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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

ที่ผ่ำนมำฐำนทรัพยำกรทำงธรรมชำติของประเทศไทยถูกน ำไปใช้ในกำรพัฒนำจ ำนวนมำก ก่อให้เกิด
ควำมเสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่อง พื้นที่ป่ำไม้ลดลง ทรัพยำกรดินและน้ ำเสื่อมโทรม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ถูกคุกคำม ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนและต้นทุนทำงเศรษฐกิจ ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
ภูมิอำกำศมีควำมผันผวนและรุนแรงมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้  ประเทศไทยจึงต้องก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ 
ที่สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทประเด็นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกำรเติบโตที่เน้นหลักของกำรใช้ประโยชน์  
กำรอนุรักษ์ รักษำ ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกร 
ธรรมชำติจนเกินควำมพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำ 
ของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน โดยก ำหนดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งหมด ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟ้ืนฟูควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพในและนอกถ่ินก ำเนิด โดยเฉพำะสัตว์ป่ำและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยกำรด ำเนินกำรปรำบปรำม
และป้องกันกำรบุกรุกท ำลำยเพ่ือปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ บริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่ำ
ไม้บนพ้ืนฐำนให้คนและชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้ให้กลับมีสภำพที่สมบูรณ์ รวมไป
ถึงกำรสร้ำงกลไกเพ่ือกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถ่ินก ำเนิดอย่ำงยั่งยืนภำยใต้
กำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่ำเทียม รวมทั้งรักษำและเพ่ิมพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยกำร
บริหำรจัดกำรป่ำ ไม ้เช ิง พื ้นที ่ม ีกำร ปกป้องร ักษำหยุดยั ้ง กำรท ำลำยพ้ืนที่ป่ำไม้ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
ป่ำธรรมชำติที่สมบูรณ์ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ ำที่เหมำะสมและไม่เกิดผลกระทบ ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
และไม้เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมจำกป่ำปลูกแบบครบวงจร รวมไปถึงกำรสร้ำงและพัฒนำพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกำร
พักผ่อนหย่อนใจและกำรเรียนรู้ทำงธรรมชำติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพ่ือให้เกิดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
และกำรได้รับควำมสุขจำกทรัพยำกรธรรมชำติ โดยก ำหนดเป้ำหมำยพ้ืนที่ป่ำและพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๕๕ ของพ้ืนที่ประเทศโดยแบ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นป่ำธรรมชำติ ร้อยละ ๓๕ พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกำรใช้
ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕ และป่ำในเมืองและพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกำรพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือกำรเรียนรู้ ร้อยละ ๕ 
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสัตว์ป่ำหำยำกใกล้สูญพันธ์ที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

 ๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเลที่ส ำคัญ ได้แก่ ขยะทะเล
และมลพิษอ่ืน ๆ ที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ รักษำแนวปะกำรังที่ส ำคัญต่อกำรท่องเที่ยว รักษำป่ำชำยเลน 
ที่ส ำคัญต่อกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจก รักษำแหล่งหญ้ำทะเลที่ส ำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหำยำก จัดให้มี
พ้ืนที่คุ้มครองทำงทะเลในรูปแบบต่ำง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบท ำลำยล้ำง ประกอบกับกำร
ดูแลที่มีประสิทธิภำพโดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนและประชำชนในพ้ืนที่ พัฒนำกลไกคุ้มครอง
สัตว์ที่มีควำมส ำคัญต่อระบบนิเวศ กำรท่องเที่ยว และกำรอนุรักษ์ที่มีมำตรฐำนระดับสำกล พร้อมทั้งมีระบบ
ควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรพัฒนำ



-๒- 
 

เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนโดยค ำนึงถึงมูลค่ำของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทำงทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูล ควำมรู้เชิงรุก
ที่เข้ำถึงได้ผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรศึกษำวิจัยเรื่องทะเลอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำฐำนข้อมูลเป็นคลัง
รวมควำมรู้ด้ำนผลประโยชน์ทำงทะเลเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรให้ค ำปรึกษำและช่วยกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และให้ควำมรู้แก่ประชำชนที่จะน ำควำมรู้ไปพัฒนำให้เกิดกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงทะเลมีกำรค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
ของระบบนิเวศ 

๓) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศในระยะยำว 
ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงเพ่ือ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพัฒนำระบบ  
กำรรำยงำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกส ำขำ โดยมีควำม
เชื่อมโยงของเครือข่ำยข้อมูลในทุกภำคส่วน และด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำ
พลังงำนและขนส่ง กระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และกำรจัดกำรของเสีย  มีกำรปรับตัว 
เพ่ือลดควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ มุ่งเน้นในด้ำนกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค ำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในระยะยำว 

 ๔) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ปรับปรุงมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมของประเทศตำมมำตรฐำนสำกล และมีกำรบังคับใช้มำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม เช่น ด้ำนดิน น้ ำ อำกำศ ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกับทุกภำคส่วนอย่ำง
เคร่งครัด กำรพัฒนำมำตรฐำนและระบบจัดกำรมลพิษก ำเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟ้ืนฟู
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจำกโครงกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำง ๆ มีกำรพัฒนำใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง 
ด้วยเป้ำหมำยกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน และก ำหนดกลไกก ำกับดูแลกำรจัดกำรขยะและมลพิษ 
อย่ำงเป็นระบบทั้งประเทศ ครอบคลุมถึงกำรบริหำรจัดกำรสำรเคมีในภำคเกษตรอย่ำงครบวงจร กำรผลิตและ
กำรน ำเข้ำสำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชมำใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนของสำรเคมีป้องกัน
และก ำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีกำรลดและเลิกกำรใช้สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช 
ส ำหรับกำรท ำกำรเกษตรทุกประเภท ได้แก่ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี โดยให้มีข้อก ำหนดส ำหรับกำรท ำ
เกษตรทุกประเภท เพ่ือควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม 

๕) การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม 
และระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม จัดโครงสร้ำงเชิงสถำบัน เพ่ือจัดกำรประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ พัฒนำและด ำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์  
เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม
และธรรมำภิบำล 
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ส่วนที่ ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน 

๒.๑ บทน า 
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถ่ินก ำเนิด

เพ่ือลดกำรสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม ชนิดพันธุ์ถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งกำรลดควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลธนำคำรพันธุกรรม พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ สนับสนุนกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมกำรลงทุนและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรผลิตและกำรบริโภคไปสู่กำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน  มุ่งเน้นกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงกำรเติบโตของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำยควบคู่ไปกับกำรดูแลฐำน
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งหมด ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยให้
ประเทศไทยสำมำรถร่วมมือกับนำนำชำติในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจ เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนสำมำรถลดควำมเสี่ยงและมีควำมพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยเกิดควำมสูญเสียน้อยที่สุด กำรบริหำรจัดกำรมลพิษท้ังระบบ จัดกำร
มลพิษทีแ่หล่งก ำเนิดโดยค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพ้ืนที่ ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพ่ือกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ พัฒนำและด ำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก ำหนดอนำคต
ประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 

๒.๑.๑  เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๒.๑ ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.๑  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
๒.๒  ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๑  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.๒  สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๑  สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
๒.๒  กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วน 

เข้ำมำเป็นก ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ 
๒.๓  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำร

ตนเองเพ่ือสร้ำงสังคมคุณภำพ 
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  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๒.๑ อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป 
ได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล 

๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ 

๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑  ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
๔.๒.๔ กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อมท้ังทำงบกและทำงทะเล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๑ กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย 
๔.๑.๓ เกษตรชีวภำพ 

๔.๒ อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
๔.๒.๑  อุตสำหกรรมชีวภำพ 

๔.๓ สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ 
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค 

๔.๔ โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๓ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๑  กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  
๔.๑.๗  กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๔.๒  กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
๔.๒.๒  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
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๔.๖  กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
๔.๖.๑  กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
๔.๑.๑  ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก 
๔.๑.๒  ปฏิรูประบบภำษีและกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๔.๑.๓  กระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 

๔.๔  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำร 
จดักำรตนเอง 
๔.๔.๒  เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงตนเองและกำรพ่ึงพำกันเอง 
๔.๔.๓  สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงประชำธิปไตยชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  ๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นก ำเนิด 
  ๔.๑.๔ รักษำและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑.๕ ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน 

๔.๒ สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล  
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ 
๔.๒.๓ ฟ้ืนฟูชำยหำดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชำยฝั่งทะเลได้รับกำรป้องกันและแก้ไข

ทั้งระบบ และมีนโยบำยกำรจัดกำรชำยฝั่งแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นองค์รวม 
๔.๒.๔ พัฒนำและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ๔.๓ สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
  ๔.๓.๑ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

๔.๓.๒ มีกำรปรับตัวเพ่ือลดควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและ    
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

  ๔.๓.๓ มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
   พ้ืนฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน 

๔.๔ พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็น
เมืองที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

   ๔.๔.๓ จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้ง
    ระบบ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและค่ำมำตรฐำนสำกล 
   ๔.๔.๔ สงวนรักษำ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง 
                                      สถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐำน             
                                      ธรรมชำติ และฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 
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  ๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
  ๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
   และคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย 
  ๔.๖.๒ พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตย 
   สิ่งแวดล้อม 
  ๔.๖.๓ จัดโครงสร้ำงเชิงสถำบันเพ่ือจัดกำรประเด็นร่วม ด้ำนกำรบริหำร 
   จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ  
   ๔.๖.๔ พัฒนำและด ำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก ำหนดอนำคต

   ประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ   
                             กำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๔.๗  กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
๔.๗.๑  ภำครัฐจัดให้มีกฎหมำยที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ  

ที่เปลี่ยนแปลง 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
สภำพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้น
อย่ำงยั่งยืน 

อันดับของประเทศด้ำนควำม
ยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ในระดับโลก 

อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 
๕๐ ประเทศแรก 

ของโลก 

อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 
๔๐ ประเทศแรก 

ของโลก 

อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 
๓๐ ประเทศแรก 

ของโลก 

อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 
๒๐ ประเทศแรก 

ของโลก 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน 

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเลให้สมดุล ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ ลดผลกระทบทำงลบ 
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และสร้ำงใหม่ทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม พัฒนำกำรลดก๊ำซเรือนกระจก มุ่งเน้นกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับบริบทของประเทศ จัดกำรควบคุมดูแลมลพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม  
ทั้งระบบ พัฒนำและด ำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำร
เติบโตยั่งยืนโดยแท้จริง 

๓.๑ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรคงไว้ซึ่งพ้ืนที่คุ้มครอง

ได้รับกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง เพื่อลดกำรสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ รวมทั้งกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำร
จัดกำรป่ำไม้เชิงพ้ืนที่ โดยน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำรหยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำย
พ้ืนที่ป่ำ พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ พัฒนำองค์กรของรัฐและออกกฎระเบียบ 
เพ่ือสนับสนุนกำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำ สนับสนุนกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจำกนี้ยังจะต้อง
ส่งเสริมกำรลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรผลิตและกำรบริโภคไปสู่กำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา 

 ๑)  อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพสูง ควบคู่กับกำรลดภัยคุกคำมต่อพ้ืนที่ ชนิดสัตว์ป่ำ และพืชเฉพำะถิ่น ป้องกันและก ำจัดชนิดพันธุ์ 
ต่ำงถิ่นที่รุกรำน ในแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำ
กับคนและชุมชน สร้ำงระบบฐำนข้อมูลและธนำคำรพันธุกรรม ให้ควำมส ำคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่ำ 
ต่อระบบนิเวศและ/หรือมีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง พัฒนำกลไก 
ทำงเศรษฐศำสตร์ และมำตรกำรจูงใจในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สร้ำงกลไก
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึง
พัฒนำและบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรท ำงำนบูรณำกำรระหว่ำงภำคส่วน อำทิ  
ภำคเกษตร ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน  

๒)  รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำยพ้ืนที่ป่ำ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เสี่ยง  
ต่อกำรถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่และมีกำรบูรณำกำรทุกหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ
ติดตำม เฝ้ำระวังและป้องกันกำรบุกรุกป่ำ และส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่ำธรรมชำติที่สภำพเสื่อมโทรม 
พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย พื้นที่ป่ำต้นน้ ำบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน  รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ ำที่เหมำะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยก ำหนดสิทธิชุมชนที่เข้ำไปใช้ประโยชน์จำกป่ำนั้น 
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และสร้ำงกลไกที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและกฎหมำย เพ่ือสำมำรถระบุแหล่งก ำเนิดของไม้ ป้องกัน  
กำรลักลอบท ำไม้ที่ผิดกฎหมำย และส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่สีเขียวเพ่ือกำรพักผ่อนหย่อนใจและกำรเรียนรู้ทำง
ธรรมชำติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพ่ือให้ประชำชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชำติ เกิดควำมรู้สึก
หวงแหน เกิดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และได้รับควำมสุขจำกทรัพยำกรธรรมชำติ  รวมทั้งส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ป่ำชุมชนและป่ำครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 

๓)  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนำและส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม 
นิคมอุตสำหกรรม และเมืองอุตสำหกรรม ตำมแนวทำงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้ำงกำรเติบโต  
ทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งกำรเพำะปลูก ปศุสัตว์ และประมง  
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และก ำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลำกสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกำรผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมำตรกำรเพ่ือจ ำกัดกำรใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำมช่วงเวลำที่ เหมำะสม  พัฒนำและส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มีมำตรฐำนตำมแนวทำง 
กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทำนและนวัตกรรม เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและประโยชน์สูงสุด
ต่อประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้งกำรขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้ำนกำร
พัฒนำเครือข่ำยที่ประกอบด้วยสมำชิกจำกทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้อง กำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้ำนฐำนข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีกำร ที่สอดคล้อง  
กับมำตรฐำนสำกล โดยกำรใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ มำตรกำรทำงสังคม และกำรบังคับใช้กฎหมำย  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 
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๓.๑.๒  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. กำรบริโภคและ 

กำรผลิตของ
ประเทศ 
มีควำมยั่งยืนสูงขึ้น 

ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม (คะแนน) 

๕๐ คะแนน ๕๕ คะแนน ๖๐ คะแนน ๖๕ คะแนน 

๒. พ้ืนที่สีเขียว 
ทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียว 
ทุกประเภท ได้แก่ 
พ้ืนที่เป็นป่ำธรรมชำติ 
พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจ 
เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 
พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและ
ชนบท รวมทั้งป่ำในเมือง
และชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ  
(ร้อยละของพ้ืนที่ทั้ง 
ประเทศ) 

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พ้ืนที่เป็นป่ำธรรมชำติ 

ร้อยละ ๓๒ 
- พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือ

กำรใช้ประโยชน์  
ร้อยละ ๑๐  

- พ้ืนที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท  

ร้อยละ ๒ 

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พ้ืนที่เป็นป่ำธรรมชำติ 

ร้อยละ ๓๓ 
- พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือ

กำรใช้ประโยชน์  
ร้อยละ ๑๒ 

- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท  
ร้อยละ ๓ 

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พ้ืนที่เป็นป่ำธรรมชำติ 

ร้อยละ ๓๔ 
- พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือ

กำรใช้ประโยชน์  
ร้อยละ ๑๕ 

- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท  
ร้อยละ๔ 

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
พ้ืนที่เป็นป่ำธรรมชำติ 

ร้อยละ ๓๕ 
- พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือ

กำรใช้ประโยชน์  
ร้อยละ ๑๕ 

- พ้ืนที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท  

ร้อยละ ๕ 

 

  



 

-๑๑- 
 

๓.๒ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงกำรเติบโตของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำยและเป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งหมด โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำ งและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้อง พัฒนำกลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีควำมส ำคัญต่อระบบนิเวศ และมีแผน  
ในกำรก ำหนดวิธีกำรจัดกำรในแต่ละพ้ืนที่ที่ส ำคัญท่ัวประเทศ เพ่ือลดพื้นที่ที่มีปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวมถึง
กำรท ำประมงที่ค ำนึงถึงควำมสมดุลของฐำนทรัพยำกรและควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ  

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑)  ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยกำรบริหำร
จัดกำรขยะและของเสียทีป่ล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ ฟ้ืนฟูและรักษำป่ำชำยหำดของประเทศและลดปริมำณของเสีย
โดยเฉพำะขยะพลำสติกที่ลงสู่ทะเล กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเลและสัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูญพันธุ์ที่ส ำคัญ 
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ โดยรักษำแนวปะกำรังที่ส ำคัญและรักษำแหล่งหญ้ำ
ทะเลที่ส ำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหำยำก ตลอดจนรักษำป่ำชำยเลนที่ส ำคัญต่อกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจก 
เพ่ิมพ้ืนที่คุ้มครองทำงทะเลให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง 
ของภำคเอกชนและประชำชนในกำรดูแลจัดกำรพื้นที่ทำงทะเลดังกล่ำว รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพในปัญหำสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเล 
หำยำก ห่วงโซ่อำหำร และคุณภำพอำหำรทะเล และเร่งส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือสร้ำงและประยุกต์ 
ใช้องค์ควำมรู้พื้นฐำนต่ำง ๆ ทำงทะเล 

๒)  พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกำรท่องเที่ยว
ทำงทะเลที่มีกำรค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ กำรลดควำมเหลื่อมล ้ำและดูแลผลประโยชน์
ให้เกิดขึ้นกับประชำชนในพ้ืนที่กำรพัฒนำท่ำเรือและกำรขนส่งทำงทะเลทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลำงด้ำนพำณิชย์นำวีของภูมิภำค รวมทั้งพัฒนำกำรเดินเรือสินค้ำตำมแนวชำยฝั่ง 
ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมต่อเส้นทำงเศรษฐกิจสองฟำกฝั่งสมุทร ควบคุมและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ท ำลำยล้ำง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมำย ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศเข้ำมำ
ท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย และส่งเสริมกำรประเมินทรัพยำกรประมง เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร 
ให้สอดคล้องกับศักยภำพ รวมทั้งเร่งพัฒนำกำรจัดกำรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนกำรใช้
ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ทำงทะเล ตลอดจนกำรศึกษำและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มำพัฒนำกำรประมงครบวงจร 
เพ่ือให้ประเทศยังคงเป็นผู้น ำด้ำนกำรผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่ำสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  



 

-๑๒- 
 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
ควำมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทำง
ทะเลเพิ่มข้ึน 

ดัชนีคุณภำพ
มหำสมุทร (คะแนน)  

๗๐ คะแนน ๗๒ คะแนน ๗๕ คะแนน ๗๗ คะแนน 

 



 

-๑๓- 
 

๓.๓ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
มุ่งเน้นแนวทำงกำรพัฒนำที่ครอบคลุมทั้งในมิติของกำรลดก๊ำซเรือนกระจก กำรปรับตัวต่อผลกระทบ

จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือสำมำรถขับเคลื่อนและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศได้อย่ำงยั่งยืน 

๓.๓.๑  แนวทางการพัฒนา 

๑)  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
ของประเทศในระยะยำวที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน พัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลกลำงเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสำขำ 
โดยมีควำมเชื่อมโยงของเครือข่ำยข้อมูลในทุกภำคส่วน ด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำ
พลังงำนและขนส่ง กระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และกำรจัดกำรของเสีย เช่น เพ่ิมสัดส่วน  
กำรใช้พลังงำนทดแทน พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรจัดกำรคมนำคม ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต 
ทำงอุตสำหกรรมแบบปล่อยคำร์บอนต่ ำ ลดกำรเกิดของเสีย เป็นต้น 

๒)  ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค ำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในระยะยำวรวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูล กำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศและระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ำที่รวดเร็ว แม่นย ำและมีประสิทธิภำพ บูรณำกำรประเด็นด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศในกระบวนกำรจัดท ำแผนรำยสำขำและรำยพ้ืนที่ และมีกำรด ำเนินกำรและติดตำมประเมินผล 
อย่ำงต่อเนื่อง 

๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
เพ่ือเอ้ืออ ำนวยให้ใช้มำตรกำรใหม่ ๆ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน และกำรคลัง ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ
ให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรปรับตัวรองรับ
ผลกระทบและภัยพิบัติทำงธรรมชำติอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้อย่ำงมีประสิทธิผล  
ก ำหนดให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐต้องจัดท ำกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือออกแบบโครงกำรให้สอดคล้องกับสภำพภูมิอำกำศในปัจจุบันและ 
ในอนำคต รวมทั้งควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติรูปแบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 



 

-๑๔- 
 

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง 

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกโดยรวมในสำขำ
พลังงำนและขนส่งสำขำ
กระบวนกำรอุตสำหกรรม
และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และ
สำขำกำรจัดกำรของเสีย
ลดลง (ล้ำนตัน
คำร์บอนไดออกไซด์) 

กำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ 
๑๒ จำกกรณีปกติ 

กำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ 
๑๕ จำกกรณีปกติ 

กำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ 
๒๐ จำกกรณีปกติ 

กำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ 
๒๐ จำกกรณีปกติ 



 

-๑๕- 
 

๓.๔ แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร 
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

มุ่งเน้นกำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนิด โดยค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพ้ืนที่  
และจัดท ำระบบกำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษ ลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบ
รวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียและก ำจัดขยะมูลฝอยที่ เหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่  กำรใช้มำตรกำร 
ทำงเศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ ส่งเสริมกำรลดหรือเลิกใช้สำรเคมีอันตรำย 
ควบคุม ป้องกันของเสียจำกสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กำรจัดกำรมลพิษ 

๓.๔.๑  แนวทางการพัฒนา 

๑)  จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์  โดยก ำหนดแนวทำงที่สอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจำรณำสถำนกำรณ์
ของประเทศและของโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มุ่งเน้นกำรป้องกันผลกระทบล่วงหน้ำ โดยกำรสร้ำง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่เปรำะบำงและพ้ืนที่เสี่ยง 
เพ่ือน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น และค ำนึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดควำม
เสี่ยงและเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยหรือสิ่งแวดล้อม กำรลดและควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด  
เป็นหลักกำรจัดกำรมลพิษตั้งแต่ต้นทำง และพิจำรณำถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับมลพิษของแหล่งน้ ำ  
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ระบบอนุญำตกำรระบำยมลพิษ และหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย 

๒)  จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทำงและเป้ำหมำย 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถำนกำรณ์ในอนำคตทั้งในระยะสั้น ปำนกลำง และระยะยำวครอบคลุมถึงกำรบริหำร
จัดกำรหรือกำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดในเชิงพ้ืนที่ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำย
มลพิษทำงอำกำศในรูปของปริมำณรวม และเชิงพ้ืนที่ และก ำหนดให้มีระบบกำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษ 
รวมทั้งเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่ยังเป็นปัญหำเฉพำะพื้นที่ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำร
ติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษในพ้ืนที่ของตนเอง ก ำหนดมำตรกำรควบคุมปริมำณ
กำรจรำจรหรือยำนพำหนะในพ้ืนที่ที่มีกำรจรำจรหนำแน่นหรือพ้ืนที่เขตเมืองเมื่อเกิดภำวะวิกฤต รวมถึง  
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนคุณภำพอำกำศและเสียง เพ่ือให้หน่วยงำนท้องถิ่นติดตำมตรวจวัด
คุณภำพอำกำศเสียงและควำมสั่นสะเทือนในพ้ืนที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบกำรแจ้งเตือนปัญหำมลพิษ  
ทำงอำกำศและเสียงที่สำมำรถเข้ำถึงและทันเหตุกำรณ์รวมถึงกำรป้องกันและลดปัญหำมลพิษข้ำมแดน 

๓)  จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานสากล กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยของประเทศ ก ำหนดเป้ำหมำยและ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรำยชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกำกของเสีย
อุตสำหกรรม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและลดมลพิษจำกขยะและของเสียอันตรำยจำกแหล่งก ำเนิด 
กำรบริหำรจัดกำรควบคุมมลพิษจำกกำรบ ำบัด ก ำจัดขยะ และของเสียอันตรำย โดยปรับปรุงฟ้ืนฟู สถำนที่
ก ำจัดขยะให้ด ำเนินกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำร สนับสนุนกำรรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดกำรขยะมูลฝอย  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกำศสถำนที่ก ำจัดขยะเป็นแหล่งก ำหนดมลพิษ ก ำหนดให้มีระบบ  
กำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษ และก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยมลพิษจำกสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย 



 

-๑๖- 
 

ส่งเสริมภำคเอกชนร่วมลงทุนด้ำนกำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรจัดกำรซำก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มำบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีศักยภำพด ำเนินกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม กำรวำงระบบกำรจัดกำรของเสียที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บำงประเภทที่คำดจะเป็นปัญหำในอนำคต กำรจัดกำรขยะ 
จำกกำรก่อสร้ำงและกำรรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำง กำรสร้ำงกระบวนกำรรับรู้ให้กับประชำชนเกี่ยวกับปัญหำมลพิษ
จำกกำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำยที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกกำรบริหำรจัดกำร
ขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ ผู้บริกำร ผู้บริโภค ผู้ก ำจัด 
และหน่วยงำนก ำกับดูแล กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมตำมแนวทำง
ประชำรัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในภำพรวมของประเทศ บนฐำนของควำมรับผิดชอบ
ตำมบทบำทหน้ำที่  

๔)  จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  จ ำกัดกำรใช้
สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีกำรลดและเลิกกำรใช้สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช ส ำหรับ
กำรท ำกำรเกษตรทุกประเภทเพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อนของสำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม  
ในรูปแบบมำตรฐำนสำกล ได้แก่ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม โดยให้มีข้อก ำหนดส ำหรับกำรท ำ
เกษตรทุกประเภท เพ่ือควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ ำใต้ดิน 
แม่น้ ำ ล ำคลอง แหล่งน้ ำทะเล กำรชะล้ำงและตกค้ำงในดินรวมทั้งกำรฟุ้งกระจำยในอำกำศ โดยจะต้องเป็น
ควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจ ำหน่ำย และผู้ใช้สำรเคมีในกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมี
ดังกล่ำว และรับผิดชอบในกำรส่งเสริมควำมรู้และกำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 



 

-๑๗- 
 

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. คุณภำพน้ ำในแหล่ง

น้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำ
ใต้ดินและแหล่งน้ ำ
ทะเลมีคุณภำพ
เหมำะสมกับ
ประเภท 
กำรใช้ประโยชน์ 

คุณภำพของน้ ำในแหล่ง
น้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำทะเล 
และแหล่งน้ ำใต้ดิน  
อยู่ในเกณฑ์เหมำะสม
กับประเภทของกำรใช้
ประโยชน์ (ร้อยละของ
พ้ืนที่เป้ำหมำยทั้งหมด) 

ร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 

ร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 

ร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 

ร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 

๒. คุณภำพอำกำศ 
เสียง และควำม
สั่นสะเทือนอยู่
ระดับมำตรฐำน 
ของประเทศไทย 

คุณภำพอำกำศ เสียง 
และควำมสั่นสะเทือน
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ประเทศไทย (ร้อยละ
ของพ้ืนที่เป้ำหมำย
ทั้งหมด) 

ร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 

ร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 

ร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 

ร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 

๓. กำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย มูลฝอยติดเชื้อ 
ของเสียอันตรำย
สำรเคมีในภำค
กำรเกษตรและกำร
อุตสำหกรรมมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ดัชนีประสิทธิภำพกำร
จัดกำรขยะ  

๐.๗๔ ๐.๘๑ ๐.๘๙ ๐.๙๕ 



 

-๑๘- 
 

๓.๕ แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงบริบทของพ้ืนที่ที่มีควำม

เฉพำะตัวและกระแสกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วในสังคม อำทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
กำรบริหำรจัดกำร ที่อำจก่อให้เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบำยหรือ  
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบเดิมอำจไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล ดังนั้น ในกำรด ำเนินงำน  
ในอนำคตจึงจ ำเป็นต้องมีกลไกเพ่ือเปิดโอกำสให้เกิดพ้ืนที่ทดลองเชิงนวัตกรรม นโยบำยและกฎหมำย  
และท ำให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบใหม่จะตอบสนองต่อบริบทของพ้ืนที่และกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิผล อยู่บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล  

 ๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑)  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนำเครื่องมือต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้เอื้อต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชำชนทุกภำคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพในอนำคตสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล โดยสอดแทรกในหลักสูตรกำรศึกษำและ/หรือกำรจัดกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

๒)  พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
โดยกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ เพ่ือเป็นกลไกในกำรป้องกันผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ระบบส ำหรับกำรรังสรรค์นโยบำยที่มุ่งสู่กำร
ปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยที่มุ่งสู่กำรปฏิบัติได้และสอดคล้องกับ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำระบบยุติธรรมและระบบประชำธิปไตยด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเติบโตที่มี
คุณภำพในอนำคต กำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และภัยพิบัติข้ำมพรมแดนกับประเทศอำเซียนและภูมิภำคอ่ืนที่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

๓)  จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ โดยก ำหนดและจัดโครงสร้ำงเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศท่ีส ำคัญ โดยใช้กลไกและเครื่องมือ 
ที่ทันสมัย เน้นกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม 
เพ่ือจัดกำรประเด็นร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นอ่ืนทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ  

๔)  พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล พัฒนำ
กลไกเพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำรประเด็นอุบัติใหม่ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และให้มีกำรจัด
กิจกรรมเชิงพ้ืนที่และ/หรือพ้ืนที่ทดลองเชิงนวัตกรรม เสริมสร้ำงคุณลักษณะและคุณภำพชีวิตที่พึงประสงค์  
ให้กลำยเป็นที่ยอมรับในวิถีชีวิตของประชำกรตำมบริบทของพ้ืนที่นั้น ๆ สนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจและ
ส่งเสริมธรรมำภิบำลด้ำนกำรรักษำและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนเครือข่ำยในระดับชุมชน  
ที่ครอบคลุมภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม รวมถึงสร้ำงกลไกและกระบวนกำร 
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีธรรมำภิบำลเพื่อยกระดับกระบวนทัศน์ที่ต้องกำรส่งเสริม  



 

-๑๙- 
 

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้ำน 
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 

ดัชนีกำรตระหนักรู้ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ 

 
*อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำตัวชี้วัด 


