เจตนารมณ์/นโยบาย คสช.
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ที่เกี่ยวข้อง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)
6.สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้ และมีการบริหาร
จัดการน้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสาหรับ
ทุกคน
11.ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความปลอดภัย ความต้านทานครอบคลุม มีภูมิ
ต้านทานและยั่งยืน
12.สร้างหลักประกัน ให้มีรูปแบบการบริโภค และ
ผลิตที่ยั่งยืน
14.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
15.ปกป้อง ฟืน้ ฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน
การต้อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

การจัดการการงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลดความเลื่อมล้าและสร้างการเติบโต
จากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้้า และสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบายรัฐบาล
1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุ บารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่ง เสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ด้า นการจัดการน้้า และสร้า ง
การเติ บโตบนคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.แผนงานบูรณาการบริ หารจั ด การขยะ
และสิ่งแวดล้อม
2.แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลัง งานที่เป็นมิต รกับ
สิ่งแวดล้อม
3แผนง าน บู ร ณ า.กา รบริ ห า รจั ด กา ร
ทรัพยากรน้า
4.แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.แผนงานยุทธศาสตร์ จัด การผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ
6.แผนงานพื้นฐานด้า นการจัด การน้าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่ เป็น มิต ร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ชาติ ระยะ20ปี
พ.ศ. 2560-2579
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวพระราชดาริ
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ด้านความมั่นคง
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

แนวทางการพัฒนา
1. รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้าให้เกิดความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

วิสัยทัศน์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
“ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล เป็น
ฐานการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพ”

พันธกิจ ทส.
1.ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรัก ษ์ คุ้มครอง
ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
3.เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไกและข้อมูลในการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทส.(ร่าง)
1.อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อดารงศักยภาพในการเป็นฐานการผลิต ตลอดจนด ารงรักษาคุณ ภาพชีวิต และ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.บริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบมีส่วนร่วม เป็นธรรม และเพียงพอทุกลุ่มน้า
3.ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมแนวทางการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ให้เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
5.พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
เพื่อรองรับ ปรับตัว และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.พัฒ นาระบบบริหารและจัด การองค์กรอย่า งมีธรรมาภิ บาล นาเทคโนโลยี มาช่ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม และการมีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่วน

ประมวลผลโดย ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการประจ้าปี60

