๖ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรปู
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนยั สำคัญ (Big
Rock))

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

โครงกำรทีจ่ ะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน
ระบุชอื่ โครงกำร และชือ่ หน่วยงำน

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร

6. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปา่ ไม้ให้ได้ตาม
เป้าหมาย

1.ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง
2.บริหารจัดการพื้นทีปา่ ไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.พื้นที่เป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4.ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

22 โครงการ / 12
หน่วยงาน

BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล และ
ชายฝั่งรายจังหวัด

1.มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
2.การจัดทากฎหมายเพื่อรองรับการกาหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง
3.บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตร
การศึกษา

1 โครงการ / 1
หน่วยงาน

5,744,100

1 โครงการ / 1
หน่วยงาน

BR0603 การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน

1.เลือกพื้นที่นาร่องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
เพิ่มศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูล
ในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื้นที่ตนสร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้า
และการใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ามากกว่าการเป็นผู้ใช้น้า
และมีระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยให้คาแนะนาเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส
สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2.แต่งตั้งคณะทางานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดาเนินการขับเคลื่อนกาหนด
แผนงานการปฏรูปการบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
3.ดาเนินการบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนว
พระราชดาริบริหารจัดการน้า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้า ทั้งน้าอุปโภค บริโภค และน้าสาหรับทาการเกษตร เพิ่ม
พื้นที่ปา่ ด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน
รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพ
อากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคา
ผลิตผลทางการเกษตรผันผวน
4.ดาเนินการบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง นาไปสู่การสร้างเครือข่าย
การบริหารจัดการน้าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้าอย่าง
เป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้าลาเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้าซับประดู่
บรรลุวตั ถุประสงค์

1 โครงการ / 1
หน่วยงาน

1,300,000

-

BR0604

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขต
1.จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตาม
ควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ มาตรฐาน
มาบตาพุด
2.ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

13 โครงการ / 7
หน่วยงาน

3,818,133,200 19 โครงการ / 6
หน่วยงาน

13,000,000 16 โครงการ / 9
หน่วยงาน

5,086,623,800 การบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ปา่
และการแก้ไขปัญหาพิพาทระหว่างลิง
ป่ากับมนุษย์ / องค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

30,000,000

13,624,800 1.โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้
เรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ไปสู่การ
เรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ /
กระทรวงศึกษาธิการ
2.โครงการขับเคลื่อนการบรรจุขอบเขต
เนื้อหา วิชาเขตทางทะเล และการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา /
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
หน่วยป้องกันและพัฒนำป่ำไม้สูงเนิน
1.กิจกรรมก่อสร้างฝายผสมผสานชะลอ
ความชุ่มชื่น
2.กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อม
โทรม
อบต.ด่ำนขุนทด
3.ขุดลองบึงถนนหักน้อย
กรมทรัพยำกรนำ
4.ขุดลอกบึงถนนหักใหญ่
โครงกำรชลประทำนนครรำชสีมำ
5.ระบบระบายน้าห้วยคลองแค พรัอม
อาคารประกอบ
6.อาคารบังคับน้าคลองแคเหนือ พร้อม
อาคารประกอบ
7.ระบบระบายน้าลาห้วยสามบาท พร้อม
อาคารประกอบ เขตตาบลกุดพิมาน
8.ระบบระบายน้าลาเชียงไกร ตอนบน
พร้อมอาคารประกอบ เขตตาบลบ้านเก่า
9.ระบบระบายน้าลาเชียงไกร ตอนบน
พร้อมอาคารประกอบ เขตตาบลหนอง
บัวตะเกียด
10.ระบบระบายน้าลาเชียงไกร กม.
118+400 - 123+000 เป็นช่วง ๆ พร้อม
อาคารประกอบความยาว 3.5 กิโลเมตร
11.ระบบระบายน้าลาห้วยสามบาท
พร้อมอาคารประกอบเขตตาบลหนอง
กราด
12.ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยซับประดู่

4,727,160

23,058,000 1.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบ

บาบัดน้าเสียในพืน้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง (พืน้ ทีจ่ ัดการน้าเสียเทศบาลนครระยอง)
/ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง
2.โครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียเทศบาล
ตาบลบ้านฉาง / องค์กำรจัดกำรนำเสีย
และเทศบำลตำบลบ้ำนฉำง
3.โครงการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมน้าเสียเทศบาลเมืองมาบตาพุด /
องค์กำรจัดกำรนำเสียและเทศบำลเมืองมำบ
ตำพุด
4.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการ
พิจารณาประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษทุก
พืน้ ที่ (นาร่องเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด )
(ทส.) / สำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : เป็นโครงการทีไ่ ม่ได้ดาเนินการ แต่
ทส. พิจารณาเห็นว่าควรจะดาเนินการเพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม

257,480,000

1,384,000,000

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

เพิม่ และพัฒนาพืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

BR0601

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในทีด่ นิ ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ป่าอนุรกั ษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพืน้ ทีส่ ีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจานวนเพิม่ ขึน้
3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม
4. อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มอี ัตราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างเหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กรมป่าไม้

- องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
*- สานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม

- กรมทรัพยากรน้า

*- กรมทีด่ นิ

- สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กระทรวงการคลัง (สานักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)

- กรมทรัพยากรทางธรณี

- กรมการค้าภายในกระทรวงพณิชย์

- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- กรมธนารักษ์

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- กรมสรรพากร

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ทรัพยากรป่าไม้และทีด่ ินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ ทีป่ ่าไม้ถูกบุกรุกลดลง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ ทีป่ ่าไม้เพิม่ ขึ้น
บริหารจัดการพื้นทีปา่ ไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

พืน้ ทีป่ ่าไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พื้นทีเ่ ป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟืน้ ฟูดูแลอย่างเหมาะสม

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.๓ (MS3.3)

เพิม่ และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ และพืน้ ทีส่ ีเขียว

ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

ม.ค. 64 - ต.ค. 66

ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไม้เพิม่ ขึ้น

ม.ค. 64 - ต.ค. 66

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ม.ค. 64 - ต.ค. 66
มีกลไล/เครื่องมือทีเ่ อือ้ ต่อการสนับสนุนอุตสหากรรมทีใ่ ช้ผลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1,2

MS3,4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กรมป่าไม้

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

1) ป้องกันรักษาป่า จานวน 100,000 ไร่
2) สร้างป่าสร้างรายได้ จานวน 15,000
ไร่
3) ปลูกป่าทัว่ ไปตามมาตรา 25 จานวน
1,770 ไร่
4) ปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ ทีป่ ่าเอกชน
จานวน 10,000 ไร่
5) จัดตั้งป่าชุมชน 300 ป่าชุมชน
6) จัดทาแผนการจัดการแบ่งเขตบริเวณ
การใช้ประโยชน์พนื้ ทีป่ ่าชุมชน 6,000
ป่าชุมชน
7) จัดทาแนวกันไฟในพืน้ ทีเ่ ขตป่าสงวน
แห่งชาติ 10,000 กิโลเมตร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1,170,251,100

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

2,944,836,800

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

BR0601X02 กิจกรรมศูนย์ข้อมูล มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากร
และเตือนภัยพิบตั ิ ป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time)
ในพื้นทีป่ า่ อนุรักษ์ และมีการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล
สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ฯ ในการ
กากับดูแลพืน้ ที่
ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกทาลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

6,105,100

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

57,515,500

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

BR0601X03 โครงการปฏิรูป
ระบบลาดตระเวน
พื้นทีอ่ นุรักษ์ตาม
มาตรฐานระบบ
ลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart
Patrol System)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

195,460,700

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

267,698,800

BR0601X04 โครงรักษาความ
พืน้ ทีป่ ่าอนุรักษ์ทมี่ ีไม้พะยูงและไม้มีค่า
มัน่ คงของฐาน
จานวน 38 พืน้ ที่ ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันอย่างเข้มข้น
- กิจกรรมป้องกัน
ไม้พะยูงและไม้มีค่า

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS1
MS3

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

MS1

1.3.2

เงินนอก
งบประมาณ/เงินได้
แหล่งรายได้อนื่

MS1

1.3.3

120,937,200

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS1

1.3.3

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

215,198,000

BR0601X05 โครงรักษาความ
หน่วยงานได้รับการจัดตั้งเพือ่ เพิม่
มัน่ คงของฐาน
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองพืน้ ทีป่ ่า
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ จานวน 15 หน่วย 25 จุด
- กิจกรรมป้องกัน
รักษาป่าแบบบูรณา
การ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

308,103,100

MS1

1.3.3

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1,782,965,800

เสนอขอตั้ง
งบประมาณ
ในปี 2565
โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64
เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X06 โครงการพัฒนาและ
ขยายผลพื้นทีก่ ันชน
รอบเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่

1) ส่งเสริมเลี้ยงวัวในพืน้ ทีจ่ ากัดรอบป่าภู
เขียว
2) ส่งเสริมปลูกผักหวานเพือ่ ลดการ
พึง่ พิงป่ารอบป่าภูเขียว
3) ขยายผลไปยังพืน้ ทีป่ ่าอนุรักษ์อนื่

ต.ค. 63 - ก.ย. 6๕

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่

BR0601X07 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ป้องกันทรัพยากร
ป่าชายเลน

อัตราการลดลงของพืน้ ทีป่ ่าไม้และการ ได้รับงบ 64
ทาลายทรัพยากรป่าไม้ไม่มากกว่าปีกอ่ น
หน้าและมีแนวโน้มลดลง

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

BR0601X08

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X01 โครงการป้องกัน
รักษาป่า พัฒนาและ
เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
- ป้องกันรักษาป่า
พัฒนา และเพิ่ม
พื้นทีส่ ีเขียว

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

โครงการส่งเสริม
การสร้างการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนจาก
ความหลาก หลาย
ทางชีวภาพ

พัฒนาและขยายผลระบบลาดตระเวน
เชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ทุกกลุ่ม
ป่าอนุรักษ์

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

272,915,200

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

MS1

1.3.4

143,391,300

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS1

1.3.3

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS1
MS3 MS4

4,500,000

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
หน่ววยงานผู
ร้ ับผิกดารมหาชน)
ชอบโครงการ
ฐานชี
ภาพ (องค์

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

4,500,000
โครงการทีไ่ ด้รับ
วงเงินงบประมาณ ทีจัม่ ดาของงบประมาณ
สรรตาม พรบ.64

MS1
กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่
อ
MS3
MS4
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

*- จัดทาข้อเสนอ จานวนพืน้ ทีส่ ีเขียวนอกเขตอนุรักษ์
แนวทาง การ
5,000 ไร่
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ BD ใน
พื้นทีก่ รรมสิทธิ์
Privately
Protected Areas
(PPA) และ
Private-Land
Conservation
Areas (PLCA)
*- การสารวจข้อมูล ข้อมูลความสมบูรณ์ของพืน้ ทีส่ ีเขียวนอก
และแปรค่าความ เขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบ
สมบูรณ์ของพื้นทีส่ ี ครัว) 8 แปลง
เขียวนอกเขต
อนุรักษ์ (ชุมชนไม้มี
ค่า-ป่าครอบครัว)
*- การขยาย
เครือข่ายและการ
บริหารเครือข่าย
พื้นทีส่ ีเขียวนอก
เขตอนุรักษ์
กรมป่าไม้

เครือข่ายและการบริหารเครือข่ายพืน้ ทีส่ ี
เขียวนอกเขตอนุรักษ์ 4 ภูมินิเวศ

BR0601X09 โครงการบริหาร
จัดการทีด่ ินป่าไม้
อย่างเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- บริหารจัดการทีด่ ิน
ป่าไม้อย่างเป็น
ระบบและเป็นธรรม

1) จัดทาการสารวจพืน้ ทีป่ ่าไม้ถาวร
80,880 ไร่
2) จัดหาทีด่ ินทากินให้ชุมชน 200,000
ไร่
3) จัดระเบียบเพือ่ การจัดหาทีด่ ินทากิน
ให้ชุมชน 200,000 ไร่
4) จัดทีด่ ินทากินและตรวจสอบติดตาม
หรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
100,000 ไร่
5) หมูบ่ ้านได้รับการจัดทาแผนจัดการ
ทีด่ ินป่าไม้ระดับพืน้ ที่ 800 หมูบ่ ้าน
6) ร่างกฎกระทรวงทีผ่ ่านการประชา
พิจารณ์ 34 ป่า

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

193,658,400

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2

1.6.1
1.6.2
1.6.3

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

773,551,100

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

กรมป่าไม้

BR0601X10 โครงการบริหาร
จัดการทีด่ ินป่าไม้
อย่างเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- โครงการจ้าง
สารวจการ
ครอบครองทีด่ ินป่า
สงวนแห่งชาติ ตาม
มาตรการแก้ไข
ปัญหา
ของ คทช.

1. ดาเนินการจ้างลูกจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีป่ ่าไม้ในการสารวจการ
ครอบครองทิน่ ป่าสงวนแห่งชาติใน
ระดับหมูบ่ ้าน ตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาของ คทช. จานวน 8,000
หมูบ่ ้าน (จ้างงาน 4,800 คน)
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาค
ครัวเรือน โดยการจ้างงานให้เกิดรายได้
แก่ประชาชนในท้องถิ่นทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจากสถานการณืการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

283,281,300

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่

BR0601X11 โครงการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทดี่ ิน

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทดี่ ินป่าชายเลน

ต.ค 63 - ก.ย. 64

252,500

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2

1.6.2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่

BR0601X12 โครงการตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข
แปลงทีด่ ิน เพื่อ
การอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ดาเนินการจัดทีด่ ิน ประโยชน์ทดี่ ินป่าชายเลน
ให้ชุมชน และการ
บริหารด้านการ
อนุญาติในพื้นทีป่ า่
ชายเลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

18,446,300

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2

1.6.3

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

กรมทีด่ ิน

BR0601X13 โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในทีด่ ิน
สาธารณประโยชน์
ทีม่ ีการบุกรุกเพื่อ
ขจัดความยากจน
และพัมนาชนบท
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

1. สามารถดาเนินการรังวัดวางผังเขต
การครอบครองทีด่ ินสาธารณประโยชน์
จานวน 1,300 แปลง 800 ครัวเรือน
2. สามารถจัดทาสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ ฐานตามความจาเป็นและเหมาะสม
กับสภาพพืน้ ทีใ่ ห้ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ ขึ้นในการคมนาคมและ
ขนส่งผลิตผลออกจากพืน้ ทีต่ ลอดจน
เป็นแหล่งน้าในการอุปโภค บริโภค โดย
ก่อสร้างถนนลูกรังรวม 84.10 กิโลเมตร
และสระน้า 44,946 ลูกบาศก์เมตร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X14

ปลูกป่าฟืน้ ฟูป่าต้นน้าทีเ่ สื่อมโทรมใน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
พืน้ ทีป่ ่าอนุรักษ์ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีป่ ่าไม้ให้ได้
ร้อยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X15

BR0601X16

- โครงการฟื้นฟู
พื้นทีป่ า่ อนุรักษ์
(ลุม่ น้า) ระยะที่ 1

- กิจกรรมแก้ไข
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ปัญหาทีด่ ินในพื้นที่ เกีย่ วกับการครอบครองหรือใช้
อนุรักษ์
ประโยชน์ทดี่ ินป่าไม้ของรัฐทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
เป้าหมายปี 2564
- การตรวจสอบและการบริหารจัดการ
พืน้ ที่ จานวน 1,000,000 ไร่
- การรังวัดและจัดทาเครื่องหมายแนว
เขตบริหารเพือ่ การอนุรักษ์ จานวน
13,000 กิโลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565
- การตรวจสอบและการบริหารจัดการ
พืน้ ที่ จานวน 3,273,726 ไร่
- กิจกรรมฟื้นฟู
พื้นทีป่ า่ อนุรักษ์ที่
เสือ่ มสภาพ

ปลูกป่าฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ ่าอนุรักษ์ที่
เสื่อมสภาพโดยปลูกป่าฟืน้ ฟูโครงสร้าง
ระบบนิเวศต้นน้า ปลูกป่าไม้ใช้สอยและ
ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ เป้าหมายปี
2564 จานวน 10,700 ไร่

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X17

โครงการส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกิจ
สังคมและ
สิง่ แวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน : กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกบารุงไม้
เศรษฐกิจ

55,389,500

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
MS3

70,200,000

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS3

1.4.1

117,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

ต.ค. 63 -ก.ย. 64

174,837,300

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2

1.6.2

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

265,353,300

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

ต.ค. 63 ถึง
ก.ย. 64

216,956,100

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS3

1.4.1

MS3.3
MS4

1.4.2

1,045,886,000
ต.ค. 64 ถึง
ก.ย. 65

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

- ส่งเสริมการปลูกป่าในพืน้ ทีข่ อง
เกษตรกร ทัง้ ในทีด่ ินกรรมสิทธิ์-สิทธิ
ครอบครองทัว่ ไป เป้าหมายส่งเสริมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
16,000 ไร่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

และเป้าหมายส่งเสริมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 20,375 ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

BR0601X18 อนุรักษ์และพัฒนา
มรดกธรณีวิทยา
และอุทยานธรณีใน
พื้นทีป่ า่ นันทนาการ

แหล่งธรณีวทิ ยาประเภทถ้า มรดกธรณี
และอุทยานธรณีในพืน้ ทีป่ ่านันทนาการ
ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และท้องถิ่น

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

BR0601X19 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่ น้า
แม่แจ่ม (บ้านแม่
ขอ) จานวน 6 แห่ง
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟื้นผืนป่า บ้าน
แม่ขอ หมูท่ ี่ 11
ตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจายน้า
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน
และใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับการปลูกป่า
และสาหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565
77,747,800 โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

87,735,700

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

68,698,600

MS3
โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

21,582,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

MS3

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กรมทรัพยากรน้า

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

BR0601X20 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่ น้า
แม่แจ่ม (บ้านแม่
ซา) จานวน 10
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟื้น
ผืนป่า บ้านแม่ซา
หมูท่ ี่ 2 ตาบลแม่นา
จร อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
BR0601X21 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่ น้า
แม่แจ่ม (บ้านแม่นา
จร) จานวน 5 แห่ง
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟื้นผืนป่า บ้าน
แม่นาจร หมูท่ ี่ 5
ตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจายน้า
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน
และใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับการปลูกป่า
และสาหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

35,123,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

MS3

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจายน้า
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน
และใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับการปลูกป่า
และสาหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

17,548,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

MS3

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X22 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่ น้า
แม่แจ่ม (บ้านแม่นา
จรเหนือ) จานวน 5
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟื้น
ผืนป่า บ้านแม่นาจร
เหนือ หมูท่ ี่ 16
ตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจายน้า
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน
และใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับการปลูกป่า
และสาหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

17,840,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

MS3

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X23 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่ น้า
แม่ละอุป (บ้านแจ่ม
น้อย) จานวน 6
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟื้น
ผืนป่า บ้านแจ่มน้อย
หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้าน
จันทร์ อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจายน้า
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน
และใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับการปลูกป่า
และสาหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

9,568,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

MS3

กรมทรัพยากรน้า

BR0601X24 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่ น้า
แม่ละอุป (บ้าน
หนองแดง) จานวน
7 แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟื้น
ผืนป่า บ้านหนอง
แดง หมูท่ ี่ 6 ตาบล
บ้านจันทร์ อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจายน้า
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน
และใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับการปลูกป่า
และสาหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

9,112,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

MS3

กรมทรัพยากรน้า

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กรมทรัพยากรน้า

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

BR0601X25 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่ น้า
แม่ละอุป (บ้านแม่
ละอุป) จานวน 7
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟื้น
ผืนป่า บ้านแม่ละอุป
หมูท่ ี่ 3 ตาบลแจ่ม
หลวง อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
BR0601X26 โครงการจัดสร้าง
สวนป่า "เบญจกิต"ิ
ระยะที่ 2 3
(การดาเนินงาน
ก่อสร้างสวนป่าแบ่ง
ออกเป็น 2 พื้นที)่

แหล่งกักเก็บน้าและระบบกระจายน้า
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน
และใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับการปลูกป่า
และสาหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ได้พนื้ ทีส่ ีเขียวเพิม่ ขึ้น
ประมาณ 259 ไร่

พ.ย. 63 - มี.ค. 65

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

BR0601X27 โครงการพัฒนา
แหล่งอนุรักษ์ และ
แหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์
พันธุ์พืชทีถ่ ูกคุกคาม

1) พันธุ์พชื ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะ
คุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง
2) พันธุ์ไม้ทเี่ สี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับ
การฟืน้ ฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สานักงานการปฏิรูปทีด่ ิน
เพื่อเกษตรกรรม

BR0601X28 โครงการส่งเสริม
ระบบวนเกษตร
ในเขตปฏิรูปทีด่ ิน

พืน้ ทีว่ นเกษตร
ในเขตปฏิรูปทีด่ ินเพิม่ ขึ้น จานวน
45,000 ไร่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

กรมธนารักษ์

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

9,112,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี
2565

652,537,000 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อนื่

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS3

MS3

1.4.4

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS3

1.4.2

46,981,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อนื่

MS3

ต.ค. 64 - ก.ย 65

80,919,400

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี พ.ศ.
2565

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป 4
เพิม่ และพัฒนาพืน้ ที่
สีเขียวในเขตเมือง
และชุมชน

5,774,000

กรมป่าไม้

BR0601X๒9 โครงการศึกษา
ผลกระทบเกี่ยวกับ
การส่งออกไม้สัก
สวนป่า
และไม้พะยูง

เพือ่ ศึกษารายละเอียด
และผลกระทบเกีย่ วกับการส่งออกไม้สัก
สวนป่าและไม้พะยูงอันเนือ่ งมาจากมติ
ครม.เมือ่ วันที่ 11 ม.ค. 2563 เรื่องการ
ขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจาหน่าย
ต่างประเทศ และการขอยกเว้นพิกดั
อัตราอากรส่งออก

ส.ค. 63 - พ.ย. 63

450,000

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563

MS4

กรมสรรพากร

BR0601X30 มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนโครงการ
ภาคีสนับสนุนป่า
ชุมชนลดโลกร้อน

สนับสนุนภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริจาคเงินเพือ่ สนับสนุนโครงการภาคี
สนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

ม.ค. 61 - ธ.ค. 65

-

ไม่ใช้งบประมาณ

MS4

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

BR0601X31 การบูรณาการเพื่อ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการ
สูญเสียทรัพยากร
สัตว์ปา่ และการ
แก้ไขปัญหาพิพาท
ระหว่างลิงป่ากับ
มนุษย์

1. สัตว์ป่าใกลู้ญพันธุ์ของประเทศ ได้แก่
กระทิง สมเสร็จ เสือปลา และพญาแร้ง
ทีอ่ าศัยทัง้ ในและนอกถิ่นอาศัยได้รับ
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รวมถึงการจัดการแบบบูรณาการ (One
Plan Approach) เพือ่ ป้องกันการ
สูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ
2. มียุทธศาสตร์ต้นแบบสาหรับการ
แก้ไขปัญหาพิพาทระหว่างลิงป่ากับมนุษย์

2564 - 2566

30,000,000

ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิม่ เติม

MS 4.1,4.2

กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์

BR0601X32 โครงการพัฒนาและ มูลค่าการจาหน่ายและเจรจาธุรกิจ
ส่งเสริมศูนย์
Farm Outletเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 3 จากปีที่
จาหน่ายสินค้า
ผ่านมา
เกษตรชุมชน
(Farm Outlet)

ต.ค.63 - ก.ย.64

10,280,000 ลบ.

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS 4.2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กระทรวงการคลัง
(สานักงานเศรษฐกิจการคลังและ
กรมศุลกากร)

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

BR0601X33 โครงการทบทวน
อัตราอากรขาออก
ของสินค้าไม้เพื่อให้
ไทยสามารถส่งออก
และแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐบาลทีม่ งุ่ เน้นการส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว
สนับสนุนการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าไม้ทเี่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ

ภายในกันยายน
ปี 2564

ไม่ใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อนื่

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS4

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการกาหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด และการกาหนดพื้นที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล
2) การจัดทากฎหมายเพื่อรองรับการกาหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงกลาโหม (กรมอุทกศาสตร์)
- สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงอุดมศึกษาฯ

BR0602

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

ม.ค.64 - ก.ย.65

22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดทาบันทึกข้อตกลงคู่จงั หวัดและเห็นชอบร่างแผนที่ฯ ร่วมกัน

ม.ค.64 - มี.ค.64

การจัดทากฎหมายเพื่อรองรับการกาหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง

มี.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดทาร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

มี.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ตรวจสอบและยืนยันค่าพิกดั ตามร่างแผนที่ฯ

ม.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

จัดทาร่างพระราชบัญญัตกิ ารกาหนดและปรับปรุงพืน้ ที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....

มี.ค.64 - ก.ย.65

บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

ม.ค.64 - ก.ย.65

บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

ม.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ให้ความรู้เรื่องเขตทางทะเลและชายฝั่ง กับส่วนราชการ และประชาชนในพืน้ ที่ ในเขต 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม
** เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS 2.3) เป็นการดาเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

ม.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1,2,3

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง)

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน *

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

โครงการกาหนด
เขตการปกครอง
ของจังหวัดทางทะเล

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
1.โครงการที่ได้รับ
ย่อย
จัดสรรตาม พรบ.64
(ได้มากกว่า 1)
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง
MS x.x
เพิ่มเติม
3. เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65
4.เงินนอก
งบประมาณ/แหล่งเงิน
รายได้อื่น

19,368,900

1) จัดประชุมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็น
ของคู่จงั หวัด 21 คู่
จังหวัด

มี.ค.64 - ก.ย.64

5,744,100 เงินนอกงบประมาณ/

2) อบรมให้ความรู้
เรื่องเขตการ
ปกครองของ
จังหวัดทางทะเล

ธ.ค.64 - ก.ย.65

4,705,800

3) จัดทาหลักหมุด
เพื่อแสดงเขตการ
ปกครองของ
จังหวัดทางทะเลบน
บก

ธ.ค.64 - ก.ย.65

8,919,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

Ms 1.1 / 2.2

กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการขับเคลื่อน
การสร้างองค์ความรู้
เรื่องเขตทางทะเล
ของประเทศไทย
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และ
ผลประโยชน์ของ
ชาติ ทางทะเล ไปสู่
การเรียนการสอน
ในสถานศึกษาสังกัด
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

มี.ค. 64 - ก.ย. 64

4,137,160 ขอรับจัดสรรงบกลาง

Ms 3.1 / 3.2

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

โครงการขับเคลื่อน
การบรรจุขอบเขต
เนื้อหา วิชาเขตทาง
ทะเล และการ
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

ม.ค. 64 - มี.ค. 64

590,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง

Ms 3.1 / 3.2

* จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แหล่งเงินได้รายได้อื่น

เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ในปี 65

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

Ms 2.1 / 2.3

Ms 3.2

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การบริหารจัดการน้าเพือ่ สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

การสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" ทีสามารถพึง่ พาตัวเอง เป็นแกนนา และนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้าร่วมกับพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เชือ่ มโยงและฟืน้ ฟู
เส้นทางอย่างเป็นระบบในพืน้ ทีเ่ หนืออ่างเก็บน้าลาเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้าซับประดู่

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ

BR0603

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำ

-

กรมชลประทำน
กรมทรัพยำกรน้ำ

-

กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เลือกพืนที่น้ำร่องด้ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิน่ เพิ่มศักยภำพและทักษะด้วยองค์ควำมรู้ เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ
และข้อมูลในกำรวิเครำะห์ให้เข้ำใจปัญหำของพืนที่ตนสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องต้นทุนน้ำและกำรใช้อย่ำงสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้ำของ
น้ำมำกกว่ำกำรเป็นผู้ใช้น้ำ และมีระบบพี่เลียงที่ช่วยให้ค้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ โอกำส สำมำรถพัฒนำทักษะด้ำนกำร
จัดกำรน้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มิ.ย.-64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

แต่งตังคณะท้ำงำนในพืนที่ เพื่อร่วมกันด้ำเนินกำรขับเคลื่อนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน
ในพืนที่นอกเขตชลประทำน

ส.ค.-64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนที่เหมำะสมกับภูมิสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน้ำ ดิน ป่ำ และพลังงำนอย่ำงบูรณำกำร
เพื่อเพิ่มควำมมัน่ คงด้ำนน้ำ ทังน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพิ่มพืนที่ปำ่ ด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้ำงรำยได้จำก
ผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทังบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภำพอำกำศผันแปรลดผลกระทบจำก
สภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรผันผวน

ธ.ค. 2564 -ธ.ค. 2565

เป้าหมายย่อยที่ 4(MSn)

ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพืนที่นอกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพึ่งตนเอง น้ำไปสู่กำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน้ำร่วมกับพืนที่ใกล้เคียง เชือ่ มโยงและฟื้นฟูเส้นทำงน้ำอย่ำงเป็นระบบในพืนที่เหนืออ่ำงเก็บน้ำล้ำเชิง
ไกรและเหนืออ่ำงเก็บน้ำซับประดูบ่ รรลุวตั ถุประสงค์

ต.ค. 2564 -ธ.ค. 2565

ลาดับ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1,MS2, MS3, MS4

MS1

MS2 MS3

MS4

MS3

MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ทีม่ าของงบประมาณ
1.โครงการทีไ่ ด้รบั
จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิม่ เติม
3. เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65
4.เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินรายได้อื่น

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
(องค์การมหาชน)

โครงกำรจัดกำรน้ำชุมชน 1. บรรเทำปัญหำอุทกภัยและกับเก็บน้ำ
สู่กำรพัฒนำเกษตรกร ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
และท้องถิ่นอย่ำงยัง่ ยืน 2. ฟื้นฟูปำ่ ต้นน้ำ
(พืนที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชุมชนบ้ำนหนองจอก ต.
มิตรภำพ อ.สีคิว จ.
นครรำชสีมำ
แผนที่ 1 ขุดลอกฟืน้ ฟู
ล้ำห้วยคลองนอก
แผนที่ 2 ซ่อมแซมฝำย
มข. พร้อมท่อระบำยน้ำ
แผนที่ 3 ก่อสร้ำงฝำย
หินก่อ
แผนที่ 4 ขุดบ่อหนอง
ผักบุ้งส้ำรองน้ำเพิม่
ควำมชุ่มชืนพืนที่ป่ำ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

โครงการชลประทานนครราชสีมา

ขุดลอกอ่ำงเก็บน้ำ
ห้วยซับประดู่

ม.ค.64 - ธ.ค.65

30,000,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูง
เนิน

กิจกรรมก่อสร้ำงฝำย 1.บรรเทำปัญหำอุทกภัยและเก็บกักน้ำ
ผสมผสำนชะลอ
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 2.เชือ่ มโยงเส้นทำง
ควำมชุม่ ชืน่
น้ำและแหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือ
ท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำร

ม.ค.64 - ธ.ค.65

1,500,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูง
เนิน

กิจกรรมปลูกป่ำ
1.ฟื้นฟูต้นน้ำ
2.เชือ่ มโยงเส้นทำง
ฟื้นฟูสภำพป่ำเสื่อม น้ำและแหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบ
โทรม
3.สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือ
ท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

3,120,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา

ระบบระบำยน้ำล้ำ
ห้วยสำมบำท พร้อม
อำคำรประกอบ เขต
ต้ำบลหนองกรำด

1.เชือ่ มโยงเส้นทำงน้ำและแหล่งน้ำอย่ำง
เป็นระบบ
2.สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือ
ท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

30,000,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

อบต.ด่านขุนทด

ขุดลองบึงถนนหักน้อย 1.เชือ่ มโยงเส้นทำงน้ำและแหล่งน้ำอย่ำง
เป็นระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

4,860,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

กรมทรัพยากรน้า

ขุดลอกบึงถนนหัก
ใหญ่

1.กำรเชือ่ มโยงเส้นทำงน้ำและแหล่งน้ำ
อย่ำงเป็นระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

50,000,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา

ระบบระบำยน้ำห้วย 1.กำรเชือ่ มโยงเส้นทำงน้ำและแหล่งน้ำ
คลองแค พรัอม
อย่ำงเป็นระบบ
อำคำรประกอบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

35,000,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

1.บรรเทำปัญหำอุทกภัยและเก็บกักน้ำ
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 2.เชือ่ มโยงเส้นทำง
น้ำและแหล่งน้ำอย่ำงเป็นระบบและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือ
ท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยัง่ ยืน

1,300,000 งบ พรบ. 2564

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

Ms1,Ms2,Ms3,Ms
4

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ทีม่ าของงบประมาณ
1.โครงการทีไ่ ด้รบั
จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิม่ เติม
3. เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65
4.เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินรายได้อื่น

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

โครงการชลประทานนครราชสีมา

อำคำรบังคับน้ำ
1.กำรเชือ่ มโยงเส้นทำงน้ำและแหล่งน้ำ
คลองแคเหนือ
อย่ำงเป็นระบบ
พร้อมอำคำรประกอบ 2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

9,000,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

โครงการชลประทานนครราชสีมา

ระบบระบำยน้ำล้ำ
ห้วยสำมบำท พร้อม
อำคำรประกอบ เขต
ต้ำบลกุดพิมำน

1.กำรเชือ่ มโยงเส้นทำงน้ำและแหล่งน้ำ
อย่ำงเป็นระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

20,000,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา

ระบบระบำยน้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขตต้ำบล
บ้ำนเก่ำ

1.กำรเชือ่ มโยงเส้นทำงน้ำและแหล่งน้ำ
อย่ำงเป็นระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

37,000,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา

ระบบระบำยน้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขตต้ำบล
หนองบัวตะเกียด

1.กำรเชือ่ มโยงเส้นทำงน้ำและแหล่งน้ำ
อย่ำงเป็นระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

22,000,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา

ระบบระบำยน้ำล้ำ
เชียงไกร กม.
118+400 123+000 เป็นช่วง ๆ
พร้อมอำคำร
ประกอบ ควำมยำว
3.5 กิโลเมตร

1.กำรเชือ่ มโยงเส้นทำงน้ำและแหล่งน้ำ
อย่ำงเป็นระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
หรือท้องถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65

15,000,000 ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

Ms2,Ms3,Ms4

หมายเหตุ ทั้งนี้ มีโครงการอ่างเก็บน้าบ้านกุดนางทอหูก (ท่าอีโต) ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด และตาบลวังโรงใหญ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พิกัด 47 PRS 0779341 E-1670272 N ระวาง 5339 III
ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร มีพื้นที่รับน้า 71.03 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 10.24 ล้าน ลบ.ม./ปี (กรณีไม่รวมพื้นที่รับน้าฝนเหนืออ่างเก็บน้าบ้านซับกระจาย มี
พื้นที่รับน้าฝน 42.56 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 6.00 ล้าน ลบ.ม./ปี) ความจุอ่างฯ ประมาณ 3.47 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,300 ไร่
วงเงิน 315 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้า เชือ่ มโยงเส้นทางน้าและแหล่งน้าอย่างเป็นระบบ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิน่ เพื่อบริหารจัดการน้าด้วยตนเองได้อย่างยัง่ ยืน

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

ปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษทีเ่ กินค่ามาตรฐาน
2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กรมควบคุมมลพิษ

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- องค์การจัดการน้าเสีย

- ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

- กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง

- ส้านักงานขนส่งจังหวัดระยอง

- ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง

- ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี

- ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- เทศบาลเมืองมาบตาพุด

BR0604

- เทศบาลต้าบลบ้านฉาง

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

จัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ต. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ

ม.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ผลการจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ

ม.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

กลไกการดาเนินงานของผู้วา่ ราชการจังหวัดในการกากับดูแลการดาเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ม.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

การเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการ / กิจกรรม ของหน่วยงานทีด่ าเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ

เม.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

ข้อเสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เก็บค่าใช้จา่ ย เพือ่ ป้องกันและฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ทกี่ อ่ มลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และวิธกี ารใช้งบประมาณที
ต.ค. 64 ส่ ามารถกลับมาดาเนินก

เป้าหมายย่อยที่ 1.6 (MS1.6)

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมาตรการทีไ่ ด้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ธ.ค. 64

ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหลังจากทีด่ าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษได้สาเร็จ

ธ.ค. 65

ร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพืน้ ที่ แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ
ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1,1.2

MS1.4

MS1.5

MS1.6

MS2.1

MS2.2,2.3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

BR0604X01 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบาบัดน้าเสียในพื้นทีเ่ ขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (พื้นที่
จัดการน้าเสียเทศบาลนครระยอง)

มีระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน้า
เสียทีม่ ีประสิทธิภาพ

2564 - 2566

804,000,000

ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4

องค์การจัดการน้าเสีย
และเทศบาลตาบลบ้านฉาง

BR0604X02 โครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
เทศบาลตาบลบ้านฉาง

มีระบบบ้าบัด
น้าเสียทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565

73,000,000

ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4

องค์การจัดการน้าเสีย
และเทศบาลเมืองมาบตาพุด

BR0604X03 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้าเสีย
เทศบาลเมืองมาบตาพุด

มีระบบรวบรวมน้า
เสียทีม่ ีประสิทธิภาพ

2564 - 2565

502,000,000

ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

BR0604X04 การกากับดูแลการจัดการน้าเสีย
จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมระบาย
น้าเสียเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ ้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

MS 1.4

2565

1,000,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อนื่

โรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรมระบาย
น้าเสียเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ ้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

อาคารขนาดใหญ่
ระบายน้าเสียเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

BR0604X08 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมให้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการปนเปือ้ นสาร VOCs
ในดินและน้าใต้ดินตามกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการควบคุมการปนเปือ้ นดิน
และน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและน้า
ใต้ดินในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อนื่

BR0604X09 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรมให้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการปนเปือ้ นสาร VOCs
ในดินและน้าใต้ดินตามกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการควบคุมการปนเปือ้ นดิน
และน้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและน้า
ใต้ดินในบริเวณ
โรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

BR0604X10 การกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม ให้ส่งกาก
อุตสาหกรรม ทัง้ ประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสูโ่ รงงานกาจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม
ก้าจัดกาก
อุตสาหกรรมทัง
ประเภทอันตรายและ
ไม่อนั ตรายถูกหลัก
วิชาการ

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อนื่

BR0604X11 การกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรม ให้ส่งกาก
อุตสาหกรรมทัง้ ประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสูโ่ รงงานกาจัดกาก
อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคม
อุตสาหกรรมก้าจัด
กากอุตสาหกรรมทัง
ประเภทอันตรายและ
ไม่อนั ตรายถูกหลัก
วิชาการ

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

BR0604X12 การพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน
มาตรการแก้ไขปัญหาสาร VOCs ใน
อากาศ

กฎหมาย มาตรฐาน
มาตรการแก้ไข
ปัญหาสาร VOCs ใน
อากาศ

2565

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

สานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 13

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

กรมควบคุมมลพิษ

BR0604X05 การกากับดูแลการจัดการน้าเสีย
จากโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม

BR0604X06 การกากับดูแลการจัดการน้าเสียจาก
อาคารขนาดใหญ่

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการเขต
ควบคุมมลพิษ

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
พรบ.64
เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 1.4

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
พรบ.64
เสนอขอตังงบประมาณในปี
65

MS 1.4

MS 1.4

MS 1.4

MS 1.4

MS 1.4

MS 1.4

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

BR0604X13 การจัดทากฎหมายควบคุมการระบาย
ไอสาร VOCs จากการประกอบกิจการ
ถังเก็บและจากหอเผาทิง้ ของโรงงาน
อุตสาหกรรม และได้มีการเสนอ
โครงการจัดทาระบบการรายงาน
สารอินทรียร์ ะเหยในกิจกรรมหอเผาทิง้
ถังกักเก็บ และการซ่อมบารุง เพื่อ
เป็นระบบรองรับในการรายงานผล
จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
โดยเป็นดาเนินการจัดทากฎหมายและ
จัดทาระบบควบคู่กันไป

กฎหมายควบคุมการ
ระบายไอสาร VOCs
จากการประกอบ
กิจการถังเก็บและ
จากหอเผาทิงของ
โรงงานอุตสาหกรรม
โดยมีระบบรายงาน
เพือ่ ช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
และมีการจัดการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อไป

2565

2,500,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

BR0604X14 การกากับดูแลการระบายสาร VOCs
ทางอากาศในพื้นทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
อาทิ ท่าเรือ โรงงาน คลังน้ามัน

แหล่งก้าเนิด VOCs
ทางอากาศในพืนที่
นิคมอุตสาหกรรมไม่
ก่อปัญหา VOCs

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

MS 1.4

2565

1,000,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อนื่

BR0604X15 การกากับดูแลการระบายสาร VOCs โรงงานนอกพืนที่
ทางอากาศของโรงงานนอกพื้นทีน่ ิคม นิคมอุตสาหกรรมไม่
อุตสาหกรรม
ก่อปัญหา VOCs

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs จาก
ยานพาหนะเป็นไป
ตามมาตรฐาน

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs จาก
ยานพาหนะเป็นไป
ตามมาตรฐาน

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

สถานีบริการน้ามัน
ไม่กอ่ ปัญหา VOCs

2564

๕๐๐,๐๐๐

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

๕๐๐,๐๐๐

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

2564

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

2565

1,000,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด
ระยอง

สานักงานขนส่งจังหวัดระยอง

สานักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดระยอง

BR0604X16 การกากับดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

BR0604X17 การกากับดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

BR0604X18 การกาหนดมาตรการและกากับดูแล
การระบายสาร VOCs จากสถานี
บริการน้ามัน

BR0604X19 การกากับติดตามการแก้ไขปัญหา
มลพิษในพื้นทีม่ าบตาพุดและบริเวณ
ใกล้เคียง จ.ระยอง

การแก้ไขปัญหา
มลพิษในพืนทีม่ าบ
ตาพุดและบริเวณ
ใกล้เคียง จ.ระยอง
เป็นไปตามแผน
มาตรการ และ
เป้าหมายทีก่ ้าหนด

MS 1.4

MS 1.4

MS 1.4

MS 1.4

MS2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กรมควบคุมมลพิษ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

BR0604X20 โครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

สานักงานปลัดกระทรวง
BR0604X21 โครงการศึกษาความเหมาะสม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในการพิจารณาประกาศยกเลิก
เขตควบคุมมลพิษทุกพื้นที่ (นาร่อง
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด) (ทส.)
หมายเหตุ : เป็นโครงการทีไ่ ม่ได้
ดาเนินการ แต่ ทส. พิจารณาเห็นว่า
ควรจะดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรม

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
(บาท)

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

- ข้อเสนอพืนทีท่ ี่
สมควรยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษ
- ข้อเสนอการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประกาศหรือ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ
- ข้อเสนอมาตรการ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทีย่ ั่งยืน
ในพืนทีค่ วบคุม
มลพิษแทนการ
ประกาศเขตควบคุม
มลพิษ
- ข้อเสนอการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานเขต
ควบคุมมลพิษ

2565

7,558,000

เสนอขอตังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

จ้านวน 18 พืนทีเ่ ขต
ควบคุมพลพิษ

2565

5,000,000

ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

