
Presentation template 

by 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


Presentation template 

by 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 ควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
ใช้ประโยชน์ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ และสมดุล 
 กำรมีเกณฑ์ชี้วัดที่ส ำคัญในกำรประเมินคุณภำพสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกร 

F0201 กำรส่งเสริมเกษตรกรรม ประมง และ 
กำรป่ำไมยั่งยืน 

 กำรพัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรส่งเสริมเกษตรกรรม  
กำรประมง และกำรป่ำไม้ยั่งยืน 

F0202 กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวยั่งยืน  กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

F0203 กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมยั่งยืน/
อุตสำหกรรมสีเขียว 

 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมด้วย BCG Model 
 กำรมีผลผลิตไม้จำกสวนป่ำท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรใน

ระดับสำกล สำมำรถแข่งขันกับตลำดในต่ำงประเทศได้และมีมูลค่ำ
ทำงตลำดสูงขึ้น 

F0204 กำรจัดกำรของเสียหรือซำกหลังกำรใช้  กำรพัฒนำกลไก/เทคโนโลยีในกำรจัดกำรของเสียหรือซำกหลังกำรใช้ 

F0301 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มำตรฐำนคุณภำพผลิตภัณฑ์  

 พัฒนำศักยภำพผู้ผลิต ผู้ให้บริกำร เพ่ือเพ่ิมประเภทสินค้ำและบริกำร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับกระบวนกำรผลิต/บริกำรให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 กำรส่งเสริมให้มีกำรขอกำรรับรองฉลำกสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมำกขึ้น 

F0302 กำรเข้ำถึงข้อมูลเพ่ือกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงในกำรสืบค้นข้อมูล 

F0401 กฎหมำย นโยบำย แผน ระเบียบ มำตรกำร 
(มำตรกำรจูงใจ มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์) 

 กำรสนับสนุนมำตรกำรด้ำนกำรเงิน ภำษี และกำรลงทุน เพ่ือสร้ำง
แรงจูงใจให้กับผู้ประกอบกำรในกำรปรับกระบวนกำรผลิตให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

F0403 ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมตระหนักรู้ 
กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรมีส่วนร่วม 

 กำรพัฒนำกลไก/เคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

ผลที่คำดหวังจำก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.1 กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้ำหมำย 180101 กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศมีควำมยั่งยืนสูง 

หมำยเหต ุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) หมำยเหตุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) 
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by 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรหยุดยั้งกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้  กำรป้องกันกำรบุกรุกไม่ให้พ้ืนที่สีเขียวถูกท ำลำย 

F0102 กำรก ำหนดแนวเขตและจ ำแนกพ้ืนที่  กำรก ำหนดพ้ืนที่ทุกประเภท และจัดท ำแนวเขตให้ชดัเจน 

F0103 กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน  กำรลดกำรเผำในพื้นที่ทุกประเภท รวมถึงกำรมีส่วนร่วม/เครือข่ำย  
เพ่ือลดกำรเผำ 

F0201 แผนกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่ำไม้/
ทรัพยำกรธรรมชำติ/สิ่งแวดล้อม 

 กำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำท่ีเสื่อมสภำพ 

F0301 ระบบติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่ำไม้  ระบบเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่ำ 

F0304 ปัญหำท่ีดินของรำษฎรในพื้นที่ป่ำท่ีได้รับ
กำรแก้ไข 

 กำรเร่งรัดกำรจัดที่ดินท ำกินให้กับประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ป่ำ 

F0402 พ้ืนที่ป่ำท่ีเป็นมรดกโลก มรดกอำเซียน 
หรือประเภทอื่น ๆ ที่เป็นมำตรฐำนสำกล 

 กำรเร่งรัดประกำศพ้ืนที่ที่มีศักยภำพและเหมำะสม 

F0501 กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่สีเขียว   กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรพ้ืนที่สีเขียวอย่ำงย่ังยืน 

F0503 กำรมีส่วนร่วมกับภำคประชำชน และ 
กำรสร้ำงเครือข่ำย 

 กำรส่งเสริมทุกภำคส่วนในกำรเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

ผลที่คำดหวังจำก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.1 กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้ำหมำย 180102 พื้นที่สเีขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 

หมำยเหตุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) 

F0501 กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่สีเขียว  

F0502 สมรรถนะของบุคลำกร 

F0503 กำรมีส่วนร่วมกับภำคประชำชน และกำรสร้ำงเครือข่ำย  

F0401 พื้นที่ป่ำในกำรให้บริกำร
 ด้ำนนิเวศ เป็นไปตำม
 มำตรฐำนสำกล 

F0402 พื้ นที่ ป่ ำที่ เป็นมรดกโลก  
มรดกอำเซียน หรือประเภทอื่น ๆ ที่
เป็นมำตรฐำนสำกล 
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ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภำพ เป็น
ปัจจุบัน น ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้  

 กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 
 กำรส ำรวจธรณีวิทยำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 

F0203 กำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝ่ัง  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังแบบบูรณำกำร 

F0302 ประกำศพ้ืนที่คุ้มครองทำงทะเล  กำรขับเคลื่อนกำรประกำศพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทำงทะเลให้
ได้ร้อยละ 10 ตำมเป้ำหมำย 

F0401 กำรอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝ่ัง 

 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังบริเวณกองหินใต้น้ ำ 
 กำรอนุบำลลูกปลำเศรษฐกิจในระบบน้ ำหมุนเวียน (RAS)  

แบบแม่นย ำ อัจฉริยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 กำรอนุรักษ์และเพ่ิมพื้นที่ลงเกำะ เพ่ือส่งเสริมตัวอ่อนปะกำรัง 

F0505 กำรจัดกำรประมงทำงทะเล  กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 
 ส ำรวจและประเมินสภำวะทรัพยำกรประมง 
 ฟ้ืนฟูทรัพยำกรและอนุรักษ์สัตว์น้ ำประจ ำถิ่น และสัตว์น้ ำหำยำก

ใกล้สูญพันธุ์ 
 กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำผสมผสำนแบบบูรณำกำรในทะเล (Integrated 

Multi-trophic Aquaculture) 

ผลที่คำดหวังจำก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.2 กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
เป้ำหมำย 180201 ควำมสมบรูณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพิ่มขึ้น 

หมำยเหตุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) 
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by 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0202 กระบวนกำร/ระบบกำรตรวจวัด กำรรำยงำน และ
กำรทวนสอบ 

 กำรยกระดับกำรตรวจวัด กำรรำยงำน กำรสอบทำน  
(MRV) ให้เทียบเท่ำระดับสำกล 

F0203 กำรรำยงำน และกำรติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกที่เป็นระบบ 

 กำรรำยงำน และกำรติดตำมผลกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกตำมมำตรกำร/นโยบำยของรัฐ 

F0301 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนที่เกี่ยวข้อง  กำรสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกผ่ำนคำร์บอนเครดิต และกลไกที่เกี่ยวข้อง 

F0303 ศักยภำพของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรตรวจวัด 
กำรรำยงำน กำรทวนสอบ และกำรติดตำมประเมินผล 

 กำรเพ่ิมจ ำนวนและเสริมศักยภำพผู้ประเมินภำยนอก
ในระดับโครงกำร/องค์กร/ผลิตภัณฑ์ 

F0401 กฎหมำย/เคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์/กลไกทำง
กำรเงิน/กลไกตลำดทุน/มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 

 รูปแบบ และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรคำร์บอนเครดิต 

F0402 งำนวิจัย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
ภำคหรือสำขำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำร
ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 กำรส่งเสริม และพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรลด/กักเก็บ
ก๊ำซเรือนกระจก 

F0403 ข้อมูลด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และ 
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้ทุกภำคส่วน 

 กำรสร้ำงควำมตระหนัก และเผยแพร่ควำมรู้ให้กับทุก
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

F0404 เศรษฐกิจและสังคมคำร์บอนต่ ำอย่ำงยั่งยืน ในระดับ
เมือง พ้ืนที่ และอุตสำหกรรม ภำยใต้แนวคิด BCG  

 กำรส่งเสริมเมือง/พ้ืนที่/อุตสำหกรรมให้ด ำเนินกำรตำม 
BCG Model เพ่ือลดก๊ำซเรือนกระจก 

F0406 กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบั ติอย่ำงเป็นระบบและ 
บูรณำกำรทั้งรำยสำขำและรำยพ้ืนที่ 

 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้ทุกภำคส่วนในกำรบริหำร
จัดกำรภัยพิบัติ 

ผลที่คำดหวังจำก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.3 กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสงัคมที่เป็นมิตรตอ่สภำพภมูิอำกำศ 
เป้ำหมำย 180301 กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

หมำยเหตุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) 

F0201 ระบบสำรสนเทศกำรจัดท ำบัญชี       
 ก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย 

F0202 กระบวนกำร/ระบบกำรตรวจวัด       
กำรรำยงำน และกำรทวนสอบ 

F0203 ก ำ ร ร ำ ย ง ำน  แ ล ะ ก ำ ร ติ ด ต ำ ม
ประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ เป็น
ระบบ 

F0401 กฎหมำย/เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์/กลไกทำงกำรเงิน/กลไกตลำดทุน/มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 

F0402 งำนวิจัย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภำคหรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

F0403 ข้อมูลด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้ทุกภำคส่วน 

F0404 เศรษฐกิจและสังคมคำร์บอนต่ ำอย่ำงยั่งยืน ในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสำหกรรม ภำยใต้แนวคิด BCG  

F0405 กำรให้บริกำรข้อมูลภูมิอำกำศของประเทศ และระบบฐำนข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

F0406 กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติอย่ำงเปน็ระบบและบรูณำกำรทั้งรำยสำขำและรำยพ้ืนที่ 

F0301 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนที่
เกี่ยวข้อง 

F0302 กำรบูรณำกำรท ำงำนของทุกภำคีที่
 เกี่ยวข้อง 

F0303 ศักยภำพของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน 
กำรตรวจวัด กำรรำยงำน กำรทวนสอบ และกำร
ติดตำมประเมินผล 
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F0102 มำตรกำรกำรควบคุมกำรใช้น้ ำ/ลดกำร
น ำน้ ำท้ิงจำกกำรใช้น้ ำจำกแหล่งก ำเนิด ทั้งภำค
กำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคครัวเรือน 

 กำรควบคุมกำรระบำยน้ ำท้ิงออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 กำรใช้น้ ำซ้ ำ (Reuse) 

F0201 ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย รวมท้ังกำรเก็บ
ค่ำบริกำรกำร บ ำบัดน้ ำเสีย 

 กำรสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียในพื้นที่เมือง และแหล่งท่องเที่ยว 
 กำรดูแลรักษำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

F0303 กำรบังคับใช้กฎหมำยกับแหล่งก ำเนิด
มลพิษ รวมท้ังเฝ้ำระวังและเตือนภัยคุณภำพน้ ำ 

 กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำทิ้ง และกำรบังคับใช้กฎหมำยกับ
แหล่งก ำเนิดมลพิษ 

แผนแม่บทฯประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 กำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำย 180401 คุณภำพของน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดิน และแหล่งน้ ำทะเลมีคุณภำพเหมำะสมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์ขึ้น 

หมำยเหตุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) 
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F0101 กำรเฝ้ำระวังประเมินควำมเสี่ยง คัดกรอง
ระวั ง สุ ขภ ำพทำงระบำดวิทยำจำกมล พิษ
สิ่งแวดล้อม 

 กำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังสุขภำพ และบริกำรเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเฝ้ำระวังปัญหำสุขภำพที่เกิดจำกมลพิษทำง
อำกำศ 

F0103 กำรคำดกำรณ์ปริมำณสำรมลพิษทำง
อำกำศในพื้นที่วิกฤติ  

 กำรคำดกำรณ์ปริมำณฝุ่นละออง และสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย 

F0201 กำรติดตำมตรวจสอบและรำยงำนข้อมูล
คุณภำพอำกำศและเสียง 

 กำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 
 กำรติดตำม ตรวจสอบกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศจำก

แหล่งก ำเนิด 

F0301 กฎหมำย ระเบียบ มำตรกำร ข้อบังคับ 
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์/ สังคม และระบบ 
กำรอนุมัติ/อนุญำตที่ไม่เป็นอุปสรรค 

 กำรพัฒนำ และกำรบังคับใช้กฎหมำย ระเบียบ มำตรกำร 
ข้อบังคับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ 

F0307 กำรจัดกำรมลพิษที่ แหล่ งก ำ เนิ ดที่ มี
ประสิทธิภำพ 

 กำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรตรวจสอบยำนพำหนะ 

F0401 กำรศึกษำแหล่งที่มำของฝุ่นละอองและ
ควำมสำมำรถในกำรรองรับมลพิษในเชิงพ้ืนที่ 

 กำรศึกษำแหล่งที่มำของฝุ่นละอองและควำมสำมำรถใน 
กำรรองรับมลพิษในเชิงพ้ืนที่ 

F0403 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใน 
กำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศและเสียง 

 กำรจัดท ำคู่มือในกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศและเสียง 
 กำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศและเสียง 

ผลที่คำดหวังจำก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 กำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

เป้ำหมำย 180402 คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ระดับมำตรฐำนของประเทศไทย  

หมำยเหตุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) 
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F0102 กำรลดปริมำณกำรเกิดขยะ/ของเสีย  
และคัดแยกขยะตำมหลักกำร 3R 

 กำรลดปริมำณกำรเกิดขยะ/ของเสีย และคัดแยกขยะตำม
หลักกำรลดกำรใช้ กำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ และกำรน ำขยะกลับมำ
ใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)  

F0103 กำรน ำรีไซเคิลมำใช้ประโยชน์  กำรน ำขยะรีไซเคิลมำใช้ประโยชน์ 

F0104 กำรก ำจัดตำมหลักวิชำกำร  กำรก ำจัดขยะ/ของเสีย อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

F0105 กำรรวบรวม และกำรขนส่งไปจัดกำร  กำรเก็บรวบรวมขยะ/ของเสีย จำกแหล่งชุมชนต่ำงๆ และ 
กำรขนส่งไปไปยังสถำนก ำจัด 

F0202 กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นอุปสรรค 
และกำรบังคับใช้กฎหมำย 

 กำรพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะ/ของเสีย  
ที่ไม่เป็นอุปสรรค และกำรบังคับใช้กฎหมำย 

F0401 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรให้
ควำม รู้  และกำรถ่ ำยทอดนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรขยะ ของเสีย และ
สำรเคมี 

 กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรขยะ ของเสีย และสำรเคมี 

F0406 ข้อมูลและฐำนขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง  กำรจัดเก็บข้อมูลและกำรมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนขยะ 

แผนแม่บทฯประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 กำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำหมำย 180403 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรำยสำรเคมีในภำคกำรเกษตรและกำรอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

หมำยเหตุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) 
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F0102 กำรสร้ำงกำรรับรู้ จิตส ำนึก ค่ำนิยม 
และกำรตระหนักรู้ที่ถูกต้องด้ำนสิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีส่วนร่วม 

 

 กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม และกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 กำรสร้ำงพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในหลักสูตรกำรศึกษำทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน 

 กำรเสริมศักยภำพและพัฒนำทักษะ เพ่ิมควำมช ำนำญในกำรจัดกำร
ปัญหำสิ่งแวดล้อม และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 กำรสร้ำงพลังของผู้บริโภคเป็นกลไลส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กำรสร้ำงวินัยและกำรมีส่วนร่วมของคนในชำติในกำรจัดกำรขยะและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 

 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคีเครือข่ำย เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงสมดุล
สิ่งแวดล้อมตำมแนวทำง BCG Model  

 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้รูปแบบกำรพัฒนำ BCG Model เพ่ือกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงกำรแบ่งปันควำมรู้และ
เทคโนโลยีระหว่ำงประเทศ 

แผนแม่บทฯประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.5 กำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศ 
เป้ำหมำย 180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี  

หมำยเหตุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) 
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F0201 ก ำหนดนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม  กำรพัฒนำแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของภำคีที่เกี่ยวข้อง 
 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อมในระดับสำกล 
 กำรส่งเริมกำรพัฒนำวัฒนธรรมเชิงนโยบำย เพื่อยกระดับกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำร

พัฒนำในระดับพื้นที่ 

F0203 กำรบูรณำกำรด ำเนินงำนของภำคีพัฒนำ
ที่เกี่ยวข้อง 

 กำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน 
 กำรพัฒนำและเสริมศักยภำพเครือข่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม 

F0303 กำรขยำยผลขับเคลื่อนและประชำสัมพนัธ ์
เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมที่พึง ประสงค์
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือภำคประชำสังคม และเอกชนในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้กำรผลิต
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 กำรสื่อสำรในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้ครบทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

F0401 กฎหมำย ระเบียบ มำตรกำรเศรษฐศำสตร์/
สังคม และระบบกำรอนุมัติ/อนุญำตที่เอื้อ 

 กำรออกระเบียบสนับสนุนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กำรสร้ำงแรงจูงใจทำงด้ำนภีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 

F0401 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรให้
ควำมรู้ และกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้ำนกำรจัดกำรขยะ ของเสีย และสำรเคมี 

 กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรขยะ 
ของเสีย และสำรเคมี 

F0404 ระบบฐำนข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม อำทิ Smart City 

 กำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลและกำรบูรณำกำรข้อมูล 
 กำรพัฒนำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในกำรส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

F0405 กำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีเป็นระบบ  กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเท่ำเทียม 
 กำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติระหว่ำงหน่วยงำน 

แผนแม่บทฯประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.5 กำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศ 
เป้ำหมำย 180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี  

หมำยเหตุ        : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจยั) 
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