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รวมทั้งสิ้น  
310/13* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมาย  180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง 

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 การบริโภคและ
การผลิตของ

ประเทศมีความ
ยั่งยืนสูงขึ้น  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V01 ทุนธรรมชาติ 
F0101  ความสมดุลระหว่างการอนรุักษ ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ  

F0102  การปกป้องชนิดพนัธุ์ที่ถูกคกุคามของประเทศไทยและ
การป้องกันชนิดพนัธุ์ตา่งถ่ินที่รุกราน 

F0103 การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

F0104  การจัดการพื้นที่วิกฤต ิพื้นที่เปราะบาง และพื้นที่ส าคัญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

F0105 ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กรมควบคุมโรค 

สผ./ ทธ. / DTAM/ กพร.   

V03 ผู้บริโภคค านึงถึงการบริโภคท่ียั่งยืน 
F0301  ผลิตภัณฑ์ที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน

คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

F0302 การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  

F0303 การพัฒนาเครือข่าย 

F0304 สมรรถนะและแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์ 

V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
F0401  กฎหมาย นโยบาย แผน ระเบียบ มาตรการ (มาตรการจูงใจ 

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์) 

F0402 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม 

F0404 พฤติกรรม และทัศนคติ 

สอวช./ สส./ อบก./ สผ./ มก. 

สผ./ คพ. 

สผ. 

จ.3 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สอวช./ สผ./ กรมอนามัย 

สส./ สผ. 

สผ./ ก.ล.ต  

F0201 การส่งเสริมเกษตรกรรม ประมง และการป่าไม้ยั่งยืน 

F0202 การส่งเสริมการท่องเท่ียวยั่งยืน 

F0203 การส่งเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน/อุตสาหกรรมสีเขียว 

F0204 การจัดการของเสียหรือซากหลังการใช้ 

F0205  การแบ่งปันผลประโยชนจ์ากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นธรรม 

F0206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทน/ผลิตภัณฑ์ทางเลือก 

F0207 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

F0208 ศักยภาพผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้ให้บริการสินคา้ และบริการ 

F0209 ธุรกิจและบริการท่ีด าเนินการอย่างยั่งยืน 

V02 ผู้ผลิตค านึงถึงการผลิตที่ยั่งยืน 

สอวช./ สศอ./ สผ./ อ.อ.ป./ DTAM/ กพร. 

สผ./ มก.  

สผ./ ทธ. 

สอวช./ สผ./ กพร. 

สอวช. สอวช./ สผ./ ก.ล.ต 

สผ./ กพร. 

สผ./ กพร. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 
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87/4* 

สอวช./ สผ. 

F0403  ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความตระหนักรู้ การเสริมสร้าง
สมรรถนะการมีส่วนร่วม 

21 สผ./ สผ./ มก./ กพร.  

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

กรอ.**/ สมอ.**/ สศช.**/ กวก.***/  กยท.***/ 
NIDA***/ ม.ราชภัฏเพชรบุร*ี**/  ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์***/  ม. ราชภัฏเชียงใหม่*** 

WS1 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมวิชาการเกษตร 
การยางแห่งประเทศไทย 
กรมประมง 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรมสรรพสามิต 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
กรมทรัพยากรธรณี 

PRJ67WS1 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมควบคุมโรค 
กรมอนามัย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

ไม่ทบทวนPRJ67WS1 
กรมวิชาการเกษตร 
การยางแห่งประเทศไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

สป.อ.** 

ทส. ทส. ทส. 
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รวมทั้งสิ้น  
982/13* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมาย  180102 พื้นท่ีสีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V01 การป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
 

F0101 การหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

F0102 การก าหนดแนวเขตและจ าแนกพ้ืนท่ี 

F0103 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

F0104 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

V02 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 
 

F0201 แผนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

F0202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ป่า 

F0203 การบูรณาการการด าเนินงานของภาคีต่าง ๆ 

F0204 การอนุรักษ์และพื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพใน
และนอกถิ่นก าเนิด 

F0501 การบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว  

F0502 สมรรถนะของบุคลากร 

F0503 การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และการสร้างเครือข่าย  

F0504 ระเบียบ/กฎหมายท่ีเหมาะสม 

F0505 ระบบข้อมูล วิจัยและนวัตกรรม 

F0506 การจัดสรรทรัพยากร 

V05  สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

14 13  

106  

59  

5  

9  

4  

91 

124 

41/2* 

V04 การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์ 
 F0401 พื้นท่ีป่าในการให้บริการด้านนิเวศเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

F0402 พื้นท่ีป่าที่เป็นมรดกโลก มรดกอาเซียน หรือประเภทอื่นๆ 
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

34  

V03 การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่ป่า 
 F0301ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ 

F0302 การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย 

F0303 พื้นที่เชื่อมต่อระบบนเิวศฟืน้ฟแูหล่งน้ าและแหล่งอาหารสัตว์ป่า 

F0304 ปัญหาท่ีดินของราษฎรในพื้นท่ีป่าที่ได้รับการแก้ไข 

F0305 พื้นท่ีกันชน 

6/2* 

10  

2  

7  

16/1* 

F0306 สิทธิและรูปแบบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 พ้ืนท่ีสีเขียวทุก
ประเภทเพ่ิมขึ้น 

216/1* 

18/1* 

30/1* 

160/2* 

10  

7/1* 

มข./ อส./ ปม./ สป.ทส./ กรมท่ีดิน/ มพ. 

มข./ อส./ สพภ./ ปม./ สผ./ กรมท่ีดิน 

มข./ อส./ ปม./ กรมควบคุมโรค/ สป.ทส. 

ปม./ สป.ทส. 

มข./ อส./ ท.ช./ ปม./ สป.ทส./ สผ. 

มข./ อส./ สพภ./ มฟล./ ปม./ อสส./ อ.ส.พ./ สผ./ 
มรมจ./ มพ./ วว. 

อส./ ปม. 

ปม. 

สตช./ ปม. 

มข./ ปม. 

มข./ สพภ./ ปม. 

อส./ ปม. 

อส./ ปม. 

อส./ ปม. 

อส./ ปม./ สพภ. 

อส./ ปม. 

สตช./ ปม. 

สตช./ มข./ สพภ./ ปม./กรมควบคุมโรค/ อ.อ.ป. 
 

มข./ สพภ./ มฟล./ ปม./ ธกส./ สป.ทส./ สผ./ มพ. 
 

มข./ ปม. 

ปม./ อสส. 

ปม. 

**  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 สศช.** / ม.ราชภัฏเพชรบุร*ี** / ม.แม่โจ*้** / ม.ราชภัฏธนบุรี*** 

PRJ67WS1 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
กรมท่ีดิน 
กรมควบคุมโรค 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

WS1 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรมป่าไม้ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมท่ีดิน 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 

ไม่ทบทวนPRJ67WS1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ทส. ทส. ทส. 
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รวมทั้งสิ้น  
223/7* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : : 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
เป้าหมาย  180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V03 มาตรการการคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง 

F0301 การบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการระดับชาติ 
และระดับจังหวัด 

F0302 ประกาศพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเล 

F0303 การก าหนดเขตพื้นที่ และการแบง่เขตการใช้ประโยชนท์ี่ชัดเจน  

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

V01 ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางทะเลและชายฝั่ง 
 F0101 การจัดเก็บข้อมูลท่ีมีคุณภาพ เป็นปัจจุบัน น าไปใช้ 

ประโยชน์ต่อได้  

F0102 การเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

21  

V05 สภาพแวดลอ้มเอื้อต่อความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทางทะเล 

F0501 การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองท้องถิ่น 

F0503 กฎ ระเบียบ นโยบายท่ีเอื้อและไม่เป็นอุปสรรค  

F0504 วิจัยและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับทะเลและชายฝ่ัง 

F0505 การจัดการประมงทางทะเล 

1 

1 

7  

0  

5 

7/1* 

56/3* 

V02 การป้องกันระบบนิเวศจากภัยคุกคาม
ธรรมชาติ/กิจกรรมมนุษย์ 

F0201 ความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

F0202 การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

F0203 การพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ัง 

3  

V04 การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์ 
 

F0401 การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 
 F0402 การก าหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 

F0403 ทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล 

F0404  การคุ้มครองรักษาพื้นที่ขายฝั่งทะเลที่มีความส าคัญทาง
วัฒนธรรม จิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร์ 

3  

90/2* 

8 

0 
F0204 กิจกรรมท่ีค านึงถึงระบบนิเวศทางทะเล 

F0502 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพ่ิมขึ้น 

1* 

10 

2  

7 

1  มข./ ทธ.  
 

สตช. 
 

กรมประมง 
 

กรมควบคุมโรค/ ทธ.  
 

กรมประมง 
. 
 

กรมประมง 
 

กรมประมง 
 

กรมประมง/ ทช./ อส 
 

กรมประมง 
 

สตช./ กรมประมง 

กรมประมง 

กรมประมง 

กรมประมง 

กรมประมง 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน **  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

PRJ67WS1 
กรมประมง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรมควบคุมโรค 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล*** 

WS1 
กรมประมง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ไม่ทบทวนPRJ67WS1 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 

สศช.**/ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า*** 

ทส. ทส. ทส. 
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รวมทั้งสิ้น  
129/4* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมาย  180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V01 นโยบายด้านการลดก๊าซเรือน
กระจก 

 F0101 การก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีชัดเจน 

F0102 การประเมินและการคาดการณ์ศักยภาพในการลดก๊าซ
เรือนกระจกท่ีมีประสิทธิภาพ 

F0103 นโยบายท่ีเก่ียวข้อง  

F0104 การบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

4 

7  

30  

V04  สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ

ประเทศไทย
ลดลง 

 

V02 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

 F0201 ระบบสารสนเทศการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย 

F0202 กระบวนการ/ระบบการตรวจวัดการรายงาน
และการทวนสอบ 

F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเป็นระบบ 

6  

2  

V03 การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 

F0301 การด าเนินงานตามนโยบาย และแผนท่ีเก่ียวข้อง 

F0302 การบูรณาการท างานของทุกภาคีท่ีเก่ียวข้อง 

F0303 ศักยภาพของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตรวจวัด 
การรายงาน การทวนสอบ และการติดตามประเมินผล 

39 

22  

38  

F0401 กฎหมาย/เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์/กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

F0402 งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

F0403 ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน 

F0404 เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าอย่างย่ังยืนในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด BCG  

F0405 การให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศ และระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

F0406 การบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและบูรณาการท้ังรายสาขาและรายพื้นท่ี 

5  

16  

8/1* 

17/1* 

80  

4/1* 

4 

16/1* อส./ สส./ สนพ./ อบก./ กปศ./ อต./ กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย/ สผ. 
  

ทช./ สผ./ สนข./ สนพ./ กรมอนามัย 
 

สผ.  

สผ./ กรมอนามัย  

สนพ./ สผ. 

สนพ./ อบก./ สผ.  

สนข./ สผ. 
 
 

สอวช./ สนพ./ สผ. 
 

สนพ./ อบก./ สนข./ สผ./ ขบ. 

สนพ./ สผ. 

สอวช./ อบก./ กรมควบคุมโรค/ สผ./ ก.ล.ต. 

สอวช./ กปศ./ กรมควบคุมโรค/ ทธ./ กรมอนามัย/ สผ. 

สอวช./ สนพ./ อบก. 

อต./ สผ.  

กรมควบคุมโรค/ ทธ. 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน **  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

PRJ67WS1 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ 
กรมการขนส่งทางบก 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กรมควบคุมโรค 
กรมอนามัย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

WS1 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมวิชาการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
การยางแห่งประเทศไทย 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กรมการขนส่งทางบก 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กรมอนามัย 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สศช.**/ กรอ.**/ สป.อ.**/ สมอ.** 
กวก.***/  กยท.***/ 

ไม่ทบทวนPRJ67WS1 
กรมวิชาการเกษตร 
การยางแห่งประเทศไทย 

ทส. ทส. ทส. 
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รวมทั้งสิ้น  
18 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย  180401 คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์  

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

V01 การจัดการแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า 

F0101 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ า 
ผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และ
แหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการ

ใช้ประโยชน์ 

F0102 มาตรการการควบคุมการใช้น้ า / ลดการน าน้ าทิ้งจากการใช้น้ าจาก
แหล่งก าเนิด ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

3  

6  

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 

F0201 ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งการเก็บค่าบริการการบ าบัดน้ าเสีย 

F0202 การอนุญาตระบายมลพิษเพ่ือควบคุมการระบายมลพิษให้สอดคล้องกับ
ความสามารถในการรองรับของแหล่งน้ า 

0  

3  

F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ าที่เป็นระบบ 

0  

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

V03 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 

F0301 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอ้ือ 

F0302 การศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าเสียท่ีมีคุณภาพ 

2  

1  

F0303  การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมท้ังเฝ้าระวังและ 
เตือนภัยคุณภาพน้ า 

3  

F0304 ฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 

0  

กรมทรัพยากรน้ า/ คพ./ กปศ.  

จท./ คพ. 

จท./ คพ./ กปศ.  

คพ./ กปศ. 
 

กปศ.  

กรมทรัพยากรน้ า/ คพ./กรมควบคุมโรค  

กรมทรัพยากรน้ า/ จท./ คพ. 

คพ. 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน **  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

PRJ67WS1 
กรมปศุสัตว์ 
กรมเจ้าท่า 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมทรัพยากรน้ า 
กรมควบคุมโรค 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

WS1 
กรมควบคุมมลพิษ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมเจ้าท่า 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

สศช.** / กรอ.** 

ไม่ทบทวนPRJ67WS1 
- 

ทส. ทส. ทส. 
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รวมทั้งสิ้น  
57 โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย  180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V01  การตระหนักถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ  

F0101 การเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง คัดกรองระวังสุขภาพ
ทางระบาดวิทยาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

F0102 การตรวจวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง
ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

F0103 การคาดการณ์ปริมาณสารมลพิษทางอากาศในพื้นท่ีวิกฤต 

2  

V04 วิจัย นวัตกรรม และการพัฒนา
คุณภาพทางอากาศและเสียง 

F0401 การศึกษาแหล่งท่ีมาของฝุ่นละอองและความสามารถ
ในการรองรับมลพิษในเชิงพื้นท่ี 

F0402 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์และการมีกระบวนการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

F0403 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการจัดการ
มลพิษทางอากาศและเสียง 

3  

0  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 คุณภาพอากาศ 
เสียง และความ

สั่นสะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของ
ประเทศไทย 

V02  การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสีย ง  
F0201 การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ

และเสียง 
F0202 การจัดหาเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศและเพิ่มทักษะ

การตรวจวัด 
0  

F0203 การแจ้งเตือนสถานการณ์และรายงานต่อสาธารณะและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1  

F0301 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/
สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่ไม่เป็นอุปสรรค 

F0302 ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ  

F0303 การติดตามตรวจสอบที่เป็นระบบ 

F0304 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City 

F0305 การจัดสรรทรัพยากร 

F0306 ศักยภาพและความรู้ของบุคลากร 

F0307 การจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ 

V03 การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

4  1  

3  

16  

0  

2  

16  

0  

0  

9  0  

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน **  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

มฟล./ 

สศช.** / สสส.*** 

กรมส่งเสริมการเกษตร./ ส.ป.ก./ คพ./ สป.ทส. 
 

ขบ./ คพ./ กรมอนามัย คพ./ กรมอนามัย คพ. 

คพ./ กรมอนามัย 

กรอ.** 

กรมควบคุมโรค  
 

กรมควบคุมโรค  กรมควบคุมโรค  
  
 

กรมอนามัย 

กรมอนามัย 

กรมอนามัย 

/ ม.ราชภัฏเชียงใหม่*** 

PRJ67WS1 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมการขนส่งทางบก 
กรมควบคุมมลพิษ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 
กรมอนามัย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

WS1 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมการขนส่งทางบก 
กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กองทัพอากาศ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย 
กรมควบคุมโรค 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ไม่ทบทวนPRJ67WS1 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ทส. ทส. ทส. 



รวมทั้งสิ้น  
250/1* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย  180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

0 

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.2 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V03 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการขยะ 

 
 F0301 ระบบการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

F0303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิล 

จ.3 : กระทรวงอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

V02 กฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 F0201 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และการเงินท่ีเหมาะสม 

F0202 กฎหมายที่เก่ียวข้องที่ไม่เปน็อปุสรรค และการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

6 

V01 การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
ประเภทและชนิดขยะ 

7/1* 

5 

2  

F0101 การแยกประเภทขยะจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

F0102  การลดปริมาณการเกิดขยะ / ของเสีย และคัดแยก
ขยะตามหลักการ 3R 

F0103 การน ารีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ 

F0104 การก าจัดตามหลักวิชาการ 

F0105 การรวบรวม และการขนส่งไปจัดการ 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการขยะ 

F0403  จิตส านึกและพฤติกรรมท่ีดีของประชาชน 

F0405 แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

F0401  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ 
และการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านการจัดการขยะ ของเสีย และสารเคมี  

F0402 สมรรถนะบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

F0404  เครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเสีย
และสารเคมี รวมถึงการเฝ้าระวัง 

2  

F0406 ข้อมูลและฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

F0302  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดกาเกิดขยะ/ของเสีย 
และการลดการใช้สารเคมีอันตราย 

20  

123  

26  

3  

5  

2  
17  

12  

15  

1  

4  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การจัดการขยะมูลฝอย 
มูลฝอยติดเชื้อของเสีย
อันตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและ
การอุตสาหกรรมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน **  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

มฟล./ คพ./ สผ./ สป.ทส./ กรมอนามัย 

กรอ** 

มฟล./ กรมอนามัย 

คพ./ สส./ สป.ทส. 

คพ./ สส. 

คพ./ สส./ สป.ทส./ กรมควบคุมโรค  
 

คพ./ / สผ./ กรมอนามัย 

คพ./ สส. 

คพ./ กรมอนามัย 

สส./ สป.ทส. 

สส./ สป.ทส./ กรมอนามัย 

กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย 

กรมควบคุมโรค 

มฟล./ คพ./ สผ./ สป.ทส./ กรมอนามัย 

PRJ67WS1 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 
กรมอนามัย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ่
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

WS1 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมอนามัย 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กรมวิชาการเกษตร 

ม.ราชภัฏธนบุรี*** 

ไม่ทบทวนPRJ67WS1 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กรมวิชาการเกษตร 

ทส. ทส. อก. 

สป.อ.**/ สศช.**/ สสส.***/ กวก.*** /  
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รวมทั้งสิ้น  
168/2* โครงการ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
เป้าหมาย  180501คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตที่ดี  ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 

V02 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและ
สถาบันต่อการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

F0201 ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

F0202 เครื่องมือกลไกต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

F0203 การบูรณาการด าเนินงานของภาคีพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 

F0204 การกระจายอ านาจ/ภารกิจให้หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

6 

12  

V04 สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการท าให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 
F0401 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/สังคม และระบบการอนุมัต/ิอนญุาตทีเ่อือ้ 

F0403 การติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

F0405 การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นระบบ 

F0404 ระบบฐานข้อมลู เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City 

F0406 สมรรถนะของบุคลากร 

3  

7/1* 

3 7 

V03 แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 F0301 กิจกรรม พื้นท่ีหรือบุคคลต้นแบบ รวมท้ังโครงการต่างๆ 

F0303 การขยายผล ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน
ให้คนไทยมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

F0302 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีพึงประสงค์ 

F0304 สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ  

4 

2  

V01 ความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย 

F0101 การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนไทย  

58  

F0102 การสร้างการรับรู้ จิตส านึก ค่านิยม และการตระหนักรู้
ท่ีถูกต้องด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม 

16  

F0402 ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 

1  

11/1* 

12  

6 

8  5 

10  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมท่ี 
พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน **  หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับ Y1  
แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับ F 

*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1 

ม.ราชภัฏเพชรบุรี*** 

สส./ สผ./ สป.ทส./ สพฐ./ อ.ส.พ. 

สผ. 

สผ. 

สผ. 

สผ. สผ. 

สผ./ กรมอนามัย 
 

สป.ทส./ กรมอนามัย 

กรมอนามัย 

กรมอนามัย 

กรมอนามัย 

กรมอนามัย 

PRJ67WS1 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรมอนามัย 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

WS1 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมควบคุมมลพิษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรมส่งเสริมสหกรณ ์

สศช.** / กรมส่งเสริมสหกรณ์**/ สป.สธ.***/ 
ม.ราชภัฏธนบุรี*** 

ไม่ทบทวนPRJ67WS1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทส. ทส. ทส. 


