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บทน า 

การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน หมายถึง การด าเนินการแบบองค์รวมในทุก ๆ ด้าน เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการบริโภค ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกคน  

Sustainable consumption and production is a holistic approach to minimizing the 
negative environmental impacts from consumption and production systems while promoting 
quality of life for all. (UNEP, 2011) 

การจัดท าแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ (Sustainable 
Consumption and Production Roadmap 2017-2036: SCP Roadmap 2017-2036) เป็นการด าเนินงาน
ต่อยอดจากโรดแมปเพ่ือการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  
ที่จัดท าขึ้นภายใต้  Thailand – EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) โดยพิจารณาเพ่ิมเติม 
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและรายสาขา 
รวมทั้งเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
ประกอบด้วย 

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  
- แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
- แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
- แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
- แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)  

 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
- แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒ 
- แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ 
- แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ 
 พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 



  
 

๒ 

- (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๔ 
- แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
- แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
- โรดแมปเพ่ือการส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ภายใต้  

 Thailand – EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) 
 
ทั้งนี้ โรดแมปเพ่ือการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  

ที่จัดท าขึ้นภายใต้ Thailand – EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) ได้น าเสนอผลการทบทวน
แผนและผลการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยในรายสาขา ตามกรอบการ
ด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทยที่ผ่านมา ทั้งใน (๑) ภาคการผลิต ประกอบด้วย 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Industry sector) ภาคเกษตรกรรมและอาหาร (Agricultural and food  
sector) ภาคอุตสาหกรรมการบริการ (รวมทั้งการท่องเที่ยว) (Service sector including tourism) และ  
(๒) ภาคบริการ ประกอบด้วย ภาคการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและ
ฉลากสิ่งแวดล้อม (Green public procurement and Ecolabel) ภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Cities and local government) และภาคการสร้างความตระหนักและการศึกษา (Awareness raising and 
Education) ดังนี้ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีการส่งเสริมแนวคิดอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยมีการปรับตัวดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่องในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายการแข่งขันของประเทศ แต่ยังมีการขับเคลื่อนที่จ ากัด 
ในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรม
เกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร การขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการแข่งขันของประเทศซึ่งใช้  
ฐานการเพ่ิมผลิตภาพจากการใช้แรงงานฝีมือต้นทุนต่ า ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของแหล่งผลิตไปสู่ภูมิภาค 
ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากในระดับเมืองและ
ท้องถิ่น นอกจากนี้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญอีกประการ คือ มีการใช้ข้อมูลตัวชี้วัดความยั่งยืนของอุตสาหกรรม 
เชิงกลุ่มหรือเชิงพ้ืนที่อยู่ในวงจ ากัด ท าให้การใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีค่อนข้างน้อย 

ภาคเกษตรกรรมและอาหาร มีการส่งเสริมด้านผลิตภาพเป็นหลักโดยเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า 
(value chain) ของอุตสาหกรรมเกษตร โดยการท าเกษตรส่วนใหญ่พ่ึงพาเครื่องจักรกลทุ่นแรงที่ต้องใช้
พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง และมีการใช้สารเคมีในการเกษตร ทั้งนี้ แม้ว่าการท าการเกษตรในหลายพ้ืนที่  
ทั้งในเชิงกลุ่มและในเชิงพ้ืนที่ จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรยั่งยืนหรือแนวคิดอ่ืน ๆ  
ทีส่อดคล้องกัน แต่ยังขาดแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนอย่างมีพลังที่ชัดเจน 

ภาคอุตสาหกรรมการบริการ (รวมทั้งการท่องเที่ยว) มีการเริ่มต้นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวและรองรับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การให้ความส าคัญกับการบริโภคท่ียั่งยืนในกิจกรรมการท่องเที่ยวยังอยู่ในวงจ ากัด 
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ภาคการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อม 
มีการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง และขยายผลไปสู่หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ อีกทั้งยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการขยายผลไปยัง
ภาคเอกชน ทั้งนี้ การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐครอบคลุมสินค้าและบริการ
ในหมวดส านักงานเป็นหลัก และรูปแบบการจัดซื้อเป็นการจัดจ้างเหมาที่รวมสินค้า อ่ืน ๆ ด้วย จึงเห็นได้ว่า 
กรอบแนวทางในการจัดจ้างเป็นประเด็นที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างในรูปแบบโครงการต่าง ๆ 
นอกจากนี้ การติดตามและประเมินประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐที่สะท้อนถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังต้องได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสาขาที่ควรได้รับการยกระดับความส าคัญ เนื่องจาก
เมืองและท้องถิ่น (หรือพ้ืนที)่ เป็นมิติส าคัญที่เชื่อมโยงการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การสร้างเศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นที่แข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งเป็นฐานคิดส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้  
จากมุมมองด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนพบประเด็นส าคัญ คือ การยกระดับกลไกการผลิตสินค้าและ
บริการที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือมุ่งตอบสนองการใช้ชีวิตและสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น 
อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล รวมทั้งการยกระดับเพ่ือมุ่งตอบสนองการบริโภคภายนอกท้องถิ่น หรือการผลิต
เพ่ือจ าหน่ายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจ าหน่ายเป็นหลัก 

 ภาคการสร้างความตระหนักและการศึกษา เป็นประเด็นที่ส าคัญมากต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อน
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ โดยได้ด าเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนักมาโดยตลอด 
ซ่ึงควรจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักและการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับประชากรในแต่ละวัยและยุคสมัย โดยให้
ความส าคัญกับการปลูกฝังในเด็กและเยาวชนเป็นหลัก 

 ปัจจัยสนับสนุน มีการขับเคลื่อนในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการผลักดันให้มีการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการบริโภคท่ียั่งยืนของหน่วยงานและประชาชน ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และควรจะมีการวัดผลอย่างจริงจัง นอกจากนี้ 
ควรยกระดับความส าคัญการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในการเร่งสร้าง
บุคลากรและเพ่ิมงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิต และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือให้การใช้
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีประสิทธิผลมากขึ้นในทุก กิจกรรมและ 
ทุกภาคส่วน 

 



  
 

๔ 

ทั้งนี้ จากการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาและประเด็นท้าทายด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
ในบริบทของประเทศไทยและบริบทสากล จึงได้ท าการสังเคราะห์ภาพอนาคตการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ของประเทศไทยในรูปแบบของเมตริกซ์ เพ่ือก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของประเทศไทย  
ในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในภาพที่ ๑  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. พิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรทีส่ าคัญของการวางภาพอนาคต ได้แก่ 

  (๑) หลักคิดและรูปแบบของการใช้ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคของทุกกลุ่ม
ผู้บริโภคในประเทศ เป็นแบบเข้มข้น หรือ แบบพอเพียง 

  (๒) กระบวนการคิดและการตัดสินใจในกระบวนการขับเคลื่อนสังคมไทย ตั้งอยู่บนฐาน
ของการใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในลักษณะใด คือ ใช้ข้อมูลจากประสบการณ์เฉพาะกลุ่ม หรือใช้ข้อมูล  
เชิงประจักษ์จากภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. จัดท าทางเลือกที่ก าหนดเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในรูปแบบของเมตริกซ์ โดยแบ่งเป็น  
๔ ทางเลือก ได้แก่ 

  (๑) ด้านล่างซ้าย:  เป็นสังคมที่มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างเข้มข้น 
และใช้ประสบการณ์เฉพาะตัวเป็นด้านหลัก เรียกได้ว่าเป็น สังคมทุนนิยมหรือสังคมบริโภคนิยมแบบโลกแคบ 

  (๒) ด้านล่างขวา:  เป็นสังคมที่มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างเข้มข้น 
และมีการใช้ประสบการณ์และข้อมูลของภาคีที่ เกี่ยวข้องแบบเปิดกว้างเป็นด้านหลัก เรียกได้ว่าเป็น  
สังคมทุนนิยมหรือสังคมบริโภคนิยมแบบโลกาภิวัตน์ 

  (๓) ด้านบนซ้าย:  เป็นสังคมที่มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างพอเพียง
และสมดุล และใช้ประสบการณ์เฉพาะตัวเป็นด้านหลัก เรียกได้ว่าเป็น สังคมเศรษฐกิจพอเพียงแบบเสี่ยงดวง 

  (๔) ด้านบนขวา:  เป็นสังคมที่มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างพอเพียง
และสมดุล และมีการใช้ประสบการณ์และข้อมูลของภาคีที่เกี่ยวข้องแบบเปิดกว้างเป็นด้านหลัก เรียกได้ว่าเป็น 
สังคมเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานนวัตกรรม 

 ภาพอนาคตการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยที่ประสงค์ คือ สังคมเศรษฐกิจพอเพียง
บนฐานนวัตกรรม จึงเป็นฐานคิดในการจัดท าแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ หรือ Sustainable Consumption and Production Roadmap 2017-2036 (SCP Roadmap 2017-
2036) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมการผลิตและการบริโภคของประเทศไทยให้มีรูปแบบหรือ
คุณลักษณะในทิศทางตามความคาดหวังของโลกดังที่ได้ก าหนดไว้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใน 
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเทศไทยจะขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  
ซึ่งเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ 
มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔ จนเกิดสภาพสังคมที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ



  
 

๕ 

โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมจากสังคมฐานความรู้ในที่สุด ภายในระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๔-๒๕๗๙ โดยการด าเนินงานดังกล่าว 
จะเกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงเวลาของแผนฉบับที่ ๑๒-๑๕ 

  
ภาพที่ ๑  ภาพอนาคตการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

   
 แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ หลักการส าคัญ เป้าหมายในภาพรวม ยุทธศาสตร์  และแผนขับเคลื่อนรายสาขา ได้แก่  
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคเกษตรกรรมและอาหาร ภาคอุตสาหกรรมการบริการ (รวมทั้งการท่องเที่ยว) 
ภาคการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อม ภาคเมือง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคการสร้างความตระหนักและการศึกษา  โดยสอดแทรกปัจจัย
สนับสนุนทั้งในด้านพลังงาน อาคาร โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งก่อสร้างและผังเมือง ระบบการคมนาคมขนส่ง  
การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม โดยแผนขับเคลื่อนฯ รายสาขา  
จะน าเสนอค าอธิบายเบื้องต้น เป้าประสงค์ เป้าหมายในระยะต่าง ๆ มาตรการที่ส าคัญในการขับเคลื่อน 
แผนรายสาขา ตัวชี้วัด และหมุดปักรายทางในแต่ละระยะ ตัวชี้วัด หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
รวมทัง้หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด 
และท้องถิ่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการ  นักธุรกิจ และบุคลากรในภาค 
อุตสาหกรรมการผลิต อาหาร การเกษตร สารเคมี การท่องเที่ยวและบริการ ฯลฯ ผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หน่วยงานที่ให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและวิจัยของเอกชน 
องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม เช่น กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ชุมชนและประชาชนทั่วไป  



  
 

๖ 

แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
Sustainable Consumption and Production Roadmap 2017-2036 

(SCP Roadmap 2017-2036) 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ประเทศไทยเป็นผู้น าของอาเซียนด้านการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการด้านนวัตกรรมทางสังคม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙” 

 

พันธกิจ (Mission) 

 ๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของทุกภาคส่วนในทุกพ้ืนที่ไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน 

 ๒. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับให้มีรูปแบบการบริโภค 
ที่ยั่งยืน 

 ๓. ขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม (innovation and knowledge-based society)  
  เพ่ือสนับสนุนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 

หลักการส าคัญ (Principles) 

 หลักการส าคัญซึ่งเป็นฐานแนวคิดในการจัดท าแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย ระยะ ๒๐ ปี มีความสอดคล้องกับหลักสากลและบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
ประกอบด้วย 

 ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และสมดุลกับ 
ขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติที่มอียู่ 
  (อ้างอิง Resource Efficiency ของ UNEP และ Asia-Pacific SCP Working Group) 
 ๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ค านึงถึงการป้องกันมลพิษ รวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจกและ 
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (อ้ าง อิง  ความตกลงปารี ส  (Paris Agreement) และอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่ าด้ วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Untied Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC)) 
 ๓. การสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของประชาชนทุกคนในทุกช่วงอายุ 
  (อ้างอิง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ) 



  
 

๗ 

เป้าหมายในภาพรวม (Ultimate goal) 

การปรับเปลี่ยนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่สังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสมดุลกับฐานทรัพยากรของประเทศ โดยน้อมน าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งมีการน าเสนอ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือน าไปใช้ประกอบในกระบวนการตัดสินใจทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ (Strategies) 

 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
เพ่ือให้เกิดการยกระดับสังคมไทยสู่สังคมที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากสังคมฐานความรู้  จะครอบคลุม
การด าเนินงานทั้งในภาคการผลิต ภาคการบริโภค และภาคปัจจัยสนับสนุน และในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ประชาชน หรือประชาคม ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การผลิตที่ย่ังยืน 

 ๑.๑ การขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืนในระดับประเทศ 

  (๑) สร้างและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการที่เป็นปัจจัยหลักในการ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เน้นการส่งออก) 

  (๒) สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการให้มีรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคท่ียั่งยืน (เน้นการส่งออก) 

  (๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการทางสังคม (ภาครัฐและประชาชน) ในการ 
บูรณาการนวัตกรรมในภาคการผลิตและการบริโภค 

  (๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการในภาคเกษตรกรรม การใช้วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอย่าง 
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 ๑.๒ การขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น 

  (๑) สร้างและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการในท้องถิ่น 

  (๒) สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการที่ตอบสนองต่อรูปแบบ 
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของท้องถิ่น 

  (๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการทางสังคม (ภาครัฐและประชาชน) ในการ 
บูรณาการรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น 

 



  
 

๘ 

  (๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการในภาคเกษตรกรรม การใช้วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 ๑.๓ การขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืนในระดับครัวเรือนและชุมชน 

  (๑) สร้างและผลักดันแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่ยั่งยืน 
เพ่ือสร้างรายได้ครัวเรือนและชุมชน 

  (๒) สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการสื่อสารกับผู้บริโภค ในเรื่อง 
การผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่ยั่งยืนส าหรับครัวเรือนและชุมชน 

  (๓) สร้างและผลักดันแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องความรับผิดชอบของสังคมต่อการจัดการทรัพยากร
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในชีวิตประจ าวัน (ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ที่ท างาน การเดินทาง 
และการท ากิจกรรมพักผ่อนท่องเที่ยว) 

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การบริโภคที่ย่ังยืน 

 ๒.๑ การสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

  (๑) ทบทวนการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งระบบการติดตามและประเมินผล
ในทุกมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  (๒) ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ผ่านเวทีถ่ายทอดความรู้และ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ 

  (๓) ผลักดันให้มีการใช้มาตรการเพ่ือการสนับสนุนการติดฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อมบนสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรกลุ่มพลาสติก 

  (๔) ผลักดันให้มีการใช้มาตรการการจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
(product oriented sustainability measures) ซึ่งสามารถน ามาประกอบการจัดท ารูปแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของสินค้า/ผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ 

 ๒.๒ การสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการสร้างความตระหนักในการด าเนินงาน 
ด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของท้องถิ่น 

  (๑) สร้าง สนับสนุน ส่งเสริมเวทีและเครือข่ายในการน าองค์ความรู้ด้านการผลิตและ 
การบริโภคท่ียั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๒) สร้าง สนับสนุน ส่งเสริมเวทีและเครือข่ายในการท ากิจกรรมนวัตกรรมต้นแบบตอบสนอง
รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนที่เหมาะสม 



  
 

๙ 

  (๓) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเรื่องรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 

 ๒.๓ การพัฒนาก าลังคนและระบบการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

  (๑) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

  (๒) พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การใช้ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (๑) การจัดการระบบพลังงานที่ยั่งยืน 

 (๒) การจัดการระบบอาคารที่ยั่งยืน (ส านักงานและที่อยู่อาศัย) 

 (๓) การจัดการงานโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งก่อสร้าง และการผังเมืองที่ยั่งยืน เช่น ถนน คลอง และอ่ืน ๆ 

 (๔) การจัดการระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่ยั่งยืน 

 (๕) การใช้ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 (๖) การจัดการต้นทุนมนุษย์ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้าน 
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 (๗) การจัดการข้อมูล องค์ความรู้  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 

  



  
 

๑๐ 

 

 

 

 
 

เป้าประสงค์ภาคการผลิต เป้าประสงค์ภาคการบริโภค 

ภาคอุตสาหกรรม 
การผลิต 

ภาคเกษตรกรรม 
และอาหาร 

ภาคอุตสาหกรรม 
การบริการ (รวมทั้ง

การท่องเท่ียว) 

ภาคการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ของภาครัฐและ 

ฉลากสิ่งแวดล้อม 

ภาคเมืองและ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ภาคการสร้าง 
ความตระหนัก 
และการศึกษา 

อุตสาหกรรมไทย มุ่งมั่น
และจริงจังในการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง สู่ความเป็น
อุตสาหกรรมการผลิต 
ท่ียั่งยืน เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนากระบวนการ
ผลิต การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว 
และการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรมแบบ
ครบวงจร 

ภาคเกษตรกรรมและ
อาหารไทย มุ่งมั่นและ
จริงจังในการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุ
การท าเกษตรกรรมท่ี
ยั่งยืน และมีแนวปฏิบัติ
ในการจัดการอาหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยให้
ความส าคัญอย่างมาก
กับการลดผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการ
ป้องกันการปล่อยมลพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไทยและ
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 
มุ่งมั่นในการก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุก 
ภาคส่วน บนพื้นฐาน
ของความสมดุลกับ 
ขีดความสามารถในการ
รองรับของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี 

หน่วยงานภาครัฐ มุ่งมั่น
และจริงจังในการขับเคลื่อน
การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้
มีการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
อย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง 
ส่งเสริมให้มีผู้ผลิตสินค้า
และผู้ให้บริการท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

เมืองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังภาคีหลัก 
ท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
ขับเคลื่อนไปสู่การ
เป็นเมืองท่ียั่งยืน  
โดยมีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่บนความ
สมดุล ลดการปล่อย
มลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม และ
ประชาชนใช้ชีวิต 
อย่างมีความสุข 

สังคมผู้บริโภค  
ท้ังในรูปแบบของ
หน่วยงาน และบุคคล
ท่ัวไป มีรูปแบบ 
การบริโภคท่ีค านึงถึง
ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

๑. ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การผลิตที่ย่ังยืน 
    ๑.๑  การขับเคลื่อนการผลิตทีย่ั่งยืนในระดับประเทศ 
    ๑.๒  การขับเคลื่อนการผลิตทีย่ั่งยืนในระดับท้องถิ่น 
    ๑.๓  การขับเคลื่อนการผลิตทีย่ั่งยืนในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 

๒. ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การบริโภคที่ยั่งยืน 
    ๒.๑  การสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการจัดซื้อ 
           จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
           ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
    ๒.๒  การสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการสร้าง 
           ความตระหนักในการด าเนินงานด้านการผลิตและการบรโิภค 
           ที่ยั่งยืนของท้องถิ่น 
    ๒.๓  การพัฒนาก าลังคนและระบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการผลิต 
           และการบริโภคที่ยั่งยืน 

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การใช้ปัจจัยสนับสนนุการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ระบบพลังงานท่ียั่งยืน อาคาร/ส านักงาน/ที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งก่อสร้าง/การผังเมอืงที่ยั่งยืน ระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน  

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/บญัชีสิ่งแวดล้อม ต้นทุนบุคคล/สังคม/วฒันธรรม การจัดการข้อมูล/องค์ความรู้/วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

ภาพที ่๒  ภาพรวมแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
 

ประเทศไทยเป็นผู้น าของอาเซียนด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการด้านนวัตกรรมทางสังคม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

   พันธกิจ   ๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของทุกภาคส่วนในทกุพื้นที่ไปสู่การผลิตที่ย่ังยืน 
               ๒. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับให้มีรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน 
               ๓. ขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสนบัสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 



  
 

๑๑ 

๑.  ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

๑.๑  ค าอธิบายเบื้องต้น 

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นภาคส่วนส าคัญที่สร้าง
รายได้เข้าประเทศ หากแต่กระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ภาครัฐโดยเฉพาะ
กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลัก ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการยกระดับพัฒนาให้
อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการผลิตที่ยั่งยืน 

การสร้างกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เช่น การใช้น้ า วัสดุ และพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดการน าทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่
ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบที่เกิดจากของเสียหรือมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมที่จะถูกปล่อย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม๑  

ทั้งนี้ ในการพัฒนาเพ่ือให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเกิดความยั่งยืน มีประเด็นที่ต้องค านึงถึง ได้แก่
ผู้ประกอบการมีต้นทุนการประกอบการที่สูงขึ้นเนื่องจากการปรับกระบวนการผลิต โดยเฉพาะโรงงาน 
ที่มีการประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลานาน ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and 
Medium-sized Enterprises: SMEs) อาจมีขีดความสามารถที่จ ากัด ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การด าเนินการเรื่อง
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) ในองค์กรยังคงเป็นความท้าทายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ 
และควรมีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ 
ก้าวไปสู่การผลิตที่ใช้ทรัพยากรน้อยลงและปล่อยคาร์บอนต่ าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ๒ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

เป้าหมายที่ ๘ – ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และ 
มีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 

 เป้าประสงค์ที่ ๘.๔ – ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
อย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน ๑๐ ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  
โดยมีประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการ ไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
 
 

                                                           
๑ UNIDO 2011 
๒ OECD 2012: Green Growth and Developing Countries 



  
 

๑๒ 

 เป้าประสงค์ที่  ๘.๗ – ด าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงานบังคับ  
ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและก าจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๘ 

 เป้าประสงค์ที่ ๘.๘ – ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและ
มั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคน รวมถึงผู้ท างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท างาน  
เสี่ยงอันตราย 

เป้าหมายที่ ๑๒ – สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๑ – ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ ๑๐ ปี ว่าด้วยการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนทุกประเทศน าไปปฏิบัติ โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้น า โดยค านึงถึง  
การพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๒ – บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๔ – บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และ 
ลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือที่จะลดผลกระทบทางลบ
ที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๕ – ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จะต้องลดการเกิดของเสียโดยการป้องกัน การลด  
การแปรรูป เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ และการน ากลับมาใช้ซ้ า 

 เป้าประสงค์ที่  ๑๒.๖ – สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่  
รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น 

นโยบายของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการสร้างความยั่งยืนของชาติ ทั้งการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญกับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตและการจัดการมลพิษ 



  
 

๑๓ 

๑.๒  เป้าประสงค์ 

อุตสาหกรรมไทย มุ่งม่ันและจริงจังในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิต การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว และการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

๑.๓  เป้าหมาย 

 

ที ่ ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๑ การด าเนินงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔:  
- สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบ

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry Mark: GIM) เพิ่มขึ้นปีละ 
๒,๐๐๐ ราย  
(ยกเว้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด
เป้าหมายไว้ ๑,๐๘๐ ราย) 

- นิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่การเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ิมขึน้
ปีละไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง   
(ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๑๙ แห่ง)๓ 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry 
Mark, GIM) เป็นการบูรณาการเรือ่งการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่ม
ด าเนินโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการปรับปรุง
กระบวนการผลติให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น ประกอบด้วย ๕ ระดับ 
(ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีโรงงานท่ีผ่าน 
การประเมิน GIM-1 ๑๑,๕๓๒ โรงงาน, GIM-2 
๓,๔๒๙ โรงงาน, GIM-3 ๒,๖๕๑ โรงงาน,  
GIM-4 ๕๑ โรงงาน และ GIM-5 ๕ โรงงาน) 

๒  - ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเ์ปิดเผยการ
ด าเนินงานด้านความยั่งยืน ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- บริษัทจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรัพยผ์นวกเรื่อง ESG 
(Environmental Social and 
Governance) เข้าไปใน
กระบวนการธรุกิจ เพื่อสร้างคุณคา่
กิจการอย่างยั่งยืน ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ผู้ประกอบการรายใหญ่จดัท า
รายงานความยั่งยืน ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

การส่งเสริม/บังคับให้มีการจัดท ารายงาน 
ความยั่งยืนมีประโยชนด์ังต่อไปนี ้
- เป็นการสรา้งสนามการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการในการเปดิเผยข้อมลู 
การด าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท 

- เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูส้นใจ 
ในการเปรียบเทียบการด าเนินงานด้าน 
ความยั่งยืนในรายสาขาอุตสาหกรรม 

๓ ทรัพยากร ความเข้มของการใช้ทรัพยากร 
เพื่อการผลิต (resource intensity) 
ลดลง 

- ร้อยละ ๑๐ ภายในป ีพ.ศ.๒๕๖๙ 
- ร้อยละ ๑๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

มีความจ าเป็นท่ีต้องลดการใช้ทรัพยากรลง
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมยังมีทรัพยากรใช้ 
อย่างยั่งยืน 

                                                           
๓ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 



  
 

๑๔ 

ที ่ ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๔ ก๊าซเรือนกระจก 

 
 
 
 

ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 
๒๐ จาก Business as usual (BAU) 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

Nationally Determined Contribution: 
NDC ที่ได้น าเสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: 
UNFCCC) ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕ การใช้พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 
การผลิต 

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) ลดลง 

 

สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ 
GDP ในประเทศลดลง 

 

ลดค่าเฉลี่ยความเข้มการใช้พลังงาน
ในภาพรวมลง ร้อยละ ๓๐ ภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๗๙ เมื่อเทียบกับ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ (Energy Efficientcy 
Plan: EEP 2015) 

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ 

การปฏิรปูกลไกด้านราคาของถ่านหิน ไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ น้ า และทรัพยากรอื่น ๆ  
จะสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ที่แทจ้ริงของ
ตลาดเพื่อใช้ในการพัฒนาท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อไป รวมทั้งปรับเปลีย่น 
สารทดแทนปูนเม็ด และปรบัเปลีย่นสารท า 
ความเย็น 

๖ เทคโนโลย ี สัดส่วนของ GDP และ Green GDP 
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นทุกป ีจาก 
- การส่งเสริมอตุสาหกรรมสเีขียว 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- การจ าหน่ายสินคา้ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

- การส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ตลาดเทคโนโลยดี้านสิ่งแวดล้อมก าลังเติบโต 
อุตสาหกรรมไทยควรเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเทคโนโลยดี้านสิ่งแวดล้อมเพือ่เป็นการ
พัฒนาท้ังภายในประเทศ และเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

๗ ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 

ปริมาณผลิตภณัฑ์ทีไ่ดร้ับฉลากเขียว
เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละ ๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
- ร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

การเพิ่มข้อก าหนดฉลากเขยีวให้ครอบคลุม
ประเภทสินค้ามากขึ้น และท าการเผยแพร่
เพื่อให้ผู้ผลิตได้เห็นลักษณะของสนิค้าท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและสามารถผลิตสนิค้า  
ตามแนวทางในข้อก าหนดสินค้าฉลากเขียว 

๘ ปริมาณของผลติภณัฑ์ที่ได้รับฉลาก
สิ่งแวดล้อมทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละ ๑๐๐ ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๘  
- ร้อยละ ๒๐๐ ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๗๙ 

การที่ตลาดให้ความสนใจกับสินคา้ที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมมากขึน้ เป็นการส่งเสรมิให้ผู้ผลิต
ผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 



  
 

๑๕ 

ที ่ ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๙ กากของเสีย

อุตสาหกรรม 
มีการคัดแยกกากของเสียอุตสาหกรรม 
และน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) 
ร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. 2568 
 

การด าเนินการคัดแยก และการน าขยะกลับมา
แปรรูปใช้ใหม่ในหลายประเทศ แสดงให้เห็นถึง
การลดค่าใช้จ่ายในการจดัการขยะลง 
อย่างชัดเจน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
 

๑๐ กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมด 
เข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การลดกากของเสียจากการผลิตเป็นประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดต้นทุนของผู้ผลิต
ในการก าจัด 

๑๑ น้ า ความเข้มการใช้น้ า (water 
intensity) ในภาคอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ ๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙  

น้ าเป็นทรัพยากรทีม่ีคุณคา่และหายาก 

๑๒ สารมลพิษ การปล่อยสารมลพิษจาก
ภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ ๓๐ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ชนิดของ
มลพิษอาจแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาค) 

การลดการปล่อยสารมลพิษจากโรงงาน 
เป็นการช่วยลดผลกระทบทีเ่กิดขึน้ต่อ
สิ่งแวดล้อม และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ าบัด
สารมลพิษเหล่านั้น 

 

๑.๔  มาตรการส าคัญ 

 สนับสนุนการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าระบบข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ  
ค่าฟุตพริ้นท์วัสดุ (Material Footprint: MF) และค่าการบริโภควัสดุพ้ืนฐานในประเทศ (Domestic 
Material Consumption: DMC) ของประเทศไทย 

 สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านเทคนิควิชาการและด้านการเงิน ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
เพ่ือลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) 

 ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark: GIM) 

 สนับสนุนการก าหนดมาตรฐานสินค้า มาตรฐานเทคโนโลยี หรือการห้ามใช้วัสดุบางประเภท 
ในกระบวนการผลิต 

 ส่งเสริมและก ากับให้มีการจัดการของเสียอันตรายอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง 

 สนับสนุนการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนของเสีย (Waste Exchange System) 

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในรายสาขาการผลิตสินค้าที่ส าคัญ ทั้งที่เป็นทุนอุดหนุนเพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน หรือผ่านทางงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ รวมทั้งการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการน าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย และสารอันตราย 
กลับมาใช้ใหม ่



  
 

๑๖ 

 สนับสนุนให้มีศูนย์ติดต่อประสานงาน และเครือข่ายส าหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเรียนรู้
กระบวนการผลิต วิธีการ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานอิสระภายใต้การก ากับของภาครัฐ 

 ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับความยั่ งยืน  
ในการด าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เช่น รายงานแห่งความยั่งยืน และขยาย
ผลไปยังบริษัทอ่ืน ๆ 

 ผลักดันให้มีกฎหมายเพื่อการลดและน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

 ผลักดันการน าเครื่องมือเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
ส่งเสริมการใช้ซ้ า และน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เช่น 
o ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ อาทิ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ และของเสียต่าง ๆ 
o ปฏิรูปกลไกด้านราคาของถ่านหิน ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ า และทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้สะท้อนถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (externalities) โดยก าจัดระบบการอุดหนุนทางตรงและทางอ้อมของ
สินค้าประเภทพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ 

o การซื้อขายการปล่อยมลพิษ ภาษีคาร์บอนของเชื้อเพลิงและยานยนต์ รวมทั้งกลไกความร่วมมือ
ในระดับภูมิภาคส าหรับลดการปล่อยสารมลพิษ 

o การให้แรงจูงใจทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน
หมุนเวียน การให้สินเชื่อแก่โครงการด้านการผลิตที่ยั่งยืน โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่ยั่งยืน 

๑.๕  หมุดปักรายทาง 

ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark: GIM) เพ่ิมขึ้นปีละ 
๒,๐๐๐ ราย (ยกเว้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดเป้าหมายไว้ ๑,๐๘๐ ราย) 

 นิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ิมขึ้นปีละไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง  
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๑๙ แห่ง) 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยการด าเนินงานด้านความยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผนวกเรื่อง ESG (Environmental Social and Governance) 
เข้าไปในกระบวนการธุรกิจ เพ่ือสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP ในประเทศลดลง 

 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อ GDP ลดลง 

 ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 



  
 

๑๗ 

 กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระยะที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๔ และระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ 

 ความเข้มของการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต ( resource intensity) ลดลงร้อยละ ๑๐ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๙ และ ร้อยละ ๑๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

 ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ ๒๐ จาก BAU ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 ลดค่าเฉลี่ยความเข้มการใช้พลังงานในภาพรวมลง ร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ เมื่อเทียบกับ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ผู้ประกอบการรายใหญ่จัดท ารายงานความยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 สัดส่วนของ GDP และ Green GDP ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นทุกปี จากการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สีเขียว อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา  
ด้านสิ่งแวดล้อม การขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 ปริมาณรายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และร้อยละ ๕๐ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

 ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับฉลากสิ่ งแวดล้อมทุกประเภท เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๘  และร้อยละ ๒๐๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

 มีการคัดแยกกากของเสียอุตสาหกรรมและน ากลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

 ความเข้มการใช้น้ า (water intensity) ในภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ ๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

 การปล่อยสารมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ชนิดของมลพิษ
อาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค) 



   
 

 

๑๘ 

๑.๖  ภาพรวมเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหมุดปักรายทาง    

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและ

แหล่งข้อมลู 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
๑ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔:  

- สถานประกอบการเข้าสูร่ะบบ 
  อุตสาหกรรมสเีขียว (Green Industry  
  Mark: GIM) เพิ่มขึ้นปีละ ๒,๐๐๐ ราย  
  (ยกเว้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดเป้าไว ้ 
  ๑,๐๘๐ ราย) 
- นิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่การเป็นเมือง 
  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ิมขึ้นปลีะ 
  ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง   
  (ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๑๙ แห่ง)4 

•  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทีผ่า่นการรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว 

•  จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการรับรองเป็น 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

๑.  กระทรวงอุตสาหกรรม  
     (อก.) 

- กรมโรงงาน 
  อุตสาหกรรม (กรอ.)  
- การนิคมอุตสาหกรรม 
  แห่งประเทศไทย (กนอ.) 

 

    

๒ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์
เปิดเผยข้อมูลการด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ/หรอื
ด้านความยั่งยืน ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- บริษัทจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรัพยผ์นวกเรื่อง ESG 
(Environmental Social and 
Governance) เข้าไปในกระบวนการ
ธุรกิจ เพื่อสร้างคณุค่ากิจการอย่าง
ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

· นโยบาย ระเบียบและวิธีการเปิดเผยการด าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

· การรายงานมีการแสดงการด าเนินงานและตัวช้ีวัด 
ด้านความยั่งยืนท่ีส าคัญ แบ่งตามรายสาขา
อุตสาหกรรม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
๑. ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

๒. อก. 
- กรอ. 

แหล่งข้อมลู  
๑. เว็บไซต์บริษัทจดทะเบยีน    
    แสดงข้อมูลรายงาน   
    ประจ าปี /รายงาน 
    ความยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                           
4 ที่มา: แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2564 



   
 

 

๑๙ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและ

แหล่งข้อมลู 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
 

- ผู้ประกอบการรายใหญ่จดัท ารายงาน
ความยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

๒. แบบแสดงรายการข้อมูล 
   ประจ าปี (แบบ ๕๖-๑)  
    www.sec.or.th 
๓. โครงการประกาศรางวัล 
    รายงานความยั่งยืน   
    (Sustainability Report  
    Award) โดย CSR Club  
    สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
    ไทย 
 

 
 
 
 
 

๓ ความเข้มของการใช้ทรัพยากรเพื่อ 
การผลิต (resource intensity) ลดลง 

- ร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 
- ร้อยละ ๑๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙  

•  ปริมาณการบริโภคทรัพยากรรวมของประเทศไทย 
(วัตถุดิบ) 

•  ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ
อุตสาหกรรม (เช่น พลังงาน และ น้ า) ที่สัมพันธ์กับ 
GDP 

•  การใช้ทรัพยากร: การใช้วัสดุทางชีวภาพ และวัสดุที่
ไม่ใช่ชีวภาพ รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่ไม่ใช่ทรัพยากร
หมุนเวียน เช่น เช้ือเพลิงฟอสซลิ โลหะ และแร่ธาต ุ

๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) 
- ส านักงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งชาติ  
  (พว.) 

๒. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

    

๔ ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ จาก BAU 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

• ตัน CO2 ที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 
  ในแต่ละป ี

๑. อก. 
- กรอ.  
- กนอ. 

 
 
 

    

http://www.sec.or.th/


   
 

 

๒๐ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและ

แหล่งข้อมลู 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
๕ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP 

ในประเทศลดลง 
•  ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ต่อ GDP ส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 
• ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ต่อ GDP ส าหรับ

อุตสาหกรรมรายสาขา 
•  ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ต่อยอดขาย ส าหรับ 
   แต่ละโรงงาน 
 
 

๑. กระทรวงพลังงาน (พน.) 
- ส านักงานนโยบายและ  
  แผนพลังงาน (สนพ.) 
- สถาบันบริหารกองทุน 
  พลังงาน (องค์การ 
  มหาชน) (สบพน.) 

    

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อ GDP ลดลง  
 
 
 
 

๑. พน. 
- สนพ. 
- สบพน. 

    

ลดค่าเฉลี่ยความเข้มการใช้พลังงาน 
ในภาพรวมลง ร้อยละ ๓๐ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๙ เมื่อเทียบกับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓5 
 

 
 
 
 
 

๑. พน. 
- สนพ. 
- สบพน. 

    

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อน
ต้นทุนท่ีแท้จริง อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 

๑. พน. 
- สนพ. 
- สบพน. 

    

                                                           
5 ที่มา: แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579  



   
 

 

๒๑ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและ

แหล่งข้อมลู 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
๖ สัดส่วนของ GDP และ Green GDP 

ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นทุกปี จาก 
- การส่งเสริมอตุสาหกรรมสเีขียว 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

การลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- การจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- การส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• ค่า GDP และ Green GDP ภาคอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมรายสาขา 

• จ านวนโรงงานและระดับที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรม 
สีเขียวหรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

• จ านวนเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนวิจัย
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

•  มูลคา่การจ าหน่ายและการส่งออกสินค้าที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๒. อก. 
- กรอ.  
- กนอ. 

 
 

    

๗ ปริมาณผลิตภณัฑ์ทีไ่ดร้ับฉลากเขียว
เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละ ๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
- ร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

• จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้ับฉลากเขยีว หน่วยงานท่ีให้การรับรอง
ฉลากเขียว (สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย และ 
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 

    

๘ ปริมาณของผลติภณัฑ์ที่ได้รับฉลาก
สิ่งแวดล้อมทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
- ร้อยละ ๒๐๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

• จ านวนของผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการรับรอง 
  ฉลากสิ่งแวดล้อมทุกประเภท 

ผู้ผลิต/หน่วยงานท่ีใหก้าร 
รับรองฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น 
ฉลากคาร์บอน  
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 
ฉลากคูลโหมด ฉลาก G-mark 

    

๙ กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมด 
เข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึน้ท้ังหมด    
  (ความสัมพันธ์ของการผลิต, GDP, ต่อหัวประชากร) 

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
    - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
๒. อก. 
    - กรอ. 

    



   
 

 

๒๒ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและ

แหล่งข้อมลู 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
1๐ อัตราการน ากากของเสียอุตสาหกรรม 

และน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ร้อยละ 
๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  

• การน ากากของเสียอุตสาหกรรมและน ากลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 

 
 

๑.   ทส. 
     - คพ. 
๒.   อก. 
      - กรอ. 

    

1๑ ความเข้มการใช้น้ า (water intensity)  
ในภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 25 
ภายในปี พ.ศ. 2579 

· ปริมาณน้ าท่ีใช้ในแต่ละโรงงานต่อตันผลติภณัฑ์ หรือ
ต่อยอดจ าหน่าย 

· ปริมาณน้ าท้ังหมดที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP 
ภาคอุตสาหกรรม 

๑. อก. 
- กรอ.  
- กนอ. 

 

    

1๒ การปล่อยสารมลพิษจาก
ภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 30 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ชนิดของมลพิษ
อาจแตกต่างกันในแต่ละภูมภิาค) 

· ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเปรยีบเทียบกับการเติบโต
ด้านเศรษฐกิจ (NH3, NMVOC, NOx, SO2, N, P) 

· ศักยภาพความเป็นพิษต่อมนุษย์ (Human toxicity 
potential) 

๑.   อก. 
- กรอ.  
- กนอ. 

 

    



 

 

๒๓ 

 

๑.๗  หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง 

๑. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 

- การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

   - ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

- กรมประมง 

- กรมปศุสัตว์  

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

- กรมป่าไม้ (ปม.) 

๔. กระทรวงพลังงาน (พน.) 

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

๕. กระทรวงการคลัง (กค.) 

- กรมศุลกากร 

๖. ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 

๗. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

๘. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

   - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

๑๐. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

๑๑. ภาคเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 



   

๒๔ 

๒.  ภาคเกษตรกรรมและอาหาร 

๒.๑ ค าอธิบายเบื้องต้น 

การด าเนินงานเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมมีการผลิตที่ยั่งยืนมีปัจจัยหลายประการ อาทิ กระบวนการผลิต 
ความรู้ความสามารถของเกษตกร การค านึงถึงระบบนิเวศในพ้ืนที่เกษตร และภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
การท าการเกษตรเชิงเดี่ยวที่พ่ึงพาปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยและสารเคมี มุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นหลัก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ได้แก่ การเสื่อมโทรมของดิน (ดินขาด 
แร่ธาตุ ดินเค็ม การปนเปื้อนสารเคมีเกษตร) การชะล้างหน้าดิน การขาดพืชคลุมดิน และการตัดไม้ ซึ่งถือเป็น
ภัยคุกคามต่อการผลิตพืชอาหารและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากร โดยเฉพาะประชากรที่เป็น
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดความสามารถในการปรับปรุงที่ดิน ท าให้ได้ผลผลิต 
ไม่ดีเท่าที่ควร กลายเป็นปัญหาความยากจนวนเวียนเป็นวัฏจักร  จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการหลักการ 
ท าเกษตรกรรมที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคม 

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรสูงและ 
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับเกษตรกร อุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านเกษตร  
ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า ไปจนถึงผู้บริโภคในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้มีระบบการผลิตอาหาร 
ทีย่ั่งยืน โดยกระบวนการผลิตที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการเกิดของเสีย จะช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของโลกได้ 

ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการผลิตอาหารที่ยั่งยืนในแนวทางต่าง ๆ เช่น  
การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการท าเกษตรอินทรีย์ และผลผลิตเกษตรอินทรีย์  ตามแนวทางการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) เพ่ือลดความเสี่ยงในการผลิต เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน 
สามารถปรับตัวได้ดีขึ้น สามารถสร้างผลผลิตให้แข่งขันได้ในตลาดโลก ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความส าคัญกับภาคเกษตรกรรมและอาหาร  

เป้าหมายที่ ๒ - ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ – ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะคนที่ยากจน 
และอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอ
ตลอดทั้งปี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ – เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพ่ิมขึ้นเป็น ๒ เท่า โดยรวมถึง
การเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด  
และโอกาสส าหรับการเพ่ิมมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๓ 



   

๒๕ 

 เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ – สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตาม 
แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ 
เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง 
อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

เป้าหมายที่ ๑๒ – สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๓ – ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และ 
ลดการสูญเสียอาหาร  จากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๗ – ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและ 
การให้ล าดับความส าคัญของประเทศ 

นโยบายของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้ความส าคัญกับการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยในภาคเกษตรกรรมให้ความส าคัญกับ 
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงและมีการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและ
รายได้เกษตรกรมีความมั่นคง เร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในคุณภาพ 
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงิ นฐานรากและ 
ระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
การลดการใช้สารเคมี พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง  
การจัดพ้ืนที่ต้นตามแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและการเกษตรอินทรีย์ 

๒.๒  เป้าประสงค์  

ภาคเกษตรกรรมและอาหารไทย มุ่งมั่นและจริงจังในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุ 
การท าเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และมีแนวปฏิบัติในการจัดการอาหารที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญอย่างมาก
กับการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 



   

๒๖ 

๒.๓  เป้าหมาย  

ที ่ ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๑ เกษตรอินทรีย์ / 

เกษตรยั่งยืน 
- พื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น  

๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔๖,๗ 
- พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 

๑,๓๓๓,๘๖๐ ไร่ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔๘ 
- ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึน้ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ต่อป ี

 เกษตรอินทรีย/์เกษตรยั่งยืนเป็นระบบ
เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพื้นท่ีที่ใช้ในการท าเกษตร
อินทรีย์คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ ๐.๑๙ 
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 
๒๑๓,๑๘๓ ไร ่

 ผลผลติจากเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย  
จะช่วยเพิ่มความสนใจของผู้บรโิภคในการ
ปรับเปลีย่นมาบริโภคอาหารจากเกษตร
อินทรีย์มากข้ึน 

๒ - ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการเกษตรทีน่ าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี๗ 

- มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเกษตร
ยั่งยืน คาร์บอนต่ า-ใช้ทรัพยากรน้อย เช่น 
เกษตรกรรมความแม่นย าสูง (precision 
farming) เกษตรอัจฉริยะ (พืชทนแล้ง- 
ทนน้ าท่วม) 

• งานวิจัย เทคโนโลยี และนวตักรรม ทีไ่ด้รับ
น าไปใช้ประโยชน์ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย 

๓ สินค้าเกษตรยั่งยืนมีช่องทางการวางตลาด  
ในหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อปี ตั้งแตป่ ี 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ 

ภาครัฐมสี่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิด 
เกษตรยั่งยืนเพิม่ขึ้น (เช่ือมโยงกับภาคการจดัซื้อ 
จัดจ้างสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ) 

๔ รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการถ่ายทอด
สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพ๑๐ 

เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ 
ในการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในอนาคต รวมถึง 
การจัดการเชิงพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น 

๕ การสญูเสยี
อาหาร 

มีปริมาณการสูญเสยีอาหารในห่วงโซ่
อุปทาน (food loss) ของประเทศไทย 

ปัจจุบันยังไมม่ีข้อมูล food loss ในภาพรวม 
ของประเทศไทย 

๖ ความสญูเสยี
ของการผลิต 

ความสญูเสยีตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร 
ลดลงร้อยละ ๕ ต่อป ีตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๗๙ 

ข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: FAO) 
กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ผักและผลไม้ 
เสียหายระหว่างการขนส่งและการจัดการ 
ร้อยละ ๓๐–๕๐ การผลิตขา้วในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สูญเสียในระหว่างการเก็บเกี่ยว 

                                                           
๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๗ แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรยี์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๙ The World of Organic Agriculture – Statistics & Emerging Trend, 2009; Green Net Thailand 2015 
๑๐ ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม Vision Workshop วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



   

๒๗ 

ที ่ ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
กระบวนการผลติข้าวสาร กระบวนการขนส่ง 
และเก็บรักษา ร้อยละ ๑๒-๓๗๑๑ 

๗ ความหลาก 
หลายทาง
ชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อยูใ่นระดับ
เดียวกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นรากฐานของ
เกษตรกรรม ที่จะช่วยให้เกดิความคุ้มค่าในการ
สร้างผลผลิตของเกษตรกร และชว่ยในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๘ สารเคมีป้องกัน
และก าจดั
ศัตรูพืช 

- มีกลไกและระบบบริหารจดัการสารเคมี 
  ของประเทศ ท่ีคุ้มครองสุขภาพและ 
  ความปลอดภยัของประชาชนและ  
  สิ่งแวดล้อม 
- ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการป้องกันและ 
  ควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพและ 
  สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารเคมี 
- มีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจดัการสารเคม ี

   ของประเทศ 
- ร้อยละของจ านวนฟาร์มทีไ่ดร้ับการรับรอง 
   มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ี
   ส าหรับพืช 
- การใช้สารเคมปี้องกันก าจัดศัตรพูืช  
  ลดลงร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 

- สินค้าเกษตรยั่งยืนมีช่องทางการวางตลาด 
  ในหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่าง ๆ  
  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ตอ่ปี ตั้งแต่ 
  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

ในช่วงป ีพ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๓ มีการใช้สารก าจดั
ศัตรูพืชเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๔๐๐๑๒

  จึงควรมีการ
ปรับลดการใช้สารก าจัดศตัรูพืชลง เนื่องจาก 
สารก าจดัศัตรูพืชเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
สภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

๙ ของเหลือใช้ 
จากภาค
เกษตรกรรม 

ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลทีผ่ลติจากของเสีย 
และของเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม 
เพิ่มขึ้น 

เชื้อเพลิงชีวมวลจากของเสียภาคเกษตรกรรม 
มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถ 
เป็นแหล่งพลังงานให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล 

นิยาม: 
เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หมายถึง "the term sustainable agriculture means an integrated system of plant and animal 
production practices having a site-specific application that will, over the long term: satisfy human food and fiber needs; enhance 
environmental quality and the natural resource base upon which the agricultural economy depends; make the most efficient use of 
nonrenewable resources and on-farm resources and integrate, where appropriate, natural biological cycles and controls; sustain the 
economic viability of farm operations; and enhance the quality of life for farmers and society as a whole." 
(ที่มา: https://www.nal.usda.gov/afsic/sustainable-agriculture-definitions-and-terms#toc2) 
เกษตรกรรมความแม่นย าสูง (Precision Agriculture; PA) หมายถึง a whole-farm management approach using information technology, 
satellite positioning (GNSS) data, remote sensing and proximal data gathering. These technologies have the goal ofoptimising returns on 
inputs whilst potentially reducing environmental impacts. The state-of-the-art of PA on arable land, permanent crops and within dairy 
farming are reviewed, mainly in the European context, together with some economic aspects of the adoption of PA. 
(ที่มา: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529049/IPOL-AGRI_NT(2014)529049_EN.pdf) 
เกษตรอัจฉริยะ (Climate-smart agriculture; CSA) หมายถึง an approach that helps to guide actions needed to transform and reorient 
agricultural systems to effectively support development and ensure food security in a changing climate. CSA aims to tackle three main 
objectives: sustainably increasing agricultural productivity and incomes; adapting and building resilience to climate change; and 
reducing and/or removing greenhouse gas emissions, where possible. 
(ที่มา: http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/) 
 

                                                           
๑๑ http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/288212 
๑๒ Parinya Panuwet et al: Agricultural Pesticide Management in Thailand: Situation and Population Health Risk, 2011. 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/


   

๒๘ 

๒.๔ มาตรการส าคัญ 

 ผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
ในระดับจังหวัด 

 ส่งเสริมการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรยั่งยืนมากขึ้น เช่น การลดการใช้สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช หรือการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่มีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  

 พัฒนาระบบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น การผลิตด้าน
ปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: 
GAP) ฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 สนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเกษตรยั่งยืน และส่งเสริมให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติและ
ขยายผลในพ้ืนที่ 

 สนับสนุนการผลิตพลังงานจากของเหลือจากภาคเกษตรกรรม 

 พัฒนาคู่ค้าด้านนวัตกรรมส าหรับกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

 พัฒนาความเชื่อมโยงทางการตลาดของเกษตรยั่งยืนและภาคการท่องเที่ยว 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าเพ่ือใช้ในการลดปัญหาดินเค็ม และระบบติดตามคุณภาพดิน และ
ระบบเตือนภาวะการขาดแร่ธาตุของดิน 

 ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพในภาคเกษตรกรรมเพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 

 สนับสนุนการลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการสูญเสียอาหาร  
ในกระบวนการผลิต 

 สนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

 สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูลที่ใช้ในการค านวณปริมาณการสูญเสียอาหาร (food loss) และดัชนี
การสูญเสียอาหารของประเทศไทย โดยการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕  หมุดปักรายทาง   

ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 พ้ืนที่เกษตรอินทรียเ์พ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๓,๘๖๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี  

 ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรทีน่ าไปใช้ประโยชน์ได้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี 

 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเกษตรยั่งยืน คาร์บอนต่ า -ใช้ทรัพยากรน้อย เช่น เกษตรกรรม 
ความแม่นย าสูง (precision farming) เกษตรอัจฉริยะ (พืชทนแล้ง-ทนน้ าท่วม)  



   

๒๙ 

 สินค้าเกษตรยั่งยืนมีช่องทางการวางตลาด ในหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่าง  ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ 

 รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการถ่ายทอดสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 

 มีปริมาณการสูญเสียอาหารในห่วงโซ่อุปทาน (food loss) ของประเทศไทย 

 ความสูญเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ลดลงร้อยละ ๕ ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๗๙ 

 มีกลไกและระบบบริหารจัดการสารเคมีของประเทศที่คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
สารเคมี 

 มีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการสารเคมีของประเทศ 

 ร้อยละของจ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช 

 ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากของเสียและของเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 

ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๔) และระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙)  

 ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ เกษตรกรรมในปี  พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ ในระดับเดียวกับ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ลดลงร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 
 
 
 
 



   

 
 

๓๐ 

๒.๖  ภาพรวมเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหมุดปักรายทาง  

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 

ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 
๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕-
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐-
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕-
๒๕๗๙ 

๑ - พื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น  
๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔๑๓,๑๔ 

- พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 
๑,๓๓๓,๖๘๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔๑๕ 

- ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึน้ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ต่อป ี
(- จ านวนฟาร์มที่ไดร้ับการรับรอง  
   มาตรฐานในปี พ.ศ. ๒๕๕๗: ฟาร์มสุกร  
   ๓,๔๑๕ ฟาร์ม, ฟาร์มไก่เนื้อ ๕,๗๗๐  
   ฟาร์ม, ฟาร์มไกไ่ข่ ๑,๘๐๓ ฟารม์,  
   ฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า ๓๒,๑๔๑   
   ฟาร์ม ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - การเพิ่มพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ในปี  
   พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเป็น ร้อยละ ๓.๙  
   เมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๕ พื้นที่เกษตร 
   อินทรีย์ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ากับ ๐.๒๑๓   
   ล้านไร)่๑๖   

· พื้นที่เกษตรยั่งยืนท้ังหมดทีไ่ด้รบัการ
รับรอง 

· สัดส่วนของพื้นที่เกษตรยั่งยืนต่อพ้ืนท่ี
เกษตรทั้งหมด 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กษ.) 
๒. กระทรวงอุตสาหกรรม(อก.) 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(กรอ.) 
- สถาบันอาหาร 

แหล่งข้อมลู  
-  รายงานผลการด าเนินงาน   

 โครงการ 
-  ระบบติดตามและประเมินผล  
   ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและ  
   สหกรณ์  
-  Greennet    
    http://www.greennet.or.th/ 

 

    

                                                           
๑๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๑๔ แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๑๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๑๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๘ก). สรุปสาระส าคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๓ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๑ 

http://www.greennet.or.th/


   

 
 

๓๑ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 

ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 
๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕-
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐-
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕-
๒๕๗๙ 

๒ - ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
การเกษตรทีน่ าไปใช้ประโยชนไ์ด้ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี๑๗ 

- มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเกษตร
ยั่งยืน คาร์บอนต่ า-ใช้ทรัพยากรน้อย เช่น 
เกษตรกรรมความแม่นย าสูง (precision 
farming) เกษตรอัจฉริยะ (พืชทนแล้ง- 
ทนน้ าท่วม) 

• จ านวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ทีไ่ด้รับน าไปใช้ประโยชน์  

     

๓ สินค้าเกษตรยั่งยืนมีช่องทางการวางตลาด  
ในหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อปี ตั้งแต่ป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙  

• สัดส่วนของสินค้าเกษตรยั่งยืน 
ทีจ่ัดจ าหน่ายในหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กร
ต่าง ๆ 

     

๔ รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการถ่ายทอด
สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพ  

• จ านวนรูปแบบการท าเกษตรยั่งยืนที่ชัดเจน
ในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ เช่น ปริมาณการใส่ปุ๋ย; 
การปล่อยมีเทน; น้ าและพลังงานที่ใช้ 
• จ านวนครั้งของการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้
ด้านเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ 

- ระบบตดิตามและประเมินผล
ข้อมูล กษ. ผ่านทางหน่วยงาน 
ในพื้นที่  

    

๕ มีปริมาณการสูญเสยีอาหารในห่วงโซ่อุปทาน 
(food loss) ของประเทศไทย 

 หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
๑. กษ. 

- อก. (กรอ. สถาบันอาหาร) 
แหล่งข้อมลู  

- รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

    

                                                           
๑๗ แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



   

 
 

๓๒ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 

ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 
๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕-
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐-
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕-
๒๕๗๙ 

๖ ความสญูเสยีตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร 
ลดลงร้อยละ ๕ ต่อป ีตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๗๙ 

ความสญูเสยีตลอดห่วงโซ่การผลิต  
(life cycle food loss) ต่อปริมาณอาหาร 
ที่ผลิตได ้

     

๗ ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อยูใ่นระดับ
เดียวกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จ านวนและชนิดของ พืชและสตัว์  
ในระบบนิเวศในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
 

การส ารวจโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
(Biodiversity-Based Economy 
Development Office (Public 
Organization): BEDO) 

    

๘ - มีกลไกและระบบบริหารจัดการสารเคมี
ของประเทศ ท่ีคุ้มครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

- ทุกภาคส่วนมีศักยภาพ ในการป้องกัน
และควบคมุผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารเคมี 

- มีเครือข่ายที่เขม้แข็งในการจัดการ
สารเคมีของประเทศ 

- ร้อยละของจ านวนฟารม์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืช 

- การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศตัรูพชื 
ลดลงร้อยละ ๓๐ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๙ 
 

ปริมาณน าเข้า ปรมิาณการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 
 

- ระบบตดิตามและประเมินผล
ข้อมูลของ กษ.  

- Greennet 
http://www.greennet.or.th/ 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
    - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
๒. อก. 
    - กรอ. 
๓. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
    - ส านักงานคณะกรรมการ 
      อาหารและยา (อย.) 
๔. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
    - กรมส่งเสริมการปกครอง 
      ท้องถิ่น (สถ.) 

    

http://www.greennet.or.th/


   

 
 

๓๓ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 

ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 
๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕-
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐-
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕-
๒๕๗๙ 

- สินค้าเกษตรยั่งยืนมีช่องทางการ
วางตลาด ในหน่วยงานภาครัฐหรอื
องค์กรต่าง ๆ   เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙    

  

๕. กษ. 
    - กรมวิชาการเกษตร (กวก.) 
๖. กระทรวงการคลัง (กค.) 
    - กรมศุลกากร (ศก.) 

๙ ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลทีผ่ลติจากของเสีย 
และของเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม 
เพิ่มขึ้น 
(ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๓:  
- ชีวมวลที่เหลือท้ิงในไร่นา ๑๗.๒๓ ล้านตัน/
ปี ศักยภาพในการผลิตพลังงาน ๖,๕๗๐.๕๔ 
ktoe 
- เศษชีวมวลที่ได้จากผลติภณัฑ์ทาง
การเกษตร ๑.๑๕ ล้านตัน/ปี ศักยภาพ 
ในการผลติพลังงาน ๔๖๔.๕๗ ktoe 
- มูลสัตว์ ๗๓๓.๖๘ ล้าน ลบ.ม./ป ีศักยภาพ
ในการผลติพลังงาน ๓๖๔.๗๒ ktoe)๑๘ 
 

อัตราส่วนระหว่างของเสยีและของเหลือใช้
จากภาคเกษตรกรรม (รวมมูลสัตว)์ ต่อ
ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลทีผ่ลติได้ 

- ระบบตดิตามและประเมินผล
ข้อมูลของ (กษ.) 

- กระทรวงพลังงาน (พน.) 

    

                                                           
๑๘ Thailand Bioenergy Technology Status Report 2013 



  
 

๓๔ 

๒.๗  หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง   

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

- กรมวิชาการเกษตร (กวก.) 

๒. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

- สถาบันอาหาร 

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

- กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

๔. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

๕. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) (หน่วยงานสนับสนุนด้าน
วิชาการ) 

๗. กระทรวงการคลัง (กค.) 

- กรมศุลกากร (ศก.) 

๘.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

๙.  ภาคเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  
     และสารเคม ี

๑๐. กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เป็นต้น   

 

 

  



  
 

๓๕ 

๓.  ภาคอุตสาหกรรมการบริการ (รวมทั้งการท่องเที่ยว) 

๓.๑  ค าอธิบายเบื้องต้น 

ภาคการท่องเที่ยวและบริการถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว และส่ง 
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่โดยรอบ การมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเพ่ิมปริมาณความต้องการ 
ในการใช้ พลังงาน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในการท่องเที่ยว แม้ว่า 
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการสร้างงานและน ารายได้มาสู่ชุมชน แต่ความต้องการซึ่งบริการและสินค้าที่มากขึ้น 
อาจสร้างผลกระทบด้านลบให้กับชุมชนมากกว่าผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้น ๆ ทั้งนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท าให้อุณหภูมิ 
ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอีกด้วย๑๙ 

เอกสาร The Future We Want ไดก้ล่าวถึง การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ไว้ว่า การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดงาน 
สร้างรายได้ และสร้างโอกาสทางการค้า การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พรรณพืช ความหลากหลายทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม รวมถึงช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพให้กับชุมชน โดยถือว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
เป็นกุญแจส าคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศก าลังพัฒนา๒๐ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้น าที่มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเกิดการสร้างข้อตกลงร่วมกัน การบรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนต้องอาศัยกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการด าเนินการตามมาตรการการป้องกันและส่งเสริม 
ทีเ่หมาะสม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบอย่างสม่ าเสมอ๒๑ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรมการบริการ (รวมทั้งการท่องเที่ยว)  

เป้าหมายที่ ๘ – ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  การจ้างงานเต็มที่ และ 
มีผลิตภาพ และการมีงานทีส่มควรส าหรับทุกคน 

 เป้าประสงค์ที่ ๘.๙ – ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 

 

                                                           
๑๙ UNEP SCP Handbook for Policymakers 
๒๐ UN 2012 
๒๑ UNEP.org 



  
 

๓๖ 

เป้าหมายที่ ๑๒ - สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.บี – พัฒนาและด าเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ ๑๔ – อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๗ – ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึง 
ผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการท่องเที่ยว  

นโยบายของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะภาคบริการและ
การท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้น และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น อีกทั้งแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้มุ่งเน้น 
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  

๓.๒  เป้าประสงค์ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและกิจกรรมบริการอ่ืน ๆ มุ่งมั่นในการก่อให้เกิดประโยชน์แก่  
ทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของความสมดุลกับขีดความสามารถในการรองรับของสังคมและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

๓.๓  เป้าหมาย 

 ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๑ เศรษฐกิจจาก 

การท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
มีอัตราการขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 

๒ รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง (จังหวัด
ที่มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนต่ ากว่า ๑ ล้านคน)  
มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๒ ต่อป ี
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 

๓ การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีอัตราการขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ต่อป ีในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 



  
 

๓๗ 

 ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๔ สัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 
ไม่ต่ ากว่า ๑ ใน ๓ ของการเดินทางตลอดทั้งปี 

 

๕ จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวได้รับเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 

๖ อันดับขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็น  
๑ ใน ๓๐ อันดับแรกของโลก หรอื ๑ ใน ๗ 
อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

๗ ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการดา้นการ
ท่องเที่ยวของไทยท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๘ ผลิตภณัฑ์มวลรวมสีเขียวจากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นทุกป ี

 

๙ สังคม/ความเป็นอยู่
ของชุมชน 

ดัชนีการรับรูแ้ละเข้าใจในเอกลักษณ ์
ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและ
นักท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

 

๑๐ อันดับขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
ด้านความเด่นชัดของวัฒนธรรมและนันทนาการ
จากการสืบค้นออนไลนด์้านการทอ่งเที่ยว 
(Cultural & Entertainment Tourism 
Digital Demand) เป็น ๑ ใน ๑๐ อันดับแรก
ของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑๑ มีนโยบาย ในระดับจังหวดั ท้องถิ่น และชุมชน 
และระเบียบในการสงวนรักษาโครงสร้าง และ
การท างานของระบบนิเวศ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๙ 

ระบบนิเวศมีบทบาทส าคญัในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน 
 

๑๒ ชุมชนทุกชุมชนที่มีศักยภาพ มีการจัดท า
แผนการจดัการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

 

๑๓ สิ่งแวดล้อม ดัชนีด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้ม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกีย่วข้องโดยตรงกับ 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยใน ๖ มิติทีส่ าคัญ  
พัฒนาขึ้นอย่างน้อย ๑๐ อันดับในแต่ละมิติ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑๔ มีระบบการศึกษา ระบุ และติดตาม 
ขีดความสามารถในการรองรับได้ (carrying 
capacity) จากการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเปราะบาง  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 

 



  
 

๓๘ 

 ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๑๕  มีการปฏิบตัิตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ของประเทศ รวมถึง UN-WTO 12 aims of 
sustainable tourism ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 

นอกเหนือจากฉลากโรงแรมสีเขียว 
จ าเป็นต้องมีคู่มือท่ีมคีวามครอบคลุม 
แต่ง่ายต่อการน าไปใช้ในการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๖  - มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อ 
  รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้น   
  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 
- มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
  (Eco-Tourism Units) เพิ่มขึ้นรอ้ยละ ๕๐  
  เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในปี  
  พ.ศ. ๒๕๗๙ 

 

 

๓.๔  มาตรการส าคัญ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

๑. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยว 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา  
การท่องเที่ยว 

๔. สร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยว ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และสร้าง 
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 

๕. บูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศ 

มาตรการส าคัญ 

 บูรณาการแผนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาของประเทศและแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความยั่งยืน และยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน  

 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถของผู้มีส่วนได้ เสียและทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
ในการด าเนินการตามนโยบาย และการด าเนินงานเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

 สนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ (อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่สงวน พ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเล) ได้รับ
การรับรองทางกฎหมาย มีแผนการจัดการและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่สงวนที่ใช้แนวคิดการสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างรายได้และโอกาสในการสร้างงานให้กับชุมชนท้องถิ่น 
และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



  
 

๓๙ 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายปกป้องพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบของแนวปฏิบัติ  
ที่ดีในการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียน
พ้ืนที่ดังกล่าวให้อยู่ในรายการพื้นที่ท่ีได้รับการสงวนรักษา 

 สนับสนุนการศึกษาและการรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ประชาชน
ทั่วไป ภาคเอกชนที่ท าธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริษัทน าเที่ยว สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 สนับสนุนโรงแรมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์โรงแรมสีเขียว 

 สร้างเวทีความร่วมมือในภาคการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความตระหนัก และเข้าถึงข้อมูลความยั่งยืนของ
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

 แสดงตัวอย่างธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน เน้นให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับในเชิงเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม และแนวปฏิบัติที่ดี น ากรณีศึกษาและผลการประเมินการด าเนินงานมาใช้ ใน
การสนับสนุนการจัดท านโยบาย โดยให้ความส าคัญกับการผลิตและการบริโภคในห่วงโซ่คุณค่า  
ของภาคการท่องเที่ยวและบริการ และเพ่ิมโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าให้มากที่สุด รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการเผยแพร่แนวคิดการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 

 ตรวจประเมินและวิเคราะห์ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว  

 ทบทวน พัฒนา และด าเนินการโครงการที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติเพ่ือ 
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 

 จัดอบรมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น) ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน 
การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลพ้ืนฐาน การประเมินผลกระทบ การจัดการผลกระทบ การตัดสินใจ 
การติดตามผลการด าเนินงาน และการปรับตัว รวมทั้งจัดอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 
ในหัวข้อที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 พัฒนาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการประเมินผลกระทบ โดยใช้ความมีส่วนร่วมของ  
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงหลักการ เนื้อหา และขอบเขตการประเมินผลกระทบ 

 สร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียจากภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท่องเที่ยว องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ 
ชุมชนพ้ืนถิ่น รวมถึงภาคีจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวขัองกับการท่องเที่ยวและบริการ 

 ผลักดันการใช้เครื่องมือด้านการเมืองและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เกิดช่องทางในการน ารายได้จาก 
การท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาใช้ในการสนับสนุนการอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าสงวน การศึกษา งานวิจัย หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 



  
 

๔๐ 

๓.๕  หมุดปกัรายทาง 

ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีอัตราการขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี ในช่วง 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง (จังหวัดที่มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนต่ ากว่า ๑ ล้านคน) มีอัตรา
การขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๒ ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๓ ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 สัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ไม่ต่ ากว่า 
๑ ใน ๓ ของการเดินทางตลอดทั้งปี  

 จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๓๐ อันดับแรก
ของโลก หรือ ๑ ใน ๗ อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ดัชนีการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ  ประเทศไทย ด้านความเด่นชัดของ
วัฒนธรรมและนันทนาการจากการสืบค้นออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว (Cultural & Entertainment 
Tourism Digital Demand) เป็น ๑ ใน ๑๐ อันดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ดัชนีด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยใน ๖ มิติที่ส าคัญ๒๒ พัฒนาขึ้นอย่างน้อย ๑๐ อันดับในแต่ละมิต ิภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                           
๒๒ ดัชนีขีดความสามารถทางการแข่งขันดา้นการท่องเท่ียว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TICI) ของ World Economic   
    Forum ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน ๖ หัวขอ้ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ๙.๐๑ ความเข้มงวดของกฏระเบียบดา้นสิ่งแวดล้อม (stringency of environmental  
    regulations), ๙.๐๒ การบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (enforcement environmental regulations), ๙.๐๓ ความยั่งยืนของ 
    การพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเท่ียว (sustainability of travel & tourism development), ๙.๐๙ การบริหารจัดการ 
    น้ าเสีย (wastewater treatment), ๑๓.๐๓ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ (total protected areas), ๑๓.๐๕ คุณภาพของสภาพแวดล้อมทาง 
    ธรรมชาติ (quality of the natural environment) 



  
 

๔๑ 

ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔  

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกปี  

 มีระบบการศึกษา ระบุ และติดตาม ขีดความสามารถในการรองรับได้ (carrying capacity) จาก 
การท่องเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙  

 มีการปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืนของประเทศ รวมทั้งของ UN-WTO 12 aims of 
sustainable tourism ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙  

 มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพ่ิมข้ึน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙  

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙ 

 มีนโยบายในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน และระเบียบในการสงวนรักษาโครงสร้างและ 
การท างานของระบบนิเวศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙  

 ชุมชนทุกชุมชนที่มีศักยภาพมีการจัดท าแผนการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙  

 มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Tourism Units) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

 
  

 



  
 

 
 

๔๒ 

๓.๖  ภาพรวมเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหมุดปักรายทาง  

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ๒๕๗๐-๒๕๗๔ ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
๑ รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอัตรา

การขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

จ านวนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและ 
    กีฬา (กก.) 

    

๒ รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง 
(จังหวัดที่มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนต่ ากว่า ๑ 
ล้านคน) มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๒ ต่อป ีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

จ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง ๑. กก.     

๓ การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีอัตราการขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ต่อป ีในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ๑. กก.     

๔ สัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 
ไม่ต่ ากว่า ๑ ใน ๓ ของการเดินทางตลอดทั้งป ี

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วง
เดือนมิถุนายน - กันยายน 

๑. กก.     

๕ จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวได้รับเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อป ี
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวทีไ่ดร้ับเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ 

๑. กก.     

๖ อันดับขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็น  
๑ ใน ๓๐ อันดับแรกของโลก หรอื ๑ ใน ๗ 
อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

อันดับขีดความสามารถทางการแขง่ขัน 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

๑. กก.     



  
 

 
 

๔๓ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ๒๕๗๐-๒๕๗๔ ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
๗ ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการดา้น 

การท่องเที่ยวของไทยท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้าน 
การท่องเที่ยวของไทยท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

๑. กก.     

๘ ผลิตภณัฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP)  
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี  
 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) 
จากการท่องเที่ยว 

๑. ส านักงานคณะกรรมการ 
    พัฒนาการเศรษฐกิจและ 
    สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

    

๙ ดัชนีการรับรูแ้ละเข้าใจในเอกลักษณ ์
ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และนักท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

ดัชนีการรับรูแ้ละเข้าใจในเอกลักษณ ์
ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และนักท่องเที่ยวชาวไทย 

๑. กก.     

๑๐ อันดับขีดความสามารถทางการแขง่ขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านความ
เด่นชัดของวัฒนธรรมและนันทนาการจาก 
การสืบค้นออนไลน์ดา้นการท่องเที่ยว 
(Cultural & Entertainment Tourism 
Digital Demand) เป็น ๑ ใน ๑๐ อันดับแรก
ของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อันดับขีดความสามารถทางการแขง่ขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านความ
เด่นชัดของวัฒนธรรมและนันทนาการจาก 
การสืบค้นออนไลน์ดา้นการท่องเที่ยว 

๑. กก.     

๑๑ มีนโยบาย ในระดับจังหวดั ท้องถิ่น และชุมชน
และระเบียบในการสงวนรักษาโครงสร้าง และ
การท างานของระบบนิเวศ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๙  

เอกสารแสดงนโยบายในระดับจังหวัด ท้องถิ่น 
และชุมชน 

๑. กก. 
๒. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

    

๑๒ ชุมชนทุกชุมชนที่มีศักยภาพมีการจัดท า
แผนการจดัการการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

จ านวนชุมชนที่มีการจัดท าแผนการจัดการ 
การท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 

๑. กก. 
๒. มท. 

    



  
 

 
 

๔๔ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ๒๕๗๐-๒๕๗๔ ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
๑๓ ดัชนีด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เกีย่วข้องโดยตรงกับ 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยใน ๖ มิต ิ
ที่ส าคัญ พัฒนาขึ้นอย่างน้อย ๑๐ อันดับ 
ในแต่ละมติ ิภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดัชนีด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกีย่วข้องโดยตรงกับ 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยใน ๖ มิต ิ
ที่ส าคัญ 

๑. กก. 
๒. ทส. 

    

๑๔ มีระบบการศึกษา ระบุ และติดตาม 
ขีดความสามารถในการรองรับได้  
(carrying capacity) จากการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 

ผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้
ของแหล่งท่องเที่ยว 

๑. กก. 
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
    - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
      และพันธุ์พืช (อส.) 
๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี (วท.)  
    - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
      และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) 

    

๑๕ มีการปฏิบตัิตามคู่มือการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน
ของประเทศ รวมทั้งของ UN-WTO 12 aims 
of sustainable tourism๒๓ ภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๙  

แผนปฏิบัติการตามแนวทางคู่มือการ
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืนของประเทศ รวมทั้งของ 
UN-WTO 12 aims of sustainable 
tourism 

๑. กก. 
๒. วท. 
    - พว. 

    

                                                           
๒๓ The UNWTO/UNEP has formulated 12 Aims of Sustainable Tourism: Economic Viability; Local Prosperity; Employment Quality; Social Equity; Visitor Fulfilment; Local Control; Community 
Wellbeing; Cultural Richness; Physical Integrity; Biological Diversity; Resource Efficiency; Environmental Purity.  UN Environment Programme & UNWTO- UN World Tourism Organisation:  “Making 
Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers”. 
 



  
 

 
 

๔๕ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ๒๕๗๐-๒๕๗๔ ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
๑๖ - มีการพัฒนาระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน เพิ่มขึ้น
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙  

- มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Eco-Tourism Units) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๙  
 

· ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวได ้
 

· ร้อยละของพื้นที่หรือจ านวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. กก. 
๒. ทส. 
    - อส. 
๓. วท. 
    - พว. 

    



  

๔๖ 

๓.๗  หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง 

  ๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 

  ๒. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

  ๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

              - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) 

  ๔. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  

         - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) 

 ๕. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 ๖. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 ๗. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) 

 ๘. ภาคเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ ร้านอาหาร  
              ร้านสะดวกซ้ือ   

 ๑๐. ชุมชนและประชาชน 

  



  

๔๗ 

๔.  ภาคการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและ 
ฉลากสิ่งแวดล้อม 

๔.๑  ค าอธิบายเบื้องต้น 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดหาสินค้าและบริการที่ช่วยสร้าง
ประโยชน์ให้กับองค์กร สังคม และประเทศ ในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต
สินค้า การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ในฐานะผู้บริโภครายใหญ่ของประเทศ จะส่งเสริมให้เกิดปริมาณความต้องการสินค้าและบริการ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความส าคัญกับภาคการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายที่ ๑๒ - สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๗ – ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการ
ให้ล าดับความส าคัญของประเทศ 

นโยบายของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ของภาครัฐ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และขณะนี้อยู่ในช่วงระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของการด าเนินงาน 
ซึ่งจะเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในก ากับของรัฐ รวมทั้งขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชน 

๔.๒  เป้าประสงค์  

หน่วยงานภาครัฐ มุ่งมั่นและจริงจังในการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน  
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 



  

๔๘ 

๔.๓  เป้าหมาย 

ที ่ ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๑ จ านวนหน่วยงาน 

ที่เข้าร่วมโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจัดซื้อ 
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
  ร้อยละ ๑๐๐ 
- องค์การมหาชน รัฐวิสาหกจิ มหาวิทยาลัย 
  และหน่วยงานในก ากับของรัฐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- หน่วยงานเอกชน ร้อยละ ๕๐ 

 

มีการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการจดัซื้อ 
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในทุกภูมิภาค ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เครือข่ายระดับประเทศจะช่วยให้
หน่วยงานท่ีมีความมุ่งมั่นด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ยั่งยืนส่งเสริมสมาชิกในหน่วยงาน
ขยายกิจกรรมการจัดซื้อจดัจ้างท่ียัง่ยืน 
ได้ง่ายขึ้น และช่วยสรา้งแรงบันดาลใจ 
และเครื่องมือในการด าเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ียั่งยืนให้กับภาคส่วนอ่ืน ๆ  
ในประเทศ 

มีมาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุน 
การจัดซื้อจดัจ้างท่ียั่งยืนส าหรับองค์กร 
และประชาชน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๒ 
 

ปริมาณและมูลค่า 
การจัดซื้อจดัจ้าง
สินค้าและบริการ 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ปริมาณและมูลค่าการจดัซื้อจัดจ้าง 
สินค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
แต่ละประเภทของหน่วยงานเพิ่มขึน้ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๑๐๐  
- อปท. ร้อยละ ๗๐ 
- องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ  
  มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในก ากับ 
  ของรัฐ ร้อยละ ๙๐ 

 

ปริมาณของผลติภณัฑ์ที่ได้รับฉลาก 
สิ่งแวดล้อมทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

 

๓ ผลลัพธ์จากการจดัซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ปริมาณการปล่อยเรือนก๊าซกระจกจากการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดลงร้อยละ ๕ ต่อปี ตั้งแตปี่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๗๙ 
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕ มีปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ประมาณร้อยละ ๒) 

 

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) และ 
Green GDP ภาคอุตสาหกรรม เพิม่ขึ้นทุกปี 
จากการขายสินค้าท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
และการส่งออกสินค้าที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 

 



  

๔๙ 

๔.๔  มาตรการส าคัญ 

 ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบัญชีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บัญชีผู้ประกอบการ ประโยชน์
ที่ได้รับจากการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาระบบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประเภทของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ิมปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสริมให้เกิดสังคม 
การบริโภคอย่างยั่งยืน และจัดท ามาตรการภาคบังคับการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของภาคเอกชน 

 ผลักดันการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเผยแพร่อย่างทั่วถึง เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ที่มีความส าคัญ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและอาหาร โดยให้มีการพิจารณาข้อก าหนดหลักและข้อก าหนด 
ขั้นสูง (advanced criteria) 

 ผลักดันการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน 

 สนับสนุนรางวัลให้แก่องค์กรหน่วยงานที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม 

๔.๕  หมุดปักรายทาง  

ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นภายใน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 - หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๑๐๐ 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร้อยละ ๑๐๐ 
 - องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในก ากับของรัฐ ร้อยละ ๑๐๐ 
 - หน่วยงานเอกชน ร้อยละ ๕๐ 

 มีการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภูมิภาค ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มีมาตรการเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนส าหรับองค์กรและประชาชน ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ปริมาณและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท 
ของหน่วยงานเพิ่มขึ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 - หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๑๐๐  
 - อปท. ร้อยละ ๗๐ 
 - องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในก ากับของรัฐ ร้อยละ ๙๐ 

 ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมทุกประเภทเพ่ิมขึ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 



  

๕๐ 

ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๔ และระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ 

 ปริมาณการปล่อยเรือนกระจกจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ลดลงร้อยละ ๕ ต่อปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๗๙  

 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และ Green GDP 
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นทุกปีจากการขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการส่งออกสินค้า 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

 

 



  
 

 

๕๑ 

๔.๖  ภาพรวมเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหมุดปักรายทาง  

ที ่ หมุกปักรายทาง ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ๒๕๗๐-๒๕๗๔ ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
๑ หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการจดัซื้อจัดจ้าง

สินค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นภายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ 
- หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
  ร้อยละ ๑๐๐ 
- องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย  
  และหน่วยงานในก ากับของรัฐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- หน่วยงานเอกชน ร้อยละ ๕๐ 

จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปน็มิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
๑. กระทรวงทรัพยากร  
    ธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม (ทส.) 
- กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
แหล่งข้อมลู 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

    

๒ มีการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกภูมิภาค 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวนเครือข่ายส าหรับการจดัซื้อจัดจ้าง 
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีการจดัตั้งขึ้น 

    

๓ มีมาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ียั่งยืนส าหรบัองค์กร 
และประชาชน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      

๔ ปริมาณและมูลค่าการจดัซื้อจัดจ้างสินค้า 
และบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
แต่ละประเภทของหน่วยงานเพิ่มขึน้ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๑๐๐  
- อปท. ร้อยละ ๗๐ 
- องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย  
  และหน่วยงาน ในก ากับของรัฐ ร้อยละ ๙๐ 
 

ปริมาณและมูลค่าการจดัซื้อจัดจ้างสินค้า 
และบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
แต่ละประเภทของหน่วยงาน 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
๑. ทส. 
    - คพ. 
แหล่งข้อมลู 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

    



  
 

 

๕๒ 

ที ่ หมุกปักรายทาง ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ๒๕๗๐-๒๕๗๔ ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
๕ ปริมาณของผลติภณัฑ์ที่ได้รับฉลาก 

สิ่งแวดล้อมทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปริมาณของผลติภณัฑ์ที่ได้รับฉลาก 
สิ่งแวดล้อม 

     

๖ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดลงร้อยละ ๕ ต่อป ี
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๗๙  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

     

๗ สัดส่วนของ GDP และ Green GDP 
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นทุกปจีากการขาย
สินค้าท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
สินค้าท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๗๙ 

สัดส่วนของ GDP และ Green GDP 
ภาคอุตสาหกรรม 

     

 



 

๕๓ 

๔.๗  หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง 

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

    - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

๒. กระทรวงการคลัง (กค.) 

    - กรมบัญชีกลาง (บก.) 

๓. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

๔. อปท. องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่ระบุใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕. ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม  

  



 

๕๔ 

๕.  ภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๑  ค าอธิบายเบื้องต้น 

 ประชากรของโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เมืองที่มีความเจริญ มีการพัฒนาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ระบบการขนส่ง ระบบการจัดการขยะและน้ าเสีย เพ่ือตอบสนอง  
ความต้องการของประชากร ซึ่งท าให้เกิดสภาพความหนาแน่นของเมืองความหนาแน่นของประชากร  
ในเมืองส่งผลให้เกิดการบริโภคอย่างเข้มข้น ทั้งทรัพยากรน้ า พลังงาน เครื่องอุปโภคบริโภค และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาท ิสุขภาพอนามัย ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์และมลสารอื่น ๆ  

 จากการบริโภคอย่างเข้มข้นและผลกระทบที่เกิดขึ้น ภาคเมืองโดยการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานตามนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล 
จงึต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือให้เมืองสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
น้อยลง เช่น การพัฒนาระบบการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ตั้งแต่การออกแบบ การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้งานอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะน้ าและพลังงาน  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความส าคัญกับภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป้าหมายที่ 11 – ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และยั่งยืน  

 เป้าประสงค์ท่ี 11.1 – สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่พอเพียง 
ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี พ.ศ. 2573 

 เป้าประสงค์ที่ 11.2 – จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคา 
ที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ 
และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่อง  
ทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 

 เป้าประสงค์ที่ 11.3 – ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือ
การวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืน 
ในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

 เป้าประสงค์ที่ 11.5 – ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึง
ภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ า โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี   
พ.ศ. 2573 



 

๕๕ 

 เป้าประสงค์ที่ 11.6 – ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้
ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสีย
อ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

 เป้าประสงค์ที่ 11.7 – จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี พ.ศ. 2573 

 เป้าประสงค์ที่ 11 .บี – ภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐาน  
ของมนุษย์ที่เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความครอบคลุม 
ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์
รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
พ.ศ. 2558 – 2573 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๔ - บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลด  
การปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือที่จะลดผลกระทบทางลบ 
ที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๓ - ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และ 
ลดการสูญเสียอาหาร จากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๕ – ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จะต้องลดการเกิดของเสียโดยการป้องกัน การลดการแปรรูป 
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ และการน ากลับมาใช้ซ้ า 

นโยบายของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ได้ให้ความส าคัญกับการลด 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร การสร้างความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของเมือง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาคนและสังคมให้สอดคล้องกับการปรับกระบวนทัศน์  
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ โดยการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม  
สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน อีกทั้งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้ความส าคัญกับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมือง การจัดการมลพิษ และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 

 



 

๕๖ 

๕.๒  เป้าประสงค์ 

เมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคีหลักที่เกี่ยวข้อง มีการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น  
เมืองที่ยั่งยืน โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บนความสมดุล ลดการปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม และประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

๕.๓  เป้าหมาย  

ที ่ ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
1 หลักการเมือง

นิเวศ (Eco-city) 
ภายใต้กรอบการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

เพิ่มจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ 
ที่เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและแผนท่ีบูรณาการ 
เพื่อน าไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อภัยพิบัติ 
และให้พัฒนาและด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยง
จากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบ
การด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
พ.ศ. 2558 – 2573 ภายในปี พ.ศ. 2563  
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที ่11 
เป้าประสงค์ที่ ๑๑.บี 

2 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการ
บริการพื้นฐานท่ีพอเพียง ปลอดภยั และในราคาที่สามารถ
จ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 
เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๑ 

3 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ียั่งยืน เข้าถึงได้ 
ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจา่ยได้ส าหรับทุกคน พัฒนา
ความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ 
และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนท่ีอยู่ในสถานภาพท่ี
เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และ
ผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573  
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 
เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๒ 

4 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ และ
ลดการสูญเสยีโดยตรงทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศของโลกท่ีเกิดจากภยัพิบัติ ซึ่ง
รวมถึงภัยพิบัติที่เกีย่วกับน้ า โดยมุง่เป้าปกป้องคนจนและ
คนท่ีอยู่ในสถานภาพท่ีเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573  
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 
เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๕ 

5 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสเีขียว ท่ีปลอดภยั
ครอบคลมุและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง 
เด็ก คนชรา และผู้มคีวามบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 
พ.ศ. 2573  
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 
เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๗ 

6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขต
เมือง รวมถึงการให้ความสนใจเปน็พิเศษต่อคุณภาพ
อากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาลและการ
จัดการของเสยีอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 
เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๖ 



 

๕๗ 

ที ่ ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
7 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นริเริ่ม
การพัฒนาผู้น า
ท้องถิ่น 

มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้มสี่วนได้เสียภายในท้องถิ่น และเวที
ความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในทุกพ้ืนท่ี 
ภายในปี พ.ศ. 2569  

เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน รวมทัง้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก (Small and Medium-sized 
Enterprises: SMEs) 

8 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้
ครอบคลมุและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบรหิาร
จัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 
เป้าประสงค์ที่ ๑๑.๓ 

9 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นริเริ่ม
การจัดท าบัญชี
ทรัพยากรภายใน
ท้องถิ่น 

มีบัญชีการไหลของวัสดุ-ทรัพยากร (Material Flow 
Accounting: MFA) และการจัดการทรัพยากรทีส่ าคญั 
ในทุกพื้นที่ ภายในปี พ.ศ. 2569 

ให้ความส าคญักับประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร (นอกเหนือจาก
พลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์) 

10 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นริเริ่ม
การต้นแบบการ
พัฒนาเชิงพื้นที่  

มีการทบทวนและสรุปต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City)  
บนพ้ืนฐานของ 
- แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society: LCS) 
- แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และ 
- แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial 

Town) 
เพื่อการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีอื่น ๆ ภายใน
ปี พ.ศ. 2564 

- มีการน ารูปแบบสังคมคาร์บอนต่ า
มาใช้ในบางจังหวัดของ 
ประเทศไทย  

- มีการน ารูปแบบ Smart City  
มาใช้ในบางจังหวัดของ 
ประเทศไทย  

- มีการน ารูปแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาใช้ใน
บางจังหวัดของประเทศไทย  
(ในป ีพ.ศ. 2559 มีการน ามาใช้
ใน 15 จังหวัด) 

11 ประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร
ในภาคก่อสร้าง 

มีการน าการประเมินผลกระทบด้านความยั่งยืนส าหรับ 
รายสาขาอาคารและสิ่งก่อสร้างไปปฏิบัติ และมีการสื่อสาร
ในท้องถิ่นทุกพื้นที่ ภายในปี พ.ศ. 2564 

ผลกระทบของรายสาขาอาคารและ
สิ่งก่อสร้างด้านของเสีย น้ า  
การขนส่ง (คาร์บอนไดออกไซด์ และ
ทรัพยากร) 

12 มีการน าหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลติภณัฑ์มาใช้กับ
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มท่ีส าคัญ เพื่อการ
เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างในท้องถิ่น 
ภายในปี พ.ศ. 2569 

ในการใช้งานอาคารควรค านึงถึง 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในขณะที่พลังงานท่ีใช้ในการผลิต
วัสดุก่อสร้างมีเปอรเ์ซ็นตเ์พิ่มขึ้น  
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องลดการใช้วัสดุและ
ทรัพยากรที่ใช้ในการก่อสร้างลง 

13 สินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทานของอาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญในประเทศไทย มีการปรับกระบวนการ
ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สดุเท่าที่มี (Best Available 
Technology: BAT) และแนวทางการจัดการที่ดีที่สดุ 
(Best Management Practice: BMP) ภายในปี  
พ.ศ. 2569 

ควรมีการผลักดันแนวปฏิบตัิที่ดีทีสุ่ด
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของภาคอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง 



 

๕๘ 

ที ่ ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
14 มีการระบุและจัดท าบัญชีการไหลของวัสดุ-ทรัพยากร 

ที่ส าคัญส าหรับภาคอาคารและสิ่งก่อสร้างในทุกพื้นที่ 
ภายในปี พ.ศ. 2569 

ให้ความส าคญักับประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร (นอกเหนือจาก
พลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์) 

15 มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้มสี่วนได้เสียภายในท้องถิ่น และเวที
ความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ีให้ความ 
ส าคัญกับภาคอาคารและสิ่งก่อสรา้ง ในทุกพ้ืนท่ี ภายในปี 
พ.ศ. 2579  

เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน รวมทัง้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก (Small and Medium-sized 
Enterprises: SMEs) 

๑๖ การจัดการ 
ของเสียอันตราย
ชุมชน และ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

- อัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัว 
  ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัด 
  อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไมน่้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อไดร้ับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
  ตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๘๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- มูลฝอยตดิเช้ือได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม  
  หลักวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 
  ที่เกิดขึ้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- มีระบบบรหิารจดัการของเสยีอนัตรายที่มีประสิทธิภาพ  
  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ 
เป้าประสงค์ที่ ๑๒.๔ และ ๑๒.๕ 

๑๗ การลดการเกดิ
ขยะเศษอาหาร 
(food waste) 

- มีปริมาณการลดการเกดิขยะเศษอาหาร (food waste) 
ของประเทศไทย 

- ลดการเกิดขยะเศษอาหาร (food waste) 
- มีระบบข้อมลูสนับสนุนการลดปรมิาณขยะเศษอาหาร 

(food waste) 

ปัจจุบันยังไมม่ีข้อมูล food waste 
ในภาพรวมของประเทศไทย 

 

๕.๔   มาตรการส าคัญ 

 ก าหนด ระบุ รวบรวม และจัดท านวัตกรรมทางสังคม หรือนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้
ในการปรับให้เมืองมีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น 

o การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

o การรณรงค์การจัดการของเสียจากภาคเมือง (เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติกในศูนย์การค้า) 

o การคมนาคม ขนส่ง ด้วยระบบขนส่งมวลชน หรือ ใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน 

o การส่งเสริมการเก็บกลับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์ ICT ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว 
 
 
 



 

๕๙ 

 การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชากรในกิจกรรมการจัดการเมือง 
o ส่งเสริมการจัดท าเวทีความร่วมมือของผู้มีส่วนเสียได้เสียในเมือง ในทุกๆ กิจกรรมของเมือง  

เท่าท่ีจะสามารถท าได้ 

 ส่งเสริมเครือข่ายการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริโภคท่ียั่งยืนในระดับเมือง 
o ส่งเสริมหน่วยงานด้านการศึกษาเพ่ือบูรณาการหลักการการบริโภคท่ียั่งยืนไว้ในหลักสูตร 
o จัดท าข้อมูล และข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมส าหรับประชาชนในเมือง 
o มีการอธิบายถึงตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หรือตลาดสีเขียว 
o สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการทั่วไป กับสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โดยเฉพาะสินค้าและบริการของท้องถิ่น) และสามารถใช้สื่อสาร
กับผู้บริโภคได้ 

o ทดลองใช้การสื่อสารที่แสดงผลกระทบด้านลบ (Fear Factor) ที่เกิดจากการขาดความตระหนัก
ในการเลือกใช้สินค้าและบริการ 

 สนับสนุนเครือข่าย ช่องทางการอบรม ในประเด็นส าคัญๆ ของการบริโภคท่ียั่งยืนในระดับเมือง 
o ระบุและพัฒนา บูรณาการความรู้ ทัศนคติ ทักษะในการสร้างความสอดคล้องกับธรรมชาติ  

ในหลักสูตรการศึกษา 

 สนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารของเมือง และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม 
o พัฒนากลไกการสนับสนุนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมการบริโภคท่ียั่งยืนในทุกภาคีทุกระดับ 

 จัดท านโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับเมือง 
o จัดท านโยบาย (มาตรฐาน) เมืองนิเวศ 
o สร้างความเข้มแข็งให้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
o นโยบายเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนส าหรับผู้น าชุมชน 
o นโยบายเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสินค้าแชมเปี้ยนที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน 
o จัดท าแผนบูรณาการในระดับจังหวัดเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน และภาคส่วนที่มีความส าคัญ  

ในจังหวัด 

 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดตลาดสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ในระดับเมือง 
o พัฒนารูปแบบประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น เมือง ร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ  

ในการน าสินค้าท้องถิ่นไปจ าหน่าย 
o พัฒนารูปแบบการแทรกแซงระบบการผลิตและตลาด เพ่ือลดต้นทุนวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้า

และบริการท้องถิ่น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 

๖๐ 

 สนับสนุนและส่งเสริมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้ง
ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งแบบแยกประเภท และน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านเทคนิควิชาการและการเงิน เพ่ือให้มีระบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ  
มูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อ 

 

๕.๕  หมุดปักรายทาง  

ระยะที่ ๑ พ.ศ. 2560 – 2564 

 เพ่ิมจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและแผน
ที่บูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและด าเนินการ
ตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน
เซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573 ภายในปี พ.ศ. 2563 

 มีการทบทวนและสรุปต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) บนพื้นฐานของสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon 
Society: LCS) แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-
Industrial Town: EIT) เพ่ือการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2564  

 มีการน าการประเมินผลกระทบด้านความยั่งยืนส าหรับรายสาขาอาคารและสิ่งก่อสร้างไปปฏิบัติ และ
มีการสื่อสารในท้องถิ่นทุกพ้ืนที่ ภายในปี พ.ศ. 2564 

 อัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๘๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 
ที่เกิดขึ้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มีระบบบริหารจัดการของเสียอันตรายที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มีปริมาณการลดการเกิดขยะเศษอาหาร (food waste) ของประเทศไทย 

 ลดการเกิดขยะเศษอาหาร (food waste) 

 มีระบบข้อมูลสนับสนุนการลดปริมาณขยะเศษอาหาร (food waste) 



 

๖๑ 

ระยะที่ ๒ พ.ศ. 2565 – 257๔ และระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ 

 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง  รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
ต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล  และการจัดการของเสียอ่ืน ๆ ภายในปี  
พ.ศ. 2573 

 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคา
ที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี พ.ศ. 2573  

 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับ
ทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึง  
กลุ่มคนที่อยู่ในสถานภาพที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573  

 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจ  
ที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ า 
โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานภาพที่เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573  

 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี พ.ศ. 2573  

 มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียภายในท้องถิ่น และเวทีความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม
ในทุกพ้ืนที่ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือการวางแผนและ 
การบริหารจัดการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม ภายในปี พ.ศ. 2573  

 มีบัญชีการไหลของวัสดุ-ทรัพยากร (Material Flow Accounting: MFA) และการจัดการทรัพยากร 
ที่ส าคัญในทุกพ้ืนที่ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 มีการน าหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์มาใช้กับวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
เพ่ือการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างในท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2569 

 สินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทานของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญในประเทศไทย มีการปรับ
กระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี (Best Available Technology: BAT) และ
แนวทางการจัดการที่ดีที่สุด (Best Management Practice: BMP) ภายในปี พ.ศ. 2569 

 มีการระบุและจัดท าบัญชีการไหลของวัสดุ-ทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับภาคอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ในทุกพ้ืนที่ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียภายในท้องถิ่น และเวทีความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม
ที่ให้ความส าคัญกับภาคอาคารและสิ่งก่อสร้าง ในทุกพ้ืนที่ ภายในปี พ.ศ. 2579 

 



  
 

 
 

๖๒ 

๕.๖  ภาพรวมเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหมุดปักรายทาง  

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
1 เพิ่มจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ท่ีเลือกใช้และ

ด าเนินการตามนโยบายและแผนท่ีบูรณาการ เพื่อน าไปสู่ความ
ครอบคลมุ ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ มภีูมติ้านทานต่อ 
ภัยพิบัติ และให้พัฒนาและด าเนินการตามการบรหิารความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 
เซนไดเพื่อการลดความเสีย่งจากภยัพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๗๓  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร้อยละของเมืองที่น าหลัก
การเมืองที่ยั่งยืนไปใช้  

แบบส ารวจ     

2 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง 
รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการ
ของเสียของเทศบาล และการจดัการของเสียอื่น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ของเมืองต่อหัวประชากร 

การติดตามประเมินผล
ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง 

    

3 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐาน 
ที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจา่ยได้ และยกระดับ
ชุมชนแออัด ภายในปี พ.ศ. 2573 

ร้อยละของบ้านเรือน 
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

การติดตามประเมินผล
ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง 

    

4 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ียั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย  
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส าหรบัทุกคน พัฒนาความปลอดภัย 
ทางถนน โดยขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษ 
ถึงกลุ่มคนท่ีอยู่ในสถานภาพท่ีเปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผูสู้งอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ร้อยละของระบบการ
ขนส่งที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

การติดตามประเมินผล
ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง 

    

5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการ
สูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 
ประเทศของโลกท่ีเกิดจากภัยพิบัต ิซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ า 
โดยมุ่งเปา้ปกป้องคนจนและคนท่ีอยู่ในสถานภาพท่ีเปราะบาง  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

จ านวนความสญูเสียที่เกิด
จากภัยพิบัต ิ

การติดตามประเมินผล
ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง 

    



  
 

 
 

๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
6 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสเีขียว ท่ีปลอดภยัครอบคลุมและ

เข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความ 
บกพร่องทางร่างกาย ภายในปี พ.ศ. 2573 

ร้อยละของพื้นที่สีเขยีว 
พื้นที่สาธารณะที่มีการ 
ใช้งานตามวัตถุประสงค ์

แบบส ารวจ     

7 มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้มสี่วนได้เสียภายในท้องถิ่น และเวที 
ความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในทุกพ้ืนท่ี ภายในปี  
พ.ศ. 2569 

จ านวนเครือข่ายและเวที
ความร่วมมือท่ีเกิดขึ้น  

แบบส ารวจ     

8 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยนื 
เพื่อการวางแผนและการบริหารจดัการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ 
อย่างมีส่วนร่วม ภายในปี พ.ศ. 2573  

จ านวนคณะกรรมการ
พัฒนาเมืองนิเวศ หรือการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ท่ีมีการจัดตั้งขึ้น  

แบบส ารวจ     



  
 

 
 

๖๔ 

 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
9 มีบัญชีการไหลของวัสดุ-ทรัพยากร (Material Flow Accounting: 

MFA) และการจัดการทรัพยากรทีส่ าคัญในทุกพ้ืนท่ี ภายในปี 
 พ.ศ. 2569 

ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนถ่ินท่ีน า
ระบบ MFA ไปใช้ในพื้นที่ 

๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) 
- ส านักงานพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งชาติ  
  (พว.) 

๒. ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 

๓. กระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) 
- กรมโรงงาน 
  อุตสาหกรรม (กรอ.)  
- การนิคมอุตสาหกรรม 
  แห่งประเทศไทย     
  (กนอ.) 

๔.  กระทรวงมหาดไทย  
    (มท.). 
     - กรมส่งเสริมการ 
       ปกครองท้องถิ่น  
       (สถ.) 

    



  
 

 
 

๖๕ 

 

 

 

 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
10 มีการทบทวนและสรุปต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) บนพ้ืนฐานของ 

- แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society: LCS) 
- แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และ 
- แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Town) 

เพื่อการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีอื่น ๆ ภายในป ี
พ.ศ. 2564 

ร้อยละของเมืองต้นแบบ แบบส ารวจ     

11 มีการน าการประเมินผลกระทบด้านความยั่งยืนส าหรับรายสาขาอาคาร
และสิ่งก่อสร้างไปปฏิบัติ และมีการสื่อสารในท้องถิ่นทุกพื้นที่ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่น า
การประเมินผลกระทบต่อ
สังคม (Social Impact 
Assessment: SIA) ไปใช้
ในภาคอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง 

แบบส ารวจ 
 

    

12 มีการน าหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์มาใช้กับวัสดุก่อสร้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เพื่อการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง
และสิ่งก่อสร้างในท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2569 

ร้อยละของอาคาร
สิ่งก่อสร้าง 

1. วท. 
- พว. 

2. สศช. 
3. อก. 

- กรอ.  
   - กนอ. 

    



  
 

 
 

๖๖ 

 

 

 

 

 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
13 สินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทานของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ

ในประเทศไทย มีการปรับกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีทีส่ดุ
เท่าที่มี(Best Available Technology: BAT) และแนวทางการ
จัดการที่ดีท่ีสุด (Best Management Practice: BMP) ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๙ 

ร้อยละของอาคาร
สิ่งก่อสร้าง 

1. วท. 
- พว. 

2. สศช. 
3. อก. 

- กรอ. 
- กนอ. 

    

14 มีการระบุและจัดท าบัญชีการไหลของวัสดุ-ทรัพยากรที่ส าคัญส าหรบั
ภาคอาคารและสิ่งก่อสร้างในทุกพืน้ท่ี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙  
 

ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนถ่ินท่ีน า
ระบบ MFA ไปใช้ส าหรับ
ภาคอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

1. วท. 
- พว. 

2. สศช. 
3. อก. 

- กรอ. 
   - กนอ. 

    

15 มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้มสี่วนได้เสียภายในท้องถิ่น และเวที 
ความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ีให้ความส าคญักับ 
ภาคอาคารและสิ่งก่อสร้าง ในทุกพื้นที่ ภายในปี พ.ศ. 2579 

จ านวนเครือข่ายและเวที
ความร่วมมือท่ีเกิดขึ้น 
ด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

แบบส ารวจ     



  
 

 
 

๖๗ 

 

 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

และแหล่งข้อมูล 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
๑๖ 

 
อัตราการน าขยะมลูฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปริมาณขยะมลูฝอยที่น า
กลับมาใช้ประโยชน ์

๑. กระทรวงทรัพยากร  
   ธรรมชาติและ    
   สิ่งแวดล้อม (ทส.) 
    - กรมควบคุมมลพิษ   
      (คพ.) 
๒. มท. 
    - สถ. 
๓. อก. 
    - กรอ. 
๔. วท. 
    - พว. 
      (หน่วยงานสนับสนุน 
      ด้านเทคนิค) 

    

ของเสียอันตรายชุมชนไดร้ับการรวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปริมาณของเสียอันตราย
ชุมชนได้รับการรวบรวม
และส่งไปก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

    

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ร้อยละ ๘๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ได้รับการก าจดัอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

    

มีระบบบริหารจัดการของเสียอันตรายที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปริมาณของเสียอันตราย
ลดลง 

    

๑๗ - มีปริมาณการลดการเกดิขยะเศษอาหาร (food waste)  
ของประเทศไทย 

- ลดการเกิดขยะเศษอาหาร (food waste) 
- มีระบบข้อมลูสนับสนุนการลดปรมิาณขยะเศษอาหาร (food 

waste) 

ปริมาณขยะเศษอาหาร ๑. ทส. 
    - คพ. 
๒. มท. 
    - สถ. 
๓. วท. 
    - พว. 

    



  
 

๖๘ 

๕.๗  หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง 

๑. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

- การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

- กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) 

- ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

๓. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

๔. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

   - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

๕. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) (หน่วยงานสนับสนุนด้าน 

  เทคนิค) 

๖.  ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น 

๗.  ภาคประชาสังคม อาทิ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ชุมชนและประชาชน 

 

  



  
 

๖๙ 

๖.  ภาคการสร้างความตระหนักและการศึกษา 

๖.๑  ค าอธิบายเบื้องต้น 

 รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นสิ่งที่ก าหนดแนวทางการใช้และการบริโภคทรัพยากรเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรในการผลิต 
เพ่ือตอบสนองความต้องการในการบริโภค การเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต และของเสียที่เกิดขึ้นหลังจาก 
การบริโภค ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
ลดการใช้พลังงาน รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี 

 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิ่งท้าทาย และต้องร่วมมือกัน 
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ ของบุคคล และความรู้ความเข้าใจระหว่าง 
คนในสังคม ควบคู่กับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และลักษณะความเป็นอยู่ของสังคม  

 การปลูกฝังแนวคิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เด็ก 
และเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีความตระหนักถึงการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ดังนั้น ภาคการศึกษาจึงควร 
บูรณาการเรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือปลูกฝังและสร้างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ค านึงถึง
ความยั่งยืนของประเทศต่อไป 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความส าคัญกับภาคการสร้างความตระหนักและการศึกษา  

เป้าหมายที่ ๔ – สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 เป้าประสงค์ท่ี ๔.๗ – สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ 
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ  
ในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 เป้าประสงค์ที่ ๔.ซี – เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  และ
ประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

เป้าหมายที่ ๑๒ – สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ท่ี ๑๒.๘ – สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนัก
ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 



  
 

๗๐ 

นโยบายของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมถึงการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมให้สอดคล้องกับการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่ 
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ โดยการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน  ทั้งนี้ การสร้าง 
ความตระหนักด้านการบริโภคที่ยั่งยืนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม หรือการรณรงค์ในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การประหยัดน้ า ประหยัดพลังงาน การลดการใช้ถุงพลาสติก จึงควรมีการส่งเสริมให้ภาคการศึกษา 
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็ก เยาวชน และนักศึกษา ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
น าแนวคิดการจัดการศึกษาเ พ่ือการ พัฒนาที่ ยั่ งยืน  ( Education for Sustainable Development)  
มาจัดท าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกท้ังแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้ความส าคัญ
กับการสื่อสารไปยังทุกภาคส่วนในเรื่องของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๖.๒  เป้าประสงค์ 

สังคมผู้บริโภค ทั้งในรูปแบบของหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป มีรูปแบบการบริโภคท่ีค านึงถึงผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๖.๓  เป้าหมาย 

 ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๑ พัฒนาและ

ถ่ายทอด
รูปแบบ 
วิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืน 
 

มีการระบุและจัดล าดับความส าคญัของวิถีการด าเนินชีวิต 
ที่ยั่งยืน และน าไปก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให ้
เป็นไปตามการคาดหวังในอนาคต ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

ควรมีการสนับสนุนการน านโยบาย
ที่สร้างความตระหนักด้านการผลติ
และการบริโภคที่ยั่งยืน และวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืนมาใช้ 

๒ ประชากรไทยร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อได้รับรู้ข้อมูลเรื่องการผลิตและการบรโิภค
ที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ควรมีการสนับสนุนการสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ในวาระ
การปฏิรปูประเทศเพื่อการพัฒนา
ให้เกิดการผลติและการบริโภค 
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

๓ มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ยั่งยืนส าหรับผูบ้ริโภคที่เปน็สถาบัน และครัวเรือน 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

สนับสนุนนโยบายการจัดท า
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ 
ให้เกิดการจดัซื้อจัดจา้งที่ยั่งยืน 



  
 

๗๑ 

 ด้าน เป้าหมาย หมายเหตุ 
๔ มีการระบุ และรวบรวมกรณีศึกษาของภาคธุรกิจด้านนวตักรรม

การตลาดที่มีความรับผิดชอบ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนวิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส่งเสริมรูปแบบนวัตกรรมและ 
แนวปฏิบัติแบบดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวติ
ที่ยั่งยืน 

๕ สังคมไทยท่ีมรีูปแบบวิถีชีวิตที่ยั่งยนืตามเป้าหมายคดิเป็น 
ร้อยละ ๘๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙  

เป็นรูปแบบแนวทางในอนาคต 

๖ การศึกษา
เพื่อวิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืน 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็น
พลเมืองและพลโลก 

ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการการศึกษา 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

๗ สร้างความตระหนักเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
แก่ประชาชนท่ัวไปให้มากขี้นผา่นการศึกษาในระบบและ 
นอกระบบ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• จ าเป็นต้องสร้างให้วิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืนเข้าไปอยู่ในการศึกษา
อย่างเป็นทางการ 

• ท าให้วิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้ความ 
ส าคัญกับการเรียนรู ้
ด้านสิ่งแวดล้อม 

• ขับเคลื่อนและสร้างพลังให้กับ
เยาวชนในการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

๘ มีการบรรจุเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนไว้ในการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 

๙ เพิ่มจ านวนครูด้านสิ่งแวดล้อมที่มคีุณภาพ รวมถึงการด าเนินการ
ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมคร ู
ในประเทศก าลังพัฒนา ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓   

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๔ 

๑๐ มีการบรรจุหลักสตูรดา้นการบริโภคที่ยั่งยืน (Environmental 
Education for Sustainable Consumption: EESC) และ
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (Education for Sustainable 
Development: ESD) รวมถึงการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ 

• จ าเป็นต้องสร้างให้วิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืนเข้าไปอยู่ในการศึกษา
อย่างเป็นทางการ 

• ท าให้วิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้
ความส าคญักับการเรียนรู ้
ด้านสิ่งแวดล้อม 

• ขับเคลื่อนและสร้างพลังให้กับ
เยาวชนในการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

๑๑ เปลี่ยนผ่าน
วิถีชีวิต 
ในปัจจุบัน 
และสร้างวิถี
ชีวิตให้คนรุ่น
อนาคตสู่วิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน 
 

มีการรวบรวม และเผยแพร่เรื่องการพัฒนาและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนท่ัวไป ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑๒ มีการพัฒนาและสนับสนุนกรอบงาน และเครื่องมือส าหรับ
ติดตามผลกระทบที่เกดิจากวิถีชีวิต เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
กลายเป็นกระแสหลักของสังคม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 



  
 

๗๒ 

๖.๔  มาตรการส าคัญ 

 ส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เวทีและเครือข่ายด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในทุกระดับ 

 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ขยายผล จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เรื่องการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน 

 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

 พัฒนาครูประจ าการให้มีทักษะ ให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ( learning 
outcome) ของผู้เรียน 

 ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจ เช่น วิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการตลาด ผู้ผลิต  
และผู้บริโภค 

 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนให้กับภาคีในพ้ืนที่ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  
ให้มีก าไรและได้รับประโยชน์ 

 ส่งเสริมการยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงาน เช่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR)  

 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Social innovation) เพ่ือสนับสนุนการบริโภคที่ยั่งยืน  
ให้มีสินค้าสีเขียวของท้องถิ่น ลดการใช้พลังงาน และลดการเกิดมลพิษ เช่น จัดให้มีเลนจักรยาน 
ในท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดท า Green Card ที่สามารถติดตามข้อมูลการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค 

 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเมืองในทุกด้านที่ส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรและ 
การก่อให้เกิดมลพิษ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการจัดการด้านมลพิษของเมือง อาทิ การจัดการขยะ น้ าเสีย 
การ Recycle การจัด Zoning พ้ืนที่สีเขียวของเมือง  

 

 



  
 

๗๓ 

๖.๕  หมุดปักรายทาง  

ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 มีการระบุและจัดล าดับความส าคัญของวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืน และน าไปก าหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามการคาดหวังในอนาคต ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ประชากรไทยร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือได้รับรู้ข้อมูลเรื่อง
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนส าหรับผู้บริโภคที่เป็น
สถาบัน และครัวเรือน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มีการระบุ และรวบรวมกรณีศึกษาของภาคธุรกิจด้านนวัตกรรมการตลาดที่มีความรับผิดชอบ เพ่ือใช้
ในการสนับสนุนวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

 มีการรวบรวม และเผยแพร่เรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแก่ประชาชนทั่วไป ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 มีการพัฒนาและสนับสนุนกรอบงาน และเครื่องมือส าหรับติดตามผลกระทบที่เกิดจากวิถีชีวิต  
เพ่ือวิถีชีวิตที่ยั่งยืนกลายเป็นกระแสหลักของสังคม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 สร้างความตระหนักเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแก่ประชาชน ผ่านการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔  

 มีการบรรจุเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนไว้ในการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 เพ่ิมจ านวนครูด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓  

 มีการบรรจุหลักสูตรด้านการการบริโภคที่ยั่งยืน (Environmental Education for Sustainable 
Consumption: EESC) และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: 
ESD) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระบบการศึกษา ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ 

ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ 

 สังคมไทยที่มีรูปแบบวิถีชีวิตที่ยั่งยืนตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

 



  
 

 

๗๔ 

๖.๖  ภาพรวมเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหมุดปักรายทาง  

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและ

แหล่งข้อมลู 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ๒๕๗๐-๒๕๗๔ ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
๑ มีการระบุและจัดล าดับความส าคญัของวิถีการด าเนินชีวิต 

ที่ยั่งยืน และน าไปก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให ้
เป็นไปตามการคาดหวังในอนาคต ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

การประกาศเป็นนโยบายของ
ภาครัฐ 

๑. กระทรวงศึกษาธิการ  
    (ศธ.) 
๒. ส านักงานคณะกรรมการ 
    พัฒนาการเศรษฐกิจและ 
    สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

    

๒ ประชากรไทยร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อได้รับรู้ข้อมูลเรื่องการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

จ านวนประชากรทีส่ามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต 

๑. ศธ. 
๒. กระทรวงทรัพยากร  
     ธรรมชาติและ   
    สิ่งแวดล้อม (ทส.) 
    - กรมส่งเสริมคุณภาพ 
      สิ่งแวดล้อม (สส.) 

    

๓ มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน 
การจัดซื้อจดัจ้างท่ียั่งยืนส าหรับผูบ้ริโภค ที่เป็นสถาบัน และ
ครัวเรือน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

จ านวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ที่สนับสนุนการจัดซื้อจดัจ้าง 
ทีย่ั่งยืน 

๑. กระทรวงการคลัง (กค.) 
๒. ทส. 
    - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

    

๔ มีการระบุ และรวบรวมกรณีศึกษาของภาคธุรกิจ 
ด้านนวัตกรรมการตลาดท่ีมีความรับผิดชอบ เพ่ือใช้ในการ 
สนับสนุนวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๑. ทส. 
    - สส. 

    

๕ สังคมไทยท่ีมรีูปแบบวิถีชีวิตที่ยั่งยนืตามเป้าหมายคดิเป็น 
ร้อยละ ๘๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙  

ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ปรับไปสู่รูปแบบวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

๑. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
    - กรมส่งเสริมการ  
      ปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

    

  



  
 

 

๗๕ 

ที ่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลและ

แหล่งข้อมลู 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ๒๕๗๐-๒๕๗๔ ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
๖ ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็น

พลเมืองและพลโลก 
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน 
ทุกระดับการศึกษา 

๑. ศธ.     

๗ สร้างความตระหนักเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
แก่ประชาชนท่ัวไปให้มากขี้นผา่นการศึกษาในระบบและ 
นอกระบบ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. ศธ. 
๒. ทส. 
    - สส. 

    

๘ มีการบรรจุเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนไว้ใน
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

จ านวนหลักสตูร ๑. ศธ. 
๒. ทส. 
    - สส. 

    

๙ เพิ่มจ านวนครดู้านสิ่งแวดล้อมท่ีมคีุณภาพ รวมถึง 
การด าเนินการผา่นความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการฝึกอบรมครู ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓   

จ านวนคร ู ๑. ศธ.     

๑๐ มีการบรรจุหลักสูตรด้านการบริโภคที่ยั่งยืน (Environmental 
Education for Sustainable Consumption: EESC) และ
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (Education for Sustainable 
Development: ESD) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ 

จ านวนหลักสตูร ๑. ศธ.     

๑๑ มีการรวบรวม และเผยแพร่เรื่องการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนท่ัวไป ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ านวนศูนย์ความรู้ที่ถ่ายทอดเรื่อง
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

๑. ทส. 
    - สส. 

    

๑๒ มีการพัฒนาและสนับสนุนกรอบงาน และเครื่องมือส าหรับ
ติดตามผลกระทบที่เกดิจากวิถีชีวิต เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
กลายเป็นกระแสหลักของสังคม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๑. สศช.     

 

 



  
 

๗๖ 

๖.๗  หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

 - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) 

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 - สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

 - กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (สส.) 

    - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

๓. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

 - ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

๔. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

๕. กระทรวงการคลัง (กค.) 

๖. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

๗. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

๘. สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยของรัฐและเอกชน 

๙. ชุมชนและประชาชน 

๑๐. ภาคเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

๗๗ 

๗. การติดตามและประเมินผล 

แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ แสดงให้เห็นภาพรวมของ 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการผลิตและการบริโภคของประเทศไทยให้เป็นระบบและเกิดความยั่งยืนมากขึ้น  
ในระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นทิศทางการพัฒนาการผลิตและการบริโภค 
ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและตอบสนองการพัฒนาที่ยั่ งยืนในระดับสากล อีกทั้งยังเป็น 
การเปิดช่องทางให้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการที่มีความเฉพาะเจาะจง อันเกิดจากความต้องการเฉพาะ รวมทั้ง
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การติดตามและประเมินผลแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  
จะเป็นการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายรายสาขาที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา  
ผ่านการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มาตรการส าคัญ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
ที่สมบูรณ์ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญ  และมีการจัดท าข้อมูล 
เพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสม 

นอกจากนี้  ควรจัดท าแผนทบทวนผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ภายหลังการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานทุก ๓ ปี เพ่ือทบทวนสถานภาพ วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และน าไปปรับปรุง/พัฒนา 
แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งทิศทางของโลกในอนาคต 

 


