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บทสรุปผู้บริหาร
ที่ผ่ำนมำฐำนทรัพยำกรทำงธรรมชำติของประเทศไทยถูกนำไปใช้ในกำรพัฒนำจำนวนมำก ก่อให้เกิด
ควำมเสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่อง พื้นที่ป่ำไม้ลดลง ทรัพยำกรดินและน้ำเสื่อมโทรม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ถูกคุกคำม ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนและต้นทุนทำงเศรษฐกิจ ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
ภู มิ อ ำกำศมี ค วำมผั น ผวนและรุ น แรงมำกขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ประเทศไทยจึ ง ต้ อ งก ำหนดทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำ
ที่สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทประเด็นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมสำคัญกับ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกำรเติบโตที่เน้นหลักของกำรใช้ประโยชน์
กำรอนุ รั กษ์ รั กษำ ฟื้นฟู และสร้ ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรั พยำกร
ธรรมชำติจนเกินควำมพอดี ไม่สร้ ำงมลภำวะต่อสิ่ งแวดล้ อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำ
ของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน โดยกำหนดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งหมด ๕ แผนย่อย ดังนี้
๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในและนอกถิ่นกำเนิด โดยเฉพำะสัตว์ป่ำและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยกำรดำเนินกำรปรำบปรำม
และป้องกันกำรบุกรุกทำลำยเพื่อปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ บริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำ
ไม้บนพื้นฐำนให้คนและชุมชนสำมำรถอยู่ ร่วมกับป่ำได้ ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ให้กลับมีสภำพที่สมบูรณ์ รวมไป
ถึงกำรสร้ำงกลไกเพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นกำเนิดอย่ำงยั่งยืนภำยใต้
กำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่ำเทียม รวมทั้งรักษำและเพิ่มพื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกำร
บริ ห ำรจั ด กำรป่ ำ ไม้ เ ชิ ง พื ้ น ที ่ ม ี ก ำร ปกป้ อ งรั ก ษำหยุ ด ยั ้ ง กำรท ำลำยพื้ น ที่ ป่ ำ ไม้ ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศ
ป่ำธรรมชำติที่สมบูรณ์ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำที่เหมำะสมและไม่เกิดผลกระทบ ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
และไม้เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมจำกป่ำปลูกแบบครบวงจร รวมไปถึงกำรสร้ำงและพัฒนำพื้นที่สีเขียวเพื่อกำร
พักผ่อนหย่อนใจและกำรเรียนรู้ทำงธรรมชำติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
และกำรได้รับควำมสุขจำกทรัพยำกรธรรมชำติ โดยกำหนดเป้ำหมำยพื้นที่ป่ำและพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศโดยแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่ำธรรมชำติ ร้อยละ ๓๕ พื้นที่สีเขียวเพื่อกำรใช้
ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕ และป่ำในเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ ๕
และอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์ป่ำหำยำกใกล้สูญพันธ์ที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้ำงใหม่
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเลที่สำคัญ ได้แก่ ขยะทะเล
และมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ รักษำแนวปะกำรัง ที่สำคัญต่อกำรท่องเที่ยว รักษำป่ำชำยเลน
ที่สำคัญต่อกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจก รักษำแหล่งหญ้ำทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหำยำก จัดให้มี
พื้นที่คุ้มครองทำงทะเลในรูปแบบต่ำง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบทำลำยล้ำง ประกอบกับ กำร
ดูแลที่มีประสิทธิภำพโดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่ว มของภำคเอกชนและประชำชนในพื้นที่ พัฒนำกลไกคุ้มครอง
สัตว์ที่มีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศ กำรท่องเที่ยว และกำรอนุรักษ์ที่มีมำตรฐำนระดับสำกล พร้อมทั้งมีระบบ
ควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจำกสิ่ งแวดล้ อมที่ ทันสมัยและมีประสิ ทธิภ ำพ สอดคล้ องกับกำรพัฒ นำ
-๑-

เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนโดยคำนึงถึงมูลค่ำของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทำงทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูล ควำมรู้เชิงรุก
ที่เข้ำถึงได้ผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรศึกษำวิจัยเรื่องทะเลอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำฐำนข้อมูลเป็นคลัง
รวมควำมรู้ด้ำนผลประโยชน์ทำงทะเลเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรให้คำปรึกษำและช่วยกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และให้ควำมรู้แก่ประชำชนที่จะนำควำมรู้ไปพัฒนำให้เกิดกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่ งยื น รวมถึงส่ งเสริ มกำรท่องเที่ยวทำงทะเลมีกำรคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ของระบบนิเวศ
๓) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก ให้ควำมสำคัญกับ กำรกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศในระยะยำว
ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงเพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพัฒนำระบบ
กำรรำยงำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสำขำ โดยมีควำม
เชื่อมโยงของเครือข่ำยข้อมูลในทุกภำคส่วน และดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำ
พลังงำนและขนส่ง กระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และกำรจัดกำรของเสีย มีกำรปรับตัว
เพื่อ ลดควำมสู ญ เสี ย และเสี ย หำยจำกภั ย ธรรมชำติ และผลกระทบที่ เกี่ย วข้ องกับ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ มุ่งเน้นในด้ำนกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในระยะยำว
๔) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ปรับปรุงมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมของประเทศตำมมำตรฐำนสำกล และมีกำรบังคับใช้มำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม เช่น ด้ำนดิน น้ำ อำกำศ ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกับทุกภำคส่วนอย่ำง
เคร่ ง ครั ด กำรพั ฒ นำมำตรฐำนและระบบจัด กำรมลพิ ษ ก ำเนิ ด ใหม่ พร้ อมทั้ ง ขจั ด มลพิ ษและแก้ ไ ขฟื้ น ฟู
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจำกโครงกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำง ๆ มีกำรพัฒนำใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง
ด้ว ยเป้ ำ หมำยกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรอย่ ำ งยั่ ง ยืน และก ำหนดกลไกก ำกั บ ดูแ ลกำรจั ดกำรขยะและมลพิ ษ
อย่ำงเป็นระบบทั้งประเทศ ครอบคลุมถึงกำรบริหำรจัดกำรสำรเคมีในภำคเกษตรอย่ำงครบวงจร กำรผลิตและ
กำรนำเข้ำสำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมำใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนของสำรเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีกำรลดและเลิกกำรใช้สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
สำหรับกำรทำกำรเกษตรทุกประเภท ได้แก่ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับกำรทำ
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม
๕) การยกระดั บกระบวนทั ศน์ เพื่ อกาหนดอนาคตประเทศ ส่ ง เสริ มคุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ กรรม
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒ นำเครื่อ งมือ กลไกและระบบยุติธ รรม
และระบบประชำธิป ไตยสิ่ง แวดล้อ ม จัด โครงสร้ำ งเชิง สถำบัน เพื่อจัดกำรประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมที่ส ำคัญ พัฒ นำและดำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม
และธรรมำภิบำล

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
๒.๑ บทนา
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นกำเนิด
เพื่อลดกำรสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม ชนิดพันธุ์ถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งกำรลดควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลธนำคำรพันธุกรรม พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำร
จั ด กำรทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ สนั บ สนุ น กำรเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ยวทั้ งในเขตเมื อ งและชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม กำรลงทุ นและ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมกำรผลิ ตและกำรบริ โ ภคไปสู่ กำรผลิ ต และกำรบริ โ ภคอย่ ำงยั่ ง ยื น มุ่ งเน้ น กำรให้
ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงกำรเติบโตของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำยควบคู่ไปกับกำรดูแลฐำน
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งหมด ให้ควำมสำคัญกับประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยให้
ประเทศไทยสำมำรถร่วมมือกับนำนำชำติในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจ เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนสำมำรถลดควำมเสี่ยงและมีควำมพร้อมที่จะรับมือกับ ผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยเกิดควำมสูญเสียน้อยที่สุด กำรบริหำรจัดกำรมลพิษทั้งระบบ จัดกำร
มลพิษทีแ่ หล่งกำเนิดโดยคำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่ ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ พัฒนำและดำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนำคต
ประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
๒.๒ กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกำสให้ทุกภำคส่วน
เข้ำมำเป็นกำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำร
ตนเองเพื่อสร้ำงสังคมคุณภำพ

-๓-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑

อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒ นธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ ำ งกำรเติ บ โตบนฐำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ
๒.๔ ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก ำหนดอนำคตประเทศด้ ำ นทรั พ ยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑

ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
๔.๒.๔ กำรรั ก ษำควำมมั่ น คงและผลประโยชน์ ท ำงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเล

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 ท่องเที่ยวสำรำญทำงน้ำ
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค

๔.๔

โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑

กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๗ กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม

๔.๒

กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
-๔-

๔.๖

กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
๔.๖.๑ กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑

กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภำษีและกำรคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑.๓ กระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร

๔.๔

กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒ นำ กำรพึ่งตนเองและกำร
จัดกำรตนเอง
๔.๔.๒ เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพึ่งตนเองและกำรพึ่งพำกันเอง
๔.๔.๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงประชำธิปไตยชุมชน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑

สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นกำเนิด
๔.๑.๔ รักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๕ ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน

๔.๒

สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ
๔.๒.๓ ฟื้นฟูชำยหำดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชำยฝั่งทะเลได้รับกำรป้องกันและแก้ไข
ทั้งระบบ และมีนโยบำยกำรจัดกำรชำยฝั่งแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นองค์รวม
๔.๒.๔ พัฒนำและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๔.๓

สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
๔.๓.๑ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
๔.๓.๒ มี ก ำรปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดควำมสู ญ เสี ย และเสี ย หำยจำกภั ย ธรรมชำติ แ ละ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๔.๓.๓ มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิ อำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน

๔.๔

พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็น
เมืองที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
๔.๔.๓ จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้ง
ระบบ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและค่ำมำตรฐำนสำกล
๔.๔.๔ สงวนรั ก ษำ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นำทรั พ ยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปั ต ยกรรม และศิ ล ปวัฒ นธรรม อัต ลั ก ษณ์ และวิ ถีชีวิ ตพื้ นถิ่น บนฐำน
ธรรมชำติ และฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน
-๕-

๔.๖

ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย
๔.๖.๒ พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตย
สิ่งแวดล้อม
๔.๖.๓ จั ด โครงสร้ ำ งเชิ ง สถำบั น เพื่ อ จั ด กำรประเด็ น ร่ ว ม ด้ ำ นกำรบริ ห ำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
๔.๖.๔ พัฒนำและดำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนำคต
ประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ
กำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗

กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จำเป็น
๔.๗.๑ ภำครั ฐ จั ด ให้ มี ก ฎหมำยที่ ส อดคล้ อ งและเหมำะสมกั บ บริ บ ทต่ ำ ง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง

-๖-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สภำพแวดล้อมของ
อันดับของประเทศด้ำนควำม
ประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้น ยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน
ในระดับโลก

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
๕๐ ประเทศแรก
ของโลก

-๗-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
๔๐ ประเทศแรก
๓๐ ประเทศแรก
ของโลก
ของโลก

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
๒๐ ประเทศแรก
ของโลก

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเลให้สมดุล ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ ลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพั ฒ นำสั ง คมเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยกำรอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ ำ งใหม่ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้ อม พัฒ นำกำรลดก๊ำซเรื อนกระจก มุ่งเน้นกำรปรับตัว ต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับบริบทของประเทศ จัดกำรควบคุมดูแลมลพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งระบบ พัฒนำและดำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมเพื่อ กำร
เติบโตยั่งยืนโดยแท้จริง

๓.๑ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นกำรให้ควำมสำคัญกับกำรคงไว้ซึ่งพื้นที่คุ้มครอง
ได้รับกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง เพื่อลดกำรสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ รวมทั้งกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับ กำรบริหำร
จัดกำรป่ำไม้เชิงพื้นที่ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำรหยุดยั้งกำรบุกรุกทำลำย
พื้ น ที่ ป่ ำ พั ฒ นำกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ พั ฒ นำองค์ ก รของรั ฐ และออกกฎระเบี ย บ
เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำ สนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่ สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจำกนี้ยังจะต้อง
ส่งเสริมกำรลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรผลิตและกำรบริโภคไปสู่กำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทางชี วภาพสู ง โดยอนุ รั กษ์ และฟื้ น ฟู ระบบนิ เวศและแหล่ งที่ อยู่ อำศั ยตำมธรรมชำติ ที่ มี ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสูง ควบคู่กับกำรลดภัยคุกคำมต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์ป่ำ และพืชเฉพำะถิ่น ป้องกันและกำจัดชนิดพันธุ์
ต่ำงถิ่นที่รุกรำน ในแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำ
กับคนและชุมชน สร้ำงระบบฐำนข้อมูลและธนำคำรพันธุกรรม ให้ควำมสำคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่ำ
ต่ อ ระบบนิ เ วศและ/หรื อ มี ค วำมส ำคั ญ ทำงเศรษฐกิ จ และภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พั ฒ นำกลไก
ทำงเศรษฐศำสตร์ และมำตรกำรจูงใจในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สร้ำงกลไก
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยื นและกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึง
พัฒนำและบั งคั บใช้ มำตรกำรทำงกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง ส่ งเสริ มกำรท ำงำนบู รณำกำรระหว่ ำงภำคส่ วน อำทิ
ภำคเกษตร ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
๒) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งกำรบุกรุกทำลำยพื้นที่ป่ำ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เสี่ยง
ต่อกำรถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่และมีกำรบูรณำกำรทุกหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ
ติดตำม เฝ้ำระวังและป้องกันกำรบุกรุกป่ำ และส่งเสริมกำรฟื้นฟูระบบนิเวศป่ำธรรมชำติที่ สภำพเสื่อมโทรม
พื้น ที่ป่ ำอนุ รั กษ์ตำมกฎหมำย พื้น ที่ป่ำ ต้น น้ำบนพื้น ที่สูง ชัน และพื้น ที่แ นวกัน ชน รวมทั้ง ส่ง เสริม กำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำที่เหมำะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกำหนดสิทธิชุมชนที่เข้ำไปใช้ประโยชน์จำกป่ำนั้น
-๘-

และสร้ ำ งกลไกที่ ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำรและกฎหมำย เพื่ อ สำมำรถระบุ แ หล่ ง ก ำเนิ ด ของไม้ ป้ อ งกั น
กำรลักลอบทำไม้ที่ผิดกฎหมำย และส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจและกำรเรียนรู้ทำง
ธรรมชำติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชำชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชำติ เกิดควำมรู้สึก
หวงแหน เกิดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์และได้รับควำมสุขจำกทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่ป่ำชุมชนและป่ำครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
๓) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนำและส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม
นิ ค มอุ ต สำหกรรม และเมื อ งอุ ต สำหกรรม ตำมแนวทำงอุ ต สำหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ที่ ช่ ว ยสร้ ำ งกำรเติ บ โต
ทำงเศรษฐกิจ และสั งคม รวมทั้ งกำรขับ เคลื่ อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้ง กำรเพำะปลู ก ปศุสั ตว์ และประมง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และกำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลำกสิ่งแวดล้อม และ
ส่ งเสริ มกำรเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี กำรผลิ ตให้ เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อ ม และมีมำตรกำรเพื่อจำกัดกำรใช้
เทคโนโลยี ห รื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ไ ม่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตำมช่ ว งเวลำที่ เ หมำะสม พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม
กำรท่องเที่ย วที่ยั่ งยื น เพื่อให้ แหล่ งท่องเที่ยวและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มีมำตรฐำนตำมแนวทำง
กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทำนและนวัตกรรม เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและประโยชน์สูงสุด
ต่อประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้งกำรขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้ำนกำร
พั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยที่ ป ระกอบด้ ว ยสมำชิ ก จำกทุ ก ภำคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กำรยกระดั บ โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน
ทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้ำนฐำนข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีกำร ที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนสำกล โดยกำรใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ มำตรกำรทำงสัง คม และกำรบังคับใช้กฎหมำย
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน

-๙-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. กำรบริโภคและ
กำรผลิตของ
ประเทศ
มีควำมยั่งยืนสูงขึ้น
๒. พื้นที่สีเขียว
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม (คะแนน)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๕๐ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
๕๕ คะแนน
๖๐ คะแนน

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๖๕ คะแนน

สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว - สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
ทุกประเภท ได้แก่
พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ
พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ
พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ
ร้อยละ ๓๒
ร้อยละ ๓๓
ร้อยละ ๓๔
ร้อยละ ๓๕
พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ
- พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อ - พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อ - พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อ - พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อ
เพื่อกำรใช้ประโยชน์
กำรใช้ประโยชน์
กำรใช้ประโยชน์
กำรใช้ประโยชน์
กำรใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๒
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕
ชนบท รวมทั้งป่ำในเมือง - พื้นที่สเี ขียวในเขต - พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง - พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง - พื้นที่สเี ขียวในเขต
และชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้
เมืองและชนบท
และชนบท
และชนบท
เมืองและชนบท
พักผ่อนหย่อนใจ
ร้อยละ ๒
ร้อยละ ๓
ร้อยละ๔
ร้อยละ ๕
(ร้อยละของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ)

-๑๐-

๓.๒ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงกำรเติบโตของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำยและเป็นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งหมด โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำ งและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้อง พัฒนำกลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศ และมีแผน
ในกำรกำหนดวิธีกำรจัดกำรในแต่ละพื้นที่ที่สำคัญทั่วประเทศ เพื่อลดพื้นที่ที่มีปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวมถึง
กำรทำประมงที่คำนึงถึงควำมสมดุลของฐำนทรัพยำกรและควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ
๓.๒.๑

แนวทางการพัฒนา

๑) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยกำรบริหำร
จัดกำรขยะและของเสียทีป่ ล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ ฟื้นฟูและรักษำป่ำชำยหำดของประเทศและลดปริมำณของเสีย
โดยเฉพำะขยะพลำสติกที่ลงสู่ทะเล กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเลและสัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูญพันธุ์ที่สำคัญ
ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ โดยรักษำแนวปะกำรังที่สำคัญและรักษำแหล่งหญ้ำ
ทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหำยำก ตลอดจนรักษำป่ำชำยเลนที่สำคัญต่อกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจก
เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง
ของภำคเอกชนและประชำชนในกำรดูแลจัดกำรพื้นที่ทำงทะเลดังกล่ำว รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิ ทธิภำพในปัญหำสิ่งแวดล้ อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สั ตว์ทะเล
หำยำก ห่ วงโซ่อำหำร และคุณภำพอำหำรทะเล และเร่ งส่ งเสริ มกำรเรี ยนกำรสอน เพื่อสร้ ำงและประยุกต์
ใช้องค์ควำมรู้พื้นฐำนต่ำง ๆ ทำงทะเล
๒) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกำรท่องเที่ยว
ทำงทะเลที่มีกำรคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ กำรลดควำมเหลื่อมล้ำและดูแลผลประโยชน์
ให้เกิดขึ้นกับประชำชนในพื้นที่กำรพัฒนำท่ำเรือและกำรขนส่งทำงทะเลทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลำงด้ำนพำณิชย์นำวีของภูมิภำค รวมทั้งพัฒนำกำรเดินเรือสินค้ำตำมแนวชำยฝั่ง
ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมต่อเส้นทำงเศรษฐกิจสองฟำกฝั่งสมุทร ควบคุมและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ทำลำยล้ำง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมำย ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศเข้ำมำ
ทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย และส่งเสริมกำรประเมินทรัพยำกรประมง เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร
ให้สอดคล้องกับศักยภำพ รวมทั้งเร่งพัฒนำกำรจัดกำรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้ องกับแผนกำรใช้
ประโยชน์เชิงพื้นที่ทำงทะเล ตลอดจนกำรศึกษำและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มำพัฒนำกำรประมงครบวงจร
เพื่อให้ประเทศยั งคงเป็ นผู้ นำด้ำนกำรผลิ ตและส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ประมงมูลค่ำสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

-๑๑-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ควำมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทำง
ทะเลเพิ่มขึ้น

ดัชนีคุณภำพ
มหำสมุทร (คะแนน)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๗๐ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
๗๒ คะแนน
๗๕ คะแนน

-๑๒-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๗๗ คะแนน

๓.๓ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นแนวทำงกำรพัฒนำที่ครอบคลุมทั้งในมิติของกำรลดก๊ำซเรือนกระจก กำรปรับตัวต่อผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อสำมำรถขับเคลื่อนและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรดำเนินงำนเพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศได้อย่ำงยั่งยืน
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ของประเทศในระยะยำวที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน พัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลกลำงเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวมทั้งพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสำขำ
โดยมีควำมเชื่อมโยงของเครือข่ำยข้อมูลในทุกภำคส่วน ดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำ
พลังงำนและขนส่ง กระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และกำรจัดกำรของเสีย เช่น เพิ่มสัดส่วน
กำรใช้พลังงำนทดแทน พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรจั ดกำรคมนำคม ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต
ทำงอุตสำหกรรมแบบปล่อยคำร์บอนต่ำ ลดกำรเกิดของเสีย เป็นต้น
๒) ปรั บตั วเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในระยะยำวรวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูล กำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศและระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ำที่รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภำพ บูรณำกำรประเด็นด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศในกระบวนกำรจั ดทำแผนรำยสำขำและรำยพื้ นที่ และมีกำรด ำเนินกำรและติ ดตำมประเมินผล
อย่ำงต่อเนื่อง
๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
เพื่อเอื้ออำนวยให้ใช้มำตรกำรใหม่ ๆ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน และกำรคลัง ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ
ให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรปรับตัวรองรับ
ผลกระทบและภัยพิบัติทำงธรรมชำติอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้อย่ำงมีประสิทธิผล
กำหนดให้ โ ครงกำรลงทุน ขนำดใหญ่ของภำครัฐ ต้องจัดท ำกำรวิเ ครำะห์ แ ละประเมินควำมเสี่ ย งจำกกำร
เปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ เพื่ อ ออกแบบโครงกำรให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภำพภู มิ อ ำกำศในปั จ จุ บั น และ
ในอนำคต รวมทั้งควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติรูปแบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

-๑๓-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง

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

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
กำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ
๑๒ จำกกรณีปกติ

-๑๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
กำรปล่อยก๊ำซ
กำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลดลง
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ
อย่ำงน้อย ร้อยละ
๑๕ จำกกรณีปกติ
๒๐ จำกกรณีปกติ

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
กำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ
๒๐ จำกกรณีปกติ

๓.๔ แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
มุ่ ง เน้ น กำรจั ด กำรมลพิ ษ ที่ แ หล่ ง ก ำเนิ ด โดยค ำนึ ง ถึ ง ขี ด ควำมสำมำรถในกำรรองรั บ ของพื้ น ที่
และจัดทำระบบกำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษ ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบ
รวบรวมและบ ำบั ด น้ ำเสี ย และก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยที่ เ หมำะสมกั บ ศั ก ยภำพของพื้ น ที่ กำรใช้ ม ำตรกำร
ทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ ส่งเสริมกำรลดหรือเลิกใช้สำรเคมีอันตรำย
ควบคุ ม ป้ อ งกั น ของเสี ย จำกสิ น ค้ ำ จำกต่ำ งประเทศ ส่ งเสริ ม และพัฒ นำระบบเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
กำรจัดกำรมลพิษ
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จั ด การคุณ ภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าทะเลคุณ ภาพ
เหมาะสมกั บ ประเภทการใช้ ป ระโยชน์ โดยก ำหนดแนวทำงที่ ส อดรั บ กั บ แนวทำงกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น
ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจำรณำสถำนกำรณ์
ของประเทศและของโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มุ่งเน้นกำรป้องกันผลกระทบล่วงหน้ำ โดยกำรสร้ำง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปรำะบำงและพื้นที่เสี่ยง
เพื่อนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น และคำนึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดควำม
เสี่ ย งและเป็ น อั น ตรำยต่ อ สุ ข ภำพอนำมั ย หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม กำรลดและควบคุ ม มลพิ ษ จำกแหล่ ง ก ำเนิ ด
เป็นหลักกำรจัดกำรมลพิษตั้งแต่ต้นทำง และพิจำรณำถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ระบบอนุญำตกำรระบำยมลพิษ และหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย
๒) จั ด การคุณ ภาพอากาศ เสียง และความสั่น สะเทือน โดยมีแนวทำงและเป้ำหมำย
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถำนกำรณ์ในอนำคตทั้งในระยะสั้น ปำนกลำง และระยะยำวครอบคลุมถึงกำรบริหำร
จัดกำรหรือกำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ โดยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำย
มลพิษทำงอำกำศในรูปของปริมำณรวม และเชิงพื้นที่ และกำหนดให้มีระบบกำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษ
รวมทั้งเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่ยังเป็นปัญหำเฉพำะพื้นที่ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำร
ติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษในพื้นที่ของตนเอง กำหนดมำตรกำรควบคุมปริมำณ
กำรจรำจรหรือยำนพำหนะในพื้นที่ที่มีกำรจรำจรหนำแน่นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภำวะวิกฤต รวมถึง
กำรพัฒ นำระบบฐำนข้อมูล กลำงด้ำ นคุณภำพอำกำศและเสี ยง เพื่อให้ ห น่ว ยงำนท้องถิ่ นติดตำมตรวจวั ด
คุณภำพอำกำศเสี ย งและควำมสั่ น สะเทือนในพื้นที่ข องตนเอง รวมทั้งมีระบบกำรแจ้งเตือนปัญหำมลพิ ษ
ทำงอำกำศและเสียงที่สำมำรถเข้ำถึงและทันเหตุกำรณ์รวมถึงกำรป้องกันและลดปัญหำมลพิษข้ำมแดน
๓) จั ดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอัน ตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล กำรจั ดกำรขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรำยของประเทศ กำหนดเป้ำหมำยและ
แนวทำงกำรด ำเนิ น งำน ครอบคลุ มขยะชุ มชน ของเสี ยอัน ตรำยชุม ชน มู ล ฝอยติด เชื้อ และกำกของเสี ย
อุตสำหกรรม โดยให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันและลดมลพิษจำกขยะและของเสียอันตรำยจำกแหล่งกำเนิด
กำรบริหำรจัดกำรควบคุมมลพิษจำกกำรบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตรำย โดยปรับปรุง ฟื้นฟู สถำนที่
ก ำจั ด ขยะให้ ด ำเนิ น กำรถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำร สนั บ สนุ น กำรรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด กำรขยะมู ล ฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกำศสถำนที่กำจัดขยะเป็นแหล่งกำหนดมลพิษ กำหนดให้มีระบบ
กำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษ และกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยมลพิษจำกสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย
-๑๕-

ส่งเสริมภำคเอกชนร่วมลงทุนด้ำนกำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรจัดกำรซำก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ำ และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำบั ง คั บ ใช้ ส่ ง เสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่มีศักยภำพดำเนินกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม กำรวำงระบบกำรจัดกำรของเสียที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรพัฒ นำเทคโนโลยี ห รื อผลิ ตภัณฑ์ใหม่บำงประเภทที่คำดจะเป็นปัญหำในอนำคต กำรจัดกำรขยะ
จำกกำรก่อสร้ำงและกำรรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำง กำรสร้ำงกระบวนกำรรับรู้ให้กับประชำชนเกี่ยวกับปัญหำมลพิษ
จำกกำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำยที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกกำรบริหำรจัดกำร
ขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้ำ ผู้บริกำร ผู้บริโภค ผู้กำจัด
และหน่วยงำนกำกับดูแล กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมตำมแนวทำง
ประชำรัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในภำพรวมของประเทศ บนฐำนของควำมรับผิดชอบ
ตำมบทบำทหน้ำที่
๔) จั ด การสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เ ป็นไปตามมาตรฐานสากล จำกั ดกำรใช้
สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีกำรลดและเลิกกำรใช้สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำหรับ
กำรทำกำรเกษตรทุกประเภทเพื่อป้ องกันกำรปนเปื้อนของสำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบมำตรฐำนสำกล ได้แก่ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับกำรทำ
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำใต้ดิน
แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำทะเล กำรชะล้ำงและตกค้ำงในดินรวมทั้งกำรฟุ้งกระจำยในอำกำศ โดยจะต้องเป็น
ควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ำย และผู้ใช้สำรเคมีในกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมี
ดังกล่ำว และรับผิดชอบในกำรส่งเสริมควำมรู้และกำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย

-๑๖-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. คุณภำพน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดิน แหล่งน้ำ
ใต้ดินและแหล่งน้ำ
ทะเลมีคุณภำพ
เหมำะสมกับ
ประเภท
กำรใช้ประโยชน์
๒. คุณภำพอำกำศ
เสียง และควำม
สั่นสะเทือนอยู่
ระดับมำตรฐำน
ของประเทศไทย

ตัวชี้วัด

คุณภำพของน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดิน แหล่งน้ำทะเล
และแหล่งน้ำใต้ดิน
อยู่ในเกณฑ์เหมำะสม
กับประเภทของกำรใช้
ประโยชน์ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้ำหมำยทั้งหมด)
คุณภำพอำกำศ เสียง
และควำมสั่นสะเทือน
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ประเทศไทย (ร้อยละ
ของพื้นที่เป้ำหมำย
ทั้งหมด)
๓. กำรจัดกำรขยะมูล ดัชนีประสิทธิภำพกำร
ฝอย มูลฝอยติดเชื้อ จัดกำรขยะ
ของเสียอันตรำย
สำรเคมีในภำค
กำรเกษตรและกำร
อุตสำหกรรมมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย
เป้ำหมำย

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

๐.๗๔

๐.๘๑

๐.๘๙

๐.๙๕

-๑๗-

๓.๕ แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ที่มีควำม
เฉพำะตัว และกระแสกำรเปลี่ ย นแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ในสังคม อำทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำร ที่อำจก่อให้เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบำยหรือ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบเดิมอำจไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล ดังนั้น ในกำรดำเนินงำน
ในอนำคตจึ ง จ ำเป็ น ต้ องมี ก ลไกเพื่อ เปิ ด โอกำสให้ เ กิ ด พื้ นที่ ท ดลองเชิง นวั ต กรรม นโยบำยและกฎหมำย
และทำให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบใหม่จะตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่และกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิผล อยู่บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนำเครื่องมือต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้เอื้อต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชำชนทุกภำคส่ วนให้ เป็น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมเพื่อรองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพในอนำคตสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจ กำรตระหนั ก รู้ และกำรมี ส่ ว นร่ ว มด้ ำ นทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ร องรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล โดยสอดแทรกในหลักสูตรกำรศึกษำและ/หรือกำรจัดกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
๒) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม และระบบประชาธิ ปไตยสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ เพื่อเป็นกลไกในกำรป้องกันผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบสำหรับกำรรังสรรค์นโยบำยที่มุ่งสู่กำร
ปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยที่มุ่งสู่กำรปฏิบัติได้และสอดคล้องกับ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำระบบยุติธรรมและระบบประชำธิปไตยด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรเติบโตที่มี
คุณ ภำพในอนำคต กำรพัฒ นำควำมร่ว มมือ ในกำรบริห ำรจัด กำรทรัพยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
และภัยพิบัติข้ำมพรมแดนกับประเทศอำเซียนและภูมิภำคอื่นที่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ โดยกำหนดและจัดโครงสร้ำงเพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญ โดยใช้ กลไกและเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เน้นกำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม
เพื่อจัดกำรประเด็นร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นอื่นทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
๔) พั ฒนาและด าเนิ น โครงการที่ ยกระดั บกระบวนทั ศ น์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล พัฒนำ
กลไกเพื่อรองรับกำรบริหำรจัดกำรประเด็นอุบัติใหม่ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และให้มีกำรจัด
กิจกรรมเชิงพื้นที่และ/หรือพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม เสริมสร้ำงคุณลักษณะและคุณภำพชีวิตที่พึงประสงค์
ให้กลำยเป็นที่ยอมรับในวิถีชีวิตของประชำกรตำมบริบทของพื้น ที่นั้น ๆ สนับสนุนกำรกระจำยอำนำจและ
ส่งเสริมธรรมำภิบำลด้ำนกำรรักษำและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนเครือข่ำยในระดั บชุมชน
ที่ครอบคลุมภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม รวมถึงสร้ำงกลไกและกระบวนกำร
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีธรรมำภิบำลเพื่อยกระดับกระบวนทัศน์ที่ต้องกำรส่งเสริม
-๑๘-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยมีคุณลักษณะ
ดัชนีกำรตระหนักรู้
และพฤติกรรมที่พึง
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตที่ดี

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๒๐

*อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำตัวชี้วัด

-๑๙-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๒๐

