
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

6. ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

 BR0601 เพิม่และพัฒนาพืน้ทีป่่าไม้ให้ได้ตาม
เป้าหมาย

1.ทรัพยากรป่าไม้และทีดิ่นป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง
2.บริหารจัดการพืน้ทีป่าไม้ให้มีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้
3.พืน้ทีเ่ป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน
4.ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

22 โครงการ / 12 
หน่วยงาน

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

    5,086,623,800 การบูรณาการเพือ่การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
และป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตวป์่า
 และการแก้ไขปัญหาพิพาทระหวา่งลิง
ป่ากับมนุษย์ / องค์การสวนสัตวแ์ห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

        30,000,000

 BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล และ
ชายฝ่ังรายจังหวดั

1.มีร่างแผนทีเ่ขตการปกครองของจังหวดัทางทะเล
2.การจัดท ากฎหมายเพือ่รองรับการก าหนดเขตจังหวดัในทะเลและชายฝ่ัง
3.บรรจุเร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตร
การศึกษา

1 โครงการ / 1 
หน่วยงาน

          5,744,100 1 โครงการ / 1 
หน่วยงาน

13,624,800        1.โครงการขับเคล่ือนการสร้างองค์ความรู้
เร่ืองเขตทางทะเลของประเทศไทย 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และ
ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ไปสู่การ
เรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธกิาร / 
กระทรวงศึกษาธกิาร
2.โครงการขับเคล่ือนการบรรจุขอบเขต
เนือ้หา วชิาเขตทางทะเล และการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังใน
สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา / 
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วจิัย และนวตักรรม

4,727,160          

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

 BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพือ่สร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในพืน้ทีน่อกเขต
ชลประทาน

1.เลือกพืน้ทีน่ าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิน่ 
เพิม่ศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพือ่ให้ชุมชนมีเคร่ืองมือ และข้อมูล
ในการวเิคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพืน้ทีต่นสร้างความเข้าใจเร่ืองต้นทุนน้ า
และการใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ ามากกวา่การเป็นผู้ใช้น้ า 
และมีระบบพีเ่ล้ียงทีช่่วยให้ค าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส 
สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและ
นวตักรรม    
2.แต่งต้ังคณะท างานในพืน้ที ่เพือ่ร่วมกันด าเนินการขับเคล่ือนก าหนด
แผนงานการปฏรูปการบริหารจัดการน้ าเพือ่สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ทีน่อก
เขตชลประทาน    
3.ด าเนินการบริหารจัดการในชุมชนทีเ่หมาะสมกับภูมิสังคมตามแนว
พระราชด าริบริหารจัดการน้ า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพือ่เพิม่
ความมัน่คงด้านน้ า ทัง้น้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพิม่
พืน้ทีป่่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน 
รวมทัง้บริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพ
อากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคา
ผลิตผลทางการเกษตรผันผวน    
4.ด าเนินการบริหารจัดการน้ าเพือ่สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ทีน่อกเขต
ชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึง่ตนเอง น าไปสู่การสร้างเครือข่าย
การบริหารจัดการน้ าร่วมกับพืน้ทีใ่กล้เคียง เชื่อมโยงและฟืน้ฟูเส้นทางน้ าอย่าง
เป็นระบบในพืน้ทีเ่หนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่

1 โครงการ / 1 
หน่วยงาน

          1,300,000 - - หน่วยปอ้งกันและพัฒนำปำ่ไม้สูงเนิน
1.กิจกรรมก่อสร้างฝายผสมผสานชะลอ
ความชุ่มชื่น
2.กิจกรรมปลูกป่าฟืน้ฟูสภาพป่าเส่ือม
โทรม
อบต.ด่ำนขุนทด
3.ขุดลองบึงถนนหักน้อย
กรมทรพัยำกรน  ำ
4.ขุดลอกบึงถนนหักใหญ่
โครงกำรชลประทำนนครรำชสีมำ
5.ระบบระบายน้ าห้วยคลองแค พรัอม
อาคารประกอบ
6.อาคารบังคับน้ าคลองแคเหนือ พร้อม
อาคารประกอบ
7.ระบบระบายน้ าล าห้วยสามบาท พร้อม
อาคารประกอบ เขตต าบลกุดพิมาน
8.ระบบระบายน้ าล าเชียงไกร ตอนบน
พร้อมอาคารประกอบ เขตต าบลบ้านเก่า
9.ระบบระบายน้ าล าเชียงไกร ตอนบน
พร้อมอาคารประกอบ เขตต าบลหนอง
บัวตะเกียด
10.ระบบระบายน้ าล าเชียงไกร กม.

257,480,000       

บรรลุวตัถุประสงค์ 11.ระบบระบายน้ าล าห้วยสามบาท 
พร้อมอาคารประกอบเขตต าบลหนอง
กราด
12.ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยซับประดู่



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

 BR0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขต
ควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด

1.จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
2.ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

13 โครงการ / 7 
หน่วยงาน

13,000,000         16 โครงการ / 9 
หน่วยงาน

23,058,000        1.โครงการกอ่สร้างระบบรวบรวมและระบบ
บ้าบัดน้้าเสียในพืน้ที่เขตควบคุมมลพิษจังหวดั
ระยอง (พืน้ที่จัดการน้้าเสียเทศบาลนครระยอง)
 / องค์การบรหิารส่วนจังหวัดระยอง
2.โครงการกอ่สร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาล
ต้าบลบ้านฉาง / องค์การจัดการน ้าเสีย 
และเทศบาลต้าบลบ้านฉาง
3.โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธภิาพ
ระบบรวบรวมน้้าเสียเทศบาลเมืองมาบตาพุด /
 องค์การจัดการน ้าเสียและเทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด
4.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการ
พิจารณาประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษทุก
พืน้ที่ (น้าร่องเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด) 
(ทส.) / ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : เป็นโครงการที่ไม่ได้ด้าเนินการ แต่
 ทส. พิจารณาเห็นวา่ควรจะด้าเนินการเพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม

1,384,000,000    



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศ

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไมใ้ห้ไดต้ามเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมป่าไม้  -  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

 - กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพื์ช  -  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน)

 - กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง *- ส านักงานการปฏริปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม

 - กรมทรพัยากรน้ า *- กรมที่ดนิ

 - ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 - กรมทรพัยากรทางธรณี  - กรมการค้าภายในกระทรวงพณชิย์

 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  - กรมธนารกัษ์

 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์  - กรมสรรพากร

 
แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

BR0601
1. หยุดยัง้และป้องกันการท าลายทรพัยากรป่าไมใ้นที่ดนิป่าไมข้องรฐัทุกรปูแบบอย่างมปีระสิทธิภาพ
2. ป่าอนุรกัษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชมุชน และพ้ืนที่สีเขยีวในเขตเมอืงและชมุชนมจี านวนเพ่ิมขึ้น
3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขดัแย้งเก่ียวกับการครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ที่ดนิป่าไมข้องรฐัทุกประเภทอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม
4. อุตสาหกรรมที่ใชผ้ลิตผลจากป่าไมแ้ละสมนุไพรและการบรกิารของระบบนิเวศป่าไมม้อัีตราการขยายตวัเพ่ิมขึ้นอย่างเหมาะสม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 - กระทรวงการคลัง  (ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.๓ (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

พ้ืนที่เป้าหมายไดร้ับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์อยา่งยั่งยนื ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 65

ป่าชมุชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจดัการโดยการมีส่วนร่วม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟูดูแลอยา่งเหมาะสม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

เพิ่มและพัฒนาป่าเศรษฐกจิ และพื้นที่สีเขยีว ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 65

ใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศป่าไมใ้นเชงิเศรษฐกิจ ม.ค. 64 - ต.ค. 6๖

ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไม้เพิ่มขึ้น ม.ค. 64 - ต.ค. 6๖

มีกลไล/เคร่ืองมือที่เอื้อต่อการสนับสนุนอตุสหากรรมที่ใชผ้ลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้ ม.ค. 64 - ต.ค. 6๖

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

บริหารจัดการพ้ืนทีป่าไมใ้ห้มปีระสทิธภิาพเพ่ิมขึ้น ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 65

 พื้นที่ป่าไม่ได้รับการจดัการอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ทรัพยากรป่าไมแ้ละที่ดนิป่าไมข้องรัฐ ไดร้ับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พื้นที่ป่าไม้ถกูบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

MS3,4 MS1,2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมป่าไม้ BR0601X01 โครงการป้องกัน
รักษาป่า พัฒนาและ
เพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีว
 - ป้องกันรักษาป่า 
พัฒนา และเพ่ิม
พ้ืนที่สเีขยีว

1) ป้องกนัรักษาป่า จ านวน 100,000 ไร่
2) สร้างป่าสร้างรายได้ จ านวน 15,000 
ไร่
3) ปลูกป่าทั่วไปตามมาตรา 25 จ านวน 
1,770 ไร่
4) ปลูกป่าเศรษฐกจิในพื้นที่ป่าเอกชน 
จ านวน 10,000 ไร่
5) จดัต้ังป่าชมุชน 300 ป่าชมุชน
6) จดัท าแผนการจดัการแบ่งเขตบริเวณ
การใชป้ระโยชน์พื้นที่ป่าชมุชน 6,000 
ป่าชมุชน
7) จดัท าแนวกนัไฟในพื้นที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติ 10,000 กโิลเมตร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 1,170,251,100

 2,944,836,800

 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS1
MS3

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และ
พันธุ์พืช

BR0601X02 กิจกรรมศูนยข์อ้มลู
และเตอืนภยัพิบัติ
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

มีฐานขอ้มูลสถานภาพทรัพยากร
ป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) 
และมีการใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มูล 
สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ฯ ในการ
ก ากบัดูแลพื้นที่
ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกท าลายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 6,105,100

5๗,๕๑๕,๕๐0

 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS1 1.3.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และ
พันธุ์พืช

BR0601X03 โครงการปฏริูป
ระบบลาดตระเวน
พ้ืนที่อนุรักษ์ตาม
มาตรฐานระบบ
ลาดตระเวนเชงิ
คุณภาพ (Smart 
Patrol System)

พัฒนาและขยายผลระบบลาดตระเวน
เชงิคุณภาพ (SMART Patrol) ทุกกลุ่ม
ป่าอนุรักษ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 195460700

267698800

 เงินนอก
งบประมาณ/เงินได้
แหล่งรายได้อื่น

MS1 1.3.3

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และ
พันธุ์พืช

BR0601X04 โครงรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
 - กิจกรรมป้องกัน
ไมพ้ะยงูและไมม้ค่ีา 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม้พะยงูและไม้มีค่า 
จ านวน 38 พื้นที่ ได้รับการคุ้มครอง
ป้องกนัอยา่งเขม้ขน้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 120,937,200

๒15,๑9๘,000

 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณ
ในปี 2565

MS1 1.3.3

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และ
พันธุ์พืช

BR0601X05 โครงรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
   - กิจกรรมป้องกัน
รักษาป่าแบบบูรณา
การ

หน่วยงานได้รับการจดัต้ังเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ จ านวน 15 หน่วย 25 จดุ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ๓๐๘,1๐๓,๑00

1,๗๘๒,๙๖๕,๘00

 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64
เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS1 1.3.3

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และ
พันธุ์พืช

BR0601X06 โครงการพัฒนาและ
ขยายผลพ้ืนที่กันชน
รอบเขตรักษาพันธุ์
สตัวป์่า

1) ส่งเสริมเล้ียงวัวในพื้นที่จ ากดัรอบป่าภู
เขยีว
2) ส่งเสริมปลูกผักหวานเพื่อลดการ
พึ่งพิงป่ารอบป่าภเูขยีว
3) ขยายผลไปยงัพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่น

ต.ค. 63 - ก.ย. 6๕         272,915,200  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS1 1.3.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X07 โครงการเพ่ิม
ประสทิธภิาพการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ป้องกันทรัพยากร
ป่าชายเลน

อตัราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ไม่มากกว่าปีกอ่น
หน้าและมีแนวโน้มลดลง

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

MS1 1.3.3

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน)

 โครงการสง่เสริม
การสร้างการเตบิโต
อยา่งยั่งยนืจาก
ความหลาก หลาย
ทางชวีภาพ 

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

จ านวนพื้นที่สีเขยีวนอกเขตอนุรักษ์ 
5,000 ไร่

*- การส ารวจขอ้มลู
และแปรค่าความ
สมบูรณข์องพ้ืนที่สี
เขยีวนอกเขต
อนุรักษ์ (ชมุชนไมม้ี
ค่า-ป่าครอบครัว)

ขอ้มูลความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขยีวนอก
เขตอนุรักษ์ (ชมุชนไม้มีค่า-ป่าครอบ 
ครัว) 8 แปลง

BR0601X08 ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  4,500,000  โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1
MS3 MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

*- การขยาย
เครือขา่ยและการ
บริหารเครือขา่ย
พ้ืนที่สเีขยีวนอกเขต
อนุรักษ์

เครือขา่ยและการบริหารเครือขา่ยพื้นที่สี
เขยีวนอกเขตอนุรักษ์ 4 ภมูินิเวศ

กรมป่าไม้ BR0601X09 โครงการบริหาร
จัดการที่ดนิป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- บริหารจัดการที่ดนิ
ป่าไมอ้ยา่งเป็น
ระบบและเป็นธรรม

1) จดัท าการส ารวจพื้นที่ป่าไม้ถาวร 
80,880 ไร่
2) จดัหาที่ดินท ากนิให้ชมุชน 200,000 ไร่
3) จดัระเบียบเพื่อการจดัหาที่ดินท ากนิ
ให้ชมุชน 200,000 ไร่
4) จดัที่ดินท ากนิและตรวจสอบติดตาม
หรือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 
100,000 ไร่
5) หมู่บ้านได้รับการจดัท าแผนจดัการ
ที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ 800 หมู่บ้าน
6) ร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการประชา
พิจารณ์ 34 ป่า

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 193,658,400 

 773,551,100

 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS2 1.6.1
1.6.2
1.6.3

BR0601X08 ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  4,500,000  โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1
MS3 MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมป่าไม้ BR0601X10 โครงการบริหาร
จัดการที่ดนิป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- โครงการจ้าง
ส ารวจการ
ครอบครองที่ดนิป่า
สงวนแห่งชาต ิตาม
มาตรการแก้ไขปัญหา
ของ คทช. 

1. ด าเนินการจา้งลูกจา้งผู้ชว่ยปฏบิัติงาน
เจา้หน้าที่ป่าไม้ในการส ารวจการ
ครอบครองทิ่นป่าสงวนแห่งชาติใน
ระดับหมู่บ้าน ตามมาตรการแกไ้ข
ปัญหาของ คทช. จ านวน 8,000 
หมู่บ้าน (จา้งงาน 4,800 คน)
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาค
ครัวเรือน โดยการจา้งงานให้เกดิรายได้
แกป่ระชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณืการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 283,281,300         
โครงการที่ได้รับ

จดัสรรตาม พรบ.64

MS2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X11 โครงการตดิตาม
ตรวจสอบการ
ปฏบิัตติามเงื่อนไข
การอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน

ต.ค 63 - ก.ย. 64 252,500               
โครงการที่ได้รับ

จดัสรรตาม พรบ.64

MS2 1.6.2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X12 โครงการตรวจสอบ
แปลงที่ดนิ เพ่ือ
ด าเนินการจัดที่ดนิ
ให้ชมุชน และการ
บริหารดา้นการ
อนุญาตใินพ้ืนที่ป่า
ชายเลน

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 18,446,300           
โครงการที่ได้รับ

จดัสรรตาม พรบ.64

MS2 1.6.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมที่ดนิ BR0601X13 โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ที่
มกีารบุกรุกเพ่ือขจัด
ความยากจน
และพัมนาชนบท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

1. สามารถด าเนินการรังวัดวางผังเขต
การครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์ 
จ านวน 1,300 แปลง 800 ครัวเรือน 
2. สามารถจดัท าสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานตามความจ าเป็นและเหมาะสม
กบัสภาพพื้นที่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้นในการคมนาคมและ
ขนส่งผลิตผลออกจากพื้นที่ตลอดจน
เป็นแหล่งน้ าในการอปุโภค บริโภค โดย
กอ่สร้างถนนลูกรังรวม 84.10 กโิลเมตร
 และสระน้ า 44,946 ลูกบาศกเ์มตร

พ.ย. 63 - ก.ย. 64           55,389,500  
โครงการที่ได้รับ

จดัสรรตาม พรบ.64

MS2
MS3

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และ
พันธุ์พืช

BR0601X14  - โครงการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
(ลุ่มน้ า) ระยะที่ 1 

ปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ าที่เส่ือมโทรมใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้
 ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ๗๐,๒๐๐,๐๐๐

๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐

 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3 1.4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และ
พันธุ์พืช

BR0601X15  - กิจกรรมแก้ไข
ปัญหาที่ดนิในพ้ืนที่
อนุรักษ์

จดัระเบียบและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
เกี่ยวกบัการครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภท
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม
เป้าหมายปี 2564 
- การตรวจสอบและการบริหารจดัการ
พื้นที่ จ านวน 1,000,000 ไร่
- การรังวัดและจดัท าเคร่ืองหมายแนว
เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ จ านวน 
13,000 กโิลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565 
- การตรวจสอบและการบริหารจดัการ
พื้นที่ จ านวน 3,273,726 ไร่

ต.ค. 63 -ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 174,837,300

๒๖๕,๓๕๓,๓๐๐

 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS๒ 1.6.2

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และ
พันธุ์พืช

BR0601X16  - กิจกรรมฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่
เสื่อมสภาพ

ปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพโดยปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้าง
ระบบนิเวศต้นน้ า ปลูกป่าไม้ใชส้อยและ
ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ เป้าหมายปี
 2564 จ านวน 10,700 ไร่ 

ต.ค. 63 ถงึ
ก.ย. 64

ต.ค. 64 ถงึ
ก.ย. 65

 ๒๑๖,๙๕๖,๑๐๐

๑,๐๔๕,๘๘๖,๐๐๐

 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3 1.4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ BR0601X17  - ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ของ
เกษตรกร ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ-์สิทธิ
ครอบครองทั่วไป เป้าหมายส่งเสริมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
16,000 ไร่

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

MS3.3
MS๔

1.4.2

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65           87,735,700  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

กรมทรัพยากรธรณี BR0601X18 อนุรักษ์และพัฒนา
มรดกธรณวีทิยา
และอุทยานธรณใีน
พ้ืนที่ป่านันทนาการ

แหล่งธรณีวิทยาประเภทถ้ า มรดกธรณี
และอทุยานธรณีในพื้นที่ป่านันทนาการ
ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน และท้องถิ่น

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

จดัสรรตาม พรบ.64

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X19 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ าแม่
แจ่ม (บ้านแมข่อ) 
จ านวน 6 แห่ง 
สนับสนุนโครงการ
พลกิฟ้ืนผืนป่า บ้าน
แมข่อ หมู่ที่ 11 
ต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จ่ม 
จังหวดัเชยีงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน 
และใชเ้ป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใชดั้บไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,582,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3

 โครงการสง่เสริม
ปลกูไมเ้ศรษฐกิจ
สงัคมและ
สิ่งแวดลอ้มอยา่ง
ยั่งยนื : กิจกรรม
สง่เสริมเกษตรกร
ปลกูบ ารุงไม้
เศรษฐกิจ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X20 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ าแม่
แจ่ม (บ้านแมซ่า) 
จ านวน 10 แห่ง 
สนับสนุนโครงการ
พลกิฟ้ืนผืนป่า บ้าน
แมซ่า หมู่ที่ 2 
ต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จ่ม 
จังหวดัเชยีงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน 
และใชเ้ป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใชดั้บไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 35,123,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X21 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ าแม่
แจ่ม (บ้านแมน่าจร)
 จ านวน 5 แห่ง 
สนับสนุนโครงการ
พลกิฟ้ืนผืนป่า บ้าน
แมน่าจร หมู่ที่ 5 
ต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จ่ม 
จังหวดัเชยีงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า  
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน 
และใชเ้ป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใชดั้บไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,548,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X22 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ าแม่
แจ่ม (บ้านแมน่าจร
เหนือ) จ านวน 5 
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลกิฟ้ืน
ผืนป่า บ้านแมน่าจร
เหนือ หมู่ที่ 16 
ต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จ่ม 
จังหวดัเชยีงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า  
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน 
และใชเ้ป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใชดั้บไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,840,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X23 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ าแม่
ละอุป (บ้านแจ่ม
น้อย) จ านวน 6 
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลกิฟ้ืน
ผืนป่า บ้านแจ่มน้อย
 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้าน
จันทร์ อ าเภอ
กัลยาณวิฒันา 
จังหวดัเชยีงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน 
และใชเ้ป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใชดั้บไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,568,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X24 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ าแม่
ละอุป (บ้านหนอง
แดง) จ านวน 7 แห่ง
 สนับสนุนโครงการ
พลกิฟ้ืนผืนป่า บ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านจันทร์ 
อ าเภอกัลยาณวิฒันา
 จังหวดัเชยีงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน 
และใชเ้ป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใชดั้บไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X25 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ าแม่
ละอุป (บ้านแมล่ะ
อุป) จ านวน 7 แห่ง
 สนับสนุนโครงการ
พลกิฟ้ืนผืนป่า บ้าน
แมล่ะอุป หมู่ที่ 3 
ต าบลแจ่มหลวง 
อ าเภอกัลยาณวิฒันา
 จังหวดัเชยีงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน 
และใชเ้ป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใชดั้บไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมธนารักษ์ BR0601X26 โครงการจัดสร้าง
สวนป่า "เบญจกิติ" 
ระยะที่ 2 3
(การด าเนินงาน
ก่อสร้างสวนป่าแบ่ง
ออกเป็น 2 พ้ืนที)่

ได้พื้นที่สีเขยีวเพิ่มขึ้น
ประมาณ 259 ไร่

 พ.ย. 63 - มี.ค. 65         652,537,000 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

MS3 1.4.4

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ BR0601X27 โครงการพัฒนา
แหลง่อนุรักษ์ และ
แหลง่เรียนรู้ ฟ้ืนฟู
พันธุ์พืชใกลส้ญูพันธ์
 พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

1) พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะ
คุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง 
2) พันธุ์ไม้ที่เส่ียงต่อการสูญพันธุ์ได้รับ
การฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม
ของชมุชน

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64            5,774,000  
โครงการที่ได้รับ

จดัสรรตาม พรบ.64

MS3 1.4.2

ส านักงานการปฏริูปที่ดนิ
เพ่ือเกษตรกรรม

BR0601X28 โครงการสง่เสริม
ระบบวนเกษตร
ในเขตปฏริูปที่ดนิ

พื้นที่วนเกษตร
ในเขตปฏรูิปที่ดินเพิ่มขึ้น จ านวน 
45,000 ไร่

ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔

ต.ค. 64 - ก.ย 65

 46,981,000

80,919,400

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี พ.ศ.
 256๕

MS๓ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นปฏรูิป 4 

เพิ่มและพัฒนาพื้นที่
สีเขยีวในเขตเมือง

และชมุชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมป่าไม้ BR0601X๒9 โครงการศึกษา
ผลกระทบเก่ียวกับ
การสง่ออกไมส้กั
สวนป่า
และไมพ้ะยงู

เพื่อศึกษารายละเอยีด
และผลกระทบเกี่ยวกบัการส่งออกไม้สัก
สวนป่าและไม้พะยงูอนัเนื่องมาจากมติ 
ครม.
เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๓ เร่ืองการขอ
อนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจ าหน่าย
ต่างประเทศ และการขอยกเว้นพิกดั
อตัราอากรส่งออก

 ส.ค. ๖๓ - พ.ย. 63               450,000 งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 256๓

MS๔

กรมสรรพากร BR0601X30 มาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนโครงการ
ภาคีสนับสนุนป่า
ชมุชนลดโลกร้อน

สนับสนุนภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคี
สนับสนุนป่าชมุชนลดโลกร้อน

ม.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๕ -  ไม่ใชง้บประมาณ MS๔

องค์การสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถัมภ์

BR0601X31 การบูรณาการเพ่ือ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และป้องกันการ
สญูเสยีทรัพยากร
สตัวป์่า และการ
แก้ไขปัญหาพิพาท
ระหวา่งลงิป่ากับ
มนุษย์

1. สัตว์ป่าใกลู้ญพันธุ์ของประเทศ ได้แก่
 กระทิง สมเสร็จ เสือปลา และพญาแร้ง
 ที่อาศัยทั้งในและนอกถิ่นอาศัยได้รับ
การจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
รวมถงึการจดัการแบบบูรณาการ (One 
Plan Approach) เพื่อป้องกนัการ
สูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ 
2. มียทุธศาสตร์ต้นแบบส าหรับการ
แกไ้ขปัญหาพิพาทระหว่างลิงป่ากบัมนุษย์

2564 - 2566 ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ขอรับจดัสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 4.1,4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณชิย์

BR0601X32 โครงการพัฒนาและ
สง่เสริมศูนย์
จ าหน่ายสนิค้า
เกษตรชมุชน
(Farm Outlet)

มูลค่าการจ าหน่ายและเจรจาธุรกจิ 
Farm Outletเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3จากปีที่
ผ่านมา

ต.ค.63 - ก.ย.64 ๑๐,๒๘๐,๐๐๐ ลบ. โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS 4.2

กระทรวงการคลงั 
(ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัและ
กรมศุลกากร)

BR0601X33 โครงการทบทวน
อัตราอากรขาออก
ของสนิค้าไมเ้พ่ือให้
ไทยสามารถสง่ออก
และแขง่ขนักับ
ตา่งประเทศได ้			

เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายภาครัฐบาล
ที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกจิเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขยีว สนับสนุนการค้าและพัฒนา
เศรษฐกจิการค้าไม้ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขนักบั
ต่างประเทศ

ภายในกนัยายน
ปี 2564

 ไม่ใชเ้งินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

MS4

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงกลาโหม (กรมอุทกศาสตร์)

 - ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ

 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

 - ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 - กระทรวงศึกษาธกิาร

 - กระทรวงอุดมศึกษาฯ

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) มีความชัดเจนที่เปน็รปูธรรมในการก าหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด และการก าหนดพ้ืนที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล
2) การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรบัการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง
3) การสรา้งการรบัรู ้การสรา้งองค์ความรู ้และการสรา้งความตระหนักรูใ้นเรือ่งเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสรา้งการมีส่วนรว่มของภาคประชาสังคม

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

BR0602การบรหิารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด



ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2) ตรวจสอบและยนืยนัค่าพกิดัตามร่างแผนทีฯ่

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรบัการก าหนดเขตจังหวดัในทะเลและชายฝ่ัง ม.ีค.64 - ก.ย.65

22 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร จดัท าบันทึกขอ้ตกลงคู่จงัหวดัและเหน็ชอบร่างแผนทีฯ่ ร่วมกนั ม.ค.64 - มี.ค.64

รับฟงัความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวขอ้ง ในการจดัท าร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ มี.ค.64 - ก.ย.65

จดัท าร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพืน้ทีเ่ขตการปกครองของจงัหวดัทางทะเล พ .ศ. .... มี.ค.64 - ก.ย.65

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

ม.ค.64 - ก.ย.65

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

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

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ลว้เสรจ็ตามชว่งเวลา
ของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)
 ขึน้อยู่กับความเหมาะสม
** เปา้หมายยอ่ยที ่2.3 (MS 2.3) เปน็การด าเนินการตามภารกิจปกตขิองหน่วยงาน

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

MS1,2,3 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุโครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ
1.โครงการทีไ่ด้รบั

จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรบัจัดสรรงบกลาง

เพ่ิมเติม
3. เสนอขอตัง้

งบประมาณในป ี65
4.เงนินอก

งบประมาณ/แหล่งเงนิ
รายได้อ่ืน

สง่ผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)
MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง)

โครงการก าหนดเขต
การปกครองของ
จังหวดัทางทะเล

19,368,900          

  1) จัดประชมุเพ่ือ
รบัฟังความคิดเห็น
ของคู่จังหวดั 21 คู่
จังหวดั

ม.ีค.64 - ก.ย.64 5,744,100            เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิได้รายได้อ่ืน

Ms 2.1 / 2.3

  2) อบรมให้ความรู้
เรื่องเขตการ
ปกครองของจังหวดั
ทางทะเล

ธ.ค.64 - ก.ย.65 4,705,800            

เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในป ี65

Ms 3.2

  3) จัดท าหลกัหมดุ
เพ่ือแสดงเขตการ
ปกครองของจังหวดั
ทางทะเลบนบก

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

Ms 1.1 / 2.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุโครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ
1.โครงการทีไ่ด้รบั

จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรบัจัดสรรงบกลาง

เพ่ิมเติม
3. เสนอขอตัง้

งบประมาณในป ี65
4.เงนินอก

งบประมาณ/แหล่งเงนิ
รายได้อ่ืน

สง่ผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)
MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษาธกิาร โครงการขบัเคลือ่น
การสรา้งองค์ความรู้
เรื่องเขตทางทะเล
ของประเทศไทย 
ทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง และ
ผลประโยชน์ของ
ชาต ิทางทะเล ไปสู่
การเรยีนการสอนใน
สถานศึกษาสงักัด
ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64 4,137,160            ขอรบัจัดสรรงบกลาง
เพ่ิมเติม

Ms 3.1 / 3.2

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิัย และนวตักรรม

โครงการขบัเคลือ่น
การบรรจุขอบเขต
เน้ือหา วชิาเขตทาง
ทะเล และการ
จัดการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง
ในสถานศึกษาระดบั
 อุดมศึกษา

ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 590,000              ขอรบัจัดสรรงบกลาง
เพ่ิมเติม

Ms 3.1 / 3.2

* จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส้ำนกังำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ  - 

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ  -

กรมชลประทำน  - 

กรมทรัพยำกรน ้ำ  - 

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล  -

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

การสรา้ง "ชมุชนเขม้แขง็" ทสีามารถพ่ึงพาตวัเอง เปน็แกนน า และน าไปสู่การสรา้งเครอืขา่ยการบรหิารจัดการน้ ารว่มกับพ้ืนที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟ้ืนฟู
เส้นทางอย่างเปน็ระบบในพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้ าล าเชงิไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

BR0603การบรหิารจัดการน้ าเพ่ือสรา้งเศรษฐกิจชมุชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน



ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4(MSn)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนที่เหมำะสมกบัภมูสัิงคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน ้ำ ดิน ปำ่ และพลังงำนอย่ำงบรูณำกำร 
เพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน ้ำ ทั งน ้ำอปุโภค บริโภค และน ้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพิ่มพื นที่ปำ่ด้วยวนเกษตร เกดิผลผลิต สร้ำงรำยได้จำก
ผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทั งบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กบัสภำพอำกำศผันแปรลดผลกระทบจำก
สภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนกั และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรผันผวน

ธ.ค. 2564 -ธ.ค. 2565

แต่งตั งคณะท้ำงำนในพื นที่ เพื่อร่วมกนัด้ำเนนิกำรขับเคล่ือนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกจิชุมชนใน
พื นที่นอกเขตชลประทำน

ส.ค.-64

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เลือกพื นที่น้ำร่องด้ำเนนิกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพิ่มศักยภำพและทกัษะด้วยองค์ควำมรู้ เพื่อใหชุ้มชนมเีคร่ืองมอื
 และข้อมลูในกำรวิเครำะหใ์หเ้ข้ำใจปญัหำของพื นที่ตนสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองต้นทนุน ้ำและกำรใช้อย่ำงสมดุล เนน้ใหชุ้มชนเปน็เจ้ำของ
น ้ำมำกกว่ำกำรเปน็ผู้ใช้น ้ำ และมรีะบบพี่เลี ยงที่ช่วยใหค้้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำร ควำมรู้ โอกำส สำมำรถพฒันำทกัษะด้ำนกำร
จัดกำรน ้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ม.ิย.-64

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกจิชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพึ่งตนเอง น้ำไปสู่กำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำร่วมกบัพื นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟเูส้นทำงน ้ำอย่ำงเปน็ระบบในพื นที่เหนอือำ่งเกบ็น ้ำล้ำเชิงไกรและ
เหนอือำ่งเกบ็น ้ำซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

ต.ค. 2564 -ธ.ค. 2565

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
1.โครงการที่ไดร้ับ

จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตั้ง

งบประมาณในป ี65
4.เงินนอกงบประมาณ/

แหล่งเงินรายไดอ่ื้น

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน)

โครงกำรจัดกำรน ้ำชุมชน
 สู่กำรพฒันำเกษตรกร
และท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
(พื นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ชุมชนบ้ำนหนองจอก ต.
มิตรภำพ อ.สีคิ ว จ.
นครรำชสีมำ
แผนที่ 1 ขุดลอกฟื้นฟู
ล้ำห้วยคลองนอก 
แผนที่ 2 ซ่อมแซมฝำย 
มข. พร้อมท่อระบำยน ้ำ
แผนที่ 3 ก่อสร้ำงฝำย
หินก่อ
แผนที่ 4 ขุดบ่อหนอง
ผักบุ้งส้ำรองน ้ำเพิ่ม
ควำมชุ่มชื นพื นที่ป่ำ

1. บรรเทำปญัหำอทุกภยัและกบัเกบ็น ้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2.  ฟื้นฟปูำ่ต้นน ้ำ

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
1.โครงการที่ไดร้ับ

จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตั้ง

งบประมาณในป ี65
4.เงินนอกงบประมาณ/

แหล่งเงินรายไดอ่ื้น

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

โครงการชลประทานนครราชสมีา ขุดลอกอำ่งเกบ็น ้ำ
หว้ยซับประดู่

1.บรรเทำปญัหำอทุกภยัและเกบ็กกัน ้ำ
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  2.เชื่อมโยงเส้นทำง
น ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือ
ทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4

หน่วยปอ้งกันและพัฒนาปา่ไมส้งู
เนิน

กจิกรรมกอ่สร้ำงฝำย
ผสมผสำนชะลอ
ควำมชุ่มชื่น

1.บรรเทำปญัหำอทุกภยัและเกบ็กกัน ้ำ
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 2.เชื่อมโยงเส้นทำง
น ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือ
ทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำร

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

Ms2,Ms3,Ms4

หน่วยปอ้งกันและพัฒนาปา่ไมส้งู
เนิน

กจิกรรมปลูกปำ่
ฟื้นฟสูภำพปำ่เส่ือม
โทรม

1.ฟื้นฟตู้นน ้ำ        2.เชื่อมโยงเส้นทำง
น ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ     
3.สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือ
ทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสมีา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
หว้ยสำมบำท พร้อม
อำคำรประกอบ เขต
ต้ำบลหนองกรำด

1.เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำง
เปน็ระบบ     
2.สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือ
ทอ้งถิ่นเพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
1.โครงการที่ไดร้ับ

จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตั้ง

งบประมาณในป ี65
4.เงินนอกงบประมาณ/

แหล่งเงินรายไดอ่ื้น

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

อบต.ดา่นขนุทด ขุดลองบงึถนนหกันอ้ย 1.เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำง
เปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4

กรมทรัพยากรน้ า ขุดลอกบงึถนนหกั
ใหญ่

1.กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสมีา ระบบระบำยน ้ำหว้ย
คลองแค พรัอม
อำคำรประกอบ

1.กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
 2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
1.โครงการที่ไดร้ับ

จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตั้ง

งบประมาณในป ี65
4.เงินนอกงบประมาณ/

แหล่งเงินรายไดอ่ื้น

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

โครงการชลประทานนครราชสมีา อำคำรบงัคับน ้ำ
คลองแคเหนอื 
พร้อมอำคำรประกอบ

1.กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสมีา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
หว้ยสำมบำท พร้อม
อำคำรประกอบ เขต
ต้ำบลกดุพมิำน

1.กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสมีา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขตต้ำบล
บำ้นเกำ่

1.กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสมีา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขตต้ำบล
หนองบวัตะเกยีด

1.กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
1.โครงการที่ไดร้ับ

จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตั้ง

งบประมาณในป ี65
4.เงินนอกงบประมาณ/

แหล่งเงินรายไดอ่ื้น

สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

1.กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

Ms2,Ms3,Ms4

หมายเหต ุทั้งน้ี มโีครงการอ่างเก็บน้ าบา้นกุดนางทอหกู (ทา่อีโต)  ตั้งอยู่ในเขตต าบลหนิดาด อ าเภอดา่นขนุทด  และต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสค้ิีว จงัหวัดนครราชสมีา พิกัด 47 PRS 0779341 E-1670272 N ระวาง 5339 III ตาม
แผนที่มาตราสว่น 1:50,000 ชดุ L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร มพ้ืีนที่รับน้ า 71.03 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ าทา่ที่ไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 10.24 ลา้น ลบ.ม./ป ี(กรณีไมร่วมพ้ืนที่รับน้ าฝนเหนืออ่างเก็บน้ าบา้นซับกระจาย มพ้ืีนที่รับ
น้ าฝน 42.56 ตารางกิโลเมตร และมปีริมาณน้ าทา่ที่ไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 6.00 ลา้น ลบ.ม./ป)ี  ความจอุ่างฯ ประมาณ 3.47 ลา้น ลบ.ม.  พ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 3,300 ไร่
วงเงิน 315 ลา้นบาท ซ่ึงเปน็โครงการฟ้ืนฟูปา่ตน้น้ า เชื่อมโยงเสน้ทางน้ าและแหลง่น้ าอยา่งเปน็ระบบ และสร้างความเขม้แขง็ใหกั้บชมุชนหรือทอ้งถ่ินเพ่ือบริหารจดัการน้ าดว้ยตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

ปฏริปูระบบการบรหิารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณเีขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมควบคุมมลพิษ  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  - องค์การจัดการน ้าเสีย

 - ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง  - กองบังคับการต้ารวจภธูรจังหวดัระยอง

 - ส้านักงานขนส่งจังหวดัระยอง  - ส้านักงานพลังงานจังหวดัระยอง

 - ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  - ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัระยอง

 - องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง  - เทศบาลเมืองมาบตาพุด

 - เทศบาลต้าบลบ้านฉาง

 
แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

BR0604



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.5 (MS1.5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.6 (MS1.6)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2) การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหลังจากที่ด าเนินการแกไ้ขปัญหามลพิษได้ส าเร็จ

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ควบคุม ลดและขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ต. 65

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

ผลการปฏบิัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ ม.ค. 64

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ ธ.ค. 64

ผลการจดัล าดับความส าคัญของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ ม.ค.64

ม.ค. 64

เม.ย. 64

ต.ค. 64

กลไกการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจงัหวัดในการก ากบัดูแลการด าเนินการของเจา้พนักงานท้องถิ่น

การเสนอขอต้ังงบประมาณโครงการ / กจิกรรม ของหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนปฏบิัติการลดและขจดัมลพิษ 

ขอ้เสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เกบ็ค่าใชจ้า่ย เพื่อป้องกนัและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมจากผู้ที่กอ่มลพิษส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และวิธีการใชง้บประมาณที่สามารถกลับมาด าเนินการเพื่อลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ก.ย. 65

ร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกนัและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่ แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

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
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

 องค์การบริหารสว่นจังหวดัระยอง BR0604X01 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ าบัดน้ าเสยีในพ้ืนที่เขต
ควบคุมมลพิษจังหวดัระยอง (พ้ืนที่
จัดการน้ าเสยีเทศบาลนครระยอง)

มีระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน ้า
เสียที่มีประสิทธิภาพ

2564 - 2566 804,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารจดัการเขต
ควบคุมมลพิษ

องค์การจัดการน้ าเสยี 
และเทศบาลต าบลบ้านฉาง

BR0604X02 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสยี
เทศบาลต าบลบ้านฉาง

มีระบบบ้าบัด
น ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 73,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4

องค์การจัดการน้ าเสยี 
และเทศบาลเมอืงมาบตาพุด

BR0604X03 โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสทิธภิาพระบบรวบรวมน้ าเสยี
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด

มีระบบรวบรวมน ้า
เสียที่มีประสิทธิภาพ

2564 - 2565 502,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

BR0604X04 การก ากับดแูลการจัดการน้ าเสยี
จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมระบาย
น ้าเสียเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 1.4 โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั
ระยอง

BR0604X05 การก ากับดแูลการจัดการน้ าเสยี
จากโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรมระบาย
น ้าเสียเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4 โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณในปี
 65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ 13 BR0604X06 การก ากับดแูลการจัดการน้ าเสยีจาก
อาคารขนาดใหญ่

อาคารขนาดใหญ่
ระบายน ้าเสียเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

BR0604X08 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมให้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาร VOCs 
ในดนิและน้ าใตด้นิตามกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
วา่ดว้ยการควบคุมการปนเปื้อนดนิ
และน้ าใตด้นิภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินในเขตนิคม
อตุสาหกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั
ระยอง

BR0604X09 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรมให้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาร VOCs 
ในดนิและน้ าใตด้นิตามกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
วา่ดว้ยการควบคุมการปนเปื้อนดนิ
และน้ าใตด้นิภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินในบริเวณ
โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

BR0604X10 การก ากับดแูลโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม ให้สง่กาก
อุตสาหกรรม ทั้งประเภทอันตราย
และไมอั่นตรายเขา้สู่โรงงานก าจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงานอตุสาหกรรม
ในนิคมอตุสาหกรรม
ก้าจดักาก
อตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตรายและ
ไม่อนัตรายถกูหลัก
วิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั
ระยอง

BR0604X11 การก ากับดแูลโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรม ให้สง่กาก
อุตสาหกรรมทั้งประเภทอันตราย
และไมอั่นตรายเขา้สู่โรงงานก าจัดกาก
อุตสาหกรรม

โรงงานอตุสาหกรรม
นอกนิคม
อตุสาหกรรมก้าจดั
กากอตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตรายและ
ไม่อนัตรายถกูหลัก
วิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X12 การพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแก้ไขปัญหาสาร VOCs ใน
อากาศ

กฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแกไ้ข
ปัญหาสาร VOCs ใน
อากาศ

2565 เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม BR0604X13 การจัดท ากฎหมายควบคุมการระบาย
ไอสาร VOCs จากการประกอบกิจการ
 ถังเก็บและจากหอเผาทิ้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม และไดม้กีารเสนอ
โครงการจัดท าระบบการรายงาน
สารอินทรียร์ะเหยในกิจกรรมหอเผาทิ้ง
 ถังกักเก็บ และการซ่อมบ ารุง เพ่ือเป็น
ระบบรองรับในการรายงานผล จัดเก็บ
ขอ้มลู และประมวลผลขอ้มลู โดยเป็น
ด าเนินการจัดท ากฎหมายและจัดท า
ระบบควบคู่กันไป

กฎหมายควบคุมการ
ระบายไอสาร VOCs 
จากการประกอบ
กจิการถงัเกบ็และ
จากหอเผาทิ งของ
โรงงานอตุสาหกรรม 
โดยมีระบบรายงาน
เพื่อชว่ยในการ
จดัเกบ็ขอ้มูล 
ประมวลผลขอ้มูล 
และมีการจดัการ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม
ต่อไป

2565 2,500,000 เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

BR0604X14 การก ากับดแูลการระบายสาร VOCs 
ทางอากาศในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
อาทิ ท่าเรือ โรงงาน คลงัน้ ามนั

แหล่งก้าเนิด VOCs 
ทางอากาศในพื นที่
นิคมอตุสาหกรรมไม่
กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั
ระยอง

BR0604X15 การก ากับดแูลการระบายสาร VOCs 
ทางอากาศของโรงงานนอกพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรม

โรงงานนอกพื นที่
นิคมอตุสาหกรรมไม่
กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กองบังคับการต ารวจภธูรจังหวดั
ระยอง

BR0604X16 การก ากับดแูลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs จาก
ยานพาหนะเป็นไป
ตามมาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ส านักงานขนสง่จังหวดัระยอง BR0604X17 การก ากับดแูลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs จาก
ยานพาหนะเป็นไป
ตามมาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ส านักงานพลงังานจังหวดัระยอง BR0604X18 การก าหนดมาตรการและก ากับดแูล
การระบายสาร VOCs จากสถานี
บริการน้ ามนั

สถานีบริการน ้ามัน
ไม่กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มจังหวดัระยอง

BR0604X19 การก ากับตดิตามการแก้ไขปัญหา
มลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณ
ใกลเ้คียง จ.ระยอง

การแกไ้ขปัญหา
มลพิษในพื นที่มาบ
ตาพุดและบริเวณ
ใกล้เคียง จ.ระยอง 
เป็นไปตามแผน 
มาตรการ และ
เป้าหมายที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X20 โครงการประเมนิผลเพ่ือยกเลกิเขต
ควบคุมมลพิษตามแผนการปฏริูป
ประเทศ

 - ขอ้เสนอพื นที่ที่
สมควรยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษ
 - ขอ้เสนอการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประกาศหรือ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ
 - ขอ้เสนอมาตรการ
การจดัการ
ส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยนื
ในพื นที่ควบคุม
มลพิษแทนการ
ประกาศเขตควบคุม
มลพิษ
- ขอ้เสนอการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานเขต
ควบคุมมลพิษ

2565 7,558,000 เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

BR0604X21 โครงการศึกษาความเหมาะสม
ในการพิจารณาประกาศยกเลกิ
เขตควบคุมมลพิษทุกพ้ืนที่ (น าร่อง
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด) (ทส.)
หมายเหต ุ: เป็นโครงการที่ไมไ่ด้
ด าเนินการ แต ่ทส. พิจารณาเห็นวา่
ควรจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรม

จ้านวน 18 พื นที่เขต
ควบคุมพลพิษ

2565 5,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS2
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