
เอกสารแนบวาระ 3.3.2

โครงการ หน่วยงานงบประมาณ (บาท)
แผนงาน
กลุม่ที ่3 กิรกรรมหลกั ตวัชีว้ัด

174,301,964      
174,301,964       

1 นราธิวาส 1. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อ
ฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล

ทช. 7,932,600           3.1 1.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า
2.จัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลหรือบ้านปลา 

1.ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล 24 จังหวัด
2. ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื นที่ไม่น้อยกว่า 240 คน

2. โครงการปรับปรุงแผนที่แสดง
แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์

4,707,800           3.1 1. รังวัดและจัดท้าแผนที่เขตพื นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์เพื่อออก
กฎกระทรวง และจัดท้าหมุดหลักฐานอ้างอิง 10 จังหวัด 4,740 
กิโลเมตร 66.360 ล้านบาท
(สมุทรปราการ 457 กิโลเมตร/ นราธิวาส 58 กิโลเมตร/ กรุงเทพ 
113 กิโลเมตร/ กระบี่ 1,643 กิโลเมตร/ สมุทรสาคร 335 
กิโลเมตร/ สงขลา 476 กิโลเมตร/สมุทรสงคราม 232 กิโลเมตร/ 
ชุมพร 554 กิโลเมตร/ พัทลุง 75 กิโลเมตร/ จันทบุรี 796 กิโลเมตร)
2. ก้าหนดและประกาศเขตพื นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออก
กฎกระทรวงตามมาตรา 18 และ 23 แห่ง พ.ร.บ. ทช. พ.ศ. 2558 
4. จ้างเหมาแรงงานในพื นที่เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของกรม 
5. งานติดตามผลการด้าเนินงาน

1.ปรับปรุงแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลน
อนุรักษ์ 10 จังหวัด 4,740 กิโลเมตร
2. ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื นที่ไม่น้อยกว่า 500 คน

3. โครงการจัดท้าและวางปะการัง
เทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

30,709,400         3.1 จัดท้าและวางปะการังเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ ลด
ผลกระทบการด้าน ้าท่องเที่ยว และป้องกันการท้าลายระบบนิเวศ 
66,000 แท่ง ในพื นที1่7 จังหวัด

1.จัดวางปะการังเทียมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้คืนความสมูรณ์ 17 
จังหวัด 66,000 แท่ง
2. ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื นที่ไม่น้อยกว่า 850 คน

โครงการเงินกู้กระตุน้เศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท จัดสรรลงจังหวัด (เพ่ิมเตมิ)
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

จงัหวัด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ภาคใต้ชายแดน



โครงการ หน่วยงานงบประมาณ (บาท)
แผนงาน
กลุม่ที ่3 กิรกรรมหลกั ตวัชีว้ัดจงัหวัด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น4. โครงการจัดการป่าชายเลน
อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมเพื่อ
เพิ่มพื นที่สีเขียว

2,806,264           3.1 1. ปลูกป่าชายเลน จ้านวน 2,600 ไร่  จันทบุรี 765 ไร่/ ตราด 530
 ไร่/ ชุมพร 423.04 ไร่/ พังงา 396.54 ไร่/ กระบี่ 206.11 ไร่/ ตรัง
 17.96 ไร่/ สตูล 261.93 ไร่
2. เพาะช้ากล้าไม้ป่าชายเลน จ้านวน 10 ล้านกล้า
3. 1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน จ้านวน 100 โรงเรียน

1. พื นที่ป่าชายเลนที่เส่ือมโทรมได้ฟื้นฟูให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ จ้านวนไม่
น้อยกว่า 2,600 ไร่
2. นักเรียน นักศึกษา จ้านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ได้รับความรู้และมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟูป่าชายเลน
3. ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

5. โครงการติดตั งทุ่นแพลอยน ้าเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศทางทะเล ฝ่ังอ่าวไทย

5,525,000           3.1 ติดตั งทุ่นแพลอยน ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาง
ทะเลฝ่ังอ่าวไทย จ้านวน 13 จังหวัด รวม 33 จุด พร้อมเซ็นเซอร์
เก็บข้อมูลฯ ในรูปแบบ Real Time

1.ติดตั งทุ่นแพลอยน ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ฝ่ัง
อ่าวไทย  13 จังหวัด  33 จุด
2.ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื นที่ไม่น้อยกว่า 260  คน

6. โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหมู่บ้าน
พิทักษ์ป่ารักษาส่ิงแวดล้อม กู้
วิกฤตผลกระทบจากโรคติดเชื อ
ไวรัสโครโรนา 2019

อส. 250,000             3.2 1) การก้าหนดพื นที่และชุมชนเป้าหมาย       
2) การวิเคราะห์ชุมชน         
3) การจัดตั งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้      
4) การจัดท้าแผนการด้าเนินโครงการ        
5) การมอบเงินอุดหนุน         
6) การติดตามและประเมินผลโครงการ

1) บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน หรือผู้ที่อพยพกลับท้องถิ่นจากการถูกเลิกจ้าง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 มี
อาชีพและรายได้เพิ่มขึ น 
2) มีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน หรือผู้ที่อพยพกลับท้องถิ่นจาก
การถูกเลิกจ้าง จ้านวน 54 คน
3) เศรษฐกิจชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้รับการฟื้นฟูบนพื นฐานการมีส่วนร่วมและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ น จ้านวน 4,274 คน จาก 166 กลุ่ม
อาชีพ

7. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื นที่ป่า
อนุรักษ์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ภายหลังจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID - 19)

31,040,700         3.1 1. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน 
2. ปรับปรุงและพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวก และดูแลรักษาความ
 ปลอดภัยนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน  
3. ฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว

1. เกิดจากการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื นที่และสามารถ
อ้านวยความสะดวกเพื่อรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ตัวชี วัดความพึ่งพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ



โครงการ หน่วยงานงบประมาณ (บาท)
แผนงาน
กลุม่ที ่3 กิรกรรมหลกั ตวัชีว้ัดจงัหวัด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น8. โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกัน
ไฟสร้างรายได้ชุมชน

1,458,000           3.2 1) สถานีควบคุมไฟป่าประสานงานหมู่บ้าน/เครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื นที่รับผิดชอบเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับ
ผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในท้องที่เข้าร่วมโครงการ  
2) สถานีควบคุมไฟป่าด้าเนินการร่วมกับหมู่บ้าน/เครือข่ายฯ ที่
ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1 ส้ารวจพื นที่ที่ง่ายต่อการเข้าถึงของ
ชุมชน เพื่อตั งจุดเฝ้าระวังและลงทะเบียนการเข้า-ออก ของ
ประชาชนที่ไปใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่า 
3) สถานีควบคุมไฟป่าด้าเนินการร่วมกับหมู่บ้าน/เครือข่ายฯ ที่
ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1. ส้ารวจพื นที่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่าที่
ป่าบกและจัดท้าแนวกันไฟ (ด้าเนินการท้าแนวกันไฟโดยราษฎร
ตามข้อ 2) และตรวจสอบ ซ่อมบ้ารุงแนวกันไฟให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสม ทุก 2 สัปดาห์
4) สถานีควบคุมไฟป่าด้าเนินการร่วมกับหมู่บ้าน/เครือข่ายการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

1) มีแนวกันไฟชุมชนเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าในพื นที่รับผิดชอบ 
จ้านวน 3,325 กิโลเมตร
2) มีจุดเฝ้าระวังและลงทะเบียนการเข้า-ออก ของราษฎรที่ไปใช้ประโยชน์ใน
พื นที่ป่า จ้านวน 2,890 จุด
3) มีแหล่งน ้าขนาดเล็กส้ารองน ้า ส้าหรับดับไฟป่า ในพื นที่ป่าพรุควนเคร็ง
และป่าพรุโต๊ะแดง จ้านวน108 บ่อ
4) สร้างรายได้ให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จ้านวน 9,137 คน

ตามข้อ 1 ส้ารวจพื นที่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่าร่วมกับชุมชนในพื นที่
ป่าพรุ และร่วมกันวางแผนก้าหนดพื นที่ส้าหรับขุดแหล่งน ้าขนาด
เล็กส้ารองน ้าส้าหรับดับไฟป่า ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด
ปากหลุมกว้าง 4 เมตร ท้องหลุมกว้าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร ความ
ยาว 20 เมตร ดินที่ขุดขึ นปรับแต่งถมกองปากหลุมด้านข้างโดยใช้
แรงงานคนในพื นที)่ กระจายในพื นที่ (ด้าเนินการขุดแหล่งน ้าโดย
ราษฎร

ตามข้อ 2)
5) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6) สถานีควบคุมไฟป่าร่วมกับหมู่บ้าน/เครือข่ายการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันตรวจสอบ ควบคุม และจัดท้ารายงานผลการ
ด้าเนินโครงการ
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

7,024,500           3.1 1) เสนอขออนุมัติงบประมาณ จัดซื ออุปกรณ์ดับเพลิงส้าหรับ
อุทยานแห่งชาติ จ้านวน2 รายการ
2) ด้าเนินการจัดซื อตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ติดตั งและเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ดับเพลิง บรรทุกท้ายรถยนต์
ขับเคล่ือน 4 ล้อ เพื่อใช้ในการดับเพลิง เข้าหาจุดเกิดเหตุได้รวดเร็ว
 และสามารถสูบส่งน ้าในพื นที่ห่างไกลแหล่งน ้า

1) เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื นที่ป่าอนุรักษ์
 จ้านวน 290    แห่ง

10. โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

37,806,500         3.1 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 187 แห่ง  โดย
ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน และส่ิงอ้านวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภัยและเหมาะสมในรูปแบบที่ยังสามารถรักษา
เอกลักษณ์ของแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 
ซ่ึงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังจิตส้านึกและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า 

1) แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 
187 แห่ง ได้รับการพัฒนาส่ิงอ้านวย
ความสะดวกให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
2) เพิ่มการจ้างงาน 1,250 คน เพื่อปฏิบัติงาน
ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 

2) เพิ่มการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นรอบพื นที่
อนุรักษ์สัตว์ป่า 1,250 คน เพื่อปฏิบัติงาน
ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้าน
สัตว์ป่า
3) พัฒนามาตรฐานกิจกรรมดูนก ในพื นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการ
จัดหาอุปกรณ์ในการดูนก และท้าการประเมินมาตรฐานกิจกรรมดู
นกในแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 

3) ร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ต่อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้าน
สัตว์ป่า

4) สร้างจิตส้านึกและความตระหนักถึงความส้าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ ส้าหรับการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และส้ารวจความความพึง
พอใจต่อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าของนักท่องเที่ยว



โครงการ หน่วยงานงบประมาณ (บาท)
แผนงาน
กลุม่ที ่3 กิรกรรมหลกั ตวัชีว้ัดจงัหวัด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น11. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
จัดการสุขภาพสัตว์ป่าให้ปลอดโรค
และแก้ปัญหาสัตว์ป่าให้กับ
ประชาชน

28,250,000         3.1 1) ตั งคณะกรรมการจัดท้าร่าง TOR ก้าหนดคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ที่จะจัดซื อ
2) ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
3) บริษัทผู้ขายต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลทาง
การแพทย์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
4) ส่งมอบอุปกรณ์ดิจิตอลและอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพสัตว์ป่า
ให้กับหน่วยปฏิบัติการเคล่ือนที่และหน่วยงาน 
5) ท้าการเก็บสถิติข้อมูล 
6) ส้ารวจความมั่นใจต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ด้านจัดการสุขภาพและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่า และ
แก้ปัญหาของประชาชน
7) ด้าเนินการติดตามผล และจัดท้ารายงาน

1) ระดับความส้าเร็จในการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านจัดการสุขภาพป้องกันโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่า และ
แก้ปัญหาสัตว์ป่าให้กับประชาชนจ้านวน 114 หน่วยงาน
2) ประชาชน มีความมั่นใจต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
จัดการสุขภาพและป้องกันโรคอุบัติใหม่ใน
สัตว์ป่า และแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพิ่มขึ นร้อยละ 80

12 โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ
เพื่อพัฒนาระบบจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมต้าบล

สป.ทส. 16,742,000         3.2 หลักน้าฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต้าบลมา
วิเคราะห์และจัดท้าแผนงาน/โครงการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื นที่ต้าบล

ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในท้องที่ได้รับการจ้างงานเป็น
ลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ส้ารวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่



โครงการ หน่วยงานงบประมาณ (บาท)
แผนงาน
กลุม่ที ่3 กิรกรรมหลกั ตวัชีว้ัดจงัหวัด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น13. โครงการตรวจสถานภาพบ่อ
น ้าบาดาลระดับตื นและระบบ
ประปาบาดาล

ทบ. 49,200               3.2 1. ส้ารวจบ่อน ้าบาดาลระดับตื น และระบบประปาบาดาล ในพื นที่
 878 อ้าเภอ 7,255 ต้าบล 75,032 หมู่บ้านทั่วประเทศ ที่สามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และแนวทางการ
บริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน ้าบาดาลขึ นมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลบ่อน ้าบาดาลระดับตื น เพื่อ
พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3. แผนที่แสดงที่ตั งบ่อน ้าบาดาลระดับตื น การใช้น ้าบาดาลระดับ
ตื น และแผนที่แสดงคุณภาพน ้าบาดาลระดับตื นที่ระดับอ้าเภอ 
และระดับต้าบล ครอบคลุมพื นที่ทั งประเทศ

1) มีแผนที่แสดงต้าแหน่งบ่อน ้าบาดาลระดับตื น แสดงปริมาณการใช้น ้าและ
คุณภาพน ้าบาดาลครอบคลุมพื นที่ 878 อ้าเภอ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
2) สนับสนุนการจ้างบุคลากร จ้านวน 185 คน


