แผนแม บ ทฯประเด็ น (06) พ� ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน า อยู  อ ั จ ฉร� ย ะ
แผนแม บ ทย อ ย : 6.1 การพั ฒ นาเมื อ งน า อยู  อ ั จ ฉร� ย ะ
เป า หมาย 060101 เมื อ งในพ� ้ น ที ่ เ ป า หมายได ร ั บ การพั ฒ นา เพ� ่ อ กระจายความเจร� ญ และลดความเหลื ่ อ มล้ ำ ในทุ ก มิ ต ิ

Value Chain

V01
ความตองการของเมือง
F0101 การบริหารจัดการและการใชประโยชน
ที่ดินอยางเหมาะสม
F0102 การกำหนดพื้นที่เปาหมายการพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาของพื้นที่
F0103 กลไกการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และพัฒนาเมืองของประชาชน

V02
โครงสรางพื้นฐานของเมือง

V03
ฐานขอมูลการพัฒนาเมือง

F0201 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
F0202 บริการพืน้ ฐานทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพและทัว่ ถึง
F0203 ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสนิ ของประชาชน
F0204 การสงเสริมผูใ หบริการระบบบริการ
อัจฉริยะ 7 ดาน

F0301 การจัดเก็บขอมูล
F0302 การบริหารจัดจัดการขอมูล
F0303 การเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นขอมูล
F0304 การใชประโยชนของขอมูล

V04
การเง�นที่ยั่งยืนของเมือง
F0401 แหลงรายไดของเมือง
F0402 การกระตุน ใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชน
F0403 การสรางแรงจูงใจดานสิทธิประโยชน
F0404 การดึงดูดการลงทุนจากเครือขายตางประเทศ
F0405 การลงทุนรวมระหวางภาครัฐกับภาค
เอกชน

V05
การบร�หารจัดการเมือง
F0501 การขับเคลือ่ นแบบองครวม
F0502 การบริหารจัดการอยางยัง่ ยืนในระดับ
พืน้ ทีใ่ นทุกมิติ
F0503 การกาหนดแผนเมืองอัจฉริยะระดับ
พืน้ ทีท่ ส่ี อดคลองกับเปาหมายการพัฒนา

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการ
พัฒนา เพื่อกระจายความเจร�ญ
และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

V06 ระบบนิเวศที่เอื้อตอการสรางเมืองอัจฉร�ยะ
F0601 การปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาพืน้ ที่ (Regulatory Sandbox)
F0602 การสรางการรับรูภ าคประชาชน

F0603 การสรางนักพัฒนาเมือง
F0604 สถาบันการศึกษา/บริการทีส่ ง เสริมนวัตกรรม (เชน อุทยานวิทยาศาสตร, Venture Capital, Angel Investor)

F0605 แรงงานทักษะสูง (Talent) ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโนโลยีและดิจทิ ลั
รองรับเศรษฐกิจสรางสรรค

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

1.แกไขกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑในการอนุญาตกอสรางฯ
2.ถายทอดเทคโนโลยีดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT)
4.แกไขกฎกระทรวงและมาตรฐานสำหรับบังคับใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารในเรื่องระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียดวย
5.โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
6.กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
7.โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวธรรมชาติ
8.โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ำโขง - เชิงกีฬา
9.โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
10.โครงการพัฒนาเมืองการคาและการทองเที่ยวชายแดน
11.โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนศาสนาวัฒนธรรมและอารยธรรม
12.โครงการพัฒนากลุมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
13.โครงการเสริมศักยภาพของโครงสรางพื้นฐานเมืองเปาหมายและเมืองชายแดน
14.กองทุนจัดรูปที่ดิน
15.โครงการจัดทำระบบการใหบริการภูมิสารสนเทศกลางดานผังเมือง
16.โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT)
17.วางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนระดับอำเภอ
18.โครงการที่ดินที่ไดรับการจัดรูปเพื่อพัฒนา
19.ถายทอดเทคโนโลยีดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
20.การสรางภาคีเครือขายความรวมมือในระดับพื้นที่กลุมจังหวัด
21.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
22.แกไขกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑในการอนุญาตกอสรางฯ
23.แกไขกฎกระทรวงและมาตรฐานสำหรับบังคับใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารในเรื่องระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
24.จัดทำระบบบริหารโครงการกอสราง
25.วิเคราะหความเปนไปไดในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ การนำมาตรการโอนสิทธิ
การพัฒนา (Transfer of Development Rights) มาใชบังคับในผังเมืองรวม
26.โครงการวางและสนับสนุนดานการผังเมือง
27.โครงการภายใตแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
28.ผลผลิตการใหบริการดานชางและกำกับดูแลอาคาร
29.โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง

สำนักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

1.โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาคและพื้นที่
2.การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคใต ประจำปงบประมาณ 2562
3.โครงการ/การดำเนินการ : การดำเนินงานของ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
ประจำปงบประมาณ 2563
4.การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปงบ
ประมาณ 2563
5.การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคกลาง ประจำปงบประมาณ 2562
6.การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคเหนือ ประจำปงบประมาณ 2563
7.การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคเหนือ ประจำปงบประมาณ 2562
8.การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปงบ
ประมาณ 2562
9.โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภาคใน
ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
10.โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาคและพื้นที่

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย

1.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชือ่ มโยงการทองเทีย่ ว
2.ยกระดับตลาดสินคาเกษตรกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก
3.ประชาสัมพันธและสงเสริมตลาดการคา
ชายแดนกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
4.สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคเหนือ
5.ยกระดับการคาภูมิภาคจังหวัดภาคกลาง
6.พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและ
อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
7.สงเสริมตลาดสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรกลุมจังหวัดภาคใต
(ฝงอาวไทยและอันดามัน)
8.มหกรรมซีฟูดภาคใต
9.พัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี
10.สงเสริมตลาดการคาการลงทุนภาคใต
11.ยกระดับและพัฒนาผาทออีสานสูสากล

กรมปศุสัตว

1.โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย
2.โครงการสงเสริมเกษตร
ปลอดภัย (ภาคเหนือ)
3.โครงการสงเสริมเกษตรกรใหมี
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตและบริหารจัดการ
ฟารมอยางเปนระบบ
4.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.โครงการพัฒนาและสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตร

สำนักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบ
นิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
(Smart City)

กรมเจาทา

กอสรางปรับปรุงทาเรือประมง
ปตตานี ต.บานา อ.เมือง
จ.ปตตานี

บริษัท
ธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จำกัด

สถาบันวิจยั และ
พัฒนาอัญมณีและ
เครือ่ งประดับแหงชาติ
(องคกรมหาชน)

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

โครงการพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต

สำนักงานปลัด
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหาชน)

กรม
ชลประทาน

การไฟฟา
นครหลวง

กรม
ทางหลวงชนบท

สำนักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรและ
การสรางความ
สามัคคีปรองดอง

การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย

กรมการคา
ตางประเทศ

กรม
การปกครอง

กรม
ทาอากาศยาน

กรม
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

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

แผนแม บ ทฯประเด็ น (06) พ� ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน า อยู  อ ั จ ฉร� ย ะ
แผนแม บ ทย อ ย : 6.2 การพั ฒ นาพ� ้ น ที ่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรม และอ� ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศที ่ ม ี ก ารบร� ห ารจั ด การตามแผนผั ง ภู ม ิ น ิ เ วศอย า งยั ่ ง ยื น
เป า หมาย 060201 เมื อ งมี ร ะบบจั ด การสิ � ง แวดล อ มและมลพ� ษ ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม และได ม าตรฐาน

Value Chain

V01
การลงทุนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

V02
การจัดการสิ่งแวดลอมของเมือง

F0101 โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
การจัดการมลพิษ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
F0102 กระบวนการผลิต สินคาและบริการที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
F0103 การใชทรัพยากรในการผลิตอยางคุมคา
F0104 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม

V03
ความเช�่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของเมือง
F0301 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
F0302 การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
F0303 คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในเมือง
F0304 การอยูรวมกันอยางพึ่งพาอาศัย

F0201 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษของเมือง
(ครัวเรือน ชุมชน เมือง พื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรม ฯลฯ)
F0202 การจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ ขยะ และของเสีย
ณ แหลงกำเนิดอยางเหมาะสม
F0203 การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
F0204 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
เมืองมีการจัดการสิ่งแวดลอม
และมลพิษที่มีประสิทธ�ภาพ
ครอบคลุมและไดมาตรฐาน

V04 ระบบนิเวศที่เอื้อตอระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษของเมือง
F0401 การพัฒนา ปรับปรุงและการบังคับใชกฎหมาย มาตรฐานในการพัฒนาเมือง
การจัดการเหตุเดือดรอนรำคาญ ความปลอดภัย และสุขอนามัยของประชาชน
F0402 โครงสรางการบริหารจัดการเมือง

F0403 ฐานขอมูลการพัฒนาเมือง การออกแบบผังเมือง การใชประโยชน
และการบริหารจัดการเมือง
F0404 มาตรการจูงใจและสิทธิประโยชนในการจัดการสิ่งแวดลอมของเมือง

F0405 ภาคีเครือขาย และการตระหนักรวมกันของภาค
ประชาชนในการพัฒนาเมือง
F0406 วิถีชีวิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1.โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร (Resource efﬁciency)
และจัดทำฐานขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) ในพื้นที่เปาหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม
และปทุมธานี) (ภายใตคาใชจายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 2 การสงเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรรวมกัน (RECP) ในพื้นที่เปาหมาย 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) (ภายใตคาใชจายในการ
พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.โครงการสงเสริมและยกระดับเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแกน นครราชสีมา สุราษฎรธานี ระยอง
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
4.จัดทำฐานขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดในพื้นที่เปาหมาย
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) วาจางที่ปรึกษาดำเนินการ
5.โครงการจัดทำฐานขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน (RECP) และยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดในพื้นที่เปาหมาย
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา) กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการเอง
6.โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน
7.ยกระดับและจัดทำฐานขอมูลการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ในพื้นที่เปาหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
8.ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ทีเ่ มืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา)
9.สงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน (CSR-DIW)
10.ทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ (1-5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ดาน 41 ตัวชี้วัด 15 จังหวัด
11.พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ*

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปรับปรุง
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและรับแจงเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธร
จังหวัดระยอง (สตม.)

กรมอนามัย

สำนักงาน
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร และ
การสรางความสามัคคี
ปรองดอง

สถาบันรับรอง
มาตรฐาน
ไอเอสโอ

สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

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

แผนแม บ ทฯประเด็ น (06) พ� ้ น ที ่ แ ละเมื อ งน า อยู  อ ั จ ฉร� ย ะ
แผนแม บ ทย อ ย : 6.2 การพั ฒ นาพ� ้ น ที ่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรม และอ� ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศที ่ ม ี ก ารบร� ห ารจั ด การตามแผนผั ง ภู ม ิ น ิ เ วศอย า งยั ่ ง ยื น
เป า หมาย 060202 ความยั ่ ง ยื น ทางภู ม ิ น ิ เ วศ ภู ม ิ ส ั ง คม และภู ม ิ ว ั ฒ นธรรม

Value Chain

V01
การกำหนดพื้นที่เปาหมาย

V02
เคร�่องมือ กลไก และองคความรู ในการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย

F0101 การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการใชประโยชนที่ดิน
โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
F0102 การสงเสริมการพัฒนาพื้นที่แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม ที่คำนึงถึง
อัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
F0103 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ

F0201 การกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนผังระดับตาง ๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย
F0202 ระบบขอมูลอัจฉริยะในการพัฒนาพื้นที่
F0203 เกณฑและมาตรฐานการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
F0204 นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
F0205 ศักยภาพชุมชนและสมรรถนะการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
F0206 การเผยแพรผานสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน
F0207 การสงเสริมองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และสรางสานึกและความตระหนักของชุมชน
F0208 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการจูงใจ/เชิงเศรษฐศาสตร

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

V03 แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดลอม
F0301 ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อยกระดับความยั่งยืนสูสากล
F0302 การสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานภูมินิเวศ

F0303 ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
F0304 การพัฒนาแหลงตนแบบ และแหลงการเรียนรูพื้นถิ่น

F0305 การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม*

1.โครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
2.โครงการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
3.โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเชิงนิเวศ
4.โครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เสริมสรางความรูความเขาใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
5.โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดลอมธรรมชาติอยางยั่งยืน โครงการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทน้ำตก น้ำตกธารารักษ อำเภอเเมสอด
จังหวัดตาก (ระยะที่ 2)
6.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษฟนฟูยานชุมชนเการะดับจังหวัด ระยะ 1
7.โครงการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
8.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดตนแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

กรมศิลปากร

กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

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

