
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผงัความเชือ่มโยงยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจา่ย  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1,412.8534 ลบ.) 

2. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนั  (14.1105 

ลบ.) 

ยทุธศาสตรท์ ี ่8 การ
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
วจิยัและนวตักรรม 
(13.6905 ลบ.) 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
(948.7198 ลบ.) 

ยทุธศาสตรท์ี ่2  
ดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ
13.6905 ลบ.) 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรด์า้นการจดัการนํา้และสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทเีป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
(948.7198 ลบ.) 

 

5. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(948.7198 ลบ.) 

 

ยทุธ 
ศาสตร์
ชาต ิ 
20 ปี 

 
 
 
 
 
 
แผนฯ 12 เป้าหมายที ่1 รักษาและฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ

ตวัชีว้ดั : 1.1 สดัสว่นพืน้ทีป่่าไมเ้ป็นรอ้ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ 
แบง่เป็นพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ รอ้ยละ 25 พืน้ที ่ป่าเศรษฐกจิ รอ้ยละ 15 
พืน้ทีป่่าชายเลนเพิม่จาก 1.53 ลา้นไร ่เป็น 1.58 ลา้นไร ่พืน้ทีป่ลกู
และฟ้ืนฟ ูป่าตน้น้ําเพิม่ขึน้ 
           1.2 จํานวนชนดิพันธุแ์ละประชากรของสิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่น
ภาวะถกูคกุคาม หรอืใกลส้ญูพันธุ ์
           1.3 แผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรัฐ (โครงการ One Map) ที่
แลว้เสร็จมกีารประกาศใชแ้ละจํานวนพืน้ทีจั่ดทีด่นิทํากนิใหช้มุชน 
 

เป้าหมายที ่4 เพิม่
ประสทิธภิาพการลดกา๊ซ
เรอืนกระจกและขดี
ความสามารถในการ
ปรับตัวตอ่การ
เปลีย่นแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศ 
ตวัชีว้ดั : 4.1 ปรมิาณ
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ในภาคพลังงาน และ
คมนาคมขนสง่ลดลงไม่
นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 7 ของ
การปลอ่ยในกรณีปกต ิ
ภายในปี 2563 

ยทุธ 
ศาสตร์
จดัสรร
งบ 
ประมาณ 

เป้าหมาย
การ

ใหบ้รกิาร
กระทรวง 

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความ
เขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีอง
ประเทศ 
ตัวชีว้ัด : สดัสว่นการลงทนุ
วจัิยและพัฒนาใน
อตุสาหกรรม ยทุธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ : 
งานวจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้: ระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร 
และระบบมาตรฐาน เพิม่
เป็น 55 : 25 : 20 
 

4. ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งโอกาสและความ
เสมอภาคทางสงัคม 

(8.1870 ลบ.) 

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การสรา้ง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มลํา้ทางสงัคม 

(8.1870 ลบ.) 

เป้าหมายที ่3 เพิม่
ศักยภาพชมุชนและ
เศรษฐกจิฐานรากใหม้ี
ความเขม้แข็งเพือ่ให ้
ชมุชนพึง่พาตนเองและ
ไดรั้บสว่นแบง่
ผลประโยชนท์าง
เศรษฐกจิมากขึน้ 
ตัวชีว้ัด : 3.2 ดัชนชีมุชน
เขม้แข็งเพิม่ขึน้ในทกุภาค 
           3.3 มลูคา่สนิคา้
ชมุชนเพิม่ขึน้ 

ยุทธศาสตรท์ ี ่4 ดา้นการ
แกไ้ขปญัหาความยากจน
ลดความเหลือ่มลํา้และ
สรา้งการเตบิโตจาก
ภายใน (8.1870 ลบ.) 

1. จดัการป่าไม้
และความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพ 

1. จดัการป่าไมแ้ละ
ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

1 จดัการป่าไมแ้ละความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

3. จดัการมลพษิและ
สิง่แวดลอ้ม 

 

5. ลดผลกระทบ
จากการ
เปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและ 
ธรณีบตัภิยั

6. เสรมิสรา้งความเขม้แข็งดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เพือ่การพฒันาในระดบัภมูภิาค 

 

เป้าหมายที ่1 รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ตวัชีว้ดั : 1.1 สดัสว่นพืน้ทีป่่าไมเ้ป็นรอ้ยละ 
40 ของพืน้ทีป่ระเทศ แบง่เป็นพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ 
รอ้ยละ 25 พืน้ที ่ป่าเศรษฐกจิ รอ้ยละ 15 พืน้ที่
ป่าชายเลนเพิม่จาก 1.53 ลา้นไร ่เป็น 1.58 
ลา้นไร ่พืน้ทีป่ลกูและฟ้ืนฟ ูป่าตน้น้ําเพิม่ขึน้ 
           1.2 จํานวนชนดิพันธุแ์ละประชากรของ
สิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่นภาวะถกูคกุคาม หรอืใกลส้ญู
พันธุ ์
 

เป้าหมาย
การ

ใหบ้รกิาร
หนว่ย 
งาน 

1.องคค์วามรูแ้ละ
งานวจิยัสามารถ
นําไปใชใ้นการ
บรหิารจดัการ
ทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
13.6905 ลบ.) 

2.กลุม่เป้าหมายและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มี
การใชป้ระโยชน์
พืน้ทีแ่ละทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
อยา่งถกูตอ้ง เป็น
ธรรม และเป็นไป
ตามหลกัวชิาการ  
(8.1870 ลบ.) 

4.ทรพัยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล 
และป่าชายเลน ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
ไดร้บับรหิารจดัการอยา่งมี
ประสทิธภิาพเพือ่การอนรุกัษแ์ละ
ใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื 
(318.6811 ลบ.) 

 
 

5.ทรพัยากรทาง
ทะเล ชายฝั่งทะเล 
และป่าชายเลน ไดร้บั
การคุม้ครอง อนรุกัษ ์
และฟ้ืนฟอูยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ 
(457.1380 ลบ.)  
(แผนงานพืน้ฐาน)  

 

6.พืน้ทีเ่ป้าหมายมี
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ดขี ึน้ ผา่นกลไกการ
บรหิารจดัการ
ทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
(49.9800 ลบ.) 
 

3.พฒันาเครือ่งมอื และ
องคค์วามรู ้สําหรบั
จดัการระบบนเิวศทาง
ทะเลและชายฝั่ง และ
การกดัเซาะชายฝั่ง ที่
ไดร้บัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศและภยัพบิตั ิ 
(72.5157 ลบ.) 

8.เสรมิสรา้งความเขม้แข็งดา้น
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพือ่การ

พฒันาในระดบัภูมภิาค 
(50.4050 ลบ.)  

 
 

รายการคา่ดาํเนนิการ
ภาครฐั (442.2561 ลบ.) 

เป้าหมายที ่3 สรา้งคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มทีด่ ีลดมลพษิ และ
ลดผลกระทบตอ่สขุภาพของ
ประชาชนและระบบนเิวศ 
ตวัชีว้ดั : 3.1 สดัสว่นของขยะ
มลูฝอยชมุชนไดรั้บการจัดการ
อยา่งถกูตอ้งและนําไปใช ้
ประโยชนไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 
สดัสว่นของเสยีอนัตรายชมุชน
ทีไ่ดรั้บการกําจัดอยา่งถกูตอ้ง
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 และกาก
อตุสาหกรรมอนัตรายทัง้หมด
เขา้สูร่ะบบการจัดการทีถ่กูตอ้ง 
 

โครงการที ่ 1 : 
ศกึษาวจิยัเพือ่พฒันา
องคค์วามรูใ้นการ
จดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
(4.0365 ลบ.) 
1.9 สนบัสนุนและ
พฒันางานวจิยัดา้น
ป่าไม ้
ตัวชีว้ัด 
- จํานวนองคค์วามรู ้
และงานวจัิยสามารถ
นําไปใชใ้นการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ไมน่อ้ยกวา่ 
1 โครงการ 
- องคค์วามรูแ้ละ
งานวจัิยสามารถ
นําไปใชใ้นการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 90 
โครงการที ่ 2 : 
ศกึษาการเพิม่มลูคา่
การผลติทรพัยากร
และศกัยภาพการกกั
เก็บสารมลพษิของ
ป่าชายเลนและป่า
ชายฝั่ง 9.6540 
ลบ.) 
2.5 บรหิารจดัการ
มลพษิในทะเลและ
ชายฝั่ง 
ตัวชีว้ัด 
- จํานวนองคค์วามรู ้
ดา้นการเพิม่มลูคา่การ
ผลติทรัพยากรและ
ศักยภาพการกกัเก็บ
สารมลพษิของป่าชาย
เลนและป่าชายฝ่ัง ไม่
นอ้ยกวา่ 2 โครงการ 
- องคค์วามรูจ้ากการ
รักษาทรัพยากรป่าชาย
เลนและชายฝ่ังในการ
กกัเก็บสารมลพษิ ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 90 
 

โครงการที ่1 
ตรวจสอบแปลง
ทีด่นิเพือ่ดาํเนนิการ
จดัทีด่นิใหชุ้มชน
และการบรกิารดา้น
การอนุญาตในพืน้ที่
ป่าชายเลน  
(8.1870 ลบ.) 
1.6 แกไ้ขความ
ขดัแยง้ทีด่นิป่าไม ้
ตัวชีว้ัด 
- พืน้ทีป่่าชายเลนที่
ไดดํ้าเนนิการจัดทีด่นิ
ใหช้มุชนไดรั้บการ
ตรวจสอบและตดิตาม
การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
2,000 ไร ่                   
- แปลงทีด่นิไดรั้บการ
ตรวจสอบ ทบทวน
ขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้นตามบัญชี
รายชือ่และผังแปลง
ทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย  
รอ้ยละ 90 
 
 

โครงการที ่ 1 : บรูณา
การการจดัการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหาการ
กดัเซาะชายฝั่งทะเล 
23 จงัหวดั 
(56.0317ลบ.) 
2.10 แกป้ญัหากดั
เซาะชายฝั่ง 
ตวัชีว้ัด 
- การแกไ้ขและป้องกนั
บรรเทาความเดอืดรอ้น
ของชมุชนในพืน้ทีท่ี่
ประสบปัญหาการกดั
เซาะชายฝ่ัง 7 กลุม่หาด 
- ชายฝ่ังทะเลทีถ่กูกดั
เซาะไดรั้บการป้องกนั 
แกไ้ขปัญหา โดยวธิกีาร
ทีเ่หมาะสม
กลุม่เป้าหมายมคีวามพงึ
พอใจ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ย
ละ 80 
-พืน้ทีช่ายฝ่ังทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ังไดรั้บการ
บรหิารจัดการ 2 พืน้ที ่
 
โครงการที ่ 2 : บรหิาร
จดัการทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเพือ่
รองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศ 
(16.4840ลบ.) 
2.4 องคค์วามรูท้าง
ทะเล 
ตวัชีว้ัด  
- ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศไดรั้บ
การศกึษา วเิคราะห ์เพือ่
นําไปสูก่ารบรหิารจัดการ
ตามหลกัวชิาการ 2 ระบบ
นเิวศ 
- รอ้ยละความสาํเร็จของ
การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง ทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศรอ้ยละ 90 
 

โครงการที ่1: เพิม่ประสทิธภิาพการ
อนรุกัษ ์ฟ้ืนฟ ูและป้องกนัทรพัยากร
ทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน 
(134.2123 ลบ.) 
1.3 หยดุย ัง้และป้องกนัการทาํลายป่า
เชงิพืน้ที ่
2.6 บรหิารจดัการประมงทะเล (IUU) 
- ป้องกนัรักษาป่าชายเลนแบบบรูณาการ
ในพืน้ทีว่กิฤต 1.40 ลา้นไร ่
- ทวงคนืพืน้ทีป่่าชายเลนในพืน้ทีบ่กุรกุ 
5,000 ไร ่
- ป้องกนัและปราบปรามรองรับแผนปฏบิตั ิ
การแกไ้ขปัญหาการทําประมงผดิเกฎหมาย 
84 ครัง้

(แผนงานพืน้ฐาน)
ผลผลติที ่1: พืน้ที่
ทรพัยากรทางทะเล 
ชายฝั่งทะเล และป่า
ชายเลน ไดร้บัการ
บรหิารจดัการ 
(457.1380 ลบ.)  
- พืน้ทีป่่าชายเลนไดรั้บ
การบรหิารจัดการ ไม่
นอ้ยกวา่ 1.54 ลา้นไร ่
- ทรัพยากร สตัวท์ะเล
หายาก และระบบนเิวศ
ทางทะเลทีสํ่าคญัไดรั้บ
การประเมนิสถานภาพ 
คุม้ครอง ฟ้ืนฟแูละ
บรหิารจัดการ ไมน่อ้ย
กวา่ 7 ประเภท 
- ระดบัความสําเร็จของ
การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง รวมทัง้
ระบบนเิวศทีสํ่าคญั ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80  
- จํานวนเครือ่งมอืและ
กลไกในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง ทีถ่กู
นําไปใชป้ระโยชน ์ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
  

โครงการที ่2 : ปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขต
ทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่า
ชายเลนอนรุกัษแ์ละทะเล 
(25.0176ลบ.) 
1.2 พฒันากฎหมายเพือ่หยดุย ัง้การ
ทาํลายป่า / เพิม่พืน้ทีป่่า / ลดความ
ขดัแยง้ 
2.12 บรหิารจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองทาง
ทะเลและสตัวท์ะเล 
- จัดทําแผนทีแ่ละเครือ่งหมายแสดงแนว
เขตพืน้ทีป่่าชายเลนอนุรักษ์ 555 ระวาง       
- กําหนดและจัดเตรยีมขอ้มลู (รา่ง) 
ประกาศเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง 12 พืน้ที ่
- รอ้ยละความสาํเร็จของการปรับปรงุแผน
ทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขต
ป่าชายเลน ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 90 

โครงการที ่1 : 
บรหิารจดัการขยะ
ทะเล 
49.9800 ลบ.) 
2.3 บรหิารจดัการ
ขยะในทะเลและ
ชายฝั่ง 
ตัวชีว้ดั:  
- ขยะทะเล ไดรั้บการ
จัดการตามหลัก
วชิาการและ
มาตรฐานสากล 12 
เรือ่ง         
- รอ้ยละความสําเร็จ
ของการดําเนนิงาน
บรหิารจัดการขยะทะเล 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 
- ขยะทะเลไดรั้บการ
จัดการ ไมน่อ้ยกวา่ 
300 ตัน  
 

โครงการที ่1 : แกไ้ขปญัหาทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคตะวนัออก
(32.0083ลบ.)  
2.10 แกป้ญัหากดัเซาะชายฝั่ง 
1.4 เพิม่พืน้ทีป่่าไม ้/1.7   พฒันาการมี
สว่นรว่ม 
- พีน้ทีช่ายฝ่ังทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ัง ไดรั้บการบรหิารจัดการ 2 พืน้ที ่  
- ประชาชนไดรั้บการถา่ยทอดองคค์วามรูก้าร
เพาะชาํกลา้ไมป่้าชายเลน 400 คน 
- ชมุชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายมกีารเพาะชาํกลา้ไม่
ตํา่กวา่  
รอ้ยละ 80  

โครงการที ่2 : พฒันา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม(ภาคกลาง) (2.6041 ลบ.) 
2.10 แกป้ญัหากดัเซาะชายฝั่ง 
1.4 เพิม่พืน้ทีป่่าไม ้/1.7   พฒันาการมี
สว่นรว่ม 
- พีน้ทีช่ายฝ่ังทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ัง ไดรั้บการบรหิารจัดการ 1 พืน้ที ่  
- ประชาชนไดรั้บการถา่ยทอดองคค์วามรูก้าร
เพาะชาํกลา้ไมป่้าชายเลน 200 คน 
- ชมุชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายมกีารเพาะชาํกลา้ไม ้
ไมตํ่า่กวา่  
รอ้ยละ 80  

โครงการที ่3 : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม (ภาคใต)้ (15.7926 ลบ.) 
2.10 แกป้ญัหากดัเซาะชายฝั่ง 
1.4 เพิม่พืน้ทีป่่าไม ้/1.7   พฒันาการมี
สว่นรว่ม 
- พีน้ทีช่ายฝ่ังทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ัง ไดรั้บการบรหิารจัดการ 2 พืน้ที ่  
- ประชาชนไดรั้บการถา่ยทอดองคค์วามรูก้าร
เพาะชาํกลา้ไมป่้าชายเลน 2,050 คน 
- ชมุชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายมกีารเพาะชาํกลา้ไม ้
ไมตํ่า่กวา่ รอ้ยละ 80  
 

โครงการที ่3: ฟ้ืนฟทูรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทุกภาคสว่น (44.8920ลบ.) 
2.9 การอนุรกัษป์ะการงัอยา่งย ัง่ยนื 
- ปะการังไดรั้บการฟ้ืนฟ ูโดยวธิกีารปลกูเสรมิ 150 ไร ่
- หญา้ทะเลไดรั้บการฟ้ืนฟ ูโดยวธิกีารปลกูเสรมิ 60 ไร ่ 
- พืน้ทีป่ะการังและหญา้ทะเล ไดรั้บฟ้ืนฟตูามเกณฑท์ีกํ่าหนด ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
โครงการที ่ 4 : ขบัเคลือ่นการดําเนนิงานตาม พ.ร.บ. .เสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 
(34.4601 ลบ.) 
2.1 การบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลรายจงัหวดั 
- จํานวนเรือ่งตามบทบญัญัตขิอง พ.ร.บ. สง่เสรมิการบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ.2558 ทีดํ่าเนนิการ
แลว้เสร็จ  
ไมน่อ้ยกวา่ 37 เรือ่ง 
- ความสําเร็จของการขับเคลือ่นการดําเนนิงานตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิการบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
พ.ศ. 2558  
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80  
โครงการที ่5 : ตดิตามตรวจสอบการปฎบิตัติามเง ือ่นไขการอนุญาตและตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ ีด่นิ (0.5400 ลบ.) 
1.6 แกไ้ขความขดัแยง้ทีด่นิป่าไม ้
- ตดิตามการปฏบิตัติามเงือ่นไขการอนุญาตและตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิป่าชายเลน จํานวน 2,000 ไร ่
- รอ้ยละความสําเร็จของการตดิตามการปฏบิตัติามเงือ่นไขการอนุญาตและตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิป่าชายเลน ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 
90 
โครงการที ่6 : ความรว่มมอืเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดบัภูมภิาค (66.1686 ลบ.) 
2.11 ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
- จํานวนขอ้ตกลง/ความรว่มมอืเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในระดบัภมูภิาค 5 ขอ้ตกลง/ความรว่มมอื 
- ระดบัความสําเร็จการจัดทําแนวทางความรว่มมอืการจัดการทรัพยากรระหวา่งประเทศ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

โครงการที ่7 : บรหิารจดัการซอ่มแซมทุน่เพือ่การ
อนรุกัษ ์
(13.3905 ลบ.) ***โครงการใหม*่** 
2.12 บรหิารจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลและสตัวท์ะเล 
ตัวชีว้ดั 
- ตดิตัง้และซอ่มแซมทุน่จอดเรอืเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล  
380 จดุ 
- ตดิตัง้ทุน่แสดงแนวเขตทรัพยากรทางทะเล 3,000 เมตร 
- พืน้ทีแ่นวปะการังและหญา้ทะเลทีม่ปัีญหาการถกูทําลายจาก
การทิง้สมอเรอืไดรั้บการแกไ้ขโดยการตดิตัง้ทุน่ผกูเรอืและทุน่
แนวเขต รอ้ยละ 90 

สรุป งบประมาณปี 2562 ประกอบด้วย 1 รายการ (รายจ่ายบุคลากร)  / 1 ผลผลติ  /  16 โครงการ เทียบเท่าผลผลติ แบ่งเป็น 10 โครงการ (ยุทธศาสตร์) / 2 โครงการ (บูฯ วิจัย) 1 โครงการ (บูฯ ขยะ) 3 โครงการ (บูฯ ภาค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ/
โครงการ 

2. แผนงานพืน้ฐาน (457.1380 ลบ.) 
3. แผนงานยทุธศาสตร ์(399.3838 ลบ.) 
4. แผนงานบรูณาการ (63.6705 ลบ.) 
5. แผนงานเชงิพืน้ที ่(50.4050 ลบ.) 

ประเด็น
ปฏิรูป 

1.ดา้นทรพัยากรบก1.ดา้นทรพัยากรบก  
1.1 พฒันาองคก์รสนับสนุนการปฏริปูทรัพยากรป่าไม ้
1.2.พัฒนากฎหมายเพือ่สนับสนุนการหยดุยัง้การทําลาย

ป่าไม ้การเพิม่พืน้ทีป่่าไม ้การจดัระเบยีบและแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ทีด่นิป่าไม ้

1.3 ป้องกนัการทํางานทรัพยากรป่าไมเ้ชงิพืน้ที ่
1.4 เพิม่และพัฒนาพืน้ทีป่่าไมใ้หไ้ดต้ามเป้าหมาย 
1.5 ผลกัดนัพืน้ทีป่่าไมใ้หเ้ป็นมรดกโลก

**1. วสิยัทศัน:์ เป็นองคก์รหลกัในการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใหม้คีวามอดุมสมบรูณ์และย ัง่ยนื ภายในปี 2569  
2. พนัธกจิ: กาํหนดนโยบาย วางแผน และบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยดึหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีเพือ่ใหเ้กดิความสมบรูณ์
และ 
การใชป้ระโยชนท์ีย่ ัง่ยนื 
3. ผลสมัฤทธิแ์ละประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ 
    3.1 พืน้ทีป่่าชายเลนทีม่ทีรพัยากรป่าชายเลนทีส่มบรูณ์ ไดร้บัการสงวน คุม้ครอง ดแูลรกัษา ไมใ่หถ้กูบกุรกุทําลาย ควบคูไ่ปกบัการฟ้ืนฟแูละจดัการใช้
ประโยชนพ์ืน้ที ่
ป่าชายเลนทีเ่ส ือ่มสภาพเพือ่ลดความเหลือ่มลํา้และเสรมิสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาตอิยา่งสมดลุและย ัง่ยนื 
    3.2 ระบบนเิวศและทรพัยากรทางทะเล ไดแ้ก ่ปะการงั หญา้ทะเล รวมท ัง้สตัวท์ะเลหายากไดร้บัการคุม้ครอง อนุรกัษ ์สาํรวจ ประเมนิและฟ้ืนฟใูหค้วาม
สมบรูณ์เพือ่ใหส้ามารถ ดาํรงศกัยภาพเป็นแหลง่อาศยัและเพาะพนัธุส์ตัวน์ํา้วยัออ่น ซึง่ชว่ยเกือ้หนนุตอ่การประมง การทอ่งเทีย่วและการประกอบอาชพี
เกีย่วเนือ่งตลอดจนรกัษาความสมดลุของระบบนเิวศและสิง่แวดลอ้ม 
    3.3 มกีารพฒันาเครือ่งมอื กลไก ฐานขอ้มลูและแผนการจดัการพืน้ทีช่ายฝั่งอยา่งเหมาะสมและทนัสมยั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาการกดัเซาะชายฝั่งทะเลอยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาโดยไมเ่กดิผลกระทบกบัพืน้ทีข่า้งเคยีง 

 

1.6 แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้การ
ครอบครอง/ใชป้ระโยชนท์ีด่นิป่าไม ้

1.7 พฒันาการมสีว่นรว่ม 
1.8 จัดการสตัวป่์าเพือ่พัฒนาระบบนเิวศ 

สงัคม และเศรษฐกจิ 
1.9 สนับสนุนและพัฒนางานวจัิยและ

นวัตกรรม 

2.ดา้นทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2.1 การบรหิารจัดการเขตทรัพยากร ทช. ฝ่ังรายจังหวดั 
2.2 การปรับสมดลุโครงสรา้งองคก์รในการรกัษา 

ผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล 
2.3 การบรหิารจัดการขยะในทะเลและชายฝ่ัง  
2.4 การบรหิารจัดการองคค์วามรูท้างทะเล  
2.5 การบรหิารจัดการมลพษิในทะเลและชายฝ่ัง  
2.6 การบรหิารจัดการการประมงทะเล 
2.7 การบรหิารจัดการทรัพยากรสนิแร/่แหลง่พลงังาน 

2.8 การแบง่เขตการใชป้ระโยชนจ์าก ทช. ตามแนวคดิ
การวางแผนเชงิพืน้ทีท่างทะเล (Marine Spatial 
Planning: MSP) 

2.9 การอนุรักษ์ปะการังอยา่งยัง่ยนื  
2.10 การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ  
2.11 การสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศ  
2.12 การบรหิารจัดการพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลและสตัว์

ทะเล 
2.13 การปรับปรงุแกไ้ขกฎหมายทางทะเลใหท้ันสมยั 

3.ดา้นความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

3.1 พฒันาคลงัขอ้มลูทรัพยากร
ชวีภาพระดบัชาต ิ

3.2 จัดทําบญัชรีายการทรัพยากร
ความหลากหลายทางชวีภาพ
และแหลง่ตวัอยา่ง 

 


