


ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมาย                            การบริโภคและการผลติของประเทศมีความยั่งยืนสูง 180101 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 
 การบริโภคและ
การผลิตของ

ประเทศมีความ
ยั่งยืนสูงขึ้น  

V01  
ทุนธรรมชาต ิ

 F0101  ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
  ใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

           และ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 F0102 การปกป้องชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ

 ประเทศไทย และการป้องกันชนิดพันธุ ์
 ต่าง ถิ่นที่รุกราน 

 F0103  การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเหมาะสมกับ
 สภาพพ้ืนที่ 

 F0104  การจัดการพ้ืนที่วิกฤติ พ้ืนที่เปราะบาง 
 และพื้นที่ส าคัญด้านความหลากหลาย  
 ทาง ชีวภาพ 

 F0105 ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ 

V02  
ผู้ผลิตค านึงถึงการผลิตที่ยั่งยืน 

 F0201 การส่งเสริมเกษตรกรรม ประมง และการป่าไม้
 ยั่งยืน 

 F0202 การส่งเสริมการท่องเท่ียวยั่งยืน 
 F0203  การส่งเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน/อุตสาหกรรม 

           สีเขียว 
 F0204 การจัดการของเสียหรือซากหลังการใช้ 
 F0205  การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ     

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นธรรม 
 F0206  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทน/ผลิตภัณฑ์ทางเลือก 
 F0207  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 F0208  ศักยภาพผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้ให้บริการสินค้า     

 และบริการ 
 F0209  ธุรกิจและบริการที่ด าเนินการอย่างย่ังยืน Va
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
 F0401 กฎหมาย นโยบาย แผน ระเบียบ มาตรการ (มาตรการจูงใจ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์) 

 F0402  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม  

 F0403 ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความตระหนักรู้ การเสริมสร้างสมรรถนะการมีส่วนร่วม 

 F0404 พฤติกรรม และทัศนคต ิ
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V03  
ผู้บริโภคค านึงถึงการบริโภคที่ยั่งยืน 

 F0301 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์  

 F0302 การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือการจัดซ้ือจัด 
           จ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 F0303 การพัฒนาเครือข่าย 

 F0304 สมรรถนะและแรงจูงใจในการใช้
 ประโยชน์ 

  

 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
 เป้าหมาย                            พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 180102 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 พื้นที่สีเขียวทุก
ประเภทเพิ่มขึ้น 

 

V01  
การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า 

 F0101 การหยุดยั้งการท าลาย
 ทรัพยากรป่าไม้ 

 F0102 การก าหนดแนวเขตและ
 จ าแนกพ้ืนที่ 

 F0103 การแก้ไขปัญหาไฟปา่และ
 หมอกควัน 

 F0104 เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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V05  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 

 F0501 การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว  

 F0502 สมรรถนะของบุคลากร 

 F0503 การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และการสร้างเครือข่าย  
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V02  
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า 

V03  
การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่า 

V04 การพัฒนาศักยภาพ 
พื้นที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์ 

 F0201 แผนการฟื้นฟูระบบนิเวศ    
 ป่าไม/้ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
 สิ่งแวดล้อม 

 F0202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
 ประชาชนและชุมชนในพื้นที่
 ป่า 

 F0203 การบูรณาการการด าเนินงาน
 ของภาคีต่าง ๆ 

 F0204 การอนุรักษ์และพื้นฟูความ
 หลากหลายทางชีวภาพใน
 และนอกถิ่นก าเนิด 

 F0301 ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลง
 พื้นที่ป่าไม้ 

 F0302 การป้องกันและปราบปราม        
 การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช          
 ที่ผิดกฎหมาย 

 F0303 พื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศฟ้ืนฟู 
 แหล่งน้ าและแหล่งอาหารสัตว์ป่า 

 F0304 ปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่า
 ที่ได้รับการแก้ไข 

 F0305 พื้นที่กันชน 

 F0306 สิทธิและรูปแบบการเข้าใช้
 ประโยชน์ในพื้นที่ 

 F0401 พื้นที่ป่าในการ
 ให้บริการด้านนิเวศ
 เป็นไปตาม
 มาตรฐานสากล 

 F0402 พื้นที่ป่าที่เป็นมรดก 
 โลก มรดกอาเซียน 
 หรือประเภทอื่น ๆ ที่
 เป็นมาตรฐานสากล 

 F0504 ระเบียบ/กฎหมาย ที่เหมาะสม 

 F0505 ระบบข้อมูล วิจัยและนวัตกรรม 

 F0506 การจัดสรรทรัพยากร 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
เป้าหมาย                            ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น 180201 

V01  
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 

ทางทะเลและชายฝั่ง 

 F0101 การจัดเก็บข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 
 เป็นปัจจุบัน น าไปใช้
 ประโยชน์ต่อได้  

 F0102 การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็น
 ระบบ 

V02  
การป้องกันระบบนิเวศจาก 

ภัยคุกคามธรรมชาติ/กิจกรรมมนุษย์ 

 F0201 ความพร้อมรับมือการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 F0202 การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
 ยั่งยืน 

 F0203 การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง 

 F0204 กิจกรรมท่ีค านึงถึงระบบนิเวศ
 ทางทะเล 
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V05 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล 

 F0501 การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

 F0502 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มทางทะเล 

 F0503 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อและไม่เป็นอุปสรรค   

 F0504 วิจัยและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง 

 F0505 การจัดการประมงทางทะเล 
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V03  
มาตรการการคุ้มครอง
ทางทะเลและชายฝั่ง 

 F0301 การบริหารจัดการภายใต้
 คณะกรรมการระดับชาติ 
 และระดับจังหวัด 

 F0302 ประกาศพื้นที่คุ้มครองทาง
 ทะเล 

 F0303 การก าหนดเขตพื้นที่ และ
 การแบ่งเขตการใช้
 ประโยชน์ที่ชัดเจน  

V04  
การบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล 

 F0401 การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากร    
 ทางทะเลและชายฝั่ง 

 F0402 การก าหนดเขตทรัพยากรทางทะเล
 และชายฝั่งรายจังหวัด 

 F0403 ทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานใน
 ทะเล 

 F0404  การคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ขายฝั่งทะเล 
 ท่ีมีความส าคัญทางวัฒนธรรม       
 จิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร์ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพ่ิมขึ้น 

 
 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมาย                         การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 180301 

V01  
นโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 

 F0101 การก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
 ที่ชัดเจน 

 F0102 การประเมินและการคาดการณ์ศักยภาพใน
 การลดก๊าซเรือนกระจกท่ีมีประสิทธิภาพ 

 F0103  นโยบายที่เกี่ยวข้อง  

 F0104 การบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

V02  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ 

ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

 F0201 ระบบสารสนเทศการจัดท าบัญชี       
 ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

 F0202  กระบวนการ/ระบบการตรวจวัด       
 การรายงาน และการทวนสอบ 

 F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผล
 การลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นระบบ 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

 F0401 กฎหมาย/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 F0402 งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 F0403 ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน 

 F0404 เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืน ในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด BCG  

 F0405 การให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศ และระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 F0406 การบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและบูรณาการทั้งรายสาขาและรายพื้นที่ 
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V03  
การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 

 F0301 การด าเนินงานตามนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง 

 F0302 การบูรณาการท างานของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง 

 F0303 ศักยภาพของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
 ตรวจวัด การรายงาน การทวนสอบ และการ
 ติดตามประเมินผล 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง 

 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



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

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ า 
ผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และ
แหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการ

ใช้ประโยชน์ 

V01  
การจัดการแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า 

 F0101 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 

 F0102 มาตรการการควบคุมการใช้น้ า/ลดการน าน้ าทิ้งจาก
 การใช้น้ าจากแหล่งก าเนิด ทั้งภาคการเกษตร 
 ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 

V02  
การบริหารจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 

 F0201 ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งการเก็บค่าบริการการ
 บ าบัดน้ าเสีย 

 F0202 การอนุญาตระบายมลพิษเพื่อควบคุมการระบาย
 มลพิษให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ
 ของแหล่งน้ า 

 F0203 การรายงาน และการติดตามประเมินผลการบริหาร
 จัดการน้ าที่เป็นระบบ 
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V03  
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 

 F0301 กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อ 

 F0302  การศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าเสียที่มีคุณภาพ 

 F0303 การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ า 

 F0304 ฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย                            คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย  180402 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐานของ

ประเทศไทย 

V02  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง  

 F0201  การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
 และเสียง 

 F0202  การจัดหาเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศและเพ่ิมทักษะ
 การตรวจวัด 

 F0203  การแจ้งเตือนสถานการณ์และรายงานต่อสาธารณะและ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V01  
การตระหนักถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ  

 F0101 การเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง คัดกรองระวังสุขภาพ
 ทางระบาดวิทยาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 F0102  การตรวจวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวัง
 ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

 F0103   การคาดการณ์ปริมาณสารมลพิษทางอากาศในพื้นที่
 วิกฤต ิ  

V03 การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 

V04 วิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพทางอากาศและเสียง 

 F0301 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่ไม่เป็นอุปสรรค 
 F0302 ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ  
 F0303 การติดตามตรวจสอบที่เป็นระบบ 
 F0304  ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City 
 F0305  การจัดสรรทรัพยากร 
 F0306  ศักยภาพและความรู้ของบุคลากร 
 F0307  การจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดที่มีประสิทธิภาพ 

 F0401  การศึกษาแหล่งท่ีมาของฝุ่นละอองและความสามารถในการรองรับมลพิษในเชิงพ้ืนที่ 
 F0402  การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์และการมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 F0403  การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.4 การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย                            การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสยีอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 180403 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การจัดการขยะมูลฝอย 
มูลฝอยติดเชื้อของเสีย
อันตรายสารเคมีในภาค

การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

V01  
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเภทและชนิดขยะ 

 F0101 การแยกประเภทขยะจากแหล่งก าเนิด 
  มลพิษ 

 F0102  การลดปริมาณการเกิดขยะ / ของเสีย  
 และคัดแยกขยะตามหลักการ 3R 

 F0103 การน ารีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ 

 F0104 การก าจัดตามหลักวิชาการ 

 F0105 การรวบรวม และการขนส่งไปจัดการ 

V02  
กฎหมาย นโยบายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 F0201  มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
 และการเงินที่เหมาะสม 

 F0202  กฎหมายที่เกี่ยวข้องท่ีไม่เป็น
 อุปสรรค และการบังคับใช้
 กฎหมาย 
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V04  
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการขยะ 

 F0401  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะ ของเสีย และสารเคมี  

 F0402 สมรรถนะบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 F0403   จิตส านึกและพฤติกรรมที่ดีของประชาชน 

 F0404  เครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเสียและสารเคมี รวมถึงการเฝ้าระวัง 

 F0405  แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 F0406  ข้อมูลและฐานขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 

V03  
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะ 

 F0301 ระบบการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม 
  และสุขภาพ 

 F0302  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีลดการ
 เกิดขยะ/ของเสีย และการลดการใช้
 สารเคมีอันตราย 

 F0303  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิล 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย : 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
เป้าหมาย                            คนไทยมีคุณลักษณะและพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตที่ด ี 180501 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

V01  
ความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย 

 F0101 การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนไทย  

 F0102 การสร้างการรับรู้ จิตส านึก 
 ค่านิยม และการตระหนักรู้ที่
 ถูกต้องด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมี
 ส่วนร่วม 

 

V02  
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานและสถาบัน 

ต่อการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

 F0201 ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

 F0202 เครื่องมือกลไกต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

 F0203 การบูรณาการด าเนินงานของภาคีพัฒนาท่ี
 เกี่ยวข้อง 

 F0204 การกระจายอ านาจ/ภารกิจให้หน่วยงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง 
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V04  
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท าให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ด้านสิง่แวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 F0401 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตที่เอื้อ 

 F0402 ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ  

 F0403 การติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

 F0404 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Smart City 

 F0405 การจัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นระบบ 

 F0406 สมรรถนะของบุคลากร 

V03  
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

 F0301 กิจกรรม พื้นที่หรือบุคคลต้นแบบ รวมทั้งโครงการต่างๆ 

 F0302 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ 

 F0303 การขยายผล ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์เพื่อ 
 สนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน
 สิ่งแวดล้อม 

 F0304 สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
 ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 


