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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  ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

สผ./ กพร./ สวทช./ ทธ./ อพวช./ ส.อ.ท./ DTAM/ 
NIDA/ มจ.  

V03 ผู้บริโภคค านึงถึงการบริโภคท่ียั่งยืน V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

F0301 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

กสอ./ สมอ./ ส.อ.ท./ อบก./ มก./ มจ. 
F0102  การปกป้องชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามของประเทศไทยและ

การป้องกันชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน 
อส./ ส.อ.ท./ อ.ส.พ. 

F0304 สมรรถนะและแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์ 
ส.อ.ท. 

จ.3 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

F0402 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม 

สวทช./ สผ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0404 พฤติกรรม และทัศนคติ 

สส./ ส.อ.ท. 

F0401 กฎหมาย นโยบาย แผน ระเบียบ มาตรการ (มาตรการ
จูงใจ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์) 

สผ./ สศช./ ส.อ.ท./ ก.ล.ต/ กนอ.  

V02 ผู้ผลิตค านึงถึงการผลิตที่ยั่งยืน 

F0203 การส่งเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน/อุตสาหกรรมสีเขียว 
สปอ./ กพร./ สอวช./ สศอ./ กรอ./ สรอ./ อ.อ.ป./ 
ส.อ.ท./ DTAM/ NIDA 

F0201 การส่งเสริมเกษตรกรรม ประมง และการป่าไม้ยั่งยืน 
กวก./ ส.อ.ท./ มจ. / มก.  

F0204 การจัดการของเสียหรือซากหลังการใช้ 

กพร./ ส.อ.ท./ สอวช./ มอ./ มจ./ มร.อด. 

F0209 ธุรกิจและบริการท่ีด าเนินการอย่างยั่งยืน 
ก.ล.ต./ ส.อ.ท./ NIDA/ มจ. 

F0207 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
สผ./ กพร./ กรอ./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0208 ศักยภาพผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้ให้บริการสินค้า และบริการ 

กพร./ สศอ./ ส.อ.ท./ สอวช./ มร.ชม./ มจ. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

37/4* 
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6/4* 2  

18  

46  

8  
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2  

0  

1  

4  
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87/4* 
F0303 การพัฒนาเครือข่าย 

สส./ สคพ./ ส.อ.ท. 
21 

F0403  ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความตระหนักรู้ การเสริมสร้าง
สมรรถนะการมีส่วนร่วม 

สผ./ กพร./ สป.ทส./ อ.ส.พ./ อพวช./ ส.อ.ท./ มก./ มจ. 

สพภ./ บก./ สทอภ. 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

F0302  การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  

คพ./ บก./ ส.อ.ท. 
F0103  การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
พด./ ส.อ.ท./ ปม./ สคทช. 

F0104  การจัดการพื้นที่วิกฤติ พื้นที่เปราะบาง และพื้นที่ส าคัญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

สผ./ ส.อ.ท. 

F0105  ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สผ./ อส./ ปม./ สส./ ส.อ.ท./ สทอภ./ คร./ มจ.  

F0202 การส่งเสริมการท่องเท่ียวยั่งยืน 

อส./ อพท./ อ.ส.พ./ สส./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0205 การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นธรรม 

สผ./ สพภ./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทน/ผลิตภัณฑ์ทางเลือก 
สศอ./ ส.อ.ท./ มจ.  
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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 การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า 
 

V02 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 
 

V05  สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 
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9  

4  

91 

124 

41/2* 

V04 การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์ 
 

34  

V03 การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่ป่า 
 

6/2* 

10  

2  

7  

16/1* 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 พ้ืนท่ีสีเขียวทุก
ประเภทเพ่ิมขึ้น 

216/1* 

18/1* 

30/1* 

160/2* 

10  

7/1* 

F0101 การหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
อส./ สป.ทส./ ส.อ.ท./ มข./ มพ./ มข. 

F0102 การก าหนดแนวเขตและจ าแนกพ้ืนที่ 
อส./ ปม./ สผ./ ทธ./ ทด./ ส.อ.ท./ มข.  

F0103 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
อส./ ปม./ สถ./ สป.ทส./ คร./ สทอภ./ ส.อ.ท./
มข./ มจ. 

F0104 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
อส./ ปม./ สป.ทส./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0201 แผนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิง่แวดลอ้ม 

อส./ ปม./ ทช./ สป.ทส./ สผ./ ส.อ.ท./ มข.  

F0204  การอนุรักษ์และพื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและ
นอกถิ่นก าเนิด 

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

F0202  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ป่า 

อส./ ปม./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0203  การบูรณาการการด าเนินงานของภาคีต่าง ๆ 

ปม./ ส.อ.ท./ ธปท. 

F0302 การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย 

อส./ ตร./ ส.อ.ท.  

F0301  ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ 
อส./ ปม./ สทอภ./ ส.อ.ท./ มข.  

F0306  สิทธิและรูปแบบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
อส./ ปม./ ส.อ.ท./ มข. 

F0303  พื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศฟืน้ฟูแหล่งน้ าและแหล่งอาหารสัตว์ปา่ 

อส./ ส.อ.ท.  

F0304  ปัญหาท่ีดินของราษฎรในพื้นท่ีป่าท่ีได้รับการแก้ไข 
อส./ ปม./ ทช./ ส.อ.ท.  

F0305  พื้นท่ีกันชน 
อส./ ทช./ ส.อ.ท.  

F0401  พื้นท่ีป่าในการให้บริการด้านนิเวศเป็นไปตามมาตรฐาน 
สากล 

อส./ ปม./ ส.อ.ท. 

F0402  พื้นท่ีป่าที่เป็นมรดกโลก มรดกอาเซียน หรือประเภทอื่นๆ 
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

อส./ ส.อ.ท. 

F0502  สมรรถนะของบุคลากร 
ปม./ ตร./ ส.อ.ท./ มจ.  

F0503  การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และการสร้างเครือข่าย  
อส./ ปม./ ตร./ คร./ สพภ./ อ.อ.ป./ ส.อ.ท./ มข./ 
มศก./ มจ. 
 

F0501  การบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว  
อส./ ปม./ สป.ทส./ สผ./ สพภ./ ธกส./ สถ./ สทอภ./ 
ส.อ.ท./ มข./ มฟล./ มจ./ กทม. 

F0504  ระเบียบ/กฎหมายท่ีเหมาะสม 
ปม./ ส.อ.ท./ มข. 

F0505   ระบบข้อมูล วิจัยและนวัตกรรม 

อส./ ปม./ อ.ส.พ./ อสส./ ส.อ.ท. 

F0506  การจัดสรรทรัพยากร 

ปม./ ส.อ.ท. 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สทอภ./ กทม. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 
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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 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

V01 ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางทะเลและชายฝั่ง 

21  

V05 สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศทางทะเล 

1 

1 

7  

0  

5 

7/1* 

56/3* 

V02 การป้องกันระบบนิเวศจากภัยคุกคาม
ธรรมชาติ/กิจกรรมมนุษย์ 

3  

V04 การบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล 

 
 

3  

90/2* 

8 

0 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพ่ิมขึ้น 

1* 

10 

2  

7 

1  

F0101  การจัดเก็บข้อมูลท่ีมีคุณภาพ เป็นปัจจุบันน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้  

ทช./ ทธ./ อส./ สทอภ./ ส.อ.ท./ มอ.  
 

F0102 การเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ทช./ ตร./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0204  กิจกรรมที่ค านึงถึงระบบนิเวศทางทะเล 
กปม./ ทช./ ส.อ.ท./ อพวช.  

F0201  ความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กปม./ ทช./ ทธ./ คร./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0301 การบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการระดับชาต ิ
และระดับจังหวัด 

ทช./ ส.อ.ท. 
 

F0302 ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล 
ทช./ ส.อ.ท. 

F0303 การก าหนดเขตพื้นที่และการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน  

ทช./ ส.อ.ท. 

F0401 การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
กปม./ ทช./ อส./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0402 การก าหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด 

ทช./ ปค./ ส.อ.ท.  

F0505 การจัดการประมงทางทะเล 
กปม./ ส.อ.ท. 

F0501 การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ังและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

กปม./ ทช./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0502 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

ทช./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0503  กฎ ระเบียบ นโยบายทีเ่อือ้และไม่เป็นอปุสรรค  
กปม./ ทช./ ส.อ.ท./ สคพ.  

F0504  วิจัยและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับทะเลและชายฝ่ัง 

ทช./ สทอภ./ ส.อ.ท./ มอ.  

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

กทม. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

F0202  การจัดการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยนื 
อพท./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0203  การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ัง 
ทช./ ส.อ.ท./ มอ.  

F0403 ทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล 
ส.อ.ท./ ปตท.  

F0404 การคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ขายฝ่ังทะเลที่มีความส าคัญ
ทางวัฒนธรรม จิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร์ 

ส.อ.ท. 
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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 นโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

4 

7  

30  

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมอิากาศ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ

ประเทศไทย
ลดลง 

 

V02 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

6  

2  

V03 การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 

39 

22  

38  

5  

16  

8/1* 

17/1* 

80  

4/1* 

4 

16/1* 
F0403 ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน 
สผ./ อบก./ อส./ สส./ สนพ./ กปศ./ อต./ สทอภ./ คร./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ กทม. 

F0101 การก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน 
สผ./ ทช./ ปม./ คพ./ อส./ สนข./ สนพ./ ส.อ.ท. 

F0102 การประเมินและการคาดการณศั์กยภาพในการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ 

สผ./ อบก./ สนข./ สนพ./ ส.อ.ท./ NIDA  

F0103 นโยบายที่เก่ียวข้อง  
สผ./ ทช./ คพ./ อส./ สนข./ สนพ./ สศช./ สถ./ 
กรอ./ ส.อ.ท./ กรมอนามัย   

F0201 ระบบสารสนเทศการจัดท าบัญชก๊ีาซเรือนกระจก
ของประเทศไทย 

สผ./ ทช./ อส./ สนข./ สนพ./ สศก./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นระบบ 

สผ./ อบก./ ทช./ คพ./ สนข./ สนพ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 
 

F0202 กระบวนการ/ระบบการตรวจวัดการรายงาน
และการทวนสอบ 

สผ./ อบก./ สนข./ ส.อ.ท. 

F0302 การบูรณาการท างานของทุกภาคีที่เก่ียวข้อง 
สผ./ อบก./ สส./ สนพ./ ส.อ.ท./ NIDA 

F0301 การด าเนินงานตามนโยบาย และแผนที่เก่ียวข้อง 
สผ./ อบก./ ทช./ คพ./ สนข./ สนพ./ ขบ./ พด./ กรอ./ 
สปอ./ สรอ./ ส.อ.ท./ กรมอนามัย/ สศช./ สปน. 

F0303 ศักยภาพของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตรวจวัด 
การรายงาน การทวนสอบ และการติดตามประเมินผล 

สผ./ อบก./ สนพ./ ส.อ.ท.  

F0401 กฎหมาย/เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร/์กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

สผ./ อบก./ สอวช./ คร./ สศช./ ส.อ.ท./ สปน./ ก.ล.ต. 

F0402 งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคหรือสาขาที่เก่ียวข้องกับการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สผ./ อส./ ทช./ ปม./ ทธ./ อ.ส.พ./ กปศ./ กวก./ สศก./ คร./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ 
สปน./ สสส./ NIDA 

F0404 เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าอย่างย่ังยืนในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด BCG  

อบก./ สนพ./ สศช./ สปน./ ส.อ.ท./ NIDA 

F0405 การให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศ และระบบฐานขอ้มลูความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ตอ่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สผ./ อต./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0406 การบริหารจัดการภัยพิบัติอยา่งเป็นระบบ และบูรณาการทั้งรายสาขาและรายพ้ืนที ่
ทธ./ คร./ ปภ./ ส.อ.ท./ NIDA   

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สถ./ สทอภ. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

สมอ. 

F0104 การบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
สผ./ ส.อ.ท./ NIDA  
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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 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

V01 การจัดการแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ า 
ผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และ
แหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการ

ใช้ประโยชน์ 

3  

6  

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

V02 การบริหารจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 

0  

3  

0  

จ.1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

V03 สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 

2  

1  

3  

0  

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

คพ./ ยผ./ สถ./ กปศ./ ส.อ.ท. 

F0101  มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 
คพ./ จท./ ยผ./ ส.อ.ท./ กทม.  

F0202  การอนุญาตระบายมลพิษเพ่ือควบคุมการระบายมลพิษให้  
สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของแหล่งน้ า 

คพ./ จท./ ส.อ.ท. 

F0201 ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งการเก็บค่าบริการการบ าบัดน้ าเสีย 
คพ./ สถ./ อจน./ ส.อ.ท./ กทม. 

F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ าที่เป็นระบบ 

สทอภ./ สทนช./ ส.อ.ท. 

F0301  กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อ 

คพ./ ทช./ จท./ ยผ./ คร./ ส.อ.ท. 

F0303  การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งเฝ้าระวัง
และเตือนภัยคุณภาพน้ า 

คพ./ จท./ สปอ./ กรอ./ สทอภ./ ส.อ.ท. 

F0304  ฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 

คพ./ สปอ./ กปศ./ ส.อ.ท. 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สถ./ ยผ. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

F0302  การศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าเสีย
ที่มีคุณภาพ 

วช./ อจน./ ส.อ.ท. 
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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  

F0103 การคาดการณ์ปริมาณสารมลพิษทางอากาศในพื้นท่ีวิกฤต 

2  

V04 วิจัย นวัตกรรม และการพัฒนา
คุณภาพทางอากาศและเสียง 

3  

0  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 คุณภาพอากาศ 
เสียง และความ

สั่นสะเทือนอยู่ระดับ
มาตรฐานของ
ประเทศไทย 

V02  การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสีย ง  

0  1  

F0302 ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ  

F0303 การติดตามตรวจสอบที่เปน็ระบบ 

F0305 การจัดสรรทรัพยากร 

V03 การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง  

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

4  1  

3  

16  

0  

2  

16  

0  

0  

9  
0  

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

F0402 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์และการมีกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มฟล. F0307 การจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนดิทีม่ีประสิทธิภาพ 
คพ./ กรอ./ สป.ทส./ กสก./ ส.ป.ก./ สนข./ DRR/ กนอ. 

F0201 การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมลูคุณภาพอากาศ
และเสียง 

คพ./ ขบ./ กรอ./ กนอ./ กทม. 

F0202 การจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเพ่ิม
ทักษะการตรวจวัด 

คพ./สถ./ มร.ชม. 

F0203 การแจ้งเตือนสถานการณแ์ละรายงานตอ่สาธารณะ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

คพ./ คร. 

F0301 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่ไม่เป็นอุปสรรค 

คพ./ ขบ./ กนอ./ กรมอนามัย 

F0101 การเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง คัดกรองระวังสุขภาพ
ทางระบาดวิทยาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

คร./ กรมอนามัย 

F0102 การตรวจวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวัง
ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

คร./ กรมอนามัย 
 
 

F0304 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City 
วช./ สส./ กรมอนามัย 

F0306 ศักยภาพและความรู้ของบุคลากร 
ขบ./ สส./ กรมอนามัย 

F0403 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการจัดการ
มลพิษทางอากาศและเสียง 

กรมอนามัย/ สสส. 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

สถ. หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

กพร. 

F0401 การศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองและความสามารถ
ในการรองรับมลพิษในเชงิพ้ืนที ่

สทอภ. 



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 

 
 

F0303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิล 

จ.3 : กระทรวงอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

V02 กฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 F0201 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และการเงินท่ีเหมาะสม 

6 

V01 การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
ประเภทและชนิดขยะ 

7/1* 

5 

2  

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการขยะ 

2  

F0302  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดกาเกิดขยะ/
ของเสีย และการลดการใช้สารเคมีอันตราย 

20  

123  

26  

3  

5  

2  
17  

12  

15  

1  

4  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การจัดการขยะมูลฝอย 
มูลฝอยติดเชื้อของเสีย
อันตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและ
การอุตสาหกรรมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น Va
lu

e 
Ch

ain
 

F0104 การก าจัดตามหลักวิชาการ 
คพ./ กรอ./ สป.ทส./ สปอ./ สถ./ กรมอนามัย/ 
ส.อ.ท./ กทม./ มฟล. 

F0301 ระบบการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ มอ./ มฟล./ มร.อด.  

F0102  การลดปริมาณการเกิดขยะ / ของเสีย 
และคัดแยกขยะตามหลักการ 3R 

คพ./ กรอ./ สส./ สป.ทส./ สปอ./ สถ./ ส.อ.ท./ 
กทม./ มอ./ มร.อด.  

F0103 การน ารีไซเคิลมาใช้ประโยชน ์

คพ./ กรอ./ สส./ สปอ./ ส.อ.ท./ มอ./ มร.ชม./ 
มร.อด.  
 

F0401  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ 
และการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้น
การจัดการขยะ ของเสีย และสารเคมี  

คพ./ กรอ./ สส./ สป.ทส./ กพร./ สถ./ กวก./ 
กรมอนามัย/ สสส./ มอ./ มร.อด  

F0402 สมรรถนะบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
คพ./ สส./ สถ./ กรมอนามัย 

F0403  จิตส านึกและพฤติกรรมท่ีดีของประชาชน 
คพ./ กรอ./ สส./ สป.ทส./ สถ./ สสส./ มอ./ มร.อด  
 

F0406 ข้อมูลและฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

คพ./ สส./ กวก./ สถ./ กรมอนามัย 

F0101 การแยกประเภทขยะจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

สป.ทส./ สถ./ ส.อ.ท. 

F0404  เครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเสีย
และสารเคมี รวมถึงการเฝ้าระวัง 

คพ./ กรอ./ สป.ทส./ สถ./ กรมอนามัย/ มอ./ มร.อด  

F0202  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีไม่เป็นอุปสรรค และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

คร./ กรมอนามัย/ กวก. 

กพร./ กวก./ สสส./ ส.อ.ท. 

F0105 การรวบรวม และการขนส่งไปจัดการ 

 สปอ./ สถ./ กรมอนามัย/ ส.อ.ท./ กทม. 

ทส. ทส. อก. 

กรอ./ กพร./ สอวช./ ส.อ.ท./ มอ./ มร.อด.  

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

พพ. 

F0405 แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
กรอ. 
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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 

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลักกับ Y1 

6 

12  

V04 สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการท าให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี 

F0401 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตท่ีเอื้อ 

3  

7/1* 

3 7 

V03 แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 

4 

2  

V01 ความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย 

58  

16  

1  

11/1* 

12  

6 

8  
5 

10  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมท่ี 
พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

F0102  การสร้างการรับรู้ จิตส านึก ค่านิยม และ
การตระหนักรู้ท่ีถูกต้องด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีส่วนร่วม 

สส./ อบก./ สผ./ สป.ทส./ อส./ ทช./ อ.ส.พ./ 
สพภ./ สป.ศธ./ สพฐ./ ปชส./ กรมอนามัย 

F0201 ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
สผ./ สถ. 

F0202 เคร่ืองมือกลไกต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
สผ. 

F0203 การบูรณาการด าเนินงานของภาคีพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 

สส./ สผ./ สป.กก. 

F0204 การกระจายอ านาจ/ภารกิจให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สผ. 

F0304  สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  

สผ./ TICA 

F0404 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City 

สส./ กรมอนามัย 

F0101  การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนไทย  

สส./ สป.ทส./ กรมอนามัย 

F0301 กิจกรรม พ้ืนที่หรือบุคคลต้นแบบ รวมทั้งโครงการต่างๆ 
สส./ สผ./ กรมอนามัย 

F0302  มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีพึงประสงค์ 
กรมอนามัย 

F0303  การขยายผลขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุน
ให้คนไทยมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

สส./ กรมอนามัย 

F0406 สมรรถนะของบุคลากร 
สส./ กรมอนามัย 

ทส. ทส. ทส. 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 และ F  
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องหลัก หรือ สนับสนุน 

หน่วยงานเลือกความเก่ียวข้องกับ Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเก่ียวข้องกับ F 

กพร./ สทอภ. สถ./ สป.กก. 

F0402  ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 
ป.ป.ช. 

F0403 การติดตามตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
สศช. 

F0405 การจัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นระบบ 
สนทช./ สคทช./ ทช./ พด. 


