
ความคืบหนา้และความทา้ทาย

ในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรด์า้นสิ่งแวดลอ้ม
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
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(SDGs 6, 12, 13, 14 & 15)



หวัขอ้น าเสนอ

• การด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มของไทย

• การด าเนินงาน SDGs 6, 12, 13, 14 & 15

• ภาคเอกชนมีบทบาทส าคญัใน SDGs 12 และ 13



การด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มของไทย

เครื่องมือ/กลไก ดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ คณะกรรมการ

เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื
คณะกรรมการ

• นโยบายและแผนสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2560-2579

• แผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

พ.ศ.2560-2564

• แผนรายสาขา (ขยะ น ้า น ้าเสีย ทะเล ฯลฯ)

(รา่ง) โรดแมปการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืรายเป้าหมาย  

นโยบาย/แผน

• รายงานสถานการณส์ิ่งแวดลอ้ม (รายปี)

• รายงานการตดิตามการด าเนินงานตาม

แผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ระยะครึง่

แผน และส้ินสุดแผน 

รายงานผลการด าเนินงานตาม

วาระการพฒันาที่ยัง่ยนื ค.ศ. 

๒๐๓๐ ระดบัชาต ิโดยสมคัรใจ 

(รายปี)

ตดิตาม/

รายงานผล



การด าเนินงานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการ เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื 5 เป้าหมาย

เรือ่ง หน่วยงานรบัผิดชอบหลกัเป้าหมาย

สรา้งหลกัประกนัใหมี้น ้าและสุขอนามยัส าหรบัทุกคน6 กรมทรพัยากรน ้า

การผลิตและการบรโิภคที่ยัง่ยนื12 ส านกังานนโยบายและแผนฯ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ13

การอนุรกัษ/์ใชป้ระโยชนจ์ากสมุทร-ทรพัยากรทะเล14 กรมทรพัยากรทางทะเลฯ

การปกป้อง-ฟ้ืนฟู-ใชร้ะบบนิเวศบนบกอยา่งยัง่ยนื15 กรมอุทยานแห่งชาตฯิ 

ส านกังานนโยบายและแผนฯ



การด าเนินงานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะท างาน

คณะกรรมการขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

คณะท างานขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมาย

การพฒันาท่ียัง่ยนืที่ 6 12  13  14  15

(คณะท างาน 5 ชุด)
ท าโรดแมปแลว้
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เป้าหมายท่ี 6 สรา้งหลกัประกนัใหมี้น ้าและสุขอนามยัส าหรบัทุกคน

ทุกคนเขา้ถึงน ้าดื่มปลอดภยั มีราคาหาซ้ือได ้

ทุกคนเขา้ถึงสุขอนามยั ยุตกิารขบัถ่ายทีโ่ลง่

ขจดัการท้ิงขยะ ลดการปลอ่ยสารเคมี

ลดจ  านวนผูท่ี้ขาดแคลนน ้า

ปกป้องระบบนิเวศที่เป็นแหล่งน ้า

บรหิารจดัการน ้าอยา่งเป็นองคร์วม

พฒันาระบบประปา 

จดัท าเกณฑม์าตรฐานประปาหมู่บา้น

มีสว้มถูกสุขลกัษณะ 99.9%

อปท. เก็บขนและก าจดัขยะถูกตอ้ง 54%

พฒันาแหลง่กกัเก็บน ้า และน ้าบาดาล

ZONING ภาคเกษตร

พ.ร.บ.ทรพัยากรน ้า ปรบัปรุงโครงสรา้ง

หน่วยงานนโยบายและก ากบั

แผนแม่บทแกไ้ขปัญหาทรพัยากรป่าไม้
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เป้าหมายท่ี 12 การผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยนื

ใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ

ลดการสูญเสียอาหาร และลดเศษอาหาร

การจดัการสารเคมี และของเสียอนัตราย

การน าขยะกลบัมาใชใ้หม่

จดัซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม

จดัท ารายงานความยัง่ยืน

ยุทธศาสตรเ์กษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564

แผนขบัเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยัง่ยนื พ.ศ. 2560-2579

การทอ่งเที่ยวที่ยัง่ยนื

สรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกั

แผนสง่เสรมิการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560-2564



เป้าหมายที่ 13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ปัจจุบนั
มีแผนป้องกนับรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติครบทุกจังหวัด

ปัจจุบนั
มีการบรรจุเน้ือหาไว้ในหลักสตูร

แกนกลาง แต่ยังไม่ครอบคลุม

ปัจจุบนั
บูรณาการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ และ แผนฯ 12

3. พฒันา

การศึกษา 

ความตระหนัก

เพื่อแกไ้ขปญัหา

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ

2. บูรณาการดา้นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศในแผน

ระดบัชาติ

1. สรา้งภมูิ

ตา้นทานและ

ความสามารถ

การปรบัตวัต่อ

ภยัพบิตัิ

ต่อไป
สร้างความพร้อมในการรับมือ

เตือนภัย และลดความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติ

ต่อไป
ปรับปรงุหลักสตูรการศึกษา

ให้มีการบูรณาการการเปล่ียน

แปลงสภาพภมูิอากาศ

ต่อไป

ขับเคล่ือนงาน
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เป้าหมายที่ 14 การอนุรกัษ/์ใชป้ระโยชนจ์ากมหาสมุทร ทะเล และทรพัยากรทางทะเล

ขยะทะเล

ทรพัยากร/ระบบนิเวศเสื่อมโทรม

ความเป็นกรดของมหาสมุทร

การประมงเกินศกัยภาพ/ 

IUU FISHING

ขาดองคค์วามรู ้

ขอ้จ  ากดัทางกฎหมาย
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เป้าหมายที่ 15 การปกป้อง-ฟ้ืนฟู-ใชร้ะบบนิเวศบนบกอยา่งยัง่ยนื

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ระบบนิเวศบนบก

หยุดย้ังการตัดไม้ท าลายป่า ฟ้ืนฟูป่าที่เสื่อมโทรม

ป้องกนัการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม

อนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพภเูขา 

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทยีมและยุติธรรม

ยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุพื์ชและสตัว์คุ้มครอง



การมีส่วนรว่มของภาคธุรกิจในการสนบัสนุนใหบ้รรลุเป้าหมายที่ 12

ปรบัปรุงระบบการผลิตใหมี้การใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า หรอืเช้ือเพลิงฟอสซิล

น าอาหารที่ยงัไม่หมดอายุ หรือใกลห้มดอายุ บรจิาคใหผู้ด้อ้ยโอกาส

ลดใชพ้ลาสติก/น าขยะกลบัมาใชใ้หม่

จดัซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม จดัท ารายงานความยัง่ยืน

ด าเนินงานดา้นออฟฟิศสีเขียว โรงแรมสีเขียว 

ไม่ใชส้ารเคมีหรือวตัถุที่เป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดลอ้มในกระบวนการผลิต



การมีส่วนรว่มของภาคธุรกิจในการสนบัสนุนใหบ้รรลุเป้าหมายที่ 13

การลดปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก

- ใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

- ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เช้ือเพลิงฟอสซิล

- ใชพ้ลงังานทดแทนที่สะอาด

ดา้นการดดูซบักา๊ซเรอืนกระจก

- CSR เพ่ือปลกูป่า  ป่าชายเลน สรา้งพ้ืนท่ีสีเขียว

สรา้งความพรอ้มในการปรบัตวั

- สนบัสนุนการสรา้งรายได ้ความรู ้ใหแ้ก่ครวัเรือน 

ชุมชน เพื่อสรา้งภูมิคุม้กนัตอ่ผลกระทบที่เกิดข้ึน



ขอบคณุ และตดิตอ่ใหข้อ้คิดเห็น

กลุม่นโยบายและแผน

ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

60/1 ซอยพิบูลวฒันา ถนนพระรามที่ 6

สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

โทร. 0 2265 6605 โทรสาร 0 2265 6606

Email:   policy@onep.go.th


