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ยุทธศาสตร
 ที่ 4 ส่ิงแวดล�อมเมืองที่ย่ังยืน 
 

เป�าประสงค
: เมืองและชุมชนในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ย่ังยืนบนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป�าหมาย: ประเทศไทยมีเมืองและชุมชนท่ีเป&นมิตรต(อส่ิงแวดล,อม และมีระบบนิเวศที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิต

และส่ิงแวดล,อม มีความสอดคล,องกับมาตรฐานสากล และสามารถเป&นพื้นท่ีตัวอย(างให,กับอาเซียน 
เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย(างย่ังยืน 

กลยุทธ
: 
1. เสริมสร,างจิตสํานึกแก(ทุกภาคส(วนในการบริหารจัดการเมืองและชุมชนอย(างเป&นมิตรต(อ

ส่ิงแวดล,อม 
2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเมือง/ชุมชน องค8กรปกครองส(วนท,องถ่ินในการบริหาร

จัดการเมืองและชุมชนไปสู(การเป&นเมืองส่ิงแวดล,อมท่ีย่ังยืน 
3. พัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดให,ได,ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดอาเซียน 
4. จัดทําและขับเคล่ือนแผนแม(บทการจัดการส่ิงแวดล,อมเมืองและชุมชน/ยุทธศาสตร8การพัฒนา

เมืองส่ิงแวดล,อมย่ังยืนระยะ 20 ป> 
5. จัดทําและขับเคล่ือน (ยุทธศาสตร8) แนวทางความร(วมมืออาเซียนด,านส่ิงแวดล,อมเมืองที่ย่ังยืน 
6. พัฒนาระบบข,อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง 
7. พัฒนาเครื่องมือ กลไก องค8ความรู, และนวัตกรรม ด,านการบริหารจัดการเมืองและชุมชนอย(าง

เป&น มิตรต(อส่ิงแวดล,อม 
8. ผลักดันให,มีเวทีระดับประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมือง

และชุมชนที่เป&นมิตรต(อส่ิงแวดล,อม 
9. พัฒนาและผลักดันให,มีเครือข(ายอาเซียนระหว(างสาขา (cross - sectoral areas) เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพความร(วมมืออาเซียนด,านส่ิงแวดล,อมเมืองท่ีย่ังยืน 
10. พัฒนาและผลักดันมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล,อมเมืองและชุมชนอย(างย่ังยืน และตัวช้ีวัด

อาเซียนด,านส่ิงแวดล,อมเมืองท่ีย่ังยืนไปใช,ประโยชน8อย(างเป&นรูปธรรม 
 

แผนงาน: 
1. การวางแผนการพัฒนาและการดําเนินงานด,านการบริหารจัดการเมืองอย(างย่ังยืน 
2.การส(งเสริมและพัฒนาเมืองคาร8บอนตํ่า เมืองท่ีเป&นมิตรต(อส่ิงแวดล,อม และเมืองท่ีมีภูมิคุ,มกัน 

ต(อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตัวชี้วัดตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ภายใต�ข�อ C ความย่ังยืน): 
ASCC: C2 Environmentally Sustainable Cities 
จํานวนข,อริเริ่มในการส(งเสริมความร(วมมือของผู,มีส(วนได,เสียสําหรับการวางแผนเมืองส่ิงแวดล,อมย่ังยืนของภูมิภาค
อาเซียน 
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ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 
แผนงาน 1: การวางแผนการพัฒนาและการดําเนินงานด�านการบริหารจัดการเมืองอย4างย่ังยืน 
 
1. รับรองตัวช้ีวัดอาเซียนด,านส่ิงแวดล,อมเมืองท่ียัง่ยืนท่ีสําคัญ 

(ASEAN ESC Key Indicators) ด,านอากาศ ด,านนํ้า ด,านการ
จัดการขยะและพื้นท่ีสีเขียว รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ
(Clean Air, Clean water, Clean Land)  

2. รางวัลอาเซียนด,านส่ิงแวดล,อมเมืองท่ียัง่ยืน (ASEAN 
Environmentally Sustainable Cities (ESC) Awards) 

3. จัดทําคู(มืออาเซียนสําหรับการวางแผนและพัฒนาเมืองท่ียัง่ยืน 
รวมท้ังแหล(งอ,างอิงแบบปฏิบัติที่ดดี,านส่ิงแวดล,อมเมืองท่ียัง่ยืน 

4.เพ่ิมขีดความสามารถ ความเป&นผู,นํา และความเช่ียวชาญของผู,นํา
เมืองอาเซียนและองค8กรผู,มีส(วนได,เสียในท,องถ่ินเพ่ือยกระดับ
การเข,าถึงเมืองสะอาด พื้นท่ีสีเขียวสาธารณประโยชน8 อากาศ
บริสุทธ์ิ น้ําสะอาดและปลอดภัย และระบบสุขาภิบาลท่ีดี 

5.สนับสนุนการประสานงานร(วมกับสําหรับเครือข(ายและระหว(าง
เครือข(ายในระดับท,องถ่ิน รวมถึงระดับจงัหวัดภูมิภาครัฐอําเภอ
และท,องถ่ิน 

6. ประสานงานระหว(างสาขาหรือกับหน(วยงานและภาคส(วนท่ี
เก่ียวข,องในการวางผังเมืองการวางแผนและพัฒนาเมืองอย(าง
ยั่งยืน 

 
1. ข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะของประเทศไทยสําหรับการพัฒนาและ

ปรับปรงุตัวช้ีวัดอาเซียนด,านส่ิงแวดล,อมเมืองท่ียัง่ยืน ท่ีได,รับการ
รับรองในคณะทํางานอาเซียนด,านส่ิงแวดล,อมเมืองท่ียั่งยืน 

2. เมือง (เทศบาล) ของประเทศไทยได,รับรางวัลอาเซียนด,าน
ส่ิงแวดล,อมเมืองท่ีย่ังยืน (ASEAN Environmentally 
Sustainable Cities (ESC) Awards)(ปeจจุบันกําหนดทุก 4 ป> ครั้ง
ต(อไปป> 2564) 

3. เพิ่มขีดความสามารถความเป&นผู,นํา และความเช่ียวชาญของผู,นํา
เมืองและองค8กรผู,มีส(วนได,เสียในท,องถ่ินเพื่อยกระดับการเข,าถึง
เมืองสะอาด พ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณประโยชน8 อากาศบริสุทธ์ิ น้ํา
สะอาดและปลอดภัย และระบบสุขาภิบาลท่ีดี 

4. สนับสนุนการประสานงานระหว(างเครือข(ายในระดับท,องถ่ิน 
ระดับชาต ิและระดับภูมิภาค 

5. ประสานงานระหว(างหน(วยงานและภาคส(วนท่ีเก่ียวข,องในการวาง
ผังเมือง การวางแผนและพัฒนาเมอืงอย(างยั่งยืน 

6. ประเทศไทยจัดเวทีระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาต ิเพ่ือ
เผยแพร(และส(งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองและ
ชุมชนท่ีเป&นมิตรต(อส่ิงแวดล,อม 

7. ประเทศไทยมีข,อริเริ่มด,านนโยบาย ยุทธศาสตร8 แนวทาง โครงการ  
แผนงานและกิจกรรมด,านการ บรหิารจัดการและส(งเสรมิ
ส่ิงแวดล,อมเมืองท่ีย่ังยืน  

8. ประเทศไทยมีเครื่องมือ กลไก องค8ความรู, และนวัตกรรมด,านการ 
บริหารจดัการเมืองและชุมชนอย(างเป&นมติรต(อส่ิงแวดล,อม 

9. มีระบบการประเมินตนเองด,านการพัฒนาเมืองย่ังยืน 
10. ยุทธศาสตร8การพัฒนาเมืองยัง่ยืน 20 ป> 
11. มีพื้นท่ีองค8กรปกครองส(วนท,องถ่ินท่ีผ(าน 1) เกณฑ8ประเมินเมือง

ส่ิงแวดล,อมยั่งยืน 2) เกณฑ8เมืองอุตสาหกรรมนเิวศ 
12. มีระบบการเช่ือมโยงและสามารถใช,ประโยชน8ข,อมูลท่ีจัดเก็บตาม

เกณฑ8การประเมินเมืองส่ิงแวดล,อมยั่งยืนร(วมกัน 
13. มีองค8ความรู, นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองยัง่ยืน 
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ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 
แผนงาน 2: การส4งเสรมิและพฒันาเมืองคาร
บอนตํ่า เมืองที่เป6นมิตรต4อส่ิงแวดล�อม และเมืองที่มีภูมิคุ�มกันต4อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

7. เพิ่มจํานวนเมืองในอาเซียนเป&นเมืองคาร8บอนตํ่าและพฒันาขีด
ความสามารถด,านภูมิคุ,มกันต(อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยการบูรณาการเรื่องการปรับตัวและการลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข,าไปในประเด็นแนวทางการ
พัฒนาท่ียัง่ยืน 

8. สาธิตการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การปรับตัวในเมืองของอาเซยีนท่ีได,รับการคัดเลือกหรือเมือง
เปgาหมาย 

9. ประสานงานกับคณะกรรมการอาเซียนด,านการจัดการภัยพิบัติ
(ASEAN Committee on Disaster Management) 

10. บูรณาการเรื่องการสร,างภูมิคุ,มกันต(อต(อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนอีโคสคูลในอาเซยีน 
และในข,อริเริ่มเรื่องโรงเรยีนปลอดภัยและในแนวคิดASEAN 
Green Higher Education 

 

 
14. เพ่ิมจํานวนเมือง (เทศบาล) ท่ีเป&นเมืองคาร8บอนตํ่าและพัฒนาขีด

ความสามารถด,านภูมิคุ,มกันต(อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
15. สาธิตการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การปรับตัวในของเมือง (เทศบาล) ท่ีได,รับการคัดเลือก หรือ
เมืองเปgาหมาย 

16. บูรณาการเรื่องการสร,างภูมิคุ,มกันต(อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา 

17. ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร8 แผนงาน และโครงการท่ี
ส(งเสริมและพัฒนาเมืองคาร8บอนต่าํ เมืองท่ีเป&นมิตรต(อ
ส่ิงแวดล,อม และเมืองท่ีมีภูมิคุ,มกันต(อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

18. ประเทศไทยมีเมือง (เทศบาล) ตัวอย(าง ประเภทเมืองคาร8บอนต่าํ 
เมืองท่ีเป&นมิตรต(อส่ิงแวดล,อม และเมืองท่ีมีภูมิคุ,มกันต(อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต�ยุทธศาสตร
ที่ 4 สิงแวดล�อมเมืองที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ

หน4วยงาน 
หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/

จํานวนเงิน (บาท) 
ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 

ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

แผนงาน 1: การวางแผนการพัฒนาและการดําเนินงานด�านการบริหารจัดการเมืองอย4างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดอาเซียน 
1. รับรองตัวชี้วัดอาเซียนด,าน
สิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืนที่สําคญั 
(ASEAN ESC Key Indicators) 
ด,านอากาศ ด,านน้ํา ด,านการ
จัดการขยะและพื้นที่สีเขียว 
รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ(Clean Air, Clean 
water, Clean Land)  
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
1. ข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะ
ของประเทศไทยสําหรบัการ
พัฒนาและปรับปรงุตัวชี้วัด
อาเซียนด,านสิ่งแวดล,อมเมืองที่
ยั่งยืน ที่ได,รับการรับรองใน
คณะทํางานอาเซียนด,าน
สิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืน 

 
1. ทบทวนและปรับปรุง
ตัวชี้วัดอาเซียนด,าน
สิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืนที่
สําคัญ (ASEAN Key ESC 
Indicator) ด,านอากาศ 
ด,านน้ํา ด,านการจัดการขยะ
และพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (clean air, clean 
water, clean land) 

 
1. กิจกรรมการพัฒนาเกณฑ8
และตัวชี้วัดอาเซียนด,าน
สิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืน:
ข,อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ
ตัวชี้วัดด,านอากาศ ด,านน้ํา 
ด,านการจดัการขยะและพื้นที่
สีเขียว รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
(clean air, clean water, 
clean land)(The 
development of the 
Indicators for ASEAN 
Environmentally 
Sustainable Cities: 
Recommendations for 
the Revisions ) 

 
สผ. 

         
อยู(ระหว(างการ
จัดหาแหล(งทุน 

 
ประเทศไทยและ
อาเซียนมีเกณฑ8และ
ตัวชี้วัดอาเซียนด,าน
เมืองสิ่งแวดล,อมที่มี
มาตรฐานและเป&นที่
ยอมรับสําหรับใช,ในการ
ส(งเสริมและผลักดัน
เมืองสิ่งแวดล,อมยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากลและ
สอดคล,องกับเปgาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. คู(มือสําหรับวางผังเมือง
อย(างั่ยืน 

ก.
มหาดไทย
(กรมโยธา 
ธิการและ
ผังเมือง) 

        กรมโยธาธิการฯ 
26,000,000บาท 

1. เพื่อให,มีเอกสาร 
วิชาการเป&นเกณฑ8และ 
มาตรฐานสําหรับเป&น 
กรอบแนวทางในการ 
วางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมเพื่อให, 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

เกิดการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
2. การวางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมในความ 
รับผิดชอบของแต(ละ 
หน(วยงานที่เกี่ยวข,อง 
จะได,มีเกณฑ8และ 
มาตรฐานที่ยดึถือและ 
ปฏิบัติในแนวทาง 
เดียวกัน 
3. มีหลักเกณฑ8และ 
มาตรฐานที่ใช,ในการ 
พิจารณาให,ความเห็น 
ทางด,านวิชาการทาง 
ผังเมืองร(วมกัน 
4. เพื่อให,ได,เกณฑ8และ 
มาตรฐานในการวาง 
และจัดทําผังเมืองรวม 
ที่สอดคล,องตาม 
พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง  
พ.ศ.2562 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

3. โครงการบูรณาการจัดทํา
ผังเมืองรวมแบบปรับตัวต(อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ก.
มหาดไทย
(กรมโยธา 
ธิการและ
ผังเมือง) 
และ GIZ 

        งบประมาณจาก 
GIZ 

1. แนวทางในการ 
วางแผนพัฒนาและ 
การวางผังตามแนว 
ทางการปรับตัวเพื่อ 
เสริมสร,างภูมิคุ,มกัน 
ต(อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศใน 
อนาคต (Adaptive 
Spatail Planning 
Strategies และ 
สามารถนํามา 
ประยุกต8ใช,ในงาน 
ผังเมือง 
2. ข,อเสนอแนะและ 
ความเห็นต(อ (ร(าง) 
ผังอนุภาค ผังจงัหวัด 
ผังเมืองรวมและพื้นที่ 
เฉพาะตามแนวทาง 
การปรับตัวต(อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในอนาคต 
3 แนวทางการวาง 
ผังเมืองเชิงปรับตัว 
ต(อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

ตัวชี้วัด ASEAN 
2. รางวัลอาเซียนด,าน
สิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืน(ASEAN 
Environmentally 
Sustainable Cities (ESC) 
Awards) 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
2. เมือง (เทศบาล) ของประเทศ
ไทยได,รับรางวัลอาเซียนด,าน
สิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืน(ASEAN 
Environmentally 
Sustainable Cities (ESC) 
Awards) (ปeจจุบันกําหนดทุก 4 
ป> ครัง้ต(อไปป> 2564) 
 

 
2. ใช,ตัวชี้วัดที่ได,รับการ
รับรองเป&นพื้นฐานในการ: 
(1) คัดเลือกเมืองสําหรับ
รางวัลอาเซียนด,าน
สิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืนและ 
(2) กําหนดโครงการและ
การร(วมมือกับผู,บริจาค 
(donor) และผู,มีส(วนได,เสีย 
(stakeholder) เพื่อ
เสริมสร,างศักยภาพ 

 
1.กิจกรรมการคัดเลือกเมือง 
(เทศบาล) ของประเทศไทย
เพื่อเข,ารับรางวัล ASEAN 
ESC Awards และ 
Certificates of 
Recognition 
(หมายเหต:ุ ในปeจจุบันจัด
ประกวดทุก 4 ป> ตั้งแต(ป> 
2560 ครั้งต(อไปจัดในป> 
2564 ทั้งนี้ ในป>ก(อนการจัด
ประกวด ต,องจัดให,มีกิจกรรม
การเผยแพร(และเชิญชวน
เมือง (เทศบาล) ทั่วประเทศที่
เข,าเกณฑ8คัดเลือกเข,าร(วม
การคัดเลือกเบื้องต,น) 

 
สผ. 

         
สผ. 

 
1. เมือง (เทศบาล) ของ
ประเทศไทยได,รับการ
ยอมรับด,านการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล,อมเมือง
ยั่งยืนในระดับภูมิภาค
และนานาชาติ  
2. บทเรียนจากการ
ดําเนินงานของเมือง 
(เทศบาล) ของประเทศ
ไทย เป&นต,นแบบเพื่อ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
นําไปประยุกต8ใช,
ประโยชน8ต(อไป 

  2. การประเมินเมือง
สิ่งแวดล,อมยั่งยืนระดับภาค
และระดับประเทศ 

สส. 
 

 

        8.6 ล,านบาท 
(ตัดโอน
งบประมาณให, 
สสภ. 16 แห(ง 
ดําเนินการในส(วน
ของการประเมิน
ระดับภาค 5.6 
ล,านบาท)  

1แบบอย(างการ
ดําเนินงานที่ด.ีเมือง
สิ่งแวดล,อมยั่งยืนระดับ
ภาคและระดับประเทศ 
2.เสริมสร,างเครือข(าย
การพัฒนาเมืองในระดับ
ท,องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

  3. การมอบรางวัลเมือง
สิ่งแวดล,อมยั่งยืนระดับภาค
และระดับประเทศ 

สส.         4.5 ล,านบาท 1.ยกย(องเชิดชูเกียรติ
เทศบาลที่เป&นแบบอย(าง
การดําเนินงานที่ดดี,าน
การพัฒนาเมืองตาม
ตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล,อม
ยั่งยืน 
2. ส(งเสริมและเผยแพร(
แบบอย(างการ
ดําเนินงานที่ดีด,านการ
พัฒนาเมืองตามตัวชี้วัด
เมืองสิ่งแวดล,อมยั่งยืน 
3.เวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู,และกระตุ,น สร,าง
แรงบันดาลใจให,กับ
องค8กรปกครองส(วน
ท,องถิ่น ในการพัฒนา
เมืองตามตัวชี้วัดเมือง
สิ่งแวดล,อมยั่งยืน  

  4. โครงการวางแผนและ
จัดทําผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
ชุมชนเมืองหลักและเมืองรอง 
 
 

ก.
มหาดไทย
(กรมโยธา 
ธิการและ
ผังเมือง) 

        กรมโยธาธิการฯ 

217,000,000

บาท (จํานวน 17

โครงการ) 

1. เพื่อให,มีผังพัฒนา 
พื้นที่เฉพาะเป&นกรอบ 
การพัฒนาพื้นที่ชุมชน 
2. การจัดทําผังย(าน 
(District Plan)เพื่อ 
ให,เกิดการอนุรักษ8และ 
ฟxyนฟูสภาพเมือง 
ให,สวยงาน เหมาะสม 

 



133 

 

ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

และยั่งยืน 
3 มีโครงการพัฒนา 
ตามผังและแบบ 
ก(อสร,างพร,อมบัญชี 
แสดงงบประมาณ 

5. โครงการเสริมสร,างความ
เข,มแข็งชุมชนและท,องถิ่นใน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล,อมเพื่อสุขภาพ 

กรม
อนามัย/ 
กระทรวง 
สาธารณสุ
ข 

        กรมอนามัย/ 3.5
ล,านบาท ต(อป> 

ประเทศไทยมีชุมชนและ
ท,องถิ่น ที่มีศักยภาพใน
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล,อมเพื่อสุขภาพ
และเมืองน(าอยู( เพิ่มขึ้น
ต(อเนื่อง 
 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีอนามัย
สิ่งแวดล,อมสําหรับชุมชนที่
เอื้อ 

กรม
อนามัย/ 
กระทรวง 
สาธารณสุ
ข 

        กรมอนามัย/ 
 -ป> 2561 1.6 
ลบ. 
 -ป> 25621.99 
ลบ.  
-ป> 2563 0.95 
ลบ. 

1.มีชุมชนต,นแบบการ
พัฒนานวัตกรรมอนามัย
สิ่งแวดล,อมชุมชนและ
ท,องถิ่น  
2.มีเครือข(ายชุมชน
เข,มแข็งด,านอนามัย
สิ่งแวดล,อมเชื่อมโยงทุก
ภาค 

3. ส(งเสริมและสนับสนุน
การริเริ่มระดับประเทศใน
การสร,างแรงจูงใจเพื่อให,มี
การดําเนินงานเรื่องเมืองให,

7. กิจกรรมภายใต,โครงการ
จัดการสิ่งแวดล,อมเมืองและ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

สผ.         สผ. เมือง (เทศบาล) 
เปgาหมายมีแนวทาง 
การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

เกิดประสิทธิภาพ อาเซียน บริหารจดัการ
สิ่งแวดล,อมเมืองอย(าง
ยั่งยืน 

2. กิจกรรมการส(งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชุมชน การจัดการสิ่งแวดล,อม
ในวัด 
 

สสภ.3 
สสภ.5 
สสภ.13 

        สส. พื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชุมชนเพิ่มขึ้น  สร,าง
สภาพแวดล,อมที่ดี 

3. กิจกรรมการส(งเสริมเมือง
สิ่งแวดล,อม ยั่งยืน (Green 
City) 

สป.ทส.โดย 
สสภ. 1-16 

        สส. มีต,นแบบเมือง
สิ่งแวดล,อมยั่งยืนในด,าน
การจัดการขยะมูลฝอย 

4. โครงการส(งเสรมิการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยให,ถูกต,องเป&นไป
ตามหลักวิชาการ 
 

สป.ทส.โดย 
สสภ. 1-16 

        สป.ทส. 
60.24 ล,านบาท 
(ป>งบประมาณ 

63) 

ท,องถิ่นมีการจัดการ 
ขยะมูลฝอยถูกต,อง 
ตามหลักวิชาการ 
ลดผลกระทบ ต(อ 
สิ่งแวดล,อม 

5. แผนปฏิบัติการการจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน "จงัหวัด
สะอาด" 

กรม
ส(งเสริม 

การ
ปกครอง 
ท,องถิ่น 

        กรมส(งเสรมิการ
ปกครองท,องถิ่น/ 
17,000,000 บาท 

ช(วยให,เกิดการนําขยะ
มูลฝอยกลับมาใช,
ประโยชน8มากขึ้นพร,อม
ทั้งช(วยสร,างจติสํานึกให,
ประชาชนและทุกภาค
ส(วนในสังคม เห็น
ความสําคัญของการ
แก,ไขปeญหาขยะมูลฝอย
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

มากยิ่งขึ้นขยะมูลฝอย
มากยิ่งขึ้นสําหรับจังหวัด
ที่ได,รับรางวัลชนะเลิศ
จังหวัดสะอาด ประจาํป> 
2561 ได,แก( จังหวัด
ลําพูน (ประเภทจังหวัด
ขนาดเล็ก) จงัหวัดเลย 
(ประเภทจังหวัดขนาด
กลาง) 
 

5. โครงการสร,างเมืองที่
ปลอดภัยและสามารถปรับตัว
ต(อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

ก.
มหาดไทย 

 

        องค8กรความ
ร(วมมือระหว(าง
ประเทศของญี่ปุ|น 
(Japan 
International 
Cooperation 
Agency: JICA) 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

6. โครงการการจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติและ
ภูมิอากาศสําหรับการวางผัง
เมืองในอาเซียน(Disaster 
and Climate Risk 
Management for Urban 
Planners in ASEAN) 
 

ก.
มหาดไทย 

        ศูนย8การจัดการ
ด,านสิ่งแวดล,อม
นานาชาติ 
(International 
Centre for 
Environmental 
Management : 
ICEM) ผู,แทน
ธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian 
Development 
Bank : ADB) 

 

ตัวชี้วัด ASEAN 
3. จัดทําคู(มืออาเซียนสําหรับ
การวางแผนและพัฒนาเมืองที่
ยั่งยืน (รวมทั้งแหล(งอ,างอิงการ
ปฏิบัติที่ดีด,านสิ่งแวดล,อมเมืองที่
ยั่งยืน) 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
6. ประเทศไทยจัดเวที
ระดับประเทศ ภูมิภาค และ
นานาชาติ เพื่อเผยแพร(และ
ส(งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร

 
1. จัดเวทีในระดับภูมิภาคที่
เกี่ยวข,องกับการดําเนินงาน
เมืองสิ่งแวดล,อมที่ยั่งยืน
อย(างต(อเนื่องเช(น การ
สัมมนาระดบัสูงเรื่อง
สิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืน 
(HLS-ESC)และการ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
อื่นที่เกี่ยวข,อง 

 
1. การเข,าร(วม East Asia 
Summit-High-level 
Seminar on Sustainable 
Cities (EAS-HLS SC) 

 
สผ./สส. 

 
 

 

        เจ,าภาพร(วมจัด
สัมมนาและ
สนับสนุนค(า
เดินทางผู,แทนเข,า
ร(วมจาก IGES 

 
 

2. ASEAN-China 
Symposium on 
Ecologically Friendly 
Urban Development 
(cross-cutting issue กับ 

AWGNCB) 

สผ.         211,801.15 
USD 

ACCF (ASEAN – 
China 

Cooperation 
Fund 

1. องค8ความรู,และ
ประสบการณ8การพัฒนา
เมืองอย(างเป&นมิตรกับ
ระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
นโยบายและเทคโนโลยี 
2. เครือข(ายความ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

จัดการเมืองและชุมชนที่เป&น
มิตรต(อสิ่งแวดล,อม 
9. ระบบการประเมินตนเองด,าน
การพัฒนาเมืองยัง่ยืน 
13. มีองค8ความรู, นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองยัง่ยืน 
 

ร(วมมือระหว(าง
หน(วยงานและองค8กร 
3. ข,อคิดเห็นและ
ข,อสังเกตที่เป&น
ประโยชน8 
(contribution)แก(  
CBD COP15 

2. จัดตั้งหรือเสริมสร,างแบบ
ปฏิบัติที่ดีเช(น "การจดัตัง้
เมืองต,นแบบ" ในเมือง เช(น 
บ,าน/หมู(บ,าน 
สีเขียว โรงเรียน ตลาด 
อาคาร และสวนสาธารณะ 

1. โครงการ ASEAN SDGs 
Frontrunner Cities 
Programme-Upgrading 
the ASEAN ESC Model 
Cities Programme 

สผ./สส.         JAIF/2.2 
ล,านดอลล(าร8
สหรัฐ 

1. ประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
มีเมือง (เทศบาล) ที่มี
การยกระดับการพัฒนา
เมืองให,สอดคล,องกับ
เปgาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
2.องค8ความรู,และ
ประสบการณ8จากการ
ถอดบทเรียนโครงการ
เป&นข,อมูลประกอบการ
ดําเนินงานในระดับโลก 

2. โครงการ ASEAN 
Environmentally 
Sustainable City Model 
Cities 
 

สส.         - งบประมาณจาก
รัฐบาลไทย 
500,000 บาท  
งบประมาณจาก 
JAIF 16,250 
ดอลลาร8

1.แบบอย(างการ
ดําเนินงานที่ดีด,านการ
จัดการสิ่งแวดล,อมเมือง
ตามเปgาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในระดับภูมิภาค
อาเซียน  
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

สหรัฐอเมริกา 2. กระตุ,น สร,างแรง
บันดาลใจให,กับองค8กร
ปกครองส(วนท,องถิ่น ใน
การพัฒนาเมืองตามเปgา
หมานการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
3. เครือข(ายหนุนเสริม
การพัฒนาเมืองในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน  
4. พัฒนาองค8ความรู,
และศักยภาพขององค8กร
ปกครองส(วนท,องถิ่นใน
การพัฒนาเมืองตาม
เปgาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

3. การพัฒนายกระดบัเมือง
ต,นแบบสิ่งแวดล,อมยัง่ยืน 
 

สส.         สส./ 2.1 ล,าน 1.แหล(งเรียนรู,และพื้นที่
ต,นแบบการจดัการ
สิ่งแวดล,อมเมืองยั่งยืน  
2. พัฒนาศักยภาพ
องค8กรปกครองส(วน
ท,องถิ่นด,านการจดัการ
สิ่งแวดล,อมเมืองยั่งยืน  

3. จัดให,มีการศึกษา
สถานะการพัฒนาเมืองใน
ประเทศสมาชิกอาเซยีน

1.  พัฒนาระบบการประเมิน
ตนเองด,านการพัฒนาเมือง
ยั่งยืน 

สส.         สส./ 1.2 ล,าน 1.ระบบการประเมิน
ตนเองตามตัวชี้วัดเมือง
สิ่งแวดล,อมยั่งยืน 
2.ข,อมูลแสดงสถานะและ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

รวมถึงปeญหาที่เกิดขึ้น เช(น 
สังคมผู,สูงอาย ุเมือง
ท(องเที่ยว รวมถึงบทเรยีนที่
ได,จากการพัฒนาเมืองที่
ยั่งยืน 

ผลการดําเนินงานด,านการ
พัฒนาเมืองตามตัวชี้วัด
เมืองสิ่งแวดล,อมยั่งยืนเพื่อ
ใช,ประโยชน8ในการพัฒนา
งานในระยะต(อไป 
3.องค8กรปกครองส(วน
ท,องถิ่นมีเครื่องมือและ
ข,อมูลเพื่อใข,ประโยชน8ใน
การตัดสินใจ กําหนด
นโยบายและวางแผน
พัฒนาเมือง 
 
 
 
 

2. โครงการวางผังเมืองรวม
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จํานวน 10 จังหวัด 
 

ก.
มหาดไทย
(กรมโยธา 
ธิการและ
ผังเมือง) 

        กรมโยธาธิการฯ  
113,000,000

ล,านบาท (จํานวน 
10ผัง) 

1. แผนผังนโยบาย  
และโครงการรวมทั้ง 
มาตรการต(างๆ 
เพื่อใช,เป&นแนวทาง 
ในการพัฒนาและ 
การดํารงรักษาเมือง 
ให,เหมาะสมกับสภาพ 
พื้นที่เพื่อรองรับการ 
พัฒนาประชาคม 
อาเซียน 
2. ผังกลยุทธ8  
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

(Strategic Plan)  
และแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan)  
สําหรับใช,เป&น 
ผังแม(บทในการ 
ปรับปรงุพื้นที่วางผัง 
ในด,านการใช, 
ประโยชน8ในทรัพย8สิน  
การคมนาคมขนส(ง  
การสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ บริการ 
สาธารณะและสภาพ 
แวดล,อมในอนาคต 
โดยเป&นรายละเอียด 
รูปแบบ แนวทางและ 
มาตรการต(างๆ 
ในการดําเนินการ 
บริหารจดัการ 
การพัฒนาปรับปรงุ 
ฟxyนฟูเมืองการอนรุักษ8 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข,อง 
3. พื้นที่ที่มีความ 
เหมาะสมในการ 
รองรับการตัง้ถิ่นฐาน  
การพัฒนาโครงสร,าง 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

พื้นฐานและ 
การบริการทางสังคม 
ในอนาคต 
4. เพื่อเป&นข,อมูล 
ในการจดัทํากรอบ 
งบประมาณ แผนการ 
พัฒนาพื้นที่ในด,าน 
ต(างๆ จัดลําดับความ 
สําคัญตามความ 
เร(งด(วน ให,กบั 
หน(วยงานที่เกี่ยวข,อง 
สามารถนําไป 
ขับเคลื่อนให,เกิดผล 
อย(างเป&นรูปธรรม 

3. โครงการวางผังพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจกลุ(มจังหวัด
ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา 
 

กรม      
โยธาธิการ
และผัง
เมือง 

        กรมโยธาธิการฯ  
60,000,000 บาท 

1. มีแผนผังนโยบาย 
ในการพัฒนาพื้นที่ 
เศรษฐกิจของกลุ(ม 
จังหวัดชลบุร ีระยอง 
และฉะเชิงเทรา 
ในการพัฒนาระเบียง 
เศรษฐกิจพิเศษภาค 
ตะวันออก 
2. เป&นกรอบแนวทาง 
ในการวางผังเมืองรวม 
อย(างบูรณาการ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

พร,อมมาตรฐานด,าน 
การใช,ประโยชน8ที่ดิน 
การคมนาคมและ 
ขนส(ง และกิจการ 
สาธารณูปโภคที่นําไป 
เป&นกรอบการจดัทํา 
ผังเมืองรวมจังหวัด 
และผังเมืองรวมเมือง 
/ชุมชนต(อไป 
3.สนับสนุนการพัฒนา 
และการพัฒนาพื้นที่ 
ส(งเสริมพิเศษให, 
หน(วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชนและ 
องค8กรปกครองส(วน 
ท,องถิ่นเพื่อเสริมสร,าง 
ขีดความสามารถ 
ในการพัฒนาระเบียง 
เศรษฐกิจพิเศษ 
ในภาคตะวันออก 
4.เป&นกรอบบูรณาการ 
ในการจดัทําแผนงาน/ 
โครงการเพื่อสนับสนุน 
การจัดทําโครงการและ 
งบประมาณให,กับ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

หน(วยงานที่เกี่ยวข,อง  
รวมทั้งจงัหวัดและ 
ท,องถิ่น ไปดําเนินการ 
พัฒนาพื้นที่ได,อย(างม ี
ทิศทางและเป&น 
รูปธรรม 

4. เข,าร(วมประชุม INTA 
 

กรม      
โยธาธิการ
และผัง
เมือง 

 

          

5. สนับสนุนให,มีแผนแม(บท
เพื่อเป&นกรอบการดําเนินงาน
ของการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 
 

กรม      
โยธาธิการ
และผัง
เมือง 

          

6. โครงการแผนแม(บทเมือง
อย(างยืนคัดเลือกจากเมือง
หลักเมืองรอง 

กรม      
โยธาธิการ
และผัง
เมือง 

          

ตัวชี้วัด ASEAN 
4.เพิ่มขีดความสามารถ ความ
เป&นผู,นํา และความเชี่ยวชาญ
ของผู,นําเมืองอาเซียนและ
องค8กรผู,มีส(วนได,เสียในท,องถิ่น
เพื่อยกระดับการเข,าถึงเมือง

 
1.จัดทําโครงการฝ�กอบรม
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
อากาศและน้ํา โดยพิจารณา
การเชื่อมโยงกับปeญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
2. สนับสนุนโครงการจดัทํา
โดย Clean Air Asia (CAA) 
เรื่องInitiatives on 
Sustainable Cities in the 
ASEAN 

 
ประเทศ
ไทย 
(กรุงเทพฯ 
เชียงใหม( 
นครราชสีมา) 

         
งบประมาณของ
Clean Air Asia 

 
ระบบการเรียนรู,ผ(านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส8และระบบ
ฐานข,อมูลคุณภาพอากาศ
ของเมืองในภูมิภาคเอเซีย 
จํานวน 250 เมือง ใน  
22 ประเทศ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

สะอาด พื้นที่สีเขียว
สาธารณประโยชน8 อากาศ
บริสุทธิ์ น้ําสะอาดและปลอดภัย 
และระบบสุขาภิบาลที่ดี 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
3.เพิ่มขีดความสามารถ ความ
เป&นผู,นํา และความเชี่ยวชาญ
ของผู,นําเมืองและองค8กรผู,มีส(วน
ได,เสียในท,องถิ่นเพื่อยกระดบั
การเข,าถึงเมืองสะอาด พื้นที่สี
เขียวสาธารณประโยชน8 อากาศ
บริสุทธิ์ น้ําสะอาดและปลอดภัย 
และระบบสุขาภิบาลที่ดี 

2. ส(งเสริมกิจกรรม 3R  
(ลดการใช, ใช,ซ้ํา และนํา
กลับมาใช,ใหม() และ
ดําเนินการฝ�กอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการขยะการรไีซเคิล
และการหมุนเวียน 

1. มาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน(วยงานรัฐ 

คพ. 
 

        คพ. 
 
 

อาคารสํานักงานของ
หน(วยงานภาครัฐ ร,อย
ละ 100 มีการดําเนิน
กิจกรรมที่ส(งเสริม
สนับสนุนการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
หน(วยงาน  

2. การประชุมระดับรัฐมนตรี
และเจ,าหน,าที่อาวุโสด,าน 3R 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟ�ก  

คพ.         คพ. และ
กระทรวง
สิ่งแวดล,อมญี่ปุ|น 

มีความร(วมมือด,าน 3R 
ระหว(างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟ�ก 

3.การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการสิ่งแวดล,อมตามเกณฑ8
ประเมินเมืองสิ่งแวดล,อม
ยั่งยืนในพื้นที่องค8กรปกครอง
ส(วนท,องถิ่น 

สส.         3.4 ล,านบาท 
(โดยตดัโอน
งบประมาณให, 
ทสจ. ดําเนินการ) 

1.องค8กรปกครองส(วน
ท,องถิ่นและภาคี
เครือข(ายมีศักยภาพใน
การพัฒนาเมืองตาม
ตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล,อม
ยั่งยืน  
2.เสริมสร,างเครือข(าย
การพัฒนาเมืองในระดับ
ท,องถิ่นและ
ระดับประเทศ  
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

3. ส(งเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมืองเละพื้นที่
สีเขียว 

1. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเรื่อง 
องค8ความรู,พื้นที่สีเขียว 
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพในชุมชนเมือง: 
กรณีศึกษาพื้นที่ 
คุ,งบางกะเจ,า อําเภอพระ
ประแดง จงัหวัด
สมุทรปราการ 
(ป> 2562 – 2563 ใช,ชื่อ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพ
พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชนพื้นที่คุ,งบางกะเจ,า 
อําเภอพระประแดง จงัหวัด
สมุทรปราการ”) 
 
 

 

สผ. และ 
มหาวิทยา
ลัยเกษตรศ
าสตร8 

 

 

       งบดําเนินงาน สผ. 
 
 
 
 
 

1. ประเทศไทยมี
ตัวอย(างโครงการและ
กิจกรรมด,านการบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียวและ
สิ่งแวดล,อมเมือง 
ที่ยั่งยืนโดยการมีส(วน
ร(วมของทุกภาคส(วน 
2. ชุมชนเปgาหมาย มี
องค8ความรู,  
มีศักยภาพและมีแนว
ทางการยกระดับขีด
ความสามารถของตนเอง
ในการบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวและ
สิ่งแวดล,อมเมืองอย(าง
ยั่งยืน 
3. ประเทศไทยมี
ตัวอย(าง
กระบวนการพัฒนา
เครื่องมือ กลไก  
องค8ความรู, และ 
นวัตกรรมด,านการ
บริหารจดัการพื้นที่สี
เขียวและสิ่งแวดล,อม
เมืองอย(างเป&นมิตรต(อ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

สิ่งแวดล,อม โดยการบูร
ณาการภูมิปeญญา
ท,องถิ่นกับองค8ความรู,
สากล 

2. การวิจัยพัฒนาองค8ความรู,
และนวัตกรรมการพัฒนา
เมืองยัง่ยืน 

สส.          
 

 

4. ส(งเสริมการจดัการชายฝe�ง
แบบบูรณาการ (ICM) 
สําหรับเมืองชายฝe�งทะเลที่
ยั่งยืน  (สิงคโปร8) 

            

ตัวชี้วัด ASEAN 
5.การสนับสนุนการประสานงาน
ร(วมกับสําหรับเครือข(ายและ
ระหว(างเครือข(ายในระดับ
ท,องถิ่น ภูมิภาค และระหว(าง
ประเทศ (รวมถึงระดับจงัหวัด
ภูมิภาครัฐอําเภอและระดับ
ท,องถิ่น) 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 

 
1. สนับสนุนข,อริเริ่ม
สิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืนใน
ระดับชาติและระดบัท,องถิ่น 

 
2. จดัทําและขับเคลื่อน (1) 
แผนแม(บทการจัดการ
สิ่งแวดล,อมเมืองและชุมชน 
(2) แนวทางความร(วมมือ
อาเซียนด,านสิ่งแวดล,อมเมือง
ที่ยั่งยืน(3) แนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่ 
สีเขียวอย(างยัง่ยืน(4) 
โครงการจดัการสิ่งแวดล,อม

 
สผ. 

          
ประเทศไทยมีข,อรเิริ่ม
ด,านนโยบาย 
ยุทธศาสตร8 แนวทาง 
และโครงการการพัฒนา
และบริหารจดัการพื้นที
สีเขียวอย(างยัง่ยืน และ
เมืองคาร8บอนต่ํา เมืองที่
เป&นมิตรต(อสิ่งแวดล,อม  
และเมืองที่มีภูมิคุ,มกัน
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

4. สนับสนุนการประสานงาน
ระหว(างเครือข(ายในระดับ
ท,องถิ่น ระดับชาต ิและระดับ
ภูมิภาค 
7. ประเทศไทยมีข,อริเริ่มด,าน
นโยบาย ยุทธศาสตร8 แนวทาง 
โครงการ  แผนงานและกิจกรรม
ด,านการ บรหิารจดัการและ
ส(งเสริมสิ่งแวดล,อมเมืองที่ยัง่ยืน  
8. ประเทศไทยมีเครื่องมือ กลไก 
องค8ความรู, และนวัตกรรมด,าน
การบริหารจัดการเมืองและ
ชุมชนอย(างเป&นมติรต(อ
สิ่งแวดล,อม 
9. มีระบบการประเมินตนเอง
ด,านการพัฒนาเมืองยัง่ยืน 
 

เมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชน
เมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในภูมิภาคอาเซียน (5) 
โครงการผลักดันการจดัทําผัง
ชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว
ในเมืองอุตสาหกรรมยัง่ยืน 
และ (6) โครงการพัฒนา
ระบบฐานข,อมูล
อิเล็กทรอนิกส8ด,าน
สิ่งแวดล,อมและพื้นที่สีเขียว 
(Thai Green Urban: TGU) 

ต(อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มี
ศักยภาพเป&นตัวอย(างแก(
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

3. สนับสนุนโครงการ 
ASEAN Smart Cities 
Network (ASCN) จัดทําโดย
สาธารณรัฐสิงคโปร8กับ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 
(หมายเหต:ุ สาธารณรัฐ
สิงคโปร8ได,รายงานในที่
ประชุม AWGESC ครั้งที่ 16 
จัดที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 
 

หน(วยงาน
ในประเทศ
ไทย 
(กรงุเทพ 
มหานคร 
ชลบุรีและ
ภูเก็ต) 
 

         ส(งเสริมเมืองอัจฉริยะใน
เชิงระบบนิเวศภูมิภาค
และขยายผลในเมืองใน
ภูมิภาค 
อาเซียน 
 

4. จัดทําเกณฑ8การประเมิน
และตัวชี้วัดแผนการเป&นเมือง
อัจฉริยะด,านสิ่งแวดล,อม 
(Smart Environment) 

สผ. 
(สนผ., สนข., 
DEPA) 

         เมืองมีเกณฑ8การ

ประเมินและตัวชี้วัดการ

เป&นเมืองอัจริยะด,าน
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

สิ่งแวดล,อม เพื่อ

ยกระดับไปสู(การเป&น

เมืองอัจฉริยะ 

2. จัดทําโครงการเสริมสร,าง
ขีดความสามารถในหัวข,อ
เมืองสิ่งแวดล,อมที่ยั่งยืนให,
ท,องถิ่น 

1. การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการสิ่งแวดล,อมตามเกณฑ8
ประเมินเมืองสิ่งแวดล,อม
ยั่งยืนในพื้นที่องค8กรปกครอง
ส(วนท,องถิ่น 

สส.         3.4 ล,านบาท ตัด
โอนงบประมาณ
ให, ทสจ.  
ดําเนินการ 

1.องค8กรปกครองส(วน 
ท,องถิ่นและภาคี 
เครือข(ายมีศักยภาพใน 
การพัฒนาเมืองตาม 
ตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล,อม 
ยั่งยืน 2.เสริมสร,าง
เครือข(ายการพัฒนา
เมืองในระดับท,องถิ่น
และระดับประเทศ 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องคืนบรรจุภัณฑ8อัตโนมัต ิ
(Reverse Vending 
Machine ,RVM) เพื่อเมือง
อัจฉริยะ 

มหาวิทยาลั

ยเทคโนโลยี

ราชมงคล

พระนคร 

 

        งบประมาณป>  

พ.ศ. 2562 

/3,000,000 บาท 
 

 

3. โครงการพัฒนาดิจิทัล 
คอนเท็นและกระบวนการ
ต,นแบบการรไีซเคิลขยะ 
จากดิจิทัลเทคโนโลยีความ
สอดคล,องกับประเด็น
ยุทธศาสตร8 

มหาวิทยา

ลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคล

พระนคร 
 

        งบประมาณป>  

พ.ศ. 2562 

/2,000,000 บาท 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการขยะ เพื่อ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใน
ยุค Green Smart City 

มหาวิทยา

ลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคล

พระนคร 
 

        งบประมาณป>  
พ.ศ. 2563 

/2,000,000 บาท 

 

5. โครงการส(งเสรมิทักษะ
อุตสาหกรรมยานยนต8
สมัยใหม(เพื่อการประหยดั
พลังงาน 

มหาวิทยา

ลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคล

พระนคร 
 

        งบประมาณป>  

พ.ศ. 2562 - 

2563 

/400,000 บาท 

 

3. ส(งเสริมความร(วมมือ
ระหว(างเมืองเพื่อเป&น
เครื่องมือในการสร,างและ
แบ(งปeนองค8ความรู,และ
ประสบการณ8 เช(น เมือง
อุตสาหกรรม 
 

1. สนับสนุนการข,อเสนอ 
"EU Support to Low 
Carbon, Sustainable and 
Resilient Cities in 
ASEAN”  
 

(EU และ
ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน) 
 
 

   
 

     งบประมาณของ
สหภาพยุโรป 
(EU) 

 
 

 

 

2. โครงการSustainable 
Urban Planning for 
Community Waste 
Management in 
Industrial City 

สผ.         อยู(ระหว(างจัดทํา
ข,อเสนอโครงการ 
(proposal) เพื่อ
ขอความสนับสนุน
งบประมาณจาก 

ผลการเพิ่มศัยภาพของ
องค8กรปกครองส(วน
ท,องถิ่นและผู,มีส(วนได,
เสียในการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนอย(างเป&น
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

EU ระบบ มีการบูรณาการ
และตอบสนองต(อ
นโยบายและข,อตกลงใน
ระดับชาต ิระดับภูมิภาค 
และระดับโลก รวมทั้ง
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสังคม เช(น การ
อพยพย,ายถิ่น และวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

ตัวชี้วัด ASEAN 
6.ประสานงานระหว(างสาขา
หรือหน(วยงานและภาคส(วนที่
เกี่ยวข,องในการวางผังเมืองการ
วางแผนและพัฒนาเมืองอย(าง
ยั่งยืน 
 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
5. ประสานงานกับหน(วยงาน
และภาคส(วนที่เกี่ยวข,องในการ
วางผังเมือง การวางแผนและ
พัฒนาเมืองอย(างยัง่ยืน 

 
1. จัดให,มีเวทีระดมความ
คิดเห็นเพื่อพิจารณา
ประเด็นสิ่งแวดล,อมที่มี
ความเกี่ยวข,องกับภาคส(วน
ต(างๆ เช(น การขนส(ง และ
พลังงาน เพื่อให,เกิดการ
วางแผนโครงสร,างพื้นฐานที่
ยั่งยืน 

 
1. สนับสนุนการจัดทํา
โครงการความร(วมมือ
อาเซียน-เยอรมัน เรื่อง 
“Technical Cooperation 
on Transport and 
Climate Change”  

 
ประเทศ
ไทยกับ
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
สหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
สาธารณรัฐ
ฟ�ลิปป�นส8 
สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

         
GIZ 

 
 
 

 
ผลการ
ดําเนินงานสนันสนุน
ยุทธศาสตร8การคมนาคม
ขนส(งกัวลาลัมเปอร8 
(Kaula Lumpur 
Transport Strategic 
Plan: KLTSP) เช(น การ
กําหนดตัวชี้วัดการ
คมนาคมขนส(งที่ยัง่ยืน
เพื่อสนับสนุนการลด
ก�าซเรือนกระจก 

2. สนับสนุนการจัดทํา
โครงการความร(วมมือ
อาเซียน-เยอรมัน เรื่อง 

ประเทศ
ไทย(จ.
หนองคาย 

 
 

 
 

      GIZ ผลการผลักดันให,
ภูมิภาคมหานครใน
อาเซียนบูรณาการ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

“Sustainable Design of 
Urban Mobility in 
Middle-Sized 
Metropolitan Region in 
ASEAN”  
 

กับจ.
อุดรธาน)ี 
กับ
เวียดนาม/
กัมพูชา/
สปป.ลาว 

ยุทธศาสตร8และแนวคิด
การคมนาคมขนส(งอย(าง
ยั่งยืน 

2. ประสานงานกับ
คณะทํางานอาเซยีนด,าน
ต(างๆของอาเซียนที่
เกี่ยวข,องและองค8กร
สนับสนุน (รวมถึง
ภาคเอกชนเครือข(ายท,องถิ่น
และองค8กรเอกชน) เพื่อ (1) 
สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสู(เมือง (2) สร,าง
เครือข(ายกับเมืองและ
หน(วยงานท,องถิ่น
ภายในประเทศ และ (3) 
ยกระดับความรู,และ
การศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยัง่ยืนในระดับ
ท,องถิ่น 

1. โครงการ Urban Nature-
Green Infrastructure in 
ASEAN Cities 
(cross-cutting issueกับ 
AWGNCB) 
โครงการ Urban Nature-
Green Infrastructure in 
ASEAN Cities 
(cross-cutting issueกับ 
AWGNCB) 
 

สผ. และ
เครือข(าย
สิงคโปร8 

        20,000USD จาก 
Bio-Bridge 
Initiative (BBI) 
20,000USD จาก 
Bio-Bridge 
Initiative (BBI) 

อาเซียนมีแนวคิดในการ
พัฒนากิจกรรมส(งเสริม
สนับสนุนโครงสร,าง
พื้นฐานสีเขียว (Green 
infrastructure) 
อาเซียนมีแนวคิดในการ
พัฒนากิจกรรมส(งเสริม
สนับสนุนโครงสร,าง
พื้นฐานสีเขียว (Green 
infrastructure) 

 

3. รวบรวมข,อมูล
งาน จัดเวทีระดมความ
คิดเห็น เพื่อจัดทํา

1. จัดทําระบบข,อมูลและ
สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาเมืองยัง่ยืน รวมทั้ง

สส.           
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

ยุทธศาสตร8ชาติด,านการ
พัฒนาเมืองยัง่ยืน 20 ป> 
ร(วมกับหน(วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข,อง  

ระบบการเชื่อมโยงและ
สามารถใช,ประโยชน8ข,อมูลที่
จัดเก็บตามเกณฑ8การ
ประเมินเมืองสิ่งแวดล,อม
ร(วมกัน 
 
 

4. ประสานงานกับ
หน(วยงานและภาคีเครือข(าย
ที่เกี่ยวข,องเพื่อรวบรวม 
เรียบเรียง และวิเคราะห8 
เพื่อจัดทําระบบข,อมูลและ
สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาเมืองยัง่ยืน 

1. จัดทําระบบข,อมูลและ
สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาเมืองยัง่ยืน รวมทั้ง
ระบบการเชื่อมโยงและ
สามารถใช,ประโยชน8ข,อมูลที่
จัดเก็บตามเกณฑ8การ
ประเมินเมืองสิ่งแวดล,อม
ร(วมกัน 
 
 

สส.           

แผนงาน 2: การส4งเสรมิและพฒันาเมืองคาร
บอนต่ํา เมืองที่เป6นมติรต4อสิ่งแวดล�อม และเมืองที่มีภูมิคุ�มกันต4อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัด ASEAN 
7. เพิ่มจํานวนเมืองในอาเซียนที่
เป&นเมืองคาร8บอนต่ําและพัฒนา
ขีดความสามารถด,านภูมิคุ,มกัน
ต(อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการบูรณาการ

 
1. พัฒนาข,อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถานภาพของ
เมืองในอาเซยีนด,านการมี
ภูมิคุ,มกันต(อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (โดยเฉพาะ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

เรื่องการปรับตัวต(อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการลดก�าซเรือน
กระจก และเข,าไปในประเด็น
แนวทางการพัฒนาที่ยัง่ยืน  
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
14. เพิ่มจํานวนเมือง (เทศบาล) 
ที่เป&นเมืองคาร8บอนต่าํและ
พัฒนาขีดความสามารถด,าน
ภูมิคุ,มกันต(อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

อย(างยิ่งสําหรับเมืองที่ได,รับ
การคัดเลือก) รวมทั้งการ
ประเมินความเปราะบาง
และความสามารถในการ
ปรับตัว 
2. พัฒนาการตดิตาม
ตรวจสอบก�าซเรือนกระจก
และมลพิษทางอากาศที่มี
อายุสั้น (short-
lived)สําหรับภาคการ
ขนส(ง การก(อสร,าง 
พลังงาน และการจดัการ
ของเสียในเมืองของ
อาเซียนที่ได,รับการคัดเลือก 

            

3. ส(งเสริมการมีส(วนร(วม
ของประชาชนและการมี
ส(วนร(วมของเยาวชนในการ
พัฒนาเมืองที่ยัง่ยืนและมี
ภูมิคุ,มกันต(อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

1. การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการสิ่งแวดล,อมตาม
เกณฑ8ประเมินเมือง
สิ่งแวดล,อมยั่งยืนในพื้นที่
องค8กรปกครองส(วนท,องถิ่น 

สส.         3.4ล,านบาท 
(โดยตัดโอน
งบประมาณให, 
ทสจ.ดําเนินการ) 

1.องค8กรปกครองส(วน 
ท,องถิ่นและภาคี 
เครือข(ายมีศักยภาพใน 
การพฒันาเมืองตาม 
ตัวชี้วัดเมือง
สิ่งแวดล,อมยั่งยืน  
2.เสริมสร,างเครือข(าย 
การพฒันาเมืองใน
ระดับ ท,องถิ่นและ 
ระดับประเทศ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

2. การวิจัย พัฒนาองค8
ความรู,และนวัตกรรม 

สส.           
 

ตัวชี้วัด ASEAN 
8. สาธิตการบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปรับตัวของ
เมืองอาเซียนที่ได,รับการคัดเลือก 
 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
15. สาธิตการบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปรับตัวในของ
เมือง (เทศบาล) ที่ได,รับการ
คัดเลือก 

 
1. คัดเลือกเมืองนําร(อง
สําหรับการดําเนิน
มาตรการการปรับตัวต(อ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการลดก�าซ
เรือนกระจก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

2. โครงการนําร(องสําหรับ
จัดทํามาตรการการปรับตัว
ต(อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการลดก�าซ
เรือนกระจกศ ในระดับ
เมืองที่ได,รับการคัดเลือก
หรือเมืองเปgาหมาย 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

3. สนับสนุนเมืองที่ได,รับ
การคัดเลือกหรือเมือง
เปgาหมาย ในการสํารวจ
แหล(งเงินทุนภายนอกและ
เครื่องมือสําหรับยกระดับ
การดําเนินงานการปรับตัว
และบรรเทาผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

             

4. จัดทําเอกสารและ
เผยแพร(แบบปฏิบัติที่ดีและ
บทเรียนที่ได,จากการ
ดําเนินการปรับตัวต(อ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการลดก�าซ
เรือนกระจก 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

5. ส(งเสริมการแลกเปลี่ยน
ความรู,ระหว(างเมืองใน
อาเซียน ประเทศผู,พัฒนา
และประเทศต(างๆ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ปรับตัวต(อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการลดก�าซ
เรือนกระจก 
 

            

6. พัฒนาข,อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถานภาพของ
เมืองในอาเซยีนด,านการมี
ภูมิคุ,มกันต(อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (โดยเฉพาะ
อย(างยิ่งสําหรับเมืองที่ได,รับ
การคัดเลือก) รวมทั้งการ
ประเมินความเปราะบาง
และความสามารถในการ
ปรับตัว 

  
          

7. พัฒนาการตดิตาม
ตรวจสอบก�าซเรือนกระจก
และมลพิษทางอากาศที่มี
อายุสั้น (short-
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

lived)สําหรับภาคการ
ขนส(ง การก(อสร,าง 
พลังงาน และการจดัการ
ของเสียในเมืองของ
อาเซียนที่ได,รับการคัดเลือก 

ตัวชี้วัด ASEAN 
9. ประสานงานกับ
คณะกรรมการอาเซยีนด,านการ
จัดการภัยพิบัต ิ(ASEAN 
Committee on Disaster 
Management) 
10. บูรณาการเรื่องการสร,าง
ภูมิคุ,มกันต(อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนอีโคสคูลใน
อาเซียน และในข,อรเิริ่มเรื่อง

1. พัฒนาข,อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถานภาพของ
เมืองในอาเซยีนด,านการมี
ภูมิคุ,มกันต(อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (โดยเฉพาะ
อย(างยิ่งสําหรับเมืองที่ได,รับ
การคัดเลือก) รวมทั้งการ
ประเมินความเปราะบาง
และความสามารถในการ
ปรับตัว 

1. ประสานงานกับ
คณะกรรมการอาเซยีนด,าน
การจัดการภัยพิบัติ (ACDM) 

กรม
ปgองกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

กระทรวงม
หาดไทย 

         เพื่อตอบสนองต(อตาม
แผนงานความตกลง
อาเซียนว(าด,วยการ
จัดการภัยพิบัติและตอบ
โต,สถานการณ8ฉุกเฉิน 
(AADMER) 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN โครงการ/กิจกรรมของ
หน4วยงาน 

หน4วยงาน ระยะเวลาดําเนินการ แหล4งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
ตามตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 66 67 68 

โรงเรียนปลอดภัยและในแนวคิด 
ASEAN Green Higher 
Education  
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
16. บูรณาการเรื่องการสร,าง
ภูมิคุ,มกันต(อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา 
17. ประเทศไทยมีนโยบาย 
ยุทธศาสตร8 แผนงาน และ
โครงการที่ส(งเสริมและพัฒนา 

2. พัฒนาการตดิตาม
ตรวจสอบก�าซเรือนกระจก
และมลพิษทางอากาศที่มี
อายุสั้น (short-
lived)สําหรับภาคการ
ขนส(ง การก(อสร,าง 
พลังงาน และการจดัการ
ของเสียในเมืองของ
อาเซียนที่ได,รับการคัดเลือก 

            

 


