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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

(72.8643 ลบ.) 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความ
ร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและ

รักษาผลประโยชน์ชาติ (57.937 ลบ.) แผ
นง
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60

 

แผนงานบูรณาการส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนา 

(14.9273 ลบ.) 
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1. โครงการ: ความร่วมมือเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
(57.9370 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : ความร่วมมือเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
(57.9370 ลบ.) 

 
 
 

  
 

1. โครงการ: ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง (14.9273 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง  
(14.9273 ลบ.) 

 
 
 
 
 
  
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทยีมกันในสังคม 

(39.017 ลบ.) 

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา 
ที่ดินทํากิน 

(39.017 ลบ.) 

1) โครงการ: ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อ
ดําเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการ
บริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชาย
เลน (14.556 ลบ.)  
กิจกรรมที่ 1 : สํารวจตรวจสอบจัดทํา
ข้อมูลที่ทํากินและแผนที่ขอบเขตใช้
ที่ดินป่าชายเลน (11.5280 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อ
ดําเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการ
บริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชาย
เลน (3.0280 ลบ.) 

2) โครงการ: ติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตาม
เงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (3.50 ลบ.)  
กิจกรรมที่ 1 : ตดิตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
(3.5000 ลบ.) 

3) โครงการ: ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน
เศรษฐกิจชุมชน (20.961 ลบ.)  
กิจกรรมที่ 1 : ปลูกป่าชายเลนเชิง
เศรษฐกิจในพื้นที่ฟื้นฟูโครงการจัดการ
ที่ดินทํากิน (20.9610 ลบ.) 

 
 

5. ยุทธศาตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(864.4805 ลบ. = ย. 277.6593 + พฐ. 586.8212) 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม 

(29.753 ลบ.) 

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

และภัยพิบัติ (79.9434 ลบ.) 

1. โครงการ: บริหารจัดการขยะทะเล 
(29.753 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการขยะ
ทะเล (29.7530 ลบ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ: บูรณาการจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 
จังหวัด (56.8037 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 
จังหวัด (56.8037 ลบ.) 

2. โครงการ: บริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยน 
แปลงสภาวะภูมิอากาศ (23.1397 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ  (23.1397 ลบ.) 

  
 

7. รายการค่า 
ดําเนินการภาครัฐ 
(420.4847 ลบ.) 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(420.4847 ลบ.) 

ผลผลิตที ่1 : รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
(420.4847 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ
เพื่อสนับสนุนการจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (420.4847 ลบ.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (1,396.8465  ลบ.) (ปรับลดตาม พ.ร.บ.งปม.2560) 

1. วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
2. พันธกิจ:  กําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน  

3 ยุทธศาสตร ์1 รายการ / 8 แผนงาน/ 11 โครงการ/2 ผลผลิต/22 กิจกรรมหลัก วงเงินงบประมาณ 1,396.8465 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน  27.0908 ลบ. คดิเป็น  +1.98% 

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(586.8212 ลบ.) 

1. ผลผลิต: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเลและชายฝั่งทะเล
ได้รับการบริหารจัดการ (586.8212 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  
(96.8036 ลบ.)  
กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
(203.9379 ลบ.)   
กิจกรรมที่ 3 : สํารวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (52.4392 ลบ.)    
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง (166.4807  ลบ.) 
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(12.9426 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 6 : รณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (2.0254 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 7 : อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
(5.20 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 8 : บริหารจัดการและอํานวยการเพื่อสนับสนุนการ
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(46.9918 ลบ.)  

 
  
 

แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(167.9629 ลบ.) 

1. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน (77.4756 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรทาง
ทะเลและป่าชายเลน (66.0180 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 2 : ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฏหมาย (IUU) (11.4576 ลบ.) 

2. โครงการ: ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 (45.5953 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 
2558 (45.5953 ลบ.) 

3) โครงการ: ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 
(44.8920 ล้านบาท)  
กิจกรรมที่ 1 : ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาค
ส่วน (44.8920 ลบ.) 

  
 

ข้อมล ณ ู 2 กนัยายน 2559 

บูฯ วจิยั บูฯ จดัทีดิน บูฯ ขยะ 

กลุ่มเป้าหมายสามารถดําเนินการ
ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงในระดับ

ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(57.937 ลบ.) 

 

องค์ความรู้และงานวิจัยมีการ
นําไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(14.9273 ลบ.) 

1. พื้นที่ป่าได้รับการสาํรวจ ตรวจสอบ 
เพื่อให้ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ที่ดินอย่าง
ถูกต้อง (14.556 ลบ.) 
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการ
จัดการที่ดินของรัฐอยา่งเป็นธรรม 
(3.50 ลบ.) 
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปลูกป่า
เศรษฐกิจ(20.961 ลบ.) 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและระบบ
บําบัดน้ําเสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(29.753 ลบ.) 

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองค์ความรู้
และสามารถปรับตัวรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(79.9434 ลบ.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

(420.4847 ลบ.) 

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ 

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
(586.8212 ลบ.) 

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(167.9629 ลบ.) 
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การขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (57.937 ลบ.) 

 

องค์ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัย 
สามารถนําไปใช้ในการบริหาร
จัดการและบริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทั่วถึง 

(14.9273 ลบ.) 

1. พื้นที่ป่าชายเลนไดร้ับการสํารวจ 
ตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างถูกต้อง (14.556 ลบ.) 
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการ
จัดการที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนของรัฐอย่าง
เป็นธรรม(3.50 ลบ.) 
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปลูกป่า
ชายเลนเชิงเศรษฐกิจ(20.961 ลบ.) 

พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผ่านกลไกการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ที่มีประสิทธิภาพ

(29.753 ลบ.) 

พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้ สําหรับ
จัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 

และการกัดเซาะชายฝั่ง  
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาวะภูมิอากาศ 
(79.9434 ลบ.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการภาครัฐ 
(420.4847 ลบ.) 

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน  
ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(586.8212 ลบ.) 

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน  
ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(167.9629 ลบ.) 
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