ยุทธศาสตรที่ 7 สิ่งแวดลอมศึกษา และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป&าประสงค:มุงสูสังคมที่มีองคความรูดานสิ่งแวดลอมและมีการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
เป&าหมาย:

สนับสนุนและบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกระดับเสริมสรางความเขมแข็งดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา และขับเคลื่อนสูสังคมที่มีการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

กลยุทธ:
เสริมสรางความตระหนักรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา และขับเคลื่อนสูสังคมที่มีการผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืน
แผนงาน:
1. โครงการโรงเรียนอีโคสคูลของอาเซียน
2. โครงการสถาบันการศึกษาสีเขียว
3. ขอริเริ่มในการสรางความเขมแข็งดาน การสื่อสาร การใหการศึกษา และการสงเสริมความ
ตระหนักแกสาธารณชนในระดับภูมิภาค
4. การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ภายใตขอ C ความยั่งยืน):
ASCC: C4 Sustainable Consumption and Production
นโยบายและการจัดการเชิงสถาบันที่สรางขึ้นซึ่งรวมการริเริ่มเกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน รวมถึงอาชีพสีเขียว
ในภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัดอาเซียน
แผนงาน 1: โครงการโรงเรียนอีโคสคูลของอาเซียน
1. การพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑที่ดีขึ้นสําหรับโรงเรียน
อีโคสคูลของอาเซียนที่ดีขึ้น
2.การนําเอาแบบปฏิบัติที่ดีของบรรดาโรงเรียนอีโคสคูลมาปฏิบัติ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
3.การเรียนรู/การเรียนการสอนระดับภูมิภาคดานสิ่งแวดลอม
ศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียน
4. การยกระดับความรวมมือระหวางโรงเรียนอีโคสคูลกับรัฐบาล
ทองถิ่นเพื่อชวยในการพัฒนาเมืองสีเขียว

ตัวชี้วัดประเทศไทย
1.เกณฑ/แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล
2. ศูนยเรียนรูโรงเรียนอีโคสคูล
3. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียนอีโคสคูล
4. เมืองสิ่งแวดลอมยัง่ ยืนที่มโี รงเรียนอีโคสคูลอยูในพื้นที่
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ตัวชี้วัดอาเซียน
แผนงาน 2: โครงการสถาบันการศึกษาสีเขียว
5.แนวทางและหลักเกณฑของอาเซียนสําหรับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เปTนมิตรกับสิง่ แวดลอม
6. การจําลองแบบปฏิบัติที่ดีของสถาบันอุดมศึกษาที่เปTนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวชี้วัดประเทศไทย
5. เกณฑ/แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
6. ตนแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว

แผนงาน3:ขอริเริ่มในการสรางความเขมแข็งดาน การสื่อสาร การใหการศึกษา และการส8งเสริมความตระหนักแก8สาธารณชนในระดับ
ภูมิภาค
7. พัฒนาฐานขอมูลสิ่งแวดลอมศึกษาอาเซียน(ASEAN
Environmental Education Inventory Database)
8. โอกาสในการสงเสริมและฝaกอบรมดานสิง่ แวดลอมศึกษาใน
อาเซียน และเอกสารที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษา
9. การมีสวนรวมอยางแข็งขันของเยาวชนผูมีอํานาจในการ
สงเสริมการคุมครองสิ่งแวดลอม

7. ฐานขอมูลสิ่งแวดลอมศึกษาประเทศไทย (Thailand Environmental
Education Inventory Database –TEEID)
8. หลักสูตรฝaกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา
9. มีเวทีเยาวชนดานสิ่งแวดลอมระดับประเทศ

แผนงาน4: การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
10.การเสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
(PPPs)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
11. การสรางความตระหนักและมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียใน
การดําเนินงานการผลิตและการบริโภคที่งยืน

10. ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (PPPs)ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
11. แผนการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยงั่ ยืน
12. ฐานขอมูลการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
13. แนวทางที่ดีดานการผลิตและการบริโภคที่ยงั่ ยืน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 สิ่งแวดลอมศึกษา และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใตASPEN

แผนงาน 1: โครงการโรงเรียนอีโคสคูลของอาเซียน
ตัวชี้วัด ASEAN
1. ทบทวนและปรับปรุง
1.การพัฒนาแนวทางและ แนวทางที่มีอยูของอาเซียน
หลักเกณฑสําหรับโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียนอีโคส
อีโคสคูลของอาเซียนที่ดีขึ้น คูลรวมทั้งเกณฑของอาเซียน
สําหรับโรงเรียนอีโคสคูล
ตัวชี้วัดประเทศไทย
1. เกณฑ/แนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนอีโคส
คูล

ตัวชี้วัดASEAN

2. การนําเอาแบบปฏิบัติ
ที่ดีของบรรดาโรงเรียน
อีโคสคูลมาปฏิบัติใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน

โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน

หน8วยงาน

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนและปรับปรุง
คูมือโรงเรียนอีโคสคูล
อาเซียน

สส.

- แหลงทุน
สนับสนุนของ
อาเซียน อยู
ระหวางเสนอ
proposal

1. โรงเรียนอีโคสคูล
ของประเทศสมาขิก
อาเซียนมีคมืู อ
การดําเนินงานที่
เหมาะสมและ
สอดคลองกับ
สถานการณปgจจุบัน
2. การดําเนินงาน
โรงเรียนอีโคสคูลมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สส.

อยูระหวางเสนอ
proposal

โรงเรียนอีโคสคูล
อาเซียนมีความรวมมือ
ในการดําเนินงาน
รวมกัน สงผลใหเกิด
การพัฒนาโครงการฯ
อยางยั้งยืน

2. มอบรางวัลโรงเรียน
อีโคสคูลใหกับโรงเรียนไดรับ
การคัดเลือกจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน
3. จัดตั้งเครือขายอาเซียน 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเวทีความคิดเห็นของ
โรงเรียนอีโคสคูลอาเซียน
โรงเรียนอีโคสคูล

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใตASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน

หน8วยงาน

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคูมือกิจกรรมการ
เรียนรูสิง่ แวดลอมศึกษาของ
ภูมิภาคอาเซียน

สส.

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

4. ดําเนินการโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนหรือ
โครงการนํารอง
ตัวชี้วัดประเทศไทย
2. ศูนยเรียนรูโรงเรียน
อีโคสคูล
ตัวชี้วัด ASEAN
3.การเรียนรู/การเรียนการ
สอนระดับภูมิภาคดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ
ภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัดประเทศไทย

3. หลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาของโรงเรียนอีโคส
คูล

5. ดําเนินการประเมิน
พื้นฐานและประเมินผลการ
ดําเนินการตามขอบเขตที่
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาที่
มีอยูในโรงเรียนและ
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)
6. จัดประชุม/สัมมนา การ
พัฒนาคูมือการเรียนรู/การ
สอนสิ่งแวดลอมศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวชี้วัดASEAN
4.การยกระดับความ
รวมมือระหวางโรงเรียน

แหลงทุน
สนับสนุนของ
อาเซียน

เลื่อนจัดกิจกรรมเปTน
ปi 2563 เนื่องจาก
Project Proposal
ยังไมไดรับการอนุมัติ
จากแหลงทุน

7. จัดสัมมนาเพื่อสงเสริมและ
ขยายการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาและขยาย
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ตัวชี้วัด

กิจกรรมภายใตASPEN

อีโคสคูลกับรัฐบาลทองถิ่น ขอบเขตความรวมมือกับ
เพื่อชวยในการพัฒนาเมือง โครงการเมืองตนแบบ
สีเขียว
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
(Environmental
ตัวชี้วัดประเทศไทย
Sustainable City Model
4. เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน Cities: ESC Model Cities)
ที่มีโรงเรียนอีโคสคูลอยู สําหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน
ในพื้นที่
แผนงาน 2: โครงการสถาบันการศึกษาสีเขียว
ตัวชี้วัดASEAN
1. พัฒนาแนวทางและ
5. แนวทางและหลักเกณฑ หลักเกณฑของอาเซียน
ของอาเซียนสําหรับ
สําหรับสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เปTนมิตร
ระดับอุดมศึกษาที่เปTนมิตร กับสิ่งแวดลอม
กับสิ่งแวดลอม
2. มอบรางวัล
สถาบันการศึกษา
ตัวชี้วัดประเทศไทย
ระดับอุดมศึกษาที่เปTนมิตร
กับสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
5. เกณฑ/แนวทางการ
คัดเลือกจากประเทศ
พัฒนามหาวิทยาลัยสี
สมาชิกอาเซียนโดยมีความ
เขียว
เชื่อมโยงกับการมอบรางวัล
โรงเรียนอีโคสคูลของ
อาเซียน

โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน

1. โครงการฝaกอบรมเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัติงานดาน
สิ่งแวดลอมของนักศึกษา
และอาจารย

หน8วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

งบประมาณปi
พ.ศ. 2563/
200,000 บาท
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดASEAN
6. การจําลองแบบปฏิบัติที่
ดีที่สุดของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปTน
มิตรกับสิ่งแวดลอมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

กิจกรรมภายใตASPEN

โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน

หน8วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

3. จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางอาเซียนที่
มีอยูในโรงเรียนตางๆรวมถึง
เกณฑสําหรับโรงเรียนEcoSchools
4. จัดตั้งเครือขายอาเซียน
และเวทีแสดงความคิดเห็น
สําหรับโรงเรียนอีโคสคูลใน
อาเซียน

ตัวชี้วัดประเทศไทย
6. ตนแบบมหาวิทยาลัยสี
เขียว
แผนงาน 3: ขอริเริ่มในการสรางความเขมแข็งดาน การสื่อสาร การใหการศึกษา และการส8งเสริมความตระหนักแก8สาธารณชนในระดับภูมิภาค
ตัวชี้วัดASEAN
1.เสริมสรางเนื้อหาของ
7. พัฒนาฐานขอมูล
ฐานขอมูลสิ่งแวดลอมศึกษา
สิ่งแวดลอมศึกษาอาเซียน อาเซียน (AEEID)และ
(ASEAN Environmental ปรับปรุงขอมูลและขอมูล
Education Inventory
อยางสม่ําเสมอ
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน

ตัวชี้วัดประเทศไทย
7. ฐานขอมูลสิ่งแวดลอม
ศึกษาประเทศไทย
(Thailand
Environmental
Education Inventory
Database -TEEID)

2. ออกแบบแนวคิดของ
ฐานขอมูลสิ่งแวดลอมศึกษา
อาเซียน (AEEID)ใหนาสนใจ
ยิ่งขึ้น
3. ดําเนินกิจกรรมสงเสริม
การใช ฐานขอมูล
สิ่งแวดลอมศึกษาอาเซียน

ตัวชี้วัดASEAN
8. โอกาสในการสงเสริม
และฝaกอบรมดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาใน
อาเซียน และเอกสารที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ศึกษา

4.จัดทําคูมือการฝaกอบรม
เรื่องสิง่ แวดลอมศึกษา
อาเซียนสําหรับนักการศึกษา
5. ดําเนินการอบรมครูและ
อาจารยที่ดําเนินงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา
6. มีสวนรวมในเชิงรุกและ โครงการฝบอบรมหลักสูตร
สิ่งแวดล"อมศึกษา
การริเริ่มกรอบการทํางาน
ระดับโลกที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมศึกษา

ตัวชี้วัดประเทศไทย
8. หลักสูตรฝaกอบรม
สิ่งแวดลอมศึกษา

หน8วยงาน

อสส. รวมกับองคกร
การศึกษาและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
โลก
(EECG)สหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)

อสส./ 340,000
บาท

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

1. ผูผานการอบรมมี
ความรู ความเขาใจใน
การจัดการดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาของ
แหลงเรียนรู และ
สามารถนําไป
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานของสวน
สัตว และจัดกิจกรรม
งานอาสาสมัครของ
สวนสัตวที่มาสนับสนุน
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน

หน8วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ได
2. ผูที่ผานการ
ฝaกอบรมเปTนบุคลากร
ที่มีศักยภาพในการ
สนับสนุนใหสวนสัตว
เปTนแหลงเรียนรู และ
สามารถถายทอด
ความรูดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา และสามารถ
ดูแลอาสาสมัครของ
สวนสัตวไดชัดเจนขึ้น
3. องคการสวนสัตว
สามารถจัดเก็บองค
ความรูจากการ
ฝaกอบรมมาพัฒนา
แหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ตนแบบประเภทสวน
สัตว เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาเปTนสังคมแหง
การเรียนรูในระดับ
นานาชาติอยางยั่งยืน
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ตัวชี้วัด ASEAN
7. ดําเนินการประชุม
9. การมีสวนรวมอยางแข็ง เยาวชนอาเซียนดาน
ขันของเยาวชนผูมีอํานาจ สิ่งแวดลอม
ในการสงเสริมการคุมครอง
สิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน

หน8วยงาน

- จัดเวทีเยาวชอาเซียนดาน
สิ่งแวดลอม (ASEAN Youth
Environment Forum)

สส.

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)
- แหลงทุน
สนับสนุนของ
อาเซียน
- สส.

ตัวชี้วัดประเทศไทย
9. มีเวทีเยาวชนดาน
สิ่งแวดลอมระดับประเทศ

8. พัฒนารูปแบบการรับรูที่
เปTนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สําหรับเยาวชน (สิงคโปร
และบรูไนดารุสซาลาม)
9. สนับสนุนขอริเริ่มการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
ในระดับภูมิภาคที่มีเยาวชน
เปTนผูนํา

- งานพิธีมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติ โครงการดําเนิน
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ
เยาวชนภายในมหาวิทยาลัย
(Green Youth)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด
1. เยาวชนมีความรู
ความเขาใจ ปgญหา
สิ่งแวดลอมใน
ภูมิภาคอาเซียน และ
มีสวนรวมลงมือ
ปฏิบัติการแกไข
ปgญหาดวยตัวเอง
2. เครือขายเยาวชน
อาเซียนมีความ
เขมแข็งในการ
ดําเนินกิจกรรม
สิ่งแวดลอม

สส.
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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แผนงาน 4: การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด ASEAN
1. ดําเนินการโครงการผูนํา
10.การเสริมสรางความ
อาเซียนสําหรับผูกําหนด
รวมมือระหวางภาครัฐและ นโยบายและผูนําธุรกิจดาน
เอกชน (PPPs)เพื่อเพิ่ม
การบริโภคอยางยัง่ ยืนและ
ประสิทธิภาพการใช
การปฏิบัติในการผลิต เชน
ทรัพยากรอยางมี
การจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ในการใชพลังงาน
ตัวชี้วัดประเทศไทย
10. ความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน (PPPs)
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

2.พัฒนาขอริเริ่มรวมกับ
ภาคเอกชนในการ
ดําเนินการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน โดยเนนที่
กิจกรรมดานความ

โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน

หน8วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)

1. โครงการผลิตภัณฑแปร
มหาวิทยาลัย
รูปไวนและเพื่อนมเปรี้ยว
เทคโนโลยีราชมงคล
สุขภาพ
พระนคร
จากเห็ด ณ ชุมชนฟารมเห็ด
กลางบาน จังหวัดปทุมธานี
(งานวิจัย)
2. โครงการการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เครื่อง
เทคโนโลยีราชมงคล
คั่วกาแฟเพื่อเพิ่ม
พระนคร
ประสิทธิภาพในการผลิต ณ
กลุมผูปลูกกาแฟ จังหวัดเลย

งบประมาณปi
พ.ศ.2562-2563
/60,000 บาท

3. โครงการแปรรูปสับปะรด
มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

งบประมาณปi
พ.ศ. 2563/
150,000 บาท

1. โครงการสงเสริมการผลิต
และบริโภคที่เปTนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม
- โครงการสงเสริมการผลิตที่
เปTน

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

งบประมาณปi
พ.ศ. 2563/
200,000 บาท

สส.
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รับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social
Responsibility: CSR)

ตัวชี้วัด ASEAN
11. การสรางความ
ตระหนักและมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสียในการ
ดําเนินงานการผลิตและ
การบริโภคที่ยงั่ ยืน

1.ดําเนินการการจัดเวที
เสวนาอาเซียนสําหรับผูมี
สวนไดสวนเสียเพื่อสราง
ความตระหนักและมีสวน
รวมในการดําเนินการผลิต
และการบริโภคที่ยงั่ ยืนและ
การดําเนินงานอื่นๆ ที่
ตัวชี้วัดประเทศไทย
เกี่ยวของ (เชน การจัดการ
11. แผนการขับเคลื่อนการ ขยะอยางมีประสิทธิภาพ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และประสิทธิภาพในการใช
12. ฐานขอมูลการผลิต
พลังงาน)

โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Green
Production)
- โครงการสงเสริมการ
บริการที่เปTนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมประเภทโรงแรม
(Green Hotel)
- โครงการสงเสริมการ
บริการที่เปTนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมประเภท
ภัตตาคาร (Green
Restuarant)
- โครงการสํานักงานสีเขียว
(Green office)
1. จัดประชุมเชิงปกฏิบัติ
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียนดวยการ
ผลิตและ
การบริโภคที่ยงั่ ยืนในวันที่
29 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเจาพระยาปารค

หน8วยงาน

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

สส. รวมกับ
เครือขาย
สงเสริม
การผลิตและ
การบริโภคที่
ยั่งยืน
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โครงการ/กิจกรรมของ
หน8วยงาน

และการบริโภคที่ยงั่ ยืนของ
ประเทศไทย
13. แนวทางที่ดีดานการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

2. จัดทําเอกสารการศึกษา
และการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน

1. การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อใหความรูและ
สรางความตระหนักเกี่ยวกับ
การบริโภคอยางยัง่ ยืนใน
สถานศึกษา
(ระดับอุดมศึกษา)
1.1 กิจกรรมการประกวด
สุนทรพจน ในหัวขอ “การ
บริโภคอยางยั่งยืนในยุค
ดิจิทัล”

หน8วยงาน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค

1.2 กิจกรรมการประกวดคํา สํานักงาน
คณะกรรมการ
ขวัญในหวขอ บริโภค
คุมครองผูบริโภค
ทรัพยากรที่คุมคา มุงสูวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน
4. การจัดทําเอกสารให
ความรูเกี่ยวกับการบริโภค
อยางยัง่ ยืน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค

ระยะเวลาดําเนินการ(ปC พ.ศ.)
แหล8
61 62 63 64 65 66 67 68 งบประมาณ/
จํานวน (บาท)
งบประมาณ
งบรายจายอื่นของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค

ผลลัพธที่คาดหวัง
ตามตัวชี้วัด

งบประมาณ
งบรายจายอื่นของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
งบประมาณ
งบรายจายอื่นของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
งบประมาณ
งบรายจายอื่นของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
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