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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 



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

 

หน้าที่ 2 

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

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
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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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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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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
58

 

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 
(ล้านบาท) 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 ผลลัพธ ์
รายไตรมาส 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
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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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 
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 
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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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