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ยุทธศาสตร
ที่ 7 ส่ิงแวดล�อมศึกษา และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
 
เป&าประสงค
:มุ�งสู�สังคมที่มีองค�ความรู�ด�านส่ิงแวดล�อมและมีการผลิตและการบริโภคอย�างย่ังยืน  

เป&าหมาย: สนับสนุนและบรรลุตามเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนในทุกระดับเสริมสร�างความเข�มแข็งด�าน
ส่ิงแวดล�อมศึกษา และขับเคล่ือนสู�สังคมท่ีมีการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน  

กลยุทธ
: 
เสริมสร�างความตระหนักรู�ด�านส่ิงแวดล�อมศึกษา และขับเคล่ือนสู�สังคมที่มีการผลิตและบริโภคท่ี
ย่ังยืน 

แผนงาน: 

1. โครงการโรงเรียนอีโคสคูลของอาเซียน 
2. โครงการสถาบันการศึกษาสีเขียว 
3. ข�อริเริ่มในการสร�างความเข�มแข็งด�าน การส่ือสาร การให�การศึกษา และการส�งเสริมความ

ตระหนักแก�สาธารณชนในระดับภูมิภาค 
4. การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
 

ตัวชี้วัดตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ภายใต�ข�อ C ความย่ังยืน): 
ASCC: C4 Sustainable Consumption and Production 
นโยบายและการจัดการเชิงสถาบันที่สร�างข้ึนซึ่งรวมการริเร่ิมเก่ียวกับการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน รวมถึงอาชีพสีเขียว
ในภูมิภาคอาเซียน 

ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 
แผนงาน 1: โครงการโรงเรียนอีโคสคูลของอาเซียน 
 
1. การพฒันาแนวทางและหลักเกณฑ�ท่ีดีข้ึนสําหรับโรงเรียน 

อีโคสคูลของอาเซียนท่ีดีข้ึน 
2.การนําเอาแบบปฏิบัติท่ีดีของบรรดาโรงเรียนอีโคสคูลมาปฏิบัติ

ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
3.การเรียนรู�/การเรียนการสอนระดับภูมิภาคด�านส่ิงแวดล�อม

ศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียน 
4. การยกระดับความร�วมมือระหว�างโรงเรียนอีโคสคูลกับรัฐบาล

ท�องถ่ินเพื่อช�วยในการพัฒนาเมืองสีเขียว 
 
 
 
 

 
1.เกณฑ�/แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล 
2. ศูนย�เรียนรู�โรงเรียนอีโคสคูล 
3. หลักสูตรส่ิงแวดล�อมศึกษาของโรงเรียนอีโคสคูล 
4. เมืองส่ิงแวดล�อมยัง่ยืนท่ีมโีรงเรยีนอีโคสคูลอยู�ในพื้นท่ี 
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ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 
แผนงาน 2: โครงการสถาบันการศึกษาสีเขียว 
 
5.แนวทางและหลักเกณฑ�ของอาเซียนสําหรับสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีเปTนมติรกับส่ิงแวดล�อม 
6. การจําลองแบบปฏิบัติท่ีดีของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปTนมิตรกับ

ส่ิงแวดล�อมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 
5. เกณฑ�/แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
6. ต�นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 

แผนงาน3:ข�อริเริ่มในการสร�างความเข�มแข็งด�าน การส่ือสาร การให�การศึกษา และการส8งเสริมความตระหนักแก8สาธารณชนในระดับ
ภูมิภาค 
 
7. พัฒนาฐานข�อมูลส่ิงแวดล�อมศึกษาอาเซียน(ASEAN 

Environmental Education Inventory Database) 
8. โอกาสในการส�งเสรมิและฝaกอบรมด�านส่ิงแวดล�อมศึกษาใน

อาเซียน และเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับส่ิงแวดล�อมศึกษา 
9. การมีส�วนร�วมอย�างแข็งขันของเยาวชนผู�มีอํานาจในการ

ส�งเสริมการคุ�มครองส่ิงแวดล�อม 
 

 
7. ฐานข�อมูลส่ิงแวดล�อมศึกษาประเทศไทย (Thailand Environmental 

Education Inventory Database –TEEID) 
8. หลักสูตรฝaกอบรมส่ิงแวดล�อมศึกษา 
9. มีเวทีเยาวชนด�านส่ิงแวดล�อมระดับประเทศ 

แผนงาน4: การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  
 
10.การเสริมสร�างความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน 

(PPPs)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

11. การสร�างความตระหนักและมสี�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสียใน
การดําเนินงานการผลิตและการบริโภคท่ีงยืน 

 

 
10. ความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน (PPPs)ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 
11. แผนการขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืน 
12. ฐานข�อมูลการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย 
13. แนวทางท่ีดีด�านการผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต�ยุทธศาสตร
ที่ 7 สิ่งแวดล�อมศึกษา และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

แผนงาน 1: โครงการโรงเรียนอีโคสคูลของอาเซียน 
ตัวชี้วัด ASEAN 
1.การพัฒนาแนวทางและ
หลักเกณฑ�สําหรับโรงเรยีน
อีโคสคูลของอาเซียนที่ดีขึ้น 
 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
1. เกณฑ�/แนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนอีโคส
คูล 
 

1. ทบทวนและปรับปรุง
แนวทางที่มีอยู�ของอาเซียน
เกี่ยวกับโรงเรียนอีโคส
คูลรวมทั้งเกณฑ�ของอาเซียน
สําหรับโรงเรียนอีโคสคูล 
 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนและปรับปรงุ
คู�มือโรงเรียนอีโคสคูล 
อาเซียน 

สส.         - แหล�งทุน
สนับสนุนของ
อาเซียน อยู�
ระหว�างเสนอ 
proposal 
 

1. โรงเรียนอีโคสคูล 
ของประเทศสมาขิก
อาเซียนมีคู�มือ           
การดําเนินงานที่
เหมาะสมและ
สอดคล�องกับ
สถานการณ�ปgจจุบัน 
2. การดําเนินงาน
โรงเรียนอีโคสคูลมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. มอบรางวัลโรงเรียน
อีโคสคูลให�กับโรงเรียนได�รับ
การคัดเลือกจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

            

ตัวชี้วัดASEAN 
2. การนําเอาแบบปฏิบัติ
ที่ดีของบรรดาโรงเรียน
อีโคสคูลมาปฏิบัติใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3. จัดตั้งเครือข�ายอาเซียน
และเวทีความคิดเห็นของ
โรงเรียนอีโคสคูล 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�
โรงเรียนอีโคสคูลอาเซียน 

สส.         อยู�ระหว�างเสนอ 
proposal 
 

โรงเรียนอีโคสคูล
อาเซียนมีความร�วมมือ
ในการดําเนินงาน
ร�วมกัน ส�งผลให�เกิด
การพัฒนาโครงการฯ
อย�างยั้งยืน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

 
 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
2. ศูนย�เรียนรู�โรงเรียน
อีโคสคูล 

4. ดําเนินการโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนหรือ
โครงการนําร�อง 
 

            

ตัวชี้วัด ASEAN 
3.การเรียนรู�/การเรียนการ
สอนระดับภูมิภาคด�าน
สิ่งแวดล�อมศึกษาสําหรับ
ภูมิภาคอาเซียน 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
3. หลักสูตรสิ่งแวดล�อม
ศึกษาของโรงเรียนอีโคส
คูล 
 

5. ดําเนินการประเมิน
พื้นฐานและประเมินผลการ
ดําเนินการตามขอบเขตที่
หลักสูตรสิ่งแวดล�อมศึกษาที่
มีอยู�ในโรงเรยีนและ
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

6. จัดประชุม/สัมมนา การ
พัฒนาคู�มือการเรียนรู�/การ
สอนสิ่งแวดล�อมศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคู�มือกิจกรรมการ
เรียนรู�สิ่งแวดล�อมศึกษาของ
ภูมิภาคอาเซียน 

สส.         แหล�งทุน
สนับสนุนของ
อาเซียน 
 

เลื่อนจัดกิจกรรมเปTน
ปi 2563 เนื่องจาก 
Project Proposal 
ยังไม�ได�รับการอนุมัติ
จากแหล�งทุน 

ตัวชี้วัดASEAN 
4.การยกระดับความ
ร�วมมือระหว�างโรงเรียน

7. จัดสัมมนาเพื่อส�งเสริมและ
ขยายการดาํเนินงานด�าน
สิ่งแวดล�อมศึกษาและขยาย
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

อีโคสคูลกับรัฐบาลท�องถิ่น
เพื่อช�วยในการพัฒนาเมือง
สีเขียว 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
4. เมืองสิ่งแวดล�อมยั่งยืน
ที่มีโรงเรียนอีโคสคูลอยู�
ในพื้นที่ 

ขอบเขตความร�วมมือกับ
โครงการเมืองต�นแบบ
สิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืน 
(Environmental 
Sustainable City Model 
Cities: ESC Model Cities) 
สําหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน 

แผนงาน 2: โครงการสถาบันการศึกษาสีเขียว 
ตัวชี้วัดASEAN 
5. แนวทางและหลักเกณฑ�
ของอาเซียนสําหรบั
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เปTนมติร
กับสิ่งแวดล�อม 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
5. เกณฑ�/แนวทางการ
พฒันามหาวิทยาลัยสี
เขียว 
 

1. พัฒนาแนวทางและ
หลักเกณฑ�ของอาเซียน
สําหรับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เปTนมติร
กับสิ่งแวดล�อม 

1. โครงการฝaกอบรมเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัติงานด�าน
สิ่งแวดล�อมของนักศึกษา
และอาจารย� 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

 

        งบประมาณปi  
พ.ศ. 2563/ 
200,000 บาท 

 

 

2. มอบรางวัล
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เปTนมติร
กับสิ่งแวดล�อมที่ได�รบัการ
คัดเลือกจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนโดยมีความ
เชื่อมโยงกับการมอบรางวัล
โรงเรียนอีโคสคูลของ
อาเซียน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

3. จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนและ
ปรับปรงุแนวทางอาเซียนที่
มีอยู�ในโรงเรยีนต�างๆรวมถึง
เกณฑ�สําหรับโรงเรียนEco-
Schools 

            

ตัวชี้วัดASEAN 
6. การจําลองแบบปฏิบัติที่
ดีที่สุดของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปTน
มิตรกับสิ่งแวดล�อมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
6. ต�นแบบมหาวิทยาลัยสี
เขียว 

4. จัดตั้งเครือข�ายอาเซียน
และเวทีแสดงความคดิเห็น
สําหรับโรงเรียนอีโคสคูลใน
อาเซียน 

            

แผนงาน 3: ข�อริเริ่มในการสร�างความเข�มแข็งด�าน การสื่อสาร การให�การศึกษา และการส8งเสรมิความตระหนักแก8สาธารณชนในระดับภูมิภาค 
ตัวชี้วัดASEAN 
7. พัฒนาฐานข�อมูล
สิ่งแวดล�อมศึกษาอาเซียน
(ASEAN Environmental 
Education Inventory 
 
 

1.เสริมสร�างเนื้อหาของ
ฐานข�อมูลสิ่งแวดล�อมศึกษา
อาเซียน (AEEID)และ
ปรับปรงุข�อมูลและข�อมูล
อย�างสม่ําเสมอ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
7. ฐานข�อมูลสิ่งแวดล�อม
ศึกษาประเทศไทย 
(Thailand 
Environmental 
Education Inventory 
Database -TEEID) 
 

2.  ออกแบบแนวคิดของ
ฐานข�อมูลสิ่งแวดล�อมศึกษา
อาเซียน (AEEID)ให�น�าสนใจ
ยิ่งขึ้น 

            

3.  ดําเนินกิจกรรมส�งเสริม
การใช� ฐานข�อมูล
สิ่งแวดล�อมศึกษาอาเซียน 

            

ตัวชี้วัดASEAN 
8. โอกาสในการส�งเสรมิ
และฝaกอบรมด�าน
สิ่งแวดล�อมศึกษาใน
อาเซียน และเอกสารที่
เกี่ยวข�องกับสิ่งแวดล�อม
ศึกษา 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
8. หลักสูตรฝaกอบรม
สิ่งแวดล�อมศึกษา 

4.จัดทําคู�มือการฝaกอบรม
เรื่องสิ่งแวดล�อมศึกษา
อาเซียนสําหรับนักการศึกษา 

            

5.  ดําเนินการอบรมครูและ
อาจารย�ที่ดําเนินงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมศึกษา 

            

6.  มีส�วนร�วมในเชิงรุกและ
การริเริ่มกรอบการทํางาน
ระดับโลกที่เกี่ยวข�องกับ
สิ่งแวดล�อมศึกษา 

โครงการฝ�บอบรมหลักสูตร
สิ่งแวดล"อมศึกษา 

อสส. ร�วมกับองค�กร
การศึกษาและการ
อนุรักษ�สิ่งแวดล�อม

โลก 
(EECG)สหรัฐอเมริกา 

        อสส./ 340,000 
บาท 

1. ผู�ผ�านการอบรมมี
ความรู� ความเข�าใจใน
การจัดการด�าน
สิ่งแวดล�อมศึกษาของ
แหล�งเรียนรู� และ
สามารถนําไป
ประยุกต�ใช�ในการ
ปฏิบัติงานของสวน
สัตว� และจัดกิจกรรม
งานอาสาสมัครของ
สวนสัตว�ที่มาสนับสนุน
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

ด�านสิ่งแวดล�อมศึกษา
ได� 
2. ผู�ที่ผ�านการ
ฝaกอบรมเปTนบุคลากร
ที่มีศักยภาพในการ
สนับสนุนให�สวนสัตว�
เปTนแหล�งเรียนรู� และ
สามารถถ�ายทอด
ความรู�ด�านสิ่งแวดล�อม
ศึกษา และสามารถ
ดูแลอาสาสมัครของ
สวนสัตว�ได�ชัดเจนขึ้น 
3. องค�การสวนสัตว�
สามารถจัดเก็บองค�
ความรู�จากการ
ฝaกอบรมมาพัฒนา
แหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิต
ต�นแบบประเภทสวน
สัตว� เพื่อนําไปสู�การ
พัฒนาเปTนสังคมแห�ง
การเรียนรู�ในระดับ
นานาชาติอย�างยั่งยืน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ASEAN 
9. การมีส�วนร�วมอย�างแข็ง
ขันของเยาวชนผู�มีอํานาจ
ในการส�งเสริมการคุ�มครอง
สิ่งแวดล�อม 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
9. มีเวทีเยาวชนด�าน
สิ่งแวดล�อมระดับประเทศ 
 
 

7.  ดําเนินการประชุม
เยาวชนอาเซียนด�าน
สิ่งแวดล�อม 

 - จัดเวทีเยาวชอาเซียนด�าน
สิ่งแวดล�อม (ASEAN Youth 
Environment Forum)   

สส.         - แหล�งทุน
สนับสนุนของ
อาเซียน 
- สส.  

1. เยาวชนมีความรู�
ความเข�าใจ ปgญหา
สิ่งแวดล�อมใน
ภูมิภาคอาเซียน และ
มีส�วนร�วมลงมือ
ปฏิบัติการแก�ไข
ปgญหาด�วยตัวเอง 
2. เครือข�ายเยาวชน
อาเซียนมีความ
เข�มแข็งในการ
ดําเนินกิจกรรม
สิ่งแวดล�อม 

8.  พัฒนารูปแบบการรับรู�ที่
เปTนมิตรกับสิ่งแวดล�อม
สําหรับเยาวชน (สิงคโปร� 
และบรูไนดารุสซาลาม) 

            

9.  สนับสนุนข�อริเริ่มการ
ดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม
ในระดับภูมิภาคที่มีเยาวชน
เปTนผู�นํา 
 
 
 

- งานพิธีมอบรางวัลเชิดชู
เกียรต ิโครงการดําเนิน
กิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อมของ
เยาวชนภายในมหาวิทยาลัย 
(Green Youth)   
 
 
 

         สส.  
งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

แผนงาน 4: การผลิตและการบรโิภคที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัด ASEAN 
10.การเสริมสร�างความ
ร�วมมือระหว�างภาครัฐและ
เอกชน (PPPs)เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช�
ทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
10. ความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและเอกชน (PPPs) 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช�ทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

1.  ดําเนินการโครงการผู�นํา
อาเซียนสําหรับผู�กําหนด
นโยบายและผู�นําธุรกิจด�าน
การบริโภคอย�างยั่งยืนและ
การปฏิบัติในการผลิต เช�น 
การจัดการขยะอย�างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ในการใช�พลังงาน 

1. โครงการผลิตภัณฑ�แปร
รูปไวน�และเพื่อนมเปรี้ยว
สุขภาพ 
จากเห็ด ณ ชุมชนฟาร�มเห็ด
กลางบ�าน จังหวัดปทุมธานี
(งานวิจัย) 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

 

        งบประมาณปi  
พ.ศ.2562-2563 
/60,000 บาท 

 

2. โครงการการพัฒนา
เครื่อง 
คั่วกาแฟเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ณ 
กลุ�มผู�ปลูกกาแฟ จังหวัดเลย 

 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

 

        งบประมาณปi  
พ.ศ. 2563/ 

200,000 บาท 
 

 

3. โครงการแปรรูปสับปะรด
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ�ท�องถิ่น 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

 

        งบประมาณปi  
พ.ศ. 2563/ 

150,000 บาท 
 

 

2.พัฒนาข�อริเริ่มร�วมกับ
ภาคเอกชนในการ
ดําเนินการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน โดยเน�นที่
กิจกรรมด�านความ

1. โครงการส�งเสรมิการผลิต 
และบริโภคที่เปTนมิตรกับสิ่ง 
แวดล�อม 
- โครงการส�งเสรมิการผลิตที่
เปTน 

         สส.  
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

รับผิดชอบต�อสังคม 
(Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

มิตรกับสิ่งแวดล�อม (Green 
Production) 
- โครงการส�งเสรมิการ
บริการที่เปTนมิตรกับ 
สิ่งแวดล�อมประเภทโรงแรม 
(Green Hotel) 
 - โครงการส�งเสริมการ
บริการที่เปTนมิตรกับ 
สิ่งแวดล�อมประเภท
ภัตตาคาร (Green  
Restuarant) 
- โครงการสํานักงานสีเขียว 
(Green office) 

ตัวชี้วัด ASEAN 
11. การสร�างความ
ตระหนักและมีส�วนร�วม
ของผู�มีส�วนได�เสียในการ
ดําเนินงานการผลิตและ
การบริโภคที่ยัง่ยืน 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
11. แผนการขับเคลื่อนการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
12. ฐานข�อมูลการผลิต

1.ดําเนินการการจัดเวที
เสวนาอาเซียนสําหรับผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียเพื่อสร�าง
ความตระหนักและมีส�วน
ร�วมในการดําเนินการผลิต
และการบริโภคที่ยัง่ยืนและ
การดําเนินงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข�อง (เช�น การจัดการ
ขยะอย�างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิภาพในการใช�
พลังงาน) 

1. จัดประชุมเชิงปกฏิบัติ
การขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจหมุนเวียนด�วยการ
ผลิตและ 
การบริโภคที่ยัง่ยืนในวันที่ 
29 สิงหาคม 2562  
ณ โรงแรมเจ�าพระยาปาร�ค 

         สส. ร�วมกับ 
เครือข�าย 
ส�งเสริม 
การผลิตและ 
การบริโภคที่ 
ยั่งยืน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต�ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน 

หน8วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.) แหล8
งบประมาณ/
จํานวน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

และการบริโภคที่ยัง่ยืนของ
ประเทศไทย 
13. แนวทางที่ดีด�านการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

2. จัดทําเอกสารการศึกษา
และการประชาสัมพันธ�
เกี่ยวกับการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน 

1. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให�ความรู�และ
สร�างความตระหนักเกี่ยวกับ
การบริโภคอย�างยัง่ยืนใน
สถานศึกษา 
(ระดับอุดมศึกษา) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค 

        งบประมาณ 
งบรายจ�ายอื่นของ

สํานักงาน
คณะกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภค 

 

1.1 กิจกรรมการประกวด
สุนทรพจน� ในหัวข�อ “การ
บริโภคอย�างยั่งยืนในยุค
ดิจิทัล” 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค 
 
 

        งบประมาณ 
งบรายจ�ายอื่นของ

สํานักงาน
คณะกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภค 

 
 
 
 
 

1.2 กิจกรรมการประกวดคํา
ขวัญในห�วข�อ บรโิภค
ทรัพยากรที่คุ�มค�า มุ�งสู�วิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค 
 

        งบประมาณ 
งบรายจ�ายอื่นของ

สํานักงาน
คณะกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภค 

 

4. การจัดทําเอกสารให�
ความรู�เกี่ยวกับการบรโิภค
อย�างยัง่ยืน 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค 

        งบประมาณ 
งบรายจ�ายอื่นของ

สํานักงาน
คณะกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภค 

 

 


