สรุปแผนงาน/โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
ลาดับ
1

เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมายที่ 1 ป้องกัน ดูแล รักษา 1. แผนงานป้องกันและฟืน้ ฟู
พื้นที่ป่าให้คงสภาพ ไม่ให้มีการบุก ทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
รุกทาลาย รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกัน
การเกิดไฟป่า
(ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่ามีความสมบูรณ์
และไม่ถูกบุกรุกเพิ่ม – ป่าคงความ
สมบูรณ์ 102.4 – 128 ล้านไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 32 – 40)

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
73,135.9828 1.โครงการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือ
ให้คงอยู่และยั่งยืน
2. โครงการป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ
3.โครงการจัดการป่าต้นน้้าเสื่อมสภาพ
บนพื้นที่สูงชัน
4.โครงการป้องกันและปราบปรามการ
ตัดไม้ท้าลายป่าระดับจังหวัด
5.โครงการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุก
ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน
6.โค รงก าร ป ฏิ บั ติ การบิ น ติ ด ต าม
สถานการณ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อม โดยใช้ อ ากาศยานปี ก ตรึ ง
อากาศยานปีกหมุน(เฮลิคอปเตอร์)

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

11,175.0000 กรมป่าไม้
36,240.9828 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช
23,245.0000 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1,535.0000 ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
700.0000 ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
240.0000 ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ลาดับ

เป้าหมาย

แผนงาน
2. แผนงานป้องกันและควบคุม
ไฟป่า

3. แผนงานพัฒนาระบบริหาร
จัดการ พื้นที่ป่า

4. แผนงานคุ้มครองและ
อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
18,813.3695 1.โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
2.โครงการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์
4,118.1100 1.โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็น
มรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่
คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.โครงการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ ระยะ
20 ปี
3.โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรั ฐ แบบบู ร ณ าการ มาตราส่ ว น
1:4,000 (One Map) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ป่าอนุรักษ์
4. โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรั ฐ แบบบู ร ณ าการ มาตราส่ ว น
1:4,000 (One Map) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับป่าสงวนแห่งชาติ
6,420.8994 1.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสัตว์ป่า
2.โครงการจัดการสัตว์ป่าตามอนุสญ
ั ญา
(CITES)
3.โครงการดูแลช้างส้าคัญจากส้านักพระราชวัง
4.โครงการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย
ด้วยการเลี้ยงดู บริบาล การจัดการพื้นที่

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1,912.4600 กรมป่าไม้
16,900.9095 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
590.0000 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2,200.0000 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
157.8800 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1,170.2300 กรมป่าไม้

93.0000 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
75.3224 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1,107.8370 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
3,236.2400 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ลาดับ

2.

เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 2 การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
จากพื้นที่เสื่อมโทรม สร้างป่า
เศรษฐกิจ
(ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 – 8 หรือ
คิดเป็นพื้นที่ป่า 6.4 – 25.6 ล้าน
ไร่)

แผนงาน

1.แผนงานเพิ่มที่ป่าและพื้นที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
เลี้ยงช้าง การขยายพันธุ์ช้าง การส้ารวจ
และเฝ้าระวังโรคช้าง การจัดท้าฐานข้อมูล
และการส่งเสริมการพัฒนาช้างไทย
5.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6.โครงการพั ฒ นาการบริ ก ารและการ
ท่องเที่ยวของสวนสัตว์
76,801.6741 1.โครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนือ่ งมาจาก
พระราชด้าริ
2.โครงการฟื้ น ฟู ป่ า เสื่ อ มโทรมและป่ า
ที่ถูกบุกรุก
3.โครงการป่าในเมือง/ชุมชนสีเขียว
4.โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
5.โครงการเพิม่ พื้นป่านอกเขตพื้นทีป่ ่าไม้
ตามกฎหมาย/อุตสาหกรรมป่าไม้/พื้นที่
เอกชน
6.โครงการเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ ต าม
กฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่น
7.โครงการพัฒนาการ ปลูกสร้างสวนป่า
และระบบการจัดการ สวนป่า ให้ได้รับ
มาตรฐานการจัด การป่ าไม้ อ ย่ างยั่ งยื น
สามารถตอบสนองต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
8.โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
เพื่ อ สร้ า งอาชี พ ทางเลื อ กให้ ร าษฎร/
เอกชน

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

490.0000 องค์การสวนสัตว์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
1,418.5000 องค์การสวนสัตว์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
4,719.0000 กรมป่าไม้
14,381.8700 กรมป่าไม้
13,588.0900 กรมป่าไม้
4,147.0000 กรมป่าไม้
16,409.0791 กรมป่าไม้
15,000.0000 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
724.7390 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

4,128.1500 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ลาดับ

เป้าหมาย

แผนงาน

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
9.โครงการพัฒนาตลาดกลางค้าไม้ เพื่อ
เป็นศูนย์รวมการค้าขายไม้เศรษฐกิจ
10.โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมไม้
11.โครงการปลู ก สร้ า ง สวนป่ า และ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้้าล้าธาร
12.โครงการจั ด ตั้ งกองทุ น ส่ งเสริ ม การ
ปลู กป่ าเศรษฐกิจ ด้วยภาษี สิ่ งแวดล้ อ ม
จากโรงงานอุ ต สาหกรรม และหั ก คื น
บางส่วนจากผู้ได้รับการส่งเสริม
13.โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าทีม่ ี
ศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
14..โครงการอบรมเยาวชนเพื่ อ การ
อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาป่ า เศรษฐกิ จ อย่ า ง
ยั่งยืน
15.โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ไม้สัก
16.โครงการจัดท้าแปลงสาธิตบ้ารุงไม้
เศรษฐกิจ
17.โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการดูแลพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
18.โค รงก าร พั ฒ น าบุ ค ล าก รเพื่ อ
เสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ
19.โครงการดู แล ขนย้าย ควบคุ มและ
แปรรูปไม้มีค่า

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

430.0000 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
97.6500 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
406.0480 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
670.0000 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

89.8720 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
41.1120 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
174.0690 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
276.7480 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
298.6950 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
19.0000 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
341.5520 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ลาดับ

เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มความสมบูรณ์
ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล
และระบบนิเวศทางทะเล
(ตัวชี้วัด : ความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพิ่มขึ้น)

เป้าหมายที่ 4 แก้ไขปัญหาราษฎร
ในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและ
เป็นธรรม
(ตัวชี้วัด : ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้
อย่างยั่งยืน)

แผนงาน

1. แผนงานบริหาร จัดการพื้นที่
ป่าชายเลนและทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

1. แผนงานบริหารจัดการ
ราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
20.โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้
21.โครงการพัฒนาการวิจยั เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ

6,314.2000 1.โครงการพลิกฟื้น(ทวงคืน)พื้นที่ป่าชายเลน
ที่ถูกบุกรุก
2.โครงการจั ดการที่ ดิ นป่ าชายเลนตาม
นโยบาย
3.โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
4.โครงการอนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู ทรั พยากร
และระบบนิเวศป่าชายเลน
5.โครงการคุ้มครองและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
9,782.4020 1.โครงการป่าชุมชนเชิงอนุรักษ์
2.โครงการแก้ ไขปั ญ หาราษฎรในพื้ น ที่
ป่าไม้
3.โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ดิ น ในพื้ น ที่
ป่าอนุรักษ์
4. โครงการส่ งเสริ ม และขยายผลการ
จั ด ก า รท รั พ ย าก ร ธร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด้าริ
5.โครงการบริหารจัดการสวนป่าเพื่อการเรียนรู้

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

840.0000 กรมป่าไม้
19.0000 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

680.0000 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
780.0000 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
58.0000 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
677.4000 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
4,118.8000 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
6022.7000 กรมป่าไม้
1,118.0800 กรมป่าไม้
1,040.0000 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช
1,520.0000 ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
51.7230 กรมป่าไม้

ลาดับ

เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมายที่ 5 ลดอัตราการสูญเสีย 1.แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศลงอย่างมีนัยสาคัญ
(ตัวชี้วัด : จานวนชนิดพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ใน
ภาวะถูกคุกคาม)

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ

และนันทนาการ
6.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ยาง
นาราชาแห่งไพร
7.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า
(ไม้พะยูง)
11,966.2980 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ของประเทศ
2.โครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ์ไม้ ห ายากและ
ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างอย่างยืน
3.โครงการอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ส่ งเสริม และ
พั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4.โครงการปลู ก หวาย และไผ่ ในพื้ น ที่
สวนป่ า เพื่ อ ส่งเสริม ความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ์
5.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิม
หายากในพื้นที่สวนป่า
6.โครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7.โครงการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้้า

8.โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการจัด การ

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

14.5000 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
15.3990 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
400.0000 ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4,330.8900 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
720.0000 องค์การสวนสัตว์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
56.7600 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23.1480 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
320.0000 ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
195.5000 ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
200.0000 ส้านักงานนโยบายและ

ลาดับ

เป้าหมาย

แผนงาน

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ
พื้นที่ชุ่มน้้าไทย
9.โครงการการจัดท้าระบบบัญชีรายการ
ทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ (National BioEconomy Database Clearing
House)
10.โครงการการเผยแพร่องค์ความรู้และ
แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
11.โครงการการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
12.โครงการการส่งเสริมธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ

เป้าหมายที่ 6 ทรัพยากรธรณีได้รับ 1. แผนงานบริหารจัดการ
การบริหารจัดการอย่างสมดุลและ ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน
ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
(ตัวชี้วัด :การบริหารจัดการ

13.โครงการการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
14.โครงการการพัฒนากลยุทธ์และ
นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5,921.3650 1.โครงการจัดหาแหล่งทรัพยากรธรณี
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2,870.0000 ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
810.0000 ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
550.0000 ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
810.0000 ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
630.0000 ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
50.0000 ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
5,118.0000 กรมทรัพยากรธรณี
803.3650 กรมทรัพยากรธรณี

ลาดับ

เป้าหมาย
ทรัพยากรธรณีเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ)

แผนงาน

งบประมาณ
(ลบ.)

ชื่อโครงการ

โครงการ
งบประมาณ (ลบ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

