและรายงานผลออกมาในรูปแบบการติดตามผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ ซึ่งจะสามารถรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงกับความเป็นจริงและมีความรวดเร็ว 

2 . ระบบติดตามและประเม ินผลแห่งชาต ิ : Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform (eMENSCR) 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform (eMENSCR) ค ือระบบสารสนเทศที ่ ใช ้ต ิดตาม  ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ สามารถเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
ให้ประชาชนทราบ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล  
รวมทั้งช่วยลดภาระการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่างๆ ของหน่วยงาน  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมนำระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการสำคัญ เพื่อตอบ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่ นคงแห่งชาติ  
รวมถึงแผนปฏิบัติการราชการ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
อักษรย่อหน่วยงาน 

ตัวย่อ ชื่อหน่วยงาน 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สป.ทส. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คพ. กรมควบคุมมลพิษ 
สส. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทน. กรมทรัพยากรน้ำ 
ทบ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
อส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ปม. กรมป่าไม้ 
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทธ. กรมทรัพยากรธรณี 
อ.อ.ป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
อ.ส.พ. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
อสส. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สพภ. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
อบก. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
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ภาคผนวก ค 
คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 
นายจตุพร  บุรุษพัฒน์    ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายพงศ์บุณย์  ปองทอง    รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
คณะผู้จัดทำ 
นางสาววนิดา  แย้มสรวล  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
นางฉฏาธร  สาอุดม   ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นางสาวพิรพร  เพชรทอง  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ 
นางสาวศิริพร  เขื่อนคำ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวประไพศร ี สายสืบ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวภารวี  สืบสำราญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวศันชุดา  โอ้เหรียญ    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวปรางค์พิศ  วิจิตรหงษ์    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวสิริกาญจน์    เอกสถาพร    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวณัฐสุดา  หินสูงเนิน    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวกรรณิการ์   นุ่นรอด     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เลขที่ 92 พหลโยธินซอย 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2278 8664 , 0 2265 6271 
โทรสาร : 0 2278 8647
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