
 
 
 
 
 
 

6 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 



6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 BR0601 เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 1. ทรัพยากรป่าไม้และท่ีดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง

2. บริหารจัดการพ้ืนทีป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

3. พ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

4. ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

 BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล และชายฝ่ังรายจังหวัด 1. มีร่างแผนท่ีเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

2. การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง

3. บรรจุเร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตรการศึกษา

 BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอกเขต

ชลประทาน

1. เลือกพ้ืนท่ีน าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถ่ิน เพ่ิมศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพ่ือให้ชุมชนมีเคร่ืองมือ และ

ข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพ้ืนท่ีตนสร้างความเข้าใจเร่ืองต้นทุนน้ าและการใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ ามากกว่าการ

เป็นผู้ใช้น้ า และมีระบบพ่ีเล้ียงท่ีช่วยให้ค าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้ าของชุมชนด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

2. แต่งต้ังคณะท างานในพ้ืนท่ี เพ่ือร่วมกันด าเนินการขับเคล่ือนก าหนดแผนงานการปฏรูปการบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอก

เขตชลประทาน    

3. ด าเนินการบริหารจัดการในชุมชนท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชด าริบริหารจัดการน้ า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิม

ความม่ันคงด้านน้ า ท้ังน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบ

ผสมผสาน รวมท้ังบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก 

และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน    

4. ด าเนินการบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง น าไปสู่การสร้าง

เครือข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง เช่ือมโยงและฟ้ืนฟูเส้นทางน้ าอย่างเป็นระบบในพ้ืนท่ีเหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่าง

เก็บน้ าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

 BR0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขต

ควบคุมมลพิษมาบตาพุด

1. จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศ

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนทีป่่าไม้ให้ไดต้ามเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมป่าไม้  -  องค์การสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

 - กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพันธุ์พืช  -  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน)

 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง *- ส านักงานการปฏริูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

 - กรมทรัพยากรน้ า *- กรมทีด่นิ

 - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 - กรมทรัพยากรทางธรณี  - กรมธนารักษ์

 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  - กรมสรรพากร

 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

พืน้ทีป่่าไมถ้กูบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

BR0601
1. หยดุยัง้และป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในทีด่นิป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอยา่งมีประสทิธิภาพ
2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชมุชน และพ้ืนทีส่เีขยีวในเขตเมืองและชมุชนมีจ านวนเพ่ิมขึน้
3. จดัระเบียบและแก้ไขปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกับการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ทีด่นิป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรม
4. อุตสาหกรรมทีใ่ชผ้ลติผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราการขยายตวัเพ่ิมขึน้อยา่งเหมาะสม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 - กระทรวงการคลงั  (ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัและกรมศุลกากร)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ทรัพยากรป่าไม้และทีด่นิป่าไม้ของรัฐ ไดร้ับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ทีป่่าไมเ้พิม่ขึน้ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
บริหารจดัการพ้ืนทีป่าไม้ให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

 พืน้ทีป่่าไมไ่ด้รับการจดัการอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พ้ืนทีเ่ป้าหมายไดร้ับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจดัการโดยการมส่ีวนร่วม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟืน้ฟูดูแลอยา่งเหมาะสม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เพิม่และพัฒนาป่าเศรษฐกจิ และพืน้ทีสี่เขยีว ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชงิเศรษฐกิจ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไมเ้พิม่ขึน้ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

มกีลไล/เคร่ืองมอืทีเ่อือ้ต่อการสนับสนุนอตุสหากรรมทีใ่ช้ผลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้ ม.ค. 64 - ต.ค. 66
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

MS3,4 MS1,2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมป่าไม้ BR0601X01 โครงการป้องกนั
รักษาป่า พัฒนา
และเพิม่พืน้ทีสี่
เขยีว
 - ป้องกนัรักษาป่า
 พัฒนา และเพิม่
พืน้ทีสี่เขยีว

1) ป้องกนัรักษาป่า จ านวน 
100,000 ไร่
2) สร้างป่าสร้างรายได้ จ านวน 
15,000 ไร่
3) ปลูกป่าทัว่ไปตามมาตรา 25 
จ านวน 1,770 ไร่
4) ปลูกป่าเศรษฐกจิในพืน้ทีป่่า
เอกชน จ านวน 10,000 ไร่
5) จดัต้ังป่าชุมชน 300 ป่าชุมชน
6) จดัท าแผนการจดัการแบ่งเขต
บริเวณการใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่า
ชุมชน 6,000 ป่าชุมชน
7) จดัท าแนวกนัไฟในพืน้ทีเ่ขตป่า
สงวนแหง่ชาติ 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 65

MS1
MS3

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X02 กจิกรรมศูนย์
ขอ้มลูและเตือน
ภยัพิบัติในพืน้ที่
ป่าอนุรักษ์

มฐีานขอ้มลูสถานภาพทรัพยากร
ป่าไมใ้กล้เวลาจริง (Near real 
time) และมกีารใช้ประโยชน์
ฐานขอ้มลู สถานภาพทรัพยากรป่า
ไมฯ้ ในการก ากบัดูแลพืน้ที่
ป่าไมไ้มใ่หม้กีารบุกรุกท าลายอยา่ง
มปีระสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 6,105,100

57,515,500

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS1 1.3.2

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X03 โครงการปฏรูิป
ระบบ
ลาดตระเวนพืน้ที่
อนุรักษ์ตาม
มาตรฐานระบบ
ลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart 
Patrol System)

พัฒนาและขยายผลระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART 
Patrol) ทุกกลุ่มป่าอนุรักษ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 195,460,700

267,698,800

 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อืน่

MS1 1.3.3

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X04 โครงการรักษา
ความมัน่คงของ
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
 - กจิกรรมป้องกนั
ไมพ้ะยงูและไมม้ค่ีา

พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ทีม่ไีมพ้ะยงูและไม้
มค่ีา จ านวน 38 พืน้ที ่ได้รับการ
คุ้มครองป้องกนัอยา่งเขม้ขน้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 120,937,200

215,198,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบ
ประมาณในปี 65

MS1 1.3.3

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X05 โครงการรักษา
ความมัน่คงของ
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กจิกรรมป้องกนั
รักษาป่าแบบ
บูรณาการ

หน่วยงานได้รับการจดัต้ังเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองพืน้ที่
ป่าอนุรักษ์ 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 65

MS1 1.3.3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X06 โครงการพัฒนา
และขยายผลพืน้ที่
กนัชนรอบเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า

1) ส่งเสริมเล้ียงวัวในพืน้ทีจ่ ากดั
รอบป่าภเูขยีว
2) ส่งเสริมปลูกผักหวานเพือ่ลด
การพึง่พิงป่ารอบป่าภเูขยีว
3) ขยายผลไปยงัพืน้ทีป่่าอนุรักษ์อืน่

ต.ค. 63 - ก.ย. 65      272,915,200  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS1 1.3.4

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X07 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
และป้องกนั
ทรัพยากรป่าชาย
เลน

อตัราการลดลงของพืน้ทีป่่าไมแ้ละ
การท าลายทรัพยากรป่าไมไ้ม่
มากกว่าปีกอ่นหน้าและมแีนวโน้ม
ลดลง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        37,952,100 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1 1.3.3

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

BR0601X08 โครงการส่งเสริม
การสร้างการ
เติบโตอยา่งยัง่ยนื
จากความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

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

MS1
MS3 MS4

*- จดัท าขอ้เสนอ
แนวทาง การ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ BD ใน
พืน้ทีก่รรมสิทธิ์ 
Privately 
Protected Areas
 (PPA) และ 
Private-Land 
Conservation 
Areas (PLCA)

จ านวนพืน้ทีสี่เขยีวนอกเขตอนุรักษ์
 5,000 ไร่

*- การส ารวจ
ขอ้มลูและแปรค่า
ความสมบูรณ์ของ
พืน้ทีสี่เขยีวนอก
เขตอนุรักษ์ 
(ชุมชนไมม้ค่ีา-ป่า
ครอบครัว)

ขอ้มลูความสมบูรณ์ของพืน้ทีสี่
เขยีวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไมม้ี
ค่า-ป่าครอบ ครัว) 8 แปลง

*- การขยาย
เครือขา่ยและการ
บริหารเครือขา่ย
พืน้ทีสี่เขยีวนอก
เขตอนุรักษ์

เครือขา่ยและการบริหารเครือขา่ย
พืน้ทีสี่เขยีวนอกเขตอนุรักษ์ 4 ภมูิ
นิเวศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมป่าไม้ BR0601X09 โครงการบริหาร
จดัการทีดิ่นป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็น
ธรรม
- บริหารจดัการ
ทีดิ่น
ป่าไมอ้ยา่งเป็น
ระบบและเป็น
ธรรม

1) จดัท าการส ารวจพืน้ทีป่่าไมถ้าวร
 80,880 ไร่
2) จดัหาทีดิ่นท ากนิใหชุ้มชน 
200,000 ไร่
3) จดัระเบียบเพือ่การจดัหาทีดิ่น
ท ากนิใหชุ้มชน 200,000 ไร่
4) จดัทีดิ่นท ากนิและตรวจสอบ
ติดตามหรือสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น 100,000 ไร่
5) หมูบ่้านได้รับการจดัท าแผน
จดัการทีดิ่นป่าไมร้ะดับพืน้ที ่800 
หมูบ่้าน
6) ร่างกฎกระทรวงทีผ่่านการ
ประชาพิจารณ์ 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 65

MS2 1.6.1
1.6.2
1.6.3

กรมป่าไม้ BR0601X10 โครงการบริหาร
จดัการทีดิ่นป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็น
ธรรม
- โครงการจา้ง
ส ารวจการ
ครอบครองทีดิ่น
ป่าสงวนแหง่ชาติ 
ตามมาตรการ
แกไ้ขปัญหา
ของ คทช. 

1. ด าเนินการจา้งลูกจา้งผู้ช่วย
ปฏบิัติงานเจา้หน้าทีป่่าไมใ้นการ
ส ารวจการครอบครองทิน่ป่าสงวน
แหง่ชาติในระดับหมูบ่้าน ตาม
มาตรการแกไ้ขปัญหาของ คทช. 
จ านวน 8,000 หมูบ่้าน (จา้งงาน 
4,800 คน)
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือน โดยการจา้งงานให้
เกดิรายได้แกป่ระชาชนในท้องถิน่ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณื
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

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

MS2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X11 โครงการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏบิัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตาม
เง่ือนไขการอนุญาตและตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าชายเลน

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

MS2 1.6.2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X12 โครงการ
ตรวจสอบแปลง
ทีดิ่น เพือ่
ด าเนินการจดัทีดิ่น
ใหชุ้มชน และการ
บริหารด้านการ
อนุญาติในพืน้ที่
ป่าชายเลน

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตาม
เง่ือนไขการอนุญาตและตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าชายเลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 13,427,300        โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2 1.6.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมทีดิ่น BR0601X13 โครงการบริหาร
จดัการการใช้
ประโยชน์ในทีดิ่น
สาธารณประโยชน์
ทีม่กีารบุกรุกเพือ่
ขจดัความยากจน
และพัมนาชนบท 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

1) สามารถด าเนินการรังวัดวางผัง
เขตการครอบครองทีดิ่น
สาธารณประโยชน์ จ านวน 1,300 
แปลง 800 ครัวเรือน 
2) สามารถจดัท าสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ฐานตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีใ่ห้
ประชาชนได้รับความสะดวก
เพิม่ขึน้ในการคมนาคมและขนส่ง
ผลิตผลออกจากพืน้ทีต่ลอดจนเป็น
แหล่งน้ าในการอปุโภค บริโภค 
โดยกอ่สร้างถนนลูกรังรวม 84.10 
กโิลเมตร และสระน้ า 44,946 
ลูกบาศกเ์มตร

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

MS2
MS3

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X14 โครงการฟืน้ฟู
พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ 
(ลุ่มน้ า) ระยะที ่1 

ปลูกป่าฟืน้ฟูป่าต้นน้ าทีเ่ส่ือมโทรม
ในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่า
ไมใ้หไ้ด้ ร้อยละ 40 ของพืน้ที่
ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 70,200,000

117,000,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3 1.4.1

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X15  - กจิกรรมแกไ้ข
ปัญหาทีดิ่นใน
พืน้ทีอ่นุรักษ์

จดัระเบียบและแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้เกีย่วกบัการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าไมข้องรัฐทุก
ประเภทอยา่งเหมาะสมและเป็น
ธรรม
เป้าหมายปี 2564 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จดัการพืน้ที ่จ านวน 1,000,000 ไร่
- การรังวัดและจดัท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 13,000 กโิลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จดัการพืน้ที ่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

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X16  - กจิกรรมฟืน้ฟู
พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพ

ปลูกป่าฟืน้ฟูพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพโดยปลูกป่าฟืน้ฟู
โครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ า ปลูก
ป่าไมใ้ช้สอยและปลูกป่าเลียนแบบ
ธรรมชาติ เป้าหมายปี 2564 
จ านวน 10,700 ไร่ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 216,956,100

1,045,886,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3 1.4.1

องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ BR0601X17 ส่งเสริมการปลูกป่าในพืน้ทีข่อง
เกษตรกร ทัง้ในทีดิ่นกรรมสิทธิ์-
สิทธิครอบครองทัว่ไป เป้าหมาย
ส่งเสริมในปีงบประมาณ 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

และเป้าหมายส่งเสริมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
20,375 ไร่

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

โครงการส่งเสริม
ปลูกไมเ้ศรษฐกจิ
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่ง
ยัง่ยนื
- กจิกรรมส่งเสริม
เกษตรกรปลูก
บ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรธรณี BR0601X18 โครงการอนุรักษ์
และพัฒนามรดก
ธรณีวิทยาและ
อทุยานธรณีใน
พืน้ทีป่่า
นันทนาการ

แหล่งธรณีวิทยาประเภทถ้ า มรดก
ธรณีและอทุยานธรณีในพืน้ทีป่่า
นันทนาการได้รับการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเป็น
ฐานพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน และ
ท้องถิน่

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

จดัสรรตาม พรบ.64

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X19 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมแ่จม่ (บ้านแม่
ขอ) จ านวน 6 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมข่อ
 หมูท่ี ่11 ต าบล
แมน่าจร อ าเภอ
แมแ่จม่ จงัหวัด
เชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

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

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X20 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมแ่จม่ (บ้านแม่
ซา) จ านวน 10 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมซ่า 
หมูท่ี ่2 ต าบลแม่
นาจร อ าเภอแม่
แจม่ จงัหวัด

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

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

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X21 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมแ่จม่ (บ้านแม่
นาจร) จ านวน 5 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมน่า
จร หมูท่ี ่5 ต าบล
แมน่าจร อ าเภอ
แมแ่จม่ จงัหวัด
เชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า  ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

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

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X22 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมแ่จม่ (บ้านแม่
นาจรเหนือ) 
จ านวน 5 แหง่ 
สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมน่า
จรเหนือ หมูท่ี ่16
 ต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า  ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

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

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X23 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมล่ะอปุ (บ้าน
แจม่น้อย) จ านวน
 6 แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแจม่
น้อย หมูท่ี ่5 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
อ าเภอกลัยาณิ
วัฒนา จงัหวัด
เชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

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

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X24 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมล่ะอปุ (บ้าน
หนองแดง) จ านวน
 7 แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านหนอง
แดง หมูท่ี ่6 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
อ าเภอกลัยาณิ
วัฒนา จงัหวัด
เชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

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

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X25 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมล่ะอปุ (บ้านแม่
ละอปุ) จ านวน 7 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมล่ะ
อปุ หมูท่ี ่3 ต าบล
แจม่หลวง อ าเภอ
กลัยาณิวัฒนา 
จงัหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

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

MS3

กรมธนารักษ์ BR0601X26 โครงการจดัสร้าง
สวนป่า "เบญจกติิ"
 ระยะที ่2-3
(การด าเนินงาน
กอ่สร้างสวนป่า
แบ่งออกเป็น 2 
พืน้ที่)

ได้พืน้ทีสี่เขยีวเพิม่ขึน้ ประมาณ 
259 ไร่

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

MS3 1.4.4

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ BR0601X27 โครงการพัฒนา
แหล่งอนุรักษ์ 
และแหล่งเรียนรู้ 
ฟืน้ฟูพันธุ์พืชใกล้
สูญพันธ์ พันธุ์พืช
ทีถ่กูคุกคาม

1) พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยูใ่น
ภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และ
คุ้มครอง 
2) พันธุ์ไมท้ีเ่ส่ียงต่อการสูญพันธุ์
ได้รับการฟืน้ฟูและคืนถิน่โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

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

MS3 1.4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่เกษตรกรรม

BR0601X28 โครงการส่งเสริม
ระบบวนเกษตร
ในเขตปฏรูิปทีดิ่น

พืน้ทีว่นเกษตร
ในเขตปฏรูิปทีดิ่นเพิม่ขึน้ 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 65

MS3 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นปฏรูิป 4 

เพิม่และพัฒนาพืน้ที่
สีเขยีวในเขตเมอืง

และชุมชน

กรมสรรพากร BR0601X29 มาตรการภาษีเพือ่
สนับสนุน
โครงการภาคี
สนับสนุนป่า
ชุมชนลดโลกร้อน

สนับสนุนภาคเอกชนมส่ีวนร่วมใน
การบริจาคเงินเพือ่สนับสนุน
โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลด
โลกร้อน

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

องค์การสวนสัตว์แหง่ประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

BR0601X30 การบูรณาการ
เพือ่การอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู และป้องกนั
การสูญเสีย
ทรัพยากรสัตว์ป่า 
และการแกไ้ข
ปัญหาพิพาท
ระหว่างลิงป่ากบั
มนุษย์

1) สัตว์ป่าใกลู้ญพันธุ์ของประเทศ 
ได้แก ่กระทิง สมเสร็จ เสือปลา 
และพญาแร้ง ทีอ่าศัยทัง้ในและ
นอกถิน่อาศัยได้รับการจดัการ
อยา่งมปีระสิทธิภาพ ด้วยองค์
ความรู้ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
รวมถงึการจดัการแบบบูรณาการ 
(One Plan Approach) เพือ่
ป้องกนัการสูญเสียทรัพยากรสัตว์
ป่าของชาติ 
2) มยีทุธศาสตร์ต้นแบบส าหรับ
การแกไ้ขปัญหาพิพาทระหว่างลิง
ป่ากบัมนุษย์

ต.ค. 64 - ก.ย 65 30,000,000 ขอรับจดัสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS 4.1,4.2

กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง
และกรมศุลกากร)

BR0601X31 โครงการทบทวน
อตัราอากรขาออก
ของสินค้าไม้
เพือ่ใหไ้ทย
สามารถส่งออก
และแขง่ขนักบั
ต่างประเทศได้

เพือ่ใหส้อดคล้องกบันโยบาย
ภาครัฐบาลทีมุ่ง่เน้นการส่งเสริม
การปลูก
ไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว 
สนับสนุนการค้าและพัฒนา
เศรษฐกจิการค้าไมท้ีเ่ป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
รวมทัง้เพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนั
กบัต่างประเทศ

ภายในกนัยายน
ปี 64

 ไมใ่ช้เงิน
งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อืน่

MS4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2) ตรวจสอบและยนืยนัค่าพิกดัตามร่างแผนทีฯ่

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจดัการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจงัหวดั BR0602

1) มีความชดัเจนทีเ่ป็นรูปธรรมในการก าหนดเสน้เขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจงัหวดั และการก าหนดพ้ืนทีท่างทะเลของแตล่ะรายจงัหวดัชายทะเล
2) การจดัท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจงัหวดัในทะเลและชายฝ่ัง
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีสว่นร่วมของภาคประชา
สงัคม

จดัท าร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพืน้ทีเ่ขตการปกครองของจงัหวัดทางทะเล พ.ศ. .... ม.ีค.64 - ก.ย.65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

22 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร จดัท าบันทึกขอ้ตกลงคู่จงัหวัดและเหน็ชอบร่างแผนทีฯ่ ร่วมกนั ม.ค.64 - ม.ีค.64

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

รับฟังความคิดเหน็ของผู้เกีย่วขอ้ง ในการจดัท าร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ม.ีค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64 - ก.ย.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม
** เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS 2.3) เป็นการด าเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

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

ใหค้วามรู้เร่ืองเขตทางทะเลและชายฝ่ัง กบัส่วนราชการ และประชาชนในพืน้ที ่ในเขต 22 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร ม.ค.64 - ก.ย.65

MS1,2,3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง)

BR0604X01 โครงการก าหนด
เขตการปกครอง
ของจงัหวัดทาง
ทะเล

19,368,900       

  1) จดัประชุม
เพือ่รับฟังความ
คิดเหน็ของคู่
จงัหวัด 21 คู่
จงัหวัด

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไปในพืน้ที ่22 จงัหวัดและ
 กทม. ได้รับโอกาสแสดงความคิดเหน็
ต่อร่าง พ.ร.บ.ก าหนดเขตการปกครอง
ของจงัหวัดในทะเล พ.ศ. ... ตามมาตรา
 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย

ม.ีค.64 - ก.ย.64 5,744,100        เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อืน่

Ms 2.1 / 2.3

  2) อบรมให้
ความรู้เร่ืองเขต
การปกครองของ
จงัหวัดทางทะเล

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไป ได้รับความรู้ เกีย่วกบั
เขตการปกครองของจงัหวัดทางทะเล

ธ.ค.64 - ก.ย.65 4,705,800        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

65

Ms 3.2

  3) จดัท าหลัก
หมดุเพือ่แสดงเขต
การปกครองของ
จงัหวัดทางทะเล
บนบก

มหีลักหมดุถาวรบนบกเพือ่แสดงเขต
การปกครองของจงัหวัดทางทะเลบนบก
 จ านวน 37 หลักหมดุ

ธ.ค.64 - ก.ย.65 8,919,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

65

Ms 1.1 / 2.2

กระทรวงศึกษาธิการ
(ส านักบูรณาการกจิการ
การศึกษา
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)

BR0604X02 โครงการ
ขบัเคล่ือนการ
สร้างองค์ความรู้
เร่ืองเขตทางทะเล
ของประเทศไทย 
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง 
และผลประโยชน์
ของชาติ ทางทะเล
 ไปสู่การเรียนการ
สอนใน
สถานศึกษาสังกดั
ของ
กระทรวงศึกษาธิกา
ร

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก ์ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเด็กนักเรียน 
นักศึกษา ในพืน้ที ่23 จงัหวัดชายทะเล
 มคีวามรู้ความเขา้ใจเร่ืองเขตทางทะเล
ของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง และผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64 4,137,160        ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

Ms 3.1 / 3.2

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (ส านักงาน
ปลัดกระทรวง)

BR0604X03 โครงการ
ขบัเคล่ือนการ
บรรจขุอบเขต
เนือ้หา วิชาเขต
ทางทะเล และ
การจดัการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง
ในสถานศึกษา
ระดับ อดุมศึกษา

ผู้บริหารและผู้ดูแลรับผิดชอบการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทัว่
ประเทศมคีวามรู้ความเขา้ใจหลักสูตร
และขอบเขตเนือ้หารายวิชาเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังใน
ระดับอดุมศึกษาในทิศทางเดียวกนั

ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 590,000           ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

Ms 3.1 / 3.2

* จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การบริหารจัดการน้้าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชมุชนในพ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด้าเนินการ ส้ำนกังำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน)

กรมชลประทำน

กรมทรัพยำกรน ้ำ

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล

ล้าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4(MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แต่งตั งคณะท้ำงำนในพื นที ่เพือ่ร่วมกนัด้ำเนนิกำรขับเคล่ือนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพือ่สร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนในพื นทีน่อกเขตชลประทำน

ส.ค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส้าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

BR0603
การสร้าง "ชมุชนเขม้แขง็" ทีสามารถพ่ึงพาตวัเอง เปน็แกนน้า และน้าไปสู่การสร้างเครือขา่ยการบริหารจัดการน้้าร่วมกับพ้ืนทีใ่กล้เคียง เชือ่มโยงและฟ้ืนฟู
เส้นทางอยา่งเปน็ระบบในพ้ืนทีเ่หนืออ่างเก็บน้้าล้าเชงิไกรและเหนืออ่างเก็บน้้าซับประดู่

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)

ก้าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด้าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เลือกพื นทีน่้ำร่องด้ำเนนิกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพิม่ศักยภำพและทกัษะด้วยองค์ควำมรู้ เพือ่ให้
ชุมชนมีเคร่ืองมือ และข้อมูลในกำรวิเครำะหใ์หเ้ข้ำใจปญัหำของพื นทีต่นสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองต้นทนุน ้ำและกำรใช้อยำ่ง
สมดุล เนน้ใหชุ้มชนเปน็เจ้ำของน ้ำมำกกว่ำกำรเปน็ผู้ใช้น ้ำ และมีระบบพีเ่ลี ยงทีช่่วยใหค้้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
ควำมรู้ โอกำส สำมำรถพัฒนำทกัษะด้ำนกำรจัดกำรน ้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ม.ิย. 64

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

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนทีเ่หมำะสมกบัภมูิสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน ้ำ ดิน ปำ่ และพลังงำน
อยำ่งบรูณำกำร เพือ่เพิม่ควำมมั่นคงด้ำนน ้ำ ทั งน ้ำอุปโภค บริโภค และน ้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพิม่พื นทีป่ำ่ด้วยวน
เกษตร เกดิผลผลิต สร้ำงรำยได้จำกผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทั งบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
ปรับตัวได้กบัสภำพอำกำศผันแปรลดผลกระทบจำกสภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนกั และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรผัน
ผวน

ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพือ่สร้ำงเศรษฐกจิชุมชนในพื นทีน่อกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพึง่ตนเอง
 น้ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำร่วมกบัพื นทีใ่กล้เคียง เชื่อมโยงและฟืน้ฟูเส้นทำงน ้ำอยำ่งเปน็ระบบใน
พื นทีเ่หนอือ่ำงเกบ็น ้ำล้ำเชิงไกรและเหนอือ่ำงเกบ็น ้ำซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด้าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก้าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ้านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ้านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก้าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด้าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด้าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ
 (องค์กำรมหำชน)

BR0604X01 1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและกบั
เกบ็น ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2) ฟืน้ฟูปำ่ต้นน ้ำ

ม.ค.64 - ธ.ค.65          1,300,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1,MS2,MS3,
MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X02 ขุดลอกอ่ำงเกบ็
น ้ำหว้ยซับประดู่

1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเกบ็
กกัน ้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถิ่น 
เพือ่บริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้
อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

หนว่ยปอ้งกนัและพัฒนำปำ่ไม้
สูงเนนิ

BR0604X03 กจิกรรมกอ่สร้ำง
ฝำยผสมผสำน
ชะลอควำมชุ่มชื่น

1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเกบ็
กกัน ้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถิ่น 
เพือ่บริหำรจัดกำร

ม.ค.64 - ธ.ค.65 1,500,000         ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

หนว่ยปอ้งกนัและพัฒนำปำ่ไม้
สูงเนนิ

BR0604X04 กจิกรรมปลูกปำ่
ฟืน้ฟูสภำพปำ่
เส่ือมโทรม

1) ฟืน้ฟูต้นน ้ำ
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบ     
3) สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำรจัดกำรน ้ำ
ด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 3,120,000         ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X05 ระบบระบำยน ้ำ
ล้ำหว้ยสำมบำท 
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองกรำด

1) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบ     
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่นเพือ่บริหำรจัดกำรน ้ำ
ด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

ก้าหนดโครงการ/การด้าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำรจัดกำร
น ้ำชุมชน สู่กำร
พัฒนำเกษตรกร
และทอ้งถิ่นอยำ่ง
ยัง่ยนื (พื นทีภ่ำค
ตะวันออก
เฉียงเหนอื) ชุมชน
บำ้นหนองจอก 
ต.มิตรภำพ อ.สีคิ ว 
จ.นครรำชสีมำ
แผนที ่1 ขุดลอก
ฟืน้ฟูล้ำหว้ยคลอง
นอก 
แผนที ่2 
ซ่อมแซมฝำย มข.
 พร้อมทอ่ระบำย
น ้ำ
แผนที ่3 กอ่สร้ำง
ฝำยหนิกอ่
แผนที ่4 ขุดบอ่
หนองผักบุง้
ส้ำรองน ้ำเพิม่
ควำมชุ่มชื นพื นทีป่ำ่



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด้าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด้าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรจัดกำร
น ้ำชุมชน สู่กำร
พัฒนำเกษตรกร
และทอ้งถิ่นอยำ่ง
ยัง่ยนื (พื นทีภ่ำค
ตะวันออก
เฉียงเหนอื) ชุมชน
บำ้นหนองจอก 
ต.มิตรภำพ อ.สีคิ ว 
จ.นครรำชสีมำ
แผนที ่1 ขุดลอก
ฟืน้ฟูล้ำหว้ยคลอง
นอก 
แผนที ่2 
ซ่อมแซมฝำย มข.
 พร้อมทอ่ระบำย
น ้ำ
แผนที ่3 กอ่สร้ำง
ฝำยหนิกอ่
แผนที ่4 ขุดบอ่
หนองผักบุง้
ส้ำรองน ้ำเพิม่
ควำมชุ่มชื นพื นทีป่ำ่

อบต.ด่ำนขุนทด BR0604X06 ขุดลองบงึถนนหกั
นอ้ย

1) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 4,860,000         ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

กรมทรัพยำกรน ้ำ BR0604X07 ขุดลอกบงึถนนหกั
ใหญ่

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 50,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X08 ระบบระบำยน ้ำ
หว้ยคลองแค 
พรัอมอำคำร
ประกอบ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 35,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X09 อำคำรบงัคับน ้ำ
คลองแคเหนอื 
พร้อมอำคำร
ประกอบ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 9,000,000         ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X10 ระบบระบำยน ้ำ
ล้ำหว้ยสำมบำท 
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลกดุพิมำน

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 20,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X11 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลบำ้นเกำ่

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 37,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X12 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองบวัตะ
เกยีด

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 22,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X13 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร กม.
118+400 - 
123+000 เปน็
ช่วง ๆ พร้อม
อำคำรประกอบ 
ควำมยำว 3.5 
กโิลเมตร

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 15,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

หมายเหตุ ทั้งน้ี มโีครงการอ่างเก็บน้้าบ้านกุดนางทอหูก (ท่าอีโต) ตั้งอยูใ่นเขตต้าบลหินดาด อ้าเภอด่านขนุทด  และต้าบลวังโรงใหญ่ อ้าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา พิกัด 47 PRS 0779341 E-1670272 N ระวาง 5339 III ตาม
แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชดุ L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร มพ้ืีนที่รับน้้า 71.03 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 10.24 ล้าน ลบ.ม./ปี (กรณีไมร่วมพ้ืนที่รับน้้าฝนเหนืออ่างเก็บน้้าบ้านซับกระจาย มพ้ืีนที่รับ
น้้าฝน 42.56 ตารางกิโลเมตร และมปีริมาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 6.00 ล้าน ลบ.ม./ปี)  ความจุอ่างฯ ประมาณ 3.47 ล้าน ลบ.ม.  พ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 3,300 ไร่
วงเงิน 315 ล้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า เชือ่มโยงเส้นทางน้้าและแหล่งน้้าอย่างเป็นระบบ และสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชนหรือท้องถ่ินเพ่ือบริหารจัดการน้้าด้วยตนเองได้อย่างยัง่ยืน



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

ปฏริูประบบการบริหารจดัการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมควบคุมมลพิษ  - กรมโรงงานอตุสาหกรรม

 - การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  - องค์การจดัการน ้าเสีย

 - ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัดระยอง  - กองบังคับการต้ารวจภธูรจงัหวัดระยอง

 - ส้านักงานขนส่งจงัหวัดระยอง  - ส้านักงานพลังงานจงัหวัดระยอง

 - ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่13 (ชลบุรี)  - ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดระยอง

 - องค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง  - เทศบาลเมอืงมาบตาพุด

 - เทศบาลต้าบลบ้านฉาง

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.5 (MS1.5)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.6 (MS1.6)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2) การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหลังจากทีด้่าเนินการแกไ้ขปัญหามลพิษได้ส้าเร็จ

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลการปฏบิัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ ม.ค. 64

 
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

BR0604
1. ควบคุม ลด และขจดัมลพิษทีเ่กินค่ามาตรฐาน
2. การประกาศยกเลกิเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65

ผลการจดัล้าดับความส้าคัญของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ ม.ค.64

กลไกการด้าเนินงานของผู้ว่าราชการจงัหวัดในการก้ากบัดูแลการด้าเนินการของเจา้พนักงานท้องถิน่ ม.ค. 64

การเสนอขอตั งงบประมาณโครงการ / กจิกรรม ของหน่วยงานทีด้่าเนินการตามแผนปฏบิัติการลดและขจดัมลพิษ เม.ย. 64

ขอ้เสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เกบ็ค่าใช้จา่ย เพือ่ป้องกนัและฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อมจากผู้ทีก่อ่มลพิษส่ิงแวดล้อม
ในเขตควบคุมมลพิษ และวิธีการใช้งบประมาณทีส่ามารถกลับมาด้าเนินการเพือ่ลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

ต.ค. 64

ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏบิัติการและมาตรการทีไ่ด้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ ธ.ค. 64

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ก.ย. 65

ธ.ค. 65

ร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกนัและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื นที ่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ ธ.ค. 65
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

 องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
ระยอง

BR0604X01 โครงการกอ่สร้างระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นทีเ่ขต
ควบคุมมลพิษจงัหวัดระยอง (พื นที่
จดัการน ้าเสียเทศบาลนครระยอง)

มรีะบบรวบรวม
และระบบบ้าบัด
น ้าเสียทีม่ี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 804,000,000 ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS 1.4 แผนการปฏรูิป
ประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการปฏรูิป
ระบบการบริหาร
จดัการเขตควบคุม
มลพิษ

องค์การจดัการน ้าเสีย 
และเทศบาลต้าบลบ้านฉาง

BR0604X02 โครงการกอ่สร้างระบบบ้าบัดน ้า
เสียเทศบาลต้าบลบ้านฉาง

มรีะบบบ้าบัด
น ้าเสียทีม่ี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 73,000,000 ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS 1.4

องค์การจดัการน ้าเสีย 
และเทศบาลเมอืงมาบตาพุด

BR0604X03 โครงการปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสีย
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด

มรีะบบรวบรวมน ้า
เสียทีม่ี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 502,000,000 ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS 1.4

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X04 การก้ากบัดูแลการจดัการน ้าเสีย
จากโรงงานในนิคมอตุสาหกรรม

โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรม
ระบายน ้าเสีย
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 1.4 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัด
ระยอง

BR0604X05 การก้ากบัดูแลการจดัการน ้าเสีย
จากโรงงานนอกนิคมอตุสาหกรรม

โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรม
ระบายน ้าเสีย
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่13 BR0604X06 การก้ากบัดูแลการจดัการน ้าเสีย
จากอาคารขนาดใหญ่

อาคารขนาดใหญ่
ระบายน ้าเสีย
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X08 การควบคุมโรงงานอตุสาหกรรม
ในนิคมอตุสาหกรรมใหด้้าเนินการ
แกไ้ขปัญหาการปนเปือ้นสาร 
VOCs ในดินและน ้าใต้ดินตาม
กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงอตุสาหกรรมว่าด้วยการ
ควบคุมการปนเปือ้นดินและน ้าใต้
ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น ้าใต้ดินในเขต
นิคมอตุสาหกรรม
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัด
ระยอง

BR0604X09 การควบคุมโรงงานอตุสาหกรรม
นอกนิคมอตุสาหกรรมให้
ด้าเนินการแกไ้ขปัญหาการ
ปนเปือ้นสาร VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินตามกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมว่า
ด้วยการควบคุมการปนเปือ้นดิน
และน ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น ้าใต้ดินในบริเวณ
โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรม
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X10 การก้ากบัดูแลโรงงานอตุสาหกรรม
ในนิคมอตุสาหกรรม ใหส่้งกาก
อตุสาหกรรม ทั งประเภทอนัตราย
และไมอ่นัตรายเขา้สู่โรงงานก้าจดั
กากอตุสาหกรรม

โรงงาน
อตุสาหกรรมใน
นิคมอตุสาหกรรม
ก้าจดักาก
อตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตราย
และไมอ่นัตราย
ถกูหลักวิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัด
ระยอง

BR0604X11 การก้ากบัดูแลโรงงานอตุสาหกรรม
นอกนิคมอตุสาหกรรม ใหส่้งกาก
อตุสาหกรรมทั งประเภทอนัตราย
และไมอ่นัตรายเขา้สู่โรงงานก้าจดั
กากอตุสาหกรรม

โรงงาน
อตุสาหกรรมนอก
นิคมอตุสาหกรรม
ก้าจดักาก
อตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตราย
และไมอ่นัตราย
ถกูหลักวิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X12 การพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแกไ้ขปัญหาสาร VOCs 
ในอากาศ

กฎหมาย 
มาตรฐาน 
มาตรการแกไ้ข
ปัญหาสาร VOCs 
ในอากาศ

2565 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

กรมโรงงานอตุสาหกรรม BR0604X13 การจดัท้ากฎหมายควบคุมการ
ระบายไอสาร VOCs จากการ
ประกอบกจิการ ถงัเกบ็และจากหอ
เผาทิ งของโรงงานอตุสาหกรรม 
และได้มกีารเสนอโครงการจดัท้า
ระบบการรายงานสารอนิทรีย์
ระเหยในกจิกรรมหอเผาทิ ง ถงักกั
เกบ็ และการซ่อมบ้ารุง เพือ่เป็น
ระบบรองรับในการรายงานผล 
จดัเกบ็ขอ้มลู และประมวลผล
ขอ้มลู โดยเป็นด้าเนินการจดัท้า
กฎหมายและจดัท้าระบบควบคู่กนั
ไป

กฎหมายควบคุม
การระบายไอสาร
 VOCs จากการ
ประกอบกจิการถงั
เกบ็และจากหอ
เผาทิ งของโรงงาน
อตุสาหกรรม โดย
มรีะบบรายงาน
เพือ่ช่วยในการ
จดัเกบ็ขอ้มลู
ประมวลผลขอ้มลู
 และมกีารจดัการ
ทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อไป

2565 2,500,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X14 การก้ากบัดูแลการระบายสาร 
VOCs ทางอากาศในพื นทีน่ิคม
อตุสาหกรรม อาทิ ท่าเรือ โรงงาน 
คลังน ้ามนั

แหล่งก้าเนิด 
VOCs ทางอากาศ
ในพื นทีน่ิคม
อตุสาหกรรมไม่
กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัด
ระยอง

BR0604X15 การก้ากบัดูแลการระบายสาร 
VOCs ทางอากาศของโรงงานนอก
พื นทีน่ิคมอตุสาหกรรม

โรงงานนอกพื นที่
นิคมอตุสาหกรรม
ไมก่อ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กองบังคับการต้ารวจภธูร
จงัหวัดระยอง

BR0604X16 การก้ากบัดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs 
จากยานพาหนะ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

ส้านักงานขนส่งจงัหวัดระยอง BR0604X17 การก้ากบัดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs 
จากยานพาหนะ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

ส้านักงานพลังงานจงัหวัดระยอง BR0604X18 การก้าหนดมาตรการและก้ากบั
ดูแลการระบายสาร VOCs จาก
สถานีบริการน ้ามนั

สถานีบริการน ้ามนั
ไมก่อ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

500,000

500,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดระยอง

BR0604X19 การก้ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหา
มลพิษในพื นทีม่าบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง

การแกไ้ขปัญหา
มลพิษในพื นที่
มาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง 
จ.ระยอง เป็นไป
ตามแผน 
มาตรการ และ
เป้าหมายทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS2

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X20 โครงการประเมนิผลเพือ่ยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษตามแผนการปฏรูิป
ประเทศ

2565 7,558,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS2 - ขอ้เสนอพื นทีท่ี่
สมควรยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษ
 - ขอ้เสนอการ
ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การ
ประกาศหรือ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ
 - ขอ้เสนอ
มาตรการการ
จดัการ
ส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยนื
ในพื นทีค่วบคุม
มลพิษแทนการ
ประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ
- ขอ้เสนอการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานเขต
ควบคุมมลพิษ


