
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

6. ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

 BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปา่ไม้ใหไ้ด้ตาม
เปา้หมาย

1.ทรัพยากรปา่ไม้และที่ดินปา่ไม้ของรัฐ ได้รับการปอ้งกันและถูกบกุรุกลดลง
2.บริหารจดัการพื้นทีปา่ไม้ใหม้ีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น
3.พื้นที่เปา้หมายได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4.ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศปา่ไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

22 โครงการ / 12 
หน่วยงาน

     3,818,133,200 19 โครงการ / 6 
หน่วยงาน

     5,086,623,800 การบรูณาการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปอ้งกันการสูญเสียทรัพยากรสัตวป์า่
 และการแก้ไขปญัหาพิพาทระหวา่งลิง
ปา่กับมนุษย์ / องค์การสวนสัตวแ์หง่
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

         30,000,000

 BR0602 การบริหารจดัการเขตทางทะเล และ
ชายฝ่ังรายจงัหวดั

1.มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจงัหวดัทางทะเล
2.การจดัท ากฎหมายเพื่อรองรับการก าหนดเขตจงัหวดัในทะเลและชายฝ่ัง
3.บรรจเุร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตร
การศึกษา

1 โครงการ / 1 
หน่วยงาน

          5,744,100 1 โครงการ / 1 
หน่วยงาน

13,624,800         1.โครงการขับเคล่ือนการสร้างองค์ความรู้
เร่ืองเขตทางทะเลของประเทศไทย 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และ
ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ไปสู่การ
เรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธกิาร / 
กระทรวงศึกษาธกิาร
2.โครงการขับเคล่ือนการบรรจขุอบเขต
เนื้อหา วชิาเขตทางทะเล และการ
จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังใน
สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา / 
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วจิยั และนวตักรรม

4,727,160          

 BR0603 การบริหารจดัการน้ าเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน

1 โครงการ / 1 
หน่วยงาน

          1,300,000 - - 257,480,000       

 BR0604 ปฏรูิประบบการบริหารจดัการเขต
ควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด

1.จดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐาน
2.ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

13 โครงการ / 7 
หน่วยงาน

13,000,000         16 โครงการ / 9 
หน่วยงาน

23,058,000         1.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบ
บ าบดัน้ าเสียในพืน้ทีเ่ขตควบคุมมลพษิจังหวัด
ระยอง (พืน้ทีจ่ัดการน้ าเสียเทศบาลนครระยอง)
 / องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดระยอง
2.โครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสียเทศบาล
ต าบลบา้นฉาง / องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
และเทศบำลต ำบลบำ้นฉำง
3.โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมน้ าเสียเทศบาลเมืองมาบตาพดุ / 
องค์กำรจัดกำรน  ำเสียและเทศบำลเมอืงมำบ
ตำพุด
4.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการ
พจิารณาประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิทกุ
พืน้ที ่(น าร่องเขตควบคุมมลพษิมาบตาพดุ) 
(ทส.) / ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : เปน็โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ แต่
 ทส. พจิารณาเหน็ว่าควรจะด าเนินการเพือ่ให้
บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม

1,384,000,000     

หน่วยปอ้งกันและพัฒนำปำ่ไม้สูงเนิน
1.กิจกรรมก่อสร้างฝายผสมผสานชะลอ
ความชุ่มชื่น
2.กิจกรรมปลูกปา่ฟื้นฟูสภาพปา่เส่ือม
โทรม
อบต.ดำ่นขุนทด
3.ขุดลองบงึถนนหกัน้อย
กรมทรัพยำกรน  ำ
4.ขุดลอกบงึถนนหกัใหญ่
โครงกำรชลประทำนนครรำชสีมำ
5.ระบบระบายน้ าหว้ยคลองแค พรัอม
อาคารประกอบ
6.อาคารบงัคับน้ าคลองแคเหนือ พร้อม
อาคารประกอบ
7.ระบบระบายน้ าล าหว้ยสามบาท พร้อม
อาคารประกอบ เขตต าบลกุดพิมาน
8.ระบบระบายน้ าล าเชียงไกร ตอนบน
พร้อมอาคารประกอบ เขตต าบลบา้นเก่า
9.ระบบระบายน้ าล าเชียงไกร ตอนบน
พร้อมอาคารประกอบ เขตต าบลหนอง
บวัตะเกียด
10.ระบบระบายน้ าล าเชียงไกร กม.
118+400 - 123+000 เปน็ช่วง ๆ พร้อม
อาคารประกอบความยาว 3.5 กิโลเมตร
11.ระบบระบายน้ าล าหว้ยสามบาท 
พร้อมอาคารประกอบเขตต าบลหนอง
กราด
12.ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยซับประดู่

1.เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือท้องถิ่น 
เพิ่มศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพื่อใหชุ้มชนมีเคร่ืองมือ และข้อมูล
ในการวเิคราะหใ์หเ้ข้าใจปญัหาของพื้นที่ตนสร้างความเข้าใจเร่ืองต้นทุนน้ า
และการใช้อย่างสมดุล เน้นใหชุ้มชนเปน็เจา้ของน้ ามากกวา่การเปน็ผู้ใช้น้ า 
และมีระบบพี่เล้ียงที่ช่วยใหค้ าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส 
สามารถพัฒนาทักษะด้านการจดัการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและ
นวตักรรม    
2.แต่งต้ังคณะท างานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันด าเนินการขับเคล่ือนก าหนด
แผนงานการปฏรูปการบริหารจดัการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน    
3.ด าเนินการบริหารจดัการในชุมชนที่เหมาะสมกับภมูิสังคมตามแนว
พระราชด าริบริหารจดัการน้ า ดิน ปา่ และพลังงานอย่างบรูณาการ เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้ า ทั้งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพิ่ม
พื้นที่ปา่ด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน 
รวมทั้งบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพ
อากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคา
ผลิตผลทางการเกษตรผันผวน    
4.ด าเนินการบริหารจดัการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง น าไปสู่การสร้างเครือข่าย
การบริหารจดัการน้ าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้ าอย่าง
เปน็ระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่
บรรลุวตัถุประสงค์

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสัBR

ชือ่กิจกรรมปฏริปู
ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศ

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนทีป่า่ไมใ้หไ้ดต้ามเปา้หมาย

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมปา่ไม้  -  องค์การสวนสัตว์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

 - กรมอุทยานแหง่ชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช  -  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน)

 - กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง *- ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

 - กรมทรพัยากรน้ า *- กรมทีด่นิ

 - ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 - กรมทรพัยากรทางธรณี  - กรมการค้าภายในกระทรวงพณชิย์

 - องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้  - กรมธนารกัษ์

 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์  - กรมสรรพากร

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที ่3.๓ (MS3.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

 
แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

BR0601
1. หยุดยั้งและปอ้งกันการท าลายทรพัยากรปา่ไมใ้นทีด่นิปา่ไมข้องรฐัทกุรปูแบบอย่างมปีระสิทธิภาพ
2. ปา่อนุรกัษ์ ปา่เศรษฐกิจ ปา่ชมุชน และพ้ืนทีส่ีเขยีวในเขตเมอืงและชมุชนมจี านวนเพ่ิมขึน้
3. จัดระเบยีบและแก้ไขปญัหาความขดัแย้งเก่ียวกับการครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ทีด่นิปา่ไมข้องรฐัทกุประเภทอย่างเหมาะสม
และเปน็ธรรม
4. อุตสาหกรรมทีใ่ชผ้ลิตผลจากปา่ไมแ้ละสมนุไพรและการบรกิารของระบบนิเวศปา่ไมม้อัีตราการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างเหมาะสม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 - กระทรวงการคลัง  (ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ทรัพยากรปา่ไม้และทีด่ินปา่ไม้ของรัฐ ได้รับการปอ้งกันและถูกบกุรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ทีป่่าไม้ถูกบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ทีป่่าไม้เพิม่ขึ้น ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

บริหารจัดการพ้ืนทปีา่ไม้ใหม้ีประสิทธภิาพเพ่ิมขึน้ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

 พืน้ทีป่่าไม่ได้รับการจดัการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

พ้ืนทีเ่ปา้หมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจดัการโดยการมีส่วนร่วม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ป่าอนุรักษไ์ด้รับการฟืน้ฟดููแลอย่างเหมาะสม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เพิม่และพฒันาป่าเศรษฐกจิ และพืน้ทีสี่เขียว ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศปา่ไม้ในเชิงเศรษฐกิจ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไม้เพิม่ขึ้น ม.ค. 64 - ต.ค. 66

มีกลไล/เคร่ืองมือทีเ่อือ้ต่อการสนับสนุนอตุสหากรรมทีใ่ช้ผลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS3,4 MS1,2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมปา่ไม้ BR0601X01 โครงการปอ้งกัน
รักษาปา่ พัฒนาและ
เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว
 - ปอ้งกันรักษาปา่ 
พัฒนา และเพ่ิม
พ้ืนทีส่ีเขียว

1) ป้องกนัรักษาป่า จ านวน 100,000 ไร่
2) สร้างป่าสร้างรายได้ จ านวน 15,000 
ไร่
3) ปลูกป่าทัว่ไปตามมาตรา 25 จ านวน 
1,770 ไร่
4) ปลูกป่าเศรษฐกจิในพืน้ทีป่่าเอกชน 
จ านวน 10,000 ไร่
5) จดัต้ังป่าชุมชน 300 ป่าชุมชน
6) จดัท าแผนการจดัการแบ่งเขตบริเวณ
การใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าชุมชน 6,000 
ป่าชุมชน
7) จดัท าแนวกนัไฟในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวน
แหง่ชาติ 10,000 กโิลเมตร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 1,170,251,100

 2,944,836,800

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS1
MS3

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X02 กิจกรรมศูนยข์้อมูล
และเตือนภยัพิบตัิ
ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์

มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากร
ป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) 
และมีการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล 
สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ฯ ในการ
ก ากบัดูแลพืน้ที่
ป่าไม้ไม่ใหม้ีการบุกรุกท าลายอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 6,105,100

57,515,500

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS1 1.3.2

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X03 โครงการปฏริูป
ระบบลาดตระเวน
พ้ืนทีอ่นุรักษ์ตาม
มาตรฐานระบบ
ลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart 
Patrol System)

พฒันาและขยายผลระบบลาดตระเวน
เชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ทุกกลุ่ม
ป่าอนุรักษ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 195,460,700

267,698,800

 เงินนอก
งบประมาณ/เงินได้

แหล่งรายได้อืน่

MS1 1.3.3

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X04 โครงรักษาความ
มัน่คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
 - กิจกรรมปอ้งกัน
ไม้พะยงูและไม้มีค่า 

พืน้ทีป่่าอนุรักษท์ีม่ีไม้พะยูงและไม้มีค่า 
จ านวน 38 พืน้ที ่ได้รับการคุ้มครอง
ป้องกนัอย่างเข้มข้น

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 120,937,200

215,198,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณ
ในปี 2565

MS1 1.3.3

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X05 โครงรักษาความ
มัน่คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
   - กิจกรรมปอ้งกัน
รักษาปา่แบบบรูณา
การ

หน่วยงานได้รับการจดัต้ังเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการคุ้มครองพืน้ทีป่่า
อนุรักษ ์จ านวน 15 หน่วย 25 จดุ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 308,103,100

1,782,965,800

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS1 1.3.3

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X06 โครงการพัฒนาและ
ขยายผลพ้ืนทีกั่นชน
รอบเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่

1) ส่งเสริมเล้ียงววัในพืน้ทีจ่ ากดัรอบป่าภู
เขียว
2) ส่งเสริมปลูกผักหวานเพือ่ลดการ
พึง่พงิป่ารอบป่าภเูขียว
3) ขยายผลไปยังพืน้ทีป่่าอนุรักษอ์ืน่

ต.ค. 63 - ก.ย. 6๕         272,915,200  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS1 1.3.4

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X07 โครงการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ปอ้งกันทรัพยากร
ปา่ชายเลน

อตัราการลดลงของพืน้ทีป่่าไม้และการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ไม่มากกวา่ปีกอ่น
หน้าและมีแนวโน้มลดลง

ได้รับงบ 64         143,391,300 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1 1.3.3

BR0601X08  โครงการส่งเสริม
การสร้างการเติบโต
อยา่งยัง่ยนืจาก
ความหลาก หลาย
ทางชีวภาพ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  4,500,000  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1
MS3 MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

*- จัดท าข้อเสนอ
แนวทาง การ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ BD ใน
พ้ืนทีก่รรมสิทธิ์ 
Privately 
Protected Areas 
(PPA) และ 
Private-Land 
Conservation 
Areas (PLCA)

จ านวนพืน้ทีสี่เขียวนอกเขตอนุรักษ ์
5,000 ไร่

*- การส ารวจข้อมูล
และแปรค่าความ
สมบรูณ์ของพ้ืนทีส่ี
เขียวนอกเขต
อนุรักษ์ (ชุมชนไม้มี
ค่า-ปา่ครอบครัว)

ข้อมูลความสมบูรณ์ของพืน้ทีสี่เขียวนอก
เขตอนุรักษ ์(ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบ 
ครัว) 8 แปลง

*- การขยาย
เครือข่ายและการ
บริหารเครือข่าย
พ้ืนทีส่ีเขียวนอก
เขตอนุรักษ์

เครือข่ายและการบริหารเครือข่ายพืน้ทีสี่
เขียวนอกเขตอนุรักษ ์4 ภมูินิเวศ

กรมปา่ไม้ BR0601X09 โครงการบริหาร
จัดการทีด่ินปา่ไม้
อยา่งเปน็
ระบบและเปน็ธรรม
- บริหารจัดการทีด่ิน
ปา่ไม้อยา่งเปน็
ระบบและเปน็ธรรม

1) จดัท าการส ารวจพืน้ทีป่่าไม้ถาวร 
80,880 ไร่
2) จดัหาทีดิ่นท ากนิใหชุ้มชน 200,000 
ไร่
3) จดัระเบียบเพือ่การจดัหาทีดิ่นท ากนิ
ใหชุ้มชน 200,000 ไร่
4) จดัทีดิ่นท ากนิและตรวจสอบติดตาม
หรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 
100,000 ไร่
5) หมูบ่้านได้รับการจดัท าแผนจดัการ
ทีดิ่นป่าไม้ระดับพืน้ที ่800 หมูบ่้าน
6) ร่างกฎกระทรวงทีผ่่านการประชา
พจิารณ์ 34 ป่า

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 193,658,400 

 773,551,100

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS2 1.6.1
1.6.2
1.6.3

กรมปา่ไม้ BR0601X10 โครงการบริหาร
จัดการทีด่ินปา่ไม้
อยา่งเปน็
ระบบและเปน็ธรรม
- โครงการจ้าง
ส ารวจการ
ครอบครองทีด่ินปา่
สงวนแหง่ชาติ ตาม
มาตรการแก้ไข
ปญัหา
ของ คทช. 

1. ด าเนินการจา้งลูกจา้งผู้ช่วยปฏบิัติงาน
เจา้หน้าทีป่่าไม้ในการส ารวจการ
ครอบครองทิน่ป่าสงวนแหง่ชาติใน
ระดับหมูบ่้าน ตามมาตรการแกไ้ข
ปัญหาของ คทช. จ านวน 8,000 
หมูบ่้าน (จา้งงาน 4,800 คน)
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาค
ครัวเรือน โดยการจา้งงานใหเ้กดิรายได้
แกป่ระชาชนในท้องถิ่นทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากสถานการณืการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 283,281,300         โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X11 โครงการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏบิตัิตามเงื่อนไข
การอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีด่ิน

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดิ่นป่าชายเลน

ต.ค 63 - ก.ย. 64 252,500               โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2 1.6.2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X12 โครงการตรวจสอบ
แปลงทีด่ิน เพ่ือ
ด าเนินการจัดทีด่ิน
ใหชุ้มชน และการ
บริหารด้านการ
อนุญาติในพ้ืนทีป่า่
ชายเลน

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดิ่นป่าชายเลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 18,446,300           โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2 1.6.3

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  4,500,000  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1
MS3 MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมทีด่ิน BR0601X13 โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในทีด่ิน
สาธารณประโยชน์
ทีม่ีการบกุรุกเพ่ือ
ขจัดความยากจน
และพัมนาชนบท 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

1. สามารถด าเนินการรังวดัวางผังเขต
การครอบครองทีดิ่นสาธารณประโยชน์ 
จ านวน 1,300 แปลง 800 ครัวเรือน 
2. สามารถจดัท าสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ฐานตามความจ าเป็นและเหมาะสม
กบัสภาพพืน้ทีใ่หป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ขึ้นในการคมนาคมและ
ขนส่งผลิตผลออกจากพืน้ทีต่ลอดจน
เป็นแหล่งน้ าในการอปุโภค บริโภค โดย
กอ่สร้างถนนลูกรังรวม 84.10 กโิลเมตร
 และสระน้ า 44,946 ลูกบาศกเ์มตร

พ.ย. 63 - ก.ย. 64           55,389,500  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2
MS3

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X14  - โครงการฟ้ืนฟู
พ้ืนทีป่า่อนุรักษ์ 
(ลุม่น้ า) ระยะที ่1 

ปลูกป่าฟืน้ฟปู่าต้นน้ าทีเ่ส่ือมโทรมใน
พืน้ทีป่่าอนุรักษ ์เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่าไม้ใหไ้ด้
 ร้อยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 70,200,000

117,000,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3 1.4.1

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X15  - กิจกรรมแก้ไข
ปญัหาทีด่ินในพ้ืนที่
อนุรักษ์

จดัระเบียบและแกไ้ขปัญหาความขัดแย้ง
เกีย่วกบัการครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ทีดิ่นป่าไม้ของรัฐทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
เป้าหมายปี 2564 
- การตรวจสอบและการบริหารจดัการ
พืน้ที ่จ านวน 1,000,000 ไร่
- การรังวดัและจดัท าเคร่ืองหมายแนว
เขตบริหารเพือ่การอนุรักษ ์จ านวน 
13,000 กโิลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565 
- การตรวจสอบและการบริหารจดัการ
พืน้ที ่จ านวน 3,273,726 ไร่

ต.ค. 63 -ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 174,837,300

265,353,300

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS2 1.6.2

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X16  - กิจกรรมฟ้ืนฟู
พ้ืนทีป่า่อนุรักษ์ที่
เสือ่มสภาพ

ปลูกป่าฟืน้ฟพูืน้ทีป่่าอนุรักษท์ี่
เส่ือมสภาพโดยปลูกป่าฟืน้ฟโูครงสร้าง
ระบบนิเวศต้นน้ า ปลูกป่าไม้ใช้สอยและ
ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ เป้าหมายปี
 2564 จ านวน 10,700 ไร่ 

ต.ค. 63 ถึง
ก.ย. 64

ต.ค. 64 ถึง
ก.ย. 65

 216,956,100

1,045,886,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3 1.4.1

องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ BR0601X17  - ส่งเสริมการปลูกป่าในพืน้ทีข่อง
เกษตรกร ทัง้ในทีดิ่นกรรมสิทธิ์-สิทธิ
ครอบครองทัว่ไป เป้าหมายส่งเสริมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
16,000 ไร่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64           77,747,800  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS3.3
MS4

1.4.2

และเป้าหมายส่งเสริมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 20,375 ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65           87,735,700  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

กรมทรัพยากรธรณี BR0601X18 อนุรักษ์และพัฒนา
มรดกธรณีวิทยา
และอุทยานธรณีใน
พ้ืนทีป่า่นันทนาการ

แหล่งธรณีวทิยาประเภทถ้ า มรดกธรณี
และอทุยานธรณีในพืน้ทีป่่านันทนาการ
ได้รับการอนุรักษ ์ส่งเสริม สนับสนุน 
และพฒันาเป็นฐานพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชน และท้องถิ่น

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65           68,698,600  
โครงการทีไ่ด้รับ

จดัสรรตาม พรบ.64

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X19 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่แจ่ม (บา้นแม่
ขอ) จ านวน 6 แหง่
 สนับสนุนโครงการ
พลิกฟ้ืนผืนปา่ บา้น
แม่ขอ หมูท่ี ่11 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,582,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

 โครงการส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกิจ
สังคมและ
สิง่แวดล้อมอยา่ง
ยัง่ยนื : กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกบ ารุงไม้
เศรษฐกิจ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X20 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่แจ่ม (บา้นแม่
ซา) จ านวน 10 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นแม่ซา 
หมูท่ี ่2 ต าบลแม่นา
จร อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 35,123,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X21 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่แจ่ม (บา้นแม่นา
จร) จ านวน 5 แหง่
 สนับสนุนโครงการ
พลิกฟ้ืนผืนปา่ บา้น
แม่นาจร หมูท่ี ่5 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า  
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,548,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X22 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่แจ่ม (บา้นแม่นา
จรเหนือ) จ านวน 5
 แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นแม่นาจร
เหนือ หมูท่ี ่16 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า  
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,840,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X23 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่ละอุป (บา้นแจ่ม
น้อย) จ านวน 6 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นแจ่มน้อย
 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้น
จันทร์ อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,568,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X24 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่ละอุป (บา้น
หนองแดง) จ านวน
 7 แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นหนอง
แดง หมูท่ี ่6 ต าบล
บา้นจันทร์ อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X25 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่ละอุป (บา้นแม่
ละอุป) จ านวน 7 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นแม่ละอุป
 หมูท่ี ่3 ต าบลแจ่ม
หลวง อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมธนารักษ์ BR0601X26 โครงการจัดสร้าง
สวนปา่ "เบญจกิต"ิ
 ระยะที ่2 3
(การด าเนินงาน
ก่อสร้างสวนปา่แบง่
ออกเปน็ 2 พ้ืนที)่

ได้พืน้ทีสี่เขียวเพิม่ขึ้น
ประมาณ 259 ไร่

 พ.ย. 63 - ม.ีค. 65         652,537,000 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อืน่

MS3 1.4.4

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ BR0601X27 โครงการพัฒนา
แหล่งอนุรักษ์ และ
แหล่งเรียนรู้ ฟ้ืนฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์
 พันธุ์พืชทีถู่กคุกคาม

1) พนัธุ์พชืใกล้สูญพนัธุ์หรืออยู่ในภาวะ
คุกคามได้รับการอนุรักษแ์ละคุ้มครอง 
2) พนัธุ์ไม้ทีเ่ส่ียงต่อการสูญพนัธุ์ได้รับ
การฟืน้ฟแูละคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64             5,774,000  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS3 1.4.2

ส านักงานการปฏริูปทีด่ิน
เพ่ือเกษตรกรรม

BR0601X28 โครงการส่งเสริม
ระบบวนเกษตร
ในเขตปฏริูปทีด่ิน

พืน้ทีว่นเกษตร
ในเขตปฏรูิปทีดิ่นเพิม่ขึ้น จ านวน 
45,000 ไร่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย 65

 46,981,000

80,919,400

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี พ.ศ.

 2565

MS3 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นปฏรูิป 4 

เพิม่และพฒันาพืน้ที่
สีเขียวในเขตเมือง

และชุมชน

กรมปา่ไม้ BR0601X๒9 โครงการศึกษา
ผลกระทบเก่ียวกับ
การส่งออกไม้สัก
สวนปา่
และไม้พะยงู

เพือ่ศึกษารายละเอยีด
และผลกระทบเกีย่วกบัการส่งออกไม้สัก
สวนป่าและไม้พะยูงอนัเนือ่งมาจากมติ 
ครม.เมือ่วนัที ่11 ม.ค. 2563 เร่ืองการ
ขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจ าหน่าย
ต่างประเทศ และการขอยกเวน้พกิดั
อตัราอากรส่งออก

 ส.ค. 63 - พ.ย. 63 450,000 งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 2563

MS4

กรมสรรพากร BR0601X30 มาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนโครงการ
ภาคีสนับสนุนปา่
ชุมชนลดโลกร้อน

สนับสนุนภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริจาคเงินเพือ่สนับสนุนโครงการภาคี
สนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

ม.ค. 61 - ธ.ค. 65 -  ไม่ใช้งบประมาณ MS4

องค์การสวนสัตว์แหง่ประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

BR0601X31 การบรูณาการเพ่ือ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และปอ้งกันการ
สูญเสียทรัพยากร
สัตว์ปา่ และการ
แก้ไขปญัหาพิพาท
ระหว่างลิงปา่กับ
มนุษย์

1. สัตวป์่าใกลู้ญพนัธุ์ของประเทศ ได้แก่
 กระทิง สมเสร็จ เสือปลา และพญาแร้ง
 ทีอ่าศัยทัง้ในและนอกถิ่นอาศัยได้รับ
การจดัการอย่างมีประสิทธภิาพ ด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
รวมถึงการจดัการแบบบูรณาการ (One 
Plan Approach) เพือ่ป้องกนัการ
สูญเสียทรัพยากรสัตวป์่าของชาติ 
2. มียุทธศาสตร์ต้นแบบส าหรับการ
แกไ้ขปัญหาพพิาทระหวา่งลิงป่ากบัมนุษย์

2564 - 2566 30,000,000 ขอรับจดัสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS 4.1,4.2

กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์

BR0601X32 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน
(Farm Outlet)

มูลค่าการจ าหน่ายและเจรจาธรุกจิ 
Farm Outletเพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 จากปีที่
ผ่านมา

ต.ค.63 - ก.ย.64 10,280,000 ลบ. โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS 4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและ
กรมศุลกากร)

BR0601X33 โครงการทบทวน
อัตราอากรขาออก
ของสินค้าไม้เพ่ือให้
ไทยสามารถส่งออก
และแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ 			

เพือ่ใหส้อดคล้องกบันโยบาย
ภาครัฐบาลทีมุ่ง่เน้นการส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกจิเพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว 
สนับสนุนการค้าและพฒันาเศรษฐกจิ
การค้าไม้ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
รวมทัง้เพิม่ศักยภาพในการแข่งขันกบั
ต่างประเทศ

ภายในกนัยายน
ปี 2564

 ไม่ใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อืน่

MS4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงกลาโหม (กรมอุทกศาสตร์)
 - ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
 - ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 - กระทรวงศึกษาธกิาร
 - กระทรวงอุดมศึกษาฯ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2) ตรวจสอบและยนืยนัค่าพกิดัตามร่างแผนที่ฯ

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) มีความชัดเจนที่เปน็รูปธรรมในการก าหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด และการก าหนดพ้ืนที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล
2) การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

BR0602การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจงัหวดัทางทะเล ม.ค.64 - ก.ย.65

การจดัท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจงัหวดัในทะเลและชายฝ่ัง ม.ีค.64 - ก.ย.65

22 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร จดัท าบันทึกขอ้ตกลงคู่จงัหวัดและเห็นชอบร่างแผนที่ฯ ร่วมกนั ม.ค.64 - มี.ค.64

รับฟงัความคิดเห็นของผู้เกี่ยวขอ้ง ในการจดัท าร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญติั มี.ค.64 - ก.ย.65

จดัท าร่างพระราชบัญญติัการก าหนดและปรับปรุงพืน้ที่เขตการปกครองของจงัหวัดทางทะเล พ.ศ. .... มี.ค.64 - ก.ย.65

บรรจเุรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตรการศึกษา ม.ค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64 - ก.ย.65

บรรจเุร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตรการศึกษา ม.ค.64 - ก.ย.65

ให้ความรู้เร่ืองเขตทางทะเลและชายฝ่ัง กบัส่วนราชการ และประชาชนในพืน้ที่ ในเขต 22 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร ม.ค.64 - ก.ย.65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
** เปา้หมายยอ่ยที่ 2.3 (MS 2.3) เปน็การด าเนินการตามภารกิจปกตขิองหน่วยงาน

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS1,2,3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
1.โครงการที่ไดร้ับ

จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตัง้

งบประมาณในป ี65
4.เงินนอก

งบประมาณ/แหล่งเงิน
รายไดอ่ื้น

ส่งผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)
MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง)

โครงการก าหนด
เขตการปกครอง
ของจงัหวดัทางทะเล

19,368,900          

  1) จดัประชุมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น
ของคู่จงัหวดั 21 คู่
จงัหวดั

ม.ีค.64 - ก.ย.64 5,744,100            เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินไดร้ายไดอ่ื้น

Ms 2.1 / 2.3

  2) อบรมให้ความรู้
เรื่องเขตการ
ปกครองของ
จงัหวดัทางทะเล

ธ.ค.64 - ก.ย.65 4,705,800            

เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในป ี65

Ms 3.2

  3) จดัท าหลักหมุด
เพ่ือแสดงเขตการ
ปกครองของ
จงัหวดัทางทะเลบน
บก

ธ.ค.64 - ก.ย.65 8,919,000            เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในป ี65

Ms 1.1 / 2.2

กระทรวงศึกษาธิการ โครงการขับเคลื่อน
การสร้างองค์ความรู้
เรื่องเขตทางทะเล
ของประเทศไทย 
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง และ
ผลประโยชน์ของ
ชาต ิทางทะเล ไปสู่
การเรียนการสอน
ในสถานศึกษาสังกัด
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64 4,137,160            ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพ่ิมเตมิ

Ms 3.1 / 3.2

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม

โครงการขับเคลื่อน
การบรรจขุอบเขต
เน้ือหา วชิาเขตทาง
ทะเล และการ
จดัการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง
ในสถานศึกษาระดบั
 อุดมศึกษา

ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 590,000              ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพ่ิมเตมิ

Ms 3.1 / 3.2

* จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส้ำนกังำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ  - 

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ  -

กรมชลประทำน  - 

กรมทรัพยำกรน ้ำ  - 

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล  -

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4(MSn)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพึ่งตนเอง น้ำไปสู่กำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำร่วมกับพื นที่ใกล้เคียง เชือ่มโยงและฟื้นฟูเส้นทำงน ้ำอย่ำงเปน็ระบบในพื นที่เหนอือ่ำงเก็บน ้ำล้ำเชิง
ไกรและเหนอือ่ำงเก็บน ้ำซับประดู่บรรลุวตัถุประสงค์

ต.ค. 2564 -ธ.ค. 2565

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนที่เหมำะสมกับภมูิสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน ้ำ ดิน ปำ่ และพลังงำนอย่ำงบรูณำกำร 
เพื่อเพิ่มควำมมัน่คงด้ำนน ้ำ ทั งน ้ำอุปโภค บริโภค และน ้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพิ่มพื นที่ปำ่ด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้ำงรำยได้จำก
ผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทั งบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภำพอำกำศผันแปรลดผลกระทบจำก
สภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนกั และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรผันผวน

ธ.ค. 2564 -ธ.ค. 2565

แต่งตั งคณะท้ำงำนในพื นที่ เพื่อร่วมกันด้ำเนนิกำรขับเคล่ือนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน
ในพื นที่นอกเขตชลประทำน

ส.ค.-64

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เลือกพื นที่น้ำร่องด้ำเนนิกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือทอ้งถิน่ เพิ่มศักยภำพและทกัษะด้วยองค์ควำมรู้ เพื่อใหชุ้มชนมีเคร่ืองมือ
 และข้อมูลในกำรวเิครำะหใ์หเ้ข้ำใจปญัหำของพื นที่ตนสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองต้นทนุน ้ำและกำรใช้อย่ำงสมดุล เนน้ใหชุ้มชนเปน็เจ้ำของ
น ้ำมำกกวำ่กำรเปน็ผู้ใช้น ้ำ และมีระบบพี่เลี ยงที่ช่วยใหค้้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ โอกำส สำมำรถพัฒนำทกัษะด้ำนกำร
จัดกำรน ้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

ม.ิย.-64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

การสร้าง "ชมุชนเขม้แขง็" ทีสามารถพ่ึงพาตวัเอง เปน็แกนน า และน าไปสู่การสร้างเครือขา่ยการบริหารจัดการน้ าร่วมกับพ้ืนทีใ่กล้เคียง เชือ่มโยงและฟ้ืนฟู
เส้นทางอยา่งเปน็ระบบในพ้ืนทีเ่หนืออ่างเก็บน้ าล าเชงิไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

BR0603การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชมุชนในพ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน

MS3 MS2 MS1 MS4 MS3 MS4 MS1,MS2, MS3, MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ
1.โครงการทีไ่ดร้บั

จดัสรรตาม พรบ.64
2.ขอรบัจดัสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตัง้

งบประมาณในปี 65
4.เงินนอกงบประมาณ/

แหล่งเงินรายไดอ่ื้น

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน)

โครงกำรจดักำรน ้ำชุมชน
 สู่กำรพัฒนำเกษตรกร
และท้องถิ่นอยำ่งยัง่ยนื 
(พื นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ชุมชนบ้ำนหนองจอก ต.
มิตรภำพ อ.สีคิ ว จ.
นครรำชสีมำ
แผนที่ 1 ขุดลอกฟืน้ฟู
ล้ำห้วยคลองนอก 
แผนที่ 2 ซ่อมแซมฝำย 
มข. พร้อมท่อระบำยน ้ำ
แผนที่ 3 กอ่สร้ำงฝำย
หินกอ่
แผนที่ 4 ขุดบ่อหนอง
ผักบุ้งส้ำรองน ้ำเพิม่
ควำมชุ่มชื นพื นที่ป่ำ

1. บรรเทำปญัหำอุทกภยัและกับเก็บน ้ำ
ไวใ้ช้ในฤดูแล้ง
2.  ฟื้นฟูปำ่ต้นน ้ำ

ม.ค.64 - ธ.ค.65             1,300,000 งบ พรบ. 2564 Ms1,Ms2,Ms3,Ms
4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกอ่ำงเก็บน ้ำ
หว้ยซับประดู่

1.บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเก็บกักน ้ำ
ไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง  2.เชือ่มโยงเส้นทำง
น ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือ
ทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไมสู้ง
เนิน

กิจกรรมก่อสร้ำงฝำย
ผสมผสำนชะลอ
ควำมชุม่ชืน่

1.บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเก็บกักน ้ำ
ไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง 2.เชือ่มโยงเส้นทำง
น ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือ
ทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำร

ม.ค.64 - ธ.ค.65 1,500,000            ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไมสู้ง
เนิน

กิจกรรมปลูกปำ่
ฟื้นฟูสภำพปำ่เส่ือม
โทรม

1.ฟื้นฟูต้นน ้ำ        2.เชือ่มโยงเส้นทำง
น ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ     
3.สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือ
ทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 3,120,000            ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
หว้ยสำมบำท พร้อม
อำคำรประกอบ เขต
ต้ำบลหนองกรำด

1.เชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำง
เปน็ระบบ     
2.สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือ
ทอ้งถิน่เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

อบต.ด่านขนุทด ขุดลองบงึถนนหกันอ้ย 1.เชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำง
เปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 4,860,000            ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

กรมทรัพยากรน้ า ขุดลอกบงึถนนหกั
ใหญ่

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 50,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำหว้ย
คลองแค พรัอม
อำคำรประกอบ

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
 2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 35,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ
1.โครงการทีไ่ดร้บั

จดัสรรตาม พรบ.64
2.ขอรบัจดัสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตัง้

งบประมาณในปี 65
4.เงินนอกงบประมาณ/

แหล่งเงินรายไดอ่ื้น

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

โครงการชลประทานนครราชสีมา อำคำรบงัคับน ้ำ
คลองแคเหนอื 
พร้อมอำคำรประกอบ

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 9,000,000            ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
หว้ยสำมบำท พร้อม
อำคำรประกอบ เขต
ต้ำบลกุดพิมำน

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 20,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขตต้ำบล
บำ้นเก่ำ

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 37,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขตต้ำบล
หนองบวัตะเกียด

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 22,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร กม.
118+400 - 
123+000 เปน็ช่วง ๆ
 พร้อมอำคำร
ประกอบ ควำมยำว 
3.5 กิโลเมตร

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 15,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

หมายเหตุ ทั้งน้ี มโีครงการอ่างเก็บน้ าบ้านกุดนางทอหูก (ท่าอีโต)  ตั้งอยูใ่นเขตต าบลหินดาด อ าเภอด่านขนุทด  และต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา พิกัด 47 PRS 0779341 E-1670272 N ระวาง 5339 III 
ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชดุ L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร มพ้ืีนที่รับน้ า 71.03 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 10.24 ล้าน ลบ.ม./ปี (กรณีไมร่วมพ้ืนที่รับน้ าฝนเหนืออ่างเก็บน้ าบ้านซับกระจาย มี
พ้ืนที่รับน้ าฝน 42.56 ตารางกิโลเมตร และมปีริมาณน้ าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 6.00 ล้าน ลบ.ม./ปี)  ความจุอ่างฯ ประมาณ 3.47 ล้าน ลบ.ม.  พ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 3,300 ไร่
วงเงิน 315 ล้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า เชือ่มโยงเส้นทางน้ าและแหล่งน้ าอย่างเป็นระบบ และสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชนหรือท้องถ่ินเพ่ือบริหารจัดการน้ าด้วยตนเองได้อย่างยัง่ยืน



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

ปฏริปูระบบการบรหิารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณเีขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมควบคุมมลพษิ  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 - การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  - องค์การจัดการน ้าเสีย

 - ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง  - กองบงัคับการต้ารวจภธูรจังหวดัระยอง

 - ส้านักงานขนส่งจังหวดัระยอง  - ส้านักงานพลังงานจังหวดัระยอง

 - ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบรีุ)  - ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัระยอง

 - องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง  - เทศบาลเมืองมาบตาพดุ

 - เทศบาลต้าบลบา้นฉาง

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

เป้าหมายย่อยที ่1.6 (MS1.6)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2) การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิหลังจากทีด่ าเนินการแกไ้ขปัญหามลพษิได้ส าเร็จ

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

 
แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษทีเ่กินค่ามาตรฐาน
2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

BR0604

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ต. 65

ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

ผลการปฏบิัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพษิ ม.ค. 64

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการและมาตรการทีไ่ด้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพษิ ธ.ค. 64

ผลการจดัล าดับความส าคัญของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพษิ ม.ค.64

ม.ค. 64

เม.ย. 64

ต.ค. 64

กลไกการด าเนินงานของผู้วา่ราชการจงัหวดัในการก ากบัดูแลการด าเนินการของเจา้พนักงานท้องถิ่น

การเสนอขอต้ังงบประมาณโครงการ / กจิกรรม ของหน่วยงานทีด่ าเนินการตามแผนปฏบิัติการลดและขจดัมลพษิ 

ข้อเสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เกบ็ค่าใช้จา่ย เพือ่ป้องกนัและฟืน้ฟส่ิูงแวดล้อมจากผู้ทีก่อ่มลพษิส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพษิ และวธิกีารใช้งบประมาณทีส่ามารถกลับมาด าเนินการเพือ่ลดและขจดัมลพษิในเขตควบคุมมลพษิ

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ก.ย. 65

ร่างมาตรการพเิศษทางกฎหมายด้านป้องกนัและควบคุมมลพษิคงไวใ้นพืน้ที ่แทนประกาศเขตควบคุมมลพษิ ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

MS1.6 MS2.2,2.3 MS2.1 MS1.5 MS1.4 MS1.1,1.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง BR0604X01 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ าบดัน้ าเสียในพ้ืนทีเ่ขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (พ้ืนที่
จัดการน้ าเสียเทศบาลนครระยอง)

มีระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน ้า
เสียทีม่ีประสิทธภิาพ

2564 - 2566 804,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4 แผนการปฏรูิปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประเด็นการปฏรูิป
ระบบการบริหารจัดการเขต
ควบคุมมลพษิ

องค์การจัดการน้ าเสีย 
และเทศบาลต าบลบา้นฉาง

BR0604X02 โครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสีย
เทศบาลต าบลบา้นฉาง

มีระบบบ้าบัด
น ้าเสียทีม่ี
ประสิทธภิาพ

2564 - 2565 73,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4

องค์การจัดการน้ าเสีย 
และเทศบาลเมืองมาบตาพุด

BR0604X03 โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธภิาพระบบรวบรวมน้ าเสีย
เทศบาลเมืองมาบตาพุด

มีระบบรวบรวมน ้า
เสียทีม่ีประสิทธภิาพ

2564 - 2565 502,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0604X04 การก ากับดูแลการจัดการน้ าเสีย
จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมระบาย
น ้าเสียเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 1.4 โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X05 การก ากับดูแลการจัดการน้ าเสีย
จากโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรมระบาย
น ้าเสียเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4 โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณในปี
 65

ส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่13 BR0604X06 การก ากับดูแลการจัดการน้ าเสียจาก
อาคารขนาดใหญ่

อาคารขนาดใหญ่
ระบายน ้าเสียเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0604X08 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมใหด้ าเนินการ
แก้ไขปญัหาการปนเปือ้นสาร VOCs 
ในดินและน้ าใต้ดินตามกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการควบคุมการปนเปือ้นดิน
และน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินในเขตนิคม
อตุสาหกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X09 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรมใหด้ าเนินการ
แก้ไขปญัหาการปนเปือ้นสาร VOCs 
ในดินและน้ าใต้ดินตามกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการควบคุมการปนเปือ้นดิน
และน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินในบริเวณ
โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0604X10 การก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม ใหส้่งกาก
อุตสาหกรรม ทัง้ประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสูโ่รงงานก าจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงานอตุสาหกรรม
ในนิคมอตุสาหกรรม
ก้าจดักาก
อตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตรายและ
ไม่อนัตรายถูกหลัก
วชิาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X11 การก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรม ใหส้่งกาก
อุตสาหกรรมทัง้ประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสูโ่รงงานก าจัดกาก
อุตสาหกรรม

โรงงานอตุสาหกรรม
นอกนิคม
อตุสาหกรรมก้าจดั
กากอตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตรายและ
ไม่อนัตรายถูกหลัก
วชิาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X12 การพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแก้ไขปญัหาสาร VOCs ใน
อากาศ

กฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแกไ้ข
ปัญหาสาร VOCs ใน
อากาศ

2565 เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม BR0604X13 การจัดท ากฎหมายควบคุมการระบาย
ไอสาร VOCs จากการประกอบกิจการ
 ถังเก็บและจากหอเผาทิง้ของโรงงาน
อุตสาหกรรม และได้มีการเสนอ
โครงการจัดท าระบบการรายงาน
สารอินทรียร์ะเหยในกิจกรรมหอเผาทิง้
 ถังกักเก็บ และการซ่อมบ ารุง เพ่ือ
เปน็ระบบรองรับในการรายงานผล 
จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 
โดยเปน็ด าเนินการจัดท ากฎหมายและ
จัดท าระบบควบคู่กันไป

กฎหมายควบคุมการ
ระบายไอสาร VOCs
 จากการประกอบ
กจิการถังเกบ็และ
จากหอเผาทิ งของ
โรงงานอตุสาหกรรม 
โดยมีระบบรายงาน
เพือ่ช่วยในการ
จดัเกบ็ข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล 
และมีการจดัการ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม
ต่อไป

2565 2,500,000 เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0604X14 การก ากับดูแลการระบายสาร VOCs 
ทางอากาศในพ้ืนทีนิ่คมอุตสาหกรรม 
อาท ิทา่เรือ โรงงาน คลังน้ ามัน

แหล่งก้าเนิด VOCs 
ทางอากาศในพื นที่
นิคมอตุสาหกรรมไม่
กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X15 การก ากับดูแลการระบายสาร VOCs 
ทางอากาศของโรงงานนอกพ้ืนทีนิ่คม
อุตสาหกรรม

โรงงานนอกพื นที่
นิคมอตุสาหกรรมไม่
กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

กองบงัคับการต ารวจภธูรจังหวัด
ระยอง

BR0604X16 การก ากับดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพษิ
และสาร VOCs จาก
ยานพาหนะเป็นไป
ตามมาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง BR0604X17 การก ากับดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพษิ
และสาร VOCs จาก
ยานพาหนะเป็นไป
ตามมาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง BR0604X18 การก าหนดมาตรการและก ากับดูแล
การระบายสาร VOCs จากสถานี
บริการน้ ามัน

สถานีบริการน ้ามัน
ไม่กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมจังหวัดระยอง

BR0604X19 การก ากับติดตามการแก้ไขปญัหา
มลพิษในพ้ืนทีม่าบตาพุดและบริเวณ
ใกล้เคียง จ.ระยอง

การแกไ้ขปัญหา
มลพษิในพื นทีม่าบ
ตาพดุและบริเวณ
ใกล้เคียง จ.ระยอง 
เป็นไปตามแผน 
มาตรการ และ
เป้าหมายทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X20 โครงการประเมินผลเพ่ือยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษตามแผนการปฏริูป
ประเทศ

 - ข้อเสนอพื นทีท่ี่
สมควรยกเลิกเขต
ควบคุมมลพษิ
 - ข้อเสนอการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประกาศหรือ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพษิ
 - ข้อเสนอมาตรการ
การจดัการ
ส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืน
ในพื นทีค่วบคุม
มลพษิแทนการ
ประกาศเขตควบคุม
มลพษิ
- ข้อเสนอการ
ปรับปรุง
ประสิทธภิาพการ
ด้าเนินงานเขต
ควบคุมมลพษิ

2565 7,558,000 เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS2

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

BR0604X21 โครงการศึกษาความเหมาะสม
ในการพิจารณาประกาศยกเลิก
เขตควบคุมมลพิษทกุพ้ืนที ่(น าร่อง
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด) (ทส.)
หมายเหตุ : เปน็โครงการทีไ่ม่ได้
ด าเนินการ แต่ ทส. พิจารณาเหน็ว่า
ควรจะด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุ
เปา้หมายของกิจกรรม

จ้านวน 18 พื นทีเ่ขต
ควบคุมพลพษิ

2565 5,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS2
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