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ข

คานา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมทรั พยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ จั ดท าขึ้ นเพื่ อให้ เป็ นแผนและกรอบ
แนวทางการดาเนิ นงานของกรมทรั พยากรธรณี โดยนายุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
มาสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยน้ อ มน าหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) นโยบายรัฐบาล และนโยบายและแผนระดับชาติในทุกระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นต้น รวมถึงบริบทของข้อมูล
พื้นฐานและลักษณะสาคัญขององค์กรในปัจจุบันมาเป็นกรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการนี้
กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ
กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแผนการดาเนินงานในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีและการบริหารจัดการองค์กร เพื่อนากรมทรัพยากรธรณีไปสู่การเป็นองค์กรที่ประชาชนไทยและ
รัฐบาลเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยา และการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วม ในการนาพา
ประเทศไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มีการอนุรั กษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ต่อไป
กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
มกราคม 25๖๓
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๑. ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
1
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2.๔ แผนระดับที่ ๓ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง
20
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๑. แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
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๓. แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. แผนปฏิบัติราชการเรื่องการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. ๒๕๖๓
๖. แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓
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บทสรุปผู้บริหาร
๑. ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ แผนระดับที่ ๑ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนระดับที่ ๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
2) ประเด็นที่ ๕ การท่องเที่ยว
๓) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๑.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๑) เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1) เป้าหมายที่ ๑ รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2) เป้ าหมายที่ ๕ เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริห ารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงจากภัยพิบัติ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
๑.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ : แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก: ด้านทรัพยากรแร่
๒) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : แบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
๑.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่น คงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายที่ ๖ : ปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และนโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 - 2565
ด้าน 1) การรักษาความมั่นคงทางทะเล และ 2) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๕ คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นโยบายหลักที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยด้าน ๔.๔
พัฒนาภาคการท่องเที่ยว ข้อ ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และ ๕.๔.๕
ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน
นโยบายหลั กที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน ข้อ ๑๐.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1

๑.๓. แผนระดับที่ ๓ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภูมิอากาศ

๑.๓.๑ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๑) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ

๑.๓.๒ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
๑.๓.๓ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๓.๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2561 - 2580
1) ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) การนาแร่มาใช้ประโยชน์ต้องมีดุล ยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม และ
สุขภาพของประชาชน
3) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแร่ตามหลักธรรมาภิบาล
4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่
ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจาแนกเขตแหล่งแร่
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกาหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลไกกากับ ดูแล และอานวยความสะดวก
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2. สรุปแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓
2.1 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ประชาชนและรัฐบาลเชื่อมั่ นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วม ในการนาพาประเทศไปสู่ความมั่ นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มีการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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๒.๒ พันธกิจ
๑) เสนอความเห็นเพื่อการกาหนดพื้นที่และการจัดทานโยบาย แผน มาตรการ ด้านการอนุรักษ์
มรดกธรณี และอุทยานธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย และการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
๒) บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
๓) เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้ งการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
๔) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

๑) ทรัพยากรธรณีได้รบั การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒) พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยได้รบั การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๔ รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการและโครงการสาคัญ
๒.๔.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการให้บริการ
๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทาเหมือง เพื่อกาหนดนโยบาย
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ
๒) ประชาชนและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา
ค่าเป้าหมาย
1) ข้อมูลศักยภาพแร่ในพื้นที่เป้าหมายมีการนาไปจาแนกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทาเหมือง
เพื่อพิจารณากาหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิดแร่
2) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทาเหมืองที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองภายใต้แผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินไม่น้อยกว่า ๔ ล้านไร่
3) อุทยานธรณีได้รับการพัฒนายกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ๑ แห่ง
4) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีและอุทยานธรณี ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา ๖ พื้นที่
แผนงาน/โครงการสาคัญ
1) โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี และอุทยานธรณี
งบประมาณ ๓๐,๑๕๘,๓๐๐ บาท
๒.๔.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
เป้าหมายการให้บริการ
ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัยและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ค่าเป้าหมาย
1) ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย มีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย ไม่น้อย
กว่า ๑,๔๔๐ ราย
2) ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชนไม่น้อยกว่า ๗๕ ตาบล
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แผนงาน/โครงการสาคัญ
1) โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณ ๒๙,๑๗๕,๕๐๐ บาท
๒.๔.๓ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อนาไปใช้
ในการวางแผนการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง
ค่าเป้าหมาย
๑) คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ไปใช้ในการกาหนด
นโยบายและวางแผนบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
๒) ข้อมูลธรณีสัณฐานแนวชายฝั่งได้รับการสารวจ ศึกษา และจัดทาแผนที่การเปลี่ยนแปลง
ธรณีสัณฐานแนวชายฝั่ง ๓๐ กิโลเมตร
๓) พื้นที่เป้าหมายทางทะเลได้รับการสารวจ ศึกษา และจัดทาแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเล
๓๐๐ ตารางกิโลเมตร
๔) ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ๑ จังหวัด
แผนงาน/โครงการสาคัญ
1) โครงการสารวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง
งบประมาณ ๔๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๔.๔ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เป้าหมายการให้บริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
ค่าเป้าหมาย
1) แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนาไปสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จานวน ๗ แห่ง
2) แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสารวจ ศึกษา และประเมิน เพื่อ พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา จานวน ๗ แห่ง
แผนงาน/โครงการสาคัญ
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
งบประมาณ ๑๔,๘๗๒,๕๐๐ บาท
๒.๔.๕ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
เป้าหมายการให้บริการ
พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดาบรรพ์ ได้รับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย
๑) จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย
แผนงาน/โครงการสาคัญ
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
งบประมาณ ๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๒.๔.๖ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ผลผลิต
การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
เป้าหมายการให้บริการ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
ค่าเป้าหมาย
1) พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ๒ จังหวัด
2) จานวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ๕๐๐,๐๐๐ ราย
3) จานวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการ
พัฒนา/จัดตั้ง ๑ แห่ง
4) แหล่งซากดึกดาบรรพ์ตามกฎหมายได้รับการบริหารจัดการ ๑ แห่ง
5) ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายนาองค์ความรู้ด้านซากดึกดาบรรพ์ไปบริหาร
จัดการในพื้นที่ 2 แห่ง
6) จานวนแหล่งซากดึกดาบรรพ์ที่ได้รับการประกาศเขตตามกฎหมาย 1 แห่ง
7) จานวนซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน ๓๐ ตัวอย่าง
8) ชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เป้าหมายได้รับองค์ความรู้ด้านซากดึกดาบรรพ์ ๒ แห่ง
แผนงาน/โครงการสาคัญ
1) การสารวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
2) การจัดทามาตรฐาน และคลังข้อมูลด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี
3) การจัดทานโยบาย แผน มาตรการ แนวทางและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
4) การคุ้มครองแหล่งและซากดึกดาบรรพ์
5) การบริหารจัดการจัดตั้งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา
6) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
7) การบริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
8) การให้บริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
9) การบริหารจัดการแร่
10) การบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
งบประมาณ ๒๓๓,๙๗๘,๘๐๐ บาท
สรุปแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ และความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แสดงไว้ในรูปที่ ๑ – ๓
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แผนระดับที่ ๑
ยุทธศาสตร์ชาติ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ ยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

๒. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเทีย่ ว

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะทีเ่ กี่ยวข้อง)

ประเด็นที่ ๕ ประเด็นการท่องเทีย่ ว
ประเด็นที่ ๑๘ ประเด็นการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ประเด็นที่ ๒๓ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๑. สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2. สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๓. สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นทีเ่ มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก: ด้านทรัพยากรแร่
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเทีย่ วเพิ่มขึน้ และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วสูงขึน้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายที่ ๑ รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินทีเ่ กิดจากสาธารณภัยลดลง

นโยบายหลักที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยด้าน ๔)
พัฒนาภาคการท่องเทีย่ ว
นโยบายหลักที่ ๑๐ การฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพือ่ สร้างการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้าน ๑) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ๒)
แก้ปญ
ั หาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนระดับที่ ๓ (เฉพาะทีเ่ กี่ยวข้อง)

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 นโยบายที่ ๖ : ปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และ นโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

๒) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 ด้าน
11) การรักษาความมั่นคงทางทะเล และ 2) การรักษาความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

๑) แผนปฏิบตั ริ าชการด้านการสร้างการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

2) แผนปฏิบตั ริ าชการด้านการสร้างการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล

3) แผนปฏิบตั ริ าชการด้านการสร้างการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

2) ด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจาแนกเขตแหล่งแร่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกาหนดนโยบาย
บริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลไกกากับ
ดูแล และอานวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

รูปที่ ๑ ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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เป็ นองค์กรที่ประชาชนและรัฐบาลเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วมในการนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มกี ารอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

วิสัยทัศน์ ทธ.
พันธกิจ ทธ.

๑. เสนอความเห็นเพื่อการกาหนดพื้นทีแ่ ละการจัดทานโยบาย แผน มาตรการ ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณี และอุทยานธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัตภิ ยั และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่
๒. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ

๓. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร การวิจยั และพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการบริหารจัดการ
๔. เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1
- สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4
- พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.3
- สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2
- สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

ประเด็นแผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

ประเด็นแผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

ประเด็นแผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

ประเด็นแผนแม่บทที่ 5 การท่องเที่ยว

ประเด็นแผนแม่บทที่ 5 การท่องเที่ยว

ประเด็นแผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

 ประเด็นแผนแม่บทย่อย
- การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 เป้าหมาย
- พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึน้

 ประเด็นแผนแม่บทย่อย
- การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
 เป้าหมาย
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

 ประเด็นแผนแม่บทย่อย
- การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
 เป้าหมาย
- ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึน้

 ประเด็นแผนแม่บทย่อย
- การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 เป้าหมาย
- เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึน้

 ประเด็นแผนแม่บทย่อย
- การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 เป้าหมาย
- รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึน้

 ประเด็นแผนแม่บทย่อย
- การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 เป้าหมาย
- พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึน้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

 เป้าหมายที่ 1
- รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ

 เป้าหมายที่ 5
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสีย่ งจากภัย
พิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง

 เป้าหมายที่ 4
- เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

 เป้าหมายที่ 4
- ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึน้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.3
- สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1
- สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และ
เร่งสารวจแร่ทั้งบนบกและในทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
แหล่งธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

แผนปฏิบัตริ าชการที่ ๑ เรื่องการสนับสนุนด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัตริ าชการที่ ๒ เรื่องการจัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

แผนปฏิบัตริ าชการที่ 3 เรื่องการสร้างการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

แผนปฏิบัตริ าชการที่ 4 เรื่องการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว

แผนปฏิบัตริ าชการที่ 5 เรื่องการบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

1. ข้อมูลศักยภาพแร่ในพื้นที่เป้าหมายมีการนาไปจาแนกเป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการทาเหมือง เพื่อพิจารณากาหนดหรือพิจารณา
ตัดสินใจเชิงนโยบายไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ชนิดแร่
2. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทาเหมืองที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการทา
เหมืองภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินไม่นอ้ ยกว่า ๔ ล้าน
ไร่
3. อุทยานธรณีได้รับการพัฒนายกระดับเป็นอุทยานธรณี
ระดับประเทศ ๑ แห่ง
4. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีและอุทยานธรณี
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ๖ พื้นที่

1. ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย มีความพร้อม
รับมือกับธรณีพบิ ัติภยั ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๔๔๐ ราย
2. ชุมชนในพื้นที่เสีย่ งภัยได้รับข้อมูลพื้นที่เสีย่ งภัยระดับชุมชนไม่
น้อยกว่า ๗๕ ตาบล

๑. คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ แห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง นาข้อมูล
และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ไปใช้ในการ
กาหนดนโยบายและวางแผนบริหารจัดการทะเลและชายฝัง่ ไม่
น้อยกว่า 1 เรื่อง
๒. ข้อมูลธรณีสัณฐานแนวชายฝัง่ ได้รับการสารวจ ศึกษา และ
จัดทาแผนที่การเปลีย่ นแปลงธรณีสัณฐานแนวชายฝัง่ ๓๐ กิโลเมตร
๓. พื้นที่เป้าหมายทางทะเลได้รับการสารวจ ศึกษา และจัดทา
แผนที่ธรณีวิทยาทางทะเล ๓๐๐ ตารางกิโลเมตร
๔. ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเลและ
ชายฝัง่ ๑ จังหวัด

1. แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าของแหล่งเพื่อนาไปสูก่ ารท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จานวน ๗ แห่ง
2. แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสารวจ ศึกษา และ
ประเมิน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา จานวน ๗
แห่ง

๑. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 20,000 ราย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัตริ าชการกรมทรัพยากรธรณี
พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ ทธ.
พ.ศ. 2563 - 2565

 เป้าหมายที่ 2
- ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรมมากขึน้

แผนปฏิบัติ
ราชการ ทธ.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัดและค่าเป้ าหมายในแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดผลกระทบธรณีพิบัติภยั ที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

 เป้าหมายที่ 1
- รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและการ
เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน

แผนปฏิบัตริ าชการที่ 6 เรื่องการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณี
1. พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี ๒ จังหวัด
๒. จานวนผูร้ ับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๕๐๐,๐๐๐ ราย
๓. จานวนแหล่งเรียนรู้ พิพธิ ภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาและ
ธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง ๑ แห่ง
๔. แหล่งซากดึกดาบรรพ์ตามกฎหมายได้รับการบริหารจัดการ ๑
แห่ง
๕. ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายนาองค์ความรู้ด้าน
ซากดึกดาบรรพ์ไปบริหารจัดการในพื้นที่ 2 แห่ง
๖. จานวนแหล่งซากดึกดาบรรพ์ที่ได้รับการประกาศเขตตาม
กฎหมาย 1 แห่ง
๗. จานวนซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ขนึ้ ทะเบียน ๓๐ ตัวอย่าง
๘. ชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เป้าหมายได้รับองค์ความรู้ด้าน
ซากดึกดาบรรพ์ ๒ แห่ง

รูปที่ ๒ รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการและโครงการสาคัญ
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วงเงินงบประมาณโครงการสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
วงเงินรวม ๔๑๗.๕๗๕๑ ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการที่ 1 เรือ่ งการสนับสนุนด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๓๐.๑๕๘๓ ล้านบาท)
1. โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
(๒๑.๐๑๐๔ ลบ.)
2. โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี และอุทยานธรณี
(๙.๑๔๗๙ ลบ. )

แผนปฏิบตั ิราชการที่ 2 เรื่องการจัดการผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๒๙.๑๗๕๕ ล้านบาท)
 โครงการลดผลกระทบธรณีพบิ ัตภิ ัยทีเ่ กิดจากธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (๒๙.๑๗๕๕ ลบ)

แผนปฏิบตั ิราชการที่ 3 เรื่องการสร้างการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (๔๐.๔๐๐๐ ล้านบาท)
 โครงการสารวจธรณีวทิ ยาเพือ่ การบริหารจัดการทางทะเล
และชายฝั่ง (๔๐.๔๐๐๐ ลบ)

แผนปฏิบัติราชการที่ 4 เรือ่ งการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว (๑๔.๘๗๒๕ ล้านบาท)
 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางธรณีวทิ ยา
(๑๔.๘๗๒๕ ลบ.)

แผนปฏิบัติราชการที่ ๕ เรือ่ งการบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค (๖๙.๐๐๐๐ ล้านบาท)
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วยุคก่อน
ประวัตศิ าสตร์ (๖๙.๐๐๐ ลบ.)

แผนปฏิบตั ิราชการที่ ๖ เรื่องการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม :ผลผลิตการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี (๒๓๓.๙๗๘๘ ลบ.)
1. การสารวจข้อมูลพืน้ ฐานด้านธรณีวทิ ยาและทรัพยากรธรณี
(๑๓.๐๙๔๒ ลบ.)
2. การจัดทามาตรฐาน และคลังข้อมูลด้านธรณีวทิ ยา และ
ทรัพยากรธรณี (๒.๖๑๐๐ ลบ.)
3. การจัดทานโยบาย แผน มาตรการ แนวทางและข้อเสนอ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี (๓.๐๐๐๐ ลบ.)
4. โครงการคุม้ ครองแหล่งและซากดึกดาบรรพ์
(๑๓.๒๒๒๕ ลบ.)
5. การบริหารจัดการจัดตัง้ และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ซากดึกดา
บรรพ์
ธรณีวทิ ยา และธรรมชาติวทิ ยา (๙๓.๙๒๖๗ ลบ.)
6. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (๑๒.๘๒๙๘ ลบ.)
7. การบริหารทัว่ ไปด้านธรณีวทิ ยาและทรัพยากรธรณี
(๕๖.๕๐๓๓ ลบ.)
8. การให้บริการด้านธรณีวทิ ยาและทรัพยากรธรณี (๒๗.๔๒๒๕
ลบ.)
9. การบริหารจัดการแร่ (๑.๐๐๐ ลบ.)
10. การบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศธรณีวทิ ยา
และทรัพยากรธรณี (๑๐.๓๖๙๘ ลบ. )

รูปที่ ๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
๑.๑ วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก
๑.๑.๑ วิสัยทัศน์
เป็ น องค์ กรที่ป ระชาชนและรั ฐ บาลเชื่ อมั่ น ในองค์ ความรู้ ทางธรณีวิท ยาและการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วมในการนาพาประเทศไปสู่ความมั่ นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มีการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.๑.๒ ภารกิจ
การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดาบรรพ์
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย โดยการสารวจ ตรวจสอบ และวิจัยสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกาหนดและกากับดูแลเขตพื้นที่สงวน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรณี
และพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๑.๓ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก
วัฒนธรรมองค์กร : รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมคนดี เน้นการมีส่วนร่วม และจิตวิญญาณแห่งองค์กร
ค่านิยมหลัก : ความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในหน้าที่ รับผิดชอบต่อสังคม เอกภาพและบูรณาการแห่งองค์กร

๑.๒ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และลักษณะสาคัญองค์กร
1.2.1 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างกรมทรัพยากรธรณี มีอธิบดีเป็นหัวหน้าส่วนราชการ รองอธิบดี 2 อัตรา ผู้ตรวจราชการกรม
1 อัตรา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 1 อัตรา โดยมีหน่วยงานตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561
(ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 135 ตอนที่ 51 ก วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2561) เป็ น หน่ ว ยงาน
ขึ้นตรงต่ออธิบดี 3 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนิติการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ
หน่วยงานระดับกอง ศูนย์ จานวน 13 หน่วยงาน ดังนี้
(๑) สานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์
(๓) กองทรัพยากรแร่
(๔) กองเทคโนโลยีธรณี
(๕) กองธรณีวิทยา
(๖) กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
(๗) กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
(๘) กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
(๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๐) สานักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑
(๑๑) สานักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒
(๑๒) สานักงานทรัพยากรธรณี เขต ๓
(๑๓) สานักงานทรัพยากรธรณี เขต ๔
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โดยมีกรอบอัตรากาลังตามโครงสร้างที่ใช้ รวมทั้งสิ้น 729 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 413 คน
พนักงานราชการ 255 คน และลูกจ้างประจา 61 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561)
1.2.2 อานาจหน้าที่
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2561 กาหนดให้กรมทรัพยากรธรณีมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1) เสนอความเห็นเพื่อการกาหนดพื้นที่และการจัดทานโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน
การอนุ รั กษ์ การฟื้ นฟู และการบริ หารจั ดการด้ านธรณี วิ ทยา ทรั พยากรธรณี ซากดึ กด าบรรพ์ ธรณี วิ ทยา
สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
๒) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่
รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) เสนอให้ มี ปรั บ ปรุ ง หรื อแก้ ไขเพิ่ม เติม กฎหมายที่อ ยู่ในความรั บผิ ด ชอบ และมาตรการ
เกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดาบรรพ์
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบั ติภัย รวมทั้งการกากับ การดูแล การประเมินผล และติดตามตรวจสอบให้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการ
๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการสารวจ การตรวจสอบ การศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้
การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ การบริการทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
๕) กาหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และ
ธรณีพิบัติภัย รวมทั้งรวบรวมจัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และซากดึกดาบรรพ์
ของประเทศ
๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1.2.3 ลักษณะสาคัญขององค์การ
ดาเนินภารกิจด้านวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และ
ธรณีพิบัติภัย โดยการสารวจจัดทาข้อมูล จัดทามาตรฐานข้อมูล สนับสนุนและเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี คุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมลดผลกระทบอันเกิดจากธรณี
พิบั ติภัย และธรณีวิทยาสิ่ งแวดล้ อม โดยมีผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยี อย่าง
เพียงพอ
ผู้รับบริการ ประกอบด้วยรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์การให้บริการ ประกอบด้วย
1) ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้ านวิช าการ ที่ส ามารถต่อยอดนาไปพัฒ นา
ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่
2) ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่ งแวดล้อม
และธรณีพิบัติภัย เพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3) การบริการสารวจ ตรวจสอบด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
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๑.๓ ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
๑.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และเร่งสารวจแร่ทั้งบนบกและในทะเล
1) เป้าประสงค์
๑.๑) ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑.๒) การใช้ประโยชน์ ทรั พยากรแร่ มีความเหมาะสม เป็ นธรรม และคานึงถึงดุ ลยภาพทาง
สั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อม และสุ ขภาพของประชาชน และประชาชน มี ส่ วนร่ วม
ในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์
2.1) เร่งรัดสารวจ จาแนกเขตศักยภาพแร่ และจัดทาบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐานและเป็นฐานสาหรับการพัฒนาประเทศทั่วราชอาณาจักรและไหล่
ทวีป
2.2) เร่งรัดการจาแนกเขตทรัพยากรแร่และกาหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองภายใต้
ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
๒.3) ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านแร่มีการดาเนินกิจกรรมที่เป็น
มาตรฐานและมุ่งเน้นการประกอบการที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) ตัวชี้วัด
3.1) จานวนพื้นที่ศักยภาพแร่ที่ได้รับการสารวจและประเมินสถานภาพ
3.2) จานวนพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในทะเล
3.3) จานวนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทาเหมืองที่มีการประเมินและกาหนดเขตแหล่งแร่เพื่อ
การทาเหมืองภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
3.4) จานวนชนิดแร่ในพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
3.5) จานวนพื้นที่เป้าหมายแหล่งแร่หรือเหมืองแร่ที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การประเมิน
Green and Smart Mining
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1) เป้าประสงค์
1.1) ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่
เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.2) ประเทศไทยมีระบบคาดการณ์ล่วงหน้าอัจฉริยะด้านธรณีพิบัติภัย
2) กลยุทธ์
2.1) เร่งรัดจัดทาข้อมูลและแผนที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทุกประเภท
2.2) เตรียมความพร้อมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพัฒนากลไกในการรับมือธรณีพิบัติภัย
ที่มีประสิทธิภาพ
๒.๓) พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นธรณี พิ บั ติ ภั ย ให้ ค รบถ้ ว นเป็ น มาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
๒.๔) พัฒนาขีดความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าการเกิดธรณีพิบัติภัยที่มีความแม่นยา
สูงและทันต่อเหตุการณ์
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3) ตัวชี้วัด
3.1) จานวนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยระดับชุมชนที่มีข้อมูลศึกษาวิจัยที่เป็นมาตรฐาน
3.2) จานวนแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การ
เปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐาน
3.3) จานวนประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย
3.4) จานวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัย
3.5) ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นธรณี พิ บั ติ ภั ย ตาม
มาตรฐานสากล
3.6) ร้อยละความแม่นยาของระบบคาดการณ์ธรณีพิบัติภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
1) เป้าประสงค์
1.1) ประเทศไทยมีการบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาเพื่อสร้างรายได้ของชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมตามแนวทางของ UNESCO
๑.๒) แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งถ้าที่มีความโดดเด่นและสาคัญ ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา
เพื่อเพิ่มมูลค่าของแหล่ง
๑.๓) แหล่งซากดึกดาบรรพ์ที่สาคัญได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
2) กลยุทธ์
2.๑) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณีในระดับสากล
2.๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัยทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อสนั บสนุนการจัดตั้งหรือ
รักษาสถานภาพอุทยานธรณี
๒.๓) เร่งรัดการประเมินคุณค่าทางวิชาการและการจัดทานโยบาย แผน มาตรการและกลไก
การบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งถ้า
2.4) สนับสนุ นและส่ งเสริมการพัฒ นาและเพิ่มคุณค่าแหล่ งธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.5) บริ ห ารจั ดการแหล่ งซากดึกดาบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างเหมาะสมเป็นระบบโดยมี
แผนและกลไกการบริหารจัดการรายแหล่งภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดา
บรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
2.6) เสริมสร้างอัตลักษณ์และยกระดับการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติ
วิทยาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภูมิภาค
3) ตัวชี้วัด
3.1) จานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและ/หรืออุทยานธรณี
ระดับท้องถิ่น
๓.๒) จานวนผลงานทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ งหรือรักษาสถานภาพ
อุทยานธรณี
๓.๓) จานวนนโยบาย แผน มาตรการและกลไกการบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งถ้า
ที่สาคัญ
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๓.๔) จานวนแหล่งธรณีวิทยาหรือแหล่งถ้าในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
เพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓.๕) จานวนแหล่งซากดึกดาบรรพ์ตามกฎหมายที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
๓.๖) จ านวนพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รณี วิ ท ยาและธรรมชาติ วิ ท ยาที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นายกระดั บ การ
ให้บริการ การท่องเที่ยว และการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน
1) เป้าประสงค์
๑.๑) ฐานข้อมูลกลางของประเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน
๑.๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์
จากข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๑.๓) กรมทรั พยากรธรณีมีการจัดการองค์กรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) กลยุทธ์
๒.๑) เร่ ง พั ฒ นายกระดั บ มาตรฐานข้ อ มู ล และบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล ธรณี วิ ท ยาและ
ทรัพยากรธรณีอย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้
๒.๒) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารงานและการบริการทางวิชาการสู่
ระดับสากล
๒.๓) เร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ า นธรณี วิ ท ยาและทรั พ ยากรธรณี ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๔) เร่งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวิชาการฉบับประชาชนที่เข้าใจง่าย
๒.๕) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การตามแนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3) ตัวชี้วัด
๓.๑) จานวนชุดข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีที่เป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๓.๒) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาทะเบียนตัวอย่างในคลังตัวอย่างของกรมทรัพยากรธรณี
๓.๓) ร้อยละความสาเร็จ ในการจัดตั้ง National Geoscience Committee และศูนย์ฝึ ก
อบรมด้านธรณีวิทยา
๓.๔) จานวนโครงการวิจัยด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีที่เผยแพร่ผ่านประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๓.๕) ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาและให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data) ของ
กรมทรัพยากรธรณีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓.๖) จานวนคู่มือและสื่อการเรียนรู้สาหรับประชาชนเพื่อการเผยแพร่
๓.๗) ร้อยละความสาเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐานสานักงาน ก.พ.ร.
๓.๘) ร้อยละความสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การ
๑.๓.๒ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
๑) หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับผลประโยชน์จากกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณี
๒) ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง และปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๓) หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และภาคีเครือข่าย สามารถใช้ประโยชน์ องค์ความรู้และข้อมูลด้าน
ธรณีวิทยา ต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.๓.๓ คุณภาพการให้บริการ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูล องค์ความรู้
และข้อเสนอแนะด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
๑.๓.๔ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการความรู้ และการเสนอแนะ นโยบาย มาตรการ และแนวทาง
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยาอย่างสมดุล
๑.๓.๕ การพัฒนาองค์กร
มีระบบฐานข้อมูลวิชาการและศูนย์เรียนรู้ทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
2.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๑.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึง
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่บนหลักของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบ
ภูมิคุ้มกัน ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน พร้อมทั้งให้ ความส าคัญกับความรู้และ
คุณธรรมควบคู่กันไป หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักการสาคัญในการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ใช้ประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง และเป็นธรรม
๒.๑.๒ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นวาระการพัฒนาภายหลัง
ปี ๒๐๑๕ ระยะ ๑๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๓๐) ที่ผู้นาประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จานวน ๑๙๔ ประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธสัญญาทางการเมืองระดับผู้นาในเอกสาร“Transforming our World :
The ๒๐๓๐ Agenda f๐r Sustainable Development” เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใน ๑๕ ปี
ข้างหน้า
เป้าหมายที่สอดคล้องกับภารกิจกรมทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
ความตระหนั กถึงการพัฒ นาที่ยั่ งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้ องกับธรรมชาติ และเป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการ
อย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมุ่ ง เน้ น เสริ ม
ภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ
บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
การพัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า

2.๒ แผนระดับที่ ๑ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
1) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๑.๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๑.๒) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีความสมดุล
2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
1.๑) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.๒) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
2.๑) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
2.๒) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
3.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3.2) มีก ารปรั บ ตั ว เพื่ อลดความสู ญ เสี ยและเสี ย หายจากภั ยธรรมชาติ แ ละผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4.1) จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
4.๒) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน

2.๓ แผนระดับที่ ๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ ๑๘ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
1.1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่ป่าไม้โดยให้ความสาคัญกับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่
ควรอนุรักษ์ รวมทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์
1.๒) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ รวมไปถึงการสร้างกลไกเพื่อการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิดอย่างยั่งยืนภายใต้
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียม รวมทั้งรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
2.1) ป้ องกั น ปรั บปรุ ง และฟื้นฟู ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งทั้งระบบ ด้วยการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ
2.2) อนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล ด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และกลไกพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และเพิ่มต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อ
รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืน
3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
3.1) ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การก าหนดเป้ า หมายและ
แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.2) ปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดความเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ แ ละผลกระทบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัย
ทั้งระบบ โดยคานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
ประเด็นที่ ๕ ประเด็นการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
๑) รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
๒) ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
๑.๑) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะและ
หมู่เกาะ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
๑.๒) ส่ ง เสริ ม การตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทย
ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้ง
จัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในประเทศ
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ประเด็นที่ ๒๓ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย
1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1) การวิจั ย และพัฒ นานวัตกรรมด้านสิ่ งแวดล้ อม เน้นการวิจัย พัฒ นาและนวัตกรรมที่เป็น
เครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
๒) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
เพื่อสร้างการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ และการต่อยอดไปสู่
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม
๒.๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาชา เป้าหมายรวมที่ ๒.๒ การสร้าง
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
๑) เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
แนวทางพัฒนา
๑) การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
๑.๑) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป้าหมายรวมที่ 2.4 ทุน
ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน และน้า
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1) เป้าหมายที่ ๑ รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2) เป้าหมายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
แนวทางการพัฒนา
๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม
1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ
1.๒) ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง
1.๓) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
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๒) สนั บ สนุน การลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒.๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วน
ต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๓.๑) บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน
๓.๒) เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ
๓.๓) พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย
๓.๔) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ
2.3.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก : ทรัพยากรแร่
1) ประเทศมีความมั่น คงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และคานึงถึงดุลยภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
๑) การแบ่งเขต (Zoning) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : การส ารวจ
ข้อมูลทรัพยากรรายพื้นที่และรายประเภทของทรัพยากร รวมถึงการใช้ประโยชน์ และการกาหนด
เขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.3.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 256๑ - 256๕) ที่เกี่ยวข้อง
1) การรักษาความมั่นคงทางทะเล นโยบายที่ ๖: ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด: ระดับความสาเร็จในการป้องกัน แก้ไข และยับยั้งภัยคุกคามทางทะเล
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมการดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (UN
Sustainable Development Goals : SDGs) เป้ า หมายที่ ๑๔ การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(๒) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน
2) การรั กษาความมั่น คงด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายที่ ๑๑:
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
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ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล
(2) ระดับความสาเร็ จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกันหรือลด
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนจากการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย
กลยุทธ์
(1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกาหนดพื้นที่การอนุรักษ์ที่ชัดเจน
(2) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทาง
ประชารัฐ
(3) ส่งเสริ มการผลิ ต การบริโภค การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ เพื่อให้มีการรักษา คุ้มครอง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษา
สิ่งแวดล้อม
2.3.5 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายหลักที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ ๕.๔ พัฒนา
ภาคการท่องเที่ยว
๑) ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
๒) ๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน
นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
1) ๑๐.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการ
พัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) ๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๒.๔ แผนระดับที่ ๓ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๑ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๑) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมายตามการใช้ประโยชน์
(1) ประเทศมีข้อมูลแสดงพื้นที่ศักยภาพแร่และเขตแหล่งแร่ที่เหมาะสม ยั่งยืน
(1.1) จานวนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทาเหมืองที่มีการประเมินและกาหนดเขตแหล่ง
แร่ เพื่อการทาเหมืองภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ ล้านไร่
(1.2) จานวนพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ได้รับการสารวจและประเมินสถานภาพไม่น้อยกว่า
๑๐ พื้นที่
(1.3) จานวนชนิดแร่ในพืน้ ที่เป้าหมายที่มีข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจเชิง
นโยบายไม่น้อยกว่า ๓๐ ชนิดแร่
20

(2) ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริห ารจัด การแร่ อ ย่า งเหมาะสมรวมทั้ ง การเฝ้ าระวั ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
(2.1) จานวนพื้นที่เป้าหมายแหล่งแร่หรือเหมืองแร่ที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การ
ประเมิน Green and Smart Mining ไม่น้อยกว่า ๑๒ พื้นที่
(3) จานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาให้มีอุทยานธรณีระดับประเทศและ/หรือระดับท้องถิ่น
รวม ๓ แห่ง
(๔) จานวนแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งถ้าในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของ
แหล่งเพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒๘ แห่ง
(๕) จ านวนพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รณี วิ ท ยาและธรรมชาติ วิ ท ยาได้ รั บ การพั ฒ นายกระดั บ การ
ให้บริการการท่องเที่ยวและการศึกษา รวม ๖ แห่ง
(๖) จานวนแหล่งซากดึกดาบรรพ์ตามกฎหมายที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๓ แห่ง
แผนงาน/โครงการสาคัญ
(๑) โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
(๒) โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี
2) แผนปฏิบัติ ร าชการเรื่องการสร้ า งการเติบโตอย่า งยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
เป้าหมายตามการใช้ประโยชน์
(1) จานวนข้อมูลแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การเปลี่ยนแปลงธรณี
สัณฐานระยะทาง ๓๑๐ กิโลเมตร
(2) จานวนพื้นที่ที่ฐานข้อมูลและแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในทะเล พื้นที่ ๑,๓๐๐
ตารางกิโลเมตร
แผนงาน/โครงการสาคัญ
(๑) โครงการจัดทาการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิด
การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
๓) แผนปฏิบัติ ร าชการเรื่ องการสร้ า งการเติบโตอย่า งยั่งยืน บนสังคมที่เ ป็น มิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ (ด้านลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย)
เป้าหมายตามการใช้ประโยชน์
(1) จานวนประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยไม่
น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ราย
แผนงาน/โครงการสาคัญ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๒.๔.๒ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม
๑) กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
๒) กลยุทธ์ที่ 1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
๑) กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
๒) กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
1) กลยุทธ์ที่ 4.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๒) กลยุ ท ธ์ ที่ 4.2 การพั ฒ นาแผนงานและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.๔.๓ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อย
คาร์บอนต่าตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางและมาตรการ
1) ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) ด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.๔.๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2561 - 2580
เป้าหมาย
การบริหารจัดการทรัพยากรแร่แบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบให้เป็นฐานการผลิตเพื่อการ
พัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน
แนวนโยบายการบริหารจัดการแร่ในระยะ ๒๐ ปี
1) ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) การนาแร่มาใช้ประโยชน์ต้องมีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ของประชาชน
3) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแร่ตามหลักธรรมาภิบาล
4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่
ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจาแนกเขตแหล่งแร่
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกาหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลไกกากับ ดูแล และอานวยความสะดวก
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 256๓
๓.๑ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ประชาชนและรัฐบาลเชื่อมั่ นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วมในการนาพาประเทศไปสู่ความมั่ นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มีการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๓.๑.๒ พันธกิจ
๑) เสนอความเห็นเพื่อการกาหนดพื้นที่และการจัดทานโยบาย แผน มาตรการ ด้านการอนุรักษ์
มรดกธรณี และอุทยานธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย และการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
๒) บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
๓) เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้ งการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
๔) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
๓.๑.๓ ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
๑) ทรัพยากรธรณีได้รบั การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒) พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยได้รบั การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.๒ รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการและโครงการสาคัญ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
๑.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ประเด็นย่อย
4.1.5 ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคและการผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ 4.4 พั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเด็นย่อย 4.4.2
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืน
๑.๒) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ : ประเด็ น แผนแม่ บ ทการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อันดับของประเทศ
ด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอยู่ในระดับต่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลกภายในปี 2565
ประเด็ นแผนแม่ บทย่ อย การสร้ างการเติ บโตอย่างยั่ งยื นบนสั งคมเศรษฐกิ จสี เขี ยว เป้าหมาย พื้นที่ สี เขี ยว
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 32 ๒) พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 และ ๓) พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทร้อยละ 2
๑.๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ
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25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.๕๘ ล้านไร่ พื้นที่ปลูก
และฟื้นฟูป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
๑.๔) นโยบายสาคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ : นโยบายหลัก : 10 การฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ข้อย่อย : 10.4 สร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
๑.๕) ประเด็นยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และเร่งสารวจแร่ทั้งบนบก
และในทะเล เป้ า ประสงค์ ๑.๑ ประเทศมี ค วามมั่ นคงของฐานทรั พยากรแร่ แ ละวั ต ถุดิ บ เพื่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป้าประสงค์ ๑.๒ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มี
ความเหมาะสม เป็นธรรม และคานึงถึงดุลภาพ ทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน
และประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ ส่ งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่ งธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี เป้าประสงค์ ๓.๑ ประเทศไทยมีการบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาเพื่อสร้างรายได้ของชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางของ UNESCO และเป้าประสงค์ ๓.๒ แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งถ้าที่มีความ
โดดเด่นและสาคัญ ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของแหล่ง
๒) เป้าหมาย
๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ทรัพยากรธรณีได้รบั การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒) เป้าหมายการให้บริการ
๑) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ รั บ ข้อ มู ล พื้ น ที่ ที่มี ศั ก ยภาพในการท าเหมื อ ง เพื่ อ ก าหนด
นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ
๒) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา
๒.๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑) ข้อมูลศักยภาพแร่ ในพื้นที่เป้าหมายมี การนาไปจาแนกเป็นพื้นที่ที่มี ศักยภาพในการ
ทาเหมือง เพื่อพิจารณากาหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิดแร่
๒) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทาเหมืองที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองภายใต้แผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินไม่น้อยกว่า ๔ ล้านไร่
๓) อุทยานธรณีได้รับการพัฒนายกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ๑ แห่ง
๔) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีและอุทยานธรณี ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา ๖ พื้นที่
๓) แนวทางการพัฒนา
1) เร่งรัดสารวจ จาแนกเขตศักยภาพแร่ และจัดทาบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการที่
มีมาตรฐานและเป็นฐานสาหรับการพัฒนาประเทศทั่วราชอาณาจักร
๒) เร่งรัดการจาแนกเขตทรัพยากรแร่และกาหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองภายใต้ดุลยภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
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๓) ส่งเสริ มให้ ผู้ ผ ลิ ตและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านแร่มีการดาเนินกิจกรรมที่เป็น
มาตรฐานและมุ่งเน้นการประกอบการที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) สนั บ สนุ น และส่ งเสริ มการพั ฒ นาและบริ ห ารจัด การแหล่ ง ธรณี วิท ยาอย่า งยั่ง ยืน ตาม
แนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณีในระดับสากล
5) ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัยทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งหรือรักษา
สถานภาพอุทยานธรณี
6) เร่งรัดการประเมินคุณค่าทางวิชาการและการจัดทานโยบาย แผน มาตรการและกลไกการ
บริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งถ้า
๔) แผนงาน/โครงการสาคัญ/ประมาณวงเงินงบประมาณ
1) โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ๒๑.๐๑๐๔ ล้านบาท
2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี และอุทยานธรณี ๙.๑๔๗๙ ล้านบาท

๓.๒.๒ แผนปฏิ บั ติ ราชการเรื่ อ งการจั ด การผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ
1) ความเชื่อมโยง
๑.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นย่อย 4.3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๒) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ : ประเด็ น แผนแม่ บ ทการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อันดับของประเทศ
ด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอยู่ในระดับต่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก ภายในปี
2565 ประเด็ น แผนแม่บ ทย่ อ ย การสร้ างการเติ บ โตอย่ า งยั่ งยื น บนสั ง คมที่ เป็ น มิต รต่ อ สภาพภู มิอ ากาศ
เป้ าหมาย การปล่ อ ยก๊าซเรื อนกระจกของประเทศไทยลดลง ตัว ชี้วัดเชิงปริมาณ ปริมาณการปล่ อยก๊า ซ
เรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขา
การจัดการของเสียลดลง (ค่าเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ
ภายในปี 2565)
๑.๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็ น มิตรกั บ สิ่ งแวดล้ อ มเพื่อ การพัฒ นาอย่างยั่งยืน เป้า หมายที่ 5 เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารจั ดการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง ตัวชี้วัด 5.2
สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
๑.๔) นโยบายสาคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ : นโยบายหลัก 10 การฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายข้อย่อย 10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซ
เรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๕) ประเด็นยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป้าประสงค์ ๒.๑ ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติ
ภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าประสงค์ ๒.๒ ประเทศไทยมีระบบ
คาดการณ์ล่วงหน้าอัจฉริยะด้านธรณีพิบัติภัย
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๒) เป้าหมาย
๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยได้รับการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒) เป้าหมายการให้บริการ
ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัยและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒.๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย มีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย
ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ราย
2) ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชนไม่น้อยกว่า ๗๕ ตาบล
3) แนวทางการพัฒนา
1) เร่งรัดจัดทาข้อมูลและแผนที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทุกประเภท
2) เตรียมความพร้อมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพัฒนากลไกในการรับมือธรณีพิบัติภัย
ที่มีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมให้ หน่วยงานในสาขาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการวางแผน และสนับสนุน/ดาเนินการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงสร้างกลไก/มาตรการ/เครื่องมือที่ช่วยให้ภาคเอกชนและภาคีที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและขับเคลื่อน
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒ นาระบบข้ อมู ล สารสนเทศด้ านธรณี พิ บัติ ภั ยให้ ครบถ้ว นเป็ น มาตรฐานสากลเพื่ อ
สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ และพัฒนาขีดความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าการเกิดธรณีพิบัติภัย
ที่มีความแม่นยาสูงและทันต่อเหตุการณ์
๔. แผนงาน/โครงการสาคัญ/ประมาณวงเงินงบประมาณ
โครงการลดผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒๙.๑๗๕๕
ล้านบาท

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล
1) ความเชื่อมโยง
๑.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ประเด็นย่อย
4.2.3 ฟื้นฟูชายหาดที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมีนโยบาย
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๑.๒) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ : ประเด็ น แผนแม่ บ ทการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อันดับของประเทศ
ด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก ภายในปี
2565 ประเด็นแผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล เป้าหมายความ
สมบูร ณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ดัช นีคุณภาพมหาสมุทรเท่ากับ 70 คะแนน
ภายในปี 2565
๑.๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและ
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ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวชี้วัด 5.3 แผนปฏิบัติการการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จาเป็นเช่น การจัดการน้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้
๑.๔) นโยบายสาคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ : นโยบายหลัก 10 การฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายข้อย่อย 10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซ
เรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๕) ประเด็นยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ลดผลกระทบธรณี พิ บั ติ ภั ย ที่ เ กิ ด จากธรรมชาติ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าประสงค์ ๒.๑ ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อม
รับมือกับธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) เป้าหมาย
๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยได้รับการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒) เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง
๒.๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑) คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
แห่งชาติ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ไปใช้ในการ
กาหนดนโยบายและวางแผนบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
๒) ข้อมูลธรณีสัณฐานแนวชายฝั่งได้รับการสารวจ ศึกษา และจัดทาแผนที่การเปลี่ยนแปลง
ธรณีสัณฐานแนวชายฝั่ง ๓๐ กิโลเมตร
๓) พื้นที่เป้าหมายทางทะเลได้รับการสารวจ ศึกษา และจัดทาแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเล
๓๐๐ ตารางกิโลเมตร
๔) ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ๑ จังหวัด
3) แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งรัดการสารวจจัดทาข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งและธรณีวิทยาทางทะเล
๒) จัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา
และมีนโยบายการจัดการที่เหมาะสม มีแผนแม่บทกาหนดวิธีการจัดการในแต่ละพื้นที่สาคัญ ลดพื้นที่ที่มีปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณที่ยังไม่เกิดปัญหา
๔) แผนงาน/โครงการสาคัญ
โครงการสารวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง ๔๐.๔๐๐๐ ล้านบาท

๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
1) ความเชื่อมโยง
๑.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประเด็นย่อย 4.3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
๑.๒) แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ : ประเด็นแผนแม่บทการท่องเที่ยว เป้าหมาย
รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก
27

และเมืองรอง 80 : 20 ภายในปี 2565 ประเด็นแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป้าหมาย เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 5 เมือง ภายในปี
2565
๑.๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น ตัวชี้วัด : 4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ากว่าอันดับที่ 30
๑.๔) นโยบายสาคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ : นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อย่อย 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 5.4.1 พัฒนาคุณภาพและ
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
๑.๕) ประเด็นยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ ส่ งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่ งธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี เป้าประสงค์ ๒.๒ แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งถ้าที่มีความโดดเด่นและสาคัญ ได้ รับการอนุรักษ์
และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของแหล่ง
๒) เป้าหมาย
๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒) เป้าหมายการให้บริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา
๒.๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑) แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนาไปสู่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จานวน ๗ แห่ง
๒) แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสารวจ ศึกษา และประเมิน เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา จานวน ๗ แห่ง
3) แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒ นาและเพิ่มคุณค่าแหล่งธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒) จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
4) แผนงาน/โครงการสาคัญ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ๑๔.๘๗๒๕ ล้านบาท

๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1) ความเชื่อมโยง
๑.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประเด็นย่อย 4.3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
๑.๒) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ : ประเด็น แผนแม่ บท ประเด็ น การท่ องเที่ ย ว
เป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
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ของเมืองหลักและเมืองรอง 80 : 20 ภายในปี 2565 ประเด็นแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม เป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขยายตัวร้อยละ 10 ภายในปี
2565
๑.๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 2 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
มากขึ้น ตัวชี้วัด 2.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
๑.๔) นโยบายสาคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ : นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อย่อย 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 5.4.1 พัฒนาคุณภาพและ
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
๑.๕) ประเด็นยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและ
ทรั พยากรธรณี เป้ าประสงค์ ๓.๓ แหล่ งซากดึกดาบรรพ์ที่ส าคัญได้รับ การบริห ารจัดการอย่างเหมาะสม
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
๒) เป้าหมาย
๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒) เป้าหมายการให้บริการ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา
๒.๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑) จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย
๓) แนวทางการพัฒนา
๑) เสริมสร้างอัตลักษณ์และยกระดับการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภูมิภาค
๔) แผนงาน/โครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ๖๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
: ผลผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
1) ความเชื่อมโยง
๑.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 4.1.5 ส่งเสริม
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๑.๒) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ : ประเด็ น แผนแม่ บ ทการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อันดับของประเทศ
ด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอยู่ในระดับต่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก ภายในปี
2565 ประเด็นแผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมาย พื้นที่
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สี เขีย วทุก ประเภทเพิ่มขึ้น ตัว ชี้วัดเชิงปริ มาณ ๑) สั ดส่ ว นพื้นที่ สี เขี ยวพื้น ที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 32
๒) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 และ ๓) พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทร้อยละ 2
๑.๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 25
และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.๕๘ ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและ
ฟื้นฟูป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
๑.๔) นโยบายสาคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ : ๑.๕) ประเด็นยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ ส่ งเสริมการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่ งธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี เป้าประสงค์ ๓.๓ แหล่งซากดึกดาบรรพ์ที่สาคัญได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน
เป้าประสงค์ ๔.๑ ฐานข้อมูลกลางของประเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีที่เป็นระบบ และมีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ ๔.๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จาก
ข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และเป้าประสงค์ ๔.๓ กรมทรัพยากรธรณีมีการจัดการ
องค์กรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เป้าหมาย
๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒) เป้าหมายการให้บริการ
ประชาชน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การ
ทรัพยากรธรณี
๒.๓) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑) พื้ นที่ เป้ าหมายมี ข้ อมู ลพื้ นฐานทรั พยากรธรณี เพื่ อการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรณี
๒ จังหวัด
๒) จานวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ๕๐๐,๐๐๐ ราย
๓) จานวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับ
การพัฒนา/จัดตั้ง ๑ แห่ง
๔) แหล่งซากดึกดาบรรพ์ตามกฎหมายได้รับการบริหารจัดการ ๑ แห่ง
๕) ชุมชนและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในพื้ นที่ เป้ าหมายนาองค์ความรู้ด้ านซากดึกดาบรรพ์ ไป
บริหารจัดการในพื้นที่ 2 แห่ง
๖) จานวนแหล่งซากดึกดาบรรพ์ที่ได้รับการประกาศเขตตามกฎหมาย 1 แห่ง
๗) จานวนซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน ๓๐ ตัวอย่าง
๘) ชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เป้าหมายได้รับองค์ความรู้ด้านซากดึกดาบรรพ์ ๒ แห่ง
๓) แนวทางการพัฒนา
๑) คุ้มครอง อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดาบรรพ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกดาบรรพ์ พ.ศ. 2551
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๒) เสริมสร้างอัตลักษณ์และยกระดับการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภูมิภาค
๓) เร่งพัฒนายกระดับมาตรฐานข้อมูลและบริหารจัดการฐานข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากร
ธรณีอย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้
๔) พัฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อนและยกระดั บ การบริ ห ารงานและการบริ การทางวิ ช าการ
สู่ระดับสากล
๕) เร่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การตามแนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
๔) แผนงาน/โครงการสาคัญ
1) การสารวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ๑๓.๐๙๔๒ ล้านบาท
2) การจัดทามาตรฐาน และคลังข้อมูลด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ๒.๖๑๐๐ ล้านบาท
๓) การจัดทานโยบาย แผน มาตรการ แนวทางและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรณี ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท
๔) การคุ้มครองแหล่งและซากดึกดาบรรพ์ ๑๓.๒๒๒๕ ล้านบาท
๕) การบริหารจัดการ จัดตั้งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติ
วิทยา ๙๓.๙๒๖๗ ล้านบาท
6) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ๑๒.๘๒๙๘ ล้านบาท
๗) การบริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ๕๖.๕๐๓๓ ล้านบาท
8) การให้บริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ๒๗.๔๒๒๕ ล้านบาท
๙) การบริหารจัดการแร่ ๑.๐๐๐๐ ล้านบาท
๑๐) การบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ๑๐.๓๖๙๘ ล้านบาท

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประมาณการวงเงินทั้งหมด รวม ๔๑๗.๕๗๕๑ ล้านบาท
แหล่งเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินกู้

เงินรายได้ของหน่วยงาน
ในประเทศ

อื่น ๆ
ต่างประเทศ

๔๑๗,๕๘๕,๑๐๐
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๓.๔ ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๔.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นแผน
ด้านการสร้างการ แม่บท การ
เติบโตบน
เติบโตอย่าง
คุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน
เป็นมิตร
เป้าหมาย
ต่อสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม
ประเด็น
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ 4.1 ไทยมีคุณภาพดี
สร้างการเติบโต ขึ้นอย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสี ประเด็นแผน
เขียว และ
แม่บทย่อย การ
ประเด็น
สร้างการเติบโต
ยุทธศาสตร์ 4.4 อย่างยั่งยืนบน
พัฒนาพื้นที่เมือง สังคมเศรษฐกิจ
ชนบท
สีเขียว
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บท
อันดับของ
ประเทศ
ด้านความยั่งยืน
และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลกอยู่ใน
ระดับต่ากว่า 50
ประเทศแรกของ
โลกภายในปี
2565
ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ ๑)
สัดส่วนพื้นที่สี
เขียวพื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ
32 ๒) พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อ
การใช้ประโยชน์
ร้อยละ 10 และ
๓) พื้นที่สีเขียว
ในเขตเมืองและ
ชนบทร้อยละ 2

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน

เป้าหมายการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓

แนวทางการพัฒนา

Flagship
project

ทรัพยากรธรณี
ได้รับการบริหาร
จัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ข้อมูลพืน้ ทีท่ ี่มี
ศักยภาพในการทา
เหมือง เพื่อกาหนด
นโยบายบริหาร
จัดการทรัพยากร
แร่ของประเทศ

๑. ข้อมูลศักยภาพแร่ในพื้นที่
เป้าหมายมีการนาไปจาแนกเป็น
พื้นที่ทมี่ ีศักยภาพในการทา
เหมือง เพื่อพิจารณากาหนดหรือ
พิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย
๒. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทา
เหมืองที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการ
ทาเหมืองภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ ได้รับการศึกษาวิเคราะห์
และประเมิน

๑๐ ชนิดแร่

โครงการปฏิรูป
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
แร่

ประชาชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรณีวทิ ยา

๑. อุทยานธรณีได้รับการพัฒนา
ยกระดับเป็นอุทยานธรณี
ระดับประเทศ/โลก
๒. พื้นที่ทมี่ ีศักยภาพในการจัดตั้ง
เป็นอุทยานธรณีและอุทยานธรณี
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

๑ แห่ง

๑. เร่งรัดสารวจ จาแนกเขต
ศักยภาพแร่ และจัดทาบัญชี
ทรัพยากรแร่เพือ่ การบริหาร
จัดการทีม่ ีมาตรฐานและเป็นฐาน
สาหรับการพัฒนาประเทศทั่ว
ราชอาณาจักร
๒. เร่งรัดการจาแนกเขตทรัพยากร
แร่และกาหนดเขตแหล่งแร่เพื่อ
การทาเหมืองภายใต้ดุลยภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน
๓. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและภาค
อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องด้านแร่
มีการดาเนินกิจกรรมทีเ่ ป็น
มาตรฐานและมุ่งเน้นการ
ประกอบการที่มธี รรมาภิบาลและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
และบริหารจัดการแหล่งธรณีวทิ ยา
อย่างยั่งยืนตามแนวทางการจัดตัง้
อุทยานธรณีในระดับสากล
๒. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนางานวิจัยทาง
วิชาการและกิจกรรมเพือ่ สนับสนุน
การจัดตัง้ หรือรักษาสถานภาพ
อุทยานธรณี
๓. เร่งรัดการประเมินคุณค่าทาง
วิชาการและการจัดทานโยบาย แผน
มาตรการและกลไกการบริหาร
จัดการแหล่งธรณีวทิ ยาและแหล่งถ้า

๔ ล้านไร่

๖ พื้นที่

โครงการอนุรกั ษ์
และพัฒนามรดก
ธรณี และอุทยาน
ธรณี

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒๑.๐๑๐๔

การติดตาม
ประเมินผล
1. GFMIS
2. กลไก
คณะกรรมการ
คณะทางาน
3. eMENSCR
4. E-Project
Tracking

1. GFMIS
2. กลไก
คณะกรรมการ
คณะทางาน
3. eMENSCR
4. E-Project
Tracking

๙.๑๔๗๙
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๓.๔.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4.3
สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบน
สังคมที่เป็นมิตร
ต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธฯ
ประเด็นแผน
แม่บท การ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืน
เป้าหมาย
สภาพแวดล้อม
ของประเทศ
ไทยมีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บท
อันดับของ
ประเทศ
ด้านความยั่งยืน
และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลกอยู่ใน
ระดับต่ากว่า 50
ประเทศแรกของ
โลก ภายในปี
2565

ประเด็นแผน
แม่บทย่อย
การสร้างการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคม
ที่เป็นมิตรต่อ
สภาพ
ภูมิอากาศ

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ ปริมาณ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
โดยรวมในสาขา
พลังงานและ
ขนส่งสาขา
กระบวนการ
อุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์
และสาขาการ
จัดการของเสีย
ลดลง

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน
พื้นที่เสี่ยงธรณี
พิบัติภัยได้รับการ
บริหารจัดการเพื่อ
ลดผลกระทบที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

เป้าหมายการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ประชาชนและ
๑. ประชาชนและภาคีเครือข่ายใน
ภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่เป้าหมาย มีความพร้อม
พื้นที่เสี่ยงภัยมี
รับมือกับธรณีพิบัติภัยไม่น้อย
ความพร้อมในการ
กว่า
รับมือธรณีพิบัติภัย
และการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
สามารถลดการ
๒. ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับ
สูญเสียทีอ่ าจ
ข้อมูลพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัยระดับ
เกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ชุมชนไม่น้อยกว่า
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓

แนวทางการพัฒนา

Flagship
project

งบประมาณ
(ล้านบาท)

การติดตาม
ประเมินผล

๑,๔๔๐ ราย

๑. เร่งรัดจัดทาข้อมูลและแผนที่
เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ครอบคลุม
พื้นที่เสี่ยงภัยทุกประเภท
๒. เตรียมความพร้อมประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยและพัฒนากลไกใน
การรับมือธรณีพิบัติภัยทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านธรณีพิบัติภัยให้ครบถ้วนเป็น
มาตรฐาน สากล เพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจ และพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
คาดการณ์ล่วงหน้าฯ

โครงการลด
ผลกระทบทีเ่ กิด
จากธรรมชาติ
และการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ

๒๙.๑๗๕๕

1. GFMIS
2. กลไก
คณะกรรมการ
คณะทางาน
3. eMENSCR
4. E-Project
Tracking

๗๕ ตาบล
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๓.๔.๓ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4.2
สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธฯ
ประเด็นแผน
แม่บท การ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืน
เป้าหมาย
สภาพแวดล้อม
ของประเทศ
ไทยมีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน
ประเด็นแผน
แม่บทย่อย
การสร้างการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาค
ทะเล เป้า
หมายความ
สมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บท
อันดับของ
ประเทศ
ด้านความยั่งยืน
และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลกอยู่ใน
ระดับต่ากว่า 50
ประเทศแรกของ
โลก ภายในปี
2565
ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ ดัชนี
คุณภาพ
มหาสมุทร
เท่ากับ 70
คะแนน
ภายในปี
2565

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน
พื้นที่เสี่ยงธรณี
พิบัติภัยได้รับการ
บริหารจัดการเพื่อ
ลดผลกระทบที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

เป้าหมายการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานที่
๑. คณะกรรมการนโยบายและ
เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล
แผนการบริหารจัดการ
และข้อเสนอแนะ
ทรัพยากรทางทะเลและ
แนวทางการบริหาร
ชายฝั่งแห่งชาติ หรือ
จัดการเชิงพืน้ ที่ เพื่อ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องนา
นาไปใช้ในการวาง
ข้อมูลและข้อเสนอแนะแนว
แผนการบริหาร
ทางการบริหารจัดการเชิง
จัดการทะเลและ
พื้นที่ ไปใช้ในการกาหนด
ชายฝั่ง
นโยบายและวางแผนบริหาร
จัดการทะเลและชายฝั่ง ไม่
น้อยกว่า
๒. ข้อมูลธรณีสัณฐานแนว
ชายฝั่งได้รับการสารวจ
ศึกษา และจัดทาแผนทีก่ าร
เปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐาน
แนวชายฝั่ง
๓. พื้นทีเ่ ป้าหมายทางทะเล
ได้รับการสารวจ ศึกษา และ
จัดทาแผนที่ธรณีวทิ ยาทาง
ทะเล
๔. ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้
ประโยชนเชิงพื้นที่ทางทะเล
และชายฝั่ง

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓

แนวทางการพัฒนา

Flagship
project

งบประมาณ
(ล้านบาท)

การติดตาม
ประเมินผล

๑ เรื่อง

๑.เร่งรัดการสารวจจัดทาข้อมูลธรณี
สัณฐานชายฝั่งและธรณีวทิ ยาทาง
ทะเล
๒.จัดการชายฝั่งประเทศไทยทัง้ หมด
แบบบูรณาการ เพือ่ ให้ได้รับการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และมี
นโยบายการจัดการทีเ่ หมาะสมฯ

โครงการสารวจ
ธรณีวทิ ยาเพื่อ
การบริหาร
จัดการทาง
ทะเลและ
ชายฝั่ง

๔๐.๔๐๐๐

1. GFMIS
2. กลไก
คณะกรรมการ
คณะทางาน
3. eMENSCR
4. E-Project
Tracking

๓๐ กิโลเมตร

๓๐๐ ตาราง
กิโลเมตร

๑ จังหวัด
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๓.๔.๔ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4.3
สร้างความ
หลากหลายด้าน
การท่องเที่ยว

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธฯ
ประเด็นแผน
แม่บทการ
ท่องเที่ยว
เป้าหมาย
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของ
เมืองรอง
เพิ่มขึ้น
ประเด็นแผน
แม่บทย่อย การ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
เป้าหมาย เมือง
และชุมชนที่มี
ศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บท
อัตราส่วนรายได้
จากการท่องเที่ยว
ของเมือง
หลักและเมือง
รอง 80 : 20
ภายในปี 2565
ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ จานวน
เมืองและชุมชนที่
มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 5
เมือง
ภายในปี 2565

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน
ทรัพยากรธรณี
ได้รับการบริหาร
จัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

เป้าหมายการ
ให้บริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรณีวทิ ยา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓

แนวทางการพัฒนา

Flagship
project

๑. แหล่งธรณีวิทยาในพืน้ ที่
เป้าหมายได้รับการพัฒนา
และเพิม่ มูลค่าของแหล่งเพื่อ
นาไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

๗ แห่ง

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
และเพิม่ คุณค่าแหล่งธรณีวทิ ยา
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวทิ ยา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีวทิ ยา

๒. แหล่งธรณีวิทยาในพืน้ ที่
เป้าหมายได้รับการสารวจ
ศึกษา และประเมิน เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีวทิ ยา

๗ แห่ง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
1๔.๘๗๒๕
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การติดตาม
ประเมินผล
1. GFMIS
2. กลไก
คณะกรรมการ
คณะทางาน
3. eMENSCR
4. E-Project
Tracking

๓.๔.๕ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4.3
สร้างความ
หลากหลายด้าน
การท่องเที่ยว

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธฯ
ประเด็นแผน
แม่บทการ
ท่องเที่ยว
เป้าหมาย
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของ
เมืองรอง
เพิ่มขึ้น
ประเด็นแผน
แม่บทย่อย การ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
เป้าหมาย
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บท
อัตราส่วนรายได้
จากการท่องเที่ยว
ของเมือง
หลักและเมือง
รอง 80 : 20
ภายในปี 2565

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน
ทรัพยากรธรณี
ได้รับการบริหาร
จัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

เป้าหมายการ
ให้บริการ
ประชาชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรณีวทิ ยา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑.จานวนนักท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
ไม่น้อยกว่า

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓

แนวทางการพัฒนา

Flagship
project

๒๐,๐๐๐ ราย

๑. เสริมสร้างอัตลักษณ์และ
ยกระดับการให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์
ธรณีวทิ ยาและธรรมชาติวิทยา
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภูมิภาค

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวยุค
ก่อน
ประวัติศาสตร์

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๖๙.๐๐๐๐

ตั
วชี้วัดเชิงปริมาณ
อัตราการ
ขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
ขยายตัวร้อยละ
10 ภายในปี
2565
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การติดตาม
ประเมินผล
1. GFMIS
2. กลไก
คณะกรรมการ
คณะทางาน
3. eMENSCR
4. E-Project
Tracking

๓.๔.๖ แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ผลผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นแผน
ด้านการสร้างการ แม่บท การ
เติบโตบนคุณภาพ เติบโตอย่าง
ชีวิตที่เป็นมิตร
ยั่งยืน
ต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
ประเด็น
สภาพแวดล้อ
ยุทธศาสตร์ 4.1 มของประเทศ
สร้างการเติบโต
ไทยมีคุณภาพ
อย่างยั่งยืนบน
ดีขึ้นอย่าง
สังคมเศรษฐกิจสี ยั่งยืน
เขียว
ประเด็นแผน
แม่บทย่อย
การสร้างการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสี
เขียว

ตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บท
อันดับของ
ประเทศ
ด้านความยั่งยืน
และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลกอยู่ใน
ระดับต่ากว่า 50
ประเทศแรกของ
โลกภายในปี
2565
ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ ๑)
สัดส่วนพื้นที่สี
เขียวพื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ
32 ๒) พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 10 และ ๓)
พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท
ร้อยละ 2

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน

เป้าหมายการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔

แนวทางการพัฒนา

Flagship project

งบประมาณ
(ล้านบาท)

การติดตาม
ประเมินผล

ทรัพยากรธรณี
ได้รับการบริหาร
จัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ประชาชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์จากการ
อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรณี

๑. พืน้ ที่เป้าหมายมีขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ทรัพยากรธรณีเพือ่ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี

๒ จังหวัด

๕๐๐,๐๐๐ ราย

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณี
๑.การสารวจข้อมูลพื้นฐาน
ด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี
๒. การจัดทามาตรฐาน
และคลังข้อมูลด้านธรณี
วิทยา และทรัพยากรธรณี
๓. การจัดทานโยบาย แผน
มาตรการ แนวทางและ
ข้อเสนอแนะการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี
๔. การคุ้มครองแหล่งและ
ซากดึกดาบรรพ์
๕. การบริหารจัดการจัดตั้ง
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซาก
ดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา
๖.การประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
๗.การบริหารทั่วไปด้าน
ธรณีวิทยาและทรัพยากร
ธรณี
๘.การให้บริการด้านธรณี
วิทยาและทรัพยากรธรณี
๙. การบริหารจัดการแร่
๑๐. การบริหารและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธรณีวิทยาฯ

๒๓๓.๙๗๘๘

๒. จานวนผู้รับบริการด้าน
ธรณีวทิ ยาและทรัพยากร
ธรณี
๓. จานวนแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์
ธรณีวทิ ยาและธรรมชาติ
วิทยา ได้รับการพัฒนา/
จัดตั้ง
๔. แหล่งซากดึกดาบรรพ์ตาม
กฎหมายได้รับการบริหาร
จัดการ

๑. คุ้มครอง อนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งซากดึกดาบรรพ์ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองซากดึกดาบรรพ์
พ.ศ. 2551
๒. เสริมสร้างอัตลักษณ์และ
ยกระดับการให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ภูมิภาค
๓. เร่งพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ข้อมูลและบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณีอย่างเป็น
ระบบและเข้าถึงได้
๔. พัฒนากลไกการขับเคลื่อน
และยกระดับการ
บริหารงานและการบริการ
ทางวิชาการสู่ระดับสากล
๕. เร่งพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้านธรณีวิทยา
และทรัพยากรธรณีผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
๖. เร่งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทาง
วิชาการฉบับประชาชนที่
เข้าใจง่าย
๗. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
องค์การตามแนวทางของ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่

1. GFMIS
2. กลไก
คณะกรรมการ
คณะทางาน
3. eMENSCR
4. E-Project
Tracking

๑ แห่ง

๑ แห่ง

๕. ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
พื้นที่เป้าหมายนาองค์ความรู้
ด้านซากดึกดาบรรพ์ไปบริหาร
จัดการในพื้นที่
๖. จานวนแหล่งซากดึกดาบรรพ์
ที่ได้รับการประกาศเขตตาม
กฎหมาย

๒ แห่ง

๗. จานวนซากดึกดาบรรพ์ที่ได้
ขึ้นทะเบียน
๘. ชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่
เป้ าหมายได้ รั บองค์ ความรู้
ด้านซากดึกดาบรรพ์

๓๐ ตัวอย่าง

๑ แห่ง

๒ แห่ง
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ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้หน่วยงานรัฐต้องมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานตามภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายของแผนระดับต่าง ๆ ประกอบกับ
พระราชบั ญญัติวิธี การงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการ
รายงาน กาหนดให้กรมทรัพยากรธรณีต้องรายงานผลความก้าวหน้าและผลความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
กรมทรัพยากรธรณี ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สาหรับเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยและสั่งการได้
อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การบริหารงานโครงการบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนงานที่กาหนด ดังต่อไปนี้

๔.๑ ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ : Electronic Monitoring and Evaluation
System of National Strategy and Country Reform (eMENSCR)
น าระบบ eMENSCR ของส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ มาใช้ส าหรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการส าคัญ เพื่อตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับต่าง ๆ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ รวมถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารราชการ และ
แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ

4.๒ ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)

นาระบบ BB EvMIS ของส านักงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนิ นงานและการใช้จ่ ายงบประมาณของหน่ว ยงานที่ครอบคลุ มทั้งในระดับแผนงาน ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม และรายการ รวมถึงการติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ในลักษณะบูรณาการ
และตามยุทธศาสตร์ชาติ

๔.๓ ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ : Government Fiscal
Management Information System (GFMIS)
นาระบบ GFMIS มาเพื่อใช้ในระบบงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับและนาส่ง ระบบเบิก
จ่ายเงิน ระบบบัญชีแยกประเภทและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการนาเข้าข้อมูลในระบบและรายงาน
ผลในรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะสามารถรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรง
กับความเป็นจริงและมีความรวดเร็ว

๔.๔ ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : e - Project Tracking System

นาระบบ e - Project Tracking System ซึ่งจัดทาโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ดาเนินการ แบบทันท่วงที ซึ่งจะมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการดาเนินการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบทันท่วงที เพื่อผู้บริหารจะสามารถ
ทราบสถานะของการดาเนินการล่าสุด และสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๕ กลไกคณะกรรมการและคณะทางาน

กาหนดการรายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้หน่วยงานภายใต้
สังกัดรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในรายเดือน และรายไตรมาสผ่าน
การนาส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสรุปผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทางบประมาณ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และคณะทางานติดตามผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
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