แผนปฏิบัติ (Action Plan) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 20 ปี (ปี 2560 – 2579)
แผนปฏิบัติการ 60
(Action Plan)
เป้าหมาย/ กิจกรรม - โครงการ

Phase II
2560 - 2564

ปริมาณงานเป้าหมายที่ปฏิบัติ
Phase III
Phase IV
2565 - 2569
2570 - 2574

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเล
1.6260 ล้านไร่
1.5954 ล้านไร่
1.1 สงวน คุ้มครอง ดูแล รักษาพื้นที่ ป่าชายเลน
1.2 จัดทําแผนที่ (OneMap) และเครือ่ งหมายแนวเขต
48 กลุ่มป่า
พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
เป้าหมายที่ 2 การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากพื้นที่เสื่อมโทรม
70,000 ไร่
50,000 ไร่
2.1 ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน
78,000 ไร่
54,000 ไร่
2.2 เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเล
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3.1 จัดทําทุ่นแนวเขต
3.2 ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล
3.3 จัดทําและวางปะการังเทียม
3.4 ฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ

40 แห่ง
250,000 ต้น/ กอ
75 แห่ง
1,440,000 กิ่ง

1.6567 ล้านไร่

Phase V
2575 - 2579
1.6874 ล้านไร่

90,000 ไร่

100,000 ไร่

104,000 ไร่

153,400 ไร่

100 แห่ง

150 แห่ง

200 แห่ง

500,000 ต้น/ กอ

750,000 ต้น/ กอ

150 แห่ง

225 แห่ง

300 แห่ง

4,320,000 กิ่ง

5,760,000 กิ่ง

2,880,000 กิ่ง

เป้าหมายที่ 4 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
2,800 ชุมชน/ 55,000 ไร่
1,000 ชุมชน/ 20,000ไร่ 2,000 ชุมชน/ 10,000 ไร่

1,000,000 ต้น/ กอ

4.1 จัดที่อยูอ่ าศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน

ตามนโยบาย คทช.
64,000 ไร่
48,000 ไร่
4.2 จัดที่ทํากินให้ผยู้ ากไร้ตามนโยบายคทช. และ
17,000 ไร่
อนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมาย
5,000 ไร่
5,000 ไร่
1,500 ไร่
4.3 จัดทํามาตรการหลักเกณฑ์สําหรับการจัดระเบียบ
การอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน (กรณี
อนุญาตเพื่อเก็บหาผลประโยชน์)
90,000 ไร่
80,000 ไร่
70,000 ไร่
4.4 ตรวจติดตามการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและบริการ
ด้านการอนุญาต
เป้าหมายที่ 5 ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ
1,800 ตัว
1,200 ตัว
600 ตัว
5.1 บริหารจัดการสัตว์ทะเลหายาก
5.2 บริหารจัดการขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยว/ ระบบ
นิเวศทางทะเลทีส่ ําคัญ

240พื้นที่/ 60 เรื่อง

480พื้นที่/ 120 เรื่อง

720 พื้นที่/ 180 เรื่อง

80,000 ไร่

END STATE 20 ปี
(60 - 79)
- ทรัพยากรป่าชายเลนมีความสมบูรณ์มากขึ้นและมีพื้นที่เพิ่มขึ้น
เป็น 1.6874 ล้านไร่ ภายในปี 2579
- จัดการปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับการซ้อนทับของแนวเขต
ที่ดินระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน และระหว่างรัฐกับราษฎรแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ ภายในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

- ความสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญ
เพิ่มขึ้น ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 – 9 ภายใน 20 ปี
- มีพื้นที่อนุรกั ษ์และคุ้มครองทางทะเลร้อยละ 10 ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 (SDGs)
- มีการบูรณาการ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกํากับ
ควบคุมและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพการทดแทนและเป็นไปตามหลักวิชาการ
- ศักยภาพและขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเลได้รับการพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐานสากล
- ลดความเหลี่ยมล้ําในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน
โดยราษฎรผู้ยากไร้ ได้อยู่อาศัยหรือทํากินในพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพ
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 2,800 ชุมชน จํานวน 70,000 ครัวเรือน
เนื้อที่ ~ 80,000 ไร่

100,000 ไร่

2,400 ตัว
960 พื้นที่/ 240 เรื่อง

- เพิ่มอัตราการรอดตายของสัตว์ทะเลหายากที่ประสบภัยคุกคาม
- เพิ่มจํานวนสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
- มลพิษทางทะเลและขยะทะเลได้รับ การจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนปฏิบัติการ 60
(Action Plan)
เป้าหมาย/ กิจกรรม - โครงการ

Phase II
2560 - 2564

ปริมาณงานเป้าหมายที่ปฏิบัติ
Phase III
Phase IV
2565 - 2569
2570 - 2574

Phase V
2575 - 2579

END STATE 20 ปี
(60 - 79)

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนัยสําคัญ
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั คิ วามสูญเสียและทรัพย์สนิ ที่เกิดจากสาธารภัยลดลงนัยสําคัญ
40 พื้นที่
- ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการและป้องกัน/แก้ไข
30 พื้นที่
1. งานศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบ เทคนิค องค์ความรู้
20 พื้นที่
10 พื้นที่
ปัญหาโดยวิธีการ เทคนิค เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและ
ฐานข้อมูล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
60 กม.
เหมาะสมกับกายภาพของชายฝั่ง และระบบหาด
55 กม.
50 กม.
เซาะชายฝัง่ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพพื้นที่
45.3 กม./ 5 พื้นที่
- มีระบบการจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
2. งานด้านบรรเทา ป้องกัน และฟื้นฟูชายฝั่งที่ได้รับ
สู
ญ
เสีย/ความเสียหายของทรัพย์สิน และผู้อยู่อาศัยหรือทากินใน
62 พื้นที่
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝัง่
50 พื้นที่
40
พื
น
้
ที
่
พื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ
30 พื้นที่
3. งานด้านบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเชิง
23 จังหวัด
นโยบายและกฎหมาย
23 จังหวัด
23
จั
ง
หวั
ด
4. ด้านส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
23 จังหวัด
กัดเซาะชายฝัง่ (เอกสาร คู่มือ/สื่อออนไลน์/แถลงข่าว)
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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- เจ้าหน้าที่มีความพร้อม (ปรับความคิด + พัฒนาความรู้) เพื่อให้เป็น
10,000 คน
7,500 คน
5,000 คน
6.1 พัฒนาบุคลากร/ กลุ่มเป้าหมาย
มืออาชีพในการทํางานสนองตอบการปฏิรูปด้านทรัพยากรทางทะเล
2,500 คน
(1) พั ฒ นาทัก ษะความรู้ค วาม สามารถของ
และชายฝั่ง
30,000 คน
22,500 คน
- เปลี่ยน/ ลดความขัดแย้งไปสู่การขยายความร่วมมือของกลุ่มผู้มีส่วนได้
บุคลากร (เป้าหมายสะสม)
15,000
คน
7,500 คน
ส่วนเสีย (stakeholder) ในการใช้ประโยชน์พื้นที่/ ทรัพยากรทางทะเล
(2) เสริมสร้างศักยภาพ/ จิตสํานึกและการมี
และชายฝั่ง
ส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและกลุ่มเป้าหมาย
- สาธารณชนและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมีจิตสํานึก และเข้ามามี
6.2 พัฒนาเครื่องมือ/ กลไก/ กฏระเบียบ
60 พื้นที่
บทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างกว้างขวางทั่วถึง
(1) จัดทํากฎหมายลําดับรอง (กฎกระทรวง
- บรรลุเป้าหมายของการประกาศเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ร้อยละ 100
ป่าชายเลนอนุรกั ษ์/ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทาง
20 เรื่อง
16 เรื่อง
12 เรื่อง
- ประเทศไทยมีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน
ทะเล/ พื้นที่ใช้มาตรการกัดเซาะชายฝัง่ )
8 เรื่อง
(เป้าหมายที่ 14) ≥ ร้อยละ 10
(2) พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- มี เ ครื่ อ งมื อ สํ าหรั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและ
100
เรื
อ
่
ง
80 เรื่อง
60 เรื่อง
(3) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการหลักเกณฑ์
ชายฝั
่งทุกระดับ (ระดับชาติระดับจังหวัด ระดับพื้นที่) ซึ่งสามารถ
30 เรื่อง
ระเบียบเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แปลงไปสู่ก ารปฏิ บัติ ได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้ อ งกับสถานการณ์
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
400 เรื่อง
300 เรื่อง
200
เรื
อ
่
ง
(4) สร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้สําหรับการ
- มีฐานข้อมูลทันสมัย ครอบคลุม และมีองค์ความรู้ใหม่ๆ สําหรับการ
100 เรื่อง
บริหารและการบริการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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