
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

 

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐาน
การผลิตและให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวน
มากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และมีความเสี่ยงในการขาด
แคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจากการเข้าถึงและการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ
อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้น ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม
รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ปี ข้างหน้า 
(ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นประเด็นท้าทายที่ต้อง
เร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

๑.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 

๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัต ิ
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๑ การรักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ของ
พื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พื้นที่ป่าชาย
เลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ล้านไร่ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 



๑๐๕ 

 
 

ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่า พ้ืนที่ป่าชายเลน 

ตัวชี้วัด ๑.๒ แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๓ จ านวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะถูกคุกคาม 

เป้าหมายที่ ๒ สร้างความม่ันคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการน้้าในระดับลุ่มน้้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้้า
ต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าทั้งภาคการผลิต
และการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

ตัวชี้วัด ๒.๑ จ านวนหมู่บ้านมีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

ตัวชี้วัด ๒.๒ แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ ๒๕ ลุ่มน้ า 

ตัวชี้วัด ๒.๓ พ้ืนที่ชลประทาน 

ตัวชี้วัด ๒.๔ ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 

ตัวชี้วัด ๒.๕ ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

เป้าหมายที่ ๓ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน้าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก้าจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง  ฟื้นฟูแหล่งน้้าผิว
ดินให้มีคุณภาพในเกณฑ์ดี และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน 

ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัด และสัดส่วนกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบการจัดการ
ที่ถูกต้อง  

ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี 

ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควัน  

เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลง
ภายในปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆหรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่ง 

ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) 

ตัวชี้วัด ๔.๓ แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่
จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข 

ตัวชี้วัด ๔.๔ กลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 



๑๐๖ 

 
 

เป้าหมายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง  

ตัวชี้วัด ๕.๑ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

ตัวชี้วัด ๕.๒ สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 

ตัวชี้วัด ๕.๓ จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
๓.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้  

๓.๑.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หยุดยั้งการท าลายป่า เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๐๒.๓ 
ล้านไร่ให้คงอยู่ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ โดย
ใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว สนับสนุนการปลูกและฟ้ืนฟูป่าไม้ด้วยเงื่อนไขให้คนและป่าอยู่ด้วยกันอย่างพ่ึงพาและยั่งยืนตามแนว
พระราชด าริ “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยประยุกต์ความส าเร็จจากโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในการปลูกป่า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปพร้อมกัน ส่งเสริมการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ว่างของรัฐตามแนวกันชน
และการเชื่อมต่อผืนป่า ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูและดูแลผืนป่า เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ 
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบ
เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกรรายย่อยในการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง ป่า หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจระยะสั้น
มาเป็นไม้มีค่าระยะยาว จัดตั้งตลาดกลางค้าไม้ พัฒนาระบบลอจิสติกส์ในการค้าและขนส่งไม้ สนับสนุนกลไก
ทางการเงินเพ่ือการปลูกป่า อาทิ การออกพันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสริมการปลูกป่า 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชแซมในสวนป่า การท าวนเกษตร เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรระหว่างที่
ไม้ยังไม่เติบโต และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุ นแนว
ทางการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ อาทิ การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน หรือพัฒนาท่องเที่ยวของชุมชนที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ 

๓.๑.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปกป้องและ
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มีการ
ด าเนินการอยู่แล้วอย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดท าชุดการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการน างานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา



๑๐๗ 

 
 

สมุนไพรที่เป็นยาและเครื่องส าอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหา
เอกลักษณ์และศักยภาพที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 

๓.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน จัดท าหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจน 
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดภาพรวมนโยบายด้านที่ดิน และ
กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุนการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนโดยให้สิทธิในลักษณะแปลงรวมและการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและการสร้างรายได้ของ
ชุมชน พัฒนาระบบเช่าที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน ศึกษา
ความเหมาะสมในการน ามาตรการเก็บภาษีมูลค่าส่วนเกิน (Capital Gain Tax) มาใช้ร่วมกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
และท่ีดินให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 

๓.๑.๔ ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระยะยาว ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน โดยการจ าแนกแนวเขตการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ทะเลและชายฝั่งที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตัดสินใจ และจัดการร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะ และ
ชายหาด เพ่ือน ามาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์และสวยงาม
ตลอดไป ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง  ก าหนดมาตรการ
ควบคุมการจับสัตว์น้ า ห้ามการจับสัตว์น้ าวัยอ่อน ควบคุมเครื่องมือท าประมงที่ผิดกฎหมาย คุ้มครองประมง
พ้ืนบ้าน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของระบบชายหาด ใช้
แนวคดิการจัดการระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) โดยจ าแนกชายหาดตามลักษณะธรณีสัณฐาน และออกแบบ
ระบบป้องกันและการลดพลังงานคลื่นลมอย่างบูรณาการภายในกลุ่มหาดนั้น เพ่ือมิให้การก่อสร้างในพ้ืนที่
ชายฝั่งส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ข้างเคียง  

๓.๑.๕ วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึง
ความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต จ ากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ หวงห้ามการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าชั้น ๑ และเขตอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเข้มงวด จัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือบริหารจัดการ
แร่ที่มีมูลค่าสูง อาทิ แร่ทองค า โดยเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดย
ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับ
ผู้ประกอบการเหมืองแร่โดยค านึงถึงสิทธิชุมชนและความเป็นธรรมทางสังคม 



๑๐๘ 

 
 

๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้
เสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในทุกมิติ โดย
ค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดังนี้ 

๓.๒.๑ เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  เพ่ือเป็น
กฎหมายหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็น
กลไกหลักในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ การบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตน้ าแห่งชาติ ทั้งน้ าแล้ง น้ าท่วม และน้ าเสีย จัดท าแผนงบประมาณด้านน้ าแบบบูรณาการ
ประจ าปี โดยกลั่นกรองจากแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของหน่วยงานรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการลุ่มน้ า 

๓.๒.๒ เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับลุ่มน้้าอย่างบูรณาการทั้ง ๒๕  
ลุ่มน้้า โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ าซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักใน
ระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ก าหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ าและ
และจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน้ า ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่ายการ
ประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการ 

๓.๒.๓ ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือ
น้าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่ เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้้า 
เพ่ือให้กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีระดับลุ่มน้ าค านึงถึงความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

๓.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าของแหล่งน้้าต้นทุนและระบบกระจายน้้าที่มีอยู่ให้
มากขึ้น พัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพ้ืนที่ โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่หมู่บ้าน
ในชนบทที่ประชาชนที่ยังไม่มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าภายในและระหว่างประเทศ โดยยึดหลักความสมดุล ยั่งยืน
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าและการจัดสรรน้้าต่อหน่วยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้สูงขึน้ทั้งภาคการผลิตและการบริโภค โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
ปริมาณน้ าเก็บกักและศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของตลาด (Zoning) ส่งเสริมการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง ร่วมกับการบ าบัดและการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ 

๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย 
และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฏหมาย
และกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิด
การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  โดยเร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันการจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับ
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ท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะท่ีครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณ
การผลิตขยะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  ส่งเสริมการแปรรูป
ขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุม
การน าเข้า จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ พัฒนา
ระบบควบคุมการขนส่งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ
ขยะ โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่เหมาะสม 
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าวิกฤตและลุ่มน้้าส้าคัญ
อย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด โดยเร่งแก้ไขปัญหาน้ าเสียจากชุมชนและน้ าเสียจาก
อุตสาหกรรม ปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญ  ด้วยการลดปริมาณน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิด พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  บริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างครบวงจร โดยน าน้ าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ด้าน
อ่ืน สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนและเมือง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง การติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย นอกจากนี้  
ควรปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการส าหรับการอนุญาตให้ระบายมลพิษที่ค านึงถึงปริมาณมลพิษสะสมรวมในแหล่งรองรับน้ าเสีย 

๓.๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ เร่งแก้ไขปัญหา
วิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้าร่วมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ประสานกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามข้อก าหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน ตลอดจนด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม ส าหรับการ
แก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรศึกษาวิจัยพืชอ่ืนทดแทนที่เหมาะสม 
มีตลาดรองรับและต้นทุนต่ ากว่า และสร้างอาชีพทดแทน อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

๓.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดท าผังเมืองที่ค านึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่นรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนมาตรการก าหนดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบัติ ตลอดจนขยายผลการ
พัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่างๆ ที่ด าเนินการอยู่แล้วในลักษณะน าร่อง อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่ า เมือง
อัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ซึ่งรูปแบบเมืองสีเขียวที่
กล่าวถึงนี้ จะช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเมืองให้พัฒนาสู่มาตรฐานของเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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๓.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักร
ชีวิต (Life Cycle Thinking) ดังนี้ 

๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการลดมลพิษ และการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด พัฒนาการ
จัดระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิตและสร้าง
นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแนวทางการจัดการเชิงรุก เพ่ือลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกตลอด
กระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า สนับสนุนการออกฉลาก
คาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ พัฒนาฐานข้อมูล
การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของภาคการผลิตและภาคการขนส่ง เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรฐาน ฟุตพ
รินต์สิ่งแวดล้อม  ตลอดจน สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ า 

๓.๔.๒ สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  โดยสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุอินทรีย์และการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตร เช่น การท าเกษตรโดยลดการใช้สารเคมีที่อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี สนับสนุนงานวิจัยและจัดท าพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดให้มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการท า
การเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเหล่านี้ให้เป็นมาตรการเชิงบังคับ ขยายผลแนวคิดการท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและผลักดันสู่กระบวนการท าเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของไทยสู่สากล โดย
ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสีย ปรับใช้มาตรการจ ากัดจ านวนนักท่องที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ระบบนิเวศเปราะบาง พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะ 
รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ ให้เหมาะสมส าหรับใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ โดยพัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
และการท่องเที่ยวธรรมชาติกับการอนุรักษ์ทรัพยากร การสืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการ
สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพของท้องถิ่นด้วย 

๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน  สร้างความ
ตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิตที่
พอเพียงและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
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สร้างความตระหนักด้านการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภค เลือกใช้มาตรการจูงใจ
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การคิดราคาสินค้าโดยรวม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งค่าก าจัดซากผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือทดแทนการใช้พลาสติก 
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ห้างสรรพสินค้าในเมือง และตลาดในท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคและท้องถิ่นรวมทั้งขยายประเภทของสินค้าให้มาก
ขึ้นและให้ครอบคลุมสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

๓.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๕.๑ จัดท้าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้
สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างบูรณาการและ
ครอบคลุม เพ่ือสนับสนุนระบบการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการภายใต้มาตรการการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ อีกท้ัง เอื้ออ านวยต่อการจัดตั้งกลไกใหม่ๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๕.๒ พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดย
ลดการผลิตและใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน การผลิต
พลังงานทดแทนจากของเสีย พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ สนับสนุน
ระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้ง
กลไกทางการเงินที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ กลไกตลาด คาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน เป็นต้น รวมทั้ง สนับสนุนให้
ภาคเอกชนลงทุนเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น 

๓.๕.๓ ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มต้นจากข้อมูลการใช้พลังงาน และให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ด้านการเก็บรวบรวมและจัดท าข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่เป็นปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และการประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต  

๓.๕.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับการศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ปรับตัวในการจัดหาเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับภาคเกษตร รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนใน
กลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ า วางแผนป้องกันเมืองที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล และอาจเผชิญกับฤดูกาลที่รุนแรงและแปรปรวน โดยวางผังเมือง
บนพ้ืนฐานการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดท ายุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ รายสาขา และเชิง
พ้ืนที่ ซึ่งมีความเสี่ยงเฉพาะ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การด าเนินการในระดับท้องถิ่น  



๑๑๒ 

 
 

๓.๕.๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงาน 
ในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบ
การศึกษาภาคบังคับ 

๓.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย 

๓.๖.๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ 
ระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดท าแผนที่ความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพ้ืนที่และภาคการผลิตที่มีล าดับความส าคัญสูง 

๓.๖.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
สนับสนุนการจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง  ส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตส านึกความปลอดภัย
สาธารณะ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกันด าเนินการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ 

๓.๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความ
แม่นย า น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
ได้พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

๓.๖.๔ พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลัง
การเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง พัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะสร้างขึ้นให้สามารถรองรับภัยพิบัติรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓.๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
ทุกข้ันตอน ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท า การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการ
ติดตามตรวจสอบ โดยผลักดันให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการอนุญาต ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีบทลงโทษที่
เหมาะสม พิจารณาแนวทางในการน าเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการขอต่อใบอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลงหรือ
ก่อสร้างเพ่ิมเติมของโครงการ นอกจากนี้ ควรลดขั้นตอนและระยะเวลาของระบบ EIA รวมทั้งทบทวนรูปแบบ
และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดท ารายงานและกระบวนการ
พิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกลไกการติดตามตรวจสอบ 



๑๑๓ 

 
 

๓.๗.๒ ผลักดันการน้าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่ค านึงถึง
ผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยด าเนินการน าร่องในพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ า สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ทั้ง
เขตการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศท่ีส าคัญ อาทิ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓.๗.๓ สร้างจิตส้านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยไม่จ ากดัแค่เพียงการรับฟังความคิดเห็น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดท าโครงการ เ พ่ือ
สร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนในการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 
รักษา ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
มากขึ้น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถน างบประมาณที่ได้จากการ
ระดมทุนมาจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนากระบวนการติดตามโครงการที่ด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

๓.๗.๔ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม ในการด าเนินงานร่วมกับ
ภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีโอกาสเข้ามาร่วมด าเนินงานกับภาครัฐ
และชุมชน สนับสนุนการจัดตั้งกลไกและกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู เยียวยา และชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้ง
การเยียวยาในระยะสั้น และระยะยาว ร่วมกับการศึกษาและก าหนดใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสม เป็น
ธรรม และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถเรียกเก็บ
ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ เพ่ือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้ พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน การพิสูจน์ความเสียหาย รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

๓.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
และข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เพ่ือป้องกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า อาทิ ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU)  ติดตามและเฝ้าระวัง
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและการลงทุน ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 



๑๑๔ 

 
 

๔. แผนงานและโครงการส้าคัญ 

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้ก าหนดโครงการที่มีความส าคัญที่จะตอบสนองโดยตรง
ต่อเป้าหมาย และตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ฯ โดยพิจารณาจากโครงการที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดประโยชน์ร่วมและสนับสนุเป้าหมายหลายด้านพร้อมกัน 
ทั้งในมิติด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทุนทางธรรมชาติ โครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๔.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว 

๔.๑.๑ สาระส้าคัญ  ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการปลูกและการพัฒนาไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะไม้สัก เนื่องจากความเหมาะสมทางภูมินิเวศ และคุณภาพของสายพันธุ์ ไม้พ้ืนถิ่น
ของไทยที่เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการและมีมูลค่าสูงมากในตลาดโลก โครงการส่งเสริมการปลูกป่า
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปลูกไม้มีค่าในพ้ืนที่ของปัจเจกและตามหัวไร่ปลายนา การพัฒนาการปลูกสร้างสวนป่า และพัฒนา
อุตสาหกรรรมไม้มีค่าตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต โดยรัฐมีบทบาทในการสนับสนุนและก าหนดมาตรการจูงใจ 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยและประชาชนทั่วไป พัฒนาตลาดกลางค้าไม้ และ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงิน อาทิ พันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือ
กองทุนส่งเสริมการปลูกป่า และสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทั้งด้านการพัฒนาสายพันธุ์ และการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ รื้อฟ้ืนการใช้ประโยชน์จากไม้ในงานด้านการอนุรักษ์  การสร้างบ้านเรือน วัด และ
สถานที่ส าคัญ และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักท่ีเป็นศิลปะประจ าชาติ   

โครงการมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ 
โดยมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไม้ที่มีรอบตัดฟันระยะยาว เป็น
โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม ทั้งด้านการสร้างรายได้ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และการดูดซับก๊าซเรือน
กระจก จึงถือเป็นการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อการเติบโตสีเขียว ทั้งระดับโลกและระดับประเทศ 

๔.๑.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก  เนื่องจากแนวทางดังกล่าว จ าเป็นต้องบูรณาการ
ด าเนินงานร่วมกันหลายภาคส่วน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมากจากพระราชด าริ (โครงการมเหสักข์ สักสยามินทร์) ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
สถาบันการศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ด าเนินการในรูปคณะท างาน เพ่ือ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งระบบและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย 

๔.๑.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๒ แผนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน ๕ พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง 

๔.๒.๑ สาระส้าคัญ  ประเด็นความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ทั้งใน
ระดับนโยบาย แผน และโครงการขนาดใหญ่ ทั้งในรายสาขา หรือในเชิงพื้นที่ ล้วนมีสาเหตุหลักมาจากความไม่
เสมอภาคในสิทธิและอ านาจการจัดการทรัพยากร รวมถึงการขาดกระบวนการในเชิงระบบที่เน้นการมีส่วนร่วม



๑๑๕ 

 
 

และการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจก่อนด าเนินการ ส่งผลให้ในหลาย
กรณีความขัดแย้งดังกล่าวได้เปลี่ยนไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวและมี
ความถี่ รวมถึงความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้มีความสมดุล ยั่งยืน เพ่ือเป็นปัจจัย
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของสังคม และการด ารงอยู่ของนิเวศอย่างยั่งยืน 
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าของ
ลุ่มน้ าหลักในประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ที่ค านึงถึงความสมดุลยั่งยืนของทุกองค์ประกอบในพ้ืนที่
ลุ่มน้ า เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศในทุกลุ่มน้ าให้ด าเนินไปอย่างยั่งยืน มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการน ากระบวนการเชิงระบบด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งในรายสาขาและในเชิงพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ า มาใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนิน
นโยบาย แผน และแผนงานในรายสาขา (Sectoral Based) หรือในเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้ า (Area Based) เพ่ือสร้าง
ความสมดุลที่ยั่งยืนระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของลุ่มน้ า 

แผนงานด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้ า มีเป้าประสงค์
เพ่ือให้การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ าหลักในประเทศ มีการค านึ งถึงความสมดุลของ
ทุกองค์ประกอบในพ้ืนที่ลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน โดยในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีเป้าหมายด าเนินการใน 
๕ พ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องที่การพัฒนามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการด ารงชีพของประชาชนและภาคีท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 

๔.๒.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ร่วมกับหน่วยงานหลักที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่ มน้ าหลักทั้ ง  ๒๕ ลุ่มน้ าของประเทศ ได้แก่ 
คณะกรรมการนโยบายน้ าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ า จะต้องน ากระบวนการเชิงระบบด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจด าเนินนโยบาย แผนและแผนงาน  
ในพ้ืนที่ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน และ
ประชาชนที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

๔.๒.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๓ แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

๔.๓.๑ สาระส้าคัญ  การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยถูกก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท า Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
ประเทศ ซึ่งได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และ
จัดท าเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยจะใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้การด าเนินงานมีกรอบทิศทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่สามารถจัดการปัญหาขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่



๑๑๖ 

 
 

ละพ้ืนที่ และสามารถด าเนินการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนแม่บทฯ ได้ล าดับความส าคัญของ
พ้ืนที่ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเร่งด าเนินการ (๑) จัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) 
ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (Model L) กลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลาง (Model M) กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก 
(Model S) (๒) สร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และ (๓) สนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอยของตนเอง
ภายในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น ๓๔๙ กลุ่มพ้ืนที่ โดยในระยะแรก (ปี ๒๕๕๙) ด าเนินการใน ๖๗ กลุ่มพ้ืนที่ และ
ด าเนินการต่อเนื่องอีก ๒๘๒ พ้ืนที่ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔   

๔.๓.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการคลัง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศและคณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัด 

๔.๓.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๔ โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 

๔.๔.๑ สาระส้าคัญ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วในช่วงกว่า ๕๐ ปีที่
ผ่านมาได้ใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ประกอบกับกระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยม  ท าใหความต้องการในการ
บริโภคสินค้าและบริการของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น จนฐานทรัพยากรต่างๆ ไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ทันกับความ
ต้องการ  ประกอบกับปัญหาขยะหรือของเสียที่เหลือจากการบริโภค และการผลิต ซึ่งไม่สามารถจัดการได้
ทั้งหมด จนส่งผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผลกระทบจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ที่ก าลังเป็นกระแสกดดันการพัฒนาของประเทศต่างๆ ให้มีกระบวนการการ
ผลิตที่สะอาด การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุมการปลดปล่อยปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนที่ลดลง โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมแนวทางการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของ
ไทย ถือเป็นแนวทางและเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อและใช้สินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโครงการนี้ถูกก าหนดเป็นเป้าหมายส าคัญเป้าหมายหนึ่งของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

๔.๔.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก  ประกอบด้วย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการในรูปคณะท างานเพ่ือผลักดันนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

๔.๔.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๕ โครงการเมืองสีเขียว (Green City) 

๔.๕.๑ สาระส้าคัญ จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีการขยายตัวของเมือง การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 



๑๑๗ 

 
 

ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางระบบเมืองที่ไม่ค านึงถึงความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงขาดจิตส านึก ขาดธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง ท าให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาความแออัด และความหนาแน่นของเมือง ขาดแคลนด้านระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง รวมทั้งขาดการบริหารจัดการที่ดี เกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษต่างๆ ตามมา  ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ควรต้องด าเนินการแก้ไขโดยการจัดการเมืองอย่างเป็นระบบ  มีการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถป้องกัน บรรเทา และแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์หลักเพ่ือด าเนินโครงการเมืองสีเขียว (Green City) 
ด้วยการจัดการระบบเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการด ารงชีวิตให้เกิดการป้องกัน 
บรรเทา แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และลดการเป็นสาเหตุของการสร้างสภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน 

๔.๕.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔.๕.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๖ แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) และ
แผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๖.๑ สาระส้าคัญ  ครม. มีมติเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบกับการแสดง
เจตจ านงการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions หรือ NAMAs) บนพื้นฐานการด าเนินการโดยสมัครใจ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ ๗ ถึง ๒๐ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ (Business As Usual) ในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่ง ในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายขึ้นอยู่กับการด าเนินงานในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศอีก
ส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่การช่วยเหลือจากต่างประเทศจะอยู่ในรูปของการ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนงานด้านการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ จะให้
ความส าคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การใช้เ ชื้อเพลิงชีวภาพ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และมาตรการด้านคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งระดับประเทศ ระดับพ้ืนที่ และระดับสาขา การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ตลอดจนการพัฒนากลไกทางการเงิน 
และกลไกทางการตลาดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานด้านการปรับตัวเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมการประเมินความเปราะบาง จัดท าแผนที่พ้ืนที่ที่มีความ
เปราะบาง การพัฒนาแนวทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมในสาขาหรือพ้ืนที่ที่มีความส าคัญหรือเป็นกลุ่ม
เสี่ยง ให้ความส าคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตร การปรับตัวของเมือง การป้องกันพ้ืนที่เมืองและชายฝั่ง 
การป้องกันน้ าท่วม ภาคสาธารณสุข รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูล และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 



๑๑๘ 

 
 

๔.๖.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔.๖.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔.๗ แผนรองรับ แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

๔.๗.๑ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการ
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

๔.๗.๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔  

๔.๗.๓ แผนงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐  

๔.๗.๔ แผนแม่บทในการบริหาร จัดการ และอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร  

๔.๗.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)  

๔.๗.๖ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๗๔  

๔.๗.๗ กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  

๔.๗.๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔.๗.๙ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๙๓  

๔.๗.๑๐ แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๖  

๔.๗.๑๑ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  

๔.๗.๑๒ แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  

๔.๗.๑๓ โรดแมปการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  

๔.๗.๑๔ ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 


