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ยุทธศาสตร
ที่ 2 ส่ิงแวดล�อมทางทะเลและชายฝ��ง 

เป�าประสงค
: บริหารจัดการส่ิงแวดล�อมทางทะเลและชายฝ��งของประเทศไทยให�เกิดความย่ังยืน รวมถึงคุ�มครอง
ระบบนิเวศ 

 

เป�าหมาย: ประเทศไทยริเริ่มอย)างต)อเน่ืองในระดับท�องถ่ินระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกเก่ียวกับ           
การจัดการชายฝ��งแบบบูรณาการการจัดการพื้นที่คุ�มครองทางทะเล 

กลยุทธ
: 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล�อมทางทะเลและพื้นท่ีชายฝ��งของประเทศ 
2. ส)งเสริมการอนุรักษ7 ฟ9:นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งอย)างย่ังยืน 
3. สนับสนุนความร)วมมือของภูมิภาคอาเซียนในการแก�ไขป�ญหามลพิษทางทะเลและชายฝ��ง 

แผนงาน: 
1.การอนุรักษ7พื้นที่ทางทะเลและชายฝ��ง 
2. การอนุรักษ7สัตว7ทะเลหายาก 
3. การลดการรั่วไหลของกากนํ้ามันและนํ้ามันจากเรือบรรทุกสินค�าในทะเล 
4. การลดผลกระทบจากมลพิษทางทะเลและชายฝ��ง (การจัดการสารอาหารในทะเล ขยะทะเล) 
5. การควบคุมการรุกรานสัตว7นํ้าต)างถ่ิน  
6. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต)อพื้นท่ีชายฝ��ง  
7. การจัดการพื้นที่ชายฝ��งแบบบูรณาการ และการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล 
 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 

แผนงาน 1 การอนุรกัษ
พื้นที่ทางทะเลและชายฝ��ง 
 
1.พื้นท่ีทางทะเลและชายฝ��งทีได�รบัการรับรองให�เปEนพ้ืนท่ีมรดก

อาเซียน 
2.ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นท่ีทางทะเลและชายฝ��งท่ีสําคัญ ได�แก) 

พื้นท่ีทะเลท่ีใช�ประโยชน7ร)วมกัน รวมท้ังในพ้ืนท่ีมรดกอาเซียน 
 

 
1. พื้นท่ีทางทะเลและชายฝ��ง ได�รบัการประกาศเปEนอุทยานมรดก

อาเซียนอย)างน�อย 1 แห)ง 
2. จํานวนพื้นท่ีที่ได�รับการประกาศพื้นท่ีคุ�มครองทางทะเล 

 

แผนงาน 2: การอนุรักษ
สัตว
ทะเลหายาก 
 
3. จํานวนแผนปฏิบัติการสําหรับการอนุรักษ7สัตว7ทะเลหายาก 

 
3. จํานวนชนิดพันธุ7สัตว7ทะเลหายากของไทย 
  
 



87 

 

ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 
แผนงาน 3: การลดการรั่วไหลของกากนํ้ามันและนํ้ามันจากเรือบรรทกุสินค�าในทะเล 
 
4. การปฏิบัติตามกลไกอาเซยีนเพือ่ส)งเสริมการเฝIาระวังการติดตาม

การล�างและการจัดการของเสียท่ีผิดกฎหมายของเรือบรรทุกสินค�า
ในทะเล  

5. การมีส)วนร)วมของคณะทํางานอาเซียนว)าด�วยการขนส)งทางทะเล 
(Maritime Transport Working Group: MTWG) 

 
4. การเข�าร)วมฝ\กอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติตามกลไกอาเซียนเพ่ือ

ส)งเสริมการเฝIาระวังการติดตามการล�างและการจัดการของเสียท่ี
ผิดกฎหมายของเรือบรรทุกสินค�าในทะเล 

5. การมีส)วนร)วมของคณะทํางานอาเซียนว)าด�วยการขนส)งทางทะเล 
(Maritime Transport Working Group: MTWG) 

 
แผนงาน 4: การลดผลกระทบจากมลพิษทางทะเลและชายฝ��ง (สารอาหาร ขยะทะเล และยูโทรฟ9เคช่ัน ฯลฯ) 

 
6. สถานะของขยะทะเลซึ่งรวมถึงไมโครพลาสติกของภูมิภาค และ

ข�อแนะนําต)อแนวทางในอนาคต  
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา แผนการจัดการในภูมิภาค  
7. สถานะของปริมาณสารอาหารในทะเลและปรากฏการณ7การเกิด

eutrophicationในระดับภูมิภาครวมท้ังคําแนะนําในการ
ดําเนินการต)อแนวทางในอนาคต 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ แผนการจัดการภูมิภาค 
8. สถานะระดับภูมิภาคของมลพิษทางทะเลท่ีมาจากแหล)งกําเนิดบน

แผ)นดิน (ตะกอนดิน,  โลหะหนัก และอ่ืนๆ) รวมท้ังคําแนะนําใน
การดําเนินการต)อแนวทางในอนาคต 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาแผนการจัดการภูมิภาค 
 

 
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา แผนการจดัการในภูมิภาค 

เก่ียวกับสถานะของขยะทะเลซึ่งรวมถึงไมโครพลาสติกของภูมิภาค 
และข�อแนะนําต)อแนวทางในอนาคต 

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาแผนการจัดการภูมิภาค เก่ียวกับ
สถานะของสารอาหาร สถานการณ7ปริมาณสารอาหารในทะเลใน
ระดับภูมิภาค และปรากฏการณ7การเกิด eutrophication ในระดับ
ภูมิภาครวมท้ังคําแนะนําในการดําเนินการต)อแนวทางในอนาคต 

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาแผนการจัดการภูมิภาคเก่ียวกับ
สถานะระดับภูมิภาคของมลพิษทางทะเลท่ีมาจากแหล)งกําเนดิบน
แผ)นดิน (ตะกอนดิน,  โลหะหนัก และอ่ืนๆ) รวมท้ังคําแนะนําใน
การดําเนินการต)อแนวทางในอนาคต 

 
แผนงาน 5: การควบคุมการรุกรานสัตว
นํ้าต=างถิ่น 
 
9.สถานการณ7สัตว7ทะเลต)างถ่ินท่ีรกุราน (Invasive Alien Species: 

IAS) ในระดับภูมิภาค รวมถึงการให�สัตยาบันเข�าเปEนภาคีสมาชิก
อนุสัญญาระหว)างประเทศว)าด�วยการจัดการ น้าํอับเฉาเรือและ
ตะกอน (International Convention for the Control and 
Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 
2004 (BWM)) รวมท้ังข�อเสนอแนะในการดําเนินงานในอนาคต 
- รายงาน/การดําเนินการ 

10. สถานการณ7สัตว7ทะเลต)างถ่ินท่ีรุกราน (Invasive Alien Species: 
IAS) จากกิจกรรมการค�าสัตว7ทะเลสวยงาม และการเพาะเล้ียงสัตว7
นํ้า รวมท้ังข�อเสนอแนะและการดาํเนินงานในอนาคต  
- รายงาน/การดําเนินการ 
 

 
9. สถานการณ7สัตว7ทะเลต)างถ่ินท่ีรุกราน (Invasive Alien 
Species:IAS) ในระดับภูมิภาคจากการค�าสัตว7นํ้าทะเลและกิจกรรม
การเพาะเล้ียงสัตว7นํ้าและข�อแนะนําต)อแนวทางในอนาคต Indicator: 
Report / Proceedings 
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ตัวช้ีวัดอาเซียน ตัวช้ีวัดประเทศไทย 
แผนงาน 6: ป�ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในพื้นที่ชายฝ��ง 
 
11. แนวทางการปฏิบัติที่ดีต)อการปรับตัวต)อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและมาตรการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในพ้ืนชายฝ��ง 
- คู)มือการประเมินความเข�าใจของชุมชนเก่ียวกับผลกระทบจาก

สภาพภูมิอากาศต)อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง/จํานวน
โครงการนําร)อง 

 
10. แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปรับตัวต)อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและมาตรการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นชายฝ��ง 
- คู)มือการประเมินความเข�าใจของชุมชนเก่ียวกับผลกระทบจาก

สภาพภูมิอากาศต)อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง/จํานวน
โครงการนําร)อง 

 
แผนงาน7:การจัดการพื้นท่ีชายฝ��งแบบบูรณาการ และการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล 
 
12. จํานวนหน)วยงานรัฐบาลในระดับท�องถ่ินและระดับท�องถ่ินท่ีใช�

ระบบ (local government authorities applied Integrated 
Coastal Management (ICM) โดยเฉพาะอย)างยิง่อุทยานมรดก
อาเซียน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

13. การวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning: 
MSP) รวมอยู)ในนโยบายแผนและโครงการระดับชาต ิ
- อย)างน�อย 4 ประเทศสมาชิกอาเซียนม ีMSP รวมเข�ากับ

นโยบายแผนงานและแผนงานระดบัชาติ 
14. การประเมินศักยภาพของแหล)งเก็บกักคาร7บอนพ้ืนท่ีชายฝ��งและ

ทะเล (Blue Carbon) ในระดับภูมิภาค 
 

 
11.จํานวนหน)วยงานรัฐบาลในระดับท�องถ่ินและระดับท�องถ่ินท่ีใช�

ระบบ (local government authorities applied Integrated 
Coastal Management (ICM) โดยเฉพาะอย)างยิง่อุทยานมรดก
อาเซียน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

12. การวางแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning: 
MSP) รวมอยู)ในนโยบายแผนและโครงการระดับชาต ิ

13. การประเมินศักยภาพของแหล)งเก็บกักคาร7บอนพ้ืนท่ีชายฝ��งและ
ทะเล (Blue Carbon) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต�ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2 สิ่งแวดล�อมทางทะเลและชายฝ��ง 

ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

แผนงาน 1 การอนุรกัษ
พื้นที่ทางทะเลและชายฝ��ง 
ตัวชี้วัด ASEAN 
1. พื้นที่ทางทะเลและชายฝ��งที
ได�รับการรับรองให�เปEนพื้นที่
มรดกอาเซียน 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
1. พื้นที่ทางทะเลและชายฝ��ง
ได�รับการประกาศเปEนอุทยาน
มรดกอาเซียนอย)างน�อย 1 แห)ง 

 
1. พัฒนาแผนผังภูมิภาค
สําคัญ ๆ ของชายฝ��งทะเล
และทางทะเลรวมถึงพื้นที่
ทางทะเลร)วมกัน 

            

2. กําหนดพื้นที่เหล)านี้เพื่อ
การปIองกัน เช)นอุทยาน
มรดกอาเซียน Ramsar 
Sites 

            

3. เพิ่มเกณฑ7สําหรับอุทยาน
มรดกทางทะเลของอาเซียน 

            

ตัวชี้วัด ASEAN 
2. ประสิทธิภาพในการจัดการ
พื้นที่ทางทะเลและชายฝ��งที่
สําคัญ ได�แก) พื้นที่ทะเลที่ใช�
ประโยชน7ร)วมกันรวมทั้งในพื้นที่
มรดกอาเซียน 
 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
2. จํานวนพื้นที่ที่ได�รับการ
ประกาศพื้นที่คุ�มครองทางทะเล 

1. ดําเนินการประเมิน
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการเฝIาติดตาม
ในพื้นที่ทางทะเลที่สําคัญ 

1. โครงการตดิตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพชายหาด
ในเขตอุทยานแห)งชาติทาง
ทะเล 

อส. 
 
 
 
 
 

          

2.การประเมินประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการพื้นที่
คุ�มครองทางทะเล: อุทยาน
แห)งชาติหมู)เกาะสุรินทร7 

อส. 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

 3.การประเมินประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการพื้นที่
คุ�มครองทางทะเล: อุทยาน
แห)งชาติหมู)เกาะสิมิลัน 

อส.   
 

        

2. ดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาขีดความสามารถ
รวมถึงการจัดการพื้นที่
ส)วนกลาง เช)น การบงัคับใช�
กฎหมาย การอนุรักษ7ระบบ
นิเวศและการฟ9:นฟูการ
ปรับปรงุด�านการดํารงชีวิต
และความยืดหยุ)นของชุมชน 
และสนับสนุนอุปกรณ7 

3. การเตรยีมประกาศพื้นที่
คุ�มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ��ง ภายใต�
พระราชบัญญัติส)งเสริมการ
บริหารจดัการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ��ง พ.ศ. 2558 
 
โครงการจดัตัง้พื้นที่คุ�มครอง 
(ภายใต� ม.20)/มาตรการ
คุ�มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ��ง (ภายใต� ม. 22) 

 
 
 
 

ทช. 

  
 
 
 
 
 

      งบประมาณปx 63 
จํานวน 7,737,600 

 
งบประมาณปx 64 

จํานวน 10,895,000 
 

งบประมาณปx 65 
จํานวน 11,984,500 

 
งบประมาณปx 66 

จํานวน 13,183,000 
 

จํานวนพื้นที่คุ�มครอง
ทางทะเลและชายฝ��งที่
เพิ่มขึ้น เพื่อสงวนไว�ซึ่ง
สภาพธรรมชาติเดิม ให�
เปEนแหล)งพันธุ7ของ
ปะการงัและสัตว7ทะเล
หายากใกล�สูญพันธุ7ในฝ��ง
อ)าวไทย และเปEนการ
ส)งเสริมให�มีการใช�
ประโยชน7อย)างยัง่ยืน 

3. รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่
ดีและบทเรียนที่ได�รับและ
หลักเกณฑ7จากการจัดการ
ชายฝ��งและทางทะเล 

    
 
 

        

4. เพิ่มขีดความสามารถใน
การศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินค)าทรัพยากร 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

แผนงาน 2: การอนุรักษ
สัตว
ทะเลหายาก 
ตัวชี้วัด ASEAN 
3. จํานวนแผนปฏิบัติการสําหรับ
การอนุรักษ7สัตว7ทะเลหายาก 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
3. จํานวนชนิดพันธุ7สัตว7ทะเลหา
ยากของไทย 
 

 
1. จัดทําทําเนียบ (การ
สํารวจการทําแผนที่) หรือ
ฐานข�อมูลของสัตว7ทะเลหา
ยาก (ภายในและภายนอก
พื้นที่คุ�มครองทางทะเล 
 

            

2. ระบุชนิดพันธุ7สัตว7ทะเล
หายากของอาเซียนและ
พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อ
การอนุรักษ7(ไทย) 

 
 

           

แผนงาน 3: การลดการรั่วไหลของกากน้ํามันและน้ํามันจากเรือบรรทุกสินค�าในทะเล 
ตัวชี้วัด ASEAN 
4. การปฏิบัติตามกลไกอาเซยีน
เพื่อส)งเสริมการเฝIาระวังการ
ติดตามการล�างและการจดัการ
ของเสียที่ผิดกฎหมายของเรือ
บรรทุกสินค�าในทะเล  
5. การมีส)วนร)วมของ
คณะทํางานอาเซียนว)าด�วยการ
ขนส)งทางทะเล (Maritime 
Transport Working Group: 
MTWG) 
 

 
1. สร�างขีดความสามารถ 
เช)น workshop และ/หรือ
การฝ\กปฏิบัติการเพื่อใช�
กลไกอาเซียน เพื่อส)งเสริม
การเฝIาระวังการติดตาม
การล�างและการจัดการ
ของเสียที่ผิดกฎหมายของ
เรือบรรทุกสินค�าในทะเล  

 
1. การกําหนดผู�ประสานงาน
ของประเทศไทยในการ
ประสานและแลกเปลี่ยน
ข�อมูลในด�านการลดการ
รั่วไหลของกากน้ํามันและ
น้ํามันจากเรือบรรทุกสินค�า 

 
คพ. 

         
คพ. 

 

ประเทศสมาชิกอาเซยีน

มีการประสานและ

แลกเปลี่ยนข�อมูลในด�าน

การลดการรั่วไหลของ

กากน้ํามันและน้ํามัน

จากเรือบรรทุกสินค�า ซึง่

สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 

ได�จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการด�านกลไก
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
4. การจัด/เข�าร)วมฝ\กอบรม/
ประชุมสัมมนา/สัมมนา/ประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามกลไกอาเซียนเพื่อ
ส)งเสริมการตรวจตราการกําจัด 
การทิ้ง และการกําจัดคราบ
น้ํามันในทะเลที่ผิดกฎหมาย 
 

อาเซียนเพื่อส)งเสรมิการ

เฝIาระวังการปล)อยทิ้ง

กากน้ํามันจากเรือ

บรรทุกสินค�าในทะเล

อย)างผิดกฎหมาย (The 

ASEAN Mechanism 

to Enhance 

Surveillance against 

Illegal Desludging 

and Disposal of 

Tanker Sludge at 

Sea) ในระหว)างวันที่ 16 

-–20 เมษายน 2561 ณ 

เมืองบาตัม สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย  

2.การกําหนดผู�ประสานงาน

ของประเทศไทยในการ

ประสานและแลกเปลี่ยน

ข�อมูลในด�านการลดการ

รั่วไหลของกากน้ํามันและ

น้ํามันจากเรือบรรทุกสินค�า 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 

(ยงัไม)สามารถระบุ

จํานวนเงิน) 

ประเทศสมาชิกอาเซยีน

มีการประสานและ

แลกเปลี่ยนข�อมูลในด�าน

การลดการรั่วไหลของ

กากน้ํามันและน้ํามัน

จากเรือบรรทุกสินค�า 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

2. ส)งเสริมกลไกของ
อาเซียนที่มีอยู)ในการกําจัด
คราบน้ํามันและการรั่วไหล
ของน้ํามันสู)กลไกย)อย
ภูมิภาค เช)น อ)าวไทย, 
ซูลูซูลาเวีย, ช)องแคบมะละ
กา ผ)านการแลกเปลี่ยน
ข�อมูลและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

1. จัดทําคู)มือการใช�สารเคมี
ขจัดคราบน้ํามัน ฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อใช�เปEนข�อมูล
ประกอบการจดัทํา 
Guideline ในระดับภูมิภาค
อ)าวไทย 

คพ.         คพ./45,000 การใช�ประโยชน7คู)มือ
การใช�สารเคมีขจัดคราบ
น้ํามัน ฉบับภาษาอังกฤษ   
เพื่อการจัดทํา 
Guideline ในระดับ
ภูมิภาคอ)าวไทย 

3. ดําเนินการโครงการ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของประเทศในอาเซียน
เกี่ยวกับการบ)งชี้แหล)งที่มา
ของก�อนน้ํามันดินและ
คราบน้ํามันในประเทศไทย 

1. จัดทําข�อเสนอโครงการ 
การเสริมสร�างศักยภาพ 
กลุ)มประเทศอาเซยีนในการ
วิเคราะห7องค7ประกอบของ
น้ํามันเพื่อการสนับสนุนการ
สืบหาแหล)งที่มาของน้ํามัน 
และก�อนน้ํามัน (Capacity 
Development for ASEAN 
Member States on 
Identification and 
Differentiation of Spilled 
Oil and Tarballs) 
 

คพ.         อยู)ระหว)างเสนอ
proposal 

ประเทศสมาชิกอาเซยีน
มีองค7ความรู�          
เกี่ยวกับการบ)งชี้
แหล)งที่มาของก�อน
น้ํามันดิน และคราบ
น้ํามัน 

2. การพัฒนาฐานข�อมูล
ลายนิ้วมือน้ํามันดิบ และ
ผลิตภัณฑ7น้ํามันที่เกี่ยวข�องใน

คพ. จท. 
ชธ. ทช. 
กรม

        GC/1,000,000 
บาท/ปx 

ฐานข�อมูลลายนิ้วมือ
น้ํามันดิบ และผลิตภัณฑ7
น้ํามันที่เกี่ยวข�องใน
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

ประเทศไทย 
 

ศุลกากร 
วิทยาลัย
ป�โตรเลียม
และ ป�โตร
เคมี จุฬาฯ  
GC IESG 
ศรชล.และ
สถาบัน 
วิจัยแสง
ซินโครต
รอน
(องค7การ
มหาชน) 

ประเทศไทย 
 

4. ทบทวนระบบการเฝIา
ระวังและการติดตามผลที่มี
อยู)และการประยุกต7ใช�กับ
อาเซียน 

            

5. จัดทํากิจกรรม
เสริมสร�างศักยภาพและ/
หรือฝ\กปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร7การรั่วไหลของ
น้ํามันในภูมิภาคของ
อาเซียน 

1. การฝ\กซ�อมเหตุน้ํามัน
รั่วไหล ภายใต�แผนปIองกัน
มลพิษทางน้ํามันแห)งชาต ิ

คพ.          ความพร�อมการรับมือ
เหตุน้ํามันรั่วไหล ภายใต�
แผนปIองกันมลพิษทาง
น้ํามันแห)งชาต ิ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

2. การฝ\กซ�อมเหตุน้ํามัน

รั่วไหล ภายใต�แผนปIองกัน

มลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน

แห)งชาต ิ

- คาบเกี่ยวกับแผนงานที่ 3 
กิจกรรมภายใต� ASPEN การ
ดําเนินการปรึกษาหารือกับ 
MTWG(Chair of AWGCME) 
 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 

500,000 บาท/ปx  

- บุคลากรและอุปกรณ7

ในการขจดัคราบน้ํามันมี

ความพร�อมในการรับมือ

เหตุน้ํามันรั่วไหลภายใต�

แผนปIองกันมลพิษทาง

น้ําเนื่องจากน้ํามัน

แห)งชาต ิ

- เพื่อซักซ�อมความ

พร�อมในการ

ประสานงานและการ

ปฏิบัติงานร)วมกันของ

หน)วยงานที่เกี่ยวข�อง

รวมถึงหน)วยงาน

ต)างประเทศ  

6. ดําเนินการปรึกษาหารือ
กับ MTWG(Chair of 
AWGCME) 
 

1. การประชุม 
ผู�ประสานงานของอนุภูมิภาค
อ)าวไทยสําหรับแก�ไขป�ญหา
มลพิษทางทะเลเนื่องจาก
น้ํามัน 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 

200,000 บาท/ครั้ง 

เพื่อให�ประเทศในอนุ

ภูมิภาคอ)าวไทยมีความ

พร�อมในการปIองกันและ

ขจัดมลพิษทางน้ํา

เนื่องจากน้ํามันร)วมกัน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

3. การจัดฝ\กอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการปIองกันและขจัด
มลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 
250,000 บาทต)อปx 

เพื่อให�ผู�เข�ารับการ
ฝ\กอบรมมีความรู�และ
ความเข�าใจเกี่ยวกับการ
ปIองกันและขจัดมลพิษ
ทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน 
รวมทั้งเกิดทักษะและ
สามารถใช�อุปกรณ7ขจัด
คราบน้ํามันได�อย)าง
ถูกต�องและมี
ประสิทธิภาพ 

4. การตรวจการณ7และเฝIา
ระวังการเกิดมลพิษทางน้ํา
เนื่องจากน้ํามัน 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 
5,000,000 บาทต)อ

ปx 

จํานวนการลักลอบทิ้ง
น้ํามันลงในแหล)งน้ํา
ลดลง/สามารถขจดั
คราบน้ํามันได�อย)าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเมื่อ
ประสบเหตุการณ7จรงิ 
 

5. กิจกรรมเผยแพร)ความรู�
ด�านการขนส)งทางน้ํา ซึง่
รวมถึงการปIองกันและขจดั
มลพิษทางน้ํา ได�แก) โครงการ
เครือข)ายอาสาวาร ีโครงการ
เยาวชนรักษ7น้ํา 
 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 
1,000,000 บาทต)อ

ปx 

- เพื่อเพิ่มเครือข)ายใน
การเฝIาระวังและร)วม
ปฏิบัติงานขจัดมลพิษ
ทางน้ํากับกรมเจ�าท)า 
 

- เพื่อเพิ่มเครือข)ายใน
การเฝIาระวังและร)วม
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

- คาบเกี่ยวกับแผนงานที่ 4 
กิจกรรมภายใต� ASPEN          
การพัฒนาแผนการจัดการ
มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมบน
แผ)นดินในระดับภูมิภาค 

ปฏิบัติงานขจัดมลพิษ
ทางน้ํากับกรมเจ�าท)า 
 
 

6. การกํากับดูแล และตดิตาม
ตรวจสอบการให�บริการ
จัดเก็บและบําบัดของเสียจาก
เรือ ประเภทน้ํามันใช�แล�ว น้ํา
ปนน้ํามันหรือเคมีภัณฑ และน้ํา
เสียต�างๆ 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 
100,000 บาทต)อปx 

จํานวนการลักลอบทิ้ง
ของเสียประเภทน้ํามัน
ลงในแหล)งน้ําลดลง/
สามารถนําของเสียจาก
เรือ ประเภทน้ํามัน
กลับมารีไซเคิลเปEน
เชื้อเพลิงทดแทนได� 
 

7. การเตรยีมการเข�าร)วมการ
ฝ\กซ�อมแผนปIองกันและขจัด
มลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน
ของอนุภูมิภาคอาเซียน 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 
(ยงัไม)สามารถระบุ

จํานวน) 

ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนมีความพร�อมใน
การปIองกันและขจัด
มลพิษทางน้ําเนื่องจาก
น้ํามันร)วมกัน ทั้งในส)วน
ของการแลกเปลี่ยน
ข�อมูล การประสานงาน
และการปฏิบัติงานขจดั 
คราบน้ํามันร)วมกัน หาก
เกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลใน
ทะเลเขตอาเซียน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

แผนงาน 4: การลดผลกระทบจากมลพิษทางทะเลและชายฝ��ง (สารอาหาร ขยะทะเล และยูโทรฟ9เคชั่น ฯลฯ) 
ตัวชี้วัด ASEAN 
6. สถานการณ7ของขยะทะเลซึ่ง
รวมถึงไมโครพลาสติกของ
ภูมิภาค และข�อแนะนําต)อ
แนวทางในอนาคต  
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การ

สัมมนา แผนการจดัการใน
ภูมิภาค  

 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/
การสัมมนา แผนการจัดการใน
ภูมิภาค เกี่ยวกับสถานการณ7
ขยะทะเล ซึ่งรวมถึงไมโครพลา
สติกในระดับภูมิภาค และ
ข�อแนะนําต)อแนวทางในอนาคต 
 

1.แลกเปลี่ยนความรู�และ
แบ)งป�นประสบการณ7รวมทั้ง
แบบปฏิบัติที่ดี 

1. การประชุม 

Coordination Meeting on 

marine Debris Action in 

ASEAN  

 

 

คพ.         คพ./ 1,800,000 
บาท 

แนวทางความร)วมมือใน
การแก�ไขป�ญหาขยะทะเล 
ในภูมิภาคอาเซียนที่
เหมาะสมและไม)เกิด
ความซ้ําซ�อน 

2. ระบุความต�องการและ
ช)องว)าง 
 

            

3. สํารวจกิจกรรมความ
ร)วมมือระดับภูมิภาค 
 

1.การจัดประชุม ASEAN 
Conference on Reducing 
Marine Debris in ASEAN 
Region 

ทช./ คพ.          การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ7 ด�าน
นโยบาย  การ
ดําเนินงาน และแนวทาง
ในการแก�ไขป�ญหาขยะ
ทะเล เพื่อการจัดทํา
แผนการดําเนินงานด�าน
การจัดการขยะทะเล
ของอาเซียน 

4. พัฒนาแผนการจัดการ
ขยะทะเล รวมถึงไมโครพลา
สติก ระดับภูมิภาค 

1.แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
พลาสติกอย)างบูรณาการ  
(2560-2561) 

ทช./คพ.          หน)วยงานและ
กลุ)มเปIาหมายมีการ
ดําเนินการตามมาตรการ
และแนวทางการจดัการ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

ขยะพลาสติก ตาม
นโยบาย ลด เลิก ใช�
นวัตกรรมใหม) และ
กําจัดอย)างถูกวิธี 

2. Roadmap การจัดการ

ขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 

2573 

คพ.         คพ. กรอบและทิศทางการ

ดําเนินการปIองกันและ

แก�ไขป�ญหาการจัดการ

ขยะพลาสติกของ

ประเทศ 

ตัวชี้วัด ASEAN 
7. สถานการณ7ปริมาณ
สารอาหารในทะเลและ
ปรากฎการณ7การเกิด
eutrophicationในระดับ
ภูมิภาครวมทั้งข�อเสนอแนะใน
การดําเนินงานในอนาคต 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/

สัมมนา/ แผนการจัดการ
ภูมิภาค 

 

5. แลกเปลี่ยนความรู�และ
แบ)งป�นประสบการณ7รวมทั้ง
แบบปฏิบัติที่ดี (lead 
country - ฟ�ลิปป�นส7 
(HABs)) 
 

            

6.ระบุความต�องการและ
ช)องว)าง (lead country - 
ฟ�ลิปป�นส7 (HABs)) 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

 
 
ตัวชี้วัดประเทศไทย 
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาแผนการจัดการภูมิภาค 
เกี่ยวกับปริมาณสารอาหารใน
ทะเลและปรากฎการณ7การเกิด
eutrophication ในระดับ
ภูมิภาครวมทั้งคําแนะนําในการ
ดําเนินการต)อแนวทางในอนาคต 

7. สํารวจกิจกรรมความ
ร)วมมือระดับภูมิภาค
ฟ�ลิปป�นส7 (HABs) 
 

            

8. พัฒนาแผนการจัดการ
สารอาหารในทะเลและ
ปรากฏการณ7การเกิด
eutrophication ในระดับ
ภูมิภาค (ฟ�ลิปป�นส7 (HABs)) 

1.การแก�ไขป�ญหา             
น้ําทะเลเปลี่ยนสี               
อ)าวไทยตอนใน  

คพ.         คพ./300,000 มีรายงานการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการ
ติดตามปIองกัน และ
แก�ไขป�ญหาน้ําทะเล
เปลี่ยนสี               
อ)าวไทยตอนใน 

ตัวชี้วัด ASEAN 
8. สถานะระดับภูมิภาคของ
มลพิษทางทะเลที่มาจาก
แหล)งกําเนิดบนแผ)นดิน (ตะกอน
ดิน,  โลหะหนัก และอื่นๆ) 
รวมทั้งคําแนะนําในการ
ดําเนินการต)อแนวทางในอนาคต 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาแผนการจัดการภูมิภาค 
 

9. แลกเปลี่ยนความรู�และ
แบ)งป�นประสบการณ7รวมทั้ง
แบบปฏิบัติที่ดี 

            

10. ระบุความต�องการและ
ช)องว)าง 
 

            

11. สํารวจกิจกรรมความ
ร)วมมือระดับภูมิภาค 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาแผนการจัดการภูมิภาค 
เกียวกับสถานะระดับภูมิภาค
ของมลพิษทางทะเลที่เกิดจาก
ที่ดิน เช)นตะกอนโลหะหนัก  

12. พัฒนาแผนการจัดการ
มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมบน
แผ)นดินในระดับภูมิภาค 
 
 

1.กิจกรรมแก�ไขป�ญหาน้ําเสีย
ชายหาดท)องเที่ยว 
 
 
 

คพ.         คพ./600,000  

รวมทั้งคําแนะนําในการ
ดําเนินการต)อแนวทางในอนาคต 
 

 2. แผนแม)บทการจัดการ
คุณภาพน้ําของประเทศระยะ 
20 ปx (พ.ศ. 2560-2579) 

คพ.           

3. การดําเนินการเข�าเปEน
ภาคีในอนุสัญญาระหว)าง
ประเทศว)าด�วยการปIองกัน
มลภาวะจากเรือ ค.ศ.1973 
และพิธีสาร ค.ศ.1978 
ภาคผนวกที่ 5 ของประเทศ
ไทย 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 
200,000 

บาทต)อปx ร)วมกับ
การสนับสนุนจาก 

IMO 

ทําให�ประเทศไทยมี
ความพร�อมการจัดการ
ของเสียจากเรือประเภท
ขยะ รวมทั้งเปEนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข)งขันกับนานาประเทศ
ให�กับกองเรือพาณิชย7
ของประเทศ 

4. การกํากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบการ
ให�บริการจดัเก็บและบําบัด
ของเสียจากเรือ ประเภท
ขยะ และกากของเสียต�างๆ 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 
100,000 บาทต)อปx 

จํานวนการลักลอบทิ้ง
ของเสียประเภทขยะ 
และกากของเสียต�างๆ
ลงในแหล)งน้ําลดลง 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

5. การประชุมปฏิบัติการเพื่อ

หาแนวทางมาตรการในการ

ลดปริมาณขยะลงสู)ทะเล 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 

100,000 บาท 

ทราบประเด็นป�ญหา

ที่มาของขยะทะเล เพื่อ

กําหนดมาตรการแนว

ทางแก�ไขเพื่อลดปริมาณ

ขยะที่ไหลลงสู)ทะเล 

6. การเตรยีมการเข�าเปEนภาคี

อนุสัญญาระหว)างประเทศว)า

การปIองกันมลพิษทางทะเล

เนื่องจากการทิ้งเทของเสีย

หรือวัสดุอื่นใดในทะเล 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า 

300,000 บาท/ปx 

มีกฎระเบียบและ

แนวทางปฏิบัติในการ

ปIองกันมลพิษทางทะเล

เนื่องจากการทิ้งเทของ

เสียหรือวัสดุอื่นใดใน

ทะเล 

แผนงาน 5: การควบคุมการรุกรานสัตว
น้ําต=างถิ่น 
ตัวชี้วัด ASEAN 
9.สถานการณ7สัตว7ทะเลต)างถิ่นที่
รุกราน (Invasive Alien 
Species: IAS) ในระดับภูมิภาค 
รวมถึงการให�สัตยาบันเข�าเปEน
ภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว)าง
ประเทศว)าด�วยการจดัการ น้ํา

1. แลกเปลี่ยนความรู�และ
ประสบการณ7ร)วมกันรวมถึง
แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
กรอบการกํากับดูแลของ
ประเทศการระบุ IAS และ
พาหะนําโรคเทคโนโลยีใหม) 
ฯลฯ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

อับเฉาเรือและตะกอน 
(International Convention 
for the Control and 
Management of Ships’ 
Ballast Water and 
Sediments, 2004 (BWM)) 
รวมทั้งข�อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานในอนาคต 
–รายงาน ดําเนินการ 
10. สถานการณ7สัตว7ทะเลต)างถิ่น
ที่รุกราน (Invasive Alien 
Species: IAS) จากกิจกรรม
การค�าสัตว7ทะเลสวยงาม และ
การเพาะเลี้ยงสัตว7น้ํา รวมทั้ง
ข�อเสนอแนะและการดําเนินงาน
ในอนาคต  
- รายงาน/การดําเนินการ 
 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
9. สถานะภูมิภาคของ IASจาก
การค�าสัตว7น้ําทะเลและกิจกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว7น้ําและ
คําแนะนําในการดาํเนินการต)อ
Indicator: Report / 
Proceedings 

2.ระบุความต�องการและ
ช)องว)าง 

            

3. สํารวจกิจกรรมความ
ร)วมมือระดับภูมิภาค 

1. โครงการศึกษาการเข�าร)วม
อนุสัญญาระหว)างประเทศว)า
ด�วยการควบคมุและจัดการน้ํา
อับเฉาและตะกอนจากเรือ 
ค.ศ. 2004 ของประเทศไทย 

กรมเจ�าท)า         กรมเจ�าท)า
3,998,500 บาท 

1. มีความพร�อมในการ
ดําเนินการเพื่อรองรับ
การเข�าร)วมเปEนภาคี
อนุสัญญา BWMC 
2004  
2. มีฐานข�อมูลชนิดพันธุ7
ต)างถิ่นที่ติดมากับน้ํา
อับเฉาเรือที่พบใน
ประเทศไทย รวมถึง
ทราบชนิดพันธุ7ต)างถิ่นที่
มีความเสี่ยงและ
แนวโน�มรุกรานต)อระบบ
นิเวศ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

4. พัฒนาแผนการบริหาร
จัดการระดับภูมิภาคสําหรับ 
IAS  

1.การปรับปรุงทะเบียน IAS 
ของประเทศไทย 
 

สผ. 
 
 

 
 

         

1.การคัดเลือกและจัดลําดับ
ความสําคัญ IAS ที่รุกราน
รุนแรงของประเทศไทย (10 
ชนิด) เพื่อศึกษาเส�นทางการ
แพร)ระบาดและหาแนวทาง
ปIองกัน(ปx 2561-โครงการ 
อนุวัติการ CBD) 
 

สผ.           

แผนงาน 6: ป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในพื้นที่ชายฝ��ง 
ตัวชี้วัด ASEAN 
11. แนวทางการปฏิบัติที่ดีต)อ
การปรับตัวต)อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและมาตรการ
ลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พื้นชายฝ��ง 

- คู)มือการประเมินความเข�าใจ
ของชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศต)อ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ��ง/จํานวนโครงการนาํร)อง 

 

1. แลกเปลี่ยนความรู�และ
แบ)งป�นประสบการณ7รวมถึง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบในพื้นที่ชายฝ��ง
ทะเล 

1. การ ใช�กลไก เรดด7พลัส 
(REDD++) เพื่อการจัดการป�า
ชายเลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทช.         ทช./ 14,870,000 เชิงปริมาณ 
- มีพื้นที่สาธิตการจดัการ
ป�าชายเลนอย)างยัง่ยืน
ตามกลไก REDD++ 
1 พื้นที่ (2,855 ไร)) 
- ชุมชนชายฝ��ง 1 ชุมชน
ได�เรียนรู�และได�รับ
ผลประโยชน7จากการ
จัดการป�าชายเลนอย)าง
ยั่งยืนตามกลไก REDD++ 
เชิงคุณภาพ 
- ลดการปลดปล)อยก�าซ
เรือนกระจกโดยการ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
10. แนวทางการปฏิบัติที่ดีต)อ
การปรับตัวต)อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและมาตรการ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในพื้นชายฝ��ง 
- คู)มือการประเมินความเข�าใจ

ของชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศต)อ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ��ง/จํานวนโครงการนําร)อง 

 
 
 

จัดการป�าชายเลนรับการ
จัดการอย)างยั่งยืนตาม
กลไก RED++ 

2. โครงการพัฒนาการใช�
ประโยชน7 ที่ดิน ในรูปแบบ 
ป� า ไม� -ประม ง  เ พื่ อ ชุมชน 
สีเขียว 

ทช.         ทช./ 12,655,000 เชิงปริมาณ 
- เกิดรูปแบบการใช�
ประโยชน7ที่ดินในพื้นที่
ป�าชายเลนอย)าง
เหมาะสม ในพื้นที่จัด
ที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- มีพื้นที่แปลงสาธิตใน
รูปแบบป�าไม�-ประมง 
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่
จัดที่ดิน 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนที่ได�รับกาจดั
ที่ดินมีรายได�เพียงพอต)อ
การยังชีพ 

3. บริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะ เลและชายฝ�� ง เ พื่ อ
รอ ง รั บก า ร เ ป ลี่ ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ 

         ทช./ 5,594,000 เชิงปริมาณ 
- พื้นที่ป�าชายเลน 7 
จังหวัด มีแปลงตัวอย)าง
ถาวรสําหรับใช�ติดตาม
การพัฒนาและความ
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

เพิ่มพูนของสังคมพืช 
ป�าชายเลนในระยะยาว 
- มีฐานข�อมูลสภาพ
ภูมิอากาศในระบบนิเวศ
ป�าชายเลนและป�า
ชายฝ��งของ 18 แห)ง 
- ฐานข�อมูลด�าน
นิเวศวิทยาของป�าชาย
เลนในภาพรวมสภาพ
ภูมิอากาศในระบบนิเวศ
ป�าชายเลนและป�า
ชายฝ��ง จํานวน 1 
ฐานข�อมูล 
เชิงคุณภาพ 
- ฐานข�อมูลด�าน
นิเวศวิทยาของป�าชาย
เลนในภาพรวมสภาพ
ภูมิอากาศในระบบนิเวศ
ป�าชายเลนและป�า
ชายฝ��ง สําหรับใช�
ประกอบการประเมิน
มูลค)าป�าชายเลนใน
ป�จจุบันและอนาคต 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

2.ส)งเสริมการรับรู�การศึกษา
และการฝ\กอบรมเกี่ยวกับ
การปรับตัวและการลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นที่ชายฝ��ง
ทะเล 

            

แผนงาน7:การจัดการพื้นที่ชายฝ��งแบบบูรณาการ และการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล 
ตัวชี้วัด ASEAN 
12. จํานวนหน)วยงานรัฐบาลใน
ระดับท�องถิ่นและระดับท�องถิ่นที่
ใช�ระบบ (local government 
authorities applied 
Integrated Coastal 
Management (ICM) 
โดยเฉพาะอย)างยิง่อุทยานมรดก
อาเซียน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/

สัมมนา 
13. การกําหนดนโยบาย
ระดับชาตโิดยคํานึงถึงการ
วางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล 
(Marine Spatial Planning: 
MSP)  
- อย)างน�อย 4 ประเทศสมาชิก
อาเซียนมี MSP รวมเข�ากันโย

 
1. ดําเนินการฝ\กอบรมและ
การฝ\กอบรมเกี่ยวกับระบบ 
ICM สําหรับรัฐบาล
ระดับประเทศและระดับ
ท�องถิ่น 
2 ดําเนินการฝ\กอบรมและ
การฝ\กอบรมเกี่ยวกับ MSP 
3. แลกเปลี่ยนความรู�และ
แบ)งป�นประสบการณ7
เกี่ยวกับ Blue Carbon 
4. ดําเนินการศึกษาดูงานใน
ภูมิภาคเพื่อประเมิน
ศักยภาพของ Blue 
Carbon ในประเทศสมาชิก
อาเซียน 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

บายแผนงานและแผนงาน
ระดับชาต ิ
14. การประเมินศักยภาพของ
แหล)งเก็บกักคาร7บอนพื้นที่
ชายฝ��งและทะเล (Blue 
Carbon) ในระดับภูมิภาค 
 

ตัวชี้วัดประเทศไทย 
11. จํานวนหน)วยงานรัฐบาลใน
ระดับท�องถิ่นและระดับท�องถิ่นที่
ใช�ระบบ (local government 
authorities applied 
Integrated Coastal 
Management (ICM) 
โดยเฉพาะอย)างยิง่อุทยานมรดก
อาเซียน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/

สัมมนา 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมภายใต� ASPEN 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน=วยงาน 
หน=วยงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ แหล=งงบประมาณ/
จํานวนเงิน (บาท) 

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง 
61 62 63 64 65 66 67 68 ตามตัวชี้วัด 

12. การวางแผนเชิงพื้นที่ทาง
ทะเล (Marine Spatial 
Planning: MSP) รวมอยู)ใน
นโยบายแผนและโครงการ
ระดับชาต ิ
- อย)างน�อย 4 ประเทศสมาชิก

อาเซียนม ีMSP รวมเข�ากับ
นโยบายแผนงานและแผนงาน
ระดับชาติ 

13. การประเมินศักยภาพของ
แหล)งเก็บกักคาร7บอนพื้นที่
ชายฝ��งและทะเล (Blue 
Carbon) ในระดับภูมิภาค 
 

2. ดําเนินการศึกษาใน
ภูมิภาคเพื่อประเมิน
ศักยภาพของ Blue 
Carbon ในประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 
 

            

 


