
 
 
 
 
 
 

6 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



6. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 BR0601 เพิม่และพัฒนาพืน้ทีป่า่ไม้ใหไ้ด้ตามเปา้หมาย 1. ทรัพยากรปา่ไม้และทีดิ่นปา่ไม้ของรัฐ ได้รับการปอ้งกนัและถูกบกุรุกลดลง

2. บริหารจัดการพืน้ทปีา่ไม้ใหม้ีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น
3. พืน้ทีเ่ปา้หมายได้รับการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟูและใช้ประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื
4. ใช้ประโยชนจ์ากระบบนเิวศปา่ไม้ในเชิงเศรษฐกจิ

 BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล และชายฝ่ังรายจังหวัด 1. มีร่างแผนทีเ่ขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
2. การจัดท ากฎหมายเพือ่รองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง
3. บรรจุเร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตรการศึกษา

 BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพือ่สร้างเศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีน่อก
เขตชลประทาน

1. เลือกพืน้ทีน่ าร่องด าเนนิการสร้างความเข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพิม่ศักยภาพและทกัษะด้วยองค์ความรู้ เพือ่ให้
ชุมชนมีเคร่ืองมือ และข้อมูลในการวิเคราะหใ์หเ้ข้าใจปญัหาของพืน้ทีต่นสร้างความเข้าใจเร่ืองต้นทนุน้ าและการใช้อยา่ง
สมดุล เนน้ใหชุ้มชนเปน็เจ้าของน้ ามากกว่าการเปน็ผู้ใช้น้ า และมีระบบพีเ่ล้ียงทีช่่วยใหค้ าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทกัษะด้านการจัดการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม    
2. แต่งต้ังคณะท างานในพืน้ที ่เพือ่ร่วมกนัด าเนนิการขับเคล่ือนก าหนดแผนงานการปฏรูปการบริหารจัดการน้ าเพือ่สร้าง
เศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน    
3. ด าเนนิการบริหารจัดการในชุมชนทีเ่หมาะสมกบัภมูิสังคมตามแนวพระราชด าริบริหารจัดการน้ า ดิน ปา่ และพลังงาน
อยา่งบรูณาการ เพือ่เพิม่ความมั่นคงด้านน้ า ทัง้น้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพิม่พืน้ทีป่า่ด้วยวนเกษตร 
เกดิผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทัง้บริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กบั
สภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนกั และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน  
4. ด าเนนิการบริหารจัดการน้ าเพือ่สร้างเศรษฐกจิชุมชนในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึง่ตนเอง
 น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกบัพืน้ทีใ่กล้เคียง เชื่อมโยงและฟืน้ฟูเส้นทางน้ าอยา่งเปน็ระบบในพืน้ที่
เหนอือ่างเกบ็น้ าล าเชิงไกรและเหนอือ่างเกบ็น้ าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

 BR0604 ปฏรูิประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขต
ควบคุมมลพิษมาบตาพุด

1. จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
2. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

สรุปแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR
ชือ่กิจกรรมปฏริูป

ทีส่่งผลตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนทีป่่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมป่าไม้  -  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  -  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง *- ส านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม

 - กรมทรัพยากรน้ า *- กรมทีด่ิน

 - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - กรมทรัพยากรทางธรณี  - กรมธนารักษ์

 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  - กรมสรรพากร

 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

พืน้ที่ป่าไม้ถกูบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

BR0601
1. หยดุยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในทีด่ินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอยา่งมีประสิทธิภาพ
2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนทีส่ีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจ านวนเพ่ิมขึน้
3. จดัระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้เก่ียวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทีด่ินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรม
4. อุตสาหกรรมทีใ่ช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึน้อยา่งเหมาะสม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - กระทรวงการคลัง  (ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ทรัพยากรป่าไม้และทีด่ินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ที่ป่าไม้เพิม่ขึ้น ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

บริหารจดัการพ้ืนทีป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

 พืน้ที่ป่าไม่ได้รับการจัดการอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พ้ืนทีเ่ป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

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

ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไม้เพิม่ขึ้น ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีกลไล/เคร่ืองมือที่เอื้อต่อการสนับสนุนอตุสหากรรมที่ใช้ผลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
MS1, MS2, MS3, MS4 

MS1.1, MS1.2, MS2.1, MS3.1, MS3.2, MS3.3, MS4.1, MS4.2 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมป่าไม้ BR0601X01 โครงการป้องกนั
รักษาป่า พัฒนาและ
เพิม่พืน้ที่สีเขยีว
 - ป้องกนัรักษาป่า 
พัฒนา และเพิม่
พืน้ที่สีเขยีว

1) ป้องกนัรักษาป่า จ านวน 
100,000 ไร่
2) สร้างป่าสร้างรายได้ จ านวน 
15,000 ไร่
3) ปลูกป่าทั่วไปตามมาตรา 25 
จ านวน 1,770 ไร่
4) ปลูกป่าเศรษฐกจิในพืน้ที่ป่า
เอกชน จ านวน 10,000 ไร่
5) จัดต้ังป่าชุมชน 300 ป่าชุมชน
6) จัดท าแผนการจัดการแบ่งเขต
บริเวณการใช้ประโยชน์พืน้ที่ป่า
ชุมชน 6,000 ป่าชุมชน
7) จัดท าแนวกนัไฟในพืน้ที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติ 10,000 กโิลเมตร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 1,170,251,100

 2,944,836,800

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1
(MS 1.1/1.2)

MS3
(MS 3.1/3.3)

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X02 กจิกรรมศูนยข์อ้มูล
และเตือนภัยพิบัติ
ในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์

มีฐานขอ้มูลสถานภาพทรัพยากร
ป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real 
time) และมีการใช้ประโยชน์
ฐานขอ้มูล สถานภาพทรัพยากรป่า
ไม้ฯ ในการก ากบัดูแลพืน้ที่
ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกท าลายอยา่ง
มีประสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 6,105,100

57,515,500

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1
(MS 1.1)

1.3.2

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X03 โครงการปฏิรูป
ระบบลาดตระเวน
พืน้ที่อนุรักษ์ตาม
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/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X04 โครงการรักษา
ความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
 - กจิกรรมป้องกนั
ไม้พะยงูและไม้มีค่า

พืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม้พะยงูและไม้
มีค่า จ านวน 38 พืน้ที่ ได้รับการ
คุ้มครองป้องกนัอยา่งเขม้ขน้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 120,937,200

215,198,000

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบ
ประมาณในปี 65

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X05 โครงการรักษา
ความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กจิกรรมป้องกนั
รักษาป่าแบบบูรณา
การ

หน่วยงานได้รับการจัดต้ังเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองพืน้ที่
ป่าอนุรักษ์ จ านวน 15 หน่วย 25 จุด

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 308,103,100

1,782,965,800

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X06 โครงการพัฒนาและ
ขยายผลพืน้ที่กนัชน
รอบเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า

1) ส่งเสริมเล้ียงวัวในพืน้ที่จ ากดั
รอบป่าภูเขยีว
2) ส่งเสริมปลูกผักหวานเพือ่ลด
การพึง่พิงป่ารอบป่าภูเขยีว
3) ขยายผลไปยงัพืน้ที่ป่าอนุรักษ์อื่น

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

MS1
(MS 1.1)

1.3.4

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X07 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และ
ป้องกนัทรัพยากร
ป่าชายเลน

อตัราการลดลงของพืน้ที่ป่าไม้และ
การท าลายทรัพยากรป่าไม้ไม่
มากกว่าปีกอ่นหน้าและมีแนวโน้ม
ลดลง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        37,952,100 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

MS1
(MS 1.1)

1.3.3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

BR0601X08 โครงการส่งเสริม
การสร้างการเติบโต
อยา่งยั่งยนืจาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

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

MS1
(MS 1.1)

MS3
(MS 3.2/3.3)

MS4
(MS 4.1)

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

จ านวนพืน้ที่สีเขยีวนอกเขตอนุรักษ์
 5,000 ไร่

*- การส ารวจขอ้มูล
และแปรค่าความ
สมบูรณ์ของพืน้ที่สี
เขยีวนอกเขต
อนุรักษ์ (ชุมชนไม้มี
ค่า-ป่าครอบครัว)

ขอ้มูลความสมบูรณ์ของพืน้ที่สี
เขยีวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มี
ค่า-ป่าครอบ ครัว) 8 แปลง

*- การขยาย
เครือขา่ยและการ
บริหารเครือขา่ย
พืน้ที่สีเขยีวนอกเขต
อนุรักษ์

เครือขา่ยและการบริหารเครือขา่ย
พืน้ที่สีเขยีวนอกเขตอนุรักษ์ 4 ภูมิ
นิเวศ

กรมป่าไม้ BR0601X09 โครงการบริหาร
จัดการที่ดินป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- บริหารจัดการที่ดิน
ป่าไม้อยา่งเป็น
ระบบและเป็นธรรม

1) จัดท าการส ารวจพืน้ที่ป่าไม้ถาวร
 80,880 ไร่
2) จัดหาที่ดินท ากนิให้ชุมชน 
200,000 ไร่
3) จัดระเบียบเพือ่การจัดหาที่ดิน
ท ากนิให้ชุมชน 200,000 ไร่
4) จัดที่ดินท ากนิและตรวจสอบ
ติดตามหรือสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 100,000 ไร่
5) หมู่บ้านได้รับการจัดท าแผน
จัดการที่ดินป่าไม้ระดับพืน้ที่ 800 
หมู่บ้าน
6) ร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการ
ประชาพิจารณ์ 34 ป่า

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 193,658,400 

 773,551,100

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2
(MS 2.1)

1.6.1
1.6.2
1.6.3

กรมป่าไม้ BR0601X10 โครงการบริหาร
จัดการที่ดินป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็นธรรม
- โครงการจ้าง
ส ารวจการ
ครอบครองที่ดินป่า
สงวนแห่งชาติ ตาม
มาตรการแกไ้ขปัญหา
ของ คทช. 

ด าเนินการส ารวจการครอบครอง
ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในระดับ
หมู่บ้าน ตามมาตรการแกไ้ขปัญหา
ของ คทช.  จ านวน 7,677 หมู่บ้าน"

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 283,281,300      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2
(MS 2.1)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X11 โครงการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการอนุญาตและตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน

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

MS2
(MS 2.1)

1.6.2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X12 โครงการตรวจสอบ
แปลงที่ดิน เพือ่
ด าเนินการจัดที่ดิน
ให้ชุมชน และการ
บริหารด้านการ
อนุญาติในพืน้ที่ป่า
ชายเลน

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการอนุญาตและตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 13,427,300        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

MS2
(MS 2.1)

1.6.3

กรมที่ดิน BR0601X13 โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ที่มีการบุกรุกเพือ่
ขจัดความยากจน
และพัมนาชนบท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

1) สามารถด าเนินการรังวัดวางผัง
เขตการครอบครองที่ดิน
สาธารณประโยชน์ จ านวน 1,300 
แปลง 800 ครัวเรือน 
2) สามารถจัดท าสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ฐานตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกเพิม่ขึ้น
ในการคมนาคมและขนส่งผลิตผล
ออกจากพืน้ที่ตลอดจนเป็นแหล่งน้ า
ในการอปุโภค บริโภค โดยกอ่สร้าง
ถนนลูกรังรวม 84.10 กโิลเมตร 
และสระน้ า 44,946 ลูกบาศกเ์มตร

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

MS2
(MS 2.1)

MS3
(MS 3.1)

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X14 โครงการฟืน้ฟูพืน้ที่
ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ า) 
ระยะที่ 1 

ปลูกป่าฟืน้ฟูป่าต้นน้ าที่เส่ือมโทรม
ในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ เพือ่เพิม่พืน้ที่ป่า
ไม้ให้ได้ ร้อยละ 40 ของพืน้ที่
ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 70,200,000

117,000,000

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.2)

1.4.1

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X15  - กจิกรรมแกไ้ข
ปัญหาที่ดินในพืน้ที่
อนุรักษ์

ต.ค. 63 -ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 174,837,300

265,353,300

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 2565

MS2
(MS 2.1)

1.6.2จัดระเบียบและแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้เกี่ยวกบัการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
ประเภทอยา่งเหมาะสมและเป็น
ธรรม
เป้าหมายปี 2564 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ที่ จ านวน 1,000,000 ไร่
- การรังวัดและจัดท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 13,000 กโิลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ที่ จ านวน 3,273,726 ไร่
- การรังวัดและจัดท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 15,000 กโิลเมตร
ผลผลิต ได้เขตที่อยู่อาศัยหรือที่ท า
กนิของราษฎรที่ถกูต้องชัดเจน
ผลลัพธ์ของโครงการ
1) สามารถแกไ้ขปัญหา ลดความ
ขดัแยง้การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
ป่าอนุรักษ์
2) ท าให้ทราบขอบเขตการ
ครอบครองที่ดินของราษฎรใน
พืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน และเป็นที่
ยอมรับ
3) แกไ้ขปัญหาที่ดินเพือ่ลดความ
ขดัแยง้ และป้องกนัการบุกรุกป่า
เพิม่เติม อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X16  - กจิกรรมฟืน้ฟู
พืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพ

ปลูกป่าฟืน้ฟูพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพโดยปลูกป่าฟืน้ฟู
โครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ า ปลูกป่า
ไม้ใช้สอยและปลูกป่าเลียนแบบ
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

 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 2565

MS3
(MS 3.2)

1.4.1

องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ BR0601X17 ส่งเสริมการปลูกป่าในพืน้ที่ของ
เกษตรกร ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์-
สิทธิครอบครองทั่วไป เป้าหมาย
ส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 16,000 ไร่

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

MS3
(MS 3.3)

MS4
(MS4.1)

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

กรมทรัพยากรธรณี BR0601X18 โครงการอนุรักษ์
และพัฒนามรดก
ธรณีวิทยาและ
อทุยานธรณีในพืน้ที่
ป่านันทนาการ

แหล่งธรณีวิทยาประเภทถ้ า มรดก
ธรณีและอทุยานธรณีในพืน้ที่ป่า
นันทนาการได้รับการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเป็น
ฐานพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน และ
ท้องถิ่น

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

ตาม พรบ.64

MS3
(MS 3.2)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X19 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่แจ่ม (บ้านแม่ขอ)
 จ านวน 6 แห่ง 
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟืน้ผืนป่า บ้าน
แม่ขอ หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,582,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X20 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่แจ่ม (บ้านแม่ซา)
 จ านวน 10 แห่ง 
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟืน้ผืนป่า บ้าน
แม่ซา หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 35,123,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

โครงการส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกจิ
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนื
- กจิกรรมส่งเสริม
เกษตรกรปลูกบ ารุง
ไม้เศรษฐกจิ

จัดระเบียบและแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้เกี่ยวกบัการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
ประเภทอยา่งเหมาะสมและเป็น
ธรรม
เป้าหมายปี 2564 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ที่ จ านวน 1,000,000 ไร่
- การรังวัดและจัดท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 13,000 กโิลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จัดการพืน้ที่ จ านวน 3,273,726 ไร่
- การรังวัดและจัดท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 15,000 กโิลเมตร
ผลผลิต ได้เขตที่อยู่อาศัยหรือที่ท า
กนิของราษฎรที่ถกูต้องชัดเจน
ผลลัพธ์ของโครงการ
1) สามารถแกไ้ขปัญหา ลดความ
ขดัแยง้การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
ป่าอนุรักษ์
2) ท าให้ทราบขอบเขตการ
ครอบครองที่ดินของราษฎรใน
พืน้ที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน และเป็นที่
ยอมรับ
3) แกไ้ขปัญหาที่ดินเพือ่ลดความ
ขดัแยง้ และป้องกนัการบุกรุกป่า
เพิม่เติม อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X21 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่แจ่ม (บ้านแม่นา
จร) จ านวน 5 แห่ง 
สนับสนุนโครงการ
พลิกฟืน้ผืนป่า บ้าน
แม่นาจร หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,548,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X22 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่แจ่ม (บ้านแม่นา
จรเหนือ) จ านวน 5
 แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแม่นาจร
เหนือ หมู่ที่ 16 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,840,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X23 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่ละอปุ (บ้านแจ่ม
น้อย) จ านวน 6 
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแจ่มน้อย
 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้าน
จันทร์ อ าเภอ
กลัยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,568,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X24 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่ละอปุ (บ้าน
หนองแดง) จ านวน 
7 แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านจันทร์ อ าเภอ
กลัยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X25 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แม่ละอปุ (บ้านแม่
ละอปุ) จ านวน 7 
แห่ง สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแม่ละอปุ
 หมู่ที่ 3 ต าบลแจ่ม
หลวง อ าเภอ
กลัยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.1)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กรมธนารักษ์ BR0601X26 โครงการจัดสร้าง
สวนป่า "เบญจกติิ" 
ระยะที่ 2-3
(การด าเนินงาน
กอ่สร้างสวนป่าแบ่ง
ออกเป็น 2 พืน้ที่)

ได้พืน้ที่สีเขยีวเพิม่ขึ้น ประมาณ 
259 ไร่

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

MS3
(MS 3.3)

1.4.4

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ BR0601X27 โครงการพัฒนา
แหล่งอนุรักษ์ และ
แหล่งเรียนรู้ ฟืน้ฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์
 พันธุ์พืชที่ถกูคุกคาม

1) พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ใน
ภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และ
คุ้มครอง 
2) พันธุ์ไม้ที่เส่ียงต่อการสูญพันธุ์
ได้รับการฟืน้ฟูและคืนถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

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

MS3
(MS 3.2)

- ปฏิรูปด้านความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพ
- ประเด็นปฏิรูปที่ 

3.1 พัฒนา
คลังขอ้มูลทรัพยากร
ชีวภาพระดับชาติ

ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่เกษตรกรรม

BR0601X28 โครงการส่งเสริม
ระบบวนเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน

พืน้ที่วนเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพิม่ขึ้น จ านวน 
45,000 ไร่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย 65

 46,981,000

80,919,400

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3
(MS 3.3)

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูป 4 

เพิม่และพัฒนาพืน้ที่
สีเขยีวในเขตเมือง

และชุมชน

กรมสรรพากร BR0601X29 มาตรการภาษีเพือ่
สนับสนุนโครงการ
ภาคีสนับสนุนป่า
ชุมชนลดโลกร้อน

สนับสนุนภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การบริจาคเงินเพือ่สนับสนุน
โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลด
โลกร้อน

ม.ค. 61 - ธ.ค. 65 -  ไม่ใช้งบประมาณ MS4
(MS 4.2)

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

BR0601X30 การบูรณาการเพือ่
การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
และป้องกนัการ
สูญเสียทรัพยากร
สัตว์ป่า และการ
แกไ้ขปัญหาพิพาท
ระหว่างลิงป่ากบั
มนุษย์

1) สัตว์ป่าใกลู้ญพันธุ์ของประเทศ 
ได้แก ่กระทิง สมเสร็จ เสือปลา 
และพญาแร้ง ที่อาศัยทั้งในและ
นอกถิ่นอาศัยได้รับการจัดการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม รวมถงึ
การจัดการแบบบูรณาการ (One 
Plan Approach) เพือ่ป้องกนัการ
สูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ 
2) มียทุธศาสตร์ต้นแบบส าหรับการ
แกไ้ขปัญหาพิพาทระหว่างลิงป่ากบั
มนุษย์

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

MS4
(MS 4.1/4.2)

กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง
และกรมศุลกากร)

BR0601X31 โครงการทบทวน
อตัราอากรขาออก
ของสินค้าไม้เพือ่ให้
ไทยสามารถส่งออก
และแขง่ขนักบั
ต่างประเทศได้

เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ภาครัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
การปลูก
ไม้เศรษฐกจิเพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขยีว 
สนับสนุนการค้าและพัฒนา
เศรษฐกจิการค้าไม้ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งเพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนั
กบัต่างประเทศ

ม.ค. 64 - ต.ค. 66  ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อื่น

MS4
(MS 4.2)

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2) ตรวจสอบและยนืยนัค่าพิกดัตามร่างแผนที่ฯ

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง)

BR0602X01 โครงการก าหนดเขต
การปกครองของ
จังหวัดทางทะเล

19,368,900       

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจดัการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจงัหวัด BR0602

1) มีความชัดเจนทีเ่ป็นรูปธรรมในการก าหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจงัหวัด และการก าหนดพ้ืนทีท่างทะเลของแต่ละรายจงัหวัดชายทะเล
2) การจดัท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจงัหวัดในทะเลและชายฝ่ัง
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม

จัดท าร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพืน้ที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ .ศ. .... ม.ีค.64 - ก.ย.65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดท าบันทึกขอ้ตกลงคู่จังหวัดและเห็นชอบร่างแผนที่ฯ ร่วมกนั ม.ค.64 - ม.ีค.64

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

รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวขอ้ง ในการจัดท าร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ม.ีค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64 - ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม
** เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS 2.3) เป็นการด าเนินการตามภารกิจปกตขิองหน่วยงาน

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

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

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

MS1, MS2, MS3 MS2.2, MS2.2 MS2.3, MS3.1, MS3.2 MS1.1 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

  1) จัดประชุมเพือ่
รับฟังความคิดเห็น
ของคู่จังหวัด 21 คู่
จังหวัด

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปในพืน้ที่ 22 จังหวัด
และ กทม. ได้รับโอกาสแสดงความ
คิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ก าหนดเขตการ
ปกครองของจังหวัดในทะเล พ.ศ. ... 
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

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

Ms 2.1 / 2.3

  2) อบรมให้ความรู้
เร่ืองเขตการ
ปกครองของจังหวัด
ทางทะเล

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ เกี่ยวกบั
เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

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

65

Ms 3.2

  3) จัดท าหลักหมุด
เพือ่แสดงเขตการ
ปกครองของจังหวัด
ทางทะเลบนบก

มีหลักหมุดถาวรบนบกเพือ่แสดงเขต
การปกครองของจังหวัดทางทะเลบน
บก จ านวน 37 หลักหมุด

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

65

Ms 1.1 / 2.2

กระทรวงศึกษาธิการ
(ส านักบูรณาการกจิการ
การศึกษา
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)

BR0602X02 โครงการขบัเคล่ือน
การสร้างองค์ความรู้
เร่ืองเขตทางทะเล
ของประเทศไทย 
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง และ
ผลประโยชน์ของ
ชาติ ทางทะเล ไปสู่
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษาสังกดั
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก ์ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเด็กนักเรียน 
นักศึกษา ในพืน้ที่ 23 จังหวัดชายทะเล
 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเขตทาง
ทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง และผลประโยชน์
ของชาติ ทางทะเล

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

Ms 3.1 / 3.2

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ส านักงาน
ปลัดกระทรวง)

BR0602X03 โครงการขบัเคล่ือน
การบรรจุขอบเขต
เนื้อหา วิชาเขตทาง
ทะเล และการ
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง
ในสถานศึกษาระดับ
 อดุมศึกษา

ผู้บริหารและผู้ดูแลรับผิดชอบการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศมีความรู้ความเขา้ใจหลักสูตร
และขอบเขตเนื้อหารายวิชาเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังใน
ระดับอดุมศึกษาในทิศทางเดียวกนั

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

Ms 3.1 / 3.2

* จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

การบรหิารจัดการน้้าเพ่ือสรา้งเศรษฐกิจชมุชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด้าเนินการ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน)

กรมชลประทำน

กรมทรัพยำกรน ้ำ

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล

ล้าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4(MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แต่งตั งคณะท้ำงำนในพื นที่ เพื่อร่วมกันด้ำเนินกำรขับเคล่ือนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทำน ส.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

BR0603
การสรา้ง "ชมุชนเขม้แขง็" ทสีามารถพ่ึงพาตวัเอง เปน็แกนน้า และน้าไปสู่การสรา้งเครอืขา่ยการบรหิารจัดการน้้ารว่มกับพ้ืนที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟ้ืนฟู
เส้นทางอย่างเปน็ระบบในพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้้าล้าเชงิไกรและเหนืออ่างเก็บน้้าซับประดู่

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน)

ก้าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด้าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เลือกพื นที่น้ำร่องด้ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพิ่มศักยภำพและทกัษะด้วยองค์ควำมรู้ เพื่อให้
ชุมชนมีเคร่ืองมือ และข้อมูลในกำรวิเครำะหใ์หเ้ข้ำใจปญัหำของพื นที่ตนสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองต้นทนุน ้ำและกำรใช้อย่ำง
สมดุล เน้นใหชุ้มชนเปน็เจ้ำของน ้ำมำกกว่ำกำรเปน็ผู้ใช้น ้ำ และมีระบบพี่เลี ยงที่ช่วยใหค้้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
ควำมรู้ โอกำส สำมำรถพฒันำทกัษะด้ำนกำรจัดกำรน ้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ิย. 64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด้าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนที่เหมำะสมกับภมูิสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน ้ำ ดิน ปำ่ และพลังงำน
อย่ำงบรูณำกำร เพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน ้ำ ทั งน ้ำอุปโภค บริโภค และน ้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพิ่มพื นที่ปำ่ด้วยวน
เกษตร เกิดผลผลิต สร้ำงรำยได้จำกผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทั งบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
ปรับตัวได้กับสภำพอำกำศผันแปรลดผลกระทบจำกสภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตร
ผันผวน

ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพึ่งตนเอง
 น้ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำร่วมกับพื นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟเูส้นทำงน ้ำอย่ำงเปน็ระบบใน
พื นที่เหนืออ่ำงเก็บน ้ำล้ำเชิงไกรและเหนืออ่ำงเก็บน ้ำซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด้าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก้าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ้านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ้านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก้่าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS3, MS4 MS1 MS2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด้าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด้าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ
 (องค์กำรมหำชน)

BR0603X01 1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและกับ
เก็บน ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2) ฟื้นฟปูำ่ต้นน ้ำ

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

64

MS1,MS2,MS3,
MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X02 ขุดลอกอ่ำงเก็บ
น ้ำหว้ยซับประดู่

1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเก็บ
กักน ้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือทอ้งถิ่น 
เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้
อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

หน่วยปอ้งกันและพฒันำปำ่ไม้
สูงเนิน

BR0603X03 กิจกรรมก่อสร้ำง
ฝำยผสมผสำน
ชะลอควำมชุ่มชื่น

1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเก็บ
กักน ้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือทอ้งถิ่น 
เพื่อบริหำรจัดกำร

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

MS2,MS3,MS4

หน่วยปอ้งกันและพฒันำปำ่ไม้
สูงเนิน

BR0603X04 กิจกรรมปลูกปำ่
ฟื้นฟสูภำพปำ่
เส่ือมโทรม

1) ฟื้นฟตู้นน ้ำ
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบ     
3) สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำ
ด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X05 ระบบระบำยน ้ำ
ล้ำหว้ยสำมบำท 
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองกรำด

1) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบ     
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิ่นเพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำ
ด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

อบต.ด่ำนขุนทด BR0603X06 ขุดลองบงึถนนหกั
น้อย

1) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

ก้าหนดโครงการ/การด้าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำรจัดกำร
น ้ำชุมชน สู่กำร
พฒันำเกษตรกร
และทอ้งถิ่นอย่ำง
ยั่งยืน (พื นที่ภำค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ) 
ชุมชนบำ้นหนอง
จอก 
ต.มิตรภำพ อ.สีคิ ว 
จ.นครรำชสีมำ
แผนที่ 1 ขุดลอก
ฟื้นฟลู้ำหว้ยคลอง
นอก 
แผนที่ 2 
ซ่อมแซมฝำย มข.
 พร้อมทอ่ระบำย
น ้ำ
แผนที่ 3 ก่อสร้ำง
ฝำยหนิก่อ
แผนที่ 4 ขุดบอ่
หนองผักบุ้ง
ส้ำรองน ้ำเพิ่ม
ควำมชุ่มชื นพื นที่ปำ่
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด้าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด้าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงกำรจัดกำร
น ้ำชุมชน สู่กำร
พฒันำเกษตรกร
และทอ้งถิ่นอย่ำง
ยั่งยืน (พื นที่ภำค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ) 
ชุมชนบำ้นหนอง
จอก 
ต.มิตรภำพ อ.สีคิ ว 
จ.นครรำชสีมำ
แผนที่ 1 ขุดลอก
ฟื้นฟลู้ำหว้ยคลอง
นอก 
แผนที่ 2 
ซ่อมแซมฝำย มข.
 พร้อมทอ่ระบำย
น ้ำ
แผนที่ 3 ก่อสร้ำง
ฝำยหนิก่อ
แผนที่ 4 ขุดบอ่
หนองผักบุ้ง
ส้ำรองน ้ำเพิ่ม
ควำมชุ่มชื นพื นที่ปำ่

กรมทรัพยำกรน ้ำ BR0603X07 ขุดลอกบงึถนนหกั
ใหญ่

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X08 ระบบระบำยน ้ำ
หว้ยคลองแค 
พรัอมอำคำร
ประกอบ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X09 อำคำรบงัคับน ้ำ
คลองแคเหนือ 
พร้อมอำคำร
ประกอบ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X10 ระบบระบำยน ้ำ
ล้ำหว้ยสำมบำท 
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลกุดพมิำน

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X11 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลบำ้นเก่ำ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X12 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองบวัตะ
เกียด

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0603X13 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร กม.
118+400 - 
123+000 เปน็
ช่วง ๆ พร้อม
อำคำรประกอบ 
ควำมยำว 3.5 
กิโลเมตร

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับ
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

MS2,MS3,MS4

หมายเหต ุทั้งน้ี มีโครงการอ่างเก็บน้้าบ้านกุดนางทอหูก (ท่าอีโต) ตั้งอยู่ในเขตต้าบลหินดาด อ้าเภอดา่นขุนทด  และต้าบลวงัโรงใหญ ่อ้าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา พิกัด 47 PRS 0779341 E-1670272 N ระวาง 5339 III ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L 
7018 ของกรมแผนที่ทหาร มีพ้ืนที่รบัน้้า 71.03 ตารางกิโลเมตร  ปรมิาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 10.24 ล้าน ลบ.ม./ปี (กรณีไม่รวมพ้ืนที่รบัน้้าฝนเหนืออ่างเก็บน้้าบ้านซับกระจาย มีพ้ืนที่รบัน้้าฝน 42.56 ตารางกิโลเมตร และมีปรมิาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 
6.00 ล้าน ลบ.ม./ปี)  ความจอุ่างฯ ประมาณ 3.47 ล้าน ลบ.ม.  พ้ืนที่รบัประโยชน์ประมาณ 3,300 ไร ่วงเงิน 315 ล้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าตน้น้้า เชื่อมโยงเส้นทางน้้าและแหล่งน้้าอยา่งเป็นระบบ และสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรอืท้องถ่ินเพ่ือ
บรหิารจดัการน้้าดว้ยตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

ปฏริปูระบบการบรหิารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมควบคุมมลพษิ  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 - การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  - องค์การจัดการน ้าเสีย

 - ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  - กองบงัคับการต้ารวจภธูรจังหวัดระยอง

 - ส้านักงานขนส่งจังหวัดระยอง  - ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง

 - ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบรีุ)  - ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  - เทศบาลเมืองมาบตาพดุ

 - เทศบาลต้าบลบา้นฉาง

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เปา้หมายย่อยที่ 1.6 (MS1.6)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิหลังจากที่ด้าเนินการแก้ไขปญัหามลพษิได้ส้าเร็จ

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลการปฏบิติังานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพษิ ม.ค. 64

 
แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

BR0604
1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน
2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ผลการจัดล้าดับความส้าคัญของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพษิ ม.ค.64

กลไกการด้าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการก้ากับดูแลการด้าเนินการของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น ม.ค. 64

การเสนอขอตั งงบประมาณโครงการ / กิจกรรม ของหน่วยงานที่ด้าเนินการตามแผนปฏบิติัการลดและขจัดมลพษิ เม.ย. 64

ข้อเสนอในการออกกฎระเบยีบการลงโทษ / เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อปอ้งกันและฟื้นฟส่ิูงแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพษิส่ิงแวดล้อม
ในเขตควบคุมมลพษิ และวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถกลับมาด้าเนินการเพื่อลดและขจัดมลพษิในเขตควบคุมมลพษิ

ต.ค. 64

ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏบิติัการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพษิ ธ.ค. 64

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ก.ย. 65

ธ.ค. 65

ร่างมาตรการพเิศษทางกฎหมายด้านปอ้งกันและควบคุมมลพษิคงไว้ในพื นที่ แทนประกาศเขตควบคุมมลพษิ ธ.ค. 65
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

MS1.6 
MS1, MS2 

MS2.1 MS1.5 MS1.4 MS1.1, MS1.2, MS1.3 MS2.2, MS2.3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

BR0604X01 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ้าบดัน ้าเสียในพื นที่เขต
ควบคุมมลพษิจังหวัดระยอง (พื นที่
จัดการน ้าเสียเทศบาลนครระยอง)

มีระบบรวบรวม
และระบบบ้าบดั
น ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 804,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 1.4 แผนการปฏรูิป
ประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการปฏรูิป
ระบบการบริหาร
จัดการเขตควบคุม
มลพษิ

องค์การจัดการน ้าเสีย 
และเทศบาลต้าบลบา้นฉาง

BR0604X02 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบดัน ้าเสีย
เทศบาลต้าบลบา้นฉาง

มีระบบบ้าบดั
น ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 73,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 1.4

องค์การจัดการน ้าเสีย 
และเทศบาลเมืองมาบตาพดุ

BR0604X03 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสีย
เทศบาลเมืองมาบตาพดุ

มีระบบรวบรวมน ้า
เสียที่มี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 502,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิ่มเติม

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X04 การก้ากับดูแลการจัดการน ้าเสีย
จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม
ระบายน ้าเสีย
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.4 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X05 การก้ากับดูแลการจัดการน ้าเสีย
จากโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรม
ระบายน ้าเสีย
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 BR0604X06 การก้ากับดูแลการจัดการน ้าเสีย
จากอาคารขนาดใหญ่

อาคารขนาดใหญ่
ระบายน ้าเสีย
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X07 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมใหด้้าเนินการ
แก้ไขปญัหาการปนเปื้อนสาร 
VOCs ในดินและน ้าใต้ดินตาม
กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
ควบคุมการปนเปื้อนดินและน ้าใต้
ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น ้าใต้ดินในเขต
นิคมอุตสาหกรรม
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X08 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรมให้
ด้าเนินการแก้ไขปญัหาการ
ปนเปื้อนสาร VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินตามกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่า
ด้วยการควบคุมการปนเปื้อนดิน
และน ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น ้าใต้ดินในบริเวณ
โรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรม
เปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X09 การก้ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม ใหส่้งกาก
อุตสาหกรรม ทั งประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานก้าจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงาน
อุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรม
ก้าจัดกาก
อุตสาหกรรมทั ง
ประเภทอันตราย
และไม่อันตราย
ถูกหลักวิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X10 การก้ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรม ใหส่้งกาก
อุตสาหกรรมทั งประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานก้าจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงาน
อุตสาหกรรมนอก
นิคมอุตสาหกรรม
ก้าจัดกาก
อุตสาหกรรมทั ง
ประเภทอันตราย
และไม่อันตราย
ถูกหลักวิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

กรมควบคุมมลพษิ BR0604X11 การพฒันากฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแก้ไขปญัหาสาร VOCs 
ในอากาศ

กฎหมาย 
มาตรฐาน 
มาตรการแก้ไข
ปญัหาสาร VOCs 
ในอากาศ

2565 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

กรมโรงงานอุตสาหกรรม BR0604X12 การจัดท้ากฎหมายควบคุมการ
ระบายไอสาร VOCs จากการ
ประกอบกิจการ ถังเก็บและจากหอ
เผาทิ งของโรงงานอุตสาหกรรม 
และได้มีการเสนอโครงการจัดท้า
ระบบการรายงานสารอินทรีย์
ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิ ง ถังกัก
เก็บ และการซ่อมบ้ารุง เพื่อเปน็
ระบบรองรับในการรายงานผล 
จัดเก็บข้อมูล และประมวลผล
ข้อมูล โดยเปน็ด้าเนินการจัดท้า
กฎหมายและจัดท้าระบบควบคู่กัน
ไป

กฎหมายควบคุม
การระบายไอสาร
 VOCs จากการ
ประกอบกิจการถัง
เก็บและจากหอ
เผาทิ งของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดย
มีระบบรายงาน
เพื่อช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
 และมีการจัดการ
ทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อไป

2565 2,500,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X13 การก้ากับดูแลการระบายสาร 
VOCs ทางอากาศในพื นที่นิคม
อุตสาหกรรม อาท ิทา่เรือ โรงงาน 
คลังน ้ามัน

แหล่งก้าเนิด 
VOCs ทางอากาศ
ในพื นที่นิคม
อุตสาหกรรมไม่
ก่อปญัหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1.4

ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X14 การก้ากับดูแลการระบายสาร 
VOCs ทางอากาศของโรงงานนอก
พื นที่นิคมอุตสาหกรรม

โรงงานนอกพื นที่
นิคมอุตสาหกรรม
ไม่ก่อปญัหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

กองบงัคับการต้ารวจภธูร
จังหวัดระยอง

BR0604X15 การก้ากับดูแลการระบายมลพษิ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพษิ
และสาร VOCs 
จากยานพาหนะ
เปน็ไปตาม
มาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส้านักงานขนส่งจังหวัดระยอง BR0604X16 การก้ากับดูแลการระบายมลพษิ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพษิ
และสาร VOCs 
จากยานพาหนะ
เปน็ไปตาม
มาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง BR0604X17 การก้าหนดมาตรการและก้ากับ
ดูแลการระบายสาร VOCs จาก
สถานีบริการน ้ามัน

สถานีบริการ
น ้ามันไม่ก่อปญัหา
 VOCs

2564 

2565

500,000

500,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.4

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง

BR0604X18 การก้ากับติดตามการแก้ไขปญัหา
มลพษิในพื นที่มาบตาพดุและ
บริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง

การแก้ไขปญัหา
มลพษิในพื นที่
มาบตาพดุและ
บริเวณใกล้เคียง 
จ.ระยอง เปน็ไป
ตามแผน 
มาตรการ และ
เปา้หมายที่ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.3

กรมควบคุมมลพษิ BR0604X19 โครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขต
ควบคุมมลพษิตามแผนการปฏรูิป
ประเทศ

2565 7,558,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.2
MS 2.3

 - ข้อเสนอพื นที่ที่
สมควรยกเลิกเขต
ควบคุมมลพษิ
 - ข้อเสนอการ
ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การ
ประกาศหรือ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพษิ
 - ข้อเสนอ
มาตรการการ
จัดการ
ส่ิงแวดล้อมที่
ยั่งยืนในพื นที่
ควบคุมมลพษิ
แทนการประกาศ
เขตควบคุมมลพษิ
- ข้อเสนอการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานเขต
ควบคุมมลพษิ
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