แผนแม บ ทฯประเด็ น (18) การเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น
แผนแม บ ทย อ ย : 18.1 การสร า งการเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ สี เ ข� ย ว
เป า หมาย 180101 การบร� โ ภคและการผลิ ต ของประเทศมี ค วามย่ ั ง ยื น สู ง ข� ้ น

Value Chain

V01
ทุนธรรมชาติ

V02
ผูผลิตคำนึงถึงการผลิตที่ยั่งยืน

F0101 ความสมดุลระหวางการอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
F0102 การปองกัน ควบคุม และกาจัดชนิดพันธุตางถิ่น
ที่รุกราน
F0103 การใชประโยชนที่ดินโดยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
F0104 การคงไวซึ่งบริการทางนิเวศ
F0105 การคุมครอง ปกปองชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย
F0106 การจัดการพื้นที่วิกฤติ พื้นที่เปราะบาง และพื้นที่
สำคัญดาน ความหลากหลายทางชีวภาพ
F0107 การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

F0201 การสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
F0202 การสงเสริมประมงและการปาไมยั่งยืน
F0203 การสงเสริมการทองเที่ยวยังยืน
F0204 การสงเสริมอุตสาหกรรมยัง่ ยืน หรืออุตสาหกรรมสีเขียว
F0205 การพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิน
F0206 การจัดการของเสียหรือซากหลังการใช
F0207 การแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนธรรม
F0208 การพัฒนาผลิตภัณฑทดแทน/ผลิตภัณฑทางเลือก
F0209 ระบบนิเวศใชประโยชนไมเกินศักยภาพการผลิต
และบริการทางนิเวศ
F0210 การพัฒนาศักยภาพ สาหรับผูผลิต ผูจาหนาย
และผูใหบริการสินคาและบริการทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
F0211 การดาเนินธุรกิจและบริการอยางยั่งยืน

V03
ผูบร�โภคคำนึงถึงการบร�โภคที่ยั่งยืน
F0301 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติ
F0302 การสรางการรับรู ความตระหนัก จิตสานึก
และการมีสวนรวม
F0303 ฉลากสินคาสิ่งแวดลอม และมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ
F0304 การเขาถึงขอมูลเพื่อการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
F0305 การพัฒนาเครือขาย
F0306 การเสริมสรางสมรรถนะและแรงจูงใจในการใช
ประโยชน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การบร�โภคและการผลิตของ
ประเทศมีความยั่งยืนสูงข�้น

V04 สภาพแวดลอมเอื้อตอการผลิตและการบร�โภคที่ยั่งยืน
F0401 กฎหมาย นโยบาย แผน ระเบียบ มาตรการ (มาตรการจูงใจ,มาตรการทางเศรษฐศาสตร)
F0402 การพัฒนาระบบฐานขอมูล เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม ความรู/ความตระหนัก เสริมสรางสมรรถนะ การมีสวนรวม

สำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม

1.โครงการประสานความรวมมือในการ
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
2.โครงการปองกันและปราบปรามการ
ตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด
3.ผลผลิตระบบอำนวยการและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
4.สงเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการ
อนุรกั ษเพือ่ ลดการปลูกพืชเชิงเดีย่ วใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก(ภายใตโครงการปองกัน
อนุรกั ษ ฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัยในพืน้ ที่
จังหวัดตาก)
5.โครงการแกไขปญหาความเดือดรอน
จากสัตวปา คุม ครอง (ลิงแสมและเหีย้ )
6.พัฒนาและยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
จังหวัดนครพนม
7.โครงการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิ
ภาพการบริหารจัดการสถานทีก่ ำจัดขยะ
มูลฝอยใหถกู ตองเปนไปตามหลัก
วิชาการ ป 2563

องคกรการ
บริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน) *

โครงการสงเสริมการผลิต
และการบริโภคอยางยัง่ ยืน

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร*

1.โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกับการทำเหมืองเปดและเหมืองใตดิน
2.โครงการสรางการมีสวนรวมของประชาชนกับการทำงานเหมืองเเรใตดิน
3.สงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเเรเเละอุตสาหกรรมพื้นฐานเขาสูมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว เเละเหมืองเเรสีเขียว ระดับที่ 3 (2562)
4.เสริมสรางความรวมมือของผูประกอบการ ทองถิ่น และชุมชนเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน
(ป62)
5.โครงการการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมพื้นที่ประกอบการประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงา
6.โครงการสำรวจและจัดทำขอมูลเหมืองแรเกาที่สิ้นอายุและถูกทิ้งราง เพื่อการ
บริหารจัดการพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน ใกลเคียงอยางยั่งยืน
7.โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลรังวัดหมูเหมืองดวยงานสำรวจระยะไกล (2562)
8.ตรวจสอบกองดินทิ้งของเหมืองแรถานหินลิกไนตเกา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เพื่อประเมินศักยภาพเบื้องตนของการเกิดน้ำในขุมเหมืองเปนกรด
9.ฝกอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนองคความรูดานการพัฒนาทรัพยากรแรอยางยั่งยืน
ภายใตกรอบความรวมมือดานแรธาตุอาเซียน
10.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)
11.เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายทุกภาคสวนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม
(ป62)
12.โครงการการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี เปนพื้นที่สีเขียว
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
13.สงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม
(ป62)
14.สงเสริมการประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานเขาสูมาตรฐานอุตสาห
กรรมสีเขียวและเหมืองแรสีเขียว ระดับที่ 2 (ป62)
15.สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเปาหมาย
ในพื้นที่เมืองปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาครและปทุมธานี)
16.สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเปาหมาย
ในพื้นที่ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรีและปราจีนบุรี)
17.จัดทำแผนที่ภูมิประเทศและสรางหมุดหลักฐานตามคาพิกัดบนพื้นฐานสากล
(WGS 84) เพื่อพัฒนาแหลงวัตถุดิบ ประจำปงบประมาณ 2562
18.โครงการสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
19.เตรียมความพรอมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานตามเกณฑมาตรฐานCircular
Economy โดยเฉพาะการเปนฐานการหมุนเวียนหรือรีไซเคิลขยะหรือของเสียกลับมา
ใชประโยชน เพื่อลดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
20.โครงการจัดทำฐานขอมูลวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบอุตสาหกรรม(ปงบประมาณ 2562)

สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม*

1.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการพืน้ ทีช่ มุ น้ำของประเทศไทย
2.การจัดทำ (ราง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ.
3.โครงการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย
4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมตอเครือขายคลัง
ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
5.โครงการสงเสริมการผลิตและการบริโภคทีย่ ง่ั ยืนของประเทศไทย
6.การจัดทำ (ราง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. เตรียมความพรอม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560
7.โครงการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนสถานภาพชนิด
พันธุสัตวที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
8.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ำโลก
9.โครงการพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
10.โครงการศึกษาแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารเพื่อ
การบริโภคที่ยั่งยืน
11.โครงการพัฒนาคลังขอมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
12.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแหงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

การสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม

การควบคุม
มลพิษ

การยางแหง
ประเทศไทย

1.สงเสริมการผลิตและการบริโภคทีเ่ ปน
มิตรกับสิง่ แวดลอม
2.การเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั
เครือขายภาคประชาชน (ทสม.)

1.โครงการสงเสริมการผลิตและบริโภคทีเ่ ปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม
2.โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหลง
กำเนิดมลพิษ และการจัดการเรือ่ งรองเรียนดานมลพิษ

1.โครงการ การจัดการสวนยางอยางยัง่ ยืน
ตามมาตรฐานในระดับสากล ป 2561
2.โครงการจัดการสวนยางอยางยัง่ ยืนตามมาตร
ฐานสากล ป 2562

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1.โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 - 5 2.โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการ
ที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 3.โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
พื้นที่ที่ 1 (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)) 4.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีล่ มุ น้ำสายหลัก 5.โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพือ่ มุง สูก ารเปนอุตสาหกรรม
สีเขียว พื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ลุมน้ำเจาพระยา ลุมน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ ลุมน้ำทาจีน ลุมน้ำภาคใตฝงตะวันตกและลุมน้ำสะแกกรัง) 6.โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว 7.โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา 8.โครงการจัดทำระบบฐานขอมูลสำรวจสถานะ
ปจจุบนั ของตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วของกับโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชีว้ ดั การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) (ภายใตคา
ใชจา ยในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) 9.โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พืน้ ที่ (สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน นครราชสีมา สุราษฎรธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาครฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
(ภายใตคา ใชจา ยในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) 10.โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพือ่ มุง สูก ารเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
พืน้ ทีท่ ่ี 1 ภาคกลาง 11.โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีล่ มุ น้ำสายหลัก 12.โครงการตรวจประเมิน
สถานประกอบการทีข่ อเทียบระดับหรือเลือ่ นระดับสูอ ตุ สาหกรรมสีเขียว 13.โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมคี วามรับผิดชอบตอสังคมและอยูร ว มกับชุมชน
อยางยัง่ ยืน (CSR Beginer and CSR-DIW) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใตคา ใชจา ยในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) (กรมโรงงานงานดำเนิน
การเอง) 14.โครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ (สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน นครราชสีมา สุราษฎรธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
(ภายใตคาใชจายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)15.โครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรีนครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) วาจางที่ปรึกษาดำเนินการ 16.โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปน
อุตสาหกรรมสีเขียว พืน้ ทีท่ ่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17.โครงการจัดทำฐานขอมูลเพือ่ การแลกเปลีย่ นทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพื้นที่เปาหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
วาจางทีป่ รึกษาดำเนินการ 18.โครงการจัดทำฐานขอมูลเพือ่ การแลกเปลีย่ นทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ในพืน้ ทีเ่ มืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 8จังหวัดในพื้นที่เปาหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดำเนินการเอง 19.โครงการสงเสริมพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยและสารเคมีภาคอุตสาหกรรม 20.โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำในโรงงาน
อุตสาหกรรม 21.โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพือ่ มุง สูก ารเปนอุตสาหกรรมสีเขียว พืน้ ทีท่ ่ี 4 ภาคใตและภาคตะวันออก 22.โครงการสงเสริม
และพัฒนาสถานประกอบการสูอ ตุ สาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 23.โครงการใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพือ่ มุง สูก ารเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
พืน้ ทีท่ ่ี 2 ภาคเหนือ 24.ตรวจประเมินสถานประกอบการทีข่ อเทียบระดับหรือเลือ่ นระดับสูอ ตุ สาหกรรมสีเขียว 25.จัดทำระบบประเมินความเสีย่ งและประเมินอายุ
หมอน้ำและภาชนะรับแรงดัน 26.เพิม่ ศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิง่ แวดลอม 27.เพิม่ ศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ดวยระบบการจัดการสิง่ แวดลอม 28.ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาดสำหรับอุตสาหกรรมระดับรายสาขา 29.ศึกษา วิเคราะห และจัดทำขอเสนอการควบคุม
วัตถุอันตรายและทำเนียบขอมูลวัตถุอันตราย 30.ใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่
3 31.ใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 32.ใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบ
การเพือ่ มุง สูก ารเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร พืน้ ทีท่ ่ี 1 33.ใหคำแนะนำเชิงลึกแกสถานประกอบการเพือ่ มุง สูก ารเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ในพืน้
ที่ลุมน้ำทาจีน แมกลอง และพื้นที่ใกลเคียง 34.พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย 35.สงเสริม พัฒนา สถานประกอบการเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) 36.สถานประกอบการเขาสูอ ตุ สาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

กรมสรรพสามิต

1.ประชาสัมพันธการใหความรูกับประชาชนเกี่ยว
กับยานยนตไฟฟา
2.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานเเสงอาทิตย
พรอมระบบบริหารจัดการพลังงาน
3.สนับสนุนการใชยานยตไฟฟา
4.พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว
(Green Tax)

สำนักงานปลัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม

1.พัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม
ใหมจากวัสดุทไ่ี มใชแลวโดยใช
เทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอา(3R)
ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
2.โครงการการบริหารจัดการ
ลุม น้ำและวางระบบธรรมาภิบาล
สิง่ แวดลอม ปงบประมาณ2562
3.คาใชจา ยในการจัดทำตัวชีว้ ดั
ผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียว
(Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
4.โครงการการประชาสัมพันธ
เชิงรุกของกระทรวอุตสาหกรรม
ป 2563

กรมวิชา
การเกษตร

กรมการแพทย
แผนไทยและการ
แพทยทางเลือก

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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แผนแม บ ทฯประเด็ น (18) การเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น
แผนแม บ ทย อ ย : 18.1 การสร า งการเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ สี เ ข� ย ว
เป า หมาย 180102 พ� ้ น ที ่ ส ี เ ข� ย วทุ ก ประเภทเพ่ ิ ม ข้ ึ น

Value Chain

V01
การปองกันการบุกรุกพื้นที่ปา
F0101 การหยุดยังการทำลายทรัพยากรปาไม
F0102 การกำหนดแนวเขตและจำแนกพื้นที่
F0103 การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
F0104 การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา ปองกัน
การรักษาพื้นที่ปา

V02
การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปา
F0201 แผนการฟน ฟูระบบนิเวศปาไม/ทรัพยากร
ธรรมชาติ/ สิง่ แวดลอม
F0202 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
และชุมชนในพืน้ ทีป่ า
F0203 การบูรณาการการดำเนินงานของหนวยงาน
ราชการในภาคสวนตางๆ
F0204 การอนุรกั ษและพืน้ ฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในและนอกถิน่ กาเนิดโดยเฉพาะสัตวปา
และพันธุพ ชื ทีใ่ กลสญ
ู พันธุ

V03
การเพิ่มประสิทธ�ภาพ
การเฝาระวังพื้นที่ปา
F0301 การปรับปรุงระบบติดตามการเปลีย่ นแปลง
พืน้ ทีป่ า ไมใหสามารถประมวลขอมูลได
F0302 การปองกันและปราบปรามการคาสัตว
ปาและพันธุพืชที่ผิดกฎหมายระหวางประเทศ
F0303 การพัฒนาพื้นที่เชื่อมตอระบบนิเวศฟนฟู
แหลงน้ำและแหลงอาหารสัตวปา
F0304 การแกไขปญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ปา
F0305 การพัฒนาและขยายผลพื้นที่กันชน
F0306 การกำหนดสิทธิและรูปแบบการเขาใช
ประโยชนในพื้นที่

V04
การพัฒนาศักยภาพ
พื้นที่ปาและกลไกการอนุรักษ
F0401 การบริหารจัดการพื้นที่ปาในการใหบริการ
ดานนิเวศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
F0402 การยกระดับพื้นที่ปา ใหเปนมรดกโลก
มรดก อาเซียน หรือประเภทอื่น ๆ ใหเปน
มาตรฐานสากล

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
พื้นที่สีเข�ยวทุกประเภทเพิ่มข�้น

V05 สภาพแวดลอมเอื้อตอการผลิตและการบร�โภคที่ยั่งยืน
F0501 การบริหารจัดการพื้นทีสีเขียว
F0502 การสรางและพัฒนาบุคลากรในการปองกัน
F0503 การมีสวนรวมกับภาคประชาชน และการสรางเครือขาย

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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F0504 ระเบียบ/กฎหมาย ที่เหมาะสม
F0505 ระบบขอมูล วิจัยและนวัตกรรม
F0506 การจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง *

กรมที่ดิน

สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ

1.ความรวมมือเพื่ออนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับภูมิภาค
และระดับโลก (พื้นที่ชุมน้ำ)
2.อนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมเชิงนิเวศ
3.โครงการเรงแกไขปญหาวิกฤติมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น(การบริหารจัดการแกไขปญหาทรัพยากรทาง
ทะเลและปาชายเลนอยางยั่งยืน)
4.ปลูกปาชายเลน
5.โครงการจัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ
6.โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินใหชุมชน และการบริการ
ดานการอนุญาตในพื้นที่ปาชายเลน
7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงและปาชายเลน
8.โครงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อการใชประโยชน
อยางเหมาะสม (กิจกรรมแกไขปญหากัดเซาะชายฝงโดยการปกไมไผชะลอคลื่น)
9.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหพื้นที่ปาจังหวัดระยอง (กิจกรรมพัฒนาและฟนฟูพื้นที่
ปาชายเลนในเมืองระยองใหยั่งยืน)
10.สำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรปาชายเลน

1.โครงการพัฒนาฐานขอมูลทีด่ นิ และแผนที่
รูปแปลงทีด่ นิ ใหเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน
2.โครงการจัดทำฐานขอมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน มาตราสวน 1: 4,000
3.โครงการยกระดับการรังวัดทีด่ นิ ดวยระบบ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network)
4.โครงการระบบภู ม ิ ส ารสนเทศเพื ่ อ การ
บริหารจัดการของกรมทีด่ นิ DOL portal
5.โครงการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูล
แผนที่ Dol Portal ผานระบบคลาวด

1.ทบทวนโครงสรางการถาย
โอนภารกิจ บก.ปทส. ให ทส.
2.จัดตั้งหนวยงานบังคับ
คดีสิ่แวดลอม ในสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

1.การอนุรักษปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม2.กิจกรรมสนับสนุนทสจ.สรางเครือขายและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ อพ.สธ.ระดับจังหวัด3.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด
4.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด5.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา6.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา7.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา
ระดับจังหวัด8.โครงการ “การดำเนินงานภายใตคณะอนุกรรมการปองกัน และปราบปรามการตัดไมทำลายปา ระดับจังหวัด (คปป.จ.)”9.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด10.โครงการปองกันและ
ปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด11.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด13.โครงการปองกัน
และปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จังหวัดพิษณุโลก)14.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา ระดับจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256315.โครงการปองกันและปราบ
ปรามการตัดไมทำลายปา จังหวัดปตตานี ปงบประมาณ พ.ศ. 256316.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด17.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด18.โครงการปองกันและ
ปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัดแมฮองสอน (คปปจ.แมฮองสอน)19.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 256320.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาจังหวัด
อางทอง21.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด22.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา ระดับจังหวัด (คปป.จ) และระดับอำเภอ (คปป.อ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสุโขทัย23.โครงการ
ปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา ระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256324.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
25.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัดสตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256326.โครงการการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาจังหวัดเชียงราย27.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลาย
ปาระดับจังหวัด28.โครงการสรางความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในระดับพืน้ ที่ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ จังหวัดชลบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563(โครงการ พัฒนาชุมชนสูส งั คมคารบอนต่ำ)
29.โครงการอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ30.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด31.โครงการ “ปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด”32.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256333.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพืน้ ทีป่ ระยุกตตามแนวพระราชดำริ (โครงการปดทองหลังพระ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256334.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด (คปป.)35.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับ
จังหวัด36.โครงการปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไมทำลายปาระดับจังหวัดรอยเอ็ด (คปป.จ.)37.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ38.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไม
ทำลายปาระดับจังหวัด จังหวัดตาก39.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256340.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด
จังหวัดพิจิตร41.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดทำลายปาระดับจังหวัด42.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด43.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา44.โครงการปองกันและ
ปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด45.การปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปาระดับจังหวัด46.โครงการสงเสริมและพัฒนาปาไมตน แบบ47.โครงการเพิม่ สัดสวนพืน้ ทีป่ า ไมจงั หวัดสกลนคร ปาชุมชน ปาเศรษฐกิจครอบครัว
พื้นที่สีเขียว โดยการมีสวนรวมของประชาขน48.ปลูกตนไมใหดอกสวยงาม ริมโขงจังหวัดนครพนม49.สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางสมดุลธรรมชาติ จังหวัดนครพนม50.โครงการสงเสริมการอนุรักษ
และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม51.สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการมีสวนรวม จังหวัดชัยภูมิ52.โครงการรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางความสมดุล สูการอนุรักษและใชประโยชน
อยางยั่งยืน53.โครงการเครือขายเยาวชนรักษพงไพร ณ วนอุทยานพระแทนดงรัง54.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กิจกรรมเพาะชำกลาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)55.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไม
ทำลายปาระดับจังหวัด

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
องคการ
อุตสาหกรรมปาไม

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.สนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดลอม เพื่อการฟนฟู
อนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการบริหารจัดการชั้น
คุณภาพลุมน้ำ

กลมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช

14.ถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมสกั ใหมคี ณ
ุ
1.สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ภาพระดับสากลและรองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
15.พืน้ ทีป่ า เพือ่ การอนุรกั ษ
3.โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจสังคม
16.พืน้ ทีป่ า เพือ่ การอนุรกั ษ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4.โครงการการดูแล ขนยาย ควบคุมและแปรรูปไมมีคาเพื่อใชกอสราง 17.พืน้ ทีป่ า เศรษฐกิจไดรบั การบริหารจัดการ
18.พืน้ ทีป่ า เพือ่ การอนุรกั ษ
อาคารพิพิธภัณฑไมมีคา
19.สงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ เพือ่ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
5.พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
อยางยัง่ ยืน
6.พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
7.โครงการจัดการปาไมอยางยัง่ ยืนเพือ่ เขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 20.สงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ เพือ่ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
8.โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมสัก อยางยั่งยืน
ใหมคี ณ
ุ ภาพระดับสากลและรองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 21.ชางเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ
22.สงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
9.โครงการชางเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ
อยางยัง่ ยืน
10.โครงการชางเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ
23.สงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ เพือ่ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
11.โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม
อยางยัง่ ยืน
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
12.การจัดการปาไมอยางยั่งยืน เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย 24.ชางเลีย้ งเพือ่ การอนุรกั ษ
13.การจัดการปาไมอยางยั่งยืนเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 25.โครงการจัดการปาไมอยางยัง่ ยืนเพือ่ เขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.โครงการเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 28.โครงการศึกษาประชากรชางและการเคลื่อนที่ของชางปาโดยการติดวิทยุติด 49.โครงการจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และ
กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ตามตัวสัตว (GPS Collar)
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง/ กิจกรรมจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อสนับสนุน
ู พันธุค นื สูธ รรมชาติ
2.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพดานตรวจสัตวปาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 29.เพาะพันธุแ ละปลอยสัตวปา ชนิดทีใ่ กลสญ
งานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ประจำปงบประมาณ
3.กิจกรรมงานปองกันและปราบปรามอาชญกรรมขามชาติ ดานสัตวปา และพืชปา 30.เครือขายสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่
พ.ศ. 2563
ปาอนุรักษ(สสอ.)และเครือขายชุมชนตนน้ำประจำปงบประมาณพ.ศ.2563
4.กิจกรรมงานคุมครองพันธุสัตวปาตามอนุสัญญา (CITES)
50.กิจกรรมโครงการสำรวจและจัดทำขอมูลพืชสมุนไพร
5.โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการควบ 31.จัดทำแผนคุมครองดูแลชนิดสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองที่ใกลสูญพันธุ 51.โครงการแกไขปญหาชางปาและสัตวปาที่สรางผลกระทบตอราษฎร
13ชนิด
คุมการคางาชาง
นอกพื้นที่อนุรักษสัตวปา
32.เพิ่มศักยภาพของสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาใหมีความเปนเลิศเฉพาะกลุมสัตวที่มี 52.กิจกรรมบริหารจัดการดานปาไมและสัตวปา
6.โครงการพัฒนาดานตรวจสัตวปาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7.โครงการสงเสริมพัฒนามาตรฐานระบบประกันคุณภาพฟารมเพาะเลี้ยง ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและขยายพันธุ
53.กิจกรรมงานคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษ
33.อนุรักษและสนับสนุนพอแมพันธุสัตวปาสายพันธุแท เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว 54.โครงการอากาศยานไรคนขับเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตอการ
สัตวปาตางประเทศ
8.โครงการจัดการพื้นที่คุมครองที่เปนมรดกโลก มรดกแหงอาเซียนและพื้นที่ ปาเชิงพาณิชย
ปฏิรูปทรัพยากรปาไม
คุมครองขามพรมแดนระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน ระยะที่2 34.เครือขายการมีสวนรวมของเยาวชนรักษพงไพร
55.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ
35.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน(กิจกรรม กิจกรรมสรางเครือขายราษฎรพิทักษปา(ภาคเหนือ)
9.กิจกรรมแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ
10.โครงการปรับปรุงแผนทีแ่ นวเขตทีด่ นิ และฐานขอมูลปาไมในเขตปาอนุรกั ษ ฟนฟู อนุรักษปาตนน้ำ ภาคเหนือภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง 56.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เหนือ ภาคใต) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
11.โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ปาไม
กิจกรรมสรางเครือขายราษฎรพิทักษปา(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
36.การวางระบบฐานขอมูลการบริการประชาชนดานสัตวปา(Wildlife System) 57.กิจกรรมงานบริหารสวนภูมิภาค
12.เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
37.โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ/กิจกรรมฟนฟูพื้นที่ปา 58.โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปองกัน
13.พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวภาคใต 2 สมุทร (ภาคใต)
ที่เสื่อมสภาพประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
14.ทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ (ภาคกลาง)
ไมพะยูงและไมมีคา
38.โครงการจัดทำมาตรฐานการจัดการพื้นที่อนุรักษสัตวปา
15.ทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ (ภาคเหนือ)
59.กิจกรรมงานสารสนเทศปาไม
39.โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ(กิจกรรมจัดการพื้นที่ 60.กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาปาในเมืองเพื่อเปนแหลงเรียนรูทาง
16.ทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ(ภาคตะวันออก)
17.โครงการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินเพิ่มพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ ตนน้ำในพื้นที่ลุมน้ำวิกฤต) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ธรรมชาติ
18.กิจกรรมงานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปาในเขตพระราชฐาน 40.กิจกรรมพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำ 61.โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษที่เสื่อม
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
19.โครงการฟนฟูพื้นที่ปาอนุรักษ (ลุมน้ำ) ระยะที่ 1
สภาพ
41.โครงการรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพ 62.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนที่ใช
20.กิจกรรมโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ปาอนุรักษ
การแกไขปญหาไฟปา
21.กิจกรรมงานบริการวิศวกรรมปาไม
ประโยชนปาอนุรักษ
42.กิจกรรมงานควบคุมไฟปา
22.กิจกรรมศูนยเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
63.กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร
43.กิจกรรมการวิจัยดานปาไมและสัตวปา
23.กิจกรรมปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
64.กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
44.กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีภาพ
24.กิจกรรมจัดทำฐานขอมูล
65.กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ
25.การปรับระดับชั้นงาน และอัตราคาจาง ลูกจางประจำ ตำแหนงพนักงาน 45.งานปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหมในสัตวธรรมชาติที่เกิดจากการ
66.กิจกรรมงานบริหารทั่วไป
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พิทักษปา
67.โครงการที่ 1: ศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัย
46.กิจกรรมงานพฤกษศาสตรปาไม
26.การพัฒนางานสุขภาพและสวัสดิภาพสัตวปาในกรงเลี้ยง
พิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ (ระยะที่ 2)
27.โครงการศึกษาประชากรชางและการเคลื่อนที่ของชางปา โดยการติดวิทยุ 47.กิจกรรมโครงการดูแลสัตวปาของกลาง
68.แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ดานการจัดการน้ำและสรางการเติบโตบน
48.กิจกรรมพรรณพฤกษชาติประเทศไทย
ติดตามตัวสัตว (GPS Collar)

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน)
69.กิจกรรมงานพัฒนาการปาไมในเขตพื้นที่เฉพาะ
70.โครงการอนุรกั ษทรัพยากรปาไมและสัตวปา รอยตอ5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)
71.กิจกรรมพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
72.กิจกรรมงานพัฒนาการปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
73.โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ปาอนุรักษตามมาตรฐานการลาด
ตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563
74.อนุรักษตนประครอบคลุมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
75.ทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
76.โครงการปรับปรุงพัฒนากฎหมายและอนุบัญญัติ
77.กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม (ดานอุทยานแหงชาติ)
78.กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
79.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณการ
80.โครงการประชุมคณะกรรมการทีป่ รึกษาอุทยานแหงชาติ (Protected Area
Committee : PAC)
81.โครงการพัฒนาระบบภาพถายดาวเทียมเพื่อการเฝาระวังพื้นที่
82.อาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติ
83.โครงการลูกเสือพิทักษปา (Scout Ranger)
84.กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
85.กิจกรรมปองกันรักษาปาแบบบูรณาการ
86.โครงการปาในเมือง “สวนปาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”
87.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ
(สสอ.)
88.โครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม
89.โครงการฟนฟูพื้นที่ปาอนุรักษ (ลุมน้ำ) ระยะที่ 1
90.โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ/กิจกรรมฟนฟูพื้น
ที่ปาที่เสื่อมสภาพ ป2562
91.กิจกรรมงานสงวนและคุมครองพันธุพืช
92.ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษญกิจ
และสังคมแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแม บ ทฯประเด็ น (18) การเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น
แผนแม บ ทย อ ย : 18.2 การสร า งการเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ ภาคทะเล
เป า หมาย 180201 ความสมบู ร ณ ข องระบบนิ เ วศทางทะเลเพ� � ม ข� ้ น

Value Chain

V01
ฐานขอมูลและองคความรู
ทางทะเลและชายฝง
F0101 การสารวจประเมินสถานภาพ
ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝง
F0102 ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร จัดการดานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง

V02
การปองกันระบบนิเวศจาก
ภัยคุกคามธรรมชาติ/กิจกรรมมนุษย
F0201 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
F0202 การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
F0203 การจัดการประมงทางทะเล
F0204 การพัฒนาพื้นที่ชายฝง
F0205 กิจกรรมทีค่ านึงถึงระบบนิเวศทางทะเล

V03
มาตรการการคุมครอง
ทางทะเลและชายฝง

V04
การบร�หารจัดการระบบนิเวศทางทะเล

F0301 การบริหารจัดการภายใตคณะ
กรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัด
F0302 การประกาศพืน้ ทคี มุ ครองทางทะเล
F0303 การกาหนดเขตพืน้ ทีท่ จ่ี ะใชมาตรการใน
การปองกันการกัดเซาะชายฝง
F0304 การแบงเขตการใชประโยชน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

F0401 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง
F0402 การบริหารจัดการเขตทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด
F0403 การบริหารจัดการประมงทะเล
F0404 การบริหารจัดการทรัพยากรแร
และแหลงพลังงานในทะเล
F0405 การบริหารจัดการการคุมครอง
รักษาพื้นที่ชายฝงทะเลที่มีความสาคัญทาง
วัฒนธรรม จิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ความสมบูรณของระบบนิเวศ
ทางทะเลเพิ่มข�้น

V05 สภาพแวดลอมเอื้อตอความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเล
F0501 การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนชายฝงและองคกรปกครองทองถิ่น
F0502 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
F0503 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย
F0504 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ IUU , Blue economy , EEC , SDG14 , UNCLOS
F0505 วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับทะเลและชายฝง

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมทรัพยากร
ทางทะเล
และชายฝง

1.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
2.โครงการบริหารจัดการและซอมแซมทุนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
3.โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานขอมูลปาไมในเขตปาชายเลนอนุรักษ
4.โครงการฟนฟูปะการังและหญาทะเลและแบบบูรณาการทุกภาคสวน
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรทางทะเลชายฝง
และปาชายเลน
6.โครงการความรวมมือเพื่อการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับภูมิภาค
7.โครงการบริหารจัดการขยะทะเล
8.โครงการฟนฟูทรัพยากรปะการังและหญาทะเลแบบบูรณาการทุกภาคสวน

กรมประมง

กรมทรัพยากร
ธรณี

1.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
2.แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย

การสำรวจธรณีวทิ ยาเพือ่ การบริหาร
จัดการทางทะเลและชายฝง

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแม บ ทฯประเด็ น (18) การเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น
แผนแม บ ทย อ ย : 18.3 การสร า งการเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น บนสั ง คมที ่ เ ป น มิ ต รต อ สภาพภู ม ิ อ ากาศ
เป า หมาย 180301 การปล อ ยก า ซเร� อ นกระจกของประเทศไทยลดลง
V02
การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ดานการลดกาซเร�อน กระจกของประเทศ

Value Chain

V01
นโยบายดานการลดกาซเร�อนกระจก
F0101 การประเมินและคาดการณศักยภาพใน
การลดกาซเรือน กระจก การกำหนดเปาหมาย
การลดกาซเรือนกระจกของ ประเทศ
F0102 การจัดทำนโยบายและแผนที่เกี่ยวของ
การจัดทำแนวทาง และทาทีการเจรจา และ
แนวทางความรวมมือกับ ตางประเทศและองคกร
ระหวางประเทศ

V03
การดำเนินงานลดกาซเร�อนกระจก
F0301 การดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่
เกี่ยวของ
F0302 การลดชองวางในการดำเนินงาน และ
การพัฒนาขีดความสามารถ หรือกลไกความรวมมือ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการลดกาซ
เรือนกระจก
F0303 การเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการตรวจวัด การรายงาน การทวน
สอบ และการติดตามประเมินผล

F0201 การบังคับใชระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
F0202 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดทำ
บัญชีกาซเรือนกระจกของ ประเทศไทย
F0203 การพัฒนากระบวนการ/ระบบการตรวจวัด
การรายงาน และการทวนสอบ
F0204 การพัฒนาระบบการรายงาน และระบบ
ติดตามประเมินผลการ ลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การปลอยกาซ
เร�อนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง

V04 การบร�หารจัดการและสงเสร�มการลดกาซเร�อนกระจก
F0401 กลไกทางกฎหมาย/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร/กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานที่เกี่ยวของ
F0402 งานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคหรือสาขาที่เกี่ยวของกับการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
F0403 การเผยแพรขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งพัฒนากลไกความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
F0404 การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตาอยางยั่งยืน ในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสาหกรรม ภายใตแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy)
F0405 การใหบริการขอมูลภูมิอากาศของประเทศ และระบบฐานขอมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
F0406 การบริหารจัดการภัยพิบัติอยางเปนระบบและบูรณาการทั้งรายสาขาและรายพื้นที่
F0407 การสรางการตระหนักรู/พฤติกรรม ที่ตระหนักถึงความสาคัญของการลดกาซเรือนกระจก

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

1.ขับเคลือ่ นการดำเนินงานเพือ่ บรรลุเปาหมาย
การลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
2.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานขอมูลเพือ่
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความ
รวมมือระหวางประเทศดานการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
3.โครงการประเมินปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับศักยภาพ
การกักเก็บคารบอนในภาคเกษตรกรรม
4.โครงการเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติ วาดวยการ
เปลีย่ นแปลง สภาพภูมอิ ากาศ
5.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการขอรับเงิน
สนับสนุนดานการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ภายใตกรอบระหวางประเทศของไทย

องคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน)*

1.โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลด
กาซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ
2.โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตรเพื่อลดกาซ
เรือนกระจก
3.โครงการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจก
4.โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและองค ค วามรู  ด  า นการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

กรมสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม

โครงการสรางความรวมมือและเพิม่
ศักยภาพในการปรับตัวเชิงรุกตอการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

กรมวิชาการ
เกษตร

โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
และเกษตรกรรมยัง่ ยืน ภายใตโครงการ
พัฒนาเกษตรกร กลุม เกษตรกร
และสหกรณการเกษตรใหมศี กั ยภาพ
และความเปนเลิศทางดานอาชีพ

กรมทรัพยากร
ธรณี

1.การสำรวจขอมูลพืน้ ฐานดานธรณี
วิทยาและทรัพยากรธรณี
2.ลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิด
จากธรรมชาติและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ

กรมอุตนุ ยิ มวิทยา

1.โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (AWOS)
2.โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

1.สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
2.กรมพัฒนาที่ดิน
3.การยางแหงประเทศไทย
4.กรมการขนสงทางบก
5.กรมอนามัย
6.สำนักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
7.สำนักงานคณะกรรม
การกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
8.สำนักงานการบินผล
เรือนแหงประเทศไทย

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแม บ ทฯประเด็ น (18) การเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น
แผนแม บ ทย อ ย : 18.4 การจั ด การมลพ� ษ ที ่ ม ี ผ ลกระทบต อ สิ � ง แวดล อ ม และสารเคมี ใ นภาคเกษตรทั ้ ง ระบบให เ ป น ไปตามมาตรฐานสากล
เป า หมาย 180401 คุ ณ ภาพของน้ ำ ในแหล ง น้ ำ ผิ ว ดิ น แหล ง น้ ำ ใต ด ิ น และแหล ง น้ ำ ทะเลมี ค ุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ ประเภทการใช ป ระโยชน

Value Chain

V01
การจัดการแหลงกำเนิดมลพิษทางน้ำ
F0101 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
F0102 มาตรการการลดภาษี/การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสงเสริม
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำ
F0103 มาตรการการควบคุมการใชน้ำ/ลดการนำน้ำทิ้งจากการใชน้ำ
จากแหลงกำเนิด ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน

V02
การบร�หารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสม
F0201 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการเก็บคาบริการการ
บำบัดน้ำเสีย
F0202 การอนุญาตระบายมลพิษเพื่อควบคุมการระบายมลพิษให
สอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของแหลงน้ำ
F0203 การพัฒนาระบบการรายงาน และระบบติดตามประเมินผล
การลดกาซเรือน กระจกของประเทศ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
คุณภาพของน้ำในแหลงผิวดิน
แหลงน้ำใตดิน และแหลงน้ำทะเล
มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใชประโยชน

V03 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสม
F0301 การควบคุม การตรวจสอบ และการบังคับใชกฎหมายกับแหลงกาเนิดมลพิษ รวมทั้งเฝาระวังและเตือนภัยคุณภาพนา
F0302 การศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบาบัดนาเสียที่มีคุณภาพ
F0303 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
F0304 ฐานขอมูลแหลงกาเนิดมลพิษ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

กรมควบคุม
มลพิษ*

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิง่ แวดลอม

กรมปศุสัตว

1.โครงการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย
2.การดำเนินงานเขตควบคุมมลพิษ
3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอม
และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิด

สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เฝาระวังและสงเสริมการมีสว นรวม
ในการจัดการน้ำเสียจากแหลงกำเนิด
ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงานสภา
พัฒนาการ เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแม บ ทฯประเด็ น (18) การเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น
แผนแม บ ทย อ ย : 18.4 การจั ด การมลพ� ษ ที ่ ม ี ผ ลกระทบต อ สิ � ง แวดล อ ม และสารเคมี ใ นภาคเกษตรทั ้ ง ระบบให เ ป น ไปตามมาตรฐานสากล
เป า หมาย 180402 คุ ณ ภาพอากาศ เสี ย ง และความส่ ั น สะเทื อ นอยู  ร ะดั บ มาตรฐานของประเทศไทย
V02
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศและเสียง

Value Chain

V01
การจัดการมลพิษที่แหลงกำเนิด
F0101 การจัดทำขอกาหนดมาตรฐานยานยนตไฟฟา
ยานยนตทันสมัยใหมีมาตรฐาน และอุดหนุนอัตราภาษี
รถไฟฟา เพื่อสรางแรงจูงใจในการใชงานมากขึ้น
F0102 การสงเสริมการคมนาคมและระบบการขนสง
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
F0103 การจัดหาเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ และยก
ระดับการตรวจ สภาพยานพาหนะใหไดมาตรฐาน

F0201 การติดตามตรวจสอบและรายงานขอมูลคุณภาพ
อากาศ และเสียง
F0202 การจัดหาเครื่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และเพิ่มทักษะในการตรวจวัด
F0203 การแจงเตือนสถานการณ และรายงานตอสาธารณะ
และหนวยงานทเี กีย่ วของ

V03
การตระหนักถึงผลกระทบ
จากมลพิษทางอากาศ
F0301 การเฝาระวังประเมินความเสี่ยง คัดกรองระวัง
สุขภาพทางระบาดวิทยา จากมลพิษสิ่งแวดลอม
F0302 การบริการตรวจวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง
เพื่อเฝาระวังผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
F0303 การคาดการณปริมาณสารมลพิษทางอากาศใน
พื้นที่วิกฤติ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน
อยูระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย

V04 การบร�หารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
F0401 กลไกทางกฎหมาย/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร/กลไกทางการเงิน/กลไกตลาดทุน/มาตรฐานที่เกี่ยวของ
F0402 งานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคหรือสาขาที่เกี่ยวของกับการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
F0403 การเผยแพรขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งพัฒนากลไกความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
F0404 การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ำอยางยั่งยืนในระดับเมือง พื้นที่ และอุตสาหกรรม ภายใตแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy)
F0405 การใหบริการขอมูลภูมิอากาศของประเทศ และระบบฐานขอมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
F0406 การบริหารจัดการภัยพิบัติอยางเปนระบบและบูรณาการทั้งรายสาขาและรายพื้นที่

V05 ว�จัย นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพทางอากาศและเสียง
F0501 การศึกษาแหลงที่มาของฝุนละอองและขีดความสามารถในการรองรับมลพิษในเชิงพื้นที่
F0502 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑและการมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
F0503 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม ในการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

กรมควบคุม
มลพิษ*

1.โครงการติดตามตรวจสอบ เฝาระวัง
และเตือนภัยคุณภาพสิง่ แวดลอม
2.โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษ
ทางอากาศในพืน้ ทีว่ กิ ฤต

สำนักงานปลัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

1.โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันจังหวัดพิษณุโลก
2.โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
3.โครงการเฝาระวังปองกันและแกปญ
 หาไฟปา
และหมอกควัน จังหวัดปตตานี ปงบประมาณ พ.ศ.2563
4.โครงการ “แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน”
5.โครงการการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
6.แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
7.โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันจังหวัดแพร
8.โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน จังหวัด
เชียงราย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
9.โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน และไฟปา
จังหวัดแพร
10.โครงการปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
พืน้ ทีก่ ลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
12.แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาแบบบูรณาการทองที่
จังหวัดตาก (ภายใตโครงการปองกัน อนุรกั ษ ฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และปองกันบรรเทาสาธารณภัยใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก)

กรมอนามัย

การเฝาระวังและปองกันผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เพือ่ สราง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน

กรมควบคุมโรค

โครงการสนับสนุนการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศ

กรมสงเสริม
การเกษตร

กรมการขนสง กองทัพอากาศ
ทางบก

สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับ
หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

สำนักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคม
แหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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แผนแม บ ทฯประเด็ น (18) การเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น
แผนแม บ ทย อ ย : 18.4 การจั ด การมลพ� ษ ที ่ ม ี ผ ลกระทบต อ สิ � ง แวดล อ ม และสารเคมี ใ นภาคเกษตรทั ้ ง ระบบให เ ป น ไปตามมาตรฐานสากล
เป า หมาย 180403 การจั ด การขยะมู ล ฝอย มู ล ฝอยติ ด เช้ ื อ ของเสี ย อั น ตรายสารเคมี ใ นภาคการเกษตรและการอ� ต สาหกรรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากข้ ึ น

Value Chain

V01
การบร�หารจัดการที่เหมาะสมกับประเภทและชนิดขยะ

¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹

V02
กฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวของ

F0101 การแยกประเภทขยะจากแหลงกำเนิดมลพิษ
F0102 การลดปริมาณการเกิดขยะ/ของเสีย และคัดแยกขยะตามหลักการ 3R
F0103 การกำจัดตามหลักวิชาการ
F0104 การรีไซเคิลนำกลับมาใชประโยชน
F0105 การรวบรวมและการขนสงไปจัดการ

F0201 การกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร และการเงิน
F0202 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
F0203 การบังคับใชกฎหมาย
F0204 นโยบายภาครัฐและการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การจัดการขยะมูลฝอย
มูลฝอยติดเช�้อของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมมีประสิทธ�ภาพ
มากข�้น

V03 ว�จัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะ
F0301 ระบบขอมูลและฐานขอมูลดานการจัดการขยะ
F0302 ระบบการเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
F0303 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดการเกิดขยะ/ของเสีย และการลดการใชสารเคมีอันตราย
F0304 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิล
V04 สภาพแวดลอ มที่เอื้อตอการบร�หารจัดการขยะ
F0401 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ การใหความรู และการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการจัดการขยะ ของเสีย และสารเคมี
F0402 การพัฒนาบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
F0403 การสรางจิตสานึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
F0404 การสรางเครือขาย การมีสวนรวมในการจัดการขยะของเสียและสารเคมี รวมถึงการเฝาระวัง
F0405 การสรางแรงจูงใจและสิทธิประโยชนที่จะไดรับ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม *

กรมควบคุมมลพิษ*

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย
3.เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑและอิเล็กทรอนิกส
4.โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม
5.โครงการชวยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
6.ศึกษาและจัดทำแผนแมบทการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
7.ชวยเหลือและติดตามการตออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
8.เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบตั กิ าร
เพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด
2.โครงการสนับสนุนเงินกองทุนสิง่ แวดลอมเพือ่ แกไขปญหา
สิง่ แวดลอม
3.โครงการเตรียมความพรอมพัฒนากองทุนสิ่งแวดลอมให
มีความเปนอิสระและเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการจัด
การขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย

1.โครงการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษจากสารอันตราย
2.โครงการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย

กรมสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิง่ แวดลอม

1.โครงการสรางวินยั และการมีสว น
รวมของคนในชาติ มุง สูก ารจัดการขยะ
ทีย่ ง่ั ยืน
2.สรางวินยั และการมีสว นรวมของคน
ในชาติมงุ สูก ารจัดการขยะและ
สิง่ แวดลอมทีย่ ง่ั ยืน

กรมควบคุมโรค

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง

กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

โครงการสนับสนุนการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน
และผูส มั ผัสขยะ

การศึกษาการเพิม่ มูลคาการผลิต
ทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บ
สารมลพิษของปาชายเลนและปา
ชายฝง

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการ
จัดการมลพิษและสิง่ แวดลอม

1.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด2.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
3.ประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด4.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี
ปงบประมาณ พ.ศ.25635.โครงการ “ประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด”6.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 25637.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1-2)8.โครงการประสานความ
รวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด จังหวัดขอนแกน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25639.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก10.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256311.โครงการประสานความรวมมือในการ
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใตโครงการแกไขปญหาขยะและสิ่งแวดลอม12.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัด
การขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด13.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด14.การประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัด
การขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด15.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด16.โครงการประสานความรวมมือในการติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดรอยเอ็ด17.โครงการ “ประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด”18.ประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัด
การขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด19.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด20.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัด
การขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด21.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด22.การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง23.โครงการ
ประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด24.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและขอเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด25.โครงการ
ประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแมฮอ งสอนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256326.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด27.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิจติ ร28.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราในพืน้ ทีจ่ งั หวัด29.โครงการแกไขปญหาขยะและสิง่ แวดลอม30.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายใต โครงการ
แกไขปญหาขยะและสิง่ แวดลอม31.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายประจำป 256332.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนจัด
การขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ที่ จังหวัดปตตานี ปงบประมาณ พ.ศ. 256333.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด34.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนการ จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด35.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.25633
6.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมููลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสระแกว37.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
38.โครงการ ประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค39.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน
พื้นที่จังหวัด40.สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการปญหามลพิษขยะมูลฝอยจากแหลงกำเนิดเพื่อมุงสูเมือง Zero waste41.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
42.โครงการสงเสริมใหประชาชนและแรงงานตางดาว มีความรูค วามเขาใจและตระหนักดานการจัดการสิง่ แวดลอม (ขยะ , น้ำเสีย , สารเคมี , เชือ้ เพลิง , พลังงาน )43.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด

กรมอนามัย

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

1.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และเพิม่ ศักยภาพการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
2.โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะและ
มลพิษสิง่ แวดลอมของชุมชนและทองถิน่ ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข

1.โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรมด ว ยการเสริ ม
สรางองคความรูน วัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต กิจกรรมพัฒนา
สรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุทไ่ี มใชแลว โดยเทคโนโลยี
การผลิตทีส่ ะอาด(Pre Innovation)
2.โครงการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุทไ่ี มใชแลว
โดยเทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด 3R

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร

สำนักงานกองทุน
สนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (18) การเติ บ โตอย า งยั ่ ง ยื น
แผนแม บ ทย อ ย : 18.5 การยกระดั บ กระบวนทั ศ น เ พ� ่ อ กาหนดอนาคตประเทศ
เป า หมาย 180501 คนไทยมี ค ุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมที ่ พ � ง ประสงค ด  า นสิ � ง แวดล อ มและคุ ณ ภาพชี ว � ต ที ่ ด ี
V01
ความตระหนักรู
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของคนไทย
F0101 การสรางองคความรูใหแกคนไทย โดยการศึกษา
การอบรม การจัดทำหลักสูตรตาง ๆ
F0102 การสรางการรับรู จิตสำนึก และตระหนักรูท ถ่ี กู ตอง
ดานสิง่ แวดลอมอยางมีสว นรวม
F0103 การสงเสริมและสรางคานิยมดานสิ่งแวดลอม
อาทิ คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จิตอาสา

V02
บทบาทหนาที่ของหนวยงานและ
สถาบันตอการ ดำเนินการดานสิ่งแวดลอม
F0201 การกำหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม
F0202 การมีเครือ่ งมือกลไกตาง ๆ อาทิ EIA SEA คณะกรรมการคณะ
อนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนงานดานสิ่งแวดลอม
F0203 การบูรณาการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดการตระหนักรูและมีการเปลี่ยน
พฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
F0204 การรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
F0205 การกระจายอานาจ/ภารกิจใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

V03
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
F0301 คูมือและแนวทางตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม
F0302 การมีกิจกรรม พื้นที่หรือบุคคลตนแบบ รวมทั้งโครงการตางๆ
เพื่อเปนตัวอยางที่ดี
F0303 การสรางมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่พึงประสงค
F0304 การขยายผล ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธเพื่อเปนสวนหนึ่ง
ในการสนับสนุนใหคนไทยมีพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
F0305 สถานการณ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
คนไทยมี คุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
และคุณภาพช�ว�ตที่ดี

V04 สภาพแวดลอมเอื้อตอการทำใหคนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพช�ว�ตที่ดี
F0401 กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ขอบังคับตาง ๆ
F0402 มาตรการทางเศรษฐศาสตร/สังคม และระบบการอนุมัติ/อนุญาตตาง ๆ
F0403 ความโปรงใส และการเปดเผยขอมูลขาวสารของภาครัฐ
F0404 การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของรัฐ
F0405 ระบบฐานขอมูล เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม อาทิ Smart City
F0406 การจัดสรรทรัพยากร
F0407 ศักยภาพและความรูของบุคลากร

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*

1.โครงการปองกันและปราบปรามการตัดไม
ทำลายปาระดับจังหวัด
2.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับ
ติดตาม การดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในพื้นที่ จังหวัดยะลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตความรวมมือระหวางหนวยราชการไทย สิงคโปร (CSEP)
4.โครงการประสานความรวมมือในการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด

กรมควบคุมมลพิษ*

การพัฒนากฎหมาย อนุบญ
ั ญัติ
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ

สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ทีด่ นิ และทรัพยากรดินเพือ่ การบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ พ.ศ. 2563
2.โครงการการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม
3.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทำและการ
พิจารณา EIA เพือ่ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน
4.การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดลอม พ.ศ. 2560-2565 และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบติดตามประเมินผลนโยบาย
และแผนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
5.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
6.โครงการบริหารจัดการพืน้ ทีค่ มุ ครองสิง่ แวดลอม
เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ป2561-2565
7.จัดทำรายงานสถานการณคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอม
ประจำป
8.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทีด่ นิ และทรัพยากรดินของประเทศ
9.โครงการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวน
การการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม

กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม

เมืองสิง่ แวดลอมยัง่ ยืน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.โครงการคาย “เยาวชน...รักษพงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
2.โครงการสรางจิตสำนึกและความรูใ นการ
ผลิตและบริโภคทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
3.โครงการการสรางจิตสำนึกและความรูใ น
การผลิตและบริโภคทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
4.โครงการการสรางจิตสำนึกและความรูใ น
การผลิตและบริโภคทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

การขับเคลือ่ นการประเมินสิง่ิ แวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (SEA)

กรมทรัพยากร
และชายฝง

กรมสงเสริม
สหกรณ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

