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กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ตุลาคม  ๒๕60 

เรื่อง  (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ้างถึง  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 050๖/ว(ล) ๓๑๒๑๑ ลงวันที ่๒2 กันยายน  ๒๕6๐           

ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว (๒๐ ปี) ที่มีกระบวนการจัดท าที่ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ค านึงถึงการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
การก าหนดนโยบายหลัก เป้าประสงค์และนโยบายย่อยมีความครอบคลุมที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน รวมทั้ง มีความสอดคล้องและสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓  จึงเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) นโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 (นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
กรมอนามัย  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๖ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๒๑ 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 6 pt) 

(1 Enter + Before 12 pt) 

(เว้น 3 บรรทัด = 4 Enter ) 

(1 Enter ) 

(1 Enter ) 

(1 Enter ) 

(1 Enter ) 

(เว้น 3 บรรทัด = 4 Enter ) 

(1 Enter ) 

เอกสารแนบ หมายเลข 1.8 

เอกสารแนบ หมายเลข 2 
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I----ระยะ 2.5 ซม.----I 
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