
คณะกรรมการสถาบันน้้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
คุณสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช

ด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช

Eco Town
คุณวิรัช บุญบ้ารุงชัย

Eco Factory
คุณไพรัตน์ ตังคเศรณี

Eco Products
คุณปรีดา วชัรเธยีรสกุล

ด้านน้้า

คุณสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช

ด้านน้้า
คุณธันยพัฒน์  มั่นณิชนันทน์

กฎหมายและมาตรการด้านน้้าและ
สิ่งแวดล้อม

ดร.ปยิะนุช มาลากุล ณ อยุธยา

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ
คุณน้าพล  ลิ้มประเสริฐ

พัฒนาและจัดท้าฐานข้อมูลน้้าและ
สิ่งแวดล้อม

คุณโชคชัย มนตรีอมรเชฐ

เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คุณชูชาต ิ สายถิ่น
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก
คุณวีระ อัครพุทธิพร



• Training 15 หลักสูตร
• Plant Visit @ japan  
  - Eco Products Fair
• สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล SDGs (เปา้หมายที ่
6/12/12/17)

• platform การรายงาน
• อบรมสัมมนา

• FTI Green Procurement Policy
• Green Card Application
• Website Thai Eco Products 

• ให้ค้าปรึกษา/ทวนสอบ CFP/CFO
• หน่วยงานให้รบัรอง Water Footprint

•  หน่วยงานให้การรบัรอง Eco Factory 
•  โครงการ Eco F.T.I.
• Water Intensity/3Rs
• การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน

• ศูนย์อุตสาหกรรมหนังครบวงจร
• บ้านฉางโมเดล
• Circular Economy @ บางกะดี
•  War Room /แผนการจัดการน้้าแบบบูรณการ
• การฟื้นฟูคลองส้าโรง

ECO PRODUCT ECO FACTORY

TRAINING/Awareness Raising ECO INDUSTRIAL TOWN
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ฝ่ายนโยบายและแผน
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เป้าหมายท่ี ขอบเขต
ความเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายใต้ ส.อ.ท.

สายงาน สถาบัน
6

การจัดการน้้าและสุขาภิบาล
สร้างหลักประกันเร่ืองน้้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมี
สภาพพร้อมใช้ส้าหรับทุกคน

สถาบันน้้าและส่ิงแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืน

12
แผนการบริโภคและการผลิตท่ี

ยั่งยืน

สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ส่งเสริมและ
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

- สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
- สถาบันน้้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืน

13
การรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

- สถาบันน้้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืน
- สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

14
การใช้ประโยชน์จาก

มหาสมุทรและทรัพยากรทาง
ทะเล

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

15
การใช้ประโยชน์จากระบบ

นิเวศทางบก

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ระบบนิเวศบนบก และจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งความเสื่อมโทรมและ
ฟื้นฟูท่ีดิน และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

- สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
- สถาบันน้้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืน

กลุ่มที่ 1 : ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายท่ี ขอบเขต
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้ ส.อ.ท.

สายงาน สถาบนั
7

พลังงานสะอาดท่ี
ทุกคนเข้าถึงได้

สร้างหลักประกันวา่ทุกคนเข้าถึงพลังงานท่ีทัน
สมัยยั่งยนื เช่ือถือได้ ในราคาท่ีสามารถซือ้หาได้

สถาบนัพลังงาน
เพ่ืออุตสาหกรรม

8
การจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและท่ัวถึงให้เปน็ไปอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท้าและการจ้างงานเต็มท่ี และงานที่มี
คุณค่าสา้หรับทุกคน

- ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรม
- แรงงาน

9
อุตสาหกรรมนวัตกรรม 

โครงสร้างพ้ืนฐาน

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีพร้อมรับการเปลีย่นแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เปน็อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยนืและท่ัวถึง และสนบัสนุนนวตักรรม

สถาบนัวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมเพ่ือ
อุตสาหกรรม

10
ลดความเหลื่อมล้้า

ลดความเหลื่อมล้้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

11
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่าง

ยั่งยืน

ท้าให้เมืองและการต้ังถิน่ฐานของมนุษย์มีความปลอดภยั ท่ัวถึง พร้อมรับ
การเปลีย่นแปลงและยั่งยืน

กลุ่มที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจและความม่ันคง
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เป้าหมายท่ี ขอบเขต
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้ ส.อ.ท.

สายงาน สถาบนั
1

ขจัดความยากจน
ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี แรงงาน

2
ขจัดความหิวโหย

ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมท่ียั่งยืน

ส่งเสริมและ
สนับสนนุอุตสาหกรรม

สถาบนัอุตสาหกรรมเพ่ือ
การเกษตร

3
การมีสุขภาพและความ

เป็นอยู่ท่ีดี

สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส้าหรับทุก
คนในทุกวยั

4
การศึกษาท่ีเท่าเทียม

สร้างหลักประกันวา่ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียมและสนับสนนุโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5
ความเท่าเทียมทางเพศ

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและ
เด็กหญิงทุกคน

แรงงาน สถาบนัเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์

16
สังคมสงบสุข ยุตธิรรม ไม่

แบ่งแยก

เสริมให้สังคมมีความเปน็ปกติสขุ ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยนื มีการ
เข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหนา้ และสร้างให้เกิดสถาบนัอันเป็นท่ีพ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสิทธิผล และเปน็ท่ียอมรบัในทุกระดบั

กลุ่มที่ 3 : ด้านสังคม การศึกษา ยุติธรรม
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เป้าหมายท่ี ขอบเขต
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้ ส.อ.ท.

สายงาน สถาบนั
17

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลัง
แห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

กลุ่มที่ 4 : ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ



GREEN CARD

ค้นหาสินค้า สะสมคะแนน โปรโมช่ัน ลุ้นโชค

ค้นหาสินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สะสมคะแนนจากการซื้อสินค้า

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค้นหาโปรโมช่ัน

จากร้านคา้ที่ร่วมรายการ

ลุ้นโชค (Lucky Draw)

ทุกเดอืน !!

Green Card Application แอปเดียวเขียวทั่วไทย


