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ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทีป่รับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561)

ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561

สรุปกรอบงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

สารบัญ

แนวทางท่ี 22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and Adapation)
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แบบฟอร์มที ่2 ข้อมูลโครงการส าคัญ (Flagship Project)

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศ (New Growth Model) ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ตารางสรุปโครงการส าคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

แบบฟอร์มที ่1 สรุปโครงการส าคัญ (Flagship Project) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การเติบโตทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม (Green Growth)
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บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

 มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ  
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

 มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี  
ส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ 
ก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 
  สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
อื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติน้ี ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 มาตรา 85 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ดงัตอ่ไปน้ี 
1) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพ 

แวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลกัเกณฑ์
การใช้ที่ดินน้ันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 

2) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน
เพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมี น้ าใช้ 
อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและ  
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

5) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุม
และก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ความส าคัญกับประเด็น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดงัน้ี 
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพื่อ 

ให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง 
5. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิง่แวดลอ้มและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี 

ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
7. การควบคุมมลพิษ 
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส  

และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2554 

และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2554  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2554  

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่

ชลประทาน 
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ข้อ 5.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ข้อ 5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
ข้อ 5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
ข้อ 5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ข้อ 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
ข้อ 5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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หน้าที่ 3 

นโยบายส าคัญของรัฐบาล 9 ข้อ 
ข้อ 2.5 การกัดเซาะชายฝั่ง  

 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและแผนแม่บทการกัดเซาะชายฝั่ง ด าเนินการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่
ชายฝั่งและก ากับตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม 

ข้อ 2.9 ปลูกปา่ 
  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติแต่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558) และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2554 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า ที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
3. บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
4. การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ าในระดับประเทศ ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย 
6. การพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ 
7. พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มให้มีประสทิธิภาพ 
8. สร้างความตระหนัก จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561) และเพื่อประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
4. บริหารจัดการน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน 
5. เสริมสร้างขดีความสามารถในการบริหารจดัการพิบตัิภยั และระบบเตอืนภัยทางธรรมชาติ และสาธารณภยั 
6. ดูแลรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มและจดัการมลพษิ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
7. พัฒนาองค์กร เคร่ืองมือ กลไก องคค์วามรู้ รวมทัง้จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ปีงบประมาณ 2556 - 2561 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เร่ืองการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2557 และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี 2558 คร้ังที่ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) จาก 4 ยุทธศาสตร์ 28 
ประเด็นหลัก และ 56 แนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 

ประเด็นหลักที่ 19 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการน้ า (การปลูกปา่) 
ประเด็นหลักที่ 20 การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (การปอ้งกันผลกระทบและการปรับตัว) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีค าสั่งที่ 512/2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เร่ือง 

แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ในส่วนของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จากหน่วยงาน 
ในสังกัด ทส. และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และฉบับทบทวน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้บูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศเข้ากับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก และ 79 แนวทางการด าเนินการ  
โดยมีประเด็นในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก 
ประกอบด้วย 

ประเด็นหลักที่ 21 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการบรหิารจัดการน้ า  
 21.1 การปลูกป่า 
 21.2 การลงทุนด้านการบริหารจดัการน้ า 
 21.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

                            21.3.3 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นหลักที่ 22 การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
 22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and Adaptation) 
 22.1.1 การป้องกันผลกระทบ  
 22.1.2 การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                  22.1.3 การเพิ่มขีดความสามารถ 

 22.2 การป้องกันและบรรเทาภยัพิบตัิธรรมชาต ิ
 
 



       ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกับ Country Strategy) 

 

หน้าที่ 5 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญ (Flagship Project)  
ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การเพิ่มรายได้จากฐานเดมิ การสร้างรายได้
จากโอกาสใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการลดรายจ่าย ซ่ึงเป็นโครงการส าคัญ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวง รวมทั้งได้พิจารณาความต้องการของพื้นที่ ความพร้อมและความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจน
กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 9 โครงการส าคัญ เรียงล าดับตามความส าคัญ ดังน้ี 

1) โครงการปลูกป่า 
2) โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการ  
3) โครงการพัฒนาเคร่ืองมือกลไกในการบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 
4) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5) โครงการสง่เสริมการผลิต และการบริโภค สินคา้และบริการที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
6) โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรับการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน 
7) โครงการเพิ่มศักยภาพการรับมอืปญัหาภยัพิบัต ิ
8) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 
9) โครงการพฒันาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

อยา่งมีสว่นร่วม 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จากการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายส าคัญเพิ่มเติมภายใต้ประเด็นความม่ันคงทางพลังงาน  และพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน (Waste to Energy) ซ่ึงโครงการจัดการของเสียและลดก๊าซ
เรือนกระจกจากแหล่งก าเนิด (การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน (Waste to Energy)) จ านวน 1,520 ล้านบาท 
ภายใต้ประเด็นความม่ันคงทางพลังงานและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ทส. ได้บูรณาการโครงการร่วมกับ 
กระทรวงพลังงาน และบรรจุเป็นโครงการส าคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว 

 
 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

กุมภาพันธ ์2556 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 

 

วิสัยทัศน ์
คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน  

อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบ 
และกลไกการจัดการภายในให้สามารถด าเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

อย่างมีพลังและสอดคล้องกลมกลืน 
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-------------------------------------------------------------  

สืบเน่ืองจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายส าหรับ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และช้ีแจงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และมีบัญชาให้ทุกกระทรวง
ด าเนินการ ดังน้ี (1) จัดท าหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์กระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 - 2561) (2) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวง เพื่อประกอบค าของบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ (3) ทบทวนและยืนยันโครงการส าคัญ (Flagship Project) ที่จะด าเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวง
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. บริหารจัดการน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน 
 2. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
 4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 5. พัฒนาองค์กร เคร่ืองมือ กลไก องค์ความรู้ รวมทั้งจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 7. เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิบัติภัย และระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย 

เป้าประสงค์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีแหล่งน้ าที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ า
ต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายมีความยั่งยืน 
 3. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างบูรณาการ 
 4. บริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 5. พัฒนาองค์ความรู้ กลไกและบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ 
 6. สร้างความตระหนัก จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561) 
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 7. พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษและเพื่อรับมือ  
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 8. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมายการให้บริการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีแหล่งน้ าที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ า
ต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม 
 2. กลุ่มเป้าหมายมีการน าเคร่ืองมือ กลไก และฐานข้อมูลมาใช้อนุรักษ์ คุ้มครอง และพัฒนาการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างบูรณาการ 
 5. กลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 6. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 7.  ทุกภาคส่วนสามารถน าองค์ความรู้และกลไกไปใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
 9. เครือข่ายมีองค์ความรู้ เคร่ืองมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ และ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 10. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย 
 11. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรักษาสมดุลและเป็นฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 
 2. สร้างความม่ันคงของนิเวศพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปจัจุบัน 
 5. กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ให้มีการใช้ทรัพยากรน้ า เป็นฐานในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 6. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มน้ าต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า บูรณาการน้ าผิวดิน ใต้ดิน
และก าหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้ าสะอาด 
 7. พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 8. พัฒนาระบบการพยากรณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าในระดับพื้นที่ที่เช่ือมโยงกันหลายมิติ 
ให้สามารถรองรับกับสภาพอากาศและโอกาสภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง  
 9. สร้างเครือข่ายในการติดตาม และเฝ้าระวังภัยพิบัติโดยความร่วมมือจากภาคประชาชนและเครือข่าย
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 10. สร้างความตระหนักเตรียมพร้อมบรรเทาปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม  
 11. เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาความรู้ในการจัดการมลพิษและของเสีย รวมทั้ง 
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ก่อมลพิษ  
 12. ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม  
 13. พัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ เคร่ืองมือและกลไกเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 14. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้
ศักยภาพคนในทุกภาคส่วนพร้อมปรับปรุง พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งระบบความร่วมมือกับต่างประเทศ  
ให้เหมาะสมและทันสมัย 
 16. สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ภาคี และเครือข่ายภายนอก เพื่อระดมความร่วมมือในการคุ้มครอง 
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 17. สร้างจิตส านึกสาธารณะให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
 18. พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 19. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการดูแล รักษา และยกระดับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 
 20. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสมดุลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 21. ก ากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องให้มีผลบังคับทั่วถึงเท่าเทียม  
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์  
 22. ปรับปรุงโครงสร้างกลไกการจัดการ และระเบียบปฏิบัติให้มีคุณภาพและความคล่องตัวในการด าเนิน
ภารกิจ  
 23. ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงงาน เพื่อร่วมทุน 
กับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ 
 24. สนับสนุนระบบการประเมินและการก ากับดูแลองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 25. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถในการด าเนินภารกิจร่วมกับภาคีและเครือข่าย  
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 26. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและบรรยากาศในการท างานที่เอื้ออ านวยต่อการร่วมมือ  
กันขับเคลื่อนภารกิจ  
 27. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 28. สร้างงานวิจัยและใช้ประโยชน์จากการวิจัยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
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นโยบายที่ 1 นโยบายเรง่ดว่นทีจ่ะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่พ้ืนที่ชลประทาน   
โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้
รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทาน ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลอง 
และแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งน้ าขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขต 
การจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าและการผลิต ส่งเสริมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม  
กับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 

ข้อ 1.6 เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ  
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งตามแนว
พรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเร่งด้าเนินการตามข้อ
ผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ตลอดจน 
การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค 

 

นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 

 ข้อ 3.3.2 ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในยกระดับประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เปน็
ที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  
ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้ซ้ือและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้าไทย 
 ข้อ 3.4.2 ขยายการให้บริการน้้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ และสร้าง
การเข้าถึงบริการน้ าสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

 ข้อ 5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับ 
การป้องกันการลักลอบบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์ป่าเร่งส ารวจและจัดท าแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ส่งเสริม 
การบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
และให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ท าให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ ทั้ง 5 ฉบับ
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชด าริ 
เพิ่มความชุ่มช้ืนของป่าโดยฝายต้นน้ าล าธาร ป้องกันไฟป่าส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่า
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 ข้อ 5.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทย จัดสร้างและขยายปะการัง
เทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและแก้ไขกฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์  
จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมี 
ส่วนร่วมเร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ระบบนิเวศส าคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการท าประมงชายฝั่ง จ ากัดและยกเลิกเคร่ืองมือประมงที่ท าลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการดูแลเก่ียวกับความม่ันคงทางทะเลปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ 

ข้อ 5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชนผลกัดนั
กฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศขยะ น้ าเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
การจัดการระบบก า จัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม 
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจดัการน้ าเสยีชุมชน สง่เสริมการพฒันา
เมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ า และสร้างกฎเกณฑ์
ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคล
ที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อ 5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนโดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้ง
ธนาคาร ที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างทางราชการ ปกป้อง 
ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ห้ามการปิดก้ันชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน น้ า ป่าไม้ และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แก้ไขปัญหาการด าเนินคดีโลกร้อนกับคนจน 
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ข้อ 5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส้านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิต
และการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะน า มาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ  โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการน้ า 
ในระดับประเทศทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ า จัดหาและจัดสรรน้ า 
ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ าในประเทศทั้ง  25 ลุ่มน้ า สนับสนุนเกษตรกรท าแหล่งน้ า 
ในไร่นาพร้อมการผันน้ าจากลุ่มน้ าอื่น ๆ และการจัดสร้างระบบโครงข่ายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพ  
ของพื้นที่ เพื่อสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

ข้อ 5.7 สร้างภู มิ คุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล 
เก่ียวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพื้นที่  จัดท ายุทธศาสตร์
รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวน  
ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ าท่วม สึนามิ 
แผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชนท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชน 
ให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ ด าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเร่ืองของ
ความจ าเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อป้องกันกรุงเทพฯ  และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้น 
ของระดับน้ าทะเล และจากการละลายของน้ าแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่ก าลังเกิดขึ้น 

ข้อ 5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
ที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ  จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอื่น ๆ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร รวมทั้ง
การฟื้นฟูดินและการป้องกันการชะล้างท าลายดิน ด าเนินการศึกษา ส ารวจและก าหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณี
อย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
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ข้อ 2.5 การกัดเซาะชายฝั่ง จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและแผนแม่บทการกัดเซาะชายฝั่ง ด าเนินการ
ป้องกันแก้ไขฟื้นฟูพ้ืนที่ชายฝั่งและก ากับตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม 

ข้อ 2.9 ปลูกป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝั งจิตส านึก  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) โดยมีประเด็นในส่วนที่ เก่ียวข้อง  
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

ประเด็นหลักที่ 21 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการบรหิารจัดการน้้า  
 21.1 การปลูกป่า 

 21.2 การลงทุนด้านการบริหารจดัการน้ า 
 21.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

                            21.3.3 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นหลักที่ 22 การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
 22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and Adaptation) 
 22.1.1 การป้องกันผลกระทบ  
 22.1.2 การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                  22.1.3 การเพิ่มขีดความสามารถ 

  22.2 การป้องกันและบรรเทาภยัพิบตัิธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสา้คัญของรัฐบาล  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy)  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรดัการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

แผนงานที่ 1.1 แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยในด้านการค้า
การลงทุน จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษานักลงทุนไทย ขยายเครือข่ายด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์และด้านสังคม ส่งเสริม 
ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพการศึกษา แรงงานและพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี พัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการค้าการลงทุน สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ตลอดจนสร้างความร่วมมือ ในด้านความม่ันคงและการใช้ประโยชน์
พื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ 5.1 แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  เพื่อพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ก าหนดมาตรการทางภาษี
เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมรองรับแ ละปรับตัว 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก 

แผนงานที่ 5.2 แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ  เพื่อบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  
ทั้งน้ าบนดินและน้ าใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง   
โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ า พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า ขยายเขตพื้นที่ชลประทาน แหล่งน้ าในไร่นา พื้นที่แก้มลิง พื้นที่
รองรับน้ า เช่ือมโยงเครือข่ายลุ่มน้ า การผันน้ าจากประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลัก ขยายน้ า
สะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค พัฒนาคลังข้อมูล และจัดให้มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านน้ า ตลอดจนส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายลุ่มน้ าให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างถูกหลักวิชาการ 

แผนงานที่ 5.3 แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการก าหนดแนวเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทรัพยากรน้ าบาดาล และทรัพยากรธรณี ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนงานที่ 5.4 แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเอื้อ  
ต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการควบคุม ก ากับ ดูแล และรักษา เพื่อลดมลพิษทางด้านน้ า อากาศ เสียง 
ของเสีย และสารอันตราย ตลอดจนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด โดยการส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชน
มีส่วนร่วม 

แผนงานที่ 5.3 แผนงานจัดการภัยพิบัติ เพื่อป้องกัน เตือนภัย แก้ไข ฟื้นฟู เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อน 
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย รวมถึงภัยพื้นที่บริเวณชายแดน ตลอดจนความสูญเสียจากอุบัติภัย  
ทางถนน 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 
ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ. 2555 - 2558/    

นโยบายส้าคญัของรฐับาล 

ยุทธศาสตรป์ระเทศ 
(Country Strategy) 
พ.ศ. 2556 - 2561 

ยุทธศาสตร์ ทส. เป้าประสงค์ ทส. กลยุทธ์ ทส. 

1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ ์
และพัฒนาความร่วมมอื 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
และนานาประเทศ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 21 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการบริหารจัดการน้ า 
21.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
21.3.3 ส่งเสริมและสร้าง
ความร่วมมือด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 พัฒนาองค์กร 
เครื่องมือ กลไก  
องค์ความรู้ รวมทัง้
จิตส านึก และการม ี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาองค์ความรู้ 
กลไกและบุคลากร 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 
ทุกระดับ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้
ศักยภาพคนในทุกภาคส่วน 
พร้อมปรับปรุง พัฒนาและบังคับ 
ใช้กฎหมายรวมทั้งระบบความร่วมมือ
กับต่างประเทศให้เหมาะสมและ
ทันสมัย  

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี 
ขีดความสามารถในการด าเนินภารกิจ
ร่วมกับภาคีและเครือข่าย 
  

5.1 อนรุักษ์และฟื้นฟทูรัพยากร
ป่าไม้และสตัว์ปา่  
นโยบายส้าคญัขอ้ที่ 2.9: 
การปลูกป่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 21 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการบริหารจัดการน้ า 
21.1 การปลูกป่า 

 สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือให้ตอบสนองต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสอดคล้อง 
กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ       
ทุกประเภทในพ้ืนที่
เป้าหมายมีความ
ยั่งยืน 

 

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือรักษาสมดุลและเป็นฐาน
ที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

 สร้างความมั่นคงของนิเวศพ้ืนที่ที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนและ     
เป็นธรรม 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  

5.2 อนุรักษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง  
นโยบายส้าคญัขอ้ที่ 2.5: 

 การกัดเซาะชายฝั่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 21 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการบริหารจัดการน้ า 
 
 
 

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

 ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และ    
ป่าชายเลน ได้รับ 
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพ้ืนทีท่ี่มี
ปัญหาการกัดเซาะ

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือรักษาสมดุล 
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ  
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21.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ชายฝั่งได้รับ 
การป้องกันและแก้ไข
แบบบูรณาการ 

5.3 ดูแลรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้มและเร่งรดั  
การควบคุมมลพิษ  

3.3.2 ความสามารถในการ
แข่งขันของภาค 
อุตสาหกรรมในยกระดับ
ประเทศด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ  
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 22             
การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 
22.1 การป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัว 

 

 ดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและจัดการ
มลพิษ เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 พัฒนาเครื่องมือและ
กลไกในการดูแล
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ 
การจัดการมลพิษ
และเพ่ือรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 สร้างความตระหนักเตรียมพร้อม
บรรเทาปัญหาและรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย 
และมาตรการทางสังคม  

 เพ่ิมศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และพัฒนาความรู้ในการ
จัดการมลพิษและของเสีย รวมทั้ง
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
แก่ผู้ก่อมลพิษ  

 ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมเพ่ือการแก้ไขและ 
การป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม  

 พัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ 
เครื่องมือและกลไกในการบริหาร
จัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค    
สู่สังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

5.4 สร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้า้ 
ในการใชป้ระโยชน์ทีด่ิน
และทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 21 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการบริหารจัดการน้ า 
21.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน 

 บริหารจัดการเพ่ือให้
มีการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน 

 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยัง่ยืนและ    
เป็นธรรม  

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  

5.5 ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักและจิตส้านึก
ทางด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 22             
การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 
 

  พัฒนาองค์กร 
เครื่องมือ กลไก  
องค์ความรู้ รวมทัง้
จิตส านึก และการม ี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 

 สร้างความตระหนกั 
จิตส านึก และการมี
ส่วนรว่มในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้
ศักยภาพคนในทุกภาคส่วนพร้อม
ปรับปรุง พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งระบบความร่วมมือกับ



       ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกับ Country Strategy) 

 

หน้าที่ 19 

แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ. 2555 - 2558/    

นโยบายส้าคญัของรฐับาล 

ยุทธศาสตรป์ระเทศ 
(Country Strategy) 
พ.ศ. 2556 - 2561 

ยุทธศาสตร์ ทส. เป้าประสงค์ ทส. กลยุทธ์ ทส. 

22.1 การป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัว 

 

 

 

 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย 

 สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ภาคี 
และเครือข่ายภายนอก เพ่ือระดม 
ความร่วมมือในการคุ้มครองและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 สร้างจิตส านึกสาธารณะให้แก่
ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม  

 ก ากับดูแล ติดตามและตรวจสอบ 
การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ให้มีผลบังคับทั่วถึงเท่าเทียม 
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์  

 ปรับปรุงโครงสร้างกลไกการจัดการ 
 และระเบียบปฏิบัติให้มีคุณภาพและ
ความคล่องตัวในการด าเนินภารกิจ  

 ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงงานเพ่ือร่วมทุน 
กับภาคีเครือข่ายภาคี  

 สนับสนุนระบบการประเมินและ    
การก ากับดูแลองค์กรโดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล  

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีด
ความสามารถในการด าเนินภารกิจ
ร่วมกับภาคีและเครือข่าย 

 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง
และบรรยากาศในการท างานที่
เอ้ืออ านวยต่อการร่วมมือกันขับเคลื่อน
ภารกิจ 

 พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สนับสนุนการด าเนินภารกิจให้
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  
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5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้้าอย่างบรูณาการ  

1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้้าอย่างบรูณาการ
และเร่งรดัขยายเขตพืน้ที่
พืน้ที่ชลประทาน  

3.4.2 ขยายการให้บริการน้า้
สะอาดเพื่อการอุปโภค
บรโิภคใหค้รอบคลุม
ประชาชนในทกุพื้นที่ และ
สร้างการเข้าถึงบริการน้้า
สะอาดอยา่งเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 21 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการบริหารจัดการน้ า 
21.2 การลงทุนด้านการ
บริหารจัดการน้ า 
 
 
 
 
 

  บริหารจัดการ      
น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน
อย่างบูรณาการ              
มีประสิทธิภาพ       
เป็นธรรมและยั่งยืน 

 ประชาชนในพ้ืนที่
เป้าหมายมีแหล่งน้ าที่
มีการอนุรักษ์ 
ปรับปรุง ฟ้ืนฟู    
และพัฒนาเพ่ือเป็น
แหล่งน้ าต้นทุนที่มี
ปริมาณเพียงพอ 
โดยการมีส่วนร่วม 

 

 กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แบบบูรณาการ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีการใช้
ทรัพยากรน้ า เป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ของประชาชน 

 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมน้ า
ต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจาย
น้ า บูรณาการน้ าผิวดิน ใตด้ิน      
และก าหนดมาตรฐานพัฒนาระบบ    
น้ าสะอาด 

5.7 สร้างภูมคิุ้มกันและเตรยีม 
ความพร้อมในการรองรบั
และปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและพบิตัิ
ภัยธรรมชาต ิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 22               
การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 
22.1 การป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัว 

 

 ดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและจัดการ
มลพิษ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 การพัฒนาเครื่องมือ
และกลไกในการดูแล
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการมลพิษ และ
เพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 สร้างความตระหนักเตรียมพร้อม
บรรเทาปัญหาและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย 
และมาตรการทางสังคม  

 เพ่ิมศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และพัฒนาความรู้ในการ
จัดการมลพิษและของเสีย รวมทั้ง
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
แก่ผู้ก่อมลพิษ 

 ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมเพ่ือการแก้ไขและ 
การป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม  

 พัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ 
เครื่องมือและกลไกในการบริหาร
จัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
สู่สังคมคาร์บอนต่ า ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 22             
การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 
22.2 การป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 

  เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการพิบัติภัย 
และระบบเตือนภัย 
ทางธรรมชาติและ         
สาธารณภัย 

 ประชาชนในพ้ืนที่
เส่ียงภัยมีความ
ปลอดภัย ลดความ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

 พัฒนามาตรการและระบบบริหาร
จัดการพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

 พัฒนาระบบการพยากรณ์ความเส่ียง
และเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าในระดับ
พ้ืนที่ที่เช่ือมโยงกันหลายมิติให้
สามารถรองรับกับสภาพอากาศและ
โอกาสภัยพิบัติทางธรรมชาตทิี่รุนแรง  

 สร้างเครือข่ายในการติดตาม       
และเฝ้าระวังภัยพิบัติโดยความร่วมมือ
จากภาคประชาชนและเครือข่าย
องค์กรที่เก่ียวข้อง  

5.8 พัฒนาองคค์วามรู ้
ในการบรหิารจดัการ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
Green Growth 
ประเด็น 21 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการบริหารจัดการน้ า 
21.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 พัฒนาองค์กร 
เครื่องมือ กลไก องค์
ความรู้ รวมทั้งจิตส านึก 
และการมีส่วนรว่ม 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาองค์ความรู้ 
กลไกและบุคลากร 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
ทุกระดับ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้
ศักยภาพคนในทุกภาคส่วนพร้อม
ปรับปรุง พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งระบบความร่วมมือกับ
ต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย  

 พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
กับการดูแล รักษา และยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการสร้าง
สมดุลและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 สร้างงานวิจัยและใช้ประโยชน์จากการ
วิจัยผ่านกระบวนการจัดการความรู้  
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สรุปรายละเอียดโครงการส้าคัญ (Flagship Project) และตัวชี้วัดโครงการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการส้าคัญ   
(Flagship Project) 

ตัวชี้วัดโครงการ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ปี 2557 ปี 2556 - 2561 

รวมท้ังสิ้น 9 โครงการ 34,292.05 206,969.65  

1. โครงการปลูกป่า         พื้นท่ีป่าเพิ่มข้ึน 2.9225 ล้านไร่  

 

1,302.85 8,909.33 ทส. (สป.ทส. อส. ปม. 
ทช. ออป.) กษ. นร. 
มท. 

2. โครงการอนุรักษ์ พัฒนา
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
อย่างบูรณาการ 

 จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

 จ านวนต าบลท่ีได้รับการพัฒนา
ระบบน้ าอุปโภค บริโภคเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

 จ านวนแผนและกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

16,921.61 112,818.74 ทส. (ทน.) 

3. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือ
กลไกในการบริหาร
จัดการเพื่อลดก๊าซเรือน
กระจก 

 ปริมาณการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวลดลง  

 

1,088.06 7,506.84 ทส. (สป.ทส. คพ. อส. 
ปม. อจน. ออป. อบก.) 

4. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 มีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 
ในการป้องกันผลกระทบ ปรับตัว 
และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 

2,239.76 14,799.16 ทส. (สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. อส. ปม. ทช. อสส. 
อสพ.) 

5. โครงการส่งเสริมการผลิต 
และการบริโภค สินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

 จ านวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้         
มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ
และการบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

 เกิดการขับเคลื่อนในการผลิตและ
การบริโภคสินค้าและบริการ 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มมากข้ึน 
 
 
 

155.00 1,155.13 ทส. (คพ. สส.) 
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โครงการส้าคัญ   
(Flagship Project) 

ตัวชี้วัดโครงการ 
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ปี 2557 ปี 2556 - 2561 

6. โครงการความร่วมมือ 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 จ านวนฐานข้อมูลกลางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของไทยและอาเซียน 

 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการจัดการท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากร 
ธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ 4 แนว 

 จ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมิน
ศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัว
ของประชาคมอาเซียน 

2,127.54 8,336.61 ทส. (สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. อส. ปม. ทธ. ทช. 
อสส. ออป. อจน. อสพ. 
สพภ. อบก.) 

7. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การรับมือปัญหาภัยพิบัติ 

 มีศูนย์ข้อมูลเตือนภัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จ านวนแผน/แนวทางในการลด
ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจาก
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณี    
พิบัติภัย 4 เร่ือง 

 จ านวนข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม
ระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า 180 ต าบล 

 จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม
ระบบฐานข้อมูลเตือนภัย 

833.30 4,112.72 ทส. (สป.ทส. ทธ. ทน.) 

8. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้แบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 พื้นท่ีป่าท่ีมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์     
ไม่น้อยกว่า 108 ล้านไร่  

8,621.87 43,888.65 ทส. (สป.ทส. อส. ปม. 
ทช.) กษ. (สปก.)  
ศธ. (สคอ.) 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีส่วนร่วม 

 จ านวนชุมชน องค์กร เครือข่าย 
 ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1,002.05 5,442.47 ทส. (สป.ทส. สผ. สส. 
อส. ทบ. อสส.) 
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วิสัยทัศน์ : คงความสมบูรณข์องธรรมชาติ พัฒนา และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 พันธกิจ :  อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การสรา้งคุณค่าทีเ่ช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสรมิสรา้งระบบและกลไกการจัดการภายในใหส้ามารถด าเนินภารกิจประสานกับเครอืข่ายภาคีและผู้มสี่วนได้เสียภายนอกอย่างมพีลังและสอดคล้องกลมกลืน
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2. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างย่ังยืน 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างเป็นธรรมและย่ังยืน 

5. พัฒนาองค์กร เครื่องมือ กลไก องค์ความรู้ รวมทั้งจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 
 

7. เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการพิบัติภัย  
และระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ 
และสาธารณภัย 

6. ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  

1.4 ส่งเสริมใหม้กีารบรหิารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 
และเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

3.4.2 ขยายการใหบ้ริการน้้าสะอาดเพือ่การอุปโภคบรโิภคให้
ครอบคลุมประชาชนอย่างเท่าเทยีมกัน 
ทั่วประเทศ 

5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
โดยเรง่ใหม้กีารปลกูป่าเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับ 
การปอ้งกันการลกัลอบบุกรุกท้าลายป่าไม้และสัตวป์่า เร่ง
ส้ารวจและจัดท้าแนวเขตการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ส่งเสรมิ
การจัดการป่าแบบกลุม่ป่า ป่าชมุชน อทุยานแหง่ชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตวป์่า สนับสนุนการจดัการอย่างมีส่วนรว่ม 
ฯลฯ 

5.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยการ
ฟื้นฟูทะเลไทย จัดสร้างและขยาย
ปะการังเทยีมและหญ้าทะเล โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ิมพื้นที่
ป่าชายเลนและแก้ไขปัญหา
กฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์
จาก 
ป่าชายเลนได้ ฯลฯ 

5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการ
จัดการที่ดิน โดยใหม้ี 
การกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืนโดยใชม้าตรการ 
ทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดิน 
ให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย ฯลฯ  

นโยบายส าคัญ ๙ ข้อ 
๒.๙ ปลูกป่า 

5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดย
การส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา
องค์ความรู้ที่ชมุชน ทอ้งถิ่น
ส่งเสริมและการท้าวิจัยรว่มกับ
ต่างประเทศ ฯลฯ 

3.3.2 ยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5.3 ดูแลรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมและเร่งรัด 
การควบคุมมลพิษ โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม  
ฯลฯ 

5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่การด้าเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิตและ
การบรโิภคสินค้าและการบรกิารที่เป็นมติร 
กับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

นโยบายเร่งด่วน 
1.6 เร่งฟื้นฟูความสมัพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือ 
กับประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาประเทศ 
 

(เพิ่ม) 

5.7 สร้างภูมิคุม้กันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ 

21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 

ประเด็นที่ 21 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า 
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21.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
        21.3.3 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

21.1 การปลูกป่า 

1. บริหารจัดการน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และย่ังยืน 
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ประเด็นที่ 22  : การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

22.2 การป้องกันและบรรเทา 
       ภัยพิบัติธรรมชาติ 

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and Adapation) 
        22.1.1 การป้องกันผลกระทบ (Mitigation) 
        22.1.2 การปรับตัว (Adapation) ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
        22.1.3 การเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity Building) 

นโยบายส าคัญ ๙ ข้อ 
๒.๕ การกัดเซาะชายฝั่ง 

6. โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

2. โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรน้้าอย่างบูรณาการ 
 
                         ** กบอ. 

2. กลุ่มเป้าหมายมีการน าเครื่องมือ กลไก และ
ฐานข้อมูลมาใช้อนุรักษ์ คุ้มครองและพัฒนา 
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างย่ังยืน 
3. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพ้ืนที่เป้าหมาย
ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

1. ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีแหล่งน้ า 
ที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนา 
เพื่อเป็นแหล่งน้ าต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอ 
โดยการมีส่วนร่วม 
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4. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
ทะเล และป่าชายเลน ได้รับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งได้รับการป้องกัน
และแก้ไขแบบบูรณาการ  

5. กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเป็นธรรมและย่ังยืน 

6. ชุมชนเป้าหมาย 
ใช้องค์ความรู้ไปบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 
 

11. กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ถึงผลประโยชน์และ
ผลกระทบในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
สามารถปรับตัว 
ในการแข่งขันด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ 
ทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (1.4) 

จ้านวนแผนและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า:  ตัวชี้วัด 
จ้านวนกฎหมายท่ีผ่านการปรับปรุงและแก้ไข:  ตัวชี้วัด 
จ้านวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ:  ตัวชี้วัด 
ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนร่วม:  ตัวชี้วัด 

ในกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
จ้านวนแหล่งน้้าท่ีด้าเนินการพัฒนาเพิ่มน้้าต้นทุน:  ตัวชี้วัด 
จ้านวนหมู่บ้านท่ีมีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยน้้าหลาก:  ตัวชี้วัด 

ดินถล่ม 
จ้านวนแผน มาตรการ ในการบรรเทาภัยจากการ:  ตัวชี้วัด

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
จ้านวนแหล่งน้้าบาดาลที่ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และ:  ตัวชี้วัด

ฟ้ืนฟู 
2. เพิ่มพ้ืนท่ีชลประทานได้ประมาณ 3.35 ล้านไร่ (1.4) 

จ้านวนพ้ืนท่ีชลประทาน:  ตัวชี้วัด 
3. พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี
ชนบทท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้้ากินน้้าใช้ที่สะอาด (3.4.2) 

จ้านวนประชากรในเขตนครหลวงได้รับบริการน้้าประปา:  ตัวฃี้วัด
อย่างเพียงพอและท่ัวถึงในปี 2560 และในเขตภูมิภาคมีผู้ได้รับ
บริการเพ่ิมขึ้น 13 ล้านคนในปี 2558 
4. บริหารจัดการทรัพยน้้าแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม (5.6) 

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ:  ตัวชี้วัด 
ความร่วมมือผันน้้าระหว่างประเทศ : MOU ตัวชี้วัด 

5. แหล่งน้้าได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งน้้าต้นทุน
เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม (5.6) 

จ้านวนแหล่งน้้าสาธารณะท่ีเสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู :  ตัวชี้วัด
และพ้ืนท่ีกักเก็บน้้าในระบบแก้มลิงเพ่ิมชึ้น 

กฎ ระเบียบ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า :  ตัวชี้วัด 
พัฒนา และ จ้านวนแหล่งน้้าบาดาลได้รบการอนุรักษ์:  ตัวชี้วัด

ฟ้ืนฟู 

1. พ้ืนท่ีป่าได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน (5.1) 
2. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการทีดินป่าไม้เพ่ือใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมพร้อมพัฒนาระบบการให้บริการด้าน
ป่าไม้ท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน (5.1) 

 65.107 พ้ืนท่ีป่าท่ีมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า:  ตัวชี้วัด
ล้านไร่ 
3. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสามารถน้าไปพัฒนาต่อยอดได้ (5.1) 

มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ:  ตัวชี้วัด
ทรัพยากรชีวภาพท่ีสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

1. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพและบริหาร
จัดการให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
และประชาชนมีคุณภาพท่ีดีขึ้น (5.2) 

พ้ืนท่ีป่าชายเลนมีความอุดม:  ตัวชี้วัด
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า  
1.7 ล้านไร่ 

พ้ืนท่ีท้าการประมงและ:  ตัวชี้วัด
แหล่งอาศัยสัตว์น้้าได้รับการบริหาร
จัดการไม่น้อยกว่าปีละ 
8.8 ล้านไร่ และ 60 แห่ง 

พ้ืนท่ีท้าการประมง:  ตัวชี้วัด 
ท่ีได้รับการบริหารจัดการ 
อย่างเป็นระบบ 

จ้านวนแหล่งอาศัย:  ตัวชี้วัด 
สัตว์น้้า 

 

1. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลท่ีดินและ
แผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) (5.4) 

รัฐมีฐานข้อมูลท่ีดินและ:  ตัวชี้วัด 
แผนท่ีรูปแปลงท่ีดินท่ีให้บริการในระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) 

ความส้าเร็จในการจัดท้าระบบ:  ตัวชี้วัด
ฐานข้อมูลท่ีดินของประเทศไทย 
2. สามารถด้าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
กระจายการถือครองท่ีดินท่ีเป็นธรรมและ
ยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินของรฐั
อย่างเหมาะสม (5.4) 

จ้านวนรายของราษฎร:  ตัวชี้วัด 
ท่ีได้รับการพิสูจน์ท่ีดิน 

จ้านวนชุมชนท่ีได้รับ:  ตัวชี้วัด 
การรับรองสิทธิการใช้ที่ดินของรัฐ 

จ้านวนเกษตรกร ผู้ยากจนและผู้:  ตัวชี้วัด
ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในท่ีดินได้รับการ
บริการจากสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ท่ีดิน 
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1. ถ่ายทอดผลงานวิจยัและ 
องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและ
ธรรมชาติแบบบูรณาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5.8) 
ตัวชี้วัด : ประชาชนและชุมชนได้รับ
องค์ความรู้จากผลการวิจัยด้านการ
ด้าเนินงานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5.8) 

1. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตาประชาคมระหว่าง
ประเทศ และนานาประเทศมี
ความเชื่อม่ันและทัศนคติใน
ทางบวกต่อประชาชนและ
ประเทศไทย 
ตัวชี้วัด :  ความร่วมมมือ
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
บ้านและระหว่างไทยกับ
ประเทศอาเซียนสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามแผนการ
ด้าเนินงาน 
2. ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องของไทย
มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ประโยชน์และผลกระทบในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้
สามารถปรับตัวและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด : มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน และ
สื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. มีการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค และการ
อ้านวยความสะดวกการค้าและ
การขนส่งเพ่ือสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ร่วมกัน 
ตัวชี้วัด : มีการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในประเทศให้สามารถ
รองรับการด้าเนินการตามข้อ
ผูกพันต่าง ๆ  
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- กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีการใช้ทรัพยากรน้้า เป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
- พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้้าเพื่อเพิ่มน้้าต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายน้้า บูรณาการน้้าผิวดิน ใต้ดิน และก้าหนดมาตรฐานพัฒนา
ระบบน้้าสะอาด 
 

- อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือรักษาสมดุลและเป็น
ฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 

- อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือรักษาสมดุล
และเป็นฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
- สร้างความม่ันคงของนิเวศพ้ืนท่ีท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยนื
และเป็นธรรม 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนและ 
เป็นธรรม 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์
ความรู้ศักยภาพคนในทุกภาคส่วน
พร้อมปรับปรุง พัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายรวมท้ังระบบความร่วมมือ
กับต่างประเทศให้เหมาะสมและ
ทันสมัย 
- พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดูแล รักษา และยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการ
สร้างสมดุลและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- สร้างงานวิจัยและใช้ประโยชน์จาก
การวิจัยผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ 
 
 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์
ความรู้ศักยภาพคนในทุกภาค
ส่วนพร้อมปรับปรุง พัฒนาและ
บังคับใช้กฎหมายรวมท้ังระบบ
ความร่วมมือกับต่างประเทศให้
เหมาะสมและทันสมัย 
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีด

ความสามารถในการด้าเนินภารกิจ
ร่วมกับภาคีและเครือข่าย 

 
 
 

- สร้างความตระหนักเตรยีมพร้อมบรรเทาปัญหาและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการทางสังคม 
- เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาความรู้ในการ
จัดการมลพิษและของเสีย รวมท้ังเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
แก่ผู้ก่อมลพิษ 
- ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการแก้ไข 
และการป้องกันปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่้าท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 
 
  

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพคนในทุก
ภาคส่วนพร้อมปรับปรุง พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายรวมท้ังระบบ
ความร่วมมือกับต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย 
- สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ภาคี และเครือข่ายภายนอก เพื่อ
ระดมความร่วมมือในการคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- สร้างจิตส้านึกสาธารณะให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ก้ากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ให้มีผลบังคับท่ัวถึงเท่าเทียมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
- ปรับปรุงโครงสร้างกลไกการจัดการ และระเบียบปฏิบัติให้มี
คุณภาพและความคล่องตัวในการด้าเนินภารกิจ 
- ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงงานเพื่อร่วมทุนกับภาคีเครือข่ายภาคี 
- สนับสนุนระบบการประเมินและการก้ากับดูแลองค์กร 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถในการด้าเนินภารกิจ
ร่วมกับภาคีและเครือข่าย 
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและบรรยากาศในการ
ท้างานท่ีเอื้ออ้านวยต่อการร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนนุ 
การด้าเนินภารกิจให้ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร 
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1. โครงการปลูกป่า 
8. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
    แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                                                                     
                    ** กบอ. 
                            
 

10. ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
มีความปลอดภัย ลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 

8. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

 
 
 

7. ทุกภาคส่วนสามารถน ากลไกไปใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (5.5) 
ตัวชี้วัด :  จ้านวนชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด :  ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนและ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ไปสู่อุตสาหกรรม เชิงนิเวศ (3.3.2) 

Green Industry จ้านวนสถานประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์ :  ตัวชี้วดั 
ปีละ 7,500 ราย และเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหา
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรมได้รับการเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ ๕ ต่อปี  
2. เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรบัปรุง
เทคโนโลยีการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกด้วยหลักการการลดการใช้ใหม่ เพ่ิมปริมาณการใช้พลังงาน
ทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้
จากการขายคาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร้อน รวมท้ังสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อม และพัฒนาเมืองหรือพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทาง ดังกล่าวเพื่อน้าไปสู่สังคมคาร์บอนต่้า (5.3) 

ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ:  ตัวชี้วัด 
พัฒนากลไกท่ีมีประสิทธฺภาพในการก้ากับดูแล คุณภาพ:  ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมให้แก่ชุมชน  
แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพ้ืนท่ี:  ตัวชี้วัด 

มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน  

1. เพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพในการ
ปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ้ืนท่ีป่าไม้
ได้รับการจัดการเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5.7) 
ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลและแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท้ังระดับประเทศ 
ภาค และจังหวัด 
2. มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมรองรับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย (5.7) 
ตัวชี้วัด : กลไกการเฝ้าระวังและระบบ
เตือนภัยลว่งหน้า (Early Warning 
System) ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ
ตัวชี้วัด :  ฐานข้อมูลและแผนรองรับ 
การเกิดสาธารณภัย 
ตัวชี้วัด :  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีขีด
ความสามารถในการป้องกัน บรรเทา และ
บริหารจัดการสาธารณภัย 
3. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรับรู้
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และตระหนัก 
ถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
มีความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ 
ในภาวะวิกฤติอย่างทันเหตุการณ์ (5.7) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับ 
การแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างทันเหตุการณ์ 
ตัวชี้วัด : ความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจ 
และความเชื่อม่ันของปร ะชาชน 
ในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา 

9. เครือข่ายมี 
องค์ความรู้ เครืองมือ
และกลไกในการดูแล
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
การจัดการมลพิษ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
 
 
 

- พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการ
พิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบการพยากรณ์ความเสี่ยงและ
เตือนภัยพิบัติลว่งหน้าในระดับพ้ืนท่ี 
ท่ีเชื่อมโยงกันหลายมิติให้สามารถรองรับ
กับสภาพอากาศและโอกาสภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีรุนแรง 
- สร้างเครือข่ายในการติดตาม และ 
เฝ้าระวังภัยพิบัติโดยความร่วมมือ 
จากภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

7. โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
    การรับมือปัญหาภัยพิบัติ   

3. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. โครงการส่งเสริมการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    อย่างมีส่วนร่วม 

ทส. (สป.ทส. สผ. คพ. สส. อส. ปม. ทช. ทบ. อสส. อสพ. อจน. ออป. อบก.) 
ทส. (สป.ทส. อส. ปม. ทช. ออป.) 

กษ. นร. มท. ศธ. 
** กบอ. ทส. (อส. ปม. ทช.) หน

่วย
งา

น
 ที่เ

กี่ย
วข้

อง
 

ทส. (สป.ทส. ทธ. ทน.) ทส. (สป.ทส. สผ. คพ. สส. อส. ปม. ทช. ทธ. อสส. ออป. อจน. อสพ. สพภ. อบก.) ** กบอ. ทส. (ทน.) 

2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพ้ืนที่เป้าหมาย
มีความย่ังยืน 

 
 

3. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
ทะเล และป่าชายเลน ได้รับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งได้รับการป้องกัน
และแก้ไขแบบบูรณาการ  

4. บริหารจัดการเพื่อให้มี 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างเป็นธรรมและย่ังยืน 

5. พัฒนาองค์ความรู้ กลไก และบุคลากรในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ 

 

8. ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
มีความปลอดภัย ลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

6. สร้างความตระหนัก จิตส านึก และ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ และเพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีแหล่งน้ า 
ที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนา 
เพื่อเป็นแหล่งน้ าต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอ 
โดยการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 

เป
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หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 
ภารกิจ
พื้นฐาน 

(1) 

รายจ่ายขั้นต  า
(Fixed Cost) 

(2) 

ยุทธศาสตร์
ประเทศ 

(3) 

รวมท้ังสิ้น 
 

(1)+(2)+(3) 
ส่วนราชการ 34,308.21 5,839.55 33,271.10 72,410.18 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,457.31 925.09 1,008.68 3,391.08 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,828.51 111.46 639.81 2,579.79 

กรมควบคุมมลพิษ 527.30 170.72 471.50 1,169.52 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 655.56 89.74 717.36 1,462.66 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 22,637.28 2,555.18 4,944.86 30,137.32 

กรมป่าไม้ 2,311.11 1,181.37 6,240.71 9,733.19 
กรมทรัพยากรธรณี 555.99 200.86 236.30 993.15 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2,312.50 204.39 1,341.21 3,858.10 

กรมทรัพยากรน  า 1,574.60 950.32 17,485.68 20,010.60 

กรมทรัพยากรน  าบาดาล 1,905.36 375.50 185.00 2,465.86 
รัฐวิสาหกิจ 3,070.93 472.72 1,415.53 4,959.18 

องค์การสวนสัตว์ 1,087.90 312.33 476.00 1,876.23 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 477.99 60.57 55.00 593.56 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 308.43 19.61 153.47 481.50 
องค์การจัดการน  าเสีย 1,196.62 80.21 731.06 2,007.88 

องค์การมหาชน 194.70 91.05 430.00 715.75 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 130.70 39.56 300.00 470.26 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 64.00 51.49 130.00 245.49 

รวมท้ังสิ้น 37,573.85 6,403.31 35,116.62 78,085.11 
 

 
 
          

สรุปกรอบงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (จ าแนกตามหน่วยงาน) 
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ยุทธศาสตร ์
 

แนวทาง 
ด าเนินการ 

ประเด็นที่ 21 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจดัการน้ า 
 

ประเด็นที่ 22 : การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
 

21.1 การปลูกป่า 
 

21.2 การลงทุน 
ด้านการบริหาร 
จัดการน้ า 

 

21.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

22.1 การป้องกันผลกระทบและการปรับตัว (Mitigation and Adaptation) 
 

22.2 การป้องกัน
และบรรเทาภัย
พิบัติธรรมชาต ิ

 

ประเด็นหลกั 
 

21.3.3 ส่งเสริมและสร้างความ
ร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 

6. โครงการความร่วมมือ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

1. โครงการ 
ปลูกป่า 

 

8. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้แบบ
มีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

 

2. โครงการอนุรักษ์ 
พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
อย่างบูรณาการ 

 

22.1.1 การป้องกัน
ผลกระทบ 

 

22.1.2 การปรับตัว 

 

22.1.3 การเพ่ิม
ขีดความสามารถ 

 

3. โครงการ
พัฒนาเครื่องมือ
และกลไกในการ
บริหารจัดการเพ่ือ
ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

 

4. โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
รองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

5. โครงการ
ส่งเสริมการ
ผลิตและการ
บริโภคสินค้า
และบริการท่ี
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

 

9. โครงการพัฒนา

ศักยภาพและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม 

 

7. โครงการเพ่ิม

ศักยภาพการ

รับมือปัญหาภัย

พิบัต ิ

 

ทส. 
(สป.ทส. สผ. คพ. สส. อส. ปม. 
ทธ. ทช. อสส. อสพ. ออป. อจน. 

อบก. สพภ.) 

 

ทส.  
(สป.ทส. อส. 

ปม. ทช. ออป.) 
กษ. นร. มท. 

 

ทส. 
(สป.ทส อส. ปม. 

ทช.) 
กษ. ศธ. 

 

ทส. 
(ทน.) 

 

ทส. 
(สป.ทส. สผ. คพ. 

อส. ปม. อจน. 
ออป. อบก.) 

 

ทส. 
(สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. อส. ปม. ทบ. 
ทช. อสส. อสพ.) 

 

ทส. 
(คพ. สส.) 

 

ทส. 
(สป.ทส. สผ. สส. 

อส. อสส.) 

 

ทส. 
(สป.ทส. ทธ. 

ทน.) 

 

2,190.80 ลบ. 

 

1,302.85 ลบ. 

 

8,621.87 ลบ. 

 

16,447.21 ลบ. 

 

1,835.30 ลบ. 

 

2,239.76 ลบ. 

 

155.00 ลบ. 

 

1,002.05 ลบ. 

 

1,321.77 ลบ. 

 28,562.73 ลบ. 

 

6,553.88 ลบ. 

 8,871.99 ลบ. 

 

8,909.33 ลบ. 

 

43,888.65 ลบ. 

 

107,081.80 ลบ. 

 

9,899.84 ลบ. 

 

14,7799.16 ลบ. 

 

1,155.13 ลบ. 

 

5,442.47 ลบ. 

 

4,683.07 ลบ. 

 168,751.77 ลบ. 

 

35,979.67 ลบ. 

 

 

Flagship 
Project 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณปี 57 
35,116.62 ลบ. 

 งบประมาณ 
ปี 56 – 61 

204,731.44 ลบ. 

      ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกับ Country Strategy) 
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ตารางสรุปโครงการส าคัญ (Flagship Project) ภายใต้ยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วย : ล้านบาท 

ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตัวช้ีวัด 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

สอดคล้อง      
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

หน่วยงาน 
ปี 2557 ปี 2556 - 2561 

1. เพิ่ม
รายได้จาก
ฐานเดิม 

2. สร้าง
รายได้จาก
โอกาสใหม่ 

3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการแข่งขนั 

4. ลด
รายจ่าย 

รวมท้ังส้ิน 9 โครงการส าคัญ 35,116.62 204,731.44       

1. โครงการปลูกป่า (งบยุทธศาสตร์ + งบ กบอ.)                                             
- งบยุทธศาสตร์ 
- งบ กบอ. 

 พื้นที่ป่าเพิ่มขึน้  
2,923,473 ไร่ 

 3,024.30         
1,302.85      
1,721.45  

  20,921.68       
8,909.33  

12,012.35  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : (21.1)     ทส. (สป.ทส. อส. ปม. 
ทช. ออป.) กษ. นร. มท. 

2. โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่างบรูณาการ 

 จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุง อนุรักษ์และฟืน้ฟ ู
เพื่อแก้ไขปญัหาภัยแล้ง 
และอุทกภัย 

 จ้านวนต้าบลที่ได้รับการพัฒนา
ระบบน้้าอุปโภค บริโภคเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้้า 

 จ้านวนแผนและกลไกการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า 

      6,447.21          107,081.80   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : (21.2)      ทส. (ทน.) 

3. โครงการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการบริหาร
จัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 

 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนได 
ออกไซด์ต่อหัวลดลง 

      1,835.30             9,899.84   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : (22.1.1)      ทส. (สป.ทส. คพ. อส. 
ปม. อจน. ออป. อบก.) 

4. โครงการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
 

 มีฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ฐานข้อมูลและองคค์วามรู ้
ในการป้องกันผลกระทบ ปรับตัว
และรับมือต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

2,239.76          14,799.16   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : (22.1.2)      ทส. (สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. อส. ปม. ทช. อสส. 
อสพ.) 

5. โครงการส่งเสริมการผลิต และการบริโภค สนิค้า 
และบริการที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู ้
มีส่วนร่วมในการผลิตการบริการ
และการบริโภคที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

155.00 1,155.13 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : (22.1.2)     ทส. (คพ. สส.) 

      ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกับ Country Strategy) 
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ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตัวช้ีวัด 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

สอดคล้อง      
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

หน่วยงาน 
ปี 2557 ปี 2556 - 2561 

1. เพิ่ม
รายได้จาก
ฐานเดิม 

2. สร้าง
รายได้จาก
โอกาสใหม่ 

3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการแข่งขนั 

4. ลด
รายจ่าย 

6. 
  
  
  
  
  

โครงการความร่วมมือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  
  
  
  

 จ้านวนฐานข้อมูลกลางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของไทยและอาเซียน 

 กลุ่มเป้าหมายมคีวามรู้  
ความเข้าใจด้านการจัดการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการและดูแล 
ทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศ4 แนว 

 จ้านวนพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
ประเมินศักยภาพเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของประชาคมอาเซียน 

      2,190.80  
  
  
  
  
  

           8,871.99  
  
  
  
  
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : (21.3.3)  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

ทส. (สป.ทส. สผ. คพ. 
สส. อส. ปม. ทธ. ทช. 
อสส. ออป.อจน. อสพ. 
สพภ. อบก.) 
  
  
  

7. 
  
  
  
  

โครงการเพิม่ศักยภาพการรับมือปัญหาภยัพิบัติ 
  
  
  
  

 มีศูนย์ข้อมูลเตือนภยัด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 จ้านวนแผน/แนวทางในการลด
ผลกระทบและปัจจัยเสีย่งจาก
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณี
พิบัติภัย 4 เรื่อง 

 จ้านวนข้อมูลพื้นทีเ่สี่ยงภยั 
ดินถล่มระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า 
180 ต้าบล 

 จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
และเพิม่ประสิทธิภาพและ
ซ่อมแซมระบบฐานข้อมลูเตือนภยั 

     1,321.77  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           4,683.07  
  
  
  
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : (22.2)  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ทส. (สป.ทส. ทธ. ทน.) 
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ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตัวช้ีวัด 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

สอดคล้อง      
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

หน่วยงาน 
ปี 2557 ปี 2556 - 2561 

1. เพิ่ม
รายได้จาก
ฐานเดิม 

2. สร้าง
รายได้จาก
โอกาสใหม่ 

3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการแข่งขนั 

4. ลด
รายจ่าย 

8. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 

 พื้นที่ป่าที่มสีภาพป่าอุดมสมบูรณ ์
ไม่น้อยกว่า 108 ล้านไร ่

     8,621.87           43,888.65   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : (21.1)      ทส. (สป.ทส. อส. ปม. 
ทช.) กษ. (สปก.) ศธ. 
(สคอ.) 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

 จ้านวนชุมชน องค์กร เครือข่าย 
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ระดับความส้าเร็จของการ
ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     1,002.05             5,442.47   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : (22.1.3)       ทส. (สป.ทส. สผ. สส. 
อส. ทบ. อสส.) 
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     ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกบั Country Strategy)

2558 2559 2560 2561

ต.ค.-ธ.ค.55 ม.ค.-มี.ค.56 เม.ย.-มิ.ย.56 ก.ค.-ก.ย.56 ต.ค.-ธ.ค.56 ม.ค.-มี.ค.57 เม.ย.-มิ.ย.57 ก.ค.-ก.ย.57

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

 โครงการปลูกป่า (Flagship Project) เร่งรัดฟืน้ฟูทรัพยากรปุาไม้ทีถู่กบุกรุกท าลายให้

กลับคืนอุดมสมบูรณ์ สร้างสมดุลใหก้ับระบบนิเวศ 

เป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดย

การบูรณาการทุกภาคส่วน

   2556-2561 20,921.68    0.05         1,236.41  1,267.85   986.67     696.15      833.24      872.10      622.80      3,623.86   4,069.69    4,226.95    2,485.89    3,024.30         1

8,909.33      0.05         402.85    407.01      355.76     220.04      334.11      406.31      342.40      1,561.42   1,665.75    1,477.75    1,735.89    1,302.85         

12,012.35    -          833.56    860.84      630.91     476.11      499.13      465.79      280.40      2,062.45   2,403.95    2,749.21    750.00      1,721.45         

1. การเพาะช ากล้าไม้ 482.02 ล้านกล้า   2556-2560 2,032.81      -          247.21    194.72      161.68     119.18      140.13      93.06        85.51        437.90      437.90      115.51      -           437.89           

885.22        -          87.26      87.26       78.74       52.66        52.66        52.66        52.66        210.66      210.66      -           -           210.64           

1,147.59      -          159.95    107.46      82.94       66.52        87.47        40.40        32.85        227.25      227.25      115.51      -           227.25           

1.1 เพาะช ากล้าไม้ภายใต้โครงการประชาอาสาปลูกปุา 

800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

482.02 ล้านกล้า 2556-2559 1,289.58       -           166.46     77.97        77.97        94.08         107.48       60.41         60.41         322.40       322.40       -            -            322.38            อส./ปม. ปี 54-55=192 ล้านกล้า

        - อส. 160 ล้านกล้า  446.96          -           96.24       7.75          7.75         41.42         54.82         7.75          7.75          111.74       111.74       -            -            111.74            อส. ของบประมาณ กบอ.

        - ปม. 302.02 ล้านกล้า  2556-2559 842.62          -           70.22       70.22        70.22        52.66         52.66         52.66         52.66         210.66       210.66       -            -            210.64            ปม.

1.2 บ ารุงรักษากล้าไม้ค้างปี 2556-2560 624.63          -           59.71       59.71        43.19        25.10         32.65         32.65         25.10         115.51       115.51       115.51       -            115.51            อส./ปม.

        - อส.  240.01          -           26.67       26.67        26.67        10.00         10.00         10.00         10.00         40.00        40.00         40.00         -            40.00              อส. ของบประมาณ กบอ.

        - ปม.  2556-2560 384.62          -           33.04       33.04        16.52        15.10         22.65         22.65         15.10         75.51        75.51         75.51         -            75.51              ปม. ขอสนับสนุนจาก กบอ.

1.3 บ ารุงรักษากล้าหญ้าแฝก 20 ล้านกล้า  2556 10.00           -           4.00         4.00          2.00         -            -            -            -            -           -            -            -            -                 ปม. ขอสนับสนุนจาก กบอ.

1.4 ค่าขนส่งกล้าไม้ 2556 108.60          -           17.04       53.04        38.52        -            -            -            -            -           -            -            -            -                 อส./ปม.

       - อส.  66.00           -           -          36.00        30.00        -            -            -            -            -           -            -            -            -                อส. ของบประมาณ กบอ.

       - ปม.  2556 42.60           -           17.04       17.04        8.52         -            -            -            -            -           -            -            -            -                ปม.

2. การปลูกป่าและบ ารุงรักษา 2,923,473 ไร่    2556-2561 17,035.85    0.05         818.10    874.13      773.19     465.67      550.31      659.64      526.76      2,836.93   3,282.76    3,762.42    2,485.89    2,202.38         

7,511.09      0.05         251.69    254.75      252.02     149.88      232.45      314.65      279.21      1,269.73   1,374.06    1,396.72    1,735.89    976.18           

9,524.76      -          566.41    619.38      521.17     315.79      317.86      344.99      247.55      1,567.20   1,908.70    2,365.70    750.00      1,226.20         

2.1  ปลูกฟืน้ฟูปุาในพืน้ทีปุ่าอนุรักษ์ 750,000 ไร่  2556-2561 5,774.70       -           369.96     277.47      277.47      214.98       194.05       221.68       131.74       912.45       1,062.45     1,212.45     900.00       762.45            อส.

        - ปลูกปุา  2,774.70       -           369.96     277.47      277.47      184.98       104.05       71.68         101.74       462.45       462.45       462.45       -            462.45            อส. ของบประมาณ กบอ.

        - บ ารุงรักษา  3,000.00       -           -          -           -           30.00         90.00         150.00       30.00         450.00       600.00       750.00       900.00       300.00            อส. ของบประมาณจาก กบอ.

56-60 ปี 61 ใช้งบ

งบ Country Strategy

2.2  ปลูกฟืน้ฟูปุาในพืน้ทีปุ่าสงวน 750,000 ไร่  2556-2561 4,591.43       -           196.45     196.45      98.23        91.87         184.24       183.74       153.10       762.45       912.45       1,062.45     750.00       612.95            ปม.

        - ปลูกปุา  2557-2561 2,340.93       -           196.45     196.45      98.23        69.37         138.74       138.74       115.60       462.45       462.45       462.45       -            462.45            ปม. ขอสนับสนุนจาก กบอ.

ปี 2556 ในพืน้ที ่8 ลุ่มน้ า

จ านวน 110,000 ไร่

อัตราไร่ละ 3,083 บาท

(ขอรับกล้าไม้จาก

หน่วยงานเพาะช า) และ

ในพืน้ที ่17 ลุ่มน้ า จ านวน

40,000 ไร่ อัตราไร่ละ

3,800 บาท

        - บ ารุงรักษา  2,250.50       -           -          -           -           22.50         45.50         45.00         37.50         300.00       450.00       600.00       750.00       150.50            ปม. ขอสนับสนุนจาก กบอ.

แบบฟอร์มที่ 1: สรุปโครงการส าคัญ (Flagship Project) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

หน่วยงาน :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 2557

ยุทธศาสตร์ที ่3: การเติบโตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)

21.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า

21.1 การปลูกป่า

ทส. (สป.ทส.

 อส. ปม. ทช.

 ออป.)/กษ./

นร./มท.

เฉพาะงบโครงการปลูกป่าตามยุทธศาสตร์

เฉพาะงบ กบอ.

1. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

ทส. (อส. ปม.)

การเพาะช ากล้าไม้ (งบตามยุทธศาสตร์)

การเพาะช ากล้าไม้ (งบ กบอ.)

ทส. (สป.ทส.

 อส. ทช. 

ปม.ออป.)/

กษ. /นร./มท.

การปลูกป่าและบ ารุงรักษา (งบตามยุทธศาสตร์)

การปลูกป่าและบ ารุงรักษา (งบ กบอ.)
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2558 2559 2560 2561
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แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

2.3  ปลูกฟืน้ฟูปุาในพืน้ทีปุ่าชายเลน 1. ฟืน้ฟูปุาชายเลนในพืน้ทีน่ากุ้ง 10,000 ไร่         

2. ฟืน้ฟูปุาชายเลนบริเวณหาดเลนงอกใหม่โดยวิธี

เลียนแบบธรรมชาติ 100,000 ไร่                      

3. ปลูกไม้ปุาชายเลนชนิดโตเร็ว ในเขตปุาเชิงทรง 

100,000 ไร่                                               

4.  ส่งเสริมปลูกปุาชายเลนด้วยความหนาแน่นสูง 

(1600ต้น/ไร่) เพือ่ปูองกันภัยพิบัติ 50,000 ไร่       

5. ปลูกปุาชายเลนโดยใช้กล้าไม้ทีเ่พาะตามโครงการ

แผนฟืน้ฟู อนุรักษ์ปุาและดิน การท าฝาย 5,000 ไร่

 2556-2561 2,149.08       -           -          139.16      139.17      78.31         78.31         78.31         78.31         354.75       396.25       553.25       253.25       313.24            ทช.

        - ปลูกปุา  1,497.83       -           -          139.16 139.17 69.00 69.00 69.00 69.00 276.00       276.00       391.50       -            276.00            

        - บ ารุงรักษา  651.25          -           -          -           -           9.31 9.31 9.31 9.31 78.75        120.25       161.75       253.25       37.24              

2.4 ปลูกฟืน้ฟูแหล่งอาหารสัตว์ปุา 30,000 ไร่  2556-2561 346.56          -           -          -           -           -            -            -            -            86.64        86.64         86.64         86.64         -                 อส. ไม่ใช้กล้า 800 ล้านกล้าฯ

2.5 ปลูกหญ้าแฝก 20 ล้านกล้า 2556 12.60           -           -          6.30          6.30         -            -            -            -            -           -            -            -            -                 ปม. ขอสนับสนุนจาก กบอ.

2.6 ปลูกฟืน้ฟูปุาในพืน้ทีเ่อกสารสิทธิ 535,000 ไร่  2556-2561 2,331.50       0.05         3.02         6.08          3.35         39.20         52.40         134.60       122.30       444.50       528.00       502.00       496.00       348.50            ปม./ออป.

       - ปลูกปุา (ปม.) 500,000 ไร่  2,200.00       -           -          -           -           39.00         45.50         120.90       114.60       410.00       490.00       490.00       490.00       320.00            ปม. โครงการส่งเสริมการปลูก

ต้นไม้เพือ่เศรษฐกิจ สังคม

 และส่ิงแวดล้อม

       - ส่งเสริมการปลูกปุาไม้เศรษฐกิจเพือ่พลังงานชีวมวล ส่งเสริมเกษตรกรปลูกปุาไม้โตเร็วเพือ่พลังงานชีวมวล  131.50          0.05         3.02         6.08          3.35         0.20          6.90          13.70         7.70          34.50        38.00         12.00         6.00           28.50              ออป.

ในพืน้ทีก่รรมสิทธ์ิ-สิทธิครอบครองทัว่ไปของ

เกษตรกรรมรวมพืน้ที ่35,000 ไร่ ในระยะเวลา 4 ปี

(2556 - 2559)

2.7  ปลูกฟืน้ฟูปุาในพืน้ที ่สปก.       87,500 ไร่ 2556-2560 149.00          -           -          -           -           -            -            -            -            41.00        49.00         59.00         -            -                 กษ.(สปก.)

2.8  ปลูกฟืน้ฟูปุาในพืน้ที ่ออป. 47,350 ไร่ 2556-2560 205.25          -           -          -           -           -            -            -            -            41.07        47.90         116.28       -            -                 ออป.

2.9  ปลูกฟืน้ฟูปุาในพืน้ทีน่ิคมสหกรณ์ 24,000 ไร่ 2556-2560 104.40          -           -          -           -           -            -            -            -            28.80        34.80         40.80         -            -                 กษ.

2.10 ปลูกฟืน้ฟูปุาในพืน้ทีป่ิดทองหลังพระ 36,143 ไร่  2556-2559 142.86          -           11.90       11.90        11.90        8.93          8.93          8.93          8.93          35.72        35.72         -            -            35.72              สป.ทส./นร. ไม่ใช้กล้า 800 ล้านกล้าฯ

 รวมฝายกล้าไม้และปลูก

ปุา
          - สป.ทส.  2556-2559 142.86          -           11.90       11.90        11.90        8.93          8.93          8.93          8.93          35.72        35.72         -            -                          35.72 สป.ทส.

          - ส านักนายกรัฐมนตรี  2556-2559 1,010.73       -           48.57       48.57        48.57        93.65         93.65         93.65         93.65         220.37       270.05       -            -                        374.60 ส านัก

นายกรัฐมนตรี

โดยส านักนายรัฐมนตรี 

ใช้งบประมาณจาก

กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ยกระดับชุมชน

2.11 ปลูกและบ ารุงรักษา เพือ่ฟืน้ฟูปุาในพืน้ทีอ่ื่น ๆ  

(สาธารณประโยชน์ วัด โรงเรียน ฯลฯ)

398,480 ไร่  2556-2560 1,228.47       -           236.77 236.77 236.77 32.38 32.38 32.38 32.38 129.55       129.55       129.55       -                        129.52 มท. (สป.มท.) ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.

 2557 บูรณาการภารกิจ

กับจงัหวัดโดยการต้ัง

งบประมาณที ่สป.ทส. 

และด าเนินการโดย

จงัหวัดในลักษณะ

เบิกจา่ยงบประมาณแทน

กัน
3. การสร้างฝาย 27,000 แห่ง  2556-2560 1,853.02      -          171.10    199.00      51.80       111.30      142.80      119.40      10.53        349.03      349.03      349.03      -                      384.03 อส./ปม.

513.02        -          63.90      65.00       25.00       17.50        49.00        39.00        10.53        81.03       81.03        81.03        -           116.03           

1,340.00      -          107.20    134.00      26.80       93.80        93.80        80.40        -           268.00      268.00      268.00      -           268.00           

3.1 การจดัท าฝายถาวร 12,000 แหง่ 2556-2560 978.02          -           84.10       96.50        31.30        67.05         71.05         52.90         0.53          191.53       191.53       191.53       -            191.53            อส./ปม.

       - อส. 2,000 แหง่            163.02 -           18.90       15.00        15.00        10.00         14.00         4.00          0.53          28.53        28.53         28.53         -                          28.53 อส.

       - ปม.  10,000 แหง่  2556-2560           815.00 -           65.20       81.50        16.30        57.05         57.05         48.90         -            163.00       163.00       163.00       -                        163.00 ปม. ขอสนับสนุนจาก กบอ.

3.2 การจดัท าฝายกึ่งถาวร 25,000 แหง่ 2556-2560 875.00          -           87.00       102.50      20.50        44.25         71.75         66.50         10.00         157.50       157.50       157.50       -            192.50            อส./ปม.

        - อส. 10,000 แหง่            350.00 -           45.00       50.00        10.00        7.50          35.00         35.00         10.00         52.50        52.50         52.50         -                          87.50 อส.

        - ปม. 15,000 แหง่            525.00 -           42.00       52.50        10.50        36.75         36.75         31.50         -            105.00       105.00       105.00       -                        105.00 ปม. ขอสนับสนุนจาก กบอ.

ปลูกฟืน้ฟูปุาในพืน้ทีปุ่า

ชายเลนเสนอขอ

งบประมาณในโครงการ

ตามแนวพระราช

ก าหนดใหอ้ านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงิน

เพือ่วางระบบบริหาร

จดัการน้ าและสร้าง

อนาคต (กบอ.) พ.ศ. 

2556-2560 จ านวน 

1,895.83 ล้านบาท

การสร้างฝาย (งบตมยุทธศาสตร)์

การสร้างฝาย (งบ กบอ.)
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4. ลด
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 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน (Flagship Project)

อนุรักษ์พ้ืนทีป่าทีเ่หลืออยู่จ านวน 108 ล้านไร่   2556-2561     43,888.65            -             -              -              -       1,915.49     2,092.92     2,252.97     2,360.49    8,738.43     8,981.98     8,744.94     8,054.81          8,621.87 ทส. (สป.ทส.

 อส. ปม. 

ทช.)/กษ.

(สปก.)/ศธ. 

(สคอ.)

8

1. การปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากร

ปุาไม้
  2556-2561     41,016.54            -             -              -              -       1,778.08     1,933.08     2,093.13     2,223.08    8,197.25     8,409.50     8,172.46     7,499.33          8,027.37 ทส, (สป.ทส./

อส./ปม./ทช.)

1.1 ปุาอนุรักษ์ 1. จดัต้ังหน่วยงานด้านการคุ้มครองพืน้ทีปุ่าไม้ให้   2557-2561 19,679.28    -          -         -          -          794.78      794.78      794.78      794.78      4,120.67   4,322.92    3,985.47    3,360.49    3,179.12         อส./สป.ทส.

ครอบคลุมพืน้ทีปุ่าอนุรักษ์

2. เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3. รณรงค์ประชาสัมพันธุฃ์ทุกรูปแบบใหป้ระชาชน

หน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วนมีความรู้ ความ

เข้าใจ และใหค้วามร่วมมือในการปูองกันรักษาปุา

และควบคุมไฟปุา

4. สนธิก าลังและบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน

ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม

ในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา

5. พัฒนาบุคลากรใหม้ีองค์ความรู้ ทักษะและ

ประสบการในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษา

ปุาและควบคุมไฟปุา

6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา

        - โครงการปูองกันรักษาปุาแบบบูรณาการ 1. จดัต้ังหน่วยงานด้านการคุ้มครองพืน้ทีปุ่าไม้ให้  2557-2561 19,346.78     -           -          -           -           794.78       794.78       794.78       794.78       4,044.37    4,246.62     3,934.17     3,309.19     3,179.12          อส.

ครอบคลุมพืน้ทีปุ่าอนุรักษ์

2. เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3. รณรงค์ประชาสัมพันธุฃ์ทุกรูปแบบใหป้ระชาชน

หน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วนมีความรู้ ความ

เข้าใจ และใหค้วามร่วมมือในการปูองกันรักษาปุา

และควบคุมไฟปุา

4. สนธิก าลังและบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน

ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม

ในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา

5. พัฒนาบุคลากรใหม้ีองค์ความรู้ ทักษะและ

ประสบการในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษา

ปุาและควบคุมไฟปุา

6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา

        - ก ากับดูแลทรัพยากรปุาไม้และพืน้ทีสี่เขียวใน  2558-2561 332.50          -           -          -           -           -            -            -            -            76.30        76.30         51.30         51.30         -                 สป.ทส.

76 จงัหวัดทัว่ประเทศ

1.2 ปุาสงวน  2556-2561 20,221.53     -           -          -           -           855.00       1,010.00     1,170.05     1,300.00     3,925.96    3,935.95     4,036.36     3,988.21     4,335.05          ปม.

1.3 ปุาชายเลน - งานคุ้มครองปูองกันรักษาปุาชายเลน (23จงัหวัด)  2556-2561 1,115.73       -           -          -           -           128.30 128.30 128.30 128.30 150.63       150.63       150.63       150.63       513.20            ทช.

 - กิจกรรมเฝูาระวังในพืน้ทีล่่อแหลมต่อการบุกรุก 

23 จงัหวัด

       - จดัท าข้อมูลพืน้ทีปุ่าชายเลนในระดับต าบล 24 

จงัหวัด

        - จ าแนกแผนทีก่ารใช้ประโยชน์ทีดิ่น 24 จงัหวัด
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2. โครงการสนับสนุนอากาศยานในการปูองกัน ใช้อากาศยานเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจพืน้ทีปุ่า  2557-2561 388.92          -           -          -           -           45.97         45.97         45.97         45.97         51.26        51.26         51.26         51.26         183.88            สป.ทส.

การบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ ติดตามการปลูกและฟืน้ฟูปุา รวมทัง้ท าการบิน (สกบ.)

เพือ่คุ้มครองพืน้ทีด่ าเนินการปลูกปุาและพืน้ทีท่ียั่ง

คงเหลือสภาพปุาซ่ึงจะท าใหพ้ืน้ทีปุ่าอนุรักษ์ ไม่มี

การถูกบุกรุกเพิม่เติมและคงอยู่ เป็นฐานทรัพยากร

ธรรมชาติเพือ่ใหเ้กิดคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

3. จดัการพืน้ทีอ่นุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีทีต้ั่ง/อยู่อาศัย และท ากินทัง้  2557-2561 1,262.19       -           -          -           -           44.86         67.29         67.29         44.86         235.99       267.30       267.30       267.30       224.30            อส.

ใน/รอบ พืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาติ พืน้ทีเ่ตรียมการ

ประกาศเป็นอุทยานแหง่ชาติ/เขตรักษาพันธ์ุ

สัตว์ปุา พืน้ทีเ่ตรียมการประกาศเป็นเขตรักษา

พันธ์ุสัตว์ปุา และพืน้ทีปุ่าต้นน้ า จ านวน 1,212

หมู่บ้าน/แหง่

4. จดัท าเคร่ืองหมายแนวเขตในพืน้ทีปุ่าอนุรักษ์ 15,000 ระวาง/250 ชุมชน  2557-2561 931.61          -           -          -           -           46.58         46.58         46.58         46.58         186.32       186.32       186.32       186.32       186.32            อส.

   - ท าเคร่ืองหมายแนวแขต และการปรับปรุงพระราช 15,000 ระวาง  931.61          -           -          -           -           46.58         46.58         46.58         46.58         186.32       186.32       186.32       186.32       186.32            

กฤษฎีกาแนวเขตพืน้ทีปุ่าอนุรักษ์บนแผนทีร่ะวาง

 1 : 4,000

   - การมีส่วนร่วมของชุมชน 2,500 ชุมชน

   - การจ าแนกการใช้ประโยชน์ทีดิ่นปุาไม้ เป็นปัจจบุัน

และบริหารจดัการ

5. การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในการป้องกันรักษาป่า

2556-2561 289.40        -          -         -          -          -           -           -           -           67.60       67.60        67.60        50.60        -                ศธ. (สคอ.)/

กษ. (สปก.)

5.1 กระทรวงศึกษาธิการ (สคอ.) 2556-2561 262.40          -           10.00       10.00        10.00        -            -            -            -            60.60        60.60         60.60         50.60         -                 ศธ. (สคอ.)

      - สร้างปุา สร้างงาน สร้างคน 130.00          -           -          -           -           -            -            -            -            35.00        35.00         35.00         25.00         -                ศธ. (สคอ.)

      - เพิม่พืน้ทีปุ่าชายเลนและปุาต้นน้ าในพืน้ทีลุ่่มน้ า

ทะเลสาบสงขลา

2.40             -           -          -           -           -            -            -            -            0.60          0.60          0.60          0.60           -                ศธ. (สคอ.)

      - ฟืน้ฟูความสมบูรณ์ของปุาในพืน้ทีต้่นน้ าน่าน 100.00          -           -          -           -           -            -            -            -            25.00        25.00         25.00         25.00         -                ศธ. (สคอ.)

      - โครงการฝึกอบรมความรู้ทางวนศาสตร์เพือ่เพิม่

ศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจดัการทรัพยากรปุาไม้

และส่ิงแวดล้อมเพือ่ปูองกันภัยพิบัติในระยะยาวอย่างย่ังยืน

30.00           -           10.00       10.00        10.00        -            -            -            -            -           -            -            -            -                ศธ.

5.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สปก.)  2557-2560 27.00           -           -          -           -           -            2.00          2.00          2.00          7.00          7.00          7.00          -            6.00                กษ. (สปก.)

52,797.98     0.05         402.85     407.01      355.76      2,135.53     2,427.03     2,659.28     2,702.89     10,299.84   10,647.73   10,222.69   9,790.70     9,924.72          

21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า

 โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าอย่างบูรณาการ (Flagship Project)

1. ประชาชนในพ้ืนทีเ่ป้าหมายมีแหล่งน้ า ทีม่ีการ

อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนา เพ่ือเป็น

แหล่งน้ าต้นทุนทีม่ีปริมาณเพียงพอ โดยการมีส่วน

ร่วม

2. ประชาชนในพ้ืนทีเ่สี่ยงอุทกภัยเร่งด่วน  ได้รับ

การจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม จาก

ประชาชน

    2556-2561    107,081.80      900.43   1,406.14    2,275.57    4,465.44     1,672.79     2,632.32     4,185.55     7,956.54   19,100.71   19,080.86   20,785.45   22,619.99        16,447.21 ทน. 2

1. โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูและพัฒนาแหล่งน้ าและพืน้ทีชุ่่มน้ า พืน้ทีแ่หล่งน้ าธรรมชาติและพืน้ทีชุ่่มน้ าครอบคลุม 

25 ลุ่มน้ าหลัก 76 จงัหวัด โดยเน้นด าเนินการใน

พืน้ทีต้่นน้ า พืน้ทีชุ่่มน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติทีม่ีปัญหา

วิกฤต จ านวน 11,168 แหง่

    2556-2561      99,523.10       872.43    1,308.65     2,181.08     4,362.16      1,487.26      2,230.89      3,718.15      7,436.31    16,359.87    17,995.86    19,795.45    21,774.99         14,872.61 ทน.

2. โครงการพัฒนากลไกการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า พัฒนาระบบ กลไก และจดัหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

เพือ่การบริหารขัดการน้ า และเพือ่ใช้ส าหรับการ

วางแผนตัดสินใจ ในพืน้ที ่25 ลุ่มน้ าหลัก 76 จงัหวัด

 2556-2561        7,558.70         28.00        97.49         94.49       103.28        185.53        401.43        467.40        520.24     2,740.84      1,085.00        990.00        845.00           1,574.60 ทน.

107,081.80    900.43      1,406.14   2,275.57    4,465.44    1,672.79     2,632.32     4,185.55     7,956.54     19,100.71   19,080.86   20,785.45   22,619.99   16,447.21        

รวม 21.1 รวมทัง้ส้ิน 8 โครงการ (2 Flagship Project)

รวม 21.2 รวมทัง้ส้ิน 2 โครงการ (1 Flagship Project)
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21.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(Flagship Project)

ประชาชนทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการ และ

บุคลากรในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษ

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และประเทศภูมิภาคอาเซียนมี

ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   2556-2561       8,871.99          3.27         4.87          6.48          8.57       430.06       715.19       529.40       516.16    1,862.30     1,749.51     1,671.82     1,374.36          2,190.80 ทส. (สป.ทส.

 สผ. คพ. สส.

 อส. ปม. ทธ.

 ทช.  อสส. 

ออป. อจน. 

อสพ. สพภ. 

อบก.)

6

1. จา้งทีป่รึกษาเพือ่ท าการวิเคราะหแ์ละจดัเตรียมข้อมูล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพีอ่รองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สนับสนุนความร่วมมือด้านการก าหนดนโยบายและ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อมของอาเซียน มีท่าที

ไทยทีช่ัดเจน เพือ่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 2557-2561 227.00                      -              -               -               -            18.00          18.00          28.00          23.00         35.00          35.00          35.00          35.00               87.00 สป.ทส. (สรป.)

1. การปรับปรุงกฎระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ใน

ประเทศไทยทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อมใหม้ีความกระชับ ชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น

 2556-2561 170.00                      -              -               -               -             2.00           4.00           6.00           8.00         35.00          35.00          40.00          40.00               20.00 สผ.

 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับ

กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการ

ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

3. จดัต้ังศูนย์ข้อมูลด้านการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพือ่สนับสนุนการลงทุนและ

การพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

4. สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนมีทิศทางทีช่ัดเจน

ในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ

การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

3. ติดตามและประเมินผลปัญหาสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

ในระดับพืน้ที ่ประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกที่

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นกลไกทีค่ณะรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน

การก าหนดนโยบายและวางแผนการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมของประเทศในเชิงการปูองกันแก้ไขและ

ฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อมได้อย่างทันท่วงทีและเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน

 2556-2561 63.40           1.60         1.60         1.60          1.60         3.00          4.00          3.00          1.40          12.00        11.00         11.00         11.60         11.40              สผ.

4. สร้างความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านส่ิงแวดล้อม

มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาชนทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการ และบุคลากร

ในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจและ

มีส่วนร่วมในการจดัการปัญหามลพิษและการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 2556-2561 734.00 0.40 0.48 0.50 0.62 59.60         71.52         74.50         92.38         153.00       111.00       85.00         85.00         298.00            สส.

5. การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน สร้างเครือข่ายการติดตามปูองกันและเตือนภัย 

ผลกระทบจากไฟปุาและหมอกควันในพืน้ทีอ่าเซียน

ตอนบน ได้แก่ พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และ

เวียดนาม และตอนล่าง ได้แก่ ไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน

 2557-2561 3,478.52       -           -          -           -           165.74       348.41       163.37       151.66       645.22       620.45       668.04       715.63       829.18            อส.

1. เกิดแนวเชื่อมต่อและการจดัการผืนปุากับประเทศ

เพือ่นบ้านร่วมกัน 4 แหง่
 2557-2561 718.32          -           -          -           -           29.00         29.00         29.00         29.03         167.45       143.60       148.65       142.59       116.03            อส.

 2. บริหารจดัการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติใน

พืน้ทีคุ้่มครองทีเ่ป็นมรดกโลกและมรดกแหง่อาเซียน

21.3.3 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พัฒนาการจดัท า EIA และ SEA ของอาเซียน และสร้าง

 ASEAN Environmental Network และ Policy 

Dialogue รวมทัง้ เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการติดตาม และ

การพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน

6. โครงการจดัการพืน้ทีคุ้่มครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดก

แหง่อาเซียน และพืน้ทีคุ้่มครองข้ามพรมแดนระหว่าง

ประเทศใหเ้ป็นมาตรฐาน
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แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

7. โครงการร่วมส ารวจธรณีวิทยาแหล่งแร่บริเวณชายแดน

พม่า-ไทย

เพือ่จดัท ารูปแบบการเกิดแร่และพืน้ทีศั่กยภาพแร่

ชนิดต่าง ๆ ตามแนวชายแดนพม่า-ไทย ตามแนว

ระยะทาง 1,450 กิโลเมตร ผ่านจงัหวัดระนอง ชุมพร

 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ และเชียงราย

 2557-2561 100.00 -           -          -           -           3.06 13.93 2.56 0.45 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ทธ.

8. โครงการศึกษารอยเล่ือนมีพลังในพืน้ทีร่ะหว่าง ไทย–

พม่า, ไทย–ลาว และไทย–อินโดนีเซีย

เพือ่จดัท าแผนทีร่อยเล่ือนมีพลังของกลุ่มรอยเล่ือนมี

พลังและจดัท าแผนทีก่ารแบ่งเขตความรุนแรงของ

แผ่นดินไหว สปป.ลาว สหภาพพม่า และอินโดนีเซีย

 2557-2561 30.00 -           -          -           -           0.50          -            4.00          0.50          5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 ทธ.

9. โครงการจดัต้ังเครือข่ายเฝูาระวังดินถล่มในพืน้ทีร่ะหว่าง

ไทย - พม่า , ไทย - ลาว และไทย - มาเลเซีย

เพือ่ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการ

บริหารจดัการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม และสร้างระบบ

เฝูาระวังแจง้เตือนภัยดินถล่มอย่างครบวงจร ระหว่าง

เจา้หน้าทีภ่าครัฐของทัง้สองประเทศ และหน่วยงาน

เอกชนทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่การเสริมสร้างความร่วมมือ

ทางวิชาการ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับ

ประเทศเพือ่นบ้าน

 2557-2561 26.00 -           -          -           -           1.50          2.50          1.65          2.35          4.00 6.00 4.00 4.00 8.00 ทธ.

10. โครงการแม่บทจดัท าระบบบัญชีรายการทรัพยากร

พันธุกรรมทีท่รงคุณค่า การใช้ประโยชน์ และการจดัท า

ระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหารจดัการด้านการเก็บรักษา 

การปกปูอง คุ้มครอง และการใหบ้ริการ

1. ประเทศไทยมีความพร้อมในบัญชีรายการ

ทรัพยากรพันธุกรรมทีม่ีการใช้ประโยชน์และ

ฐานข้อมูลทีเ่ป็นระบบ การเก็บรักษาเชื้อพันธ์ุหรือ

ตัวตนของทรัพยากรพันธุกรรม เพือ่เป็นหลักฐาน

แสดงความเป็นเจา้ของเพือ่ตรวจสอบเปรียบเทียบ

พันธ์ุ และเพือ่การท าธุรกิจต่อเนือ่งและข้อกฎหมาย 

ก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรพันธุกรรม และการแบ่งปันสิทธิประโยชน์

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม                           

2. ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากร

ความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ีศักยภาพโดยการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์

 2557-2560 1,100.00       -           -          -           -           61.00 74.00 74.00 91.00 300.00 250.00 250.00 -            300.00 สพภ.

11. โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเพ่ือ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พ้ืนทีส่วนป่าเศรษฐกิจทัว่ประเทศได้รับการส่งเสริม

 และมีการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน รวมทัง้ได้รับ

การรับรองการจัดการสวนป่า เพ่ือรองรับการเปิด

เสรีการลงทุนการท าไม้

   2557-2561 369.60        -          -         -          -          20.44        46.30        23.73        29.05        109.11      117.74      15.41        7.82          119.52           ปม./ออป.

(1) เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดการ

ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้และขยายตลาดส่งออกไม้ใหม้ี

ขนาดใหญ่

 2557-2559 219.60          -           -          -           -           13.51         30.46         22.08         19.15         67.20        67.20         -            -            85.20              ปม.

(2) ส่งเสริมฐานการผลิตเพือ่การส่งออกในตลาด

อาเซียน
  2557-2561           150.00 -           -          -           -           6.93          15.84         1.65          9.90                  41.91          50.54          15.41            7.82               34.32 ออป.

12. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุน 

EU-FLEGT และ AEC

สร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดสินค้าไม้ถูก

กฎหมาย
  2557-2561            54.10 -           -          -           -           -            5.05          5.05          8.00                  15.00          10.00           6.00            5.00               18.10 ปม.

13. โครงการจดัท าระบบควบคุมการเคล่ือนย้ายของสินค้า

ไม้ (การจดัการChain-of-Custody: COC

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า

ผลิตภัณฑ์ไม้ เพิม่ปริมาณการส่งออกและเพิม่การ

ลงทุน

  2557-2560            30.00 -           -          -           -           1.25          2.35          2.40          2.00                  10.00          10.00           2.00              -                   8.00 ออป.
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แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

14. จดัต้ังเครือข่ายการฝึกอบรมนานาชาติด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

เครือข่ายการฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม เพือ่การพฒันาบุคลากรในการจดัการ

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดน

ในอาเซียนได้รับการจดัต้ัง  และ.มีหลักสูตรการจดัการ

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมข้ามพรหมแดน

ในอาเซียนเพือ่ให้เกดิแนวทางและการด าเนินงานเพือ่การ

พฒันาอย่างย่ังยืนของภูมิภาค    อกีท้ังบุคลากรขอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆใน

ประเทศไทย และประเทศอาเซียนได้รับการพฒันาขีด

ความสามารถทางด้านการจดัการกบัปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมข้ามพรหมแดนและ

บุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ

พฒันาขีดความสามารถทางด้านภาษาและความเข้าใจใน

วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนและภาคส่วนท่ี

เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีความพร้อมในเร่ืองการเป็น

ประชาคมอาเซียน

 2557-2561           124.00            -             -              -              -            12.00          15.00           8.00           5.00         21.00          21.00          21.00          21.00               40.00     สป.ทส.    

(สรป.)

15. จดัต้ังเครือข่ายการฝึกอบรมนานาชาติเพือ่เตรียม

ความพร้อมเร่ืองการเป็นประชาคมอาเซียนใหแ้ก่บุคลากร

ของกระทรวง และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน พัฒนา

หลักสูตร รวมทัง้จดัท าเอกสารเผยแพร่ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยและอาเซียน

1. ข้าราชการเกิดความตระหนักถึงความเป็นอาเซียน

 และรับรู้ถึงความจ าเป็นทีต้่องมีการจดัต้ังประชาคม

อาเซียน และความจ าเป็นทีป่ระเทศไทยต้องเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

2. ข้าราชการมีองค์ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับประชา

อาเซียน รวมถึงยุทธศาสตร์ และการปรับตัวของ

ระบบราชการไทยทีม่ีค่อประชาคมอาเซียน

3. ข้าราชการมีแนวทางในการพัฒนาตนเองเพือ่

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 2557-2561 13.59 -           -          -           -           0.20 0.28 0.36 0.28 3.72 2.92 2.92 2.92 1.11 สผ.

16. จดัต้ังเครือข่ายการฝึกอบรมนานาชาติด้านวนศาสตร์

ชุมชนภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้าน

วนศาสตร์ชุมชน                                          

2. จดัท าหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง

ต่าง ๆ ในประเทศไทย และประเทศอาเซียน

ทางด้านวนศาสตร์ชุมชนข้ามพรมแดน

 2557-2561 136.16 -           -          -           -           10.22 12.87 12.87             -   23.80 23.80 23.80 28.80 35.96 ปม.

17. การจดัต้ังสถาบันอนุรักษ์ วิจยัและบริหารองค์ความรู้

สัตว์ปุาในระดับภูมิภาคอาเซียน Endangered Species 

Conservation & Research Institute (ESCRI) and Zoo 

Management Institute (ZMI)

ด าเนินการวิจยัร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กร

ด้านสัตว์ หน่วยงานด้านอนุรักษ์และวิจยัสัตว์ปุาทัง้

ในและนอกประเทศ เพือ่ใหเ้กิดองค์ความรู้ด้าน

ชีววิทยาของสัคว์ปุาหายากและใกล้สูญพันธ์ุของ

ประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียทีส่ามารถประยุกต์ใช้

ในการอนุรักษ์สัตว์ปุาได้อย่างเป็นระบบ อีกทัง้ยัง

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้

ด้านการอนุรักษ์สัตว์ปุาหายากอย่างย่ังยืนและผลิต

บุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับ

งานอนุรักษ์สัตว์ปุา และเป็นแหล่งเรียนรู้และ

เผยแพร่งานวิจยัสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

 2557-2560 350.00 -           -          -           -           15.00 35.00 35.00 15.00 84.00 83.00 83.00 -            100.00 อสส.
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แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

18. จดัต้ังเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านศูนย์นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการจดัการน้ าเสีย ภายใต้ศูนย์ฝึกอบรม

นานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)

ประเทศในแถบอาเซียนมีการจดัการน้ าเสียอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2557-2560 38.12           -           -          -           -                    0.50 3.54 11.04 11.04 4.00 4.00 4.00 -            26.12 อจน.

19. การสร้างเครือข่ายเพือ่พัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีด้านการจดัการน้ าเสียเพือ่เข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

สร้างเครือข่ายเพือ่พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านการจดัการน้ าเสียกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
 2557-2560 78.38           -           -          -           -                    5.75 2.38 6.12 6.13 24.00 17.00 17.00 -            20.38 อจน.

20. โครงการจดัการปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมข้ามแดน ประเทศไทย มีการด าเนินงานทีส่อดคล้องและ

เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ด้านการจดัการมลพิษ อาทิ อนุสัญญาบาเซลฯ 

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ

 รวมทัง้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกของอนุสัญญาฯ 

ในการจดัการของเสียอันตรายและสารอันตราย

ตลอดวงจรภายในประเทศ

 2556-2561 83.79           1.27         2.79         4.38          6.35         1.80          2.16          2.25          2.79          15.00        15.00         15.00         15.00         9.00 คพ.

21. โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมภาวะมลพิษและ

ประเมินศักยภาพการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชังเป็นเขต

ขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพือ่รองรับการขยายตัวของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มีแนวทาง มาตรการ การพัฒนากฎหมายในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงการรองรับการ

พัฒนาเป็นท่าเรือหรือเขตขนส่งสินค้าในระดับ

ภูมิภาค  ซ่ึงจะเป็นทางเลือกในเป็นพืน้ทีข่นส่งสินค้า

เพือ่ลดต้นทุนของการขนส่งสินค้าใหก้ับ

ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคต่อไป

 2557-2561 90.00           -           -          -           -           2.00          2.40          2.50          3.10          20.00        20.00         20.00         20.00         10.00              คพ. ในปี 2557 จะด าเนิน

การศึกษา และต้ังแต่ปี 

2558 - 2561 จะ

ด าเนินการแก้ไขตามผล

การศึกษา

22.  โครงการศูนย์ฝึกอบรมรมนานาชาติด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 

International Training Center : CITC)

กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถน าไปใช้

ในการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกทัง้ในประเทศ

และกลุ่มประเทศอาเซียน

 2556-2561 506.00          -           -          -           -           9.00          9.00          9.00          9.00          66.00        119.00       135.00       150.00       36.00              อบก.

23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลใน

ภูมิภาคอาเซียน

เพือ่เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองทรัพยากรทาง

ทะเลของอาเซียน เพือ่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ โดย

มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์

เคร่ืองมือ การจดัท าแผนและหลักสูตรการฝึกอบรม

 2557-2561 56.00           -           -          -           -           3.50          3.50          5.00          5.00          30.00        9.00          -            -            17.00              ทช.

24. โครงการจดัต้ังเครือข่ายการอนุรักษ์ วิจยั และบริหาร

จดัการทรัพยากรพรรณพืชในภูมิภาคอาเซียน

ด าเนินการด้านวิชาการ วิจยั ร่วมกับหน่วยงานทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ เพือ่สร้างองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับพันธ์ุพืชหายาก พันธ์ุพืชใกล้สูญพันธ์ุ

ของภูมิภาคอาเซียน เพือ่น าไปต่อยอดและพัฒนาให้

เกิดมูลค่าและคุณค่าในการพัฒนาประเทศ และเป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านการจดัการและพัฒนาพันธ์ุพืชอย่าง

ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่

เชี่ยวชาญในสาขาทีเ่กี่ยวข้องกับงานวิจยัด้านพืช

และสาขาทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่การพัฒนาประเทศอย่าง

ย่ังยืน

  2557-2561 295.00          -           -          -           -           5.00          10.00         20.00         20.00         60.00        60.00         60.00         60.00         55.00              อสพ.

8,871.99       3.27         4.87         6.48          8.57         430.06       715.19       529.40       516.16       1,862.30    1,749.51     1,671.82     1,374.36     2,190.80          

168,751.77    903.75      1,813.86   2,689.06    4,829.77    4,238.38     5,774.54     7,374.23     11,175.59   31,262.85   31,478.10   32,679.96   33,785.05   28,562.73        

รวม 21.3 รวมทัง้ส้ิน 24 โครงการ  (1 Flagship Project)

รวม 21 รวมทัง้ส้ิน 34 โครงการ (4 Flagship Project)
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 โครงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหาร

จัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Flagship 

Project)

ปริมาณการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ ต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและ/หรือปริมาณ

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว (ลดลง) (ไม่

เกินกว่า 6.1 ตัน/หัว)

   2556-2561 9,899.84 38.10 65.97 49.45 53.92 294.18 530.01 548.03 463.08 3,028.31 1,927.69 1,481.27 1,419.83 1,835.30 3

 (จากรายงาน World Resource Institute ณ ปี

 ค.ศ. 2005 ประเทศไทยปล่อย= 5.6 ตัน/หัว 

มาเลเซีย= 5.7 ตัน/หัว พม่า= 2.2 ตัน/หัว  

ญ่ีปุ่น= 10.5 ตัน/หัว เกาหลีใต้= 11.4 ตัน/หัว 

รัสเซีย= 13.7 ตัน/หัว   อเมริกา= 23.5 ตัน/หัว 

ออสเตรเลีย= 26.9 ตัน/หัว)

1. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการจดัการน้ าเสีย ลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าได้ 10,600 ลบ.ม./

วัน ซ่ึงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่

บรรยากาศ

 2557-2561 538.61 -           -          -           -           -            3.00          7.50          4.50          207.47       311.14       5.00          -            15.00 อจน.

2. โครงการบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จงัหวัด

สมุทรสาคร

จดัใหม้ีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับ

แก้ไขปัญหาน้ าเสียในเขตชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ

ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

 2557-2561 2,750.63 -           -          -           -           60.49         181.48       178.98       248.61       1,591.79    310.34       85.00         93.94         669.56 อจน.

3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปูองกันไฟปุาและ

ควบคุมหมอกควัน

1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟปุา 

500 เครือข่าย                                            

2. ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟปุา (อสฟป.) 

36,000 คน                                                

 3. มีแนวกันไฟเพือ่ปูองกันไฟปุา 17,500 กิโลเมตร

 2556-2561 4,138.22 19.66        45.46       21.65        16.66        140.00       250.00       250.00       92.79         750.50 800.50 850.50 900.50 732.79 ปม.

4. โครงการบริหารจดัการเขตปุาอนุรักษ์ในพืน้ทีส่วนปุา

เศรษฐกิจ เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. ปลูกไม้ปุาพืน้เมืองและฟืน้ฟูพืน้ทีโ่ครงการ พืน้ที ่

87,000 ไร่ ระยะเวลา 4 ปี (2557-2560) ปีละ

ประมาณ 21,750 ไร่                                    

2. ฝึกอบรมชุมชนในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กล้เคียง

โครงการใหม้ีความรู้ในการรักษาพืน้ทีปุ่าเพือ่การ

อนุรักษ์และใหต้ระหนักถึงความส าคัญและทราบถึง

ประโยชน์ของการอนุกรักษ์ปุาต้นน้ า

 2557-2561 756.13 -           -          -           -           19.00         12.40         28.10         23.15         140.64 182.40 224.16 126.28       82.65 ออป.

5. โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน เพือ่พัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทย ส าหรับ

เป็นกลไกสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศใหม้ีประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น

 2556-2561 223.76          4.13         4.13         4.13          4.13         23.50         23.50         23.50         23.50         34.19        33.39         23.69         21.99         94.00              อบก.

6. โครงการลดมลพิษ ลดคาร์บอน (Low waste Low 

Carbon)

จัดการมลพิษในระดับพ้ืนทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ  2556-2561 1,195.99      7.51         15.79      23.08       32.63       41.16        50.97        51.10        63.07        256.72      227.92      220.92      205.12      206.30           คพ.

6.1 จดัการน้ าเสียและลดก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก าเนิด พืน้ทีเ่ปูาหมายมีการจดัการมลพิษอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ารระบายมลพิษออกสู่

ส่ิงแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด และลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

 2556-2561 88.49           0.70         1.05         0.70          1.05         3.00          4.50          3.00          4.50          15.00        25.00         15.00         15.00         15.00              คพ.

6.2 การจดัการมลพิษทางอากาศและลดก๊าซเรือนกระจก

ในเขตเมืองและพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากแหล่งก าเนิด

โดยเฉพาะในเขตเมืองและพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม ได้รับ

การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

 2556-2561 109.08          0.31         0.62         0.62          0.03         1.20          2.00          2.00          1.30          14.00        22.00         30.00         35.00         6.50                คพ.

ทส. (สป.ทส. 

คพ. อส. ปม. 

ออป. อจน. 

อบก.)

22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)

22.1.1 การป้องกันผลกระทบ (Mitigation)
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แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

6.3 การจดัการของเสียและลดก๊าซเรือนกระจกจาก

แหล่งก าเนิด

1. มีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการ

จดัการกากของเสียและสารอันตราย
 2556-2561 231.10          2.24         4.93         7.73          11.20        8.60          10.32         10.75         13.33         40.00        42.00         40.00         40.00         43.00              คพ.

2. มีระบบการเฝูาระวัง ติดตามตรวจสอบ การ

รายงานผล ในการบริหารจดัการของเสีย

3. มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศในการบริหาร

จดัการของเสียทีม่ีความทันสมัยและสามารถเข้าถึง

ได้ง่าย

6.4 การเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายชุมชน

 2556-2561 747.49          3.98         8.76         13.74        19.92        27.96         33.55         34.95         43.34         184.72       133.92       131.72       110.92       139.80            คพ./สป.ทส.

(สสภ.)

1. อปท.ในพืน้ทีเ่ปูาหมายมีสมรรถนะในการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดอย่างน้อย 4 

สมรรถนะ จาก 6 สมรรถนะ                            

2. อปท.มีความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องตามหลัก

วิชาการในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย และ

สามารถจดัท าแผนปฏิบัติการบริหารจดัการขยะมูล

ฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ในพืน้ที่

ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ย่ังยืนและเป็นรูปธรรม

 3. อปท.มีอัตราการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ของ

เสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ อย่างถูกหลัก

วิชาการ และอัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์เพิม่ขึ้น

 2556-2561 342.61          3.98         8.76         13.74        19.92        11.40         13.68         14.25         17.67         57.00        52.20         65.00         65.00         57.00              คพ.

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจดัการของเสียอย่าง

ถูกหลักสุขาภิบาลแลมีการน าขยะกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  จ านวน 2,260

 แหง่  หรือสามารถจดัการขยะมูลฝอยได้ถูกหลัก

สุขาภิบาลได้เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 88 ของปริมาณ

ขยะทีเ่กิดขึ้นทัง้หมด

 2557-2561 404.88          -           -          -           -           16.56         19.87         20.70         25.67         127.72       81.72         66.72         45.92         82.80              สป.ทส. (สสภ.)

6.5 การเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจดัการน้ าเสียชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจดัการน้ า

เสียจากชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ 

บ้านเรือนและสถานประกอบการมีการจดัการน้ า

เสียและระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อมเป็นไปตาม

มาตรฐานทีก่ าหนด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

 2556-2561 19.83           0.29         0.43         0.29          0.43         0.40          0.60          0.40          0.60          3.00          5.00          4.20          4.20           2.00                คพ.

7. โครงการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ 

(อาคารเขียว)

อาคารของหน่วยงานราชการมีการปรับปรุงอาคาร

ตามเกณฑ์อาคารเขียวเพือ่เป็นอาคารประหยัด

พลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 2557-2561 10.00           -           -          -           -           0.33          0.66          0.55          0.46          2.00          2.00          2.00          2.00           2.00                คพ.

8. โครงการเตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่ง และ

พัฒนาเทคนิคการด าเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส

เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบุกรุก

ท าลายปุาและการท าใหปุ้าเส่ือมโทรม ส่งเสริมการ

อนุรักษ์ปุา การจดัการปุาไม้อย่างย่ังยืน และการ

เพิม่ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของปุา

 2556-2561 144.50 6.80         0.60         0.60          0.50         7.00          5.00          5.00          4.00          25.00 30.00 30.00 30.00 21.00 อส.
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9. โครงการน าร่องเพือ่พัฒนาชุมชนในพืน้ทีคุ้่มครองในการ

จดัการทรัพยากรปุาไม้อย่างย่ังยืนและเพิม่พืน้ทีปุ่าในการ

กักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส

เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบุกรุก

ท าลายปุาและการท าใหปุ้าเส่ือมโทรม ส่งเสริมการ

อนุรักษ์ปุา การจดัการปุาไม้อย่างย่ังยืน และการ

เพิม่ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของปุาในระดับ

ชุมชน

 2557-2561 92.00 -           -          -           -           0.20          0.50          0.80          0.50          10.00 20.00 30.00 30.00 2.00 อส.

10. โครงการส ารวจและศึกษาการเปล่ียนแปลงของระบบ

นิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพืน้ทีปุ่า

เพือ่ใหไ้ด้ข้อมูลพืน้ฐานของระบบนิเวศและการกัก

เก็บคาร์บอนในพืน้ทีปุ่า และพัฒนาระบบการ

ติดตามการเปล่ียนแปลงไปของพืน้ทีปุ่าและปริมาณ

การกักเก็บคาร์บอนในพืน้ทีปุ่า เพือ่การวางแผนใน

การจดัการและฟืน้ฟู

 2557-2561 50.00 -           -          -           -           2.50          2.50          2.50          2.50          10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 อส.

9,899.84      38.10       65.97      49.45       53.92       294.18      530.01      548.03      463.08      3,028.31   1,927.69    1,481.27    1,419.83    1,835.30          รวม 22.1.1 รวมทัง้สิ้น 10 โครงการ 1 Flagship Project
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  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 (Flagship Project)

มีข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือการเตรียมความพร้อม

รับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

  2556-2561 14,799.16    12.18       16.48      18.07       38.91       388.87      556.82      641.52      652.55      2,511.93   3,162.26    3,375.82    3,423.76    2,239.76         ทส. (สป.ทส.

 สผ. คพ. สส.

 อส. ปม. ทช.

 อสส.)

4

1.  โครงการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษ

และจัดท าแผนการเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษทีอ่าจ

ส่งผลกระทบต่อประชาชน

1. เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานด้าน

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้เป็นไป

ตามเจตนารมยใ์นการควบคุมมลพิษ โดยการตรวจสอบ

และบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษตาม

พระราชบัญญัติฯ  เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัติหน้าที่

ตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยการถ่ายทอดแนวปฏิบัติด้าน

วิชาการ ด้านกฎหมาย และอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง สร้าง

เครือข่ายการปฏิบัติหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เผยแพร่ข้อมูล

การตรวจสอบการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด การ

จัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้าน

2556-2561 1,160.00      8.27         10.73      11.21       11.14       20.05        42.40        86.20        131.10      252.75      252.60      254.05      79.50        279.75           คพ./สป.ทส. 

(สสภ.)

 2. เพ่ิมศักยภาพการตรวจวิเคราะห์น้ าทิง้ใน

ห้องปฎิบัติการสิง่แวดล้อม ตามมาตรฐานน้ าทิง้จาก

แหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละประเภท จ านวน 10 ประเภท 

รวม 16 ห้องปฎิบัติการ
  3. แหล่งก าเนิดมลพิษทีร่ะบายน้ าทิง้ในพ้ืนทีส่ีย่งหรือพ้ืน

ทีวิกฤตมีการลดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน    

จ านวน 1,920 แห่ง

เพือ่ส่งเสริมและเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ.

 2535 ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมย์ในการควบคุม

มลพิษ โดยการตรวจสอบและบังคับการตาม

กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติ

ฯ  เสริมสร้างศักยภาพของเจา้พนักงานควบคุม

มลพิษ และพนักงานเจา้หน้าทีใ่นการปฏิบัติหน้าที่

ตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยการถ่ายทอดแนวปฏิบัติ

ด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

สร้างเครือข่ายการปฏิบัติหน้าทีข่องหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

เผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบการระบายมลพิษจาก

แหล่งก าเนิด การจดัการปัญหาข้อร้องเรียนด้าน

 2556-2561 443.85 8.27 10.73 11.21 11.14 16.00 20.00 21.00 25.00 79.95 79.80 81.25 79.50 82.00 คพ.  การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 ด้านการควบคุมมลพษิ 

ตามบทบาทภารกจิของกรมไม่

สามารถด าเนินการได้เป็น

ระบบ เจา้พนักงานตาม

กฎหมายมีศักยภาพไม่

เพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหา

มลพษิทวีความรุนแรงส่ง

ผลกระทบต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ความเส่ือม

โทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ่น 

ประชาชนได้รับผลกระทบมี

ความเดือดร้อนจากปัญหา

มลพษิเพิ่มขึ้น เกดิความ

ขัดแย้งระหว่างแหล่งก าเนิด

มลพษิกบัชุมชน และยังมีผล

ต่อการเตรียมความพร้อมใน

การเพิ่มขีดความสามารถการ

แข่งขันให้แกแ่หล่งก าเนิด

มลพษิรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

(ฝตบ)

เพิม่ศักยภาพการตรวจวิเคราะหน์้ าทิง้ใน

หอ้งปฎิบัติการส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐานน้ าทิง้จาก

แหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละประเภท จ านวน 10 

ประเภท รวม 16 หอ้งปฎิบัติการ

 2557-2561 650.00          -           -          -           -           2.00          2.00          63.00         103.00       160.00       160.00       160.00       -            170.00             สป.ทส. (สสภ.)

22.1.2 การปรับตัว (Adaptation) ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน้าท่ี 42



     ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกบั Country Strategy)

2558 2559 2560 2561

ต.ค.-ธ.ค.55 ม.ค.-มี.ค.56 เม.ย.-มิ.ย.56 ก.ค.-ก.ย.56 ต.ค.-ธ.ค.56 ม.ค.-มี.ค.57 เม.ย.-มิ.ย.57 ก.ค.-ก.ย.57

แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

แหล่งก าเนิดมลพิษทีร่ะบายน้ าทิง้ในพืน้ทีส่ี่ยงหรือ

พืน้ทีวิกฤตมีการลดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน จ านวน 1,920 แหง่

 2557-2561 66.15           -           -          -           -           2.05          20.40         2.20          3.10          12.80        12.80         12.80         -            27.75               สป.ทส. (สสภ.)

2. โครงการเตรียมรับมือและปูองกันผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีอ่าจมีต่อระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดล้อมโดยจดัท ามาตรฐาน คุณภาพส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติประเภทภูเขา ถ้ า และน้ าตก

ชุมชนและหน่วยงานในพืน้ทีม่ีมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ แนวทางและมาตรการในการ

อนุรักษ์และฟืน้ฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อมของ

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา รวมทัง้ใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการเตรียมรับมือและปูองกัน

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่

อาจมีต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ

 2557-2561 20.00 -           -          -           -           1.75          1.75          1.75          1.75          5.00          7.00          0.50          0.50           7.00 สผ.

3. โครงการเตรียมรับมือและปูองกันผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีม่ีต่อแหล่งศิลปกรรม

ใช้เป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และบริหาร

จดัการส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ ใหด้ ารง

อยู่และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน สามารถรองรับ

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวสืบต่อไป เป็นแหล่ง

เรียนรู้ทีส่ าคัญในลักษณะการจดัการแหล่งศิลปกรรม

รูปแบบคาร์บอนต่ า และแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

ทีส่ร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน

 2557-2561 27.00 -           -          -           -           2.10          1.40          2.10          1.40          5.00          5.00          5.00          5.00           7.00 สผ.

4. โครงการเตรียมรับมือและปูองกันผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีอ่าจมีต่อระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพืน้ทีเ่มืองเก่า

มีแผนการเตรียมรับมือและปูองกันผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีอ่าจมีต่อระบบ

นิเวศและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมใน

พืน้ทีเ่มืองเก่า

 2557-2561 40.00 -           -          -           -           2.50          2.50          2.50          2.50          10.00        10.00         5.00          5.00           10.00 สผ.

5. โครงการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่รับมือ

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รักษาองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ 

ได้แก่ ระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุ และพันธุกรรม รวมถึง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการจากระบบนิเวศ ใหอ้ยู่

ในภาวะทีส่มดุลและย่ังยืน เพือ่สร้างภูมิคุ้มกันและ

เพิม่ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

 2558-2561 104.00 -           -          -           -           -            -            -            -            26.00        26.00         26.00         26.00         -                 สผ.

6. โครงการบริหารจดัการชั้นคุณภาพลุ่มน้ าเชิงระบบนิเวศ

เพือ่รับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. ภายในปี 2561 ประเทศไทยมีแผนบริหารจดัการ

ระบบนิเวศเกษตรกรรมอย่างสมดุลและย่ังยืน เพือ่

รองรับการเปล่ียนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ และ

สอดคล้องตามสภาพนิเวศลุ่มน้ า 

2. ประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์แหล่งดินลูกรังและ

หนิผุอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบ

สามารถน าไปใช้ประกอบการจดัการการใช้

ประโยชน์แหล่งดินลูกรังและหนิผุในอนาคตอย่าง

เหมาะสมกับศักยภาพ ภายในปี 2558

 2557-2561 55.00 -           -          -           -           3.90          2.60          2.60          3.90          10.00        10.00         10.00         12.00         13.00 สผ.

หน้าท่ี 43



     ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกบั Country Strategy)

2558 2559 2560 2561

ต.ค.-ธ.ค.55 ม.ค.-มี.ค.56 เม.ย.-มิ.ย.56 ก.ค.-ก.ย.56 ต.ค.-ธ.ค.56 ม.ค.-มี.ค.57 เม.ย.-มิ.ย.57 ก.ค.-ก.ย.57

แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

7. โครงการกลไกการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. ประเทศไทยมีฐานข้อมูลเบือ้งต้นด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นกลไกสนับสนุน

การด าเนินงานตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ 

และพิธีสารฯ รวมทัง้ ประกอบการวางแผน

ด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายในประเทศ

2.  ฐานข้อมูลด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ทีม่ีความครบถ้วน และทันสมัย รวม ๕ ภาคการ

ผลิต (Sectors) ได้แก่ พลังงาน (Energy) 

อุตสาหกรรม (Industry) เกษตร (Agriculture) 

ครัวเรือน (Household) และของเสีย (Waste) โดย

จะด าเนินการน าร่องในภาคการผลิตด้านพลังงาน

3. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ หน่วยงานมี

กลไกการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของหน่วยงานตน และ

เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ส านักงานฯ

 2557-2561 44.00 -           -          -           -           0.65          1.65          3.05          1.65          7.00          10.00         10.00         10.00         7.00                สผ.

8. โครงการจดัท าการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

เพือ่การพัฒนาระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอย่างย่ังยืน

1. มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมใน

พืน้ทีลุ่่มน้ าชายฝ่ังทะเล

 2556-2561 92.00           0.46         0.61         0.88          0.05         2.80          5.60          4.20          1.40          31.00        18.00         13.00         14.00         14.00              สผ.

 2. มีข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะหแ์ละคาดการณ์

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ

สภาพการใช้ทีดิ่นและระบบนิเวศพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล 

23 จงัหวัด พืน้ทีก่รณีศึกษาลุ่มน้ าทีติ่ดชายฝ่ังทะเล

และพืน้ทีส่ าคัญเร่งด่วน

 3. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการ

ปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในพืน้ทีก่รณีศึกษาลุ่มน้ าทีติ่ด

ชายฝ่ังทะเลและพืน้ทีส่ าคัญเร่งด่วน

 4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ

ระบบสารสนเทศด้านการจดัการ (MIS) ของการ

ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศษสตร์พืน้ทีช่ายฝ่ัง

ทะเลของไทย

 5. มีเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

ในการบริหารจดัการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอย่าง

ย่ังยืน

9. โครงการวางแผนด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

1. การผลักด้นการด าเนินการด้านการปรับตัว และ

การสร้างความตระหนักถึงปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ                                          

2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประช่สังคม 

และสถาบันวิชาการ มีฐานองค์ความรู้ด้านการปรับตัว

 2557-2561 30.00           -           -          -           -           1.50          1.50          1.50          1.50          6.00          6.00          6.00          6.00           6.00                สผ.

หน้าท่ี 44



     ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกบั Country Strategy)

2558 2559 2560 2561

ต.ค.-ธ.ค.55 ม.ค.-มี.ค.56 เม.ย.-มิ.ย.56 ก.ค.-ก.ย.56 ต.ค.-ธ.ค.56 ม.ค.-มี.ค.57 เม.ย.-มิ.ย.57 ก.ค.-ก.ย.57

แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

10. โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพือ่มุ่งสู่สังคมคาร์บอน

ต่ า

1.แผนกลยุทธ์ มาตรการ ต้นแบบฯ และแนวทางสู่

การปฏิบัติในการพัฒนาเมือง/ชุมชนทีเ่ป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม (Green City) ได้น าสู่การปฏิบัติ 

ภายในปี 2560

 2557-2561 39.50           -           -          -           -           0.80          2.40          4.40          1.90          7.50          7.50          7.50          7.50           9.50                สผ.

 2. ประเทศไทยมีการขับเคล่ือนการด าเนินงานด้าน

เมือง/ชุมชนสีเขียวและการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน

เมืองทีย่ั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ

 3. การเป็นเจา้ภาพการประชุม AWGESC คร้ังที ่12

 4. มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านพืน้ทีสี่เขียว

ชุมชน

11. โครงการขับเคล่ือนนโยบาย แผน และมาตรการด้าน

การบริหารจดัการทีดิ่นเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ

1. มีนโยบาย แผน และมาตรการการบริหารจดัการ

ทีดิ่นทีทุ่กหน่วยงานยอมรับ และน ามาบังคับใช้อย่าง

เคร่งครัด 

2. เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการทีดิ่นได้มีการค านึงถึง

ปัจจยัเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ และ

มาตรการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ

3. เพือ่ประเมินผลสัมฤทธ์การด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทีดิ่น และยุทธศาสตร์

ประเทศด้านการรบริหารจดัการทีดิ่นตามนโยบาย

การรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

 2557-2561 42.50           -           -          -           -           1.36          2.04          2.04          1.36          11.80        6.80          6.80          10.30         6.80                สผ.

12. โครงการจดัท าและขับเคล่ือนนโยบาย แผน และ

มาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัท าแผนปฏิบัติ

การเพือ่การจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ

จงัหวัด                                                     

2. โครงการจดัท าและขับเคล่ือนนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีร่องรับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ                           

3.  โครงการก าหนดมาตรการเพือ่การผลักดัน

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ไปสู่การปฏิบัติ

 2557-2561 114.00          -           -          -           -           4.00          5.00          7.00          6.00          23.00        23.00         23.00         23.00         22.00              สผ.

13. โครงการสนับสนุนกองทุนส่ิงแวดล้อม เพือ่ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

กองทุนส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนเงินอุดหนุนและ

เงินกู้ใหก้ับกลุ่ม เปูาหมายได้ตามแผนการใช้จา่ยเงิน

ทีก่ าหนด ซ่ึงมีผลท าใหส้ามารถลดการปล่อย GHG 

และเพิม่พืน้ทีปุ่าไม้ได้ในระดับหนึง่

 2557-2561 5,400.00       -           -          -           -           100.00       100.00       100.00       200.00       700.00       1,300.00     1,400.00     1,500.00     500.00            สผ.

14. โครงการแปลงแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555-2593 ไปสู่การปฏิบัติ

เกิดกิจกรรมต่อเนือ่งในการน าแผนแม่บทไปสู่การ

ปฏิบัติจริงในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ

จงัหวัด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหทุ้ก

ภาคส่วนเกิดความเข้าใจและรับรู้เพือ่ปฏิบัติตนใน

การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อผลจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

 2557-2561 25.00           -           -          -           -           2.00          1.60          1.00          0.40          5.00          5.00          5.00          5.00           5.00                สผ.

15. ศูนย์ช่วยเหลือใหป้ฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม ลดจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษทีไ่ม่สามารถปฏิบัติได้

ตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม
 2556-2561 50.73           0.33         0.18         0.13          0.10         2.50          2.50          2.50          2.50          10.00        10.00         10.00         10.00         10.00              คพ.

16. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา 1. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพืน้ที่

เปูาหมาย และรายงานสู่สาธารณชนอย่างต่อเนือ่ง

2. มีการบริหารจดัการแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการ

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

 2556-2561 1,685.68       0.30         1.46         2.49          23.43        0.69          60.20         102.69       36.42         278.00       330.00       390.00       460.00       200.00            คพ.
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แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

17. โครงการหมอกควันและไฟปุาในพืน้ทีภ่าคเหนือและ

ภาคใต้

1. พืน้ที ่10 จงัหวัดภาคเหนือ และพืน้ทีภ่าคใต้

ตอนล่างทีไ่ด้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน 3

 จงัหวัด                                                    

2. พืน้ทีท่ีค่าดว่าจะเป็นต้อนตอของหมอกควัน

รุนแรงซ้ าซากจากการเผาปุาหรือการเผาในทีโ่ล่ง

 2557-2561 125.00          -           -          -           -           10.00         10.00         5.00          -            25.00        25.00         25.00         25.00         25.00              สป.ทส.

18. โครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพือ่ปูองกันและ

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอเพือ่รับรู้สถานการณ์

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ชีวิตความ

เป็นอยู่และการพัฒนาทีเ่กิดขึ้นในระดับชุมชน และ

ระดับประเทศจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ภายในปี พ.ศ. 2558

 2556-2561 1,745.40 2.48         2.98         3.11          3.85         46.27         55.53         57.84         71.72         279.63 339.56 407.47 474.96       231.36 สส.

 2. มีระบบจดัเก็บข้อมูลการเปล่ียนแปลงที่

ประชาชนมีส่วนร่วมบันทึกและจดัเก็บ และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เพือ่การวางแผนรับมือและ

ปรับตัวภายในปี พ.ศ. 2557

 3. แผนพัฒนาของชุมชนก าหนดใหม้ีการพัฒนา

ทักษะและศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการ

ปรับตัวเพือ่อนาคต

 4. มีรูปแบบ/แนวทางการปูองกัน ฟืน้ฟู และ

ปรับตัวของชุมชนทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

พืน้ทีอ่ื่นๆ พร้อมทัง้ขยายเครือข่ายใหค้รอบคลุมทัว่

ประเทศภายในปี พ.ศ. 2561

19. โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และบริหารจดัการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ

บริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเพือ่

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศในพืน้ที่

ทะเลอันดามันและอ่าวไทย จ านวน 2 พืน้ที่

 2557-2561 500.00          -           -          -           -           25.00         25.00         25.00         25.00         100.00       100.00       100.00       100.00       100.00            ทช.

20. โครงการบริหารจดัการทรัพยากรปุาชายเลนเพือ่

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ

1. ปุาชายเลนได้รับการบริหารจดัการ เพือ่เพิม่

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนและลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก จ านวน 1.52 ล้านไร่

 2557-2561 450.00          -           -          -           -           22.50         22.50         22.50         22.50         90.00        90.00         90.00         90.00         90.00              ทช.

2. ชุมชนชายฝ่ังมีความพร้อมในการรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถพัฒนาสู่

สังคมคาร์บอนต่ า (Green community) จ านวน 

918 ชุมชน

 3. ปุาชายเลนจ านวน 70,000 ล้านไร่มีการบริหาร

จดัการเพือ่ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด

21. โครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรอุทยานแหง่ชาติ

ทางทะเล

1. ติดตามผลกระทบจากปะการังฟอกขาวและ

ศักยภาพในการฟืน้ตัวและแนวทางการจดัการ

ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยานแหง่ชาติทางทะเล 

10 แหง่

2. ศึกษาผลกระทบและติดตามการเปล่ียนแปลง

หาดทรายและเสนอแนะแนวทางการจดัการพืน้ทีท่ี่

ถูกกัดเซาะชายฝ่ังในอุทยานแหง่ชาติทางทะเล 12 

แหง่

3. ออกแบบและพัฒนาทุน่จอดเรือในพืน้ทีอุ่ทยาน

แหง่ชาติทางทะเลต้นแบบ 5 แหง่

 2557-2561 51.88           -           -          -           -           2.20          2.20          2.20          2.23          11.25        11.80         10.00         10.00         8.83                อส.
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แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

22. โครงการวิจยัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปุา

ไม้

ได้แนวทางในการก าหนดทิศทางการส่งเสริมการ

ปลูกสร้างสวนปุาทีส่ามารถตอบสนองการปรับตัว

ด้านปุาไม้เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

 2556-2561 185.47          0.34         0.52         0.25          0.34         8.10          12.15         12.15         8.12          35.00        35.00         38.50         35.00         40.52              ปม.

23. การประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

1. ทราบถึงปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวล

ชีวภาพต้นไม้เหนือพืน้ดินในพืน้ทีส่วนสัตว์
 2557-2561 22.00           -           -          -           -           1.00          2.00          2.00          1.00          4.00          4.00          4.00          4.00           6.00                อสส.

 2. ทราบถึงความหนาแน่นของชนิดพันธ์ุไม้และสัตว์

ปุา ในพืน้ทีส่วนสัตว์ทัง้ 7 แหง่

 3. ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของประชากรสัตว์ปุาที่

มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ

24. โครงการเครือข่ายเฝูาระวังโรคติดต่อจากสัตว์ปุาสู่คน

ในระบบสุขภาพหนึง่เดียว (One Health)

1. สร้างมาตรฐานระบบการวินิจฉัยและชันสูตรโรค

ในสัตว์ปุา และระบบเฝูาระวังโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติ

ซ้ า

 2557-2560 75.00 -           -          -           -           3.00          8.00          5.00          4.00          18.00 19.00 18.00 -            20.00 อสส.

2. เป็นศูนย์กลางชันสูตรโรคและเฝูาระวังโรคอุบัติ

ซ้ าสัตว์ปุาในภูมิภาคอาเซียน

3. ร่วมสร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านสุขภาพหนึง่

เดียวในภูมิภาค

25. โครงการบูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล 23 จังหวัด
 2557-2561 2,715.00      -          -         -          -          124.20      186.30      186.30      124.20      561.00      511.00      511.00      511.00      621.00           ทช. บูรณาการร่วมกบั คค. (กรม

เจา้ท่า)

 แผนงานที ่1 ศึกษาออกแบบจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก่อสร้าง

2557-2561 300.00        -          -         -          -          12.00        18.00        18.00        12.00        60.00       60.00        60.00        60.00        60.00             ทช.

   1.1 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส ารวจ 

ออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างปูองกัน

4 แหง่ 300.00          -           -          -           -           12.00         18.00         18.00         12.00         60.00        60.00         60.00         60.00         60.00              ทช.

แผนงาน 2 ลงทุนป้องกันและเตรียม พร้อมรับมือ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

2557-2561 1,350.00 -          -         -          -          54.00 81.00 81.00 54.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 ทช.

   2.1 โครงการเสริมทรายชายหาด (Beach 

Nourishment)

6 แหง่ 750.00          -           -          -           -           30.00         45.00         45.00         30.00         150.00       150.00       150.00       150.00       150.00            ทช.

   2.2 โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน 12 แหง่ 600.00          -           -          -           -           24.00         36.00         36.00         24.00         120.00       120.00       120.00       120.00       120.00            ทช.

แผนงาน 3 ฟ้ืนฟูพ้ืนทีเ่สื่อมโทรมและระบบนิเวศ 2557-2561 180.00        -          -         -          -          7.20         10.80        10.80        7.20         36.00       36.00        36.00        36.00        36.00             ทช.

   3.1 ฟืน้ฟูระบบนิเวศทางทะเลทีอ่่อนไหวและได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

12 แหง่ 180.00          -           -          -           -           7.20          10.80         10.80         7.20          36.00        36.00         36.00         36.00         36.00              ทช.

แผนงานที ่4 เสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วม 2557-2561 885.00        -          -         -          -          51.00        76.50        76.50        51.00        195.00      145.00      145.00      145.00      255.00           ทช.

   4.1 เสริมสร้างองค์ความรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพ

กลุ่มเปูาหมายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝ่ัง

1,000 คน 325.00          -          -         -          -          13.00         19.50         19.50         13.00         65.00        65.00         65.00         65.00         65.00              ทช.

   4.2 ศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการและติดตามการ

เปลี่ยนแปลง

560.00        -          -         -          -          38.00        57.00        57.00        38.00        130.00      80.00        80.00        80.00        190.00           ทช.

        4.2.1 ศึกษากระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็น

แผนฏิบัติการจดัการชายฝ่ังระดับท้องถิ่นและชุมชน

10 แหง่ 150.00          -          -         -          -          6.00          9.00          9.00          6.00          30.00        30.00         30.00         30.00         30.00              ทช.

        4.2.2 ติดตามสถานการณ์และประเมินกระบวนการ

เปล่ียนแปลงชายฝ่ังและผลกระทบเพือ่เตรียมพร้อมรับมือ

10 จงัหวัด 210.00          -          -         -          -          10.00         15.00         15.00         10.00         40.00        40.00         40.00         40.00         50.00              ทช.

        4.2.3 การศึกษาวิจยั ประเมินผลกระทบ 

ประสิทธิผลของการปูองกันการกัดเซาะชายฝ่ังต่อพืน้ที่

ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง

5 แหง่ 50.00           -          -         -          -          2.00          3.00          3.00          2.00          10.00        10.00         10.00         10.00         10.00              ทช.

        4.2.4 ศึกษา ส ารวจ และจดัท าแผนทีท่ีดิ่นชายฝ่ัง

เชิงละเอียดพร้อมหมุดหลักฐานน้ าทะเล 23 จงัหวัด

1,800 กม. 150.00          -          -         -          -          20.00         30.00         30.00         20.00         50.00        - - - 100.00            ทช.

ทส. โดย ทช. ได้ประสาน

ส่งข้อมูลโครงการด้าน

การจดัการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝ่ังทะเลให ้สศช. 

เพือ่พิจารณาว่าควรบรรจุ

ไว้ในแผนปฏิบัติการ 

Country Strategy หรือ

นโยบายส าคัญ 9 ข้อของ

ส านักงบประมาณ (การ

กัดเซาะชายฝ่ัง)
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2558 2559 2560 2561

ต.ค.-ธ.ค.55 ม.ค.-มี.ค.56 เม.ย.-มิ.ย.56 ก.ค.-ก.ย.56 ต.ค.-ธ.ค.56 ม.ค.-มี.ค.57 เม.ย.-มิ.ย.57 ก.ค.-ก.ย.57

แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

 โครงการส่งเสริมการผลิต การบริโภค สินค้าและ

บริการทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Flagship) 

1. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

 2556-2561 1,155.13      5.43         6.51        6.78         8.41         34.00        38.80        40.00        42.20        185.00      235.00      270.00      283.00      155.00           ทส. (สส. คพ.) 5

 2. ผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์และกระบวนการผลิตสินค้าและ

บริการทีเ่ป๋นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีม่ีมาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อมและมีศักยภาพในการแข่งขัน

 3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

1. โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการและบริโภคทีเ่ป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1. ผู้ผลิตและบริการมีกระบวนการด าเนินการทีเ่ป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม                                       

2. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

 2556-2561 882.13 5.43         6.51         6.78          8.41         24.00         28.80         30.00         37.20         140.00 190.00 200.00 205.00 120.00 สส.

2.  โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีย่ั่งยืน 1. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการด าเนินการ

จดัซ้ือจดัจา้งสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

 2557-2561 273.00          -           -          -           -           10.00         10.00         10.00         5.00          45.00        45.00         70.00         78.00         35.00              คพ.

 2. ผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีการปรับเปล่ียน

กระบวนทัศน์และกระบวนการผลิตสินค้าและ

บริการทีเ่ป๋นมิตรกับส่ิงแวดล้อมทีม่ีมาตรฐานด้าน

ส่ิงแวดล้อมและมีศักยภาพในการแข่งขัน

 3. เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์และการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของทุกภาคส่วนใหเ้ป็นสังคม

มีการบริโภคทีย่ั่งยืน

15,954.29    17.61       22.99      24.85       47.32       422.87      595.62      681.52      694.75      2,696.93   3,397.26    3,645.82    3,706.76    2,394.76         รวม 22.1.2 รวมทัง้สิ้น 27 โครงการ 2 Flagship Project
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2558 2559 2560 2561

ต.ค.-ธ.ค.55 ม.ค.-มี.ค.56 เม.ย.-มิ.ย.56 ก.ค.-ก.ย.56 ต.ค.-ธ.ค.56 ม.ค.-มี.ค.57 เม.ย.-มิ.ย.57 ก.ค.-ก.ย.57

แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

มีส่วนร่วม (Flagship) 

1. บริเวณโดยรอบแหล่งมรดกโลกมีการอนุรักษ์

และพัฒนาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะ

น าไปสู่วิถีชุมชนในลักษณะของสังคมคาร์บอนต่ า

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                         

 2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ

 ปีละ 3,7000 คน                                     

   3. พ้ืนที ่10 จังหวัดภาคเหนือ และพ้ืนทีภ่าคใต้

ตอนล่างทีไ่ด้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน

 3 จังหวัด และพ้ืนทีท่ีค่าดว่าจะเป็นต้อนตอของ

หมอกควันรุนแรงซ้ าซากจากการเผาป่าหรือการ

เผาในทีโ่ล่ง

  2557-2561 5,442.47      -          -         -          -          243.70      264.02      262.30      232.03      1,228.30   1,049.62    1,069.50    1,093.00    1,002.05         ทส. (สป.ทส.

 สผ. สส. อส.

 ทบ. อสส.)

9

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการต้ังรับ

และปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรอบ

แหล่งมรดกโลก

บริเวณโดยรอบแหล่งมรดกโลกมีการอนุรักษ์และ

พัฒนาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะน าไปสู่

วิถีชุมชนในลักษณะของสังคมคาร์บอนต่ าและเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ าคัญ

และแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ทีส่ร้างรายได้สู่ชุมชน

อย่างย่ังยืน แหล่งมรดกโลก

 2557-2561 20.00           -           -          -           -           -            -            -            -            5.00          5.00          5.00          5.00           -                 สผ.

2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรรับมือการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ปีละ

3,700 คน
 2557-2561           200.00             -              -               -               -             6.20          13.20          10.80           9.80         40.00          40.00          40.00          40.00               40.00   สป.ทส.   

(สพบ.)

3. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมในระดับจงัหวัด (โดยการบูรณาการ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในจงัหวัด)

ประชาชนชุมชนองค์กร หน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในพืน้ที ่76 จงัหวัดทัว่ประเทศ
 2557-2561           535.00             -              -               -               -            32.00          25.00          25.00          25.00        107.00        107.00        107.00        107.00             107.00 สป.ทส.

4. โครงการขับเคล่ือนนโยบายการท่องเทีย่ว 2 ล้านล้าน

บาท

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ใน

อุทยานแหง่ชาติ 5 แหง่
 2557 22.20 -           -          -           -           1.40 10.00 10.00 0.80 -           -            -            -            22.20 อส.

5. โครงการเพิม่ศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ใน

อุทยานแหง่ชาติ

1 เพิม่ศักยภาพการบริการแก่นักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามา

เยือนในอุทยานแหง่ชาติ

2. เพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงานกู้ภัยประจ าแหล่ง

ท่องเทีย่วในอุทยานแหง่ชาติ

 2557-2561 1,439.25 -           -          -           -           57.00 57.00 57.00 58.85 459.70 249.70 250.00 250.00 229.85 อส

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพือ่การท่องเทีย่ว ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนา

พืน้ทีแ่ละการด าเนินงานด้านต่างๆใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วในระดับมาตรฐานสามารถรองรับการ

บริการในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน

 2557-2561 1,750.00 -           -          -           -           87.50 87.50 87.50 87.50 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 อสส.

22.1.3 การเพ่ิมขีดความสามารถ (capacity Building)
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จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

7. โครงการเฝูาระวังและฟืน้ฟูพืน้ทีปุ่าของเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.)

1. พืน้ทีปุ่า 76 จงัหวัดได้รับการฟืน้ฟูเพิม่ขึ้นอย่าง

น้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2561 โดยความร่วมมือ

ของประชาชน                                            

2. กระบวนการท างานของเครือข่ายภาคประชาชน

มีความเข้มแข็ง และช่วยเสริมภาครัฐอนุรักษ์และ

ฟืน้ฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ

 2557-2561 506.02 -           -          -           -           13.60         16.32         17.00         21.08         81.60        97.92         117.50       141.00       68.00              สส.

8. การศึกษาและก าหนดมาตรการด้านน้ าบาดาลทีไ่ด้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. ติดตามและศึกษาการเปล่ียนแปลงของระดับบ้ า

บาดาลและคุณภาพน้ าบาดาลในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล

ด้านตะวันออกและตะวันตกและหมู่เกาะต่างๆ

 2557-2561 970.00          -           -          -           -           46.00         55.00         55.00         29.00         185.00       200.00       200.00       200.00       185.00            ทบ.

 2. การส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลในแอ่งน้ าบาดาลทัง้

 27 แอ่ง

5,442.47      -          -         -          -          243.70      264.02      262.30      232.03      1,228.30   1,049.62    1,069.50    1,093.00    1,002.05         

31,296.60    55.70       88.96      74.30       101.24     960.75      1,389.65    1,491.85    1,389.86    6,953.54   6,374.57    6,196.59    6,219.59    5,232.11         

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการรับมือปัญหาภัยพิบัติ 

(Flagship)

1. จัดท าแผนทีร่อยเลื่อนมีพลังของกลุ่มรอยเลื่อน

มีพลังของประเทศพม่า ลาว และอินโดนีเซีย และ

จัดท าแผนทีก่ารแบ่งเขตความรุนแรงของ

แผ่นดินไหว

2. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน

การบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม และสร้าง

ระบบแจ้งเตือนภัยอย่างครบวงจร                  

3. พ้ืนทีเ่สี่ยงภัยอุทกภัย-ดินถล่ม ในพ้ืนทีล่าดชัน

และพ้ืนทีร่าบเชิงเขา และพ้ืนที ่25 ลุ่มน้ าหลัก 

5,600 หมูบ้่าน

 2556-2561 4,683.07      15.12       29.53      96.55       47.71       135.95      281.90      430.00      473.92      793.10      793.10      793.10      793.10      1,321.77         ทส. (สป.ทส.

 ทธ. ทน.)

7

1. โครงการพยากรณ์และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

1. มีระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม พร้อมใช้ส าหรับการบริหารจดัการและ

บริการประชาชน

 2557-2559 400.00          -           -          -           -           20.00         20.00         20.00         20.00         80.00        80.00         80.00         80.00         80.00              สป.ทส.  (ศทส.)

 2. มีศูนย์ข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์ติดตาม ส่ังการ 

และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

 3. ประชาชนรับทราบข้อมูลสารสนเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากภาครัฐผ่าน

ทางเว็บไซต์กระทรวงและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

 4. ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์

 5. เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ

ราชการและการใหบ้ริการประชาชน

รวม 22.1.3 รวมทัง้สิ้น 8 โครงการ 1 Flagship Project

รวม 22.1 ทัง้สิ้น 45 โครงการ 4 Flagship Project

22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ

หน้าท่ี 50
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2558 2559 2560 2561

ต.ค.-ธ.ค.55 ม.ค.-มี.ค.56 เม.ย.-มิ.ย.56 ก.ค.-ก.ย.56 ต.ค.-ธ.ค.56 ม.ค.-มี.ค.57 เม.ย.-มิ.ย.57 ก.ค.-ก.ย.57

แนวทางการด าเนินการในยุทธศาสตร์

ประเทศ
โครงการส าคัญ เป้าหมายโครงการ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

ประเทศ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

วงเงินรวม 

(ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

วงเงิน 2557 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(ระดับกรม)

ล าดับ

ความส าคัญ
หมายเหตุ*

2556 25571. เพ่ิม

รายได้

จากฐาน

เดิม

2. สร้าง

รายได้

จาก

โอกาส

ใหม่

3. เพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพใน

การ

แข่งขัน

4. ลด

รายจ่าย

2. โครงการจดัท าระบบปูองกันและเตือนภัยธรณีวิทยา

ส่ิงแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

เพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทัง้ด้านความปลอดภัย 

เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้นของประชาชน 

รวมทัง้ลดปัจจยัเส่ียงและลดผลกระทบจาก

ธรณีวิทยาส่ิงแวดล้อมและธรณีภิบัติภัย เพือ่ให้

สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 2556-2561 194.43 2.29         2.87         2.91          20.15        3.50          5.60          15.80         5.30          34.00        34.00         34.00         34.00         30.20 ทธ.

3. โครงการลดผลกระทบด้าน

ธรณีวิทยาส่ิงแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

1. เครือข่ายเฝูาระวังแจง้เตือนภัยธรณีพิบัติภัย

ครอบคลุมทัง้ระบบต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า    

 2. เครือข่ายเฝูาระวังแจง้เตือนธรณีพิบัติภัยได้รับ

ข่าวสารสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย มีการซักซ้อม

แผนการเฝูาระวัง โดยการจ าลองการประสานงาน 

การเฝูาระวัง และการแจง้เตือนภัยในสถานการณ์

วิกฤตตอนเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่ม               

3. พืน้ทีป่ระสบภัยดินถล่มได้รับการประเมินความ

เส่ียงและจดัท าแนวทางปูองกันและฟืน้ฟูพืน่ที ่      

4. พืน้ทีท่ีไ่ด้รับการติดต้ังเคร่ืองมือวัดคล่ืน

ส่ันสะเทือนพืน้ดิน มีข้อมูลพืน้ฐานในการก าหนด

แนวทาง/มาตรการปูองกันและบรรเทาลด

ผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหว

 2556-2561 540.18 8.57         12.16       79.96        9.98         8.00          58.50         38.30         36.30         72.10        72.10         72.10         72.10         141.10 ทธ.

4. โครงการจดัท าแผนทีเ่ส่ียงภัยดินถล่มระดับพืน้ทีแ่ละ

ชุมชน

เพือ่จดัท าข้อมูลพืน้ทีเ่ส่ียงภัยดินถล่มระดับชุมชนใน

พืน้ทีจ่งัหวัดภาคใต้ และภาคเหนือ ไม่น้อยกว่า 180

 ต าบล ในการด าเนินการบริหารจดัการพิบัติภัย

 2556-2561 190.00 0.26         10.50       7.67          11.57        3.45          8.80          9.90          9.85          32.00        32.00         32.00         32.00         32.00 ทธ.

5. โครงการเฝูาระวังและติดต้ังระบบเตือนภัยน้ าท่วมดิน

ถล่ม

พืน้ทีเ่ส่ียงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพืน้ทีล่าดชันและพืน้ที่

ราบเชิงเขา และพืน้ที ่25 ลุ่มน้ าหลัก 5,600 หมู่บ้าน
 2556-2561 3,358.47 4.00         4.00         6.00          6.00         101.00       189.00       346.00       402.47       575.00 575.00 575.00 575.00 1,038.47 ทน.

4,683.07 15.12 29.53 96.55 47.71 135.95 281.90 430.00 473.92 793.10 793.10 793.10 793.10 1,321.77

35,979.67    70.82       118.49    170.84      148.94     1,096.70    1,671.55    1,921.85    1,863.78    7,746.64   7,167.67    6,989.69    7,012.69    6,553.88         

204,731.44 974.57 1,932.35 2,859.90 4,978.71 5,335.09 7,446.09 9,296.08 13,039.38 39,009.49 38,645.77 39,669.65 40,797.74 35,116.62รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 84 โครงการ 9 Flagship Project

รวม 22.2 รวมทัง้สิ้น 5 โครงการ 1 Flagship Project

รวม 22 ทัง้หมด 50 โครงการ 5 Flagship Project

หน้าท่ี 51
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ล าดับความส าคัญที่ 1 

แบบฟอร์ม 2 
ข้อมูลโครงการส าคัญปี 2557 (Flagship Project) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 

 

1. ชื่อโครงการ (1)  โครงการปลูกป่า  
สอดคล้องกับเป้าหมาย     เพิ่มรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน   ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศแนวทางที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้้า 
21.1 การปลูกป่า 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
3. กรมป่าไม้ 
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  กระทรวงมหาดไทย 
  ส้านักนายกรัฐมนตรี 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว พระราชทานให้แกค่ณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง

อนาคตประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรน้้า ณ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 
โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ความว่า  

“เรื่องภัยน้้าท่วมนี้ มีปัญหาหลายปัญหาที่ร่วมกันที่จะบอก รวมแล้ว ก็ยากที่จะพูด แต่ว่าข้อส้าคัญเป็นการไหลของน้้า 
หากสามารถให้น้้าไหลสม่้าเสมออย่างที่เห็นมาในปีที่ผ่านมา น้้าลงมาพรวดพราด แล้วก็ไม่ลงไม่ยอมลงที่มีปัญหา ปัญหาส้าคัญ 
ก็คือ เรื่องป่าไม้ เรื่องต้นไม้ ตลอดตั้งแต่ภาคเหนือ มาถึงภาคกลางแล้วในภาคใต้ก็มีปัญหาเป็นแห่งๆ ที่แสดงให้เห็นมาในประเทศ
ไทย และในต่างประเทศ เห็นมา เพราะว่า ป่าไม้ถูกท้าลาย ป่าไม้มีหลายชนิด โดยเฉพาะ 2 ชนิด ป่าไม้ที่ข้ึนเร็ว โตเร็ว ท้าลายเร็ว 
แล้วก็มีต้นไม้ที่ขึ้นช้าแล้วถูกท้าลาย ก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ไข ต้นไม้ที่ช่วยในเรื่องของน้้าท่วมนี่ก็จะขึ้นช้า ปลูกยาก แต่หลักการ 
ที่จะต้องท้า ก็คือ จะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นเร็วผสมกับต้นไม้ที่ขึ้นช้า แล้วก็ช่วยในการป้องกันน้้าท่วม ก็ต้องปลูกต้นไม้ที่เร็วนั้น ไม้แข็ง 
แล้วขึ้นช้า แต่ว่าเมื่อขึ้นช้าก็ป้องกันยากที่จะไม่ถูกท้าลาย ถ้าถูกท้าลาย ปลูกแทนยาก แล้วก็ต้นไม้ที่ไม้แข็ง ย่อมขึ้นช้า อันนี้ก็จะต้องหา
วิธีที่จะป้องกันมิให้มีการท้าลาย แล้วก็ให้มีการลงโทษหนัก เพื่อที่จะไม่ให้ถูกท้าลาย” 

พระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 

“เรื่องป่านี้ ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจ้าและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไป เพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่า อย่าตัดไม้ท้าลายป่าจะท้าให้
ฝนฟ้าแล้งได้ การมีป่าท้าให้มีน้้า เพราะป่าเป็นต้นน้้าล้าธารของทุกสายในประเทศไทย  ต้นไม้ช่วยดูดซับน้้าไว้ใต้ดิน ช่วยต้าน 
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ความแรงของน้้าป่า เป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่า และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย ดังนั้น 

การที่ท่านท้ังหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก” 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติ บ่อยครั้ง  

สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินกับประชาชนและเกิดความเสียหายในภาพรวมแก่ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ 
การคมนาคม ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งที่ท้าให้ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการ  
ที่ระบบนิเวศของทรัพยากรป่าไม้เสียสมดุลไป โดยสถานภาพของระบบนิเวศป่าไม้ในปัจจุบันไม่สามารถรักษาศักยภาพในการ 
เอื้อประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่มนุษย์ได้ 

ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ยังคงถูกคุกคามและยังมีพื้นที่เสื่อมโทรมเนื่องจากการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่า ไฟป่า  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติต่างๆ ท้าให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพป่ายากต่อการ
ฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงต้องมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ให้ความสมดุล มีศักยภาพ  
ในการอนุรักษ์ดินและน้้า ลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 
ได้อย่างยั่งยืน  

นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระท้า 
โดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรก้าหนดนโยบายการป่าไม้
แห่งชาติไว้ให้เป็นการแน่นอน เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
อันจะท้าให้การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนด โดยก้าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ 
ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นทีป่ระเทศเพื่อประโยชน์ 2 ประการ ดังนี้  

1) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ก้าหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากและป้องกัน 
ภัยธรรมชาติอันเกิด จากน้้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชน 
ในอัตราร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ  

2) ป่าเพื่อเศรษฐกิจก้าหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 15 ของ
พื้นที่ประเทศ 

การฟื้นฟูให้ระบบนิเวศป่าไม้ จ้าเป็นต้องมีการบูรณาการรูปแบบการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การฟื้นฟู
สภาพป่าที่เสื่อมโทรมและเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูสภาพป่า การจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า ควบคู่กับการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการ
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และลดการบุกรุกพื้นที่ป่ายุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (2555-2559) มุ่งเน้น 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีปริมาณเพียงพอที่จะแสดงศักยภาพในการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศเพื่อเป็นฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศดังนั้น การสร้างความมั่นคงของฐานทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูสภาพป่าด้านต่างๆ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เมื่อระบบนิเวศป่าไม้กลับสู่สมดุลสามารถเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
แก่มนุษย์ จะท้าให้ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบรรลุสู่ เป้าหมาย 
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ต่อไป 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จึงขอเสนอแผนงาน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเร่งรัดฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดย
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ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน และเป็นการน้อมน้าพระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นกรอบแนวทางในฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อน้อมน้าพระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
  3.2 เพื่อเร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกบุกรุกท้าลายให้มีกลับคืนอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ 

เป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
  3.3 เพื่อรณรงค์และสร้างจิตส้านึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรป่าไม้ 

4. เป้าหมาย 
   ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีจ้านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้ที่ดินเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางการเกษตรและใช้ส้าหรับเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น  ท้าให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง  
บางพื้นที่นายทุนผู้มีอิทธิพลได้กว้านซื้อท่ีดินและสนับสนุนให้มีการบุกรุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า
ไม้เหลืออยู่เพียง 108.012 ล้านไร่ หรือร้อยละ 33.65 ของพื้นที่ประเทศ ลดลงจากปี พ.ศ. 2504 ที่เคยมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
171 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53 ของพื้นที่ของประเทศ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ก้าหนดให้ประเทศไทยต้องมีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อย 
128.383 ล้านไร่ หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ อีก
ประมาณ 20.371 ล้านไร่  เพื่อให้ระบบนิเวศของทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ สมดุล ป้องกันและ 
ลดปัญหาภัยธรรมชาติและสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนในประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

ประเภทการใช้ที่ดิน               จ านวน (ล้านไร่) 

พื้นที่ประเทศไทย 320.958 

เป้าหมายพื้นที่ป่า 40%  128.383 

1. พื้นที่ท่ีมีสภาพป่า (2555) 108.012 

1.1 ในเขตป่าตามกฎหมาย  
      1) เขตพื้นท่ีอนุรักษ์  
      2) เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

97.255 
62.722 
34.533 

1.2 นอกเขตป่าตามกฎหมาย    10.757 

2. พื้นที่เป้าหมายที่ต้องด าเนินการ (ในระยะยาว) 20.371 

    พื้นที่เป้าหมายที่ต้องด าเนินการ (แผนปี พ.ศ. 2556-2560) 2.923 

2.1 ในเขตพื้นที่ป่า 
      1) เขตป่าอนุรักษ์ตามเกณฑ์ 
      2) พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35%  
      3) ป่าชายเลนตามมติ ครม.  
      4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1.877 
0.780 
0.750 
0.265 
0.082 
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2.2 พื้นที่อื่นๆ นอกเขตป่า  
      1) สปก. 

2) ปลูกป่าในท่ีเอกสารสิทธิ (กรมป่าไม้) 
3) นิคมสหกรณ์ 
4) สถาบันส่งเสริมฯ (มูลนิธิปิดทองหลังพระ) 
5) พื้นท่ีสาธารณะ วัด โรงเรียน และอื่น ๆ 

1.0455 
0.0875 
0.5000 
0.024 
0.036 
0.398 

 

5.  งบประมาณด าเนินงาน 20,921.68 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 3,024.30 ล้านบาท) 
     5.1 ของบประมาณภายใต้เงินตาม พรฎ. (กบอ.)   12,012.35 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 1,721.45 ล้านบาท) 
      5.2 งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ    8,909.33 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 1,302.85 ล้านบาท) 

กิจกรรมรายไตรมาส 
งบประจ าปี 2556 

กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง (ล้านบาท) 
งบประจ าปี 2557 

(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ์ 
รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการปลูกป่า 0.05 1,236.41 1,267.85 986.67 696.15 833.24 872.10 622.80 3,623.86 4,069.69 4,226.95 2,485.89  

งบยุทธศาสตร์ 0.05 402.85 407.01 355.76 220.04 334.11 406.31 342.40 1,561.42 1,665.75 1,477.75 1,735.89  

งบ กอบ. - 833.56 860.84 630.91 476.11 499.13 465.79 280.40 2,062.45 2,403.95 2,749.21 750.00  

1. การเพาะช ากล้าไม้ - 247.21 194.72 161.68 119.18 140.13 93.06 85.51 437.90 437.90 115.51 -  

งบยุทธศาสตร์ - 87.26 87.26 78.74 52.66 52.66 52.66 52.66 210.66 210.66 - -  

      งบ กอบ. - 159.95 107.46 82.94 66.52 87.47 40.40 32.85 227.25 227.25 115.51 -  

1.1 เพาะช้ากล้าไม้ 
     ภายใต้โครงการ   
     ประชาอาสาปลูกป่า  
     800 ล้านกล้า  
     80 พรรษามหาราชินี 

 - 166.46 77.97 77.97 94.08 107.48 60.41 60.41 322.40 322.40  -  -   

อส.  - 96.24 7.75 7.75 41.42 54.82 7.75 7.75 111.74 111.74 -  -  งบ กอบ. 

ปม.  - 70.22 70.22 70.22 52.66 52.66 52.66 52.66 210.66 210.66 -  -  งบยุทธศาสตร์ 

1.2 บ้ารุงรักษากล้าไม้ 
       ค้างปี 

- 59.71 59.71 43.19 25.10 32.65 32.65 25.10 115.51 115.51 115.51 -  

อส. - 26.67 26.67 26.67 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 40.00 40.00 - งบ กอบ. 

ปม. - 33.04 33.04 16.52 15.10 22.65 22.65 15.10 75.51 75.51 75.51 - งบ กอบ. 

1.3 บ้ารุงรักษากล้าหญ้า 
        แฝก (ปม.) 

- 4.00 4.00 2.00 - - - - - - - -  

1.4 ค่าขนส่งกล้าไม้ - 17.04 53.04 38.52 - - - - - - - -  

อส. - - 36.00 30.00 - - - - - - - - งบ กอบ. 

ปม.  - 17.04 17.04 8.52 - - - - - - - -  

2. การปลูกป่าและ 
    บ ารุงรักษา 

0.05 818.10 874.13 773.19 465.67 550.31 659.64 526.76 2,836.93 3,282.76 3,762.42 2,485.89  

งบยุทธศาสตร์ 0.05 251.69 254.75 252.02 149.88 232.45 314.65 279.21 1,269.73 1,374.06 1,396.72 1,735.89  

      งบ กอบ. - 566.41 619.38 521.17 315.79 317.86 344.99 247.55 1,567.20 1,908.70 2,365.70 750.00  

2.1 ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ 
     ป่าอนุรักษ์ 

- 369.96 277.47 277.47 214.98 194.05 221.68 131.74 912.45 1,062.45 1,212.45 900.00  

     ปลูกป่า - 369.96 277.47 277.47 184.98 104.05 71.68 101.74 462.45 462.45 462.45 - งบ กอบ. 

     บ้ารุงรักษา - - - - 30.00 90.00 150.00 30.00 450.00 600.00 750.00 900.00 งบ กอบ. 

2.2 ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ 
     ป่าสงวน 

- 196.45 196.45 98.23 91.87 184.24 183.74 153.10 762.45 912.45 1,062.45 750.00  

     ปลูกป่า - 196.45 196.45 98.23 69.37 138.74 138.74 115.60 462.45 462.45 462.45 - งบ กอบ. 

     บ้ารุงรักษา - - - - 22.50 45.50 45.00 37.50 300.00 450.00 600.00 750.00 งบ กอบ. 
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กิจกรรมรายไตรมาส งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง (ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ์ 
รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2.3 ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ 
     ป่าชายเลน 

- - 139.17 139.17 78.31 78.31 78.31 78.31 354.75 396.25 553.25 253.25  

     ปลูกป่า - - 139.17 139.17 69.00 69.00 69.00 69.00 276.00 276.00 391.50 - งบ กอบ. 

     บ้ารุงรักษา - - - - 9.31 9.31 9.31 9.31 78.75 120.25 161.75 253.25 งบ กอบ. 

2.4 ปลูกฟื้นฟูแหล่ง 
     อาหารสัตว์ป่า (อส.) 

- - - - - - - - 86.64 86.64 86.64 86.64  

2.5 ปลูกหญ้าแฝก - - 6.30 6.30 - - - - - - - - งบ กอบ. 

2.6 ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ 
     เอกสารสิทธิ์ 

0.05 3.02 6.08 3.35 39.20 52.40 134.60 122.30 444.50 528.00 502.00 496.00  

ปลูกป่า (ปม.) - - - - 39.00 45.50 120.90 114.60 410.00 490.00 490.00 490.00  

ส่งเสริมการปลูกป่าไม้
เศรษฐกิจเพื่อพลังงาน 

ชีวมวล (ออป.) 

0.05 3.02 6.08 3.35 0.20 6.90 13.70 7.70 34.50 38.00 12.00 6.00  

2.7 ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่  
     สปก. 

- - - - - - - - 41.00 49.00 59.00 -  

2.8 ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่  
     สปก. 

- - - - - - - - 41.07 47.90 116.28 -  

2.9 ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่  
     สปก. 

- - - - - - - - 28.80 34.80 40.80 -  

2.10 ปลูกฟื้นฟูป่าใน  
    พื้นที่ปิดทองหลังพระ 

- 11.90 11.90 11.90 8.93 8.93 8.93 8.93 35.72 35.72 - -  

สป.ทส. - 11.90 11.90 11.90 8.93 8.93 8.93 8.93 35.72 35.72 - -  

ส้านักนายกรัฐมนตรี - 48.57 48.57 48.57 93.65 93.65 93.65 93.65 220.37 270.05 - -  

2.11 ปลูกและบ้ารุง 
   รักษาเพื่อฟื้นฟูป่า 
   ในพื้นที่อื่นๆ  

- 236.77 236.77 236.77 32.38 32.38 32.38 32.38 129.55 129.55 129.55 -  

3. การสร้างฝาย - 171.10 199.00 51.80 111.30 142.80 119.40 10.53 349.03 349.03 349.03 -  

งบยุทธศาสตร์ - 63.90 65.00 25.00 17.50 49.00 39.00 10.53 81.03 81.03 81.03 -  

      งบ กอบ. - 107.20 134.00 26.80 93.80 93.80 80.40 - 268.00 268.00 268.00 -  

3.1 การจัดท้าฝายถาวร - 84.10 96.50 31.30 67.05 71.05 52.90 0.53 191.53 191.53 191.53 -  

อส. - 18.90 15.00 15.00 10.00 14.00 4.00 0.53 28.53 28.53 28.53 -  

ปม. - 65.20 81.50 16.30 57.05 57.05 48.90 - 163.00 163.00 163.00 -  

3.2 การจัดท้าฝายกึ่ง 
     ถาวร 

- 87.00 102.50 20.50 44.25 71.75 66.50 10.00 157.50 157.50 157.50 -  

อส. - 45.00 50.00 10.00 7.50 35.00 35.00 10.00 52.50 52.50 52.50 -  

ปม. - 42.00 52.50 10.50 36.75 36.75 31.50 - 105.00 105.00 105.00 -  
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6.  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 
      6.1 การเพาะช ากล้าไม ้
 (1) เพาะช ากล้าไมภ้ายใต้โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี 
  ปม. และ อส.  เพาะในปี 2556 เพื่อปลูกในปีถัดไป (2557) 
   เพาะในปี 2557 เพื่อปลูกในปีถัดไป (2558) 
   เพาะในปี 2558 เพื่อปลูกในปีถัดไป (2559) 
   เพาะในปี 2559 เพื่อปลูกในปีถัดไป (2560) 
  (2) บ ารุงรักษากล้าไม้ค้างปี 
  ปม. และ อส. ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบ

บริหารจัดการน้้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 โครงการตามแผนการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การท้าฝาย มาด้าเนินการ
เพาะช้าในปีงบประมาณ 2555 จ้านวน 162.6 ล้านกล้า (ปม. 82.6 ล้านกล้า และ อส. 80 ล้านกล้า) และได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ในเดือนธันวาคม 2555 กล้าไม้ทั้งหมดต้องน้าไปปลูกใน เดือนพฤษภาคม 2556 จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบ้ารุง 
รักษากล้าไม้ ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม ในอัตรากล้าละ 1 บาท 

(3) ค่าขนส่งกล้าไม้ 
 ปม. และ อส ได้รับงบประมาณในการเพาะช้ากล้าไม้ตามข้อ (2) และจะด้าเนินการปลูกในพื้นที่รับผิดชอบ ในปี 2556 

จ้านวน 300,000 ไร่ (ปม. 150,000 ไร่ และ อส. 150,000 ไร่) ซึ่งจะใช้กล้าไม้ประมาณ 80 ล้านกล้า (ปม. 40 ล้านกล้า และ อส. 
40 ล้านกล้า) คงเหลือกล้าไม้ที่จะต้องขนส่งไปปลูกในพ้ืนท่ีอื่นๆ (สาธารณประโยชน์ วัด โรงเรียน ฯลฯ ข้อ 1.2 (10)) โดยกล้าไม้
ของ อส. จ้านวน 40 ล้านกล้า มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งในระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร กล้าละ 1.60 บาท เป็นเงิน 66 ล้านบาท 
และกล้าไม้ของ ปม. จ้านวน 42.6 ล้านกล้า มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งในระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร กล้าละ 1 บาท เป็นเงิน 
42.6 ล้านบาท 

 6.2 การปลูกป่าและบ ารุงรักษา 
(1) ปลกูฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ และ (2) ปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่ป่าสงวน (พ้ืนที่ตาม (1) = 750,000 ไร่ และ พ้ืนที่

ตาม (2) = 750,000 ไร่)   

ปม. และ อส.  ด้าเนินการปลูกป่าในปี 2556 โดยใช้กล้าไม้ที่เพาะในป ี2555 

  ด้าเนินการปลูกป่าในปี 2557 โดยใช้กล้าไม้ที่เพาะในป ี2556 
  ด้าเนินการปลูกป่าในปี 2558 โดยใช้กล้าไม้ที่เพาะในป ี2557 
  ด้าเนินการปลูกป่าในปี 2559 โดยใช้กล้าไม้ที่เพาะในปี 2558 

  ด้าเนินการปลูกป่าในปี 2560 โดยใช้กล้าไม้ที่เพาะในปี 2559 

  โดย ปม. และ อส. จะขอรับการสนุนงบประมาณในการปลูกฟื้นฟูป่า ปีละ 300,000 ไร่ (ปม. 150,000 ไร่ และ อส. 
150,000 ไร่) ทั้งนี้ ใช้อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit cost) ในการปลูกป่าทั่วไป แต่เนื่องจากมีกล้าไม้อยู่แล้วตามข้อ 6.1 (1) จึง
ปรับลดอัตราราคางานต่อหน่วยจาก 3,800 บาท/ไร่ คงเหลือ 3,083 บาท/ไร่ 

(3) ปลกูฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าชายเลน 
     ทช. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปลูกป่าชายเลน โดยใช้กล้าไม้ที่เหลือจากการแจกจ่ายในข้อ 6.1 (1) โดยท้าการปลูก

ฟื้นฟูป่าชายเลน ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 จ้านวน 265,000 ไร่  
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(4) ปลกูฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่า 
     อส ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่า

สัตวป่์าให้มีจ้านวนเพียงพอและมีความอุดมสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม 
     ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า จ้านวน 30,000 ไร่ (อัตราไร่ละ 5,000 บาท) 
     ปรับปรุงแหล่งน้้าส้าหรับสตัวป์่า จ้านวน 1,500 แหล่ง (อัตราแหล่งละ 110,000 บาท) 
     ปรับปรุงแหล่งอาหารสตัว์ป่า (โป่งเทียม) จ้านวน 6,000 แห่ง (อัตราแห่งละ 8,000 บาท) 
     ปรับปรุงทุ่งหญ้าส้าหรับเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า จ้านวน 60,000 ไร่ (อัตราไร่ละ 1,170 บาท) 
(5) ปลกูฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธ ิ

ปม. และ ออป สนบัสนุนในภาคเอกชนปลกูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธ ิโดย ปม. ใช้กลา้ไม้จากข้อ 6.1 (2) จ้านวน 25 ลา้นกล้า 
  - ปม. 500,000 ไร่   -  ออป. 35,000 ไร่ 

(6) ปลกูฟื้นฟูป่าในพื้นที่ สปก. 
     สปก. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปลูกป่า ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 จ้านวน 87,500 ไร่  
(7) ปลกูฟื้นฟูป่าในพื้นที่ ออป. 
     ออป. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปลูกป่า ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 จ้านวน 47,350 ไร่  
(8) ปลกูฟื้นฟูป่าในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 
     กษ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปลูกปา่ ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 จ้านวน 24,000 ไร่ 
(9) ปลกูฟื้นฟูป่าในพื้นที่ปิดทองหลังพระ 
     มูลนิธิปิดทองหลังพระ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปลูกป่า ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 จ้านวน 36,143 ไร่ 

         (10) ปลูกและบ ารุงรักษา เพ่ือฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่อื่น ๆ (สาธารณประโยชน์ วัด โรงเรียน ฯลฯ)  
สป.มท. และ สป.ทส. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปลูกและบ้ารุงรักษาเพื่อฟื้นฟูป่าในพื้นที่อ่ืน ๆ 

(สาธารณประโยชน์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) โดยใช้กล้าไม้ จากข้อ 6.1 (1) ที่เหลือจากการด้าเนินการในข้อ 6.2 (1) และ (5) ทั้งนี้ 
ใช้อัตราราคางานต่อหน่วย (unit cost) ในการปลูกป่าท่ัวไป แต่เนื่องจากมีกล้าไม้เรียบร้อยแล้ว จึงปรบัลดอัตราราคางาน 
ต่อหน่วยจาก 3,800 บาท/ไร่ คงเหลือ 3,083 บาท/ไร่ (จ้านวน 398,480 ไร่) 

7. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
  7.1 พื้นที่เป้าหมายในการหยุดยั้งการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ที่เหลืออยู่ 108.012 ล้านไร่ 
  7.2 พื้นที่เป้าหมายในการฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ พ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม 20.371 ล้านไร่ 
  7.3 กลุ่มเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกัน และการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  
  7.4 กลุ่มเป้าหมายในการหยุดยั้งการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ นายทุนและผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกท้าลายป่าและล่าสัตว์ป่า 
  7.5 แนวเขตป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม 

8.  ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome) 
  8.1 ฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศและเป็นฐานการพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่งยืน 
  8.2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือและสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

กับทุกภาคส่วน 
   8.3 สร้างจิตส้านึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
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9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
9.1 การด้าเนินงานโครงการมีการตรวจติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ตั้งแต่การเริ่มด้าเนินงาน

โครงการ จนเสร็จสิ้นโครงการ ผ่านระบบเอกสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปของการรายงานผลแบบ Template  
ที่มีการออกแบบให้รายงานผลการด้าเนินงานตลอดโครงการทุก 15 วัน และมีหน่วยงานกลาง ติดตามประเมินผลการด้าเนิน
โครงการต่อเนื่องเป็นระยะ 

9.2 การติดตามและประเมินผลโครงการโดยสามารถติดตามผลการด้าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง ซึ่งสามารถรายงานผลการด้าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับพื้นท่ีด้าเนินการ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่าน web site ของกระทรวง  
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ล าดับความส าคัญท่ี 2 

แบบฟอร์ม 2 
ข้อมูลโครงการส าคัญปี 2557 (Flagship Project) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 

 

1. ชื่อโครงการ (2)  โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างบูรณาการ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย   เพิ่มรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน   ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้้า 
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
    (1) กรมทรัพยากรน้้า 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนับได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษ  

ทางน้้า มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ มลพิษจากฝุ่นละออง การบุกรุกท้าลายป่า การเสื่อมโทรมของดิน  สิ่งเหล่าน้ี
ล้วนเกิดปัญหามาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ที่มีการน้าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาบริโภค 
เพื่อการด้ารงชีวิตจนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นทดแทนหรือบ้าบัดได้ และน้้าก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต  แต่ในปัจจุบันทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะประสบปัญหาเก่ียวกับน้้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้้าแล้ง  
น้้าไม่พอใช้ในฤดูแล้ง ปัญหาน้้ามีมากจนเกินความจ้าเป็นจนเกิดปัญหาน้้าท่วมไหลหลากและดินถล่มในฤดูฝน น้้าเน่าเสียในแม่น้้า
สายส้าคัญๆ ที่ไหลผ่านตัวเมืองใหญ่ๆ ปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็มในบริเวณพื้นที่ปากแม่น้้า ปัญหาเหล่าน้ีนับวันจะมีมากขึ้น  
ช่วงระยะเวลาในการเกิดปัญหาจะเกิดถี่ขึ้น กินระยะเวลายาวนานขึ้น อันเน่ืองมาจากการขาดความสมดุลของระบบนิเวศ 
และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากประชาชนขาดความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร ขาดแนวทางในการบริหาร
จัดการที่ถูกต้อง งบประมาณในการด้าเนินแก้ไขปัญหามีไม่พียงพอ ขาดข้อมูลประกอบการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
ในการแก้ไขปัญหา ขาดการมองและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และหรือขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ไขปัญหา 
หรือการบริหารจัดการ 

ประเทศไทยประสบกับการเกิดปัญหาอุทกภัยซ้้าซากต่อเน่ือง และรุนแรงมากขึ้น สืบเน่ืองมาจากการขาดการบริหาร
จัดการที่ถูกต้อง ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน แหล่งเก็บกักน้้าธรรมชาติ แหล่งระบายน้้าถูกบุกรุก ตื้นเขิน ขาดการดูแลบ้ารุงรักษา 
ท้าให้ไม่สามารถเก็บกัก ระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที นอกจากน้ีการบริหารจัดการน้้าที่ผ่านมาได้เน้นในเรื่อง
การจัดหาและพัฒนา เป็นหลักเพื่อสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในการ
น้าน้้าขึ้นมาใช้เกินศักยภาพของทรัพยากรน้้าที่มีอยู่ในพื้นที่ และผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น
เน่ืองจากการพัฒนา นอกจากน้ียังมีการใช้พื้นที่ชุ่มน้้าไปพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และระบบ
นิเวศน์ ขาดการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาความเป็นไปได้ทางเทคนิค
วิชาการ  ขาดการพิจารณาอย่างเป็นองค์รวม และละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ดังน้ัน จึงควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้้าในการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้  เพื่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
และโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร สร้างความตระหนักความเข้าใจในการเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการโดยผ่านกลไกต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง จัดให้มีระบบคลังเครื่องมือเพื่องาน
เผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง 
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ปัจจุบัน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค โดยมีสาเหตุมาจากการ
ก่อสร้างระบบประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และระบบประปาที่ก่อสร้างไปแล้วเป็นจ้านวนมากมีสภาพช้ารุดใช้การไม่ได้ 
หรือใช้การได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและการให้บริการยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน เน่ืองจากระบบผลิตน้้าประปามีขนาดเล็ก
เกินไป ในขณะที่การขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างวัสดุอุปกรณ์และระบบท่อจ่าย น้้าช้ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ 
แหล่งน้้าดิบมีปริมาณน้อย หรือบางหมู่บ้านไม่มีแหล่งน้้าดิบไม่ว่าน้้าบาดาลหรือน้้าผิวดิน คุณภาพน้้าไม่สะอาดเน่ืองจากเป็นระบบ
สูบจ่ายตรงไม่ได้ผ่านระบบการกรอง เป็นต้น  ในขณะที่ อปท. ส่วนใหญ่ยังต้องการความช่วยเหลือ เน่ืองจากขาดแคลนก้าลังคน 
งบประมาณและวิชาการที่จะด้าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ จึงเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้้า  ซ่ึงเป็นหน่วยงานวิชาการ
ด้านน้้าอุปโภคบริโภคที่ต้องสนับสนุน ช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการและเติมเต็มให้แก่ อปท. ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ปัจจุบันยังไม่มีแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคในภาพรวมทั้งระบบ และที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหา  
เป็นรายหมู่บ้าน ซ่ึงไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จในตัวเอง การแก้ไขปัญหา  
ในภาพรวมทั้งระบบจึงควรแก้ไขปัญหาเป็นรายต้าบล หากทุกต้าบลที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและหมดสิ้นไป จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศได้ ซ่ึงคณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ (กนช.) ได้มีมติเม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบ
ให้กรมทรัพยากรน้้า จัดท้าแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคในภาพรวมทั้งระบบระดับต้าบลของประเทศ 
(ส้ารวจออกแบบ ก่อสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซม ดูแล บ้ารุงรักษา รวมทั้งการบริหารจัดการ ) โดยให้กรมทรัพยากรน้้าเป็น
หน่วยงานหลักในการเสนอขอตั้งงบประมาณด้าเนินการ ตามที่กรมทรัพยากรน้้าได้เสนอแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
น้้าอุปโภคบริโภคในภาพรวมทั้งระบบระดับต้าบลระยะ 10 ปี  จ้านวนทั้งสิ้น 5,058 ต้าบล  โดยแบ่งเป็นระยะวิกฤตเร่งด่วน
จ้านวน 2,000 ต้าบล ระยะวิกฤตปานกลางจ้านวน 1,800 ต้าบล และระยะวิกฤตน้อยจ้านวน 1,183 ต้าบล  ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2553  กรมทรัพยากรน้้าได้รับงบประมาณด้าเนินการน้าร่องภายใต้ชื่อ โครงการจัดท้าแผนพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคระดับต้าบล 
จ้านวน 70 ต้าบล (ด้าเนินการจริง 72 ต้าบล) ในปี 2554 ด้าเนินการ จ้านวน 90 ต้าบล (ด้าเนินการจริง 95 ต้าบล) และ 
ในปี 2555  ด้าเนินการจ้านวน 65 ต้าบล (ด้าเนินการจริง 66 ต้าบล) 

การจัดท้าแผนพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคระดับต้าบล เป็นการด้าเนินการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรน้้าและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส้ารวจข้อมูลสภาพปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ก้าหนดแนวทางการแก้ไข รับฟังความคิดเห็น  
มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรน้้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและ
เหมาะสมตามหลักวิชาการรวมถึงการส้ารวจออกแบบ ประมาณราคา ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา ให้แก่หมู่บ้านในต้าบล 
ที่มีปัญหาขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีประปาและเป็นหมู่บ้านที่มีระบบประปาแล้วแต่ช้ารุ ดใช้การ
ไม่ได้หรือใช้การได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนปัญหาด้านแหล่งน้้าและการบริหารจัดการ   

ดังน้ันเพื่อให้แผนพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคระดับต้าบลที่ได้ด้าเนินงานไปแล้วสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติ และ
ด้าเนินการได้จริง กรมทรัพยากรน้้าจึงได้มีการจัดท้าโครงการพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคระดับต้าบล (โดยมีการส้ารวจออกแบบ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาไว้พร้อมแล้ว) ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคในภาพรวม
ทั้งระบบระดับต้าบลและเพื่อให้ประชาชนมีน้้าสะอาดส้าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
ของต้าบล 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เร่งปรับปรุง  ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้้าธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้้าที่ส้าคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักและการระบายน้้า  
3.2 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งพื้นที่ต้นน้้าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าและชะลอการไหลของน้้าและเสริมสร้างความ

สมดุลนิเวศล้าน้้าและแหล่งน้้า 
3.3 ลดปัญหาการชะล้าง การพังทลายของดินพื้นที่ต้นน้้าและการสะสมตะกอนในแหล่งน้้า เพิ่มขีดความสามารถ 

และสร้างความตระหนักองค์กรลุ่มน้้าและประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
3.4 เพื่อจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง 
3.5 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความตระหนักกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ทรัพยากรน้้า 
3.6 เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อใช้ส้าหรับการวางแผน ตัดสินใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร 
3.7  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคในภาพรวมระดับต้าบล และให้ประชาชนมีน้้าสะอาดส้าหรับอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอทั่วถึงและครอบคลุมทุกหลังคาเรือนในต้าบล 

4. เป้าหมาย 

4.1 พื้นที่แหล่งน้้าธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้้า ครอบคลุม 25 ลุ่มน้้าหลัก 76 จังหวัด โดยเน้นด้าเนินการในพื้นที่ต้นน้้า 
พื้นที่ชุ่มน้้า แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีปัญหาวิกฤต จ้านวน 15,343 แห่ง 

4.2 จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อใช้ส้าหรับการวางแผน 
ตัดสินใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร ในพื้นที่ 25 ลุ่มน้้าหลัก 76 จังหวัด 

4.3 มีระบบประปา /ปรับปรุงระบบประปา /จัดหาแหล่งน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
ในระดับต้าบล จ้านวน 197 แห่ง 

5.  งบประมาณด าเนินงานปี 2556 - 2561 จ านวน 107,081.80 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 16,447.21 ล้านบาท)  

กิจกรรมรายไตรมาส 
งบประจ าปี 2556 

กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง (ล้านบาท) 
งบประจ าปี 2557 

(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ์ 
รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงการอนุรกัษ ์พัฒนา
และบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน  า 
อย่างบรูณาการ 

900.43     1,406.14      2,275.57   4,465.44 1,672.79 2,632.32 4,185.55 7,956.54 19,100.71 19,080.86 20,785.45 22,619.99  

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
และพ้ืนท่ีชุ่มน้้า 

872.43 1,308.65 2,181.08 4,362.16 1,487.26 2,230.89 3,718.15 7,436.31 16,359.87 17,995.86 19,795.45 21,774.99 จ้านวนแหล่งน้้า
ธรรมชาต ิ
ท่ีได้รับ 
การอนุรักษ์
ฟื้นฟู และ
พัฒนา 

2. การพัฒนากลไก 
การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้้า 

28.00 97.49 94.49 103.28 185.53 401.43 467.40 520.24 2,740.84 1,085.00 990.00 845.00  
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6.  วิธีและขั นตอนการด าเนินงาน 
 6.1  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งพื้นที่ต้นน้้าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าและชะลอการไหลของน้้า 

6.2 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้้า ให้กลับฟื้นคืนโดยให้มีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด  
เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้้าในฤดูแล้งและระบายน้้าในฤดูน้้าหลาก  

6.3  ด้าเนินการสิ่งปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้้า ได้แก่ อ่างเก็บน้้า ฝายน้้าล้น ระบบกระจายน้้า อาคารบังคับน้้า และ
ระบบโทรมาตร ที่ได้รับความเสียหาย ต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อเป็นพื้นที่รับน้้า กักเก็บน้้า โดยด้าเนินการ  
ในพื้นที่จังหวัดที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่น้้าลดแล้วก่อนเป็นการเร่งด่วนก่อน และในพื้นที่หลังน้้าลดต่อไป 

6.4 ด้าเนินการหาผูร้ับจ้าง ประกาศประกวดราคาและจัดซ้ือจัดจ้าง 
6.5  ก่อสร้างระบบประปา /ปรับปรุงระบบประปา/จัดหาแหล่งน้้า ควบคุมการก่อสร้าง/ปรับปรุง และตรวจการจ้าง 

ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
6.6 จัดอบรมเตรียมความพร้อมของชุมชน ควบคุมการผลิต และการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
6.7  นิเทศตรวจสอบคุณภาพน้้าและการจัดการระบบประปา 
6.8  ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคระดับต้าบล 

6.9  การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้้า 
        - ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้้า จ้านวน 1 ระบบ 
        - เว็บท่าสารสนเทศทรัพยากรน้้า (Water Resources Web Portal) จ้านวน 1 เว็บท่า 
 6.10 การออกแบบระบบงาน และเทคโนโลยีที่น้ามาใช้ 
 6.11 จัดท้าคลังเครื่องมือเพื่องานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ได้แก่ 
   - จัดเตรียมชุดสูบน้้าเคลื่อนที่ (Mobile Pump Unit)  
   - จัดหาอุปกรณ์แก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียอย่างเร่งด่วน 
 6.12 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ 

7. ผลผลิตของโครงการ (Output) 

7.1 จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จ้านวน 15,343 แห่ง 
7.2 มีระบบประปา /ปรับปรุงระบบประปา /จัดหาแหล่งน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคในระดับ

ต้าบล จ้านวน 197 ต้าบล 
7.3 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั้ง 25 ลุ่มน้้าหลัก 
7.4 มีกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน้้า 
7.5 มีคลังข้อมูลเพื่อใช้ส้าหรับการวางแผน ตัดสินใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเน่ือง 

8. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 8.1 จ้านวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข จ้านวน 1,612,800 ไร่ 

8.2 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคระดับต้าบลอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม  
ตามหลักวิชาการ และครอบคลุมทุกพื้นที่ในระดับต้าบล 

8.3 อัตราการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้น  
8.4 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที 
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9. การติดตามประเมินผลโครงการ 

9.1 วางระบบการติดตามประเมินผลงานเป็นรายกิจกรรมที่ด้าเนินการ โดยวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  
ที่ด้าเนินการ 

9.2 การติดตามและประเมินผลโครงการโดยสามารถติดตามผลการด้าเนินงานและผลการเบิก จ่ายงบประมาณ 
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง ซ่ึงสามารถรายงานผลการด้าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับพื้นที่ด้าเนินการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน web site ของกระทรวง  
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ล าดับความส าคัญท่ี 3 

แบบฟอร์ม 2 
ข้อมูลโครงการส าคัญปี 2557 (Flagship Project) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 

 

1. ชื่อโครงการ (3)  โครงการพัฒนาเครื่องมือแลไกในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
สอดคล้องกับเป้าหมาย     เพิ่มรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน   ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and adaptation) 
22.1.1 การป้องกันผลกระทบ (Mitigation) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กรมควบคุมมลพิษ 
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
4. กรมป่าไม้ 
5. องค์การจัดการน้ าเสีย 
6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
7. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ความเสียหายรุนแรงอันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข  
อย่างเร่งด่วน ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ หากว่ายังเพิกเฉยไม่ด าเนินการใดๆ  
มีความเป็นไปได้ว่าสภาพดังกล่าวจะร้ายแรงยิ่งขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) คาดการณ์ว่าภายใต้สถานการณ์จ าลองที่มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ในระดับสูงภายในสิ้นศตวรรษน้ี อุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจากระดับเม่ือ ค .ศ. 1980-1999 อีก 4 องศา
เซลเซียสเป็นประมาณ 2.4-6.4 องศาเซลเซียส ซ่ึงรูปการเช่นน้ีจะส่งผลกระทบอย่างแสนสาหัสต่อการเจริญเติบโตและ 
การพัฒนาของโลก จึงมีความจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง 

ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรมีแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจาก  
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคของเสีย และภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้  
โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือการใช้
เทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อสนองและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

3.2 เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3  เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในการลดการปล่อยและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
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4. เป้าหมาย 
   ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและ/หรือปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อหัวลดลง (ไม่เกินกว่า 6.1 ตัน/หัว) 

5.  งบประมาณด าเนินงานปี 2556 - 2561 จ านวน 9,899.84 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 1,419.83 ล้านบาท)  

กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

ผลลัพธ์รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงการพัฒนาเครื่องมือกลไก
ในการบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก 

38.10   65.67 49.45 53.92 294.18 530.01 548.03 463.08 3,028.31 1,927.69 1,481.27 1,419.83  

1. ลดก๊าซเรือนกระจกโดยการ
จัดการน้ าเสีย 

-          -                 -        -            - 3.00 7.50 4.50 207.47 311.14 5.00 -  

2. บ าบัดน้ าเสียเทศบาลนคร 
อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 

-         -         -        -      60.49 181.48 178.98 248.61 1,591.79 310.34 85.00 93.94  

3. เพิ่มประสทิธิภาพการป้องกัน
ไฟป่าและควบคมุหมอกควัน 

19.66 45.46 21.65 16.66 140.00 250.00 250.00 92.79 750.50 800.50 850.50 900.50 - ลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากการเกิดไฟป่า 

4. บริหารจัดการเขตป่าอนรุักษ์
ในพื้นทีส่วนป่าเศรษฐกิจเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- - - - 19.00 12.40 28.10 23.15 140.64 182.40 224.16 126.28 - มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขต
พื้นที่  สวนป่าเศรษฐกิจ 
สามารถดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

5. พัฒนาตลาดฉลากคารบ์อน 4.13 4.13 4.13 4.13 23.50 23.50 23.50 23.50 34.19 33.39 23.69 21.99 - ประเทศไทยมีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
ลดลง เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์
ที่ได้ขึ้นทะเบยีนฉลาก
คาร์บอนอย่างต่อเนื่อง  

6. ลดมลพิษ ลดคารบ์อน 
(Low waste Low carbon) 

7.51 15.79 23.08 32.63 41.16 50.97 51.10 63.07 256.72 227.92 220.92 205.12 - คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์ตามมาตรฐานที่
ก าหนด และสามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

7. จัดท าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 
(อาคารเขียว) 

- - - - 0.33 0.66 0.55 0.46 2.00 2.00 2.00 2.00 - อาคารของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาคลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและ
ประหยัดพลังงาน 

8. เตรียมความพร้อมเสริมความ
แข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการ
ด าเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส 

6.80 0.60 0.60 0.50 7.00 5.00 5.00 4.00 25.00 30.00 30.00 30.00 - ประสิทธิภาพในการกัก
เก็บคาร์บอนของพืน้ที่ป่ามี
มากขึ้นและมีโอกาสในการ
สะสมคาร์บอนเครดิต 
เพื่อเป็นทนุในการพัฒนา
ประเทศ 

9. พัฒนาชุมชนในพื้นทีคุ่้มครอง
ในการจัดการทรพัยากรป่าไม้
อย่างยั่งยืนและเพิม่พืน้ที่ป่าไม ้
ในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไก
เรดด์พลัส 

- - - - 0.20 0.50 0.80 0.50 10.00 20.00 30.00 30.00  

10. ส ารวจและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและ
การกักเก็บคาร์บอนในพืน้ที่ป่า 

- - - - 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 10.00 10.00 10.00  
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6.  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ก าหนดแผนด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 
6.2 รณรงค์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น เครือข่ายในการ

ควบคุมไฟป่า เครือข่ายผู้ประกอบการฉลากคาร์บอน เครือข่ายชุมชนต้นแบบพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บ
คาร์บอนในพื้นที่ป่า เป็นต้น 

6.3 เสริมสร้างระบบการให้การรับรองฉลากคาร์บอนของประเทศไทยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
6.4 ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ต่างๆ 
6.5 ปลูกเสริมและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ 

กักเก็บคาร์บอน 
6.6 ก าหนดนโยบาย สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางในการจัดการมลพิษ ทั้งด้านอากาศ น้ าเสีย  

ขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

7. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
 มีเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

8. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย ภาคป่าไม้ ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมลดลง ส่งผลให้ประชาชน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
9.1 รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการด าเนินงาน เป็นระยะๆ โดยการตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
9.2 การติดตามและประเมินผลโครงการโดยสามารถติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง ซ่ึงสามารถรายงานผลการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับพื้นที่ด าเนินการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน web site ของกระทรวง  
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ล าดับความส าคัญท่ี 4 

แบบฟอร์ม 2 
ข้อมูลโครงการส าคัญปี 2557 (Flagship Project) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 

 

1. ชื่อโครงการ (4)  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย     เพิ่มรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน   ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and adaptation) 
22.1.2 การปรับตัว (Adaptation) ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. กรมควบคุมมลพิษ 
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
6. กรมป่าไม้ 
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
8. องค์การสวนสัตว์ 

2. ลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบเสียหายในวงกว้าง ทั้งต่อมนุษย์

และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งปัญหาจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตร ซ่ึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพันธ์ุพืชเศรษฐกิจ การกัดเซาะชายฝั่งที่ทวีความรุนแรงและส่งผลต่อ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การตั้งถิ่นฐานประชากร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเกิดพายุรุนแรงและสภาพอาก าศ
แปรปรวนบ่อยครั้งขึ้นสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ส่งผลต่อ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ยังมีผลต่อการแพร่กระจาย การเพาะเชื้อโรคและพาหะน าโรค รวมทั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทุกประเทศ
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว โดยทุกฝ่ายยอมรับว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้
เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เร่งให้เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงกว่าเดิม และส่งผ ลกระทบเสียหาย 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก าลังทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศต่างๆ ในโลก องค์การนานาชาติ 
ตลอดจน ความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ยอมรับที่จะต้องเร่งด าเนินงานในสองประเด็นหลักคือ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อลด
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น และเพื่อรับมือกับผลกระทบดังกล่าวกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ซ่ึงเป็นความตกลงระหว่างประเทศ 
ที่ก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ก าหนดหลักการเบื้องต้นไว้ว่า “มนุษย์ควรจะร่วมมือกันชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
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ของโลกให้ช้าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อให้ระบบนิเวศต่างๆ ในโลกสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงน้ีและเป็นความอยู่รอด
ของมนุษย์ เน่ืองจากเราต้องพึ่งพาการให้บริการของระบบนิเวศ” 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นภาคที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดังกล่าวจึงกลายเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความพยายามลดระดับความยากจนในประเทศไทย 
การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องอาศัยปฏิบัติการเร่งด่วน ทั้งในด้านการปรับตัว และการเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องควบคู่กันไป ซ่ึงการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา กาศต้องเพิ่ม 
ความพยายามในการปฏิบัติการต่างๆ ทั้งเชิงรุกและบูรณาการการปรับตัวในการพัฒนาระยะยาว จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนองและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3.2 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. เป้าหมาย 
   มีข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.  งบประมาณด าเนินงานปี 2556 - 2561 จ านวน 14,799.16 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 2,239.76 ล้านบาท) 

กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

ผลลัพธ์รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงการบรหิารจัดการทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 

12.18 16.48 18.07 38.91 388.87 556.82 641.52 652.55 2,511.93 3,162.26 3,375.82 3,423.76  

1. จัดการหมอกควันและไฟป่า 
ในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคใต ้

    10.00 10.00 5.00 - 25.00 25.00 25.00 25.00  

2. แปลงแผนแม่บทรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2555-2593 ไปสู่ 
การปฏิบัต ิ

- - - - 2.00 1.60 1.00 0.40 5.00 5.00 5.00 5.00 - ความรู้ ความเข้าใจของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับพ้ืนท่ี และสมรรถนะของ
ผู้น าระดับท้องถ่ินและระดับ
จังหวัดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ี ในการ
ช่วยลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. จัดท าและขับเคล่ือนนโยบาย 
แผนและมาตรการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- - - - 1.36 2.04 2.04 1.36 11.80 6.80 6.80 10.30 - การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีเอกภาพท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศดา้นการเปล่ียนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ 
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กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 

25
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25
59

 

25
60

 

25
61

 

ผลลัพธ์รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
4. พัฒนาเมืองและชุมชนเพ่ือมุ่งสู่ 
     สังคมคาร์บอนต่ า 

- - - - 0.80 2.40 4.40 1.90 7.50 7.50 7.50 7.50 - การพัฒนาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
มุ่งสู่คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

5. พัฒนาศักยภาพพลเมืองไทย 
เพ่ือป้องกันและปรับตัวต่อการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.48 2.98 3.11 3.85 46.27 55.53 57.84 71.72 279.63 339.56 407.47 474.96 - ประชาชนและชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันในการปรับตัวรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สามารถลด
ผลกระทบและความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนจากสภาวะโลกร้อนใน
ระยะยาว 

6. วางแผนด้านการปรับตัวต่อ 
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- - - - 1.50 1.50 1.50 1.50 6.00 6.00 6.00 6.00 - การด าเนินการด้านการ
ปรับตัว ในประเทศไทยของ
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ มี
ความสอดคล้องและส่งเสริม 
กันและกันมากข้ึน พร้อมท้ัง มี
การแลกเปล่ียนข้อมูลและ
ความร่วมมือด้านการปรับตัว
เพิ่มมากข้ึน 

7. เตรียมรับมือและป้องกัน 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีอาจมีต่อระบบ
นิเวศและส่ิงแวดล้อม 

- - - - 1.75 1.75 1.75 1.75 5.00 7.00 0.50 0.50 - ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม
ได้รับการป้องกันผลกระทบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. เตรียมรับมือและป้องกัน
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อแหล่ง
ศิลปกรรม 

- - - - 2.10 1.40 2.10 1.40 5.00 5.00 5.00 5.00  

9. เตรียมรับมือและป้องกัน
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีอาจมีต่อระบบ
นิเวศและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในพื้นท่ีเมืองเก่า 

- - - - 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 10.00 5.00 5.00  

10. จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- - - - - - - - 26.00 26.00 26.00 26.00 - ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
ได้รับการจัดการอย่างย่ังยืน 

11.  บริหารจัดการช้ันคุณภาพลุ่มน้ า
เชิงระบบนิเวศ เพ่ือรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- - - - 3.90 2.60 2.60 3.90 10.00 10.00 10.00 12.00  

12.  พัฒนากลไกการเผยแพร่
ข่าวสารด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

- - - - 0.65 1.65 3.05 1.65 7.00 10.00 10.00 10.00 - ประเทศไทยมีกลไกการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศ 

13.  วิจัยการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศภาคป่าไม้ 

0.34 0.52 0.25 0.34 8.10 12.15 12.15 8.12 35.00 35.00 38.50 35.00 - ผู้ประกอบการสวนป่าให้
ความส าคัญกับผลผลิตจาก
การรักษาส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 

14.  จัดท าและขับเคล่ือนนโยบาย 
แผน และมาตรการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- - - - 4.00 5.00 7.00 6.00 23.00 23.00 23.00 23.00  
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กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 
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ผลลัพธ์รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
15.  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติ 

ตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
0.33 0.18 0.13 0.10 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 10.00 10.00 10.00 - คุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี

ใกล้เคียงแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ดีข้ึน 

16.  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 หมอกควันและไฟป่า 

0.30 1.46 2.49 23.43 0.69 60.20 102.69 36.42 278.00 330.00 390.00 460.00 - ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร มีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงผลกระทบจาก
สถานการณ์หมอกควันและ
การเผาในท่ีโล่ง 

17.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

0.46 0.61 0.88 0.05 27.80 30.60 29.20 26.40 131.00 118.00 113.00 114.00  

18.  บริหารจัดการทรัพยากรป่าชาย
เลน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาวะอากาศ 

- - - - 22.50 22.50 22.50 22.50 90.00 90.00 90.00 90.00  

19.  อนุรักและฟื้นฟูทรัพยากร
อุทยานแห่งชาติทางทะเล 

- - - - 2.20 2.20 2.20 2.23 11.25 11.80 10.00 10.00  

20.  เครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อจาก
สัตว์ป่าสู่คนระบบสุขภาพหนึ่ง
เดียว (One Health) 

- - - - 3.00 8.00 5.00 4.00 18.00 19.00 18.00 - - เครือข่ายมีความร่วมมือใน
การเฝ้าระวังโรคตดิต่อจาก
สัตว์ป่าสู่คนในระดับภูมิภาค 

21.  สนับสนุนกองทุนส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ 
เติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

- - - - 100.00 100.00 100.00 200.00 700.00 1,300.00 1,400.00 1,500.00 - ประเทศไทยมีฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีม่ันคงและย่ังยืน 

22.  บังคับใช้กฎหมายกับ
แหล่งก าเนิดมลพิษและจัดท า
แผนการเฝ้าระวังติดตามปัญหา
มลพิษท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน 

8.27 10.73 11.21 11.14 20.05 42.40 86.20 131.10 252.75 252.60 254.05 79.50  

23.  ประเมินผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
และส่ิงแวดล้อมต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- - - - 1.00 2.00 2.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00  

24.  จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล 23 
จังหวัด 

- - - - 124.20 186.30 186.30 124.20 561.00 511.00 511.00 511.00  

6.  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 เตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6.2 ท าแผนยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว  และพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อรองรับการปรับตัวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6.3  ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
6.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากร ระบบนิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ 
6.5 วิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6.6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง       

ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งก าเนิดมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6.7 ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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7. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
7.1 มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
7.2 ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ในการป้องกัน ปรับตัว และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในระยะยาว 

8. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
8.1 ทุกภาคส่วนมีความพร้อมรับมือและสามารถป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
9.1 รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการด าเนินงาน เป็นระยะๆ โดยการตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  
9.2 การติดตามและประเมินผลโครงการโดยสามารถติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง ซ่ึงสามารถรายงานผลการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับพื้นที่ด าเนินการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน web site ของกระทรวง  
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ล าดับความส าคัญท่ี 5 

แบบฟอร์ม 2 
ข้อมูลโครงการส าคัญปี 2557 (Flagship Project) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 

 

1. ชื่อโครงการ (5) โครงการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับเปูาหมาย     เพิ่มรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน   ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
22.1 การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and adaptation) 
22.1.2 การปรับตัว (Adaptation) ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. กรมควบคุมมลพิษ 
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงเป็นผลอันเน่ืองมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมของประเทศ มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือย ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง มีการปล่อยมลพิษต่าง ๆ 
ออกสู่สิ่งแวดล้อมจนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะสามารถรองรับได้  ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามมา ซ่ึงส่วนหน่ึงมีสาเหตุจากการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและพฤติกรรมการบริโภคของประชาคมโลกอย่างฟุุมเฟือย 
จากปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงนานาประเทศจึงได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการผลิตและการบริโภคเข้าสู่วิถี 
ที่ยั่งยืน ส าหรับประเทศไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมา โครงสร้างการผลิตและบริการของไทยมีการใช้ทรัพยากรเป็นฐานหลักอย่างมาก 
ประกอบกับกระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยม ยิ่งท าให้ผู้คนเกิดความต้องการบริโภคมากขึ้นจนบางกรณี มีการน าทรัพยากรมาใช้
อย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพ จนไม่สามารถเกิดหรือสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ทันกับความต้องการใช้อีก  
ทั้งยังปล่อยของเสียที่เหลือจากการผลิตดังกล่าวให้เป็นภาระในการจัดการ ซ่ึงบางประเภทก็เป็นสารอันตราย ที่มีผลให้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของสาธารณชนอีกด้วย รูปแบบการบริโภคและการผลิต  
ที่ไม่ยั่งยืน ความต้องการที่มากเกินควร และการด าเนินชีวิตที่ฟุุมเฟือยดังกล่าว 

    แนวคิดการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากกระแสการบริโภคแบบฟุุมเฟือย  
สู่การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีมุมการปรับเปลี่ยนจากวิถีการบริโภคที่แตกต่างตามวัฒนธรรม
ของแต่ละภูมิภาคของโลก  ประเทศไทยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิต การบริโภคที่พอดี พอประมาณ ตามความ
จ าเป็นพื้นฐานและน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยค านึงถึงความสามารถที่รองรับได้ของระบบนิเวศน์  ซ่ึงก่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความสุขในการด าเนินชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้มีการแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้าง และรักษาทรัพยากรให้สามารถใช้ใน
กิจกรรมการผลิตและบริการอย่างต่อเน่ืองไปถึงรุ่นอนาคต  ส าหรับภาคการผลิตก็จ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ (Green production & Green productivity) ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 สร้างอาชีพสีเขียว 
(Green Jobs) เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green products) และตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
(Green demands) เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองการด ารงชีวิตของประชาชนมากขึ้น 
เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงาน และสินค้าสะอาดหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก 
และความห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคและการผลิตในทุกระดับ 
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  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีประสิทธิผล และเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ จึงตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมจิตส านึกสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง
ภารกิจในการสนับสนุนเปูาหมายในการให้การศึกษา การฝึกอบรมและสร้างจิตส านึกประชาชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างการผลิต การบริการและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมสีเขียว รวมถึง  
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการและปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้ต้องการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและ 
ปล่อยคาร์บอนต่ า 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เสริมสร้างกระบวนทัศน์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นสังคมที่มีผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ในทุกระดับและทุกภาคส่วน  
  3.2 เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. เป้าหมาย 
4.1 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.2 ผู้ผลิตและบริการมีกระบวนการด าเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.  งบประมาณด าเนินงานปี 2556 - 2561 จ านวน 1,155.13 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 155.00 ล้านบาท)  

กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ ์
รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงการส่งเสริมการผลิต และ
การบรโิภคสินค้าและบรกิารที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

5.43 6.51 6.78 8.41 34.00 38.80 40.00 42.20 185.00 235.00 270.00 283.00  

1. การสร้างกระบวนทัศน์ และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นสังคม
มีการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

5.43 6.51 6.78 8.41 24.00 28.80 30.00 37.20 140.00 190.00 200.00 205.00 มีการบริโภคสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 

2. การส่งเสริมการผลิตและบริการ
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

    10.00 10.00 10.00 5.00 45.00 45.00 70.00 78.00 มีการผลิตสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 

6.  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 กิจกรรมท่ี 1 การสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นสังคมมีการผลิตและการบริโภคที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงประโยชน์ของการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(2) การสร้างองค์ความรู้ และเครือข่ายในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.2 กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการ เห็นถึงความส าคัญของการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
(3) พัฒนาระบบการตรวจรองรับสินค้าและบริการ รวมถึงเกณฑ์ข้องก าหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และผลัดดันให้มีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดเพิ่มมากขึ้น 
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7. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
7.1 ทุกภาคส่วนมีกระบวนทัศน์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นสังคมมีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
7.2 มีผู้ผลิตและบริการมีความสนใจในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
7.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการรายย่อยได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือฉลาก

สิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองตามมาตรฐานสากล 

8. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
8.1 มีการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
8.2 มีการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
8.3 การส่งเสริมการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
8.4 เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงกลไกภาคีร่วมพัฒนา ในการท างานส่งเสริมการบริโภคและผลิตที่เป็นมิตร  

กับสิ่งแวดล้อม 

9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  การติดตามและประเมินผลโครงการโดยสามารถติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ

ติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง ซ่ึงสามารถรายงานผลการด าเนินงานและผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณในระดับพื้นที่ด าเนินการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน web site ของกระทรวง 
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ล าดับความส าคัญท่ี 6 

แบบฟอร์ม 2 
ข้อมูลโครงการส าคัญปี 2557 (Flagship Project) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 

 

1. ชื่อโครงการ (6) โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สอดคล้องกับเปูาหมาย   เพิ่มรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน   ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้้า 
21.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
21.3.3 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) 
2. ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สสภ.) 
3. ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพบ.) 
4. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. กรมควบคุมมลพิษ 
6. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช 
8. กรมปุาไม้ 
9. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

      10.  กรมทรัพยากรธรณี 
   11.  องค์การสวนสัตว์ฯ 

                            12.  องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
                 13.  องค์การจัดการน้้าเสีย 
                                       14.  ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
                                       15.  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากที่อาเซียนได้ตั้งเปูาที่จะเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558 ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
มีสังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งต้องเผชิญกับความ
ท้าทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้ อน และความเสี่ยง 
ที่อาจจะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้กับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ก้าวกระโดด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหลักในการก้ากับดูแล อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้ตระหนักถึงปัญหาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและสนับสนุน  
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ให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการให้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบ ข้อกฎหมาย แนวทางการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในประเทศ และประชาคมอาเซียน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืนในการรองรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
3.2 เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กร บุคลากร และเครือข่ายในการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
3.3 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ ในการบริหารจัดการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ  

การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
3.4 เพื่อก้าหนดแนวทาง มาตรการ การสนับสนุน และประสานงานการด้าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา  

ระหว่างประเทศด้านการจัดการมลพิษ รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือในการด้าเนินงานในระดับภูมิภาค 

4. เป้าหมาย 
  4.1 ประเทศไทยมีความศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้ ควบคู่  

ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ให้คงอยู่และยั่งยืน 
  4.2 องค์กร บุคลากรและเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความพร้อม 

ในการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  
ทั้งในประเทศ และระดับภูมิภาค 

  4.3 มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ ที่ใช้ร่วมกันประชาคมอาเซียนในการบริหารจัดการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

  4.4 มีแนวทาง มาตรการ การพัฒนากฎหมายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมลพิษระหว่าง
ประชาคาอาเซียน 

5.  งบประมาณด าเนินงานปี 2556 - 2561 จ านวน 8,871.99 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 2,190.80 ล้านบาท) 

กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ ์
รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงการความร่วมมือการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3.27 4.87    6.48   8.57 430.06 715.19 529.40 516.16 1,862.30 1,749.51 1,671.82 1,374.36  

1. วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- - - - 18.00 18.00 28.00 23.00 35.00 35.00 35.00 35.00  

2. จัดท้า EIA และ SEA ของอาเซียน 
และ ASEN Environmental 
Network และ Policy Dialogue 
รวมท้ัง เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการ
ติดตามและการพัฒนาในภูมิภาค
อาเซียน 

- - - - 2.00 4.00 6.00 8.00 35.00 35.00 40.00 40.00  

3. ติดตามและประเมินผลปัญหา
สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในระดับ
พ้ืนท่ี ประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับโลกท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1.60 1.60 1.60 1.60 3.00 4.00 3.00 1.40 12.00 11.00 11.00 11.60  
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กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
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4. สร้างความรู้ ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมด้านส่ิงแวดล้อม มุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน 

0.40 0.48 0.50 0.62 59.60 71.52 74.50 92.38 153.00 111.00 85.00 85.00 
 

5. แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน - - - - 165.74 348.41 163.37 151.66 645.22 620.45 668.04 715.63  

6. จัดการพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ีเป็นมรดก
โลก มรดกแห่งอาเซียน และพ้ืนท่ี
คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศให้เป็นมาตรฐาน 

- - - - 29.00 29.00 29.00 29.03 167.45 143.60 148.65 142.59  

7. ร่วมส้ารวจธรณีวิทยาแหล่งแร่
บริเวณชายแดนพม่า – ไทย 

- - - - 3.06 13.93 2.56 0.45 20.00 20.00 20.00 20.00  

8. ส้ารวจรอยเล่ือนมีพลังในพื้นท่ี
ระหว่างไทย – พม่า, ไทย – ลาว 
และไทย – อินโดนีเซีย 

- - - - 0.50 - 4.00 0.50 5.00 5.00 5.00 10.00  

9. จัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังดินถล่มใน
พ้ืนท่ีระหว่างไทย – พม่า, ไทย – 
ลาว และไทย – มาเลเซีย 

- - - - 1.50 2.50 1.65 2.35 4.00 6.00 4.00 4.00  

10. จัดท้าระบบบัญชีรายการ
ทรัพยากรพันธุกรรมท่ีทรงคุณค่า 
การใช้ประโยชน์ และการจัดท้า
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการด้านการเก็บรักษา การ
ปูองกัน คุ้มครอง และการให้บริการ 

- - - - 61.00 74.00 74.00 91.00 300.00 250.00 250.00 -  

11. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูก
สวนปุา เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- - - - 20.44 46.30 23.73 29.05 109.11 117.74 15.41 7.82  

12. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

- - - - - 5.05 5.05 8.00 15.00 10.00 6.00 5.00  

13. จัดท้าระบบควบคุมการ
เคล่ือนย้ายของสินค้าไม้ (การจัดการ 
Chain-Of-Custody : COC 

- - - - 1.25 2.35 2.40 2.00 10.00 10.00 2.00 -  

14. จัดตั้งเครือข่ายนานาชาติ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- - - - 12.00 15.00 8.00 5.00 21.00 21.00 21.00 21.00  

15. จัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรม
นานาชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อม
เร่ืองการเป็นประชาคมอาเซียนให้แก่
บุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศอาเซียน พัฒนา
หลักสูตร รวมท้ังจัดท้าเอกสาร
เผยแพร่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของไทยและอาเซียน 

- - - - 0.20 0.28 0.36 0.28 3.72 2.92 2.92 2.92  

16. จัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรม
นานาชาติดา้นวนศาสตร์ชุมชน
ภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- - - - 10.22 12.87 12.87 - 23.80 23.80 23.80 28.80  

17. จัดตั้งสถาบันอนุรักษ์ วิจัยและ
บริหารองค์ความรู้ สัตว์ปุาในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน Endangered 
Species Conservation & 
Research Institute ZESCRI) and 
Zoo Management Institute (ZMI) 
 
 

- - - - 15.00 35.00 35.00 15.00 84.00 83.00 83.00 -  
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18. จัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรม
นานาชาติดา้นศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการน้้าเสีย ภายใต้
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- - - - 0.50 3.54 11.04 11.04 4.00 4.00 4.00 -  

19. สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการ
จัดการน้า้เสียเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

- - - - 5.75 2.38 6.12 6.13 24.00 17.00 17.00 -  

20. จัดการปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม
ข้ามแดน 

1.27 2.79 4.38 6.35 1.80 2.16 2.25 2.79 15.00 15.00 15.00 15.00  

21. ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ภาวะมลพิษและประเมินศกัยภาพ
การขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชังเป็น
เขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาค เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

- - - - 2.00 2.40 2.50 3.10 20.00 20.00 20.00 20.00  

22. ฝึกอบรมนานาชาติด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change International 
Training Center : CITC) 

- - - - 9.00 9.00 9.00 9.00 66.00 119.00 135.00 150.00  

23. ฝึกอบรมด้านทรัพยากรทาง
ทะเล ในภูมิภาคอาเซียน 

- - - - 3.50 3.50 5.00 5.00 30.00 9.00 - -  

24. จัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ วิจัย 
และบริหารจัดการทรัพยากรพรรณ
พืชในภูมิภาคอาเซียน 

- - - - 5.00 10.00 20.00 20.00 60.00 60.00 60.00 60.00  

6.  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 
  6.1 การรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการในลักษณะเชิงรุก โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  6.2 การรวบรวม จัดท้าระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการเฝูาระวัง และฟื้นฟูสภาพปุา  

 6.3 การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายภาคประชาชนและภาคีร่วมพัฒนา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 เสริมสร้างความเข้าใจ ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสภาพโดยรอบแหล่งมรดกโลก ตลอดจนการตั้งรับและปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพโดยรอบของแหล่งมรดกโลก 
 6.5 สนับสนุนมาตรการ การปูองกน การจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบของพื้นที่เรียนรู้ เพื่อการ
เฝูาระวัง ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพปุา 
 6.6 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

7. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
7.1 การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการเฝูาระวังหมอกควันและไฟปุา 
7.2 บุคลากรภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และคุ้มครอง

สภาพโดยรอบแหล่งมรดกโลกและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
7.3 จ้านวนพื้นที่เรียนรู้ในการด้าเนินกิจกรรมในการเฝูาระวัง ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพปุา 
7.4 จ้านวนกลุ่มเปูาหมายได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพปุา 
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7.5 บุคลากรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยาน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น 
7.6 ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการของสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานสากล 

8. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 8.1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพปุา 
 8.2 บุคลากรทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชน ได้รับความรู้และติดตามการด้าเนินงานของรัฐ  รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยน

ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการปูองกัน ปัญหาและอุปสรรค และมีส่วนร่วมก้าหนดนโยบายการรับมือการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 8.3 แหล่งมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส้าคัญและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 8.4 แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติมีศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
 8.5 มีเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค 
 8.6 ประชาชนและชุมชนมีภูมิคุ้มกัน ในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดผลกระทบ

และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนในระยะยาว 
 8.7 พลเมืองไทยเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีการด้าเนินชีวิตที่มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
9.1 การติดตามและประเมินผลโครงการโดยสามารถติดตามผลการด้าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง ซ่ึงสามารถรายงานผลการด้าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับพื้นที่ด้าเนินการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน web site ของกระทรวง  
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ล าดับความส าคัญท่ี 7 

แบบฟอร์ม 2 
ข้อมูลโครงการส าคัญปี 2557 (Flagship Project) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 

 

1. ชื่อโครงการ (7)  โครงการเพิ่มศักยภาพการรับมือปัญหาภัยพิบัติ  
สอดคล้องกับเป้าหมาย     เพิ่มรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน   ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศทส.) 

2. กรมทรัพยากรธรณี 
3. กรมทรัพยากรน้ า 

2. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญในระดับโลก ทั้งปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบ

ต่อภาคการเกษตร สภาพอากาศแปรปรวน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว  น้ าป่า
ไหลหลากและน้ าท่วมฉับพลัน เป็นต้น ส่งผลให้อัตราการเกิดพิบัติภัย ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์สร้างความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ การตั้งถิ่นฐานประชากร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล 
ภัยพิบัติดังกล่าวมีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองและทวีความรุนแรงขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหน่ึงจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวที่ได้ทวีความรุนแรงและมีความถี่ของการเกิดภัยพิบัติ จ าเป็น
อย่างยิ่งต้องจัดเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เช่น ข้อมูลที่ มีความถูกต้องและเ ป็นปัจจุบันที่อยู่ ในรูปแบบที่สนับสนุน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ และใช้ส าหรับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ  

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนด โครงการเพิ่มศักยภาพการรับมือปัญหาภัยพิบัติ เพื่อบูรณาการ 
การท างานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว 
(Adaptation) ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมาย คือ มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
โดยมีแนวทางการก าหนดให้มีแผนป้องกันและเฝ้าระวังของพื้นที่ เสี่ยงภัยธรรมชาติในทุกพื้นที่  การพยากรณ์และคาดการณ์
ผลกระทบ รวมทั้งการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส ารวจ ศึกษา วิจัย ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรับรู้  

ถึงปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีความสามารถในกา รรับมือ  
ป้องกันและลดการเกิดภัยพิบัติ ทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว 

 

 



       ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกับ Country Strategy) 
 

   โครงการเพิ่มศักยภาพการรับมือปัญหาภัยพิบัติ                                                                                      หน้าที่ 82 
 

4. เป้าหมาย 
   มีข้อมูลหลักฐานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

พื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าให้สามารถน ามาเผยแพร่ โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น 
ประชาชน น าข้อมูลสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาชุมชนเมืองและท้องถิ่น รวมทั้ง
สามารถวางแผน ประสานงาน เครือข่าย ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในสถานการณ์วิกฤติก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.  งบประมาณด าเนินงานปี 2556 – 2561 จ านวน 4,683.07 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 1,321.77 ล้านบาท) 

กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ ์
รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
การรับมือปัญหาภัยพิบัติ 

15.12     29.53     96.55   47.71 135.95 281.90 430.00 473.92 793.10 793.10 793.10 793.10  

1. ติดตั้งระบบพยากรณ์และเตือน
ภัยด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม 

- - - - 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 80.00 80.00 80.00  

2. จัดท าระบบป้องกันและเตือนภัย
ธรณีวิทยาส่ิงแวดล้อมธรณี 
พิบัติภัย 

           2.29          2.87          2.91 20.15 3.50 5.60 15.80 5.30 34.00 34.00 34.00 34.00  

3. ลดผลกระทบด้านธรณีวิทยา
ส่ิงแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย 

           8.57        12.16        79.96 9.98 8.00 58.80 38.30 36.30 72.10 72.10 72.10 72.10  

4. จัดท าแผนท่ีดินถล่มระดับพ้ืนท่ี
และชุมชน 

0.26 10.50 7.67 11.57 3.45 8.80 9.90 9.85 32.00 32.00 32.00 32.00  

5. เฝ้าระวังและติดตั้งระบบเตือน
ภัยน้ าท่วมดินถล่ม 

4.00 4.00 6.00 6.00 101.00 189.00 346.00 402.47 575.00 575.00 575.00 575.00  

6.  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1 ศึกษา ส ารวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
 6.2 ส ารวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยง โดยรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม

และร่องรอยการเกิดภัยพิบัติในสถานที่จริง แปลความหมายของข้อมูลที่ได้และน ามาประมวลผลเพื่อให้ได้ต้นร่างแผนที่เสี่ยงภัย  
พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง 

 6.3 ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่ประประสบภัยพิบัติและพื้นที่เสี่ยง 
 6.4 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
 6.5 ประชุมวิชาการ และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันในการด าเนินความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารจัดการภัยพิบัติ

ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

7.  ผลผลิตของโครงการ (Output) 
  7.1 จ านวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้บริหารเพื่อการบริหาร

จัดการภาครัฐ และเพื่อบริการส าหรับประชาชน 
  7.2 แผนที่พื้นที่ประสบภัยพิบัติและพื้นที่เสี่ยงภัย 
  7.3 เอกสารเผยแพร่ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
  7.4 แผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยง 
  7.5 เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ 
  7.6 ผลการประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
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8. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 8.1 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน สามารถน าไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับพื้นที่เสี่ยงภัยซ่ึงเป็นการบรรเทาหรือลดผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ 

ได้อย่างสัมฤทธ์ิผล 
 8.3 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความรู้เก่ียวกับภัยพิบัติต่างๆ สิ่งบอกเหตุ การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย การวางแผน 
เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบ รวมทั้งแผนการอพยพหนีภัยท าให้สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยได้ 
 8.4 แหล่งศึกษาและเรียนรู้การป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหา      
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยตนเอง และสามารถน าไปขยายผลในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
 8.5 เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบสถานการณ์ และมีการซัก ซ้อมแผนการเฝ้าระวัง 
แจ้งเตือนภัยตลอดจนน ารูปแบบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ในชุมชน  
 8.6 มีศูนย์บัญชาการติดตามเหตุการณ์ สถานการณ์ สามารถสั่งการการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
 8.7 ความร่วมมือทางวิชาการเก่ียวกับภัยพิบัติของประชาคมอาเซียน เพื่อการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 8.8 อัตราร้อยละของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลดลง 

9.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการโดยสามารถติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง ซ่ึงสามารถรายงานผลการด าเนินงานและผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณในระดับพื้นที่ด าเนินการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน web site ของกระทรวง  
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ล าดับความส าคัญท่ี 8 

แบบฟอร์ม 2 
ข้อมูลโครงการส าคัญปี 2557 (Flagship Project) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 

 

1. ชื่อโครงการ (8)  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
สอดคล้องกับเป้าหมาย     เพิ่มรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน   ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศแนวทางที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้้า 
21.1 การปลูกป่า 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
3. กรมป่าไม้ 
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

2. หลักการและเหตุผล 
           สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบันน้ัน อาจเรียกได้ว่าก้าลังอยู่ในภาวะวิกฤต  พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย 

มีจ้านวนลดน้อยลงไปเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ที่เริ่มมีการจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พื้นที่ป่า
ไม้ของประเทศไทยเหลืออยู่ราว 171 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 53.33% ของพื้นที่ประเทศ จนมาถึงปี พ.ศ. 2538 พื้นที่ป่าไม้ 
ของประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณ 82 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 25.62% ของพื้นที่ประเทศเท่าน้ัน มาถึงปัจจุบันบางคนระบุว่าป่าไม้
ของประเทศไทยเหลืออยู่จริงๆ ไม่ถึง 20% เท่าน้ัน  แม้ว่ารัฐบาลจะได้หามาตรการที่จะช่วยรักษาพื้นที่ป่าไม้ โดยในปี  
พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสัมปทานท้าไม้ในพื้นที่ป่าบกทั้งหมดหรือที่เรียกกันว่า  "ปิดป่า" แต่จากสถิติของการบุกรุก
ท้าลายทรัพยากรป่าไม้ทั้งก่อนและหลังมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าก็พบว่าไม่ได้แตกต่างกันเลย  
  สาเหตุส้าคัญของการลดลงของพื้นที่ป่าเกิดจากจ้านวนประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจท้าให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากป่าไม้มากขึ้น ความต้องการพื้นที่ท้ากินมากขึ้น ทั้งในลักษณะของการเป็นที่อยู่อาศัย
การตัดไม้เพื่อการค้า การใช้และการเผาพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรการเปลี่ยนพื้นที่ป่ารวมทั้งป่าชายเลนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น 
สถานที่พักผ่อน สถานตากอากาศ สนามกอล์ฟ เป็นต้น ตลอดจนการกว้านซ้ือที่ดินเพื่อการเก็งก้าไร นอกจากน้ี การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ได้แก่ การสร้างเขื่อน การตัดถนน และการเดินสายไฟแรงสูงก็เป็นสาเหตุหน่ึงของการท้าลายพื้นที่ป่า
เป็นบริเวณกว้าง 
 นอกจากน้ี สืบเน่ืองจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท้าให้มีการใช้ทรัพยากรประเภทต่าง  ๆ
โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ในอัตราที่สูงมากแต่ทว่าเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สภาพป่าไม้ของประเทศไทยเสื่อมโทรม 
ลงเรื่อยๆ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพจนอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่น้ันล้วนแล้วแต่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม  
ไม่สมบูรณ์เหมือนสมัยก่อน  
  ดังน้ัน จึงควรสนับสนุนให้เกิดการจัดการป่าไม้ตามแนวปฏิบัติตามธรรมรัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของป่าภายใต้  
การบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความโปร่งใสและมีความยุติธรรม ซ่ึงองค์ประกอบของธรรมรัฐก็สอดคล้อง 
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย แนวปฏิบัติของธรรมรัฐที่จะน้าไปสู่การจัดการป่าไม้ให้ยั่งยืน จะเน้นอยู่ 2 ประการ  
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คือ ป่าไม้ต้องได้รับการจัดการโดยได้รับความร่วมมือจากภาคสังคมต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และระบบโครงสร้าง
ของการจัดการป่าไม้ต้องมีความโปร่งใส ทุกองค์กรที่ท้างานร่วมกันต้องมีความจริงใจ ค้านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส้าคัญ มีวิสัยทัศน์มองไปถึงอนาคตของคนรุ่นใหม่ต่อไป และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบซ่ึงกันและกันได้จึงจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่ าไม้จาก “การปราบปราม” โดยเน้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็น “การป้องปราม” โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์การท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในลักษณะพหุภาคี ตามหลักการที่ก้าหนดในรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 79 รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงกระทรวงเดียวไม่สามารถดูแลพื้นที่ป่าของประเทศได้ทั้งหมด  
จึงได้จัดท้า โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างจริงจังให้เกิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างเพียงพอ   
โดยไม่สร้างความล้าบากให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไปซ่ึงจะท้าให้เกิดการพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อรักษาพื้นที่ป่า เฝ้าระวังพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกท้าลาย รวมทั้งหยุดยั้งการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ 

จ้านวนพื้นที่ 108 ล้านไร่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วนทั้งทางบก ทางทะเลและ
อากาศ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง  
ไปจากเดิม 

  3.2 เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 
  3.3 เพื่อสร้างจิตส้านึกร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่า และมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของป่า
  3.4 เพื่อดูแลพื้นที่ป่าให้คงอยู่และมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ และมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย 
   อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันพื้นที่ป่าที่มีอยู่จ้านวน 108 ล้านไร่  

5.  งบประมาณด าเนินงานปี 2556 - 2561 จ านวน 43,888.65 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 8,621.87 ล้านบาท)  

 

 

กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ ์
รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงการอนุรกัษท์รัพยากรปา่ไม้
แบบมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 

- - - - 1,915.49 2,092.92 2,252.97 2,360.49 8,738.43 8,981.98 8,744.94 8,054.81  

1. การป้องกันและการปราบปราม
การบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ 

- - - - 1,778.08 1,933.08 2,093.13 2,223.08 8,197.25 8,409.50 8,172.46 7,499.33  

2. โครงการสนับสนุนอากาศยาน 
ในการป้องกันการบุกรุกท้าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

- - - - 45.97 45.97 45.97 45.97 51.26 51.26 51.26 51.26  

3. จัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
อย่างมีส่วนร่วม 

- - - - 44.86 67.29 67.29 44.86 235.99 267.30 267.30 267.30  

4. จัดท้าเคร่ืองหมายแนวเขต 
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 

- - - - 46.58 46.58 46.58 46.58 186.32 186.32 186.32 186.32  

5. การพัฒนาองค์ความรู้และ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการป้องกันรักษาป่า 

- - - - - - - - 67.60 67.60 67.60 50.60  
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6.  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1 ป้องกันการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้และรักษาป่าให้คงสภาพเดิม 
 6.2 จัดการที่ดินป่าไม้ จัดท้าแนวเขตป่าไม้ ให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวเขตในการตรวจสอบพื้นที่ป่า 
 6.3 จัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ป่าทั้งทาง บก ทางน้้าและทางอากาศ  
 6.4 บ้ารุงรักษาสวนป่าเดิมให้คงสภาพความเป็นป่าบริหารจัดการป่าโดยชุมชน 
 6.5. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 6.6 พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ให้สอดคล้องกับการดูแลพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
 6.7 อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 6.8 พัฒนาการใช้ประโยชน์วัสดุทดแทนไม้เพื่อลดการใช้ไม้และเป็นการป้องกันมิให้ท้าลายป่า 
 6.9 พัฒนาการบริการด้านป่าไม้ 
 6.10 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

7.  ผลผลิตของโครงการ (output) 
         พื้นที่ป่าไม้ได้รับการคุ้มครองและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

8. ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 
8.1 ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เป็นฐานในการ

ด้ารงชีวิตของประชาชนท้าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่มีการบุกรุกเพิ่ม 
 8.2 มีแหล่งต้นน้้าล้าธารที่มีสภาพสมบูรณ์ มีน้้าอุปโภค บริโภคที่สะอาดตลอดทั้งปี 
 8.3. ช่วยบรรเทามลพิษ หมอกควัน ไฟป่า ที่ส่งผลด้านสุขภาพอนามัยต่อประชาชน 
 8.4 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ 
 8.5 รักษาสมดุลให้ธรรมชาติ ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 8.6 ลดการเกิดอุทกภัย น้้าป่าไหลหลาก การกัดเซาะพังทลายของดิน 
 8.7 ควบคุมให้มีน้้าใต้ดินอยู่อย่างมีสมดุลท้าให้แผ่นดินไม่ทรุดตัวลง 
 8.8 มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน 
 8.9  ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

9.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการโดยสามารถติดตามผลการด้าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง ซ่ึงสามารถรายงานผลการด้าเนินงานและผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณในระดับพื้นที่ด้าเนินการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน web site ของกระทรวง  
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ล าดับความส าคัญท่ี 9 

แบบฟอร์ม 2 
ข้อมูลโครงการส าคัญปี 2557 (Flagship Project) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 
 

 

1. ชื่อโครงการ (9)  โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     อย่างมีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับเปูาหมาย   เพิ่มรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน   ลดรายจ่าย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
22.1 การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and adaptation) 
22.1.3 การเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity Building) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) 
2. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สสภ.) 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพบ.) 
4. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช 
7. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
8. องค์การสวนสัตว์ฯ 

2. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลให้สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลที่เป็นอยู่ เช่น ดินถล่ม น้ าท่วม ลมพายุ 

ภัยแล้ง และคลื่นซัดฝั่ง (storm Surge) เกิดถี่ มีความรุนแรงและอันตรายมากขึ้น ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ พื้นที่บริเวณริมน้ า และพื้นที่ลาดเชิงเขาต่างๆซ่ึงพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ่ อนไหวและเปราะบาง  
มีความส าคัญยิ่งต่อการผลิตของประเทศ แต่ก็เสี่ยงต่อภัยที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศมากขึ้น อีกทั้งสร้างความเสียหายให้กับที่อยู่
อาศัย พื้นที่ชุ่มน้ าตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และอาชีพซ่ึงเป็นฐานเศรษฐกิจของชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมและเสริมศักยภาพชุมชนในการปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เป็นกลไกในการ
น าความรู้ไปเผยแพร่แก่ประชาชน อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน องค์กรชุมชนในการปรับตัวและรับมือกับสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และร่วมกันอนุรักษ์ ปูองกัน ฟื้นฟูลดมลพิษสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมสีเขียวในท้องถิ่น และสามารถ 
ลดความเสี่ยงพร้อมรับมือกับปัญหาท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กระบวนการสร้างความรู้ และการสื่อสารเพื่อให้สังคมเรียนรู้และรับรู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ที่เป็นจริงในปัจจุบัน จนสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงอนาคต เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะน าสังคมไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติ  
และเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การสร้างความร่วมมือของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ เพื่อก าหนด 
ทิศทางการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ผ่านการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตและความตระหนักถึงพลัง  
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของภาคพลเมืองในสาขาอาชีพต่างๆ รวมทั้งเยาวชน ซ่ึงเป็นกลุ่มส าคัญที่จะก าหนดความเป็นไป  
ของสังคมไทยในอนาคต 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญขององค์กร บุคลากร ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมตัวรับ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงข้องประเทศตามกระแสโลก 
ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังน้ัน การพัฒนาองค์กร และบุคลากร ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน ควรจะมีความพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเข้มแข็ง  
ในการตั้งรับ และปรับตัวเป็นสิ่งที่ส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการ ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ 
มีส่วนร่ วมและความร่วม มือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่ วนร่วมในการดูแล รักษา และการ ใช้ประโยช น์  
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความยั่งยืนตลอดไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพิ่มศักยภาพและกระบวนการท างานของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง  รองรับการบริการและท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน   
3.2 พัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟู ปูองกัน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.4 สร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับการเฝูาระวัง ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพปุา รวมถึงการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.5 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพทันกับการเปลี่ยนแปลง 

4. เป้าหมาย 
4.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาพื้นที่และการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

ในระดับมาตรฐาน สามารถรองรับการบริการในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน 
4.2 พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน  
4.3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ อย่างน้อย 5 แห่ง 
4.4 พื้นที่ปุาซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายใน 

ปี 2561 โดยความร่วมมือของประชาชน 
4.5 บริเวณโดยรอบแหล่งมรดกโลกมีการอนุรักษ์และพัฒนาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะน าไปสู่วิถีชุมชน  

ในลักษณะของสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ที่สร้างรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

4.6 บุคลากร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
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5.  งบประมาณด าเนินงานปี 2556 - 2561 จ านวน 5,442.47 ล้านบาท (ปี 2557 จ านวน 1,002.05 ล้านบาท) 

กิจกรรมรายไตรมาส 

งบประจ าปี 2556 
กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง 

(ล้านบาท) 

งบประจ าปี 2557 
(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

ผลลัพธ์รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

-        -          -        - 243.70 264.02 262.30 232.03 1,228.30 1,049.62 1,069.50 1,093.00  

1. สร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด (โดย
การบูรณาการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด) 

- - - - 32.00 25.00 25.00 25.00 107.00 107.00 107.00 107.00 มีการบูรณาทุกภาคส่วนระดับ
พ้ืนท่ีด าเนินงานการอนุรักษ์ 
และการปูองกันด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม(ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนและท้องถ่ิน) 

2. เตรียมความพร้อมบุคลากรรับมือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- - - - 6.20 13.20 10.80 9.80 40.00 40.00 40.00 40.00 - มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
13-14 คร้ัง บุคลากรเปูาหมาย 
ประมาณ 600-1,100 คน 
ได้รับเพิ่มขีดความสามารถใน
แต่ละไตรมาส 
- มีหลักสูตรเพ่ือกลุ่มบุคลากร
ดังกล่าว 2 คร้ัง บุคลากร 100 
คน ได้รับการเพิ่มขีด
ความสามารถ ในไตรมาสท่ี 2 
และ 3 
- มีการจัดโครงการมหกรรม
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการในไตรมาสท่ี 4 
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางท่ีเหมาะสม 
กลุ่มเปูาหมาย 3,000 คน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการตั้งรับและปรับตัวกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รอบแหล่งมรดกโลก 

- - - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00  

4. ขับเคล่ือนนโยบายการท่องเท่ียว  
   2 ล้านล้านบาท 

- - - - 1.40 10.00 10.00 0.80 - - - -  

5. เฝูาระวังและฟื้นฟพ้ืูนท่ีปุาของ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

- - - - 13.60 16.32 17.00 21.08 81.60 97.92 117.50 141.00 - เกิดการบูรณาการจาก 
ทุกภาคส่วน 

6. เพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ 

- - - - 57.00 57.00 57.00 58.85 459.70 249.70 250.00 250.00  

7. ศึกษาและก าหนดมาตรการด้าน
น้ าบาดาลท่ีได้รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- - - - 46.00 55.00 55.00 29.00 185.00 200.00 200.00 200.00  

8. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับการบริการ การส่งเสริม
และพัฒนาพื้นท่ีภายในสวนสัตว์ 
การส่งเสริมและพัฒนาการบริการ
ให้ได้มาตรฐาน 

- - - - 87.50 87.50 87.50 87.50 350.00 350.00 350.00 350.00 แหล่งท่องเท่ียวในระดับ
มาตรฐาน สามารถรองรับการ
บริการในระดับภูมิภาคและ
ระดับอาเซียน 
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6.  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน 
  6.1 การรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการในลักษณะเชิงรุก โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  6.2 การรวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการเฝูาระวัง และฟื้นฟูสภาพปุา  

 6.3 การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายภาคประชาชนและภาคีร่วมพัฒนา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 เสริมสร้างความเข้าใจ ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสภาพโดยรอบแหล่งมรดกโลก ตลอดจนการตั้งรับและปรับตัว 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพโดยรอบของแหล่งมรดกโลก 
 6.5 สนับสนุนมาตรการ การปูองกน การจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบของพื้นที่เรียนรู้  
เพื่อการเฝูาระวัง ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพปุา 
 6.6 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 6.7 พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

7. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
7.1 การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการเฝูาระวังหมอกควันและไฟปุา 
7.2 บุคลากรภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และคุ้มครอง

สภาพโดยรอบแหล่งมรดกโลกและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
7.3 จ านวนพื้นที่เรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมในการเฝูาระวัง ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพปุา 
7.4 จ านวนกลุ่มเปูาหมายได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพปุา 
7.5 บุคลากรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยาน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น 
7.6 ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการของสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานสากล 

8. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 8.1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกัน และฟื้นฟูสภาพปุา 
 8.2 บุคลากรทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชน ได้รับความรู้และติดตามการด าเนินงานของรัฐ รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยน

ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการปูองกัน ปัญหาและอุปสรรค และมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 8.3 แหล่งมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 8.4 แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติมีศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
 8.5 มีเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค 
 8.6 ประชาชนและชุมชนมีภูมิคุ้มกัน ในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดผลกระทบ

และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนในระยะยาว 
 8.7 พลเมืองไทยเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีการด าเนินชีวิตที่มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการโดยสามารถติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง ซ่ึงสามารถรายงานผลการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับพื้นที่ด าเนินการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน web site ของกระทรวง  
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ท่ีปรึกษา 

นายโชติ   ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายวิจารย ์ สิมาฉายา  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

คณะผู้จัดท าและเรียบเรยีง : 
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นางฉฏาธร   สาอุดม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นายพีระพัฒน์ ชูก าเหนิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสุภทัรา   คงมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสมพร   มูลกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวศิริพร เขื่อนค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวจิราภรณ์   เกสโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายวัชระ   เลาหะเพญ็แสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายฤทธิรงณ์   วรรธนะเจริญกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวประไพศรี   สายสบื เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวสลิลรัตน์   ชูโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

             
 
 

 

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เลขที่ 92 พหลโยธินซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1 0 4 0 0  
โทรศัพท์ : 0 2278 8645, 0 2265 6271, 0 2278 8646, 0 2278 8643 
โทรสาร : 0 2278 8647 
http://oops.mnre.go.th 
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