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สารบัญ 

 

๑.  บทนำ ๑ 

๒. นโยบายและทิศทางการพัฒนา ๒
 ๒.๑ นโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับโลกและระดับภูมิภาค ๒ 
 ๒.๒ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของไทย ๔ 

๓. กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ๗ 
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  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓.๔ พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐ 
 ๓.๕ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๐ 
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 ๓.๙ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๒ 
 ๓.๑๐ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ๑๒ 
 ๓.๑๑ ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค ๑๓ 
    สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    และ ข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยัง่ยนื และการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลือ่น 
 การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ๑๔ 
 ๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยนื ๑๔ 
 ๔.๒ การดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  ๑๘ 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  
๕. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลือ่นการจัดการพื้นที่สีเขียวอยา่งยั่งยนื ๒๓ 

บรรณานุกรม ๑๒๘ 

ภาคผนวก ๑๓๑ 

 



- ข - 
 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที่ ๑ กรอบการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยัง่ยืน  ๒๒ 
 และกระบวนการขั้นตอนการจัดทำ 
ภาพที่ ๒ ผังความเชื่อมโยงระหวา่งนโยบายด้านสิ่งแวดลอ้มระดับโลก ระดับภมูิภาค และประเทศไทย  ๒๘ 
 (นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ) กับแนวทางปฏบิัตงิานเพื่อขับเคลือ่นการจัดการพื้นที่สีเขียว 
 อย่างยั่งยืน     
ภาพที่ ๓ สรุปสาระสำคัญของแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลือ่นการจัดการพื้นที่สีเขียวอยา่งยั่งยนื  ๒๙ 
  
 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่ ๑ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน     ๓๐ 
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แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างย่ังยืน 

 

 

๑. บทนำ 

  แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพ่ือรองรับและ
เป็นกรอบในการผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดแนวทางและ
มาตรการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานในระยะสั้น  
(๑ - ๕ ปี) รวมทั้งสอดคล้องกับแผนและเป้าหมายระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง แผนและทิศทาง 
การพัฒนาระดับโลกและภูมิภาค อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) และ
แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC Action Plan) ดังผังแสดงความเชื่อมโยงใน
ภาคผนวก ก ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน มีกรอบระยะเวลา
ดำเนินงาน ๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติงาน (แผนงาน) โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ พื้นที่เป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการการเสริมสร้างความตระหนักรู้ตามแนวทาง 
การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียว การปรับปรุง พัฒนา ดูแล และเพิ่มพื้นที่สีเขียว การส่งเสริมการจัดทำพื้นที่สีเขียวต้นแบบ 
การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็น 
แนวกันชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ
พืชอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ต่อระบบนิเวศบริการ 
เชื่อมโยงพ้ืนที่สีเขียวเป็นโครงข่ายและเชื่อมเส้นทางคมนาคมในเมือง การส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว การนำพื้นที่ที่รอการพัฒนาหรือที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดทำพื้นที่สีเขียว  
การปรับปรุง เผยแพร่ และบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนด การส่งเสริมการอนุรักษ์และเพ่ิม 
พื้นที่สีเขียวตามแนวทางธนาคารต้นไม้และมาตรการจูงใจต่าง ๆ  การรักษาชนิดพรรณพืชและสัตว์ และความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น พลังสังคม และสื่อออนไลน์ 

  อนึ่ง แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  



- 2 - 
 
๒. นโยบายและทิศทางการพัฒนา 

 ๒.๑ นโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับโลกและระดับภูมิภาค 

 นโยบายและทิศทางการพัฒนาและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและพื้นที่สีเขียวในเมือง  
ในระดับโลกและระดับภูมิภาคอาเซียน ดังนี้ 

 ๒.๑.๑  วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ เมื่อวันที่  
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน ๑๗ เป้าหมาย (Goals) ๑๖๙ เป้าประสงค์ 
(Targets) ๒๔๑ ตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า ภายใต้
หลักการ 5 P ได้แก่ การพัฒนาคน (People) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Prosperity) 
การสร้างสังคมสันติสุขและยุติธรรม (Peace) และหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และเป้าประสงค์ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว ดังนี้ 

เป้าหมายที ่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย  
มีภูมิต้านทานและยั ่งย ืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) 
โดยมีเป้าประสงค์ที่ ๑๑.๗ จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี ๒๕๗๓  

สำหรับเป้าหมายและเป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องโดยอ้อม ได้แก่  
เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture) เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและ
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ 
เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย
และภัยพิบัติอ่ืน ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓  

เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและ 
มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation 
for all) เป้าประสงค์ที่ ๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำรวมถึงภูเขาป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ 
แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเตม็ที่ 
มีผลิตภาพและการมีงานที ่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive employment and decent work for all) เป้าประสงค์ที่ ๘.๙ 
ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ วางแผนและดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์  
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เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืน (Ensure 
sustainable consumption and production patterns) เป้าประสงค์ที ่ ๑๒.๒ บรรลุการจัดการที ่ยั ่งยืน 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ และเป้าประสงค์ท่ี ๑๒.b พัฒนาและ 
ใช้เครื่องมือติดตามผลกระทบการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งสร้างงานและส่งเสริม
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  

เป้าหมายที่ ๑๓ เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take 
urgent action to combat climate change and its impacts) เป้าประสงค์ที ่ ๑๓.๓ พัฒนาการศึกษา 
การสร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า  

เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล  
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 
for sustainable development) เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๒ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ บริหารจัดการและปกป้อง 
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญและเสริมสร้างภูมิต้านทาน 
รวมทั้งปฏิบัติการฟ้ืนฟู เพ่ือความอุดมสมบูรณ์และมีผลิตภาพของมหาสมุทร  

เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss) เป้าประสงค์ที่ ๑๕.๑ สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการใช้
ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้
พ้ืนที่ชุ่มน้ำ ภูเขา และเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) 
และแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ย่ังยืน (AWGESC Action Plan) เป็นกรอบความร่วมมือ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ดังนี้ 

  แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ (ASPEN) เป็นแผนงาน 
และกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025: ASCC Blueprint 2025) และผลลัพธ์
หลักที่มุ่งหวัง (key result areas) ของเอกสารอาเซียน ๒๐๒๕: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ที่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้การรับรอง โดยมีแผนงาน ผลลัพธ์ และกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือที่มีอยู่ ความต้องการใหม่ ๆ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และพันธกรณีที่จะแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระระดับโลก  แผนยุทธศาสตร์ฯ  
มีสาระสำคัญ คือ การจัดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ๗ สาขา ได้แก่ (๑) การอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (Nature conservation and biodiversity) (๒) สิ่งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่ง (Coastal and marine environment) (๓) การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water resources management) 
(๔) สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (Environmentally sustainable cities) (๕) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(Climate change) (๖) สารเคมีและของเสีย (Chemicals and waste)  (๗) สิ่งแวดล้อมศึกษา (และการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน) (Environmental education [and sustainable consumption and production]) 
และแผนปฏิบัติการสำหรับลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง ๗ สาขา  

  แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC Action Plan) มีวัตถุประสงค์
ใน ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ (๑) เพื่อให้มั่นใจว่าเมืองและเขตเมืองในอาเซียนมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนได้ และ (๒) เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของเมือง
อย่างยั่งยืนและเมืองที่มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟ้ืนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือนำไปสู่
ประชาคมอาเซียนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนงาน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) การดำเนินงาน
การพัฒนา และการวางผังเมืองที่ยั่งยืน (Sustainable Urban Planning, Development, and Implementation) 
และ (๒) เมืองที่มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ  
เมืองคาร์บอนต่ำ (Climate Resilient and Low Carbon Cities) ทั้งนี้ ในแผนปฏิบัติการฯ คณะทำงานอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนได้ร่วมกันกำหนดผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด กิจกรรม ประเทศผู้นำ ในแต่ละแผนงาน 
โดยแผนงานที่ ๑ ประกอบด้วย ๖ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ๑๕ กิจกรรม ขณะที่แผนงานที่ ๒ ประกอบด้วย  
๔ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ๑๑ กิจกรรม ซึ่งประเทศไทยได้เสนอเป็นประเทศผู้นำในแผนงานที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์และ
ตัวชี้วัดที่ ๔ กิจกรรมที่ ๙ “ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและเมืองสีเขียว” และผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดที่ ๕ 
การสนับสนุนการประสานงานร่วมกับเครือข่ายในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ (รวมถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค 
รัฐ อำเภอ และระดับท้องถิ่น) กิจกรรมที่ ๑๓ “ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองสำหรับเป็นเครื่องมือในการ
สร้างขีดความสามารถในการเรียนรู้และแบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น เมืองอุตสาหกรรม” 
ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
รวมทั้ง เป็นการดำเนินงานหลักและสนับสนุนข้อมูลและการดำเนินงานให้กับแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
การจัดการพ้ืนที่สีเขยีวอย่างยั่งยืน 

 ๒.๒ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของไทย 

 ๒.๒.๑  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที ่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(๖) ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ (๑๘) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
  ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ 
เพ่ือเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้ง พ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที ่มี
ประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้ง มีการจัดการ
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สิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพและโอกาสของแต่ละเมือง และมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนา โดยการ นำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ภายใต้ประเด็นดังกล่าวของแผนแม่บทฯ ได้กำหนดแผนย่อย ๒ แผน ดังนี้ 
 (๑) แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งเน้นกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเมืองขนาดกลางในภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจสูงขึ ้น สร้างงาน และให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอ 
และทั่วถึง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 - พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยจัดระเบียบ
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน คือ จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอ 
ต่อจำนวนประชากร มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 
 - พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการ
ให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน คือ การวางแผน
เพื่อสงวนและรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๒) แผนย่อยการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 - จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์  

 - จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่  

 - ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว  

 - ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นท่ีป่าอย่างสมดุล  

 - พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งเป็นการเติบโตที ่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟื ้นฟูและสร้างใหม่  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน ทั้งนี้ ภายใต้
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ประเด็นดังกล่าวของแผนแม่บทฯ ได้กำหนดแผนย่อย ๕ แผน โดยมีแผนย่อยที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
พ้ืนที่สีเขียว ดังนี้ 
 (๑) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มีแนวทางการพัฒนา อาทิ 
   - อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง  
      - รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน  

(๒) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศมีแนวทาง 
การพัฒนา อาทิ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(๓) แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีแนวทางการพัฒนา อาทิ 

- จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำทะเลคุณภาพเหมาะสม
กับประเภทการใช้ประโยชน์  

- จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  

 ๒.๒.๒ แผนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ได้แก่ แผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย
ด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

  แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐  
เมื ่อว ันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติร ับทราบ เมื ่อว ันที ่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  
โดยแผนปฏิบัติการฯ กำหนดวิสัยทัศน์ ชุมชนเมืองน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
เป็นองค์ประกอบสำคัญ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดำรงพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองที่มีอยู่เดิมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อย่างยั่งยืนในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพของชุมชนเมือง ประกอบด้วย ๖ แนวทาง โดยมีมาตรการภายใต้แนวทาง อาทิ 
  - มาตรการภายใต้แนวทางที่ ๑ การนำร่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในแปลงที่ดินของรัฐ สถานที่
ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน และการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณที่ดินสาธารณะริมทางหรือริมน้ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ยั่งยืนให้กับชุมชน เช่น การนำร่องการจัดทำพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน  
โดยกำหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ของแปลงที่ดิน และเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน เป็นต้น 
  - มาตรการภายใต้แนวทางที่ ๒ การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
การส่งเสริมการเพิ่มและการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของชุมชน และผลักดันให้มีการบังคับใช้  
อย่างเคร่งครัด เช่น การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการของรัฐและเอกชน ควรให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเพื่อการดูดซับความร้อน
ในทุกโครงการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการแต่ละประเภท เป็นต้น 

  แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยแนวทางการขับเคลื่อนฯ กำหนด
วิสัยทัศน์ เมืองและชุมชนน่าอยู่ มีภูมิคุ้มกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเป็นองค์ประกอบ
สำคัญ (รายละเอียดปรากฏใน ๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน)  

๓. กฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว ได้แก่ 

๓.๑ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ โดยภาษีท่ีจัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนำรายได้ดังกล่าวไปใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว รวมถึงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยพระราชบัญญัติฯ ถือเป็นมาตรการจูงใจในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากไม่มีภาระกับภาครัฐ และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ เพื่อส่งเสริม
พื้นที่สีเขียวในเมือง ๓ ประเภท ได้แก่ สวนสาธารณะ พื้นที่อรรถประโยชน์ และพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ 
อาทิ การเก็บภาษีตามการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวประเภทหนึ่ง  ตามนิยาม 
ที่กำหนดในแนวทางการขับเคลื่อนฯ โดยกำหนดให้ยกเว้นการเก็บภาษีใน ๓ ปีแรก เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการนำ
ที่ดินไปใช้ทำประโยชน์ด้านเกษตรกรรม และหลังจากนั้นจะเก็บภาษีในอัตราที่ช่วยเหลือเกษตรกร  ทั้งนี้  
การประกอบการเกษตร ต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง หลักเกณฑ์ในคู่มือการขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๖๑ ขณะที่การเก็บภาษีที่ดิน ประเภทพื้นที่รกร้าง ซึ่งไม่รวมพื้นที่เกษตรกรรม 
(พ้ืนที่พักการเกษตร) พ้ืนที่เว้นว่าง (Buffer Zone) และพ้ืนที่เขตปลอดภัยตามกฎหมายและระเบียบ กำหนดให้จัดเก็บ
ภาษีสูงเท่ากับภาษีที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และ หากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีการทำอะไรจะปรับภาษีเพิ่มขึ้นอีก 
ทุก ๆ ๓ ปี  

อนึ่ง พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ได้กำหนดบทยกเว้นภาษีสำหรับเอกชนที่ยินยอมให้รัฐนำที่ดินไปทำ
ประโยชน์เพ่ือสาธารณะ รวมทั้ง ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร และนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 มาตรา ๘ ให้ที ่ดินหรือสิ ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด 

(๙) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด  

(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(๑๒) ทรัพยส์ินอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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๓.๒ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๔๐ แห่ง พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวจากองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมือง 
ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ตามมาตรา ๘ ได้แก่  

๑. ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ คือ การกำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ 
ในการด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ แบ่งเป็นสามประเภท คือ ผังนโยบายระดับประเทศ  
ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด 

๒. ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การกำหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพ้ืนที่ใดเพ่ือการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง และชนบท แบ่งเป็นสองประเภท คือ 
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 

การดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผังนโยบาย
ระดับภาค และผังนโยบายระดับภาคต้องเชื่อมโยงกับผังระดับประเทศ ตามมาตรา  ๑๐ เช่นเดียวกับการวาง
และจัดทำผังเมืองรวมจำเป็นต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัด ตามมาตรา ๒๕ 
โดยองค์ประกอบของผังเมืองรวม ปรากฏตามมาตรา ๒๒ ซึ่งต้องมีสาระสำคัญ เช่น แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แผนผังแสดงผังน้ำ เป็นต้น  

ทั้งนี้ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามมาตรา ๒๓ 
เช่นเดียวกับหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ตามมาตรา ๔๑ โดยองค์ประกอบ
ของผังเมืองเฉพาะ ตามมาตรา ๔๐ มีสาระสำคัญ เช่น แผนผังแสดงการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจำแนกเป็น
ประเภทกิจการ พร้อมทั้งแนวเขตการแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทและย่าน  แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดง
บริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี ที่จะพึงส่งเสริมดำรงรักษาหรือบูรณะ แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ รวมทั้งต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่จะพึงส่งเสริมหรือ
บำรุงรักษา แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น โดยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะให้ปฏิบัติ
หรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ อาทิ แนวเขตของทางและขนาดของที่ดิน
ของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์ ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ   
การดำรงรักษาที่โล่ง การส่งเสริมหรือบำรุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ การอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพื้นที่สีเขียวถือเป็นส่วนหนึ่งของ แผนผังที่โล่ง หรือ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในผังเมืองรวม หรือ แผนผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่อนุรักษ์ ในผังเมืองเฉพาะ  

อนึ่ง มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สาธารณะภายใต้ผังเมือง สามารถ
ดำเนินการได้ โดยการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio (FAR) Bonus) เพื่อเป็น
มาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น  FAR Bonus ในกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีการจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
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สวนสาธารณะ โดยกำหนดให้อาคารสาธารณะตามกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง ได้แก่ 
บริเวณ ย.๘ ย.๙ ย.๑๐ พ.๒ พ.๓ พ.๔ และ พ.๕ ที่จัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ 
จะได้รับสิทธิ์ให้อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ration: FAR) เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่อาคาร 
ส่วนเพิ่มต้องไม่เกิน ๕ เท่าของพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ ทั้งนี้ อัตราส่วนของ  
พ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินจะเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดยพื้นที่โล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ 
ต้องตั้งอยู่ในแปลงที่ดินโครงการและต่อเนื่องกับพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ถนน และทางเท้า เป็นต้น และต้องเอ้ือต่อ 
การเข้าใช้งานของประชาชนทั่วไป ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจใช้ร่วมกับพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์การพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๓ นโยบาย มาตรการและวิธีดำเนินการเพ่ือปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม ข้อ ๕๓ ในที่ดินประเภท ย.๘ ถึง ย.๑๐ และประเภท พ.๒ ถึง พ.๕ การใช้  
ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการ
ได้จัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต  ให้มีอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพ่ิมขึ้นต้องไม่เกินห้าเท่า ของพื้นที่โล่ง
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น พื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ
ตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด 

 ๓.๓ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๓.๓.๑ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ กำหนดหน้าที่
และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ และบทเฉพาะกาล ดังนี้ 
    หมวด ๒ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ 

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 

 (๓) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ 

(๕) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล 
บำรุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุ  

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออำนาจ
ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๔๗ บรรดากฎกระทรวงหรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  

ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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 ๓.๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ การจัด
ให้เช่าและเง่ือนไขการเช่า ดังนี้ 

ข้อ ๙ การจัดให้เช่าโดยวิธีประมูล ให้กำหนดเงื่อนไขดังนี้ 
(๔) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ 
ข้อ ๑๒ การจัดให้เช่าโดยไม่ต้องประมูลให้กำหนดเงื่อนไขแต่เฉพาะตามข้อ ๙ (๑) และ ๙ (๔) ...  
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนด

เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่สีเขียวไว้เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพโครงการแล้ว 

๓.๔ พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 โดยกำหนดบทนิยามของ “สวนป่า” ในมาตรา ๓ และเพ่ิมบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “สวนป่า” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

การปรับปรุงหรือแก้ไขชนิดของต้นไม้ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้กระทำเป็นพระราชกฤษฎีกา  
มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นบัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ทั้งนี้ บัญชีต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติ กำหนดรายชื่อต้นไม้ ๕๘ ชนิด ได้แก่  สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก 
กระพี้เขาควาย สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม 
ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม้สกุลยาง สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม นางพญาเสือโคร่ง 
นนทรี สัตบรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีป ตะแบกนา เสลา อินทนิลน้ำ ตะแบกเลือด นากบุด ไม้สกุลจำปี แคนา 
กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดียาธร มะหาด มะขามป้อม หว้า จามจุรี พลับพลา กันเกรา 
กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน และ มะขาม 

 ๓.๕ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็น
หลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการเพิ่มเติมให้ ไม้ยืนต้น เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๖) 
 ๓.๕.๑  พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
  มาตรา ๘ หลักประกันได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กิจการ  

(๒) สิทธิเรียกร้อง  
(๓) สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง 

หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า  
(๔) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีท่ีผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง  
(๕) ทรัพย์สินทางปัญญา  
(๖) ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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 ๓.๕.๒ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ ไม้ยืนต้นเป็น
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๓.๖ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
  มาตรา ๓๗ ภายใต้ บังคับมาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นใดหรือปลูกต้นไม้ หรือ 
พืชผลอย่างใด ๆ ในทางพิเศษ หรือเพื่อเชื่อมต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคมีความจำเป็นต้องปักเสาพาดสาย หรือวางท่อ ในเขตทางพิเศษ หรือเพื่อข้าม
หรือลอดทางพิเศษ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นทำความตกลง กับ กทพ. ก่อน และถ้าไม่สามารถตกลงกันได้  
ในเหตุลักษณะของงานหรือในเรื่องค่าเช่า ให้เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  
ในกรณีที่การดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยเอกชนที่ได้รับสัมปทาน กทพ. 
อาจเรียกเก็บค่าตอบแทนในการใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ โรงเรือนหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้น หรือต้นไม้ หรือพืชผล  
ที่ปลูกขึ้น โดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้ กทพ. มีอำนาจรื้อถอนหรือทำลายตามควรแต่กรณี ทั้งนี้  ให้นำความ 
ในมาตรา ๓๖ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ๓.๗ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓   
  มาตรา ๔๑ ในกรณีที ่หน่วยงานของรัฐ ซึ ่งมีอำนาจหน้าที ่ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค  
มีความจำเป็นต้องปักเสา พาดสาย วางท่อ หรือกระทำการใด ๆ ภายในเขตระบบรถไฟฟ้า ให้หน่วยงานของรัฐนั้น 
ทำความตกลงกับผู้ว่าการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการก่อน 
 ในกรณีที่การดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยเอกชนที่ได้รับสัมปทาน 
รฟม. อาจเรียกเก็บค่าตอบแทนในการใช้พ้ืนที่เขตดังกล่าวได้ 

 ๓.๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐  
 มาตรา ๓๘ ในเขตดำเนินการระบบขนส่งมวลชนไม่ว่าบน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือ พื้นน้ำ ห้ามมิให้
ผู้ใดปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด ขุดหรือเจาะพื้นดิน ถม ดิน ทิ้งสิ่งของ หรือ
กระทำด้วยประการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบขนส่ง มวลชน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และในการอนุญาตนั้นพนักงาน เจ้าหน้าที่จะกำหนดเงื่อนไขอย่างใด
ด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีการฝ่าฝืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่ง ให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอน ขนย้าย ตัดฟัน ทำลาย หรือ
กระทำการใด ๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้น ไม่ปฏิบัติตามหรือในกรณีที่หาตัวผู้ฝ่าฝืนไม่ได้ เมื่อได้
ประกาศคำสั่งไว้ ณ บริเวณนั้น และ ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนันและ 
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั ้น เป็นเวลาอันสมควรแล้ว และไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจรื้อถอน ขน ย้าย ตัดฟัน ทำลาย หรือกระทำการใด ๆ ได้ตามควรแก่กรณี โดยผู้ใดจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายมิได้ และ ผู้ฝ่าฝืนต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นด้วย  

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีจำเป็นต้องป้องกันอันตรายเป็นการด่วน ซึ่งการสั่ง
หรือประกาศให้ผู ้ฝ่าฝืนปฏิบัติก่อนอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบขนส่งมวลชน พนักงานเจ้าหน้าที่  
มีอำนาจรื้อถอน ขนย้าย ตัดฟัน ทำลาย หรือกระทำการใด ๆ ได้ตามควรแก่กรณี 
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 ๓.๙ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

มาตรา ๒๕ ในส่วนที่เกี ่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ให้อธิบดี  
กรมทางหลวงมีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้ง  กำหนดเขตทางหลวง 
ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย 

มาตรา ๒๖ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  
มีอำนาจกำหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ 
ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง เกี่ยวกับทางหลวง
และงานทาง  

มาตรา ๖๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้ เหมือง ฝาย หรือ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความครอบครองของตน ไม่ให้กีดขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหาย  
แก่ทางหลวง ทั้งนี้ ให้ผู ้อำนวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงาน ซึ่งผู ้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้ งให้ควบคุม 
ทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น จัดการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวภายใน
กำหนดเวลาอันสมควร 

ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งแล้ว ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อำนวยการทางหลวง
หรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อำนวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวง มีอำนาจเข้ารื้อถอน ทำลาย หรือตัดฟัน 
โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 ๓.๑๐ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งให้สิทธิยกเว้น
ภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนและสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสนามเด็กเล่น ดังนี้ 
  ๓.๑๐.๑ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๘) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดไว้ใน มาตรา ๓ ดังนี้ 
  มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร 
สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนเงิน หรือมูลค่าของทรัพย์สินเป็นจำนวนสองเท่า
ของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษา สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา
ของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 
หรือสนามกีฬาของทางราชการ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาส ำหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย 
เพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 
๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร 

๓.๑๐.๒ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดไว้ใน มาตรา ๓ ดังนี้ 

 มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินเท่าที่บริจาคแก่โครงการภาคีสนับสนุนป่าชมุชน
ลดโลกร้อนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศล  สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ 
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ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 

 ๓.๑๑ ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓.๑๑.๑ ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. ๒๕๕๗  

  หมวด ๒ ระบบถนน 
  ข้อ ๑๐ โดยกำหนดให้ปลูกพรรณไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ณ บริเวณเกาะกลาง

และไหล่ทาง 
     ข้อ ๑๗ ให้ปลูกหญ้าหรือปลูกต้นไม้ด้วยพรรณไม้ท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

บนเนิน (Slope) ตลอดแนวสองข้างของถนน หรือดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือป้องกันการทรุดตัวของไหล่ทางลาดเอียง  
(Slope Protection) 

  หมวด ๑๒ การจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  
  ข้อ ๖๕ ในหมวดนี้ “พ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt)” หมายความว่า พ้ืนที่แนวกันชน

ที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ เช่น เป็นแหล่งพักน้ำ หรือพ้ืนที่สวนที่มีการปรับภูมิทัศน์ หรือพ้ืนที่สีเขียวที่มีแนวต้นไม้
โดยรอบหรือแนวป้องกัน (Protection Strip)  

  ข้อ ๖๖ การจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีเขตพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวย
ความสะดวก พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ดังนี้  

  (๑) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ให้มีพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวย 
ความสะดวก พื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของพื้นที่ทั้งหมด 
โดยจะต้องจัดให้มีเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้  
พื้นที่สีเขียวจะต้องกระจายอยู่ทั่วพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) รอบพื้นที่ 
นิคมอุตสาหกรรม กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร  

  (๒) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่ ให้มีพื้นที่ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ไร่ โดยมีพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt)  
รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม กว้างไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร  

  (๓) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ ให้มีพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวย
ความสะดวก พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร 

  ข้อ ๖๗ นิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีต้นไม้ พรรณไม้ หรือพืชที่ใช้ สำหรับปลูกในพื้นที่ 
แนวกันชนเชิงนิเวศหรือพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด 
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โดยอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือพรรณไม้ของท้องถิ่นเดิมหรือมีคุณสมบัติในการดูดซับ
มลพิษต่าง ๆ ได้ด ี
 ๓.๑๑.๒ ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “พื้นที่สีเขียว” ต่อจากบทนิยามคำว่า “พื้นที่แนวกันชน 
เชิงนิเวศ (Eco - Belt)” ในข้อ ๖๕ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย 
มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
““พื้นที่สีเขียว” หมายความว่า พื้นที่ที่เป็นแนวป้องกัน (Protection Strip) โดยรอบโครงการ และให้หมายความ
รวมถึงพ้ืนที่สวนสาธารณะของโครงการด้วย” 
  ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖๖/๑ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ พ.ศ. ๒๕๕๗ “ข้อ ๖๖/๑ ภายใต้บังคับในหมวดนี้ ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่แนวกันชน
เชิงนิเวศท่ีติดกับชุมชน ในกรณีที่พ้ืนที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้นมิใช่แนวกันชนเชิงนิเวศที่ติดกับชุมชน 
ให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพื้นที่สีเขียวได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (๑) เป็นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการโดยรวม 
  (๒) เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่สีเขียวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
  (๓) เป็นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือประโยชน์ในการจัดรูปที่ดิน  
  ในการเสนอเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวตามวรรคสอง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวดังกล่าว 
จะต้องไม่ขัดต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยผู้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
จัดหาพ้ืนที่สีเขียวทดแทนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของพ้ืนที่สีเขียวที่ขอเปลี่ยนแปลง  และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ประกอบกิจการทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยก่อนจึงจะดำเนินการได้” 

๔. แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างย่ังยืน และการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

 ๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “แนวทางการขับเคลื่อน  
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ใน คราว 
การประชุมฯ ครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๑ เมื ่อวันที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ มติที ่ประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (เรื่องที่ ๖ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  
มีระยะเวลาดำเนินงานใน ๒๐ ปี และมีสาระสำคัญสรุปได้โดยย่อ ดังนี้  
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 (๑) วิสัยทัศน์ 
   เมืองและชุมชนน่าอยู่ มีภูมิคุ้มกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนเป็นองค์ประกอบ
สำคัญ 

 (๒) วัตถุประสงค์ 
   (๒.๑) ความเพียงพอ จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยการวางแผนและผังที่ดี รวมทั้ง
ใช้การออกแบบเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเชิงสร้างสรรค์ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและโครงสร้างทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันยังสามารถดำรงไว้ซึ่ งบริการทางระบบนิเวศ (ecosystem services) และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
   (๒.๒) ความสามารถในการเข้าถึง จัดให้มีการกระจายตัวของพ้ืนที่สีเขียวอย่างทั่วถึง และประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก 
   (๒.๓) โครงข่าย จัดให้มีการเชื่อมต่อของพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งเป็นโครงข่าย เพื่อประโยชน์  
ทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการกระจายตัว 
   (๒.๔) คุณภาพ จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเมือง ส่วนพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติต้องได้รับการปกป้อง ฟื้นฟู ดูแลรักษา เพื่อคงไว้ซึ่งบทบาท
หน้าที่ทางธรรมชาติ บริการทางระบบนิเวศ เป็นฐานทรัพยากรของคนในชุมชน ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งพื้นที่
เกษตรกรรม เพ่ือความมั่นคงทางอาหารของเมือง 
   (๒.๕) ความยั่งยืน การวางแผนและจัดการ โดยบูรณาการพ้ืนที่สีเขียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
องค์รวม การให้ความสำคัญกับเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนจัดให้มีเครื่องมือ กลไก การส่งเสริมงานวิจัย การนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพ่ือให้พื้นที่สีเขียวเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน  

 (๓) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด แบ่งเป็น ๓ ระยะ ช่วงละ ๕ ปี นับจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 

ได้แก่ ระยะสั้น (๑ - ๕ ปี) ระยะปานกลาง (๖ - ๑๐ ปี) และระยะยาว (๑๑ - ๒๐ ปี) ดังนี้ 
 (๓.๑) เป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะสั้น (๑ - ๕ ปี) 
  - พื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ในภาพรวม
ของประเทศไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน 
  - พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชน ได้แก่  

    ๑) เมืองขนาดใหญ่ ร้อยละ ๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง (เทศบาลนคร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 

    ๒) เมืองขนาดกลาง ร้อยละ ๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง (เทศบาลเมือง) 
    ๓) เมืองขนาดเล็ก ร้อยละ ๑๐ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง (เทศบาลตำบล องค์การ

บริหารส่วนตำบล) 
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 - ร้อยละ ๔๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนและผังพื้นที่สีเขียวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
เมือง และอย่างน้อยหนึ่งในสามมีการนำแผนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้มาตรฐานพ้ืนที่สีเขียวตามบริบทของเมือง 

 - พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนต้นแบบภูมิภาคละ ๑ แห่ง 
 - ร้อยละ ๔๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถบริหาร

จัดการพ้ืนที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - เครือข่ายพ้ืนที่สีเขียวเข้มแข็งอย่างน้อยภูมิภาคละ ๑ เครือข่าย 
 - เครื่องมือ กลไกเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว อาทิ เกณฑ์ มาตรฐานพื้นที่สีเขียว  

ที่เหมาะสมตามบริบทเมือง องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีด้านพ้ืนที่สีเขียว 
 - เครื่องมือและกลไกการแปลงนโยบาย แผน มาตรการด้านพ้ืนที่สีเขียว เมืองสีเขียวสู่การปฏิบตัิ 
(๓.๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะปานกลาง (๖ - ๑๐ ปี) 
 - พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ในภาพรวม

ของประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน 
 - พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชน ได้แก่  

      ๑) เมืองขนาดใหญ่ ร้อยละ ๑๐ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง (เทศบาลนคร องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 

      ๒) เมืองขนาดกลาง ร้อยละ ๑๐ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง (เทศบาลเมือง) 
      ๓) เมืองขนาดเล็ก ร้อยละ ๑๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง (เทศบาลตำบล องค์การ

บริหารส่วนตำบล) 
  - ร้อยละ ๘๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนและผังพื้นที่สีเขียวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
เมือง และอย่างน้อยหนึ่งในสามมีการนำแผนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้มาตรฐานพ้ืนที่สีเขียวตามบริบทของเมือง 
  - พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนต้นแบบภูมิภาคละ ๕ แห่ง 
  - ร้อยละ ๘๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถบริหาร
จัดการพ้ืนที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - เครือข่ายพ้ืนที่สีเขียวเข้มแข็งอย่างน้อยภูมิภาคละ ๕ เครือข่าย 
  - เครื่องมือ กลไกเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว ทั้งในระดับชาติ ระดับชุมชนและท้องถิ่น 
อาทิ มาตรการจูงใจ กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือข้อบังคับ 
  - เครื่องมือและกลไกเพ่ือการติดตามประเมินผล 
 (๓.๓)  เป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะยาว (๑๑ - ๒๐ ปี) 
  - พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ในภาพรวม
ของประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน 
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  - พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชน ได้แก่  

    ๑) เมืองขนาดใหญ่ ร้อยละ ๑๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง (เทศบาลนคร องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 

    ๒) เมืองขนาดกลาง ร้อยละ ๒๐ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง (เทศบาลเมือง) 
    ๓) เมืองขนาดเล็ก ร้อยละ ๒๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง (เทศบาลตำบล องค์การ

บริหารส่วนตำบล) 
 - ร้อยละ ๑๐๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนและผังพื้นที่สีเขียวบรรจุอยู ่ใน
แผนพัฒนาเมือง และอย่างน้อยหนึ่งในสามมีการนำแผนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้มาตรฐานพื้นที่สีเขียว 
ตามบริบทของเมือง 
 - พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนต้นแบบจังหวัดละ ๑ แห่ง 
 - ร้อยละ ๑๐๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถ
บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - เครือข่ายพ้ืนที่สีเขียวเข้มแข็งอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ เครือข่าย 
 - เครื่องมือ กลไกเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวที่ทันสถานการณ์  
 - เครื่องมือและกลไกเพื่อการติดตามประเมินผลที่เชื่อมโยงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน
ถึงระดับประเทศ 

 (๔)  นิยามและประเภทพ้ืนที่สีเขียว 
  พ้ืนที่สีเขียว แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ตามคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 
  (๔.๑) พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สนามเด็กเล่น  
  (๔.๒) พ้ืนที่สีเขียวอรรถประโยชน์ ประกอบด้วย  
   - พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล เช่น สวนในโครงการพัฒนาของเอกชน สวนในบ้านและอาคาร
พักอาศัย  
   - พ้ืนที่สีเขียวในสถาบัน เช่น สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา แหล่งประวัติศาสตร์  
   - พื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณูปการ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พื้นที่รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย  
เขตท่าอากาศยาน เป็นต้น 
 (๔.๓) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ เช่น พ้ืนที่ริมทางสัญจรทางบกบริเวณริมทาง 
เกาะกลางถนน เขตทางรถไฟ และพ้ืนที่ริมทางสัญจรทางน้ำ บริเวณริมแม่น้ำ คลองชลประทาน 
 (๔.๔) พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน เช่น พื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งผลิตอาหารแก่ชุมชน 
ประเภท ไร่นา สวนผลไม้ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 (๔.๕) พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ เช่น พ้ืนที่สีเขียวบนเนินเขา พรุ แหล่งน้ำ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
 (๔.๖) พ้ืนที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือรอการพัฒนา เช่น พ้ืนที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง 
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 (๕)  แนวทางและมาตรการ ดังนี้ 
   (๕.๑) แนวทางท่ี ๑ ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว  
   - สร้างและพัฒนาจิตสาธารณะในการดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวแก่ทุกภาคส่วนของสังคม 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบทบาทหน้าที่ของชุมชน ประชาชน เอกชน และเครือข่าย 
ในการจัดการพื้นที่สีเขียว 
   - หน่วยงานภาครัฐ องค์กร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการให้มี
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือลดผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   - หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการเพ่ิม 
พัฒนา และดูแลบำรุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชุมชน 
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการวางแผน จัดให้มี และบริหารจัดการพ้ืนที่
สีเขียวของเมืองและชุมชน 

 (๕.๒) แนวทางที่ ๒ เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมีฐานทรัพยากร
เพ่ือเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
  - เมืองมีความม่ันคงทางอาหาร 
  - เมืองสามารถรองรับภัยพิบัติ 
  - เมืองมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
  - เมืองมีพ้ืนที่สีเขียวช่วยลดภาวะโดมความร้อนของเมือง 
  - เมืองมีพื้นที่สีเขียวช่วยบรรเทาหรือลดมลพิษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีความอ่อนไหว 

 (๕.๓)  แนวทางท่ี ๓ เครื่องมือ กลไก เพ่ือเอ้ือต่อการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
  - พัฒนา ปรับปรุงข้อกำหนดและมาตรการเชิงบังคับ เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว  
  - นำระบบจูงใจหรือมาตรการทางเลือกมาใช้เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียว 

 (๕.๔)  แนวทางท่ี ๔ ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมนวัตกรรม เพ่ือสร้างพลังทางสังคม 
  - สร้างองค์ความรู้ รวบรวม และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - เชื่อมโยงกลุ่มทางสังคมเพ่ือสานพลังทางสังคม 
 

 ๔.๒ การดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้ว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่ 
ผลักดัน และขับเคลื่อน “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับ
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ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและบูรณาการ
ความร่วมมือ ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ การประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 
การประชุมหารือมาตรการด้านการคลังเพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ณ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชุมหารือเพื่อพิจารณา
สนับสนุนการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประชุมหารือการเพ่ิม
พื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๔.๒.๒ การเผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” โดยสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ เผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนฯ” ในทุกช่องทาง เพ่ือให้
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) เผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๒) นำส่งเล่มเอกสารและ QR code “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และสื่อมวลชน  
  (๓) ประสานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
เพื่อเผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
และนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน 
  (๔) เผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ในการประชุมต่าง ๆ 
อาทิ การประชุมเสริมสร้างศักยภาพกลไกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน การประชุมหารือ/การประชุม 
สัมมนา/การประชุมระดมความเห็นภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน การประชุมฯ ภายใต้โครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
อุตสาหกรรมยั่งยืน และการประชุมเผยแพรระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ดานสิ่งแวดลอมและพื้นที่สีเขียว 
(Thai Green Urban: TGU) 

 ๔.๒.๓ การประชุมสัมมนาเพ่ือจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
ภายใต้นโยบาย “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องเคนซิงตัน บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(๑) เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
นำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน (๒) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องสำหรับประกอบการพัฒนาและจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
และ (๓) กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนที่มีศักยภาพและจัดลำดับความสำคัญ (prioritize) เพื่อผลักดันให้มี 
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  
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 ๔.๒.๔ การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ โดยกองสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอ ร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั ่งยืน  
ต่อคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
  (๑) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการต่อกรอบการจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน 
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ดังภาพที่ ๑ และร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ 
พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
ไปปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งใช้ประโยชน์ประกอบการประชุมสัมมนา ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร 
และพิจารณาประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   (๒) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ (๑) ประเด็นที่มีศักยภาพและความสำคัญในการดำเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
และ (๒) กิจกรรม/โครงการที่มีศักยภาพในการผลักดันและพัฒนาการดำเนินงาน (Flagship) เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื ่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป ตามที่ 
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
ไปปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  (๓) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ ร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน รวมทั้ง เห็นควรประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากพื้นที่และงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม พัฒนา ปรับปรุง และดูแลพื้นที่สีเขียว ส่วนใหญ่เป็นความ
รับผิดชอบของเทศบาล และควรเพิ่มแนวทางปฏิบัติงานด้านพืชอาหาร หรือความมั่นคงทางอาหาร แนวทาง
ปฏิบัติงานด้านการดูดซับคาร์บอน (Carbon Sink) ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทาง
ปฏิบัติงานงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเส้นทางสีเขียว โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อสังเกต ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงร่างแนวทางปฏิบัติงานฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติต่อไป 

 ๔.๒.๕ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยกองวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนมาใช้ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หรือ กิจการด้านอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน รวมทั้ง โครงการคมนาคมทางบก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาข้อกำหนดด้านพื้นท่ีสีเขียว จะใช้เกณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ประกอบเกณฑ์อื่น ๆ เช่น 
เกณฑ์การคิดพ้ืนทีส่ีเขียวของโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรม และโรงพยาบาลตามแนวทางของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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 ๔.๒.๖ การติดตามประเมินผล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มี
หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 
๑๑๙ แห่ง ประกอบด้วย หน่วยงานในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน
ระดับกรม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน ๑๓ 
๑๔ ๑๖ และ ๗๖ แห่ง ตามลำดับ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 
๑๗๓ แห่ง ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา สถาบัน/องค์การพัฒนาเอกชน 
ภาคเอกชน และเทศบาล จำนวน ๒๓ ๑๒ ๒๑ ๑๗ ๒๑ และ ๗๙ แห่ง ตามลำดับ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ในระยะ ๕ ปี รวมทั้ง 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ตามแบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานฯ ดังภาคผนวก ข โดยขอให้จัดส่ง
ข้อมูล ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓  
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่งแวดล้อมได ้ร ับความร ่วมมือ 
จากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล จำนวน ๑๔๕ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๘ แห่ง 
และหน่วยงานภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖๗ แห่ง ดังภาคผนวก ค  ทั้งนี้ 
พบว่าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่เน้นการสร้างจิตสำนึก  
ผ่านการรณรงค์สร้างจิตสาธารณะให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อช่วยเพิ่ม พัฒนาและดูแลบำรุงรักษา
พื้นที่สีเขียว รวมทั้ง เสริมสร้างพลังชุมชน ประชาชนและเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่ม พัฒนาและ
ดูแลบำรุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว ผ่านการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ขณะทีบ่างหน่วยงานมีการดำเนินงานการบริหาร
จัดการพื ้นที ่สีเขียว ตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงาน หรือข้อกำหนดอื ่นที ่เกี ่ยวข้องอยู ่แล้ว เช่น  
การดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)  
ในประเด็นการเพิ ่มพื ้นที ่ส ีเข ียวและการลดผลกระทบด้านพื ้นที ่ส ีเข ียวและต้นไม้ใหญ่ตามมาตรการ  
ด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการต่าง ๆ อาทิ ด้านคมนาคม ประเภทโครงการคมนาคมทางบก ด้านบริการชุมชน  
และท่ีพักอาศัย ประเภทโครงการคมนาคมทางบก โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน เป็นต้น 

อนึ่ง ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียว อาทิ กรุงเทพมหานครในโครงการ Green 
Bangkok 2030 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ภาคีเครือข่าย We Park และ Big Trees ในการดำเนินกิจกรรม 
การจัดทำสวนตัวอย่าง (Mock up Park) และการเดินสำรวจพื้นที่สีเขียว (Green Finder) 

 
  



- ๒๒ - 

ภาพที ่๑ กรอบการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และกระบวนการ 
ขัน้ตอนการจัดทำ 

เสนอคณะรัฐมนตร ี

เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ร่างแนวทางปฏิบัตงิานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอยา่งยั่งยืน 

คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพืน้ที่เฉพาะ 

สัมมนาระดมความคิดเห็น 

 

• ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 

• หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• ภาคประชาสังคม 

ปรับปรุงร่างแนวทางปฏิบัตงิานขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

ยกร่างแนวทางปฏิบัติงานขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอยา่งยั่งยืน: แนวทางที่ ๑ - ๔ 

(เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางปฏบิัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา และงบประมาณ) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 

การประชุมกลุ่มย่อย 

 

• ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 

• หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• ภาคประชาสังคม 

• ยกร่างประเดน็สำคัญ 

• แนวทางปฏิบัติ เป้าหมายและ 

ตัวชี้วัด 

• แผนงาน/โครงการ 

การพิจารณายกร่างประเด็นสำคัญที่มีศักยภาพผลักดันการปฎบิัติ: แนวทางที่ ๑ - ๔ 

การปรับปรุงเพิ่มเติม ทิศทาง 
 

การประชุมหารือ 
 

การเผยแพร ่
กรอบการดำเนินงาน และการขบัเคลื่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ แนวทางการขับเคลื่อน 

ด้านการบริหารจัดการพื้นทีส่ีเขียว 
 

และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
 

การจัดการพื้นท่ีสีเขียวอยา่งยัง่ยนื 
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๕. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอด เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติ โดยได้พิจารณาจัดทำขึ้น  
บนพื้นฐานของการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน แผนปฏิบัติการ 
เชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน นโยบาย
และทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก ดังภาพที่ ๒ เพื่อประกอบการวิเคราะห์และ
กำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติงานที่สามารถ
ดำเนินการได้ในระยะสั้น (๑ - ๕ ปี) ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแนวทางการขับเคลื่อนฯ โดยมี
สาระสำคัญสรุป ดังภาพที่ ๓ ดังนี้ 

 ๕.๑ แนวทางที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  เป้าหมาย 
  (๑) ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
  (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด 
  (๑) ภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
 (๒) ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
  (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลพื้นที่สีเขียวสำหรับบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง  
มีการนำแผนและ/หรือผังพ้ืนที่สีเขียวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเมือง และนำแผนสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย ๕๐๐ แห่ง 
  (๔) พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนต้นแบบภูมิภาคละ ๑ แห่ง 
  แนวทางปฏิบัติงาน 

(๑) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ได้แก่  
การเผยแพร่แนวทางการขับเคลื ่อนฯ และความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื ้นที ่สีเขียวด้านการคลัง  
เช่น พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เป็นต้น 

(๒) การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ได้แก่ การอบรม 
“ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาและการตัดแต่งต้นไม้ (รุกขกร หรือ 
หมอต้นไม้) การเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สวนสาธารณะ และระบบนิเวศแต่ละประเภท การอบรม
พัฒนาความรู้ ด้านพันธุ์ไม้และการออกแบบ และตกแต่งสวนให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ เป็นต้น 

(๓) การปรับปรุง พัฒนา ดูแล และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้แก่ การปรับปรุงและเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะ
ให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก)  
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การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา การพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน 
การก่อสร้าง สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) 

(๔) การส่งเสริมการจัดทำพื้นที่สีเขียวต้นแบบ อาทิ โครงการประกวดผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
(TALA Awards) โครงการประเมินพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน โครงการสวนสาธารณะเจริญประเทศ โครงการ
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ กิจกรรมจัดตั้งพื้นที่ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

(๕) การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำ
ฐานข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภาคประชารัฐ การกำหนด
แผนผังแสดงที่โล่ง โดยระบุพื้นที่ ล.๑ เพื่อ นันทนาการและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (๑๐๗ บริเวณ) ล.๒  
เพื่อการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมริมถนน (๔๐ สาย) และ ล.๓ เพื่อการรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณ แม่น้ำ  
ลำคลอง (๓๐ สาย)  

(๖) การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเป็นแนวกันชนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
และโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) และ
แนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการพื้นที่สีเขียว ลดฝุ่นบรเิวณ
ขอบบ่อเหมือง โครงการ Green & Clean แนวกันชน การดูแลรักษาพื ้นที ่ส ีเข ียวในนิคมอุตสาหกรรมและ 
ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 

 ๕.๒ แนวทางที่ ๒ เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมีฐานทรัพยากรเพื่อเอ้ือ 
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  เป้าหมาย 

(๑) ปริมาณและคุณภาพพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
(๒) ภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของพ้ืนที่สีเขียวในหลากหลายมิติ 
ตัวชี้วัด 
(๑) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชนบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนด  

       (เมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ได้แก่ ร้อยละ ๕ ๕ และ ๑๐ ตามลำดับ) 
  แนวทางปฏิบัติงาน 

(๑) การบริหารจัดการพืชอาหารเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ โครงการสร้างสุขภาพด้วยพืชผักสวนครัว 
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาป่าพ้ืนบ้านแหล่งอาหาร
ชุมชน โครงการผักสวนครัวในรั้วโรงเรียน โครงการสนับสนุนพันธุ์พืช และส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร
แบบพอเพียง  
 (๒) การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที ่สีเขียวอรรถประโยชน์ต่อระบบนิเวศบริการ เชื ่อมโยงพื ้นที ่สีเขียว  
เป็นโครงข่าย และเชื่อมเส้นทางคมนาคมในเมือง อาทิ การเพิ่มพื ้นที่สีเขียวใต้ทางยกระดับ โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน: กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 
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โครงการ Urban Nature - Green Infrastructure in ASEAN Cities โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม โครงการถนนน่ามอง คลองน่ายล ตำบลคอกกระบือ 

(๓) การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว  เช่น การเพ่ิม 
พื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์พื้นที ่สีเขียวในสวนสัตว์ทั ่วประเทศ ปรับปรุงพื้นที่จัดสร้างสวนสมุนไพร  
การจัดทำสวนสมุนไพรในชุมชน การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์ไผ่พุง เพ่ือหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
อย่างยั่งยืน เป็นต้น 

(๔) การนำพื้นที่ที่รอการพัฒนาหรือที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดทำพื้นที่สีเขียว อาทิ โครงการปรับภมูิทัศน์ 
บริเวณอาคารสำนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการปลูกป่าชายเลนบริเวณท่าเรือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนข้างหอสมุดและคลังความรู ้ มหาวิทยาลัยมหิดล และการพัฒนาพื ้นที ่ด้านข้าง คณะสัตวแพทย์เป็น 
ลานกิจกรรมสีเขียว “MU Green Court” 

(๕) การส่งเสริมการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการดูดซับคาร์บอนและบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง เพ่ือลดความหนาแน่นในการใช้พื้นที่ภายในชุมชน เพ่ือนันทนาการและสุขภาพอนามัย 
ได้แก่ โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในระดับพื ้น ที่ เพื ่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเพชรบูรณ์  โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ: กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว 
โครงการเสวนาวิชาการ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา และโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

(๖) การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับพ้ืนที่สีเขียว ได้แก่ การจัดทำทะเบียนอนุรักษ์ไม้ยืนต้น
และไม้ใหญ่ในพื ้นที ่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชที ่เสี ่ยงต่อการสูญพันธุ์  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๕.๓ แนวทางที่ ๓ เครื่องมือ กลไก เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้ 

เป้าหมาย 
(๑) มีเครื่องมือ กลไก เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
(๒) มกีารแปลงนโยบายและแนวทางด้านพ้ืนที่สีเขียวสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
(๑) มีเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
(๒) มีตัวอย่างการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว อย่างน้อย ๑ ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติงาน 
(๑) การปรับปรุง เผยแพร่ และบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนด ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้

สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ผู้บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชน การกำกับ
ดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน (ต้นยางนา - 
ต้นขี้เหล็ก) โครงการสินเชื่อรักษ์ป่าไม้ไทยยั่งยืน (Go Green: Forest Credit) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามข้อกำหนด
ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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(๒) การส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางธนาคารต้นไม้และมาตรการจูงใจต่าง ๆ 
ได้แก่ โครงการธนาคารต้นไม้ การส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว โครงการชุมชนไม้มีค่า (โครงการยกระดับ
ธนาคารต้นไม้) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนอกโรงงานแห่งแรก โตโยต้าเมืองสีเขียวอยุธยา โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว การจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะที่อยู่ริมเขตทาง
สาธารณะในบริเวณที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม ซึ่งประชาชานทั่วไปสามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ได้ 

(๓) การส่งเสริมการจัดทำผังชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและที่โล่งว่าง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ได้แก ่การจัดทำผังชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน การจัดทำผังชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียว
ในเมือง การศึกษาและจัดทำมาตรการ/กลไกทางการเงินหรือเงินอุดหนุนผู้ได้รับประโยชน์ไปยังผู้รักษาทรัพยากร 
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์คลองเจริญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

๕.๔ แนวทางที่ ๔ ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังทางสังคม มีเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้ 

เป้าหมาย 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวตามบริบทเมือง องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒) เชื่อมโยงกลุ่มทางสังคมเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
ตัวชี้วัด 
(๑) มีการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และเผยแพร่  

สู่สาธารณะ 
(๒) มีเครือข่ายพื้นท่ีสีเขียว เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและนวัตกรรมด้านพ้ืนที่สีเขียว  

แนวทางปฏิบัติงาน 

(๑) การรักษาชนิดพรรณพืชและสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ป่าครอบครัวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเทศบาลในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ ่นในพื้นที่  
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” 

(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนทางเทคนิควิชาการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ได้แก่ โครงการ
สวนแนวตั้ง โครงการอบรมรุกขกร โครงการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติด้านทศิเหนือของมหาวิทยาลัย โครงการ
ไม้ทรงคุณค่า การจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที ่สีเขียว ในเมืองการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านหมอต้นไม้ และโครงการคุณค่าสมุนไพรสร้างสุขอนามัยแก่ชุมชน  

(๓) การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น พลังสังคม และสื่อออนไลน์ ได้แก่ โครงการประกวดสวนมุม การจัดทำ
สื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่องอาคารเขียวผ่านช่องทาง Facebook การจัดสวนหย่อมแนวตั้ง บริเวณหลังอาคาร
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ การสนับสนุนและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว  
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การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมพ้ืนที่สีเขียว  
 
 ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดำเนินงาน งบประมาณ พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ
มาตรการในแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข  
ของโครงการ/กิจกรรมภายใต้แต่ละแนวทางปฏิบัติงานฯ ดังตารางที่ ๑ 
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ภาพที่ ๒ ผังความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านสิง่แวดล้อมระดับโลก ระดับภมิูภาค และประเทศไทย (นโยบายและยทุธศาสตร์ชาติ) กับแนวทางปฏบิัติงาน 
            เพ่ือขับเคลือ่นการจัดการพ้ืนที่สีเขยีวอยา่งยั่งยนื 

ระดับโลก และระดับภูมภิาค 

วาระการพัฒนาที่ยั่งยนื ค.ศ. ๒๐๓๐ และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป้าหมายหลัก: 
เป้าหมายที่ ๑๑  ทำให้เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลมุ  

  ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยนื 

แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านส่ิงแวดล้อม  
(ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) 

(๑)  การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๒)  สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 
(๓)  การจัดการทรัพยากรน้ำ 
(๔)  ส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 
(๕)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖)  สารเคมีและของเสยี 
(๗)  สิ่งแวดล้อมศึกษา (และการบริโภคและการผลติที่ยัง่ยืน) 

ระดับประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
วิสัยทัศน์:  ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว   

 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

วิสัยทัศน์:  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยั่งยืน 

เป้าหมาย:  ลดอัตราสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
▪ (๖) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

  - การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  - การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
    ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภมิูนิเวศอย่างยั่งยนื 

▪ (๘) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  - การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  - การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนทีเ่ปน็มิตรต่อสภาพภมิูอากาศ 
  - การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และสารเคมีในภาคเกษตร 
    ทั้งระบบใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงทีเ่ก่ียวข้อง 
▪ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
▪ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
▪ กระทรวงสาธารณสุข 
▪ กระทรวงอ่ืน ๆ  

แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ 
▪ แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยนื 

วิสัยทัศน์:  ชุมชนเมืองน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือที่ยั่งยืน 
 เป็นองค์ประกอบสำคัญ 

แนวทางการดำเนินการ อาทิ: 
แนวทางที่ ๑  การนำร่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยัง่ยืนในแผลงที่ดินของรัฐ 

 สถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน และการปลูกต้นไม้ยืนต้น 
 ในบริเวณที่ดินสาธารณะริมทางหรือริมน้ำ 

แนวทางที่ ๒  การปรับปรุงกฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องใหส้อดคลอ้ง 
 กับการส่งเสริมการเพิม่และการบริหารจัดการพื้นทีส่ีเขียวอย่างยั่งยืน 
 ของชุมชน และผลักดันให้มีการบงัคับใช้อย่างเคร่งครัด 

▪ แนวทางการขับเคล่ือนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์:  เมืองและชุมชนน่าอยู ่มีภูมิคุ้มกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่  

 โดยมีพื้นที่สีเขียวยั่งยนืเป็นองค์ประกอบสำคัญ 
แนวทางการดำเนินการ: 
แนวทางที่ ๑  ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการบริหารจดัการพื้นทีส่ีเขียว 
แนวทางที่ ๒  เมืองมีความม่ันคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบติั และ 

  มีฐานทรัพยากรเพื่อเอ้ือต่อการดำรงชวิีตของประชาชน 
แนวทางที่ ๓  เคร่ืองมือ กลไก เพื่อเอ้ือต่อการเพิ่มและการจัดการพืน้ที่สีเขียว 
แนวทางที่ ๔  ตระหนักในภูมิปัญญา ท้องถิ่น และสิ่งเสริมนวัตกรรม  

  เพื่อสร้างพลังทางสังคม 

แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมืองทีย่ั่งยืน  
(AWGESC Action Plan) 

วัตถุประสงค์:  
(๑)  เพื่อให้ม่ันใจว่าเมืองและเขตเมืองในอาเซียนมีสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืนและ

สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนได้  
(๒)  เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของเมืองอยา่งยั่งยืนและเมืองที่มีภมิูต้านทาน 

   และความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   เพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียนที่สะอาดและเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 

แผนงาน: 
(๑)  การดำเนินงาน การพัฒนา และการวางผังเมืองทีย่ั่งยนื (Sustainable  

   Urban Planning, Development, and Implementation) 
(๒)  เมืองที่มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟืน้ตัวจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ และเมืองคาร์บอนต่ำ (Climate Resilient and Low 
Carbon Cities) 

ประเทศไทยได้เสนอเป็นประเทศผู้นำใน ๒ กิจกรรมภายใต้แผนงานที่ ๑ ดังนี ้
▪ ผลสัมฤทธ์ิและตัวชี้วัดที่ ๔ กิจกรรมที ่๙  

ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและเมืองสีเขียว 
▪ ผลสัมฤทธ์ิและตัวชี้วัดที่ ๕ กิจกรรมที ่๑๓ 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมือง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที ่๔  การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
- รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความสมดุล 
  ระหว่างอนุรักษแ์ละการใช้ประโยชน์ 
- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคทีเ่ปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยนื 

แนวทางปฏิบัติงานเพือ่ขับเคล่ือนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

แผนการปฏรูิปประเทศ 
เร่ืองและประเด็นปฏรูิปที่ ๑: ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที ่๑  ทรัพยากรปา่ไม้และสัตว์ป่า: ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปา่ไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
เร่ืองและประเด็นปฏรูิปที่ ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง 
ประเด็นย่อยที ่๔.๑  การวางผังเมืองและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศ 

 ท้องถิ่น และชุมชนเป็นกลไกขบัเคลื่อนการพฒันาเมือง 
ประเด็นย่อยที ่๔.๓  การปฏรูิปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 

 อาคารในการพัฒนาเปน็พื้นที่สีเขียวและพื้นทีร่องรับน้ำด้วยระบบ 
 การโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ ( Transfer of Development Rights :TDR) 



 
 

- ๒๙ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างย่ังยืน 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับโลก และระดับภมูิภาค 

➢ วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

➢ แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม  
(ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) 

➢ แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ย่ังยืน 
(AWGESC Action Plan) 

นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของระดับประเทศไทย 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
➢ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
➢ แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านทรัพยากรทางบก และ

ปฏิรูปการผังเมือง) 
➢ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
➢ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

➢ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

➢ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

➢ แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างย่ังยืนระดับประเทศ 

▪ แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียว
ชุมชนเมืองอย่างย่ังยืน 

▪ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างย่ังยืน 

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและ ตัวชี้วัดตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติ  
โดยมุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติงานที่สามารถ ดำเนินการได้ในระยะสั้น (๑ - ๕ ปี) ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแนวทางการขับเคลื่อนฯ 

แนวทาง 

เป้าหมาย 

ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ 

ในการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 

เมืองมคีวามมัน่คงทางอาหาร สามารถรองรับ 
ภัยพิบัติ และมฐีานทรัพยากรเพ่ือเอื้อต่อการ

ดำรงชีวิตของประชาชน 

เคร่ืองมือ กลไก เพ่ือเอื้อ 
ต่อการเพ่ิมและ 

การจัดการพ้ืนที่สีเขียว 

ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่งเสริมนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างพลังทางสังคม 

• ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสำคัญของการบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ 
ให้สามารถบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียวได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค ์

• ปริมาณและคุณภาพพ้ืนท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 

• ภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของพื้นท่ี
สีเขียวในหลากหลายมิติ 

 
• ร้อยละของพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและ

ชุมชนบรรลุตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด  
  (เมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
  ได้แก่ ร้อยละ ๕ ๕ และ ๑๐ ตามลำดับ) 

• เครื่องมือ กลไก เพื่อการ
บริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว 

• มีการแปลงนโยบายและแนวทาง
ด้านพื้นท่ีสีเขียวสู่การปฏิบัติ 

• ภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 

• ปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะเพ่ิมขึ้น 

• อปท.มีข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวอย่างเป็นระบบ รวมท้ัง บรรจุใน
แผนพัฒนาเมือง และนำแผนสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย ๕๐๐ แห่ง 

• พื้นท่ีสเีขียวยั่งยืนต้นแบบภูมิภาคละ ๑ แห่ง 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการพื้นท่ีสีเขียวตามบริบทเมือง 
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• เชื่อมโยงกลุ่มทางสังคมเพื่อการ
บริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว 

 
▪ มีเครื่องมือ กลไกในการบริหาร

จัดการพื้นท่ีสีเขียว อย่างน้อย  
๑ เรื่อง 

▪ มีตัวอย่างการปฏิบัติด้านการ
บริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว 
อย่างน้อย ๑ ตัวอย่าง 

 

• การนำองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการ
พื้นท่ีสีเขียว แลเผยแพร่สู่สาธารณะ 

• มีเครือข่ายพื้นท่ีสีเขียว เพื่อเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและ
นวัตกรรมด้านพื้นท่ีสีเขียว  

• การบริหารจัดการพืชอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหาร  
• การส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์ต่อ

ระบบนิเวศบริการ เชื่อมโยงพื้นท่ีสีเขียวเป็นโครงข่าย 
และเชื่อมเส้นทางคมนาคมในเมือง  

• การส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว  

• การนำพื้นท่ีท่ีรอการพัฒนาหรือท่ียังไมไ่ด้ใช้
ประโยชน์มาจัดทำพื้นท่ีสีเขียว  

• การส่งเสริมการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการดูดซับ
คาร์บอนและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• การบูรณาการร่วมกับความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

แนวทาง 

ปฏิบัติงาน 

• การเสริมสร้างความตระหนักรู้ตามแนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน  

• การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  
• การปรับปรงุ พัฒนา ดูแล และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  
• การส่งเสริมการจัดทำพ้ืนท่ีสีเขียวต้นแบบ  
• การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
• การพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นแนวกันชน 

▪ การปรับปรงุ เผยแพร่ และบังคับใช้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนด  

▪ การส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวตามแนวทางธนาคารต้นไม้
และมาตรการจูงใจต่าง ๆ   

▪ การส่งเสริมการจัดทำผังชุมชนเพื่อ
การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวและท่ีโล่งว่าง  

 

• การรักษาชนิดพรรณพืชและสัตว์ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. 

• การส่งเสริมและสนับสนุนทาง
เทคนิควิชาการ  

• การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พลังสังคม และสื่อออนไลน์ 

ภาพที่ ๓ สรุปสาระสำคัญของแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 



 
- ๓๐ - 

ตารางท่ี ๑ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างย่ังยืน 

แนวทางท่ี ๑ ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว 

เป้าหมาย  (๑) ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
 (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด (๑) ภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น  

 (๒) ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

 (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลพื้นที่สีเขียวสำหรับบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีการนำแผนและ/หรือผังพ้ืนที่สีเขียวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเมือง  
  และนำแผนสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย ๕๐๐ แห่ง 

 (๔) พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนต้นแบบภูมิภาคละ ๑ แห่ง 
 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๑.๑ การเสริมสร้างความตระหนักรู้ตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
แนวทางการขับเคลื่อน 
การจัดการพื้นท่ีสีเขียว 
อย่างยั่งยืน 

๑. เผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ 
แนวทางการขับเคลื่อน 
การจัดการพื้นที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน 

- นำส่งเล่มเอกสารและ 
QR code “แนวทาง 
การขับเคลือ่นการจัดการ
พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” 
- ประสานกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่น และ 
สมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย  
เพื่อเผยแพร่แนวทางฯ 

- ๐.๒ ๐.๑ ๐.๒ ๐.๒ สผ. 
 

 - กรมส่งเสริม 
 การปกครอง  
 ท้องถิ่น  
- สมาคม  
 สันนิบาต 
 เทศบาลแห่ง 
 ประเทศไทย 

๑.๑   



 
- ๓๑ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

- จัดประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ  
 

๑. ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาวิกฤติน้ำ  
ไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้ง 
น้ำท่วม รวมถึง 
ปัญหาน้ำเสีย 
๒. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
แหล่งน้ำ เพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียว 
๓. สรา้งจิตสำนึก
ให้แก่สมาชิก 
กลุ่มเครือข่าย  
๔. เพือ่สนับสนุน  
กลุ่มเครือข่ายให้ม ี
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ รวมทั้ง 
เพิ่มความเขม้แข็ง 
ของกลุ่มเครือข่าย  
๕. ส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ

- จัดตั้งและให้ความรู้
กลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้งเครือข่าย
เดิมและเครือข่ายใหม่  
- การจัดทำฝายมีชีวิต/
ฝายชะลอน้ำ การจัดทำ
เครื่องตะบันน้ำ  
- การกำจัดวัชพืช  
ขยะกีดขวางทางน้ำ 
- ปลูกต้นไม้บริเวณ 
แหล่งน้ำ  
- ขุดลอกตะกอนทราย 
- อบรมให้ความรู้  
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ 
การดูแลรักษาแหล่งน้ำ 
รวมถึงการจัดการขยะ
ของเสียภายในครวัเรือน 
- ล่องเรอืศึกษาคณุภาพ
น้ำและระบบนเิวศ 
- ปล่อยพันธ์ุปลา 
- คัดเลือกตัวแทน 

  ๙.๖๑    ๑๗.๑๔ 
 

  ๑.๖๔ 
 

- - สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ 
ภาค ๑ - ๑๑  
 

 - อปท.  
 - ผู้นำชุมชน 
 และประชาชน 
ในพื้นที่ 

๑.๑   



 
- ๓๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ทรัพยากรน้ำในพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม 
๖. เพื่อให้เกิด 
การแลกเปลีย่นความรู้ 
ประสบการณ์และ
ถ่ายทอดเจตนารมณ์
ของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแก่
สมาชิกของเครือข่าย 
 

มาบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ี 
- บรรยายให้ความรู้ 
และแบ่งกลุม่ระดม
ความคิด การดูแล
รักษาแหล่งน้ำชุมชน 
สอดแทรกองค์ความรู้/ 
ปลุกจิตสำนึกรัก/หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- กำหนด กฎ ระเบยีบ 
ความเรยีบร้อย 
ในการใช้ประโยชน ์
จากแหล่งน้ำร่วมกัน 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๑.๒ การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 

การสร้างจิตสำนึก 
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา 

๑. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน 
๒. เพื่อส่งเสริม 
การเพิ่มพื้นที่สเีขียว 
ในชุมชนและ 
การอนุรักษ์พันธุ์ไม ้

- จัดกิจกรรมรณรงค ์
กิจกรรมปลูกต้นไม ้
เพิ่มพื้นที่สเีขียวให้ชุมชน
เพื่อลดโลกร้อนในเขต
เทศบาล 

๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ เทศบาล
นครตรัง 
(กอง
สาธารณสขุ
และ 
สิ่งแวดล้อม) 

 ๑.๑ (๑)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ของ
เทศบาลนครตรัง 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๕) 



 
- ๓๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการถ่ายทอดความรู ้
ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรพรรณพืช  
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านพฤกษศาสตร ์
เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรพรรณพืช 
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป 
สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงาน
เครือข่าย 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
และรณรงคส์ร้าง 
จิตสาธารณะให้เกิดกับ 
ทุกภาคส่วนของสังคม  
อาท ิหลักสูตร ค่ายเยาวชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
หลักสตูรผู้นำชุมชนกับ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การจัดกิจกรรมส่งเสริม         
การเรยีนรู้เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรพรรณพืช ฯลฯ 

๑.๔๕ ๑.๔๕ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ องค์การสวน
พฤกษศาสตร ์
(อ.ส.พ.) 

 ๑.๑ (๑)   

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำของ
ประเทศไทย: การจดัทำ 
แนวทางการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีควาสำคัญ
ระหว่างประเทศ (แรมซารไ์ซต์) 
ของประเทศไทย 

๑. เพื่อจดัทำแนวทาง 
การบริหารจัดการ 
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
ความสำคญัระหว่าง
ประเทศ 
(แรมซารไ์ซต์) 

- ศึกษา รวบรวมข้อมูล 
การดำเนินงานเกีย่วกับ
พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
และการบริหารจัดการ 
พื้นที่แรมซารไ์ซต์ 
- ทบทวนทะเบียน
รายนามพื้นท่ีชุ่มน้ำที่มี
ความสำคญัของประเทศ 
หลักเกณฑ์ในการจดัทำ
ขอบเขตมาตรการและ
กลไกในการบริหาร

- - ๖.๑๘ - - สผ.   ๑.๕ (๒)   



 
- ๓๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
ความสำคญัของประเทศ 
- ยกร่างแนวทางการบริหาร
จัดการพื้นที่แรมซารไ์ซต์
ของประเทศไทย และ
ร่างรายงานแห่งชาติของ
ประเทศไทย 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำของ
ประเทศไทย: การจดัทำ 
แนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ในการฟื้นฟูและบรหิาร 
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง 
(ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

๑. เพื่อการจดัทำ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
ที่ดีในการฟื้นฟูและ
บริหารจดัการ 
พื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง 
(ภาคเหนือ และ 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ) 

- ศึกษา รวบรวมข้อมูล 
การบริหารจัดการ 
พื้นที่ชุ่มน้ำ 
- จัดทำเกณฑ์ในการ
คัดเลือกตัวแทน 
พื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง 
- จัดประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ 
ในเมือง เพื่อจัดทำ 
แนวทางการฟื้นฟู 
พื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง 
- จัดทำหลักสตูรท้องถิ่น
เกี่ยวกับการเสรมิสร้าง
ความตระหนัก 
ด้านพื้นท่ีชุ่มน้ำ 

- - - ๘.๐ - สผ.  ๑.๕ (๒)   



 
- ๓๕ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

- จัดทำแนวทาง 
การปฏิบัติทีด่ีในการฟื้นฟู
และบรหิารจดัการพื้นที่
ชุ่มน้ำในเมือง 

โครงการฝึกอบรมเพาะชำ 
กล้าไม้อย่างมืออาชีพ 
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

1. เปน็การดำเนินงาน
ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการอนรุักษ์ 
และเพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้
ให้กลับคืนความอุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ต้นน้ำและที่อยู่อาศยั
ของสัตว์ป่า 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนและภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการเพิม่
พื้นที่สีเขียวให้กับ
จังหวัดอุบลราชธาน ี
3. เพื่อส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมและ
สร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

- ฝึกอบรมการเพาะชำ 
กล้าไม ้
- ผลิตกล้าไม้เพื่อเพิ่ม 
พื้นที่สีเขียว จำนวน 
300,000 กล้า 

        -     ๑.๑          -         -         - สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 9 

ผู้นำชุมชน 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

๑.๑ (2)   
 
 
 



 
- ๓๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสเีขียว 
(ป่าวัดปานุราช)  
ชุมชนปานุราช 

๑. เพื่อปลูกจติสำนึก 
ให้เด็ก/เยาวชนและ
ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสำคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. พัฒนาป่าวัดปาน-ุ
ราช ให้เป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านพันธ์ุไม ้
และด้านธรรมะ 

- จัดกิจกรรมระดมสมอง 
เพือ่พัฒนาป่าวัดปานุราชฯ 
- กิจกรรมดูแลต้นไม ้

    ๐.๕     ๐.๕     ๐.๕     ๐.๕     ๐.๕ เทศบาล
เมืองกระบี ่

ชุมชนปานุราช ๑.๔ (๒)   

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้
ให้แผ่นดิน (กิจกรรมบำรุงรักษา
ต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้) 

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราช 
พิธีบรมราชาภเิษก 

- ทำปุ๋ยหมักจากเศษ
วัชพืช เศษใบไม้และ
หญ้าแห้ง 

        - ✓          -          -         - สำนักงาน
ทรัพยากร
น้ำภาค ๕ 

- ๑.๒ (๓)  ดำเนินงานใน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แต่ไมร่ะบุ
งบประมาณ 

งานจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ ๑. เพื่อผลิตปุ๋ยไสเ้ดือน
และนำ้หมกัมลูไส้เดือน
รองรับการใช้งาน
ภายในพื้นที่โครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ฯ 

- จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
จากเศษใบไม้ทีไ่ด้จาก
การดูแลรักษาในพ้ืนท่ี 
- จัดทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน 
จากขยะอินทรียภ์ายใน
มหาวิทยาลยั 

        -   0.08 
 
   0.08 

 
   0.08 

 
 

   0.08 
 

 

มหา 
วิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

 ๑.๒ (๓)   



 
- ๓๗ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

๒. ศึกษาและวิจัย
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการ
ผลิตรวมถึงการนำไปใช้
ประโยชน์กับพืช 
ชนิดต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
๓. เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก
และน้ำหมักจากเศษ
วัชพืชภายในสวน
พฤกษศาสตร ์

โครงการจดัทำสื่อเผยแพร ่
องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการพื้นที่สเีขียว 

๑. เพื่อจดัทำสื่อและ
เอกสารเผยแพร ่
ความรู้ “พื้นที่สีเขียว 
ในเมือง” 

- ศึกษา รวบรวม 
องค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการพื้นทีส่ีเขยีว
ในเมือง  
- จัดทำสื่อและเอกสาร
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 

    0.5         -         -         -          - เทศบาล
นคร
อุดรธาน ี

 1.1 (3)  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
(2561-2565) 
ของเทศบาลนคร
อุดรธาน ี

โครงการจดัทำทะเบียน
อนุรักษ์ต้นไมต้ามถนน  
พื้นที่สาธารณะ  

๑. เพื่ออนุรักษ์ต้นไม ้ - สำรวจต้นไม้ตามถนน
และสวนสาธารณะ 
- ทำทะเบียนต้นไม ้
พร้อมทำป้ายคิวอารโ์ค้ด
ข้อมูลต้นไม ้

  0.09    0.09    0.09    0.09    0.09 เทศบาล
นคร
อุดรธาน ี  

2.4 (1)   



 
- ๓๘ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว: 
กิจกรรมจดัตั้งศูนยเ์รียนรู ้
ต้นยางนาในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม ่

๑. เพื่อบูรณาการทุก
ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
เข้ามามสี่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อน 
การเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว 
ในเขตเมืองเชียงใหม ่
๒. เพื่อให้เขตเมือง
เชียงใหม่ เป็นเมือง
น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว 
๓. เพื่อสรา้งจติสำนกึ
และสร้างความเข้าใจ
ให้กับราษฎรในพื้นที่
เป้าหมายทีเ่ป็นพื้นที่
วิกฤตให้ตระหนักถึง
ความสำคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิน่ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อหาแนวทางป้องกัน
แก้ไข และเยียวยา 
ต้นยางนา 
- จัดกิจกรรมพัฒนา 
องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ต้นยางนาในเขตพื้นท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม ่
- ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่
การอนุรักษ์ต้นยางนา 
ถ.สายเชียงใหม่-ลำพูน 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลไกภาคประชาชน
ในการขับเคลื่อน 
การอนุรักษ์ต้นยางนา 
- สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการจัดการ
ต้นยางนาอย่างยั่งยืน 

        -      3.5          -          -         - สำนักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด 
(สนง.ทสจ.) 
เชียงใหม ่

 ๑.๑ (๒)  งบประมาณ 
จากยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 



 
- ๓๙ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว: 
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดูแล 
พื้นที่สีเขียว จัดทำระบบ
บริหารจัดการพื้นที่สเีขียว 
ในชุมชน 
 

๑. เพื่อบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามสี่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อน 
การเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว      
ในเขตเมืองเชียงใหม ่
๒. เพื่อให้เขตเมือง
เชียงใหม่ เป็นเมือง
น่าอยู่ นา่ท่องเที่ยว 
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึก
และสร้างความเข้าใจ
ให้กับราษฎรในพื้นที่
เป้าหมายที่เป็นพื้นที่
วิกฤตให้ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในท้องถิ่นของตน 
๔. เพื่อขับเคลื่อน 
การเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
“สวนป่าประชารัฐ”  
เพื่อความสุขของคนไทย 

กิจกรรมที่ 2  - ส่งเสริมให้ท้องถิน่
พัฒนาเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกดิ
การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
ในเมืองและชุมชน  
- จัดประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแลและตดิตาม 
ผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ี
คุ้มครอง 
 

        -      3.5          -          -         - สนง.ทสจ.
เชียงใหม ่

อ.สันกำแพง 
จ.เชียงใหม่ 

  งบประมาณ 
จากยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 



 
- ๔๐ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ในพื้นที่สาธารณะใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สวนสาธารณะ 
และระบบนิเวศแตล่ะประเภท 

๑. คุ้มครองและ
อนุรักษพ์ื้นที่สีเขียว 
เพือ่สภาพแวดล้อม 
ที่ดีของเมือง 

- เผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ 
สวนสาธารณะ และ
ระบบนิเวศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. 
(สำนัก
ยุทธศาสตร์
และ
ประเมินผล)  

 ๑.๑ (๓)  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๗๕) 

โครงการอบรมพัฒนาความรู้
ด้านพันธุไ์มแ้ละการออกแบบ
และตกแต่งสวนให้กับ
ประชาชนผู้ที่สนใจ 
 

- เพิ่มปริมาณและ
ประสิทธิภาพของ 
พื้นที่สีเขียวเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดีและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของชาวกรุงเทพฯ 

- จัดอบรมความรู้ด้าน
พันธุ์ไม้และการออกแบบ
และตกแต่งสวนให้กับ
ประชาชนผู้ที่สนใจ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. 
(สำนัก
ยุทธศาสตร์
และ
ประเมินผล)  

 ๑.๑ (๒)  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๗๕) 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๑.๓ การปรับปรุง พัฒนา ดูแล และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

โครงการการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการ  
อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่: 
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติเนื่องในวโรกาส 
อันสำคัญของสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว และพระบรม

๑. เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักถึง
ความสำคญัในการ
น้อมนำแนวทางตาม
พระราชดำริฯ ในทุก
มิติมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เพื่อ
สนับสนุน ส่งเสรมิ

- เลอืกพื้นทีส่ำหรบัจดั
กิจกรรม 
- ติดต่อประสานงาน
ชุมชนและผู้นำท้องถิ่น
และร่วมสนับสนุน 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ 

    ๐.5       ๐.๘           -           -           - สนง.ทสจ.
เชียงใหม ่

เทศบาลตำบล
ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเกด็ 
จ.เชียงใหม่ 

๑.๒ (๒)  งบประมาณจาก
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 
๒๕๖๒ 



 
- ๔๑ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

วงศานุวงศ์ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม ่
 

การดำเนินงานการ
สนองพระราชดำริฯ 
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
การน้อมนำหลักการ
ทรงงานตาม
พระราชดำริฯ มาใช้
ในการดำเนินชีวิต
และการพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อใหเ้กิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 
๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

- จัดเตรยีมสถานท่ี 
จัดซื้อกล้าไม้ขนาดใหญ่
ต่าง ๆ และวสัดุเกษตร 
พร้อมจ้างเหมาขดุหลมุ
พร้อมฝังกลบ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรม  
และสรุปผลการ
ดำเนินการ 
- ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
 

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาต ิ
อย่างคุ้มค่า 

๑. เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
ชุมชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

- การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในเขตเมืองเก่า  
- ปลูกต้นไม ้
 

        -       ๑.๙           -           -           - สนง.ทสจ.
เชียงใหม ่

เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

  งบประมาณ 
จากยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 



 
- ๔๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

กิจกรรมอนรุักษ์ ฟื้นฟู  
เมืองเก่า กลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 
 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วน และชุมชน 
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน ดูแล และ 
ฟื้นฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิด
ความสมดุลในระบบ
นิเวศ      

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
ใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา  
ขนาดใหญ่แห่งใหม่  
 

๑. จำนวนพื้นที ่
ที่เพ่ิมขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาการจราจรและ
สาธารณะประโยชน์ 
 
เป้าหมาย 
จำนวน ๑ แห่ง  
บริเวณถนนศรีสมาน 
รวมพื้นท่ีประมาณ 
๒๕ ไร ่

- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ      เทศบาล
นคร 
ปากเกร็ด    
(ผู้ขอใช้พื้นที่
และ
งบประมาณ) 

การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 
(เจ้าของพื้นที่
ให้ใช้ที่ดิน) 

  แผนวิสาหกิจ 
การพัฒนาธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทางพิเศษ 
และบรหิาร
จัดการสินทรัพย์
และพื้นที่ในเขต
ทางพิเศษให้มี 
การใช้งานเต็ม
ประสิทธิภาพ 

การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

๑. เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สวนเฉลิม 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนเฉลมิพระเกียรติฯ 
- ปลูกต้นไม ้

   ๒.๐      ๒.๐      ๒.๐       ๒.๐       ๒.๐ เทศบาลนคร 
แหลมฉบัง 

 ๑.๕ (๑)  แผนพัฒนาท้องถิ่น  



 
- ๔๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา 
 
 
 

พระเกียรติฯ  
ให้มีความสมบูรณ ์
๒. เพื่อใช้เป็น
สวนสาธารณะในการ 
ออกกำลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ 
 
เป้าหมาย 
๑. พ้ืนท่ีสีเขียวได้
มาตรฐาน 

(๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของเทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

โครงการบำรุงรักษาสภาพ
พื้นที่สีเขียวในแต่ละพื้นท่ี 
ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ ์
อย่างสม่ำเสมอ 

๑. คุ้มครองและ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 
เพื่อสภาพแวดล้อม 
ที่ดีของเมือง 

- บำรุงรักษาสภาพ 
พื้นที่สีเขียวในแตล่ะพื้นที ่
ให้อยู่ในสภาพทีส่มบรูณ ์
อย่างสม่ำเสมอ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. 
(สำนัก
ยุทธศาสตร์
และ
ประเมินผล)  

 ๑.๔ (๑)  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๗๕) 

โครงการแจกจา่ยกลา้ไม ้
แก่ชุมชนและประชาชน
ผู้สนใจ 
 

๑. เพิ่มปริมาณและ
ประสิทธิภาพของ 
พื้นที่สีเขยีวเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมท่ีด ี
และมีคณุภาพชีวิต 

- แจกจ่ายกล้าไม ้
แก่ชุมชนและประชาชน
ผู้สนใจ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. 
(สำนัก
ยุทธศาสตร์
และ
ประเมินผล)  

 ๑.๒ (๒)  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๗๕) 



 
- ๔๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ที่ดีขึ้นของชาว
กรุงเทพฯ 

การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
สร้างกรุงเทพมหานครให้
เป็นเมืองสีเขยีว โดยการ
เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามา
ทำกิจกรรมต่าง ๆ  
ในสวนสาธารณะหลัก 
ทั่วกรุงเทพมหานคร  
อย่างต่อเนื่องตลอดป ี

๑. เพิม่ปริมาณและ
ประสิทธิภาพของ 
พื้นที่สีเขยีวเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมท่ีด ี
และมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นของชาว
กรุงเทพฯ 

- ส่งเสริมและสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้าง
กรุงเทพมหานครใหเ้ป็น
เมืองสีเขยีว โดยเชิญชวน
ประชาชนเข้ามาทำ
กิจกรรมต่าง ๆ  
ในสวนสาธารณะหลัก 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. 
(สำนัก
ยุทธศาสตร์
และ
ประเมินผล)  

 ๑.๒ (๒)  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๗๕) 

การสนับสนุนการใช้พื้นที่ 
ในสวนสาธารณะในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
หน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก 

๑. เพิ่มปริมาณและ
ประสิทธิภาพของ 
พื้นที่สีเขียวเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมท่ีด ี
และมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นของชาว
กรุงเทพฯ 

- สนับสนุนการใช้พื้นที่ 
ในสวนสาธารณะ 
ในการจัดกิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค ์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. 
(สำนัก
ยุทธศาสตร์
และ
ประเมินผล)  

 ๑.๕ (๒)  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๗๕) 

โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะ
บริเวณทางแยกต่างระดับ
ถนนร่มเกลา้กับถนนเจ้าคณุ
ทหาร 

๑. เพื่อเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่ว่าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนศรีนครินทร์- 

- ดำเนินการปรบัสภาพ
พื้นที ่ขุดบ่อน้ำ 
(พ้ืนท่ีสวนฯ ฝั่งทิศ

      -      4.1    30.0    47.9           - กทม. 
(สำนัก
สิ่งแวดล้อม 

 1.4 (๑) 
1.5 (1) (3) 

๒.๕ (๓) 

  



 
- ๔๕ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ร่มเกล้า ช่วงที่ 7 
ก่อสร้างทางแยก 
ต่างระดับถนนร่มเกล้า
กับถนนเจ้าคุณทหาร
จำนวน 2 แปลง  
พื้นที่ประมาณ 
29,300 ตร.ม.  
เป็นสวนสาธารณะ
แห่งใหม่ของ กทม. 
๒. เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สวนสาธารณะ
ระดับสวนหมู่บ้าน
ให้บริการประชาชน 
ในพื้นที่เขตลาดกระบัง 
และบรเิวณโดยรอบ 
ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และเป็นพื้นที่จดั
กิจกรรมนันทนาการ 
ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที ่
สีเขียว ส่งเสรมิ 
สภาวะแวดล้อมท่ีดี
ของ กทม. 

ตะวันตก) และก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 
 
 
 
 
 

สำนักงาน
สวน 
สาธารณะ)  



 
- ๔๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการปรับปรุง 
สวนปิยะภิรมย์ (บริเวณ 
ถนนศรีนครินทร ์- ร่มเกล้า 
ช่วงที่ 1) 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สวนสาธารณะ
ระดับสวนหมู่บ้าน
ให้บริการประชาชน
ในพื้นที่เขตบางกะปิ 
และบรเิวณโดยรอบ 
ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และเป็นพื้นที่จดั
กิจกรรมนันทนาการ 
ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที ่
สีเขียว ส่งเสรมิ
สภาวะแวดล้อมท่ีดี
ของ กทม. 
 
เป้าหมาย 
พื้นที่ 18,260 ตร.ม. 

- เพิ่มสวนสาธารณะ  
และพื้นที่สีเขยีว 
เกาะกลางถนน 

       -        -      9.0          -           - กทม. 
(สำนัก
สิ่งแวดล้อม 
และ
สำนักงาน
สวน 
สาธารณะ)  

 1.4 (๑) 
1.5 (1) (3) 

๒.๕ (๓) 

  

สวนทวีกาญจนา  
(บริเวณถนนพรานนก -  
ถนนกาญจนาภิเษก) 
 
 
 
 

๑. เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สวนสาธารณะ
ระดับสวนหมู่บ้าน
ให้บริการประชาชน
ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 
และบริเวณโดยรอบ  
ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 

- จัดทำพื้นที่
สวนสาธารณะ 

   6.1          -          -           -          - กทม. 
(สำนัก
สิ่งแวดล้อม 
และ
สำนักงาน
สวน 
สาธารณะ)  

 ๑.๒ (๑) 
1.4 (๑) 

1.5 (1) (3) 
๒.๕ (๓) 

  



 
- ๔๗ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

 
 

และเป็นพื้นที่จดั
กิจกรรมนันทนาการ 
ทั้งเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ี 
สีเขียว ส่งเสรมิ
สภาวะแวดล้อมท่ีดี
ของกทม. 
 
เป้าหมาย 
พืน้ท่ี 21 ไร ่

โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะภายในสถานี
พัฒนาท่ีดิน กทม. 
(ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) 

1. เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่ภายใน
สถานีพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของ
สำนักงานพัฒนาที่ดิน 
กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 37 ไร่ เป็น
สวนสาธารณะ 
แห่งใหม่ของ กทม. 
2. เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สวนสาธารณะ
ระดับสวนชุมชน  

- พัฒนาพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ 

         -          -      5.0    110.0          - กทม. 
(สำนัก
สิ่งแวดล้อม 
และ
สำนักงาน
สวน 
สาธารณะ)  

 1.4 (๑) 
1.5 (1) (3) 

  



 
- ๔๘ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้มีที่
พักผ่อนหย่อนใจ และ
กิจกรรมนันทนาการ 
ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที ่
สีเขียว ส่งเสรมิ
สภาวะแวดล้อมท่ีดี
ของ กทม. ระยะเวลา
ดำเนินการ 8 ปี 
(พ.ศ. 2557 - 
2564) 

โครงการก่อสร้างสวนจากภูผา 
สู่มหานทีในสวนสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติฯ์ 

1. เพื่อรวบรวม
พรรณไม้ทีส่มเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติฯ์
ทรงปลูกในพระราช-
กรณียกจิทั่วประเทศ
มาจัดแสดงเป็น
เส้นทางไม้ทรงปลูก 
2. เพื่อให ้กทม. 
มีแหล่งเรียนรู ้
เกี่ยวกบัตน้ไม้ทรงปลูก 
ที่เข้าถึงได้ง่าย 

- รวบรวมพรรณไม ้
ที่สมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิติฯ์ ทรงปลูก 
- สร้างแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับต้นไม้ทรงปลูก 

       -      9.๒          -          -          - กทม. 
(สำนัก
สิ่งแวดล้อม 
และ
สำนักงาน
สวน 
สาธารณะ)  

 1.5 (๔)   



 
- ๔๙ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

3. เพื่อให้มีแหล่ง
ผลิตออกซเิจน  
ลดภาวะโลกร้อนและ
ลดปรมิาณฝุ่นละออง
ในอากาศ 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ศูนย์นันทนาการ
เทศบาลเมืองขลุง 

๑. เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
๒. เพื่อใช้เป็น
สวนสาธารณะ 
ในการออกกำลังกาย
นันทนาการต่าง ๆ 
 
เป้าหมาย 
๑. พ้ืนท่ีสีเขียว 
ได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุง/ปลูกต้นไม ้         -           -     ๔.๕๙           -           - เทศบาล 
เมืองขลุง 

- ๑.๔ (๑)  แผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) ของ
เทศบาลเมืองขลุง 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๕) 

กิจกรรมการปลูกต้นไม้/
บำรุงรักษาต้นไม้ ของ
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ดังนี ้

- กรมทรัพยากรน้ำ  
พื้นที่ ๑๗๐ ตร.ม. จำนวน 
๑๔๐ ต้น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒) 

๑. การจดัการพื้นที ่
สีเขียวอย่างยั่งยืน 
๒. พ้ืนท่ีสีเขียว 
บริการสาธารณะ 
๓. เพื่อบำรุงรักษา
ต้นไม ้
 

- การกำหนดกรอบ 
การทำงาน 
- การประชุมปรึกษาหารือ 
- การประเมินผล 
- การให้รางวัล 

        -           -           -           -           - - กรม
ทรัพยากรน้ำ 
- สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ 
ภาค ๑  
ภาค ๒  

 ๑.๑ (๑)  ดำเนินงานใน
พื้นที่สำนักงาน 
และไม่ใช้
งบประมาณ 



 
- ๕๐ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

- สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) 
- สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) รวม ๙ แห่ง  
พื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 
๓,๘๔๐ ตร.ม. 
- สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) 
- สำนักงานทรัพยากรน้ำ 
ภาค ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕) 

ภาค ๕ และ
ภาค ๗ 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๑.๔ การส่งเสริมการจัดทำพ้ืนที่สีเขียวต้นแบบ 

โครงการสวนสาธารณะ 
เจริญประเทศ 
 

๑. เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ  
ให้มีความสมบูรณ ์
๒. เพื่อใช้เป็น
สวนสาธารณะ 
ในการออกกำลังกาย 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนเฉลมิพระเกียรติฯ 
- ปลูกต้นไม ้

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

สนง.ทสจ.
เชียงใหม่ 

๑.๕ (๔)  ไม่ระบุงบประมาณ 



 
- ๕๑ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

และกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ 
 
เป้าหมาย 
๑. พ้ืนท่ีสีเขียวได้
มาตรฐาน 
๒. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
๙ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตร.ม. 

โครงการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
ด้านพฤกษศาสตร ์

๑. เพื่อบำรุงดูแล
รักษาพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร์  
(ซึ่งจัดเป็นพื้นที่สีเขียว
สาธารณะ) สำหรับ
ให้บริการประชาชน             
ผู้เข้ามาเยี่ยมชม 

- ดำเนินการพัฒนาและ
ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสวน
พฤกษศาสตร์ จำนวน  
๕ แห่ง ได้แก่  
(๑) สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ์           
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่
(๒) สวนพฤกษศาสตร ์
บ้านรม่เกลา้ จ.พิษณุโลก 
(๓) สวนพฤกษศาสตร ์
พระแม่ย่า จ.สุโขทัย 
(๔) สวนพฤกษศาสตร์
ระยอง  
(๕) สวนพฤกษศาสตร์
ขอนแก่น  

๒๖.๔๐   ๒๖.๔๐   ๒๐.๓๐   ๒๐.๓๐   ๓๐.๐๐ อ.ส.พ.  ๑.๔ (๑)   



 
- ๕๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์  
สวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
เฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 
มหาราชา 

๑. เพื่อเฉลมิ 
พระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช 
ในวโรกาสที่เจริญ
พระชนมายุ ๘๐ 
พรรษา 
๒. เพื่อสนองพระราช
ปณิธาน “ปลูกป่า 
สรา้งคน” ของสมเด็จ
พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
๓. เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมพรรณไม้
นานาพันธุ์ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
๔. เพื่อให้เป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู ้
ทางพฤกษศาสตร์
และเป็นพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติวิทยา
กลางแจ้งให้นักเรียน 

- รวบรวมพรรณไม้เพื่อ
จัดแสดงให้ความรู ้
- จัดสร้างสวน จำนวน 
12 สวน ประกอบด้วย
สวนสมุนไพร 
สวนวิวัฒนาการ  
อุทยานไม้ดอก  
สวนพุทธพฤกษ์  
ลานวัฒนธรรม สวนสน 
สวนพรรณไม้หายาก  
สวนเบญจพฤกษ์  
สวนซากุระเฉลมิ 
พระเกียรติฯ  
สวนพรรณไม้น้ำและ 
วัลยชาติ  
สวนไมเ้พื่อการยังชีพ 
ในป่า สวนไม้เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ 
- จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์
พืช เพื่อเก็บรักษา
ตัวอย่างพรรณไม้
สำหรับการศึกษาวิจัย  
 

2.86   2.53 
 
   0.88 

 
    2.00 

 
   2.00 

 
มหา 
วิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

 ๑.๔ (๒) 
๑.๔ (๔) 

สภาพภมูิอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลง 
ก่อให้เกิดโรคพืช
และสภาพแวดล้อม 
ที่ไม่เหมาะสมต่อ
การเจรญิเติบโต
ของพรรณไม ้
 
แนวทางการแก้ไข 
1. มีการจัดทำ
แหล่งกักเก็บน้ำ 
สำหรับใช้ในการ
ดูแลรักษาพรรณไม้
ในช่วงฤดูแล้ง 
2. มีการปลูก
พรรณไม้พื้นถ่ิน
เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ 
ป่าต้นน้ำ 
ที่เสื่อมโทรม 
เพื่อให้เป็นแหล่ง
ต้นน้ำและคืน
ความอดุมสมบรูณ์
ในพื้นที่ 

 



 
- ๕๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

นักศึกษาและ
ประชาชนไดเ้ข้ามา
ศึกษาพืชพรรณที่เกิด
ตามธรรมชาต ิ
๕. เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้และ
แหล่งทอ่งเที่ยว 
๖. เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเชิงศกึษา
หาความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์ของ 
พี่น้องประชาชนทั่วไป 
๗. เพื่อเป็นตัวอย่าง 
ของสวนพฤกษศาสตร ์
ที่ดีของสังคมและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมจัดตั้งพื้นที่ต้นแบบ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
เครือข่าย ทสม.  
เข้ามามสี่วนร่วม
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

- จัดประชุมเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดกิจกรรม
ให้กับ เครือข่าย ทสม. 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์
กล้าไม้ในชุมชน 

๑๐,๐๐๐  
ต้น 

๓  ไร ่

๑๐,๐๐๐ 
ต้น 

๕  ไร ่

๑๐,๐๐๐ 
ต้น 

๓  ไร ่

๑๐,๐๐๐ 
ต้น 

๓  ไร ่

๑๐,๐๐๐ 
ต้น 

๓  ไร ่

สนง.ทสจ.
พังงา 

- กรมป่าไม ้
(สนับสนุน
เมลด็พันธุ ์
กล้าไม้) 
- เครือข่าย 
ทสม. จังหวัด
พังงา   

๑.๒ (๒) - ขาดงบประมาณ
ในการบำรุงรกัษา
เมื่อดำเนินการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ไปแล้ว 

 



 
- ๕๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

๒. เพื่อจัดตั้งพ้ืนท่ี
ต้นแบบในการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชน
โดยเครือข่าย ทสม.
จังหวัดพังงา 
๓. เพื่อเพิม่พื้นทีส่เีขียว
ในพื้นที่จังหวัดพังงา 
 

- จัดกิจกรรมสร้างการ 
มีส่วนร่วมในการเพาะพันธุ์
กล้าไม้ในชุมชน  
- แจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้กับ
ประชาชนและหน่วยงาน
ตา่ง ๆ  ในพืน้ที่ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชน 
- จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในชุมชน 
- ประชุมเพื่อสรุปผล 
เพื่อถอดบทเรียน 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๑.๕ การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจัดทำและเผยแพร ่
ระบบฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์
ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
พื้นที่สีเขียว (Thai Green 
Urban: TGU) 

๑. เพื่อจัดทำและ 
เผยแพรร่ะบบ
ฐานข้อมูล TGU 

- ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล TGU 
- จัดประชุมช้ีแจง 
และเผยแพรร่ะบบ
ฐานข้อมูล TGU 

  ๐.๑๕     ๑.๑๕       ๐.๗       ๐.๑       ๐.๑ สผ. เทศบาล 
ทั่วประเทศ 

๑.๕ (๓)   

การจัดทำฐานข้อมลู 
พื้นที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร 

๑. เพื่อจัดทำ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านพันธุไ่ม้และ
สวนสาธารณะ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมลู
พื้นที่สีเขียว 
- รวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 
ประเภทต่าง ๆ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. 
(สำนัก
ยุทธศาสตร์
และ
ประเมินผล)  

 ๑.๕ (๓)  เป็นการพัฒนา 
ระบบและ
ดำเนินการ 
โดยบุคลากรของ 



 
- ๕๕ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

แต่ละประเภทของ
กทม. 

กทม. ซึ่งไม่สามารถ 
ระบุงบประมาณได ้

โครงการส่งเสริม 
การขับเคลือ่นการเพิม่ 
พื้นที่สีเขยีวภาคประชารัฐ 
 

๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชุมชน  
โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 
 

- รวบรวมข้อมูลพื้นที ่
สีเขียวในเขตเทศบาล 
(นอกเขตพื้นท่ีป่าตาม
กฎหมาย) (ธันวาคม 
๒๕๖๐ - มถิุนายน ๒๕61) 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การปลกูต้นไม้ เพิม่พื้นที ่
สีเขียวในเมืองและชุมชน 
(พฤษภาคม - มิถุนายน 
๒๕๖1) 
- ประสาน ตดิตาม  
ผลการปลูกต้นไมเ้พิ่ม
พื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 
ทุก 3 เดือน 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานและผลการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(กันยายน ๒๕61) 
- บำรุงรักษา ซ่อมแซม 
โดยต้องมีอัตราการรอด

 ๐.๐๑          -          -  -  - สนง.ทสจ.
พังงา 

เทศบาลตำบล
บางนายส ี

1.2 (2) ขาดงบประมาณ
ในการบำรุงรักษา
หลังจัดกิจกรรม
แล้ว 

 



 
- ๕๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ของต้นไม้อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของพื้นที่ท่ีปลูก 
- จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ พร้อม 
รูปถ่าย (กันยายน ๒๕61) 

การกำหนดแผนผังแสดงที่โล่ง 
โดยระบุพื้นท่ี ล.๑ เพื่อ
นันทนาการและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม (๑๐๗ บริเวณ) 
ล.๒ เพื่อการรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมริมถนน (๔๐ สาย) 
และ ล.๓ เพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณ
แม่น้ำ ลำคลอง (๓๐ สาย) 

๑. เพื่อประโยชน ์
ในการรักษสภาพ 
แวดล้อมและสภาพ 
ภูมิทัศน์ท่ีดีของเมือง  
รวมทั้งป้องกันนำ้ท่วม 
และการนันทนาการ 

- บังคับใช้เป็น 
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. 
(สำนักการ
วางผังและ
พัฒนาเมือง)  

สำนักการ
โยธาฯ และ
สำนักงาน 
เขตฯ 

๑.๕ (๑) 
๓.๑ (๓) 

ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๖  
(บังคับใช้จนกว่า
ผังเมืองรวม 
ฉบับใหม่ 
จะประกาศใช้) 

 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๑.๖ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชนในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม 

โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวเพื่อการจดัทำ
แนวกันชน (Buffer Zone) 
และแนวป้องกัน 
(Protection Strip) ในพื้นที่

๑. เพื่อส่งเสริมการ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพือ่
การจัดทำแนวกันชน 
(Buffer Zone) ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

- รวบรวมข้อมูล 
พื้นที่อุตสาหกรรม 
ประเภทและจำนวน
โรงงานอุตสาหกรรม 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
รวบรวมข้อมลูวิธีการ

        -     ๑.๗๕           -           -            - สำนักงาน 
อุตสาหกรรม
จังหวัด
สมุทรสาคร 

 ๑.๓ (๑)   



 
- ๕๗ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 

และพื้นที่โดยรอบ 
ในเขตชุมชน 
๒. เพื่อส่งเสริมการ
สร้างแนวป้องกัน 
(Protection Strip) 
ระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมและ
ชุมชนให้มีความ
เหมาะสมตาม 
ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อการจัดทำแนวกันชน 
และหลักเกณฑ์การ
กำหนดแนวป้องกัน
มลพิษ ระหว่างชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรม 
- ทบทวนข้อมูล และ
กำหนดวิธีการดำเนินการ 
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม
จัดทำพื้นที่สีเขียว 
เพื่อการจัดทำแนวกันชน 
และการจัดทำแนวป้องกัน
มลพิษ ระหว่างชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มีความเสี่ยง 

โครงการพืน้ท่ีสเีขียว 
ลดฝุ่นบริเวณขอบบ่อเหมือง 

๑. เพือ่ลดการฟุง้ 
กระจายของฝุ่น 

ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในอุตสาหกรรม
เหมืองแร ่
๓. เพื่อสร้าง

- ขออนุมัติโครงการ 
จากผู้บรหิาร  
(มิถุนายน ๒๕๖๒) 
- จัดเตรยีมพื้นท่ีโดยการ
สร้างบนคันดิน บริเวณ
ขอบเหมือง (กรกฎาคม - 
สิงหาคม ๒๕๖๒) 

  ๐.๐๕     ๐.๐๕     ๐.๐๘     ๐.๐๘     ๐.๐๘ บริษัท 
ปูนซีเมนต
นครหลวง 
จํากัด  
(มหาชน) 

สถานีเพาะ
พันธุกลาไม ้
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

๑.๓ (๑)   



 
- ๕๘ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ความสัมพันธ์ที่ดีงาม 
กับชุมชนรอบ 
เหมืองแร ่
 

- เตรียมอนุบาลกลา้ไม้ 
ขอรับมาจากสถาน ี
เพาะพันธ์ุกล้าไม ้
จังหวัดสุพรรณบรุี 
(เมษายน - พฤษภาคม 
๒๕๖๓) 
- ประชาสัมพันธ์และ 
จัดกิจกรรม (มิถุนายน  
- สิงหาคม ๒๕๖๓) 

Green & Clean แนวกันชน 
 
 
 

๑. เพื่อเป็นแนวกันชน 
ให้มีความสมบรูณ ์
มากยิ่งข้ึน 
๒. เพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 

ปลูกต้นไม้ยืนต้น         - 
 

 ๐.๐๐๖   ๐.๐๐๖           -              - บริษัทไฮเทค
กบินทร์ 
โลจิสติกส์ 
จำกัด 

สถานีเพาะพันธุ ์
ชำกล้าไม้
กบินทร์บุร ี
จ.ปราจีนบรุ ี

๑.๓ (๑)   

โครงการบำรุงรักษาปรับปรุง
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
- นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ อีสเทิร์นซีบอรด์ 
(ระยอง) ๑.๘๓ ล้านบาท 
- อีสเทิร์นซีบอร์ด ๑ 
จำนวน ๑.๖๑ ล้านบาท 
 

๑. ดูแลรักษาพ้ืนท่ี 
สีเขียวเดิมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่สีเขียวให้สะอาด
เรียบร้อยและสวยงาม 
๓. ช่วยลดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- นำเสนอโครงการ 
เพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
- จัดซื้อตามงบประมาณ 
ที่ได้รับ 
- จัดทำแผนการดูแล 
บำรุงรักษาและปลูก
ทดแทน 

  ๓.๔๔     ๓.๔๔     ๓.๔๔     ๓.๔๔     ๓.๔๔ บริษัท 
อีสเทิร์น 
ซีบอร์ด
อินดัสเตรียล 
จำกัด 

กนอ. ๑.๓ (๑)   



 
- ๕๙ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

การดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขยีว 
ในนิคมอุตสาหกรรมและ 
ในเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 

เพื่อดูแลรักษาพื้นที ่
สีเขียวในเขตและ 
รอบนิคมอุตสาหกรรม 

- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ร่วมกับผู้ประกอบการ 
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กนอ. - นิคม
อุตสาหกรรม
แต่ละแห่ง 
- ผู้ประกอบการ
ในนิคมฯ 

๑.๓ (๑)  ดำเนินงานใน 
นิคมอตุสาหกรรม
ทั่วประเทศ 

  



 
- ๖๐ - 

แนวทางท่ี ๒ เมืองมีความม่ันคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมีฐานทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 

เป้าหมาย  (๑) ปริมาณและคุณภาพพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
 (๒) ภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของพ้ืนที่สีเขียวในหลากหลายมิติ 

ตัวชี้วัด (๑) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชนบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนด (เมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ได้แก่ ร้อยละ ๕ ๕ และ ๑๐ ตามลำดับ)  
 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๒.๑ การบริหารจัดการพืชอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

โครงการสร้างสุขภาพ
ด้วยพืชผักสวนครัว 

๑. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนไดม้ีพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษไว้บริโภค 
๒. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีความรู้
เกี่ยวกับประโยชนผ์ลเสีย
และทักษะการปลูก
พืชผักสวนครัว 
๓. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพอนามัย
ทีด่ีจากการได้รับประทาน
พืชผักสวนครัว 

- อบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับประโยชน ์
พืชผักสวนครัว 
- รณรงค์ให้ประชาชนใน
ชุมชนปลูกผกัสวนครัว 

  ๐.๐๒           -           -           -           - กองทุน
สุขภาพ 

- เทศบาล
เมืองกระบี ่
- ชุมชนคู่เมือง 

๒.๑ (๑)   

โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคผักท่ีมีคณุภาพ
ทางโภชนาการ ปลอด

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

  ๐.๐๔           -           -           -           - เทศบาลเมือง
กระบี ่

 ๒.๑ (๑)   



 
- ๖๑ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

สารพิษ ทำใหป้ระชาชน 
มีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง 

โครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านเกษตร และแหล่งนำ้) 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาทำ
เกษตรปลอดสารพิษ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดำเนินชีวิต 

- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านผักสวนครัว 

  ๐.๐๓           -           -           -           - เทศบาลเมือง
กระบี ่

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

๒.๑ (๑)   

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา
ป่าพื้นบ้านแหล่งอาหาร
ชุมชน 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม
การสร้างจิตสำนึก 
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และการฟื้นฟ ู
ป่าไม้ให้เกดิความอุดม
สมบูรณ์ให้มีความยั่งยืน
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก 
2.เพื่อส่งเสรมิให้ราษฎร
ในชุมชนเป้าหมาย 
ปลูกไม้กินได้ชนดิต่าง ๆ  
และการเพิ่มเหด็ป่า 

การประชาสัมพันธ์ 
- จัดทำคู่มือโครงการฯ  
เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีและ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
- จัดทำแผ่นป้าย 
โครงการพร้อม
รายละเอียดและ 
การติดตั้ง 
- การจัดทำเอกสาร
สรุปผลการดำเนินงาน 
การบริหารโครงการ 

        -    ๐.๙๒           -           -           - สนง.ทสจ. 
อุบลราชธานี 

ผู้นำชุมชน 
จังหวัด
อุบลราชธานี 

2.๑ (2)  งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา
จังหวัด
อุบลราชธานี
ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
- ๖๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ให้เป็นแหล่งอาหาร
และไม้ใช้สอยตาม
ธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 
สนองต่อนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ประสานงานโครงการ 
- สำรวจข้อมูลพื้นท่ี
หมู่บ้านเป้าหมาย 
ในการดำเนินโครงการ   
- ติดตามประเมินผล 
การดำเนินโครงการ 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การฟื้นฟูและ
พัฒนาป่าพ้ืนบ้านฯ  
๕ ชุมชน ๆ  ละ ๓๐ คน 
จำนวน ๕ ครั้ง 
- การจัดหาเห็ดปา่กินได้
ตามฤดูกาล เพื่อดำเนินการ
ปลูกเห็ดพื้นบ้านแหล่ง
อาหารชุมชน 
- กล้าไม้เพื่อสนับสนุน
ปลูกในพ้ืนท่ีป่าชุมชน 
20 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 ตน้  
รวม 200,๐๐๐ ต้น 



 
- ๖๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

กิจกรรมฮอมใจ๋...ปลกูไม้ใหญ ่ ๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับเมืองเชียงใหม่  
๒. เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร รวมทั้ง  
สร้างโอกาสและสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน 
๓. สร้างพื้นที่สรา้งสรรค์
เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทำเกษตรกรรม 
การปลูกต้นไม้ในเมือง  
๔. การฟื้นฟูพ้ืนที่รกร้าง
ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่ 
สีเขียว 

- ปลูกต้นไม้มงคล  
๒๒ ชนิด กล้าไม้  
และพืชผักสวนครัว 
- ทำปุ๋ยหมัก  
- เพาะกล้าผัก โดยปลูก 
บนพ้ืนที่บ่อขยะเดิม  
ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงพื้นที่มาใช้
ประโยชน์ พร้อมนำ
นวัตกรรมไบโอชาร์ 
ตรวจหาสารพิษตกค้าง
ก่อนท่ีจะมีการปลูก 
พืชผัก 

        -         - ✓         -         - กลุ่มสวนผัก
คนเมือง
เชียงใหม่ 

- หน่วยงาน
ภาครัฐ  
- ภาคเอกชน 
ในชุมชน  
- กลุ่มจิต 
อาสาด้าน 
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
- ประชาชน 

๒.๑ (๒) 
๒.๒ (๓) 

 https://region3.
prd.go.th/topic
/news/10187 

โครงการผักสวนครัว 
ในรั้วโรงเรยีน 

๑. เพิ่มพื้นท่ีปลูกผัก 
สวนครัว สำหรับใช้ 
ในการประกอบอาหาร 
๒. เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนของโรงเรียน 
๓. เพื่อนำไปใช้เป็น 
พืชตัวอย่าง ในการวิจัย
หรือทดลองทาง
วิทยาศสตร ์

- ประสานงานขอพันธุ์ 
พืชกับหน่วยงานที่มี 
การเพาะและขยายพันธุ ์
- ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล 
- ปรับปรุงพื้นที่ปลูก 
ต้นไม้ ดูแล และ
บำรุงรักษา 

        -         - ✓          -          - โรงเรียน
มหิดลวิทยา
นุสรณ ์
(งานอาคาร
สถานท่ีและ
ยานพาหนะ) 

- สาขาวิชา
ชีววิทยา 
- งานกิจการ
นักเรียน 

๒.๑ (๑)   

https://region3.prd.go.th/topic/news/10187
https://region3.prd.go.th/topic/news/10187
https://region3.prd.go.th/topic/news/10187


 
- ๖๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการสนบัสนุนพันธุพ์ืช
และส่งเสรมิฟื้นฟูอาชีพ
ด้านการเกษตรแบบ
พอเพียง 

๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
ให้เกษตรกรที่ทำไร ่

- สนับสนุนพันธุพ์ืช   ๐.๐๕           -           -            -          - อบต.จะกว๊ะ  -  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565
ของ อบต.จะกว๊ะ 

โครงการเสรมิศักยภาพ
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล และพื้นท่ีต้นน้ำ 
อำเภอปะทิว 
งบประมาณโครงการ
๔,๗๒๑,๕๐๐ บาท 
 

๑. เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ปกป้อง และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
๒. เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักและจิตสำนึก
ให้กับประชาชนและ
เยาวชน เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการอนรุักษ์
และประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน  
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำให้กับ
ภาคีเครือข่ายด้าน 
การบริหารจัดการ

แผนงานท่ี ๑  
- การเสรมิสร้าง
ศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่าย   
แผนงานท่ี ๒  
- การส่งเสริมสนบัสนนุ
กิจกรรมการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน 
แผนงานท่ี ๓  
- การสร้างศักยภาพ 
และให้ความรู้กับ
เครือข่ายเยาวชน 

       - 
 
 
 
 

 
 

    ๐.๖๑ 
 

    ๑.๔๑ 
 

    ๑.๘๓ 
 

  ๐.๘๗ 
 

 

สมาคมเพื่อน
สิ่งแวดลอ้ม
จังหวัดชุมพร 

- กองทุน
สิ่งแวดล้อม 
- หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ 
- ชุมชนใน
พืน้ท่ีตำบล
ชุมโค ตำบล
บางสน และ 
ตำบลทะเล
ทรัพย์ 
- กลุ่ม
เครือข่าย
โรงเรียน  
ในพื้นที่ 
- กลุ่มอนุรักษ์
ในพื้นที่ 

๒.๑ (๒)   



 
- ๖๕ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าหมาย 
- ประชาชนพ้ืนท่ี
เป้าหมายหลัก มีความ
มั่นคงทางอาหาร 
- เครือข่ายอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น 
- มีนักวิจัยน้อย และ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
- มีฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

โครงการจดัหาพันธุ์พืช
อาหารช้าง 

๑. เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับแหล่ง
อาหารช้างไม่เข้า 
บุกรุกพ้ืนท่ีป่า 

- เพื่อจัดหาพันธุ์พืช
อาหารช้าง 
สร้างความมั่นคง 
ในแหล่งอาหารช้าง  
ไม่เข้าบุกรุกพื้นท่ีป่า 

    ๒.๐     ๒.๐     ๒.๐     ๒.๐     ๒.๐ โครงการ 
คชอาณาจักร  
จ.สุรินทร ์

องค์การ 
สวนสัตว ์
(อสส.) 

๒.๑ (๑)  แผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ของโครงการ 
คชอาณาจักร 
จ.สุรินทร์ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑) 

 



 
- ๖๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๒.๒ การส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวอรรถประโยชน์ต่อระบบนิเวศบริการ เชื่อมโยงพ้ืนที่สีเขียวเป็นโครงข่าย และเชื่อมเส้นทางคมนาคมในเมือง 

โครงการ Urban Nature  
- Green Infrastructure  
in ASEAN Cities  

๑. เพื่อรวบรวมข้อมูล
การดำเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สีเขียวของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
๒. เพื่อจัดทำแผน 
ปฏิบัติการอาเซยีนดา้น
โครงสรา้งพื้นฐานสเีขียว 

- สำรวจการดำเนินงาน
และงบประมาณด้าน
การจัดทำโครงข่าย
พื้นฐานสีเขียวของ
เทศบาลในประเทศไทย
ผ่านแบบสอบถาม 

-     ๐.๖ - - - สผ. กรมป่าไม้ 
และ อปท. 

๒.๔ (๒)  เป็นโครงการ
ความร่วมมือ
ระหว่าง 
National Parks 
Board (NPARKS)  
ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และ สผ. 

โครงการจดัการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ในภูมิภาคอาเซียน: 
กิจกรรมการเพิ่มพ้ืนท่ี 
สีเขียว  

๑. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเพิม่
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 

- การประชุมระดม
ความเห็น และพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่ท่ีมี
ศักยภาพเป็นพืน้ที่สเีขียว 
โดยนำเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในการกำหนดพื้นท่ีที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
เป็นพื้นที่สีเขียวชุมชน
เมืองอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม 

- ๐.๕ ๐.๒ ๐.๒ - สผ. และ
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

- สนง.ทสจ. 
พิษณุโลก  
- ภาคเอกชน
และภาค
การศึกษา  
- ชุมชนและ
ประชาชน 
ในพื้นที่ 

๒.๒ (๓)   



 
- ๖๗ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

- การจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ เพิม่พื้นท่ีสีเขียว 
และเสวนาการบริหาร
จัดการพื้นที่สเีขียวโดย
ชุมชน 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ริมทางรถไฟ (ตลาดเสรี) 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร 
๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลนคร
ยะลา 
 

เป้าหมาย 
๑. ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ตร.ม. 
๒. ปรับภมูิทัศน ์
พร้อมจัดสวนสุขภาพ 
จำนวน ๑ แห่ง 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- ปลูกต้นไม้  
 
 
 
 
 
 
 
 

      - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ๕.๕  
 
 
 
 
 
 
 

 

         - 
 
 
 
 
 
 
 

 

         - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาล 
นครยะลา 
สำนักการช่าง 
(งานสถา- 
ปัตยกรรม) 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.๔ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลนคร
ยะลา (ยุทธศาสตร์
ที่ ๑) 
- งบประมาณ 
จากรายได้ของ
เทศบาล 

โครงการ “๑ อปท.  
๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” 

๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สองข้างทางถนน 
 

ปลูกต้นไม้สองข้างทาง
ถนนท่ีกำหนด 

- ๐.๐๔ - - - อบต.บ้านแหร - 2.3 (1)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖4) เพิม่เตมิ  



 
- ๖๘ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

เป้าหมาย 
ถนนสายบ้านแหร -  
ซาไก ระยะทาง 600 
เมตร 

ครั้งท่ี 5/2562 
ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
บ้านแหร 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6) 

โครงการหนึ่ง อปท. 
หนึ่งถนนท้องถิ่น 
ใสใจสิ่งแวดล้อม 

๑. เพื่อปรับสภาพ 
แวดล้อมบริเวณทางเดิน
เพื่อเพ่ิมความสะดวก 
ในการเดินทางภายใน 
ตำบล 

- ปลูกต้นไมด้อกและ
ต้นไม้ในระหว่าง 
สองข้างทาง 

- - ๐.๐๕ - - อบต.จะกว๊ะ  ๒.๔ (๒)  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565
ของ อบต.จะกว๊ะ 

โครงการเพิม่พื้นท่ีสีเขียว
ขนาดเล็กในระยะเข้าถึง
ของชุมชน (We Park) 

๑. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ขนาดเล็กในระยะเข้าถึง
ของชุมชน 

- การระดมความเห็น 
- การสำรวจพ้ืนท่ีที่มี
ศักยภาพ 
- การออกแบบโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

- - - - - เครือข่ายภาค
ประชาสังคม  
(We Park)  

- สมาคมภมูิ
สถาปนิกแห่ง
ประเทศไทย 
- Big Trees 
- สำนักงาน
กองทุน
สนับสนุน 
การสร้างเสริม
สุขภาพ 
(สสส.) 

๒.๒ (๓)  การดำเนินงาน
โดยเน้น 
การมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 



 
- ๖๙ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการรวมใจภักดิ์  
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

๑. ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะแหลม 
ตุ๊กแก (อูรักลาโว้ย) 
ตลอดแนวริมถนน 
ความยาวประมาณ 2 
กิโลเมตร 

- ปลูกต้นไมร้ิมถนน 
 
 
 

-    ๐.๐๕ 
 

- - - ทสจ.ภูเกต็ เทศบาล 
ตำบลรัษฎา 

๒.๔ (๒)   

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนเฉลิม 
พระเกียรติ (ถนนทหาร)  

๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

- ปรับปรุงทางเท้า
สะพานลอย ไฟจราจร 
ไฟฟ้าแสงสว่าง   
- ปลูกตน้ไม้ 2 ข้างถนน 
ที่มีสัญลักษณส์ีเหลือง 
เช่น ต้นเหลืองปรีดยีาธร 
ต้นทองอุไร จำนวน 
800 ต้น 

        -     14.๐   38.๐   30.๐         - เทศบาลนคร
อุดรธาน ี

 

2.4 (2)                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 
2565) ของ
เทศบาลนคร
อุดรธาน ี

โครงการขับเคลื่อน
พัฒนาเมืองสีเขียว  
(การเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีว 
ให้มากข้ึน) 

๑. เพื่อรักษาและเพิ่ม
พื้นทีส่ีเขียวในเขต
เทศบาลนครอุดรธาน ี
ให้เกิดความร่มรื่นและ
สวยงาม 

- ดูแลรักษาต้นไม้และ
ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
บริเวณถนน ตามโอกาส
สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ 
ปลูกต้นไม้ถนน
เทพารักษ์ 600 ต้น 
ปลูกต้นไม้ถนนทางไป
บ้านช้าง 200 ต้น 

0.1       0.2       0.1 0.1 0.1 เทศบาลนคร
อุดรธาน ี

- โรงพยาบาล
ศูนย์อุดรธานี 
- กฎบัตร
อุดรธาน ี

  2.4 (2)                                                              แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 
2565) ของ
เทศบาลนคร
อุดรธาน ี



 
- ๗๐ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการจ้างเหมาตัดแต่ง
ต้นไมต้ามถนนสายต่าง ๆ 

๑. เพื่อให้ต้นไม้ตาม 
สองข้างถนนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี
สวยงามอยู่เสมอ 

- จ้างเหมาตัดแต่ง 
ต้นไม้ให้เป็นรูปทรงตาม 
สองข้างถนนภายในเขต 
เทศบาลและตัดกิ่งที่พาด
สายไฟฟ้า เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน 
ที่สัญจรไปมา 

0.5       0.5       0.5 0.5 0.5 เทศบาลนคร
อุดรธาน ี

 1.๕ (๑)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 
2565) ของ
เทศบาลนคร
อุดรธาน ี

โครงการถนนน่ามอง 
คลองน่ายล ตำบล 
คอกกระบือ 

๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแนวถนนและ 
คูคลองให้สวยงาม 
สะอาดตา 

- มีการปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับริมคลอง 
- ปลูกไม้ประเภทยืนตน้
คลอเดียร์ พยูง ขนุน 

-     ๐.๐๕           - - - อบต.  
คอกกระบือ 

สนง.ทสจ. 
สมุทรสาคร 

  2.4 (2)                                                               

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๒.๓ การส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว 

การเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว  
ปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์
พื้นที่สีเขียวในสวนสตัว์
ทั่วประเทศ ดงันี ้

- สวนสัตว์เปดิเขาเขียว 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
พื้นที่มากกว่า ๔๘ ไร่  
- สวนสัตว์เชียงใหม่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
พื้นทีม่ากกว่า ๕ ไร่  

๑. เพิ่มพื้นท่ีสเีขียวและ
รักษาสภาพแวดล้อม
ภายในสวนสัตว ์
๒. เพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว 
เพื่อปลูกต้นไม้ยืนต้น
และบำรุงรักษา 
ปรับปรุงต้นไม้ภายใน
สวนสัตว ์
๓. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสวนสัตว์ให้รม่รื่น

- ปลูกต้นไม้และบำรุง 
รักษา บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ บริเวณ
ส่วนแสดงตา่ง ๆ 
- กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช  
ความหลากหลายของพืช 
- กิจกรรมสำรวจและ
เก็บรวบรวมพืชสมนุไพร
และพืชหายาก 

  ๑.๕๕     ๑.๔๐     ๖.๕๐ ๑๒๒.๕   ๑๑.๑ สวนสัตว ์
แต่ละแห่ง 

- อสส. 
- อพ.สธ. 
- ศูนย์เพาะชำ
กล้าไม้
เชียงใหม่ 

 ปัญหา/อุปสรรค 
- ขาดแคลนน้ำ 
ในการดูแล เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
โดยเฉพาะฤดูแล้ง
ปริมาณน้ำ 
ไม่เพียงพอต่อ 
การดูแลพันธุไ์ม ้
ในพื้นที่ท่ีทำการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- แผนยทุธศาสตร์
องค์การสวนสตัว์ 
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
- แผนปฏิบัติการ
จัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 



 
- ๗๑ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

- สวนสัตว์นครราชสมีา 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)  
พื้นที่ ๒๘ ไร่  
- สวนสัตว์สงขลา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  
พื้นที่ ๗.๘๑๗ ไร่  
- สวนสัตว์อุบลราชธาน ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  
พื้นที่ ๒ ไร่  
- สวนสัตว์ขอนแก่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  
พื้นทีม่ากกว่า ๑๘๓ ไร่  
- โครงการคชอาณาจักร 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  
พื้นทีม่ากกว่า ๓๐ ไร ่

ประชาชนสามารถเข้าใช้
ประโยชน์และเข้าถึง
พื้นที่ได้อย่างทั่วถึง 

- กิจกรรมงานวิจัย 
ดีเอ็นเอพืชและสัตว ์
- ปลูกไม้ยืนต้นทดแทน
ไม้เดิมในพื้นที่ป่า 
เสื่อมโทรม 
- งานศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรด้านพืชและ
สัตว์ ทรัพยากรท้องถิ่น 
  

 
แนวทางแก้ไข 
เพิ่มแหล่งน้ำ
สำรองในพื้นที ่
ให้มากข้ึน 
 

- โครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
- แผนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ของ 
สวนสัตว ์
แต่ละแห่ง 

ปรับปรุงพื้นที่จัดสร้าง
สวนสมุนไพร 

๑. รวบรวมพรรณไม้
พืชสมุนไพรโดยแบ่ง
ตามการรักษาโรค 
๒. เปิดเป็นแหล่งศึกษา
ทางด้านพฤกษศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับพืช
สมุนไพร 

- รวบรวมพืชสมุนไพร 
- จัดทำป้ายพรรณไม ้
ให้ความรู ้
- ศึกษาและรวบรวม
ฐานข้อมูลพรรณไม ้
พืชสมุนไพร เพื่อการ 
ต่อยอดทางด้านงานวิจัย

  0.12   0.07 
 

  0.06 
 

  0.06 
 

 

 0.06 
 

 

มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง 

 ๒.๕ (๑)   



 
- ๗๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

และถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่ประชาชน 
- เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ให้กับผู้ที่เข้าเยีย่มชม
รื่นรมย์กับบรรยากาศ
ธรรมชาต ิ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 
อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๑. เพื่อรักษาและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพ้ืนท่ี 
คุ้งบางกะเจ้า โดย
สนับสนุน ส่งเสรมิ  
และพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว 
เพื่อเศรษฐกิจชุมชน  
ในพื้นที่นำร่องในพื้นที่ 
คุ้งบางกะเจ้า โดยเฉพาะ
การใช้ประโยชน์ 
พืชสมุนไพรอย่างครบวงจร  
๒. เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
และกลไกการบริหาร
จัดการพื้นที่สเีขียวใน
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
ยังคงไว้ซึ่งฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เอื้อต่อการ

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลู 
เชิงพื้นที่ และข้อมูล
พรรณไม้ โดยเฉพาะ 
พืชสมุนไพรยืนต้น 
ท้องถิ่น 
- ประชุมกลุ่มย่อย  
ผู้นำชุมชน และ 
ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
- ประชุมระดมความเห็น 
- สำรวจพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ 
- จัดทำ (ร่าง) ต้นแบบ
การดำเนินงาน 

        -       ๐.๑       ๐.๑       ๐.๑           - สผ. - ผู้นำชุมชน 
- อบต. 
- กรมป่าไม ้
- ปตท. 

๒.๓ (๒)   



 
- ๗๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ดำรงชีวิตของประชาชน
ในชุมชนคุง้บางกะเจ้า 
๓. เพื่อสร้างและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ
การอนุรักษ์ดูแลรักษา
และพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว
อย่างยั่งยืน 

โครงการป่าในเมือง  
สวนป่าประชารัฐ  
เพื่อความสุขของคนไทย  
- มหัศจรรย์ป่าชายเลน  
ทุ่งโปรงทอง ปากนำ้ประแส 
 
- ป่าชายเลนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวโดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

๑. เพื่อส่งเสริมใหค้น 
อยู่ร่วมกับป่าและ 
พื้นที่สีเขียว  
๒. เพื่อสร้าง ดูแล  
ปลูกป่า/ป่าชุมชน/ 
ป่าในเมือง ปลูกไมย้ืนต้น 
ในเขตเมืองให้มากข้ึน 
เพื่อความสขุของคนไทย 

 
 
 
- เพิ่มและดูแลพื้นที ่
สีเขยีว บริเวณอนุสรณ ์
เรือรบหลวงประแส 
- เพิ่มและดูแลพื้นที่ 
สีเขียว บริเวณชายหาด
ทรายเมด็แรก แหลม
ผักเบี้ย 

 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 
 
 
ทช. 
 
 
ทช. 

  
 
 

๒.๓ (๑) 
 
 

๒.๓ (๑) 

  

- ป่าชายเลนกลางเมือง 
โกงกางยักษ์ดึกดำบรรพ์ 
๒๐๐ 
 

 - เพิ่มและดูแลพื้นที่ 
สเีขียวในพื้นที่ ต.ปากน้ำ 
ต.บางนอน ต.เขานิเวศน์ 
อ.เมือง จ.ระนอง 

✓ 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 

ทช. 
 
 
 
 

 ๒.๓ (๑) 
 
 
 
 

  



 
- ๗๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

- โครงการป่าในเมือง
ชลบุรี บริเวณศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและอนุรักษ ์
ป่าชายเลนเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

- เพิ่มและดูแลพื้นที่ 
สีเขียวในพื้นที่จังหวัด
ชลบุร ี

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

ทช. ๒.๓ (๑) 

โครงการรวมใจภักดิ ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

๑. ปลูกต้นไม้วันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  
รัชกาลที่ 10 

- ปลูกต้นไม้ริมลานชมวิว         -           -    ๐.๐๕           -           - สนง.ทสจ.
ภูเก็ต 

เทศบาลนคร
ภูเก็ต 

๒.๓ (๑)   

โครงการปลูกต้นไม ้
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
ในบริเวณพุทธมณฑล 

๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในบริเวณพุทธมณฑล 
ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ลดภาวะโลกร้อน/มลพิษ
ในอากาศเสรมิสร้าง
ทัศนียภาพพื้นที่บริเวณ
ทางสัญจรให้มีความร่มรื่น
สวยงาม ประชาชน
สามารถเข้าถึงพืน้ที่สเีขียว
และใช้ประโยชน์เพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
พุทธอุทยาน 
- ปลูกต้นไม ้

     สำนักงาน 
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 

กรมป่าไม ้ ๒.๔ (๒)  - ไม่ระบุ
งบประมาณ และ
ปีท่ีดำเนินงาน 



 
- ๗๕ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

๒. เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์
พุทธอุทยานให้มีความ
สมบูรณ ์
๓. ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ไดร้ับ
บริการดา้นการใช้ 
สถานท่ีอย่างสะดวก 
มีความพร้อมในการให้ 
บริการ 

โครงการส่งเสริมการปลูก
และใช้ประโยชน์ไผ่พุง
เพื่อหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
อย่างยั่งยืน 

๑. เพื่อส่งเสริมการปลูก
ไผ่พุงสำหรับอาชีพ
หัตถกรรมพื้นบ้าน 
2. เพือ่ส่งเสริมการใช้
ประโยชนไ์ผ่พุงจาก 
ป่าปลูก ลดการตดัไม ้
ป่าธรรมชาต ิ
3. เพื่ออนุรักษ์พันธุ ์
ไผ่พุงซึง่เปน็ไม้เฉพาะถิ่น
ไม่ให้สญูพันธ์ุ 

- ส่งเสริมการปลูกไผ่พุง
เพื่อหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
อย่างยั่งยืน 
- อบรมการใช้ประโยชน์
จากไผ่พุงเพื่อส่งเสรมิ
อาชีพหตัถกรรม
พื้นบ้าน 

        -           -         -           -           - สนง.ทสจ.
อุบลราชธาน ี

- สำนัก 
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี ๙ 
- ผู้นำชุมชน 
- จังหวัด 
อุบลราชธาน ี

๒.๓ (๑)  - ดำเนินงานใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ไม่มีงบประมาณ
เนื่องจากเป็น
ความร่วมมือ  
จากจติอาสา และ
ได้รับการสนับสนุน
กล้าไม้จาก สำนกั
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 9 
 
 
 



 
- ๗๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๒.๔ การนำพื้นที่ท่ีรอการพัฒนาหรือที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดทำพ้ืนที่สีเขียว 

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคารสำนักงาน
ท่าเรือแหลมฉบัง 

๑. เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บรเิวณท่าเรือ 

- ปลูกป่าชายเลยบริเวณ
พืน้ท่ีนากุ้งเก่า 

    0.9            -           -         -           - - ท่าเรือ
แหลมฉบัง 
 

    

โครงการปลูกป่าชายเลน ๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่าเรือ 
๒. เพื่อปฏิบัตติามที ่
EIA กำหนด 

- ปลูกป่าชายเลยบริเวณ
พื้นที่นากุ้งเก่า 
- บำรุงรักษาพ้ืนท่ีปลูก
เดิม 

        -       ๐.๔     ๒.๗๔     ๑.๐๑     ๐.๓๑ การท่าเรือ
แห่งประเทศ
ไทย 
(สำนักท่าเรือ
ภูมิภาค) 

- จังหวัด
ระนอง 
สถานีพัฒนา
ป่าชายเลน 
ที่ ๑๐  
- ศูนย์บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ป่าชายเลน 
ที่ ๖ 
- ท่าเรือ 
แหลมฉบัง  
อ.เชียงแสน 
ชุมชนโดยรอบ
ท่าเรือพาณิชย์
เชียงแสน 

๒.๒ (๓)  - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๖ เป็นการ
สนับสนุนงบใน
การดูแลรักษา
บริเวณพื้นท่ีเดิม 
- งบประมาณจาก 
สำนักท่าเรือ
ภูมิภาค และ
ท่าเรือแหลมฉบัง 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๘ เป็นการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
ในการดูแลรักษา
บริเวณพื้นท่ีเดิม) 



 
- ๗๗ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการปรบัปรุงภูมิทศัน์
สวนข้างหอสมุดและ 
คลังความรู้ มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

๑. เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจของ
นักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป 
๒. ปรับปรุงพ้ืนท่ีที่มี 
ความเสื่อมโทรม 
ให้สามารถใช้งาน 
เป็นสวนสาธารณะ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พื้นที่ ๓,๖๐๓ ตร.ม. 

        -           -           -      ๖.๕                 - มหาวิทยาลยั
มหิดล 
(กอง
กายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม)  

 ๒.๒ (๓)  แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
มหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

การพัฒนาพ้ืนท่ี 
ด้านข้างคณะสัตวแพทย์
เป็นลานกิจกรรมสีเขียว 
“MU Green Court” 

๑. เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าง
หรือรกร้างให้เกดิ
ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียว
และลานกิจกรรม 

- พัฒนาและปรับปรุง
เป็นพื้นที่สีเขียวและ
พื้นที่กิจกรรม 

        -           -           -   ๓,๗๒๐    
   ตร.ม. 

          - มหาวิทยาลยั
มหิดล 
(กอง
กายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม) 

 ๒.๒ (๓)  - ไม่ระบุ
งบประมาณ 
- แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
มหดิล: ศาลายา  
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓  
- ๒๕๖๘) 

โครงการปรับปรุง 
แหล่งนันทนาการทางน้ำ
เป็นลานออกกำลังกาย 

๑. เพื่อใช้เป็น
สวนสาธารณะในการ
ออกกำลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ  
๒. เพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ี 
สีเขียวเดิมที่ไม่ได ้

- เก็บข้อมูลวิเคราะห์
พื้นที ่
- จัดทำแนวคิด 
- จัดทำแบบปรับปรุง 
- ดำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

        -           -           -    ๑๕.๐/ 
 ๔๔,๘๐๐    
    ตร.ม. 

          - มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
(กองกายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม) 

 ๒.๒ (๓)  ผังแม่บท
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 
- ๗๘ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ใช้งานให้เกิดประโยชน์
มีประสิทธภิาพเหมาะสม
กับศกัยภาพของพื้นที ่
๓. เพิม่พื้นที่ด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับการเป็น
มหาวิทยาลยัด้าน
สุขภาพ 
๔. ปรับภมูิทัศน์พ้ืนท่ี 
สเีขยีวที่ปล่อยวา่งไว้ให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

กิจกรรม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า 
รักษ์ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาพืน้ที่ป่าตน้น้ำ
ที่เสื่อมโทรม และพื้นท่ี
ที่รอการพัฒนาหรือ 
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว 
๒. ส่งเสริมและปลูกฝัง
จิตสำนึกให้กับผู้ที่เข้าร่วม
ในการอนรุักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 
๓. เพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ี 

- จัดกิจกรรมปลกูต้นไม ้
- จัดกิจกรรมสรา้งฝาย
นักศึกษา 
- จัดกิจกรรมบำรุงดิน 
ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช 

        -     0.22 
 

    0.02 
 

    0.49 
 

 

    0.49 
 

 

มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง 

 ๒.๒ (๓)   



 
- ๗๙ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๒.๕ การส่งเสริมการเพิ่มและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการดูดซับคาร์บอนและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง เพ่ือลดความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่
ภายในชุมชน เพื่อนันทนาการและสุขภาพอนามัย  
โครงการสรา้งความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับ
พื้นที่ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจังหวัด 
เพชรบูรณ ์

๑. เพื่อสร้างชุมชน 
สีเขียวต้นแบบ 
ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
๒. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
ในชุมชน ในการบรหิาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สู่ชุมชนสีเขียวต้นแบบ  
๓. เพื่อเพิ่มพืน้ที่สเีขียว
ในชุมชน และอนุรักษ์
พื้นที่สีเขียวดั้งเดมิ 
โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสตูร
แนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
สีเขียวต้นแบบ 
- ปลูกต้นไมเ้พิ่มพื้นท่ี 
สเีขยีว 

  ๐.๖๗   ๐.๕๔   ๐.๓๐          -         - สนง. ทสจ. 
เพชรบูรณ ์

ทส. ปม. 
อปท. 

๒.๒ (๒)   

โครงการสรา้งความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับ
พื้นที ่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะ

๑. เพื่อให้ทุกภาคส่วน
เกิดความตระหนักและ
สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

- จัดกิจกรรมเพิ่ม 
พื้นทีส่ีเขียว เมื่อวันท่ี  
3 มิถุนายน 2562  
ณ เทศบาลเมืองแมโ่จ้ 
อำเภอสันทราย  

        -    ๐.๕๓ 
 

         -         -          - สนง.ทสจ.
เชียงใหม ่

เทศบาลเมือง
แม่โจ้  
 

๒.๒ (๒)  งบประมาณ 
หมวดรายจ่ายอื่น 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากร 



 
- ๘๐ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ภูมิอากาศ: 
กิจกรรมส่งเสริม 
การอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 
 

ภูมิอากาศในระดับ 
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
และดำเนินการในการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยา่งต่อเนื่อง 
๓. เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนและมหาวิทยาลัย
ต้นแบบในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
พื้นที่อย่างมีส่วนร่วม     

จังหวัดเชียงใหม่  
- จัดกิจกรรมบวชป่า 
เมื่อวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(สป.ทส.) 

โครงการเสวนาวิชาการ 
PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว 
ควบคุมได้ด้วยตัวเรา 

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้
และสร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญของ 
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านการเรียนรู้ PM2.5 

- จัดกิจกรรม เสวนา
วิชาการ PM2.5 ภัยร้าย
ใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วย
ตัวเรา ดังนี ้
(๑) นำเสนอนิทรรศการ 
บทสัมภาษณ์ PM2.5   

        -          -    ๐.๒๐    ๐.๒๐     ๐.๒๕ อ.ส.พ.  ๒.๕ (๑)   



 
- ๘๑ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

(๒) การบรรยาย  
๓ หัวข้อ ประกอบด้วย  
      การปลดปล่อย 
PM2.5 จากการเผาชีวมวล  
      พรรณไม้ที่มี
ศักยภาพดดูซับฝุ่น
ละอองในอากาศ  
      งานวิจัยการใช้
พืชดักจับฝุ่น PM2.5 
และแนวทางด้านการ
อนุรักษ ์ 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ 
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

๑. เพื่อเพิ่มจำนวน 
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ดอก
และไม้ประดับในพ้ืนท่ี
วิทยาเขตพญาไท 
๒. เพื่อเพิ่มการดดูกลบั 
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
ที่ปล่อยจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

- สำรวจความต้องการ
พันธุ์ไม ้
- จัดเตรยีมพันธุ์ไม ้
- ส่งมอบพันธุ์ไม ้
ให้หน่วยงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
ในวิทยาเขตพญาไท 

        -    ๐.๑๕         -         -         - มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
(กองกายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม)  

 ๒.๔ (๒)  แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
มหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ 
ห้วยหินกอง  

๑. เพื่อเพิ่มความสามารถ
กักเก็บนำ้ พรอ้มชะลอ

- ปรับปรุงเพื่อให้
สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑๑.๐         -          -           -           - สำนักพัฒนา
แหล่งน้ำ 

 ๒.๒ (๒)   



 
- ๘๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ตำบลนาหว้าใหญ่  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

การเกดิปญัหาน้ำหลาก
จากพ้ืนท่ี 
๒. เพื่อป้องกันการเกิด
อุทกภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
๓. เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค - บริโภค และ
ใช้ในภาคการเกษตร
ช่วงขาดแคลนน้ำ 

ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ
พื้นที่และความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยรอบ 

กรมทรัพยากร
น้ำ 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำ บึงอินทนิล ๒ 
หนองงูเห่าต่อเช่ือม 
หนองจิกปม  
และระบบกระจายน้ำ
บ้านคลองอุดม  
ตำบลป่ามะคาบ  
อำเภอเมือง  
จังหวัดพิจิตร 

๑. เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน้ำ
อุปโภค - บริโภค 
ให้กับประชาชน 
ในพื้นที่โครงการ 
๒. เพื่อบรรเทาปัญหา
น้ำท่วม ให้กับประชาชน
ในพื้นที่โครงการ 
๓. เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ต้นทุนเสริมการ
เกษตรกรรมให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- พัฒนาแหล่งนำ้ 
เพื่อให้เป็นพ้ืนท่ีแก้มลิง 
เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ 
และพัฒนาระบบ
กระจายนำ้ให้ประชาชน
อย่างทั่วถึง โดยการ 
ขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุ
แหล่งนำ้ขุดลอกคลอง
เชื่อมระหว่างแหล่งน้ำ 
และก่อสรา้งระบบ
กระจายนำ้ รวมถึง
อาคารทางชลประทาน
อื่น ๆ 

       -    ๓๗.๔ 
 

         -           -           - สำนักพัฒนา
แหล่งน้ำ 
กรมทรัพยากร
น้ำ 

 ๒.๒ (๒)   



 
- ๘๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเก็บกักและ
ระบายน้ำได้อย่างเต็มที ่
๕. เพื่อฟื้นฟูระบบ
นิเวศแหล่งน้ำบรเิวณ
พื้นที่โครงการ 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำหนองกุดพรุน 
บ้านกระต่ายด่อนน้อย 
หมู่ ๑๓ ตำบลสมอ 
อำเภอปรางค์กู ่จังหวัด
ศรีสะเกษ 

๑. เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สำหรับใช้เป็นแหล่ง
เก็บกักน้ำและเป็น
แหล่งรวมพันธุ์พืชและ
สัตว์ประจำถิ่น อีกทั้ง
บรรเทาปญัหาอุทกภัย 

- ดำเนินการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  

 ๑๕.๕ 
 

   ๙.๘๔          -           -           - สำนกัอนุรกัษ์
และฟื้นฟู
แหล่งน้ำ 
กรมทรัพยากร
น้ำ 

- ๒.๒ (๒) - - 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำกุดตลาดยาว 
(พ้ืนท่ีแก้มลิง)  
ตำบลมะเฟือง  
ตำบลบ้านจาน  
อำเภอพุทไธสง  
จังหวัดบุรีรมัย ์

๑. เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ 
ในลักษณะแก้มลิง
สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค 
เกษตรกรรม และ
รองรับปัญหาอุทกภยั 

- อยู่ระหว่างการจัดทำ
ร่างขอบเขตงาน 
ก่อสร้างและ 
ราคากลาง 

       -         -   ๖๕.๐ 
 

 ๑๓๐.๐   ๑๓๐.๐ สำนักอนรุักษ์
และฟื้นฟู
แหล่งน้ำ 
กรมทรัพยากร
น้ำ 

- ๒.๒ (๒) - - 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำควนเขาวัง 
ตำบลฉลุง อำเภอ

๑. ปรับปรุงแหล่งน้ำ
ควนเขาวัง เพิ่ม

- ปรับปรุงแหล่งน้ำ 
ควนเขาวังสนับสนุน
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ ๑๓ 

      -     ๘.๔๕          -          -          - สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
ภาค ๘ 

- ๒.๒ (๑)   



 
- ๘๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา:
กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม และบทบาท
หน้าท่ีของชุมชน 
ประชาชน เอกชน และ
เครือข่ายในการจดัการ
พื้นที่สีเขียว  

ปริมาณเก็บกัก 
๖๐,๐๐๐ ลบ.ม.  
๒. สรา้งความชุ่มชื้น 
ให้พื้นที่และระบบนิเวศ
สนับสนุนภารกจิควบคมุ
ไฟป่า การเพาะชำกล้าไม้ 
และสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานในสังกัด
กรมป่าไม้ ท่ีมีที่ตั้ง
สำนักงานอยู่รอบ 
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 

สงขลา ในการผลติกล้าไม้
เศรษฐกิจ จำพวกไม้
ตะเคียนทอง ยางนา 
พยูง กันเกรา พะยอม 
กระถินเทพา สัก แดง 
ไผ่ สะเดาเทียม 
มะฮอกกานี และไม้อื่น ๆ  
อีกมากกว่า ๓๕ ชนดิพันธุ์
เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ๓ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สงขลา สตูล และ
ปัตตานี  
 
เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สามารถเพาะชำกล้าไม้
สำหรับแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ กล้าต่อปี 
คิดเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูก
มากกว่า ๖,๐๐๐ ไร่ 
เพิ่มมูลค่าทาง



 
- ๘๕ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

เศรษฐกิจให้กับพ้ืนท่ี
เกษตรกรเป็นเงิน
จำนวนมาก 

โครงการจ้างท่ีปรึกษา
ศึกษาความเหมาะสม 
สำรวจ ออกแบบ
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชน
และระบบกระจายน้ำ 
ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
ตำบลอ่างทอง  
ตำบลน้ำแวน  
อำเภอเชียงคำ  
จังหวัดพะเยา 

๑. เพิ่มการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
ให้แก่ประชาชน 

- ศึกษาความเหมาะสม
โครงการที่มีความ
สอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหาร
จัดการน้ำ 

       -          -    ๒๖.๑           -           - สำนักพัฒนา
แหล่งน้ำ 
กรมทรัพยากร
น้ำ 

- ๒.๑ (๑) - - 

โครงการเมืองสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อเพิ่ม พัฒนา  
พื้นที่สีเขียว อนุรักษ์
ต้นไม้ใหญ่ในเขต 
เทศบาลนครยะลา 
๒. เพื่อเพิ่มอากาศ
บริสุทธ์ิลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์
 

- ปลูกไม้ยืนต้น ๐.๒๕ ✓ ✓           -           - เทศบาลนคร
ยะลา 
(สำนัก 
การช่าง/ 
ฝ่ายสวน 
สาธารณะ) 

 ๑.๑ (๑) 
๑.๔ (๑) 

 

 - ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
เมืองสีเขียว 
- แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลนคร



 
- ๘๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
ปลูกไมย้ืนต้นเพิม่ 
ในเขตเทศบาลนคร
ยะลา 
๑. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
คิดเป็นพ้ืนท่ีสีเขยีวรวม 
๓๔,๐๑๖ ตร.ม. 
ต้นไม้ที่ปลูกรวมทั้งสิ้น 
๔,๒๕๐ ต้น ดังนี ้
- กัลปพฤกษ์ ๖๓ ต้น 
- รวงผึ้ง ๒๐ ต้น 
- ราชพฤกษ์ ตาเสือ 
ยางนา ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
มะฮอกกาน ีพะยอม 
พยุง กฤษณา เสลา 
หางนกยูง และเหลือง
เชียงราย ๔,๑๖๗ ต้น 
๒. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
คิดเป็นพ้ืนท่ีสีเขยีวรวม 
๑๔,๑๒๖ ตร.ม. 
ต้นไม้ที่ปลูกรวมทั้งสิ้น 
๑,๘๔๒ ตน้ ดังนี ้
- ยางนา ๖๐ ต้น 

ยะลา 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑) 
- งบประมาณ 
มาจากรายได ้
ของเทศบาล 



 
- ๘๗ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

- สะเดา ๒๐ ต้น 
- พะยอม ๖๔๐ ต้น 
- จามจุรี ๔๙ ต้น 
- ยางยูง ๓๐๐ ต้น 
- ราชพฤกษ์ ๒๐๐ ต้น 
- รวงผึ้ง ๑๐ ต้น 
- ปีบ ๑๐๐ ต้น 
- หางนกยูง ๑๐๐ ต้น 
- ทองอุไร ๓๖๓ ต้น 
๓. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
คิดเป็นพื้นที่สเีขยีวรวม  
๑,๐๒๔ ตร.ม.  
รวมต้นไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น 
๑๘๖ ต้น ดังนี ้
- แก้ว ๘๒ ต้น 
- ทองอุไร ๖๑ ต้น 
- ประดู่แดง ๗ ต้น 
- หางนกยูงฝรั่ง ๒๕ ต้น 
- เล็บมือนาง ๘ ต้น 
- ศรียะลา ๓ ต้น 

โครงการการสร้าง 
ความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนใหภ้าคส่วน 
ต่าง ๆ  มสี่วนร่วมในการ

- การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ไร ่

  ๐.๖๑     ๐.๕๔ 
 

    ๐.๓๔           -           - สนง.ทสจ. 
กระบี ่

 ๒.๒ (๓)  แผนแม่บทรองรับ
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 



 
- ๘๘ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

และสิ่งแวดล้อม 
ในระดบัพื้นที่ เพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
 

จัดการสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
๒. เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตสำนึกให้กับผู้ร่วม
กิจกรรม ให้เห็น
ความสำคญัของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม้
และการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว
เพื่อดดูซับกา๊ซคาร์บอน- 
ไดออกไซดส์าเหตุของ 
โลกร้อน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ - 
๒๕๙๓ 

โครงการ “เก๊าไม้ของเฮา” ๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับตัวเมืองเชียงใหม่ 
๒. เพื่อแก้ไขปัญหา 
ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเป็น
ประจำทุกป ี
เป้าหมาย  
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ในตัวเมืองเชียงใหม่ 
เป็นร้อยละ ๓๐ หรือ
เพิม่ต้นไม้ขนาดกลาง

- ปลูกต้นไม้ เพิ่มพ้ืนท่ี 
สีเขียวในเขตเมือง 
๒,๘๗๐ ตร.ม. 
บริเวณแนวฝั่ง 
สะพานนวรัฐ และ
สะพานรัตนโกสินทร์ 
ด้านทิศตะวันตก 
โดยพรรณไม้ที่นำมาปลูก
เป็นพรรณไม้ที่เลียนแบบ

        -           - ✓ ✓ ✓  สภาลมหายใจ หน่วยงาน 
และภาค
ประชาชน  

๒.๕ (๒)  https://region3. 
prd.go.th/topic/ 
news/10357 

https://region3.prd.go.th/topic/news/10357
https://region3.prd.go.th/topic/news/10357
https://region3.prd.go.th/topic/news/10357


 
- ๘๙ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

อย่างน้อย ๓๐๐,๐๐๐ 
ต้น  

นิเวศเดิมของแม่น้ำปิง 
และมีความสามารถ 
ในการช่วยกรองและ 
ดูดซับฝุ่นควัน PM2.5 
ได้แก่ ต้นกุ่มน้ำ จิกน้ำ 
บอน ตะแบกนา และ 
ไม้ยืนต้นในท้องถิ่น 
ที่ข้ึนใกล้ตลิ่ง 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๒.๖ การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับพ้ืนที่สีเขียว 

การจัดทำทะเบียนอนุรักษ์
ไม้ยืนต้นและไม้ใหญ่  
ในพื้นที่สำนักงาน    
ทรัพยากรน้ำภาค 2 
 

๑. เพื่อให้ทราบชนิด
และจำนวนของไมย้ืนต้น 
ในพื้นทีส่ำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 2 

- สำรวจต้นไม้ใหญ่ทีม่ี
อยู่ในพื้นที่ของสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 2 
- จัดทำแผ่นป้ายชื่อ 
พันธุ์ วงศ์ ของ 
ต้นไม้ใหญ่ทุกต้น 

        -          -          -           -          - สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
ภาค 2 

- 2.4 (1) -  

โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพืชที่เสี่ยงต่อ 
การสญูพันธ์ุ โดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน 

๑. เพื่อเป็นการสรา้ง
ความเข้มแข็งในการ 
รักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 
โดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 
๒. เพื่อศึกษาฟ้ืนฟู
ประชากรพืชที่เสี่ยง 

- สำรวจรวบรวมข้อมลู 
พันธุ์ไม้ที่เสีย่งต่อ 
การสญูพันธ์ุ  
- ศึกษาวิจัยเพาะ
ขยายพันธุ์ 

   ๑.๖๑     ๑.๔๕      ๑.๔๕      ๑.๔๕      ๑.๕๐ อ.ส.พ.  ๒.๕ (๒)   



 
- ๙๐ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ต่อการสูญพนัธุ์ในแหล่ง
อาศัยตามธรรมชาต ิ
๓. เพื่อสร้างเครือข่าย 
ภาคประชาชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ประชากรพืชทีเ่สี่ยง 

ต่อการสญูพันธ์ุ 

- นำไปคืนสู่ถิ่นกำเนดิ 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
- จัดอบรมและใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ ์
และเพาะขยายพันธ์ุพืช 
แก่ชุมชนเครือข่าย 

  



 
- ๙๑ - 

แนวทางท่ี ๓ เครื่องมือ กลไก เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว 

เป้าหมาย  (๑) มีเครื่องมือ กลไก เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
 (๒) มีการแปลงนโยบายและแนวทางด้านพ้ืนที่สีเขียวสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด (๑) มีเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 (๒) มีตัวอย่างการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว อย่างน้อย ๑ ตัวอย่าง 
 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๓.๑ การปรับปรุง เผยแพร่ และบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนด 

การยกเว้นภาษีเงินได ้
สำหรับบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ผู้บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุน
โครงการภาคีสนับสนุน 
ป่าชุมชน 

๑. เพื่อจูงใจให้มี
การบริจาคเพื่อ 
ป่าชุมชน 

- การยกเว้นภาษี
เงินได้สำหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลผู้บรจิาค
เงินเพื่อสนับสนุน
โครงการภาคี
สนับสนุนป่าชุมชน
ลดโลกร้อนของ 
ทส. โดยสามารถ 
นำเงินบริจาคมาหัก
เป็นรายจ่ายได้
เท่าที่บริจาค  
แต่ไมเ่กินร้อยละ ๒
ของกำไรสุทธิ ท้ังนี้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ กระทรวง 
การคลัง 

 ๓.๑ (๑) 
๓.๒ (๓) 

 ประกาศใน 
ราชกจิจา เมื่อวนัที ่
๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 



 
- ๙๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

การบริจาคตั้งแต่
วันท่ี ๑ มกราคม 
๒๕๖๑ - ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ๖๘๘)  
พ.ศ. ๒๕๖๒  

การกำกับดูแลและติดตาม
ผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน 
(ต้นยางนา - ต้นขี้เหล็ก) 
 

๑. เพื่อส่งเสริมรักษา
ต้นยางนาและ 
ต้นขี้เหล็กให้คงอยู่
กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

- กำกับดูแลการ 
ดำเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่และ
ลำพูน (ต้นยางนา - 
ต้นขี้เหล็ก) 
- สงวน รักษา 
อนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟ ู
บูรณะต้นยางนา - 
ต้นขี้เหล็ก ในเขต
พื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

    ๑.๕     ๑.๕ - - - สผ. - สสภ.๑ 
- สนง.ทสจ. 
เชียงใหม่ 

๓.๑ (๒)  - มาตรา ๔๕ แห่ง 
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๘ 
และขยายเวลา
บังคับใช้จนถึง  
๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ 
- ค่าใช้จ่ายปันส่วน
จากกจิกรรมภายใต้



 
- ๙๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการบริหาร
จัดการในพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

โครงการสินเช่ือรักษ์ป่าไมไ้ทย
ยั่งยืน (Go Green : Forest 
Credit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนให้เกษตรกร 
ที่ต้องการขยายหรือ
เพิ่มเตมิอาชีพด้าน 
ป่าไม้และ/หรือ
ปรับเปลีย่นอาชีพ 
เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 
๒. เพื่อเพ่ิมจำนวน
ต้นไม้ที่จะดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นแหล่งกักเก็บ 
ก๊าซเรื่อนกระจก  
สร้างสมดลุสิ่งแวดล้อม 
๓. เพื่อเพิ่มและฟื้นฟู
พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ
สำหรับผลติไม้เพื่อ 
การใช้สอยให้เพยีงพอ 
๔. เพื่อสนับสนุน
นโยบายรัฐในการ
แก้ปัญหาความ

- สนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อเปน็ค่าลงทุนและ
ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
ในการปลูกสวนปา่
หรือสนับสนุนการ
ปลูกสวนป่า วงเงิน
สินเช่ือรวม 
๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
- ระยะเวลาจา่ยเงินกู ้
ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๓ - 
วันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๘ กำหนดชำระ
คืนเงินกูไ้มเ่กิน ๑๕ ปี 
เว้นแต่มีเหตุพิเศษ 
ไม่เกิน ๒๐ ปี  
ปลอดชำระเงินต้น 
ได้ไม่เกิน ๕ ปีแรก 
นับแต่วันขอกู้เงิน 

     ธนาคาร 
เพื่อ
การเกษตร
และ 
สหกรณ์
การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

 ๓.๑ (๑)   ธ.ก.ส. จะจดัสรรเงินทุนจากการระดมทุน
ด้วยการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
(Green Bond) วงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้าน
บาท 



 
- ๙๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

 
 
 
 

เหลื่อมลำ้ การบกุรุก
ป่าไม้และใช้ประโยชน์
ในทางการเกษตร
จากท่ีดินว่างเปล่า 
๕. เพือ่เป็นผลิตภณัฑ์
สินเช่ือท่ีจัดหา 
แหล่งเงินด้วยการออก
พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green 
Bond) ที่มีความ
สอดคล้องของการใช้
เงินทุนและการจดัหา
แหล่งเงินทุน 
(Matching Fund) 

- ลงทุนการปลูก
สวนป่า  
 ปีท่ี ๑ - ๕   

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 
๔ ต่อปี  
 ปีท่ี ๖ - ๑๐ 

คิดดอกเบี้ย MRR - ๒ 
 ปีท่ี ๑๑ เป็น

ต้นไป คิดดอกเบี้ย 
MRR - ๑ (ปัจจุบัน 
MRR เท่ากับร้อยละ 
๖.๗๕ ต่อปี) 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๓.๒ การส่งเสริมการอนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตามแนวทางธนาคารต้นไม้และมาตรการจูงใจต่าง ๆ 

โครงการพฒันาธนาคารต้นไม ้
สู่ชุมชนไม้มคี่า 
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริม 
การปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้  
ตามแนวพระราชดำริ 
ปลูกป่า ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง 

- พัฒนาธนาคาร
ต้นไมสู้่มาตรฐาน
ชุมชนไม้มีค่า 
- สร้างผู้ประเมิน
มูลค่าต้นไม ้

     ธ.ก.ส. - ปม.  
- อบก. 
- สพภ. 

๓.๒ (๑)   ใช้งบประมาณของ ธ.ก.ส. 



 
- ๙๕ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

๒. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา 
ธนาคารให้ได้มาตรฐาน
ชุมชนไม้มีค่า 
๓. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการใช้
ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก 

- สร้างวิสาหกิจ
ชุมชนเพิ่มมูลค่า
จากผลติภณัฑไ์ม ้
- สนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก 

ก่อสร้างศูนย์การเรยีนรู ้
ด้านสิ่งแวดล้อมนอกโรงงาน
แห่งแรก โตโยต้าเมืองสีเขียว 
อยุธยา 

๑. เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้เข้าเยีย่มชม 
และประชาชนท่ัวไป 
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
๒. เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดเป็น

- ปรับปรุงพื้นที่
เรือนจำเก่าจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 
ที่ทรุดโทรมอยู่ใน
สภาพที่ด ี
- ติดตั้งระบบ 
การเรยีนรู้ภายใต ้
องค์ความด้าน
สิ่งแวดล้อมของ 
โตโยต้า ทั้ง 5 ด้าน 

 ๒๐.๐      ๗.๐      ๗.๐      ๗.๐      ๗.๐ บริษัท  
โตโยต้า 
มอเตอร์ 
ประเทศไทย 
จำกัด 

- เทศบาลนคร
พระนคร 
ศรีอยุธยา 
- มูลนิธิ
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อ 
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
(FEED) 

๓.๒ (๓) 
 

  



 
- ๙๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

สาธารณประโยชน์
อย่างแท้จริง 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสินเช่ือสีเขยีว 

๑. เพื่อสนับสนนุการ
ผลิตเกษตรอินทรีย ์
ทีไ่ดม้าตรฐานอาหาร
ปลอดภัย การใช้
พลังงานทางเลือก 
พลังงานทดแทน 
หรือพลังงานสะอาด 
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือ 
วิถีชุมชน 

- การให้เงินกู้สำหรับ
เป็นค่าใช้จ่าย
หมุนเวียนและ/หรือ
เพื่อเป็นค่าลงทุน 
ในการส่งเสริม 
การประกอบอาชีพ 
เกษตรหรือกิจการ 
ที่เกี่ยวเนื่อง 
การเกษตร 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

✓ ✓ ✓ ✓           - ธ.ก.ส.  ๓.๑ (๑)  https://www.baac.

or.th/th/content-

product.php 

การจัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือสวนสาธารณะ 
ที่อยู่ริมเขตทางสาธารณะใน
บริเวณที่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นมากและพาณิชย ์
ซึ่งประชาชานท่ัวไปสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้

๑. เพื่อปฏิบัตติาม
วัตถุประสงค์ของ 
ผังเมืองรวม รวมทั้ง
นโยบาย มาตรการ 
และวิธีดำเนินการ 

- บังคับใช้เป็น
กฎกระทรวงผังเมือง
รวมกรุงเทพฯ 
พ.ศ.... 

        -           -           - ✓ ✓ กทม.  
(สำนักการ
วางผังและ
พัฒนาเมือง) 

 ๓.๑ (๑) (ร่าง) กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวม
กรุงเทพฯ พ.ศ....  
คาดว่าจะประกาศ
บังคับใช้ในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

กลไกและมาตรการ
ในการเพิ่มพ้ืนท่ี 
สีเขียวโดยการให้ 
Incentives 
(แรงจูงใจใน
ลักษณะ FAR 
Bonus) 

https://www.baac.or.th/th/content-product.php
https://www.baac.or.th/th/content-product.php
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- ๙๗ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการส่งเสรมิกระบวนการ
เรียนรู้และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

๑. เพื่อเป็นการสรา้ง
จิตสำนึกของ 
ประชาชนให้เกิด 
ความรักความหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

- จัดกิจกรรม 
วันรักต้นไม้ประจำ 
ของชาติ  
- กิจกรรมบำรุง           
ดูแลรักษาต้นไม ้
- กิจกรรมปลูกต้นไม้
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

  ๐.๑๒     ๐.๑๒     ๐.๐๗     ๐.๒๐     ๐.๒๐ อ.ส.พ.  ๓.๒ (๓)   

โครงการธนาคารต้นไม ้ ๑. เพื่อการขยายพันธุ์ 
๒. การมสี่วนร่วมใน 
การจดัการเพิม่พื้นที ่
สีเขียวระหว่าง 
โรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง และ 
ผู้มีอุปการะคุณ  
๓. เพื่อการอนุรักษ์ 
ต้นไม้หายาก  

- ศึกษา วิเคราะห์  
หาข้อมูล  
- ประชาสัมพันธ์  
เชิญชวน  
- จัดทำทะเบียน 

          -             -             -             -             - โรงเรียน 
มหดิลวทิยา 
นุสรณ ์
(งานอาคาร 
สถานท่ี  
และยาน-
พาหนะ)  

งานกิจการ
นักเรียนและ 
สมาคม 
ผู้ปกครอง  
โรงเรียนฯ 
และสาขา 
วิชาชีววิทยา 

๓.๒ (๑)  ไมร่ะบุงบประมาณ
และปีท่ีดำเนินการ 

โครงการปลูกต้นไมไ้ว้ให้ลูก ๑. สรา้งจิตสำนึกให้
ประชาชนรักหวงแหน
ต้นไม้และป่าไม ้
๒. ปลูกฝังค่านิยม 
รักและหวงแหน

- จัดกิจกรรมปลกูป่า
ปลูกต้นไม้ยืนต้น 

  ๐.๐๑           -           -           -           - เทศบาล
เมืองกระบี ่

 ๓.๒ (๓)   



 
- ๙๘ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ทรัพยากรป่าไม ้
ให้กับเด็ก 
๓. เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้
และพื้นที่สีเขยีวใน
เขตเทศบาลให้มาก
ยิ่งข้ึน 

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๓.๓ การส่งเสริมการจัดทำผังชุมชนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและที่โล่งว่าง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

โครงการผลักดันการจดัทำ 
ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที ่
สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรม
ยั่งยืน 

๑. เพื่อจัดทำผังชุมชน 
เพื่อรักษาพื้นทีส่ีเขียว 
ในเมืองและในเมือง
อุตสาหกรรมยั่งยืน 
 
เป้าหมาย 
พื้นที่ EEC และพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรม 

- ศึกษา ทบทวน
วรรณกรรม 
- ประชุมหารือเพื่อ
จัดทำ (ร่าง) ผังชุมชน 
- จัดทำผังชุมชน  
แนวทางปฏิบัต ิ
และมาตรการ 

        -      ๖.๐           -           -           - สผ. - อปท. ใน 
เขตพื้นที่ EEC 
- ภาค
การศึกษา 

๓.๒ (๔)   

โครงการผลักดันการจดัทำ 
ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว
ในเมือง 

๑. เพื่อจัดทำผังชุมชน 
เพื่อรักษาพื้นทีส่ีเขียว 
ในเมือง 

- ศึกษา ทบทวน
วรรณกรรม 
- ประชุมหารือเพื่อ
จัดทำ (รา่ง) ผังชุมชน 
- จัดทำผังชุมชน  
แนวทางปฏิบัต ิ
และมาตรการ 

        -           -       ๒.๐       ๖.๐           - สผ. - อปท. 
- ภาค
การศึกษา  

๓.๒ (๔)   



 
- ๙๙ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

โครงการพัฒนาภมูิทัศน์
คลองเจรญิเฉลมิพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภเิษก 

๑. เพื่อการพัฒนา 
พื้นที่สวนสาธารณะ
คลองเจรญิให้เกิด 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจริง 
๒. เพื่อให้ชุมชนได้
พื้นที่สาธารณะที่ม ี
สิ่งแวดล้อมสวยงาม
ธรรมชาติกลางเมือง
สร้างอาชีพสร้าง
เศรษฐกิจให้กับชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศใจกลางเมือง 
ทีเ่ตม็ไปด้วยกิจกรรม 
ที่สรา้งสรรคด์ูแลและ
บริหารจดัการ โดย
ชุมชนซึ่งจะเป็น 
การลดภาระของ 
เทศบาลเป็นปอด 
หรือพ้ืนท่ีสีเขียว 

- ปรับปรุงพื้นที ่
คลองเจริญทั้งระบบ
ผ่านกระบวนการ
ออกแบบผังเมือง
บริเวณ (Masterplan) 
งานด้านสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรมให้
ตอบสนองความต้องการ
ด้านกิจกรรมของ
ชุมชนและเพิ่มเติม 
ด้านความงามภูมิทัศน์
ความปลอดภัย 
 
 

        -           -     15.๐           -           - เทศบาล 
นคร
อุดรธาน ี

 2.๓ (๑) 
๒.๔ (๒) 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-
2565) ของ
เทศบาลนคร
อุดรธาน ี



 
- ๑๐๐ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

ลดโลกร้อนสร้าง
ระบบสังคมทีส่ามคัคี
เกื้อหนุนกันเป็น
โครงการนำร่อง
ตัวอย่างแนวคิดการ
พัฒนารูปแบบใหม ่
คือบูรณาการ
วิชาการให้ถูกต้อง
ร่วมกับชุมชนและ
เทศบาลในการทำ
โครงการ 

โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด       
ระยะ 1 
 

๑. เพื่อจัดทำเครื่องมือ 
กลไกท่ีเหมาะสมใน
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานอนุรักษ์
ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 
ระดับจังหวดั โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
ตามข้อเสนอที่ 3  
ด้านการขับเคลื่อน 
(ระยะกลาง) ของ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

- ทบทวน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์
ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่าน
ชุมชนเก่าแห่งชาติ 
วิเคราะหเ์ครื่องมือ 
กลไกการขับเคลื่อน 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง 
ทบทวนทะเบียน
ย่านชุมชนเก่าเพื่อ
วิเคราะห์คัดกรอง 

        -           -     3.385 
 

          -           - สผ. หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ 

๓.๒ (๔)  หนึ่งในผลผลิตของ
การดำเนนิโครงการ 
มีการจัดทำแผนท่ี
ชุมชน ซึ่งมี
องค์ประกอบของ
ย่าน ประกอบด้วย  
- อาคารสำคญั 
- ที่หมายตา 
- ต้นไม้สำคญั และ
พื้นที่สีเขยีวของย่าน 
ฯลฯ 



 
- ๑๐๑ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ย่านชุมชนเก่า 
ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี
รับทราบ เมื่อวันท่ี 
10 ตลุาคม 2560 
ในพื้นที่นำร่อง ๒ พื้นที ่
ได้แก่ จังหวดัตรัง 
(ภาคใต้) และ 
จังหวัดจันทบุรี  
(ภาคตะวันออก) 
๒. เพื่อสร้างองค์
ความรู้ความเข้าใจ 
และเสรมิสมรรถนะ
องค์ความรู้ด้าน 
การบริหารจัดการ
ย่านชุมชนเก่าให้แก่
ภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

นำไปสู่การจัดทำ
ประกาศพ้ืนท่ี 
ย่านชุมชนเก่า 
- จัดประชุมระดับ
จังหวัด เพื่อช้ีแจง 
และประชุมหารือ
เชิงปฏิบัติการระดม
ความเห็น ชุมชน 
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น ภาคี
เครือข่าย เพื่อ
ร่วมกันจัดทำ
ประกาศพ้ืนท่ี 
ย่านชุมชนเก่า  
- สำรวจและเก็บ
ข้อมูลพื้นที่ 
ย่านชุมชนเกา่ นำไป
วิเคราะห์ ประเมิน
คุณค่า องค์ประกอบ
สำคัญของย่าน 
ในด้านต่าง ๆ  
- จัดทำรายละเอียด
ข้อมูลองค์ประกอบ



 
- ๑๐๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

สำคัญ ในลักษณะ
บัญชีรายชื่ออาคาร 
สถานท่ีสำคญัที่มี
คุณค่า พร้อมทั้ง 
นำข้อมูลลงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของ 
แต่ละย่าน แยกเป็น
รายจังหวัด  
- จัดทำประกาศ
ย่านชุมชนเก่า 2 
จังหวัด เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือ กลไก
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานอนุรักษ์
ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า
ต่อไป 

โครงการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด       
ระยะ 2 
- การจัดทำแผนและผัง 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า 

๑. จัดทำแผนและ
ผังการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ย่านชุมชนเก่า 14 
ย่าน ในพื้นที่นำร่อง  
๒ พ้ืนท่ี ได้แก่ 
จังหวัดตรัง (ภาคใต้) 

- ศึกษา รวบรวม 
ทบทวนข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่าน
ชุมชนเก่า ทั้งของ

        -         -          -    5.0 
 

          - สผ. หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่ 

๓.๒ (๔)   



 
- ๑๐๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

จะได้แผนการจัดการพื้นท่ี 
สีเขียวของย่าน 

และจังหวัดจันทบรุี 
(ภาคตะวันออก) 
โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน  
เพื่อเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนการอนรุักษ์
ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า
สู่การปฏิบัติในเชิง
บูรณาการร่วมกบั
หน่วยงานระดับ
จังหวัด หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น และ
ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
๒. จัดกิจกรรม/
โครงการนำร่อง 
เพื่อเป็นต้นแบบให้
เห็นเชิงประจักษ์
สำหรับการขยายผล
ในพื้นที่อ่ืนต่อไป    

สำนกังานฯ และของ
ประเทศต่าง ๆ 
- สำรวจ และเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังวิเคราะห์ 
ประเมินคุณคา่ 
และวิเคราะห์
ศักยภาพของพื้นที่ 
เพื่อดำเนินการ
จัดทำแผนและผัง
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ย่านชุมชนเก่า 14 
ย่าน 
- จัดประชุมระดับ
จังหวัด เพื่อช้ีแจง 
ประชุมหารือเชิง
ปฏิบัติการระดม
ความเห็นตอ่ร่างแผน
และผังการอนุรักษ์
ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 
รายย่าน (14 ย่าน) 
รวมทั้ง คัดเลือก
กิจกรรมนำร่องจาก



 
- ๑๐๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

แผนการอนรุักษ์และ
ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 
- จัดกิจกรรมนำร่อง 
ในแตล่ะย่าน เพื่อให้
เห็นผลที่เปน็รปูธรรม    

   



 
- ๑๐๕ - 

แนวทางท่ี ๔ ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังทางสังคม 

เป้าหมาย  (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวตามบริบทเมือง องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (๒) เชื่อมโยงกลุ่มทางสังคมเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว 

ตัวชี้วัด (๑) มีการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 (๒) มีเครือข่ายพื้นท่ีสีเขียว เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและนวัตกรรมด้านพ้ืนที่สีเขียว 
 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
แนวทางปฏิบัติงานที่ ๔.๑ การรักษาชนิดพรรณพืชและสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

๑. เพื่อสร้างและ
รวบรวมองค์ความรู้ 
ส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานใน
การสร้างจิตสำนึก 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา 

- ถอดบทเรียน 
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน/ศูนย์การ
เรียนภมูิปัญญาไทย 
และจัดพมิพ์หนังสือ
เผยแพร่องค์ความรู ้
- จัดทำฐานข้อมูลครู
ภูมิปัญญาไทยท่ี
รวบรวมองค์ความรู ้
ภูมิปัญญาไทย ๙ ด้าน 
- ถอดบทเรียน 
ศูนย์การเรียน 
ภูมิปัญญาไทย 
ที่สร้างสรรค์

๐.๑๖ ๐.๑๗ ๐.๑๘ - - อพ.สธ. สำนักงาน
เลขาธิการ 
สภาการ 
ศึกษา (สกศ.) 
(สำนักมาตรฐาน
การศึกษา 
และพัฒนา 
การเรยีนรู้) 
 

๔.๑ (๑) 
๔.๑ (๒) 

 - แผนแม่บท 
โครงการ อนุรักษ์
พันธกุรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) - สกศ. 
ระยะ ๕ ปีท่ีหก 



 
- ๑๐๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
นวัตกรรมด้วย 
แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 
เป้าหมาย 
สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ทุกแห่ง 

1. เพื่อสนองพระราช 
ดำริ ในโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริฯ  
2. เพื่อสนับสนุนให้ 
สถานศึกษาในสังกัด  
สอศ. ร่วมสนอง  
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
3. เพื่อส่งเสริม 
การสร้างจิตสำนึก 
ให้นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรและบุคคล
ทั่วไปมีความเข้าใจ 
ถึงความสำคัญและ 
ประโยชน์ของ

- ดำเนินกิจกรรม
ตามกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานตาม
แผนแม่บทโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
ในระยะ 5 ปีท่ีหก 
(ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2564) 
โดยดำเนินกิจกรรม
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้  
   สอศ. สนับสนุน
ให้สถานศึกษาใน
สังกัด ดำเนินกจิกรรม
ตามกรอบแนวทาง 

๑๗.๕ ๒๙.๔ ๒๙.๕ ๔๐.๐ ๔๕.๐ อพ.สธ. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

  แผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราช -
กุมารี (อพ.สธ.) 
ระยะ 5 ป ี
ทีห่ก (ตุลาคม
2559 - 
กันยายน  
2564) 



 
- ๑๐๗ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
ทรัพยากรไทย  
ภูมิปัญญาไทย 
โดยเฉพาะให้มีการ 
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
และ การนำไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
4. เพื่อส่งเสริมให้เกดิ 
ความร่วมมือและ 
การทำงานในเชิง
บูรณาการ  
ในหน่วยงาน และ
ระหว่างหนว่ยงาน 

การดำเนินงานของ 
อพ.สธ. จำนวน  
8 กิจกรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรม ปกปัก
ทรัพยากร    
(2) สำรวจเก็บ
รวบรวม ทรัพยากร 
(3) ปลูกรักษา
ทรัพยากร  
(4) อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร   
(่5) ศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร 
(6) วางแผนพัฒนา
ทรัพยากร 
(7) สร้างจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
(8) สนับสนุนการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร  
- การประชุม 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และจัดนิทรรศการ  



 
- ๑๐๘ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
การดำเนินกิจกรรม 
โครงการฯ 
- สนับสนุนให้มีการ 
บูรณาการร่วมกบั 
กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ/องค์การ
เกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร/ี 
ลูกเสือ/ชมรมใน 
สถานศึกษา 
- การนิเทศติดตาม
การดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

โครงการแหล่งน้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชสุดาฯ  

1. เพื่อบรรเทาและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย 
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

- เพิ่มปรมิาณ 
น้ำต้นทุน และ
กระจายน้ำไปสู ่
พื้นที่เป้าหมาย  

-  ๑๔.๕๓ 
 
 ๓๖.๔๕ 

 
  ๒๘๘.๙ 

 
- กรมทรพัยากร

น้ำ 

สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
ภาค 

4.1 (2) - - ปี พ.ศ. 2562  
จำนวน 3 แห่ง 
- ปี พ.ศ. 2563  
จำนวน 4 แห่ง 
- ปี พ.ศ. 2564  
จำนวน 10 แห่ง 



 
- ๑๐๙ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

ในการกักเก็บน้ำ
และระบายน้ำ 
3. เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ต้นทุนสำหรบัการ
อุปโภคและบรโิภค 
4. เพื่อประโยชน์
ของพื้นที่การเกษตร 

 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

๑. เพื่อสร้างความ
เข้าใจและทำให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ 

- อบรมให้ความรู้
กับประชาชน 
ในตำบลตาช ี

- - ๐.๐2 ๐.๐2 ๐.๐2 อบต.ตาช ี - ปตท.  
- We Park  
- Big Trees 
- เครือข่าย
พันธมิตร 

๔.๒ (2)  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ตาช ี

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชดําริ โดยการไฟฟ้า
ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
(อพ.สธ. - กฟผ.) 

๑. ให้เข้าใจและ 
เห็นความสําคัญ 
ของพันธุกรรมพืช
และทรัพยากร  
๒. ให้ร่วมคดิ 
ร่วมปฏิบัติิ  
จนเกิดประโยชน์ถึง 
มหาชนชาวไทย  

- ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ ดําเนิน
โครงการภายใต ้
๕ กิจกรรม บริเวณ
พื้นที่เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า ดังนี ้
(๑) กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร  

๑.๗๐ ๒.๐๖ ๔.๐๑ ๔.๐๑ - การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศ
ไทย 

   - แผนแม่บท  
อพ.สธ. ระยะ ๕ ป ี
ที่หก (๑ ตุลาคม  
๒๕๕๙ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔)  
กลุ่มส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากร  



 
- ๑๑๐ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
๓. ให้มีระบบขอ้มูล 
พันธุกรรมพืชและ 
ทรัพยากร สื่อสารกัน 
ได้ทั่วประเทศ  
 
เป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาบุคลากร 
อนุรักษแ์ละพัฒนา 
ทรัพยากร 
พันธุกรรมพืช และ
ทรัพยากรใหเ้กิด
ประโยชน ์
ถึงมหาชนชาวไทย 
 

 จัดทําและ
ซ่อมแซมป้ายแนว
เขตพื้นท่ี อพ.สธ. -
กฟผ. และเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ  
 จัดกิจกรรม

สร้างและซ่อมแซม
ฝายชะลอน้ำ 
 จัดทําแนว

ป้องกันไฟป่า  

(๒) กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร  
 จัดกิจกรรม

ปลูกรักษาพืชอาหาร  
พืชสมุนไพร และ 
พืชหายากทอ้งถิ่น 
จํานวน ๑๒,๗๘๘ ตน้ 
 จัดทําและ

ปรับปรุง เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ 
รวมทั้ง จัดทําปา้ย
แสดงข้อมลูพรรณไม้
และทรัพยากร  

- งบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ เป็น
งบประมาณ 
ที่ใช้ในการ
ดำเนินงานจริง  
- งบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ เป็น
งบประมาณตาม 
แผนแม่บทฯ 



 
- ๑๑๑ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
 เพาะขยาย 

พันธุ์และแจกจา่ย
กล้าไม้ท้องถิ่น  
ใหแ้ก่หนว่ยงาน 
ตา่ง ๆ และชุมชน 
(๓) กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร   

   - จัดทําขอ้มูล
พรรณไม้และข้อมูลนก 
เพื่อจัดเก็บเป็น 
ฐานข้อมูล และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
http://www.egat. 
co.th/egatrspg/  
(๔) กิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร  
 เผยแพร่

ความรู้ และ
เสรมิสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ผ่าน 
ศูนย์เรียนรู ้



 
- ๑๑๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
ราชานุรักษ์ กฟผ. 
เขื่อนศรีนครินทร์   
โดยมผีู้สนใจเข้า
เยี่ยมชม ศูนยเ์รยีนรูฯ้ 
จํานวน ๑๕,๒๖๓ คน 
(๕) กิจกรรมพเิศษ
สนับสนุนการอนรุักษ์
ทรัพยากร 
 สนับสนุน

เงินทุนทูลเกล้าฯ 
ถวาย เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของ อพ.สธ. 
 จัดกิจกรรม 

อบรมให้ความรู ้
เพื่อเสรมิสร้าง 
จิตสํานึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ให้แก ่อปท. โรงเรียน 
และเจา้หนา้ที่ ของ 
อพ.สธ - กฟผ.  
 จัดงาน 

ประชุมวิชาการและ
จัดแสดงนิทรรศการ



 
- ๑๑๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
สวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทอ้งถิ่น 
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โครงการการขับเคลื่อน 
และขยายผลโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่: 
กิจกรรมหลักที่ 5 ขบัเคลือ่น
และขยายผลโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดเชียงใหม่ 
(อพ.สธ. - ชม.) 
กิจกรรมย่อยที่ 5.4  
การปกปักรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ตามแนวพระราชดำริฯ 
 

๑. เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมการ
ดำเนินงานการสนอง
พระราชดำริฯ และ
เผยแพร่การ
ดำเนินงานตาม
พระราชดำร ิในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ให้
บรรลุวตัถุประสงค ์
๒. เพื่อขยายผล
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
3. เพื่อขยายผล
โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

- จัดอบรมสมัมนา
เชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างความรู้
ด้านปกปักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตาม
แนวพระราชดำริฯ 
และคัดเลือกอาสา 
สมัครปกปักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน 
- จัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรา้ง
ความรู้ด้านปกปัก
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพื่อ

        -       ๑.๙                    -           -           - สนง.ทสจ.
เชียงใหม ่

- รร.บ้าน 
แม่ตะมาน  
ต.กื้ดช้าง  
อ.แม่แตง  
- อบต.กืด้ช้าง   
ต.กื้ดช้าง  
อ.แม่แตง  
- รร.บ้าน 
ป่าไม้แดง  
ต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเกด็  
- รร.บ้านไร ่
ต.บ้านแหวน 
อ.หางดง  

๔.๑ (๒)  งบประมาณจาก
ยุทธศาสตร์จังหวดั 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๒ 



 
- ๑๑๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
 ส่งเสริมให้เกิดการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามแนวพระราชดำริฯ 
และคัดเลือก
อาสาสมัครปกปัก
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
ในสถานศึกษา 
- ลาดตระเวน 
สำรวจ ปกปัก
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน 
- สนับสนุนสถาน-
ศึกษา ในการสำรวจ 
และจัดทำรหสัพิกัด
ของทรัพยากร 

โครงการการขับเคลื่อน 
และขยายผลโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่: 
กิจกรรมปลูกปา่เฉลมิพระเกยีรติ
เนื่องในวโรกาสอันสำคัญของ
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว และ 

๑. เพื่อเป็นการสรา้ง
ความตระหนักถึง
ความสำคญัในการ
น้อมนำแนวทาง 
ตามพระราชดำริฯ  
ในทุกมิติมาประยุกต ์
ใช้ในชีวิตประจำวัน  

- เลอืกพื้นทีส่ำหรบั 
จัดกิจกรรม 
- ติดต่อประสานงาน
ชุมชนและผู้นำท้องถิ่น
และร่วมสนับสนุน 
สิ่งอำนวย 
ความสะดวกต่าง ๆ 

    ๐.5       ๑.๙                    -           -           - สนง.ทสจ.
เชียงใหม ่

- รร.บ้าน 
แม่ตะมาน  
ต.กื้ดช้าง  
อ.แม่แตง  
- อบต.กื้ดช้าง   
ต.กื้ดช้าง  
อ.แม่แตง  

๑.๒ (๒)  งบประมาณจาก
ยุทธศาสตร์จังหวดั 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 



 
- ๑๑๕ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
พระบรมวงศานุวงศ์  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การดำเนินงานการ
สนองพระราชดำริฯ 
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีการน้อมนำหลักการ
ทรงงานตาม
พระราชดำริฯ มาใช้
ในการดำเนินชีวิต
และการพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อใหเ้กิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

- จัดเตรยีมสถานท่ี 
จัดซื้อกล้าไม ้
ขนาดใหญ่ต่าง ๆ 
และวัสดุเกษตร 
พร้อมจ้างเหมาขุดหลุม
พร้อมฝังกลบ 
- ดำเนินการจดั
กิจกรรม เช่น  
การอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ  
การสนับสนุน
สถานศึกษาสำรวจ
และจัดทำรหสัพิกัด
ของทรัพยากร 
เป็นต้น และสรปุผล
การดำเนินการ 
- ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

- รร.บ้าน 
ป่าไม้แดง  
ต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเก็ด  
- รร.บ้านไร ่
ต.บ้านแหวน  
อ.หางดง  

ศูนย์การเรียนรู ้
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และความยั่งยืน 
“ชีวพนาเวศ” 

๑. เพิ่มปริมาณ 
พื้นที่สีเขียว 
๒. ปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

-รวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการบริหาร
จัดการพื้นที่สเีขียว  

๐.๙๘ ๐.๑๘ ๐.๒๐ - - บริษัท  
โตโยต้า 
มอเตอร์ 
ประเทศไทย 
จำกัด 

มูลนิธิ
สิ่งแวดล้อม
ศึกษา  
เพื่อการพัฒนา

๔.๑ (๑) - (๔) 
๔.๒ (๑) 

 https://www.toyo

ta.co.th/cheewa-

panavet/ 

https://www.facebook 

.com/pg/ศูนย์ 

https://www.toyota.co.th/cheewa-panavet/
https://www.toyota.co.th/cheewa-panavet/
https://www.toyota.co.th/cheewa-panavet/
https://www.facebook.com/pg/ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน
https://www.facebook.com/pg/ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน


 
- ๑๑๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
- เพิ่มศักยภาพการ
เป็นต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ในรูปแบบ
ธรรมชาติศึกษาที่
ภาคอุตสาหกรรม
เป็นผู้สมัครใจ และ
เป็นเจ้าของพื้นที ่
- เพื่อปลูกฝังจติสำนึก
ในด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่ผู้เข้าศึกษา 
ดูงานและผู้เข้าร่วม
หลักสตูรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 
- เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์
อันดีของบริษัท 
โตโยต้าฯ ในงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม  
งานด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลาย

- ปลูกป่านิเวศ 
ในโรงงาน และ 
ทุกภาคส่วนท่ีสนใจ 
- สนับสนุนกล้าไม ้
ในการเพิ่ม 
พื้นที่สีเขียว                  

อย่างยั่งยืน 
(FEED) 

การเรียนรู้ 

ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและ 

ความยั่งยืน “ชีว

พนาเวศ” 

se@toyota.co.th 

https://www.facebook.com/pg/ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน
https://www.facebook.com/pg/ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน
https://www.facebook.com/pg/ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน
https://www.facebook.com/pg/ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน


 
- ๑๑๗ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
ทางชีวภาพ และ
การให้บริการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
เพื่อร่วมสร้าง
เยาวชนรุ่นใหม่ และ
คนรุ่นใหม่ ท่ีใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม   
- เพื่อสร้างและ
ส่งเสริมเครือข่าย
งานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
และเครือข่ายภาคี
ของบริษัทโตโยตา้ฯ  
ทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาต ิ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  
(โครงการไม้ดอกหอม   
ไม้เลื้อยดอกหอม และ 
ไม้ในวรรณคดี) 

๑. เพื่อการอนุรักษ ์
ไม้หายาก  
๒. เพื่อการต่อยอด 
โครงการในพระราชดำริ  
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้ 
ประโยชน์ในการเรยีน
การสอน 

- เพื่อการอนุรักษ์ 
ไม้หายาก  
- เพื่อการต่อยอด 
โครงการในพระราช 
ดำริ  
- เพื่อส่งเสริมการใช้ 
ประโยชน์ในการเรยีน
การสอน 

- - - ✓ ✓ โรงเรียน 
มหดิลวทิยา 
นุสรณ ์
(งานอาคาร 
สถานท่ี  
และยาน 
พาหนะ)  

สาขาวิชา 
ชีววิทยาฯ 

๔.๑ (๒)   



 
- ๑๑๘ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
การจัดทำสื่อเผยแพร ่
องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการพื้นที่สเีขียวในเมือง 

๑. เพื่อจัดทำสื่อ 
และเอกสารเผยแพร่ 
ความรู้ “พื้นที่สีเขยีว 
ในเมือง” 

- ศึกษา รวบรวม 
องค์ความรู้ด้าน 
การบริหารจัดการ 
พื้นที่สีเขียวในเมือง 
- จัดทำสื่อและ 
เอกสารเผยแพร ่
ในรูปแบบต่าง ๆ 

๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สผ.  ๔.๑ (๑)   

โครงการพัฒนาระบบการ
อนุรักษ์ และจัดการตัวอย่าง
พืชสำรอง   
(ดำเนินการรองรับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)) 

๑. เพื่ออนรุักษ์และ
รักษาชนดิพรรณพืช 
หายากที่เสีย่งต่อ 
การสญูพันธ์ุ และ 
ถูกคุกคาม 

- สำรวจรวบรวม 
พันธุ์พืช 
- เพาะขยายพันธ์ุ 
- จัดการตัวอย่าง 
พืชสำรอง 
- จัดปลูกเพิ่มเติม 

1.5๒ ๕.๑๐ ๔.๖๗ ๔.๖๗ ๕.๐๐ อ.ส.พ.  ๔.๑ (๒)   

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขยาย 
พันธุ์ไม้หายากและไม้พื้นถ่ิน 
 

๑. คุม้ครองและ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 
เพื่อสภาพแวดล้อม 
ที่ดีของเมือง 

- อนุรักษ์ฟ้ืนฟูขยาย 
พันธุ์ไม้หายากและ 
ไม้พื้นถ่ิน 

 ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. 
(สำนัก
ยุทธศาสตร์
และ
ประเมินผล)  

 ๔.๑ (๑)  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2556 -
2575) 

 



 
- ๑๑๙ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๔.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนทางเทคนิควิชาการเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว  

โครงการสวนแนวตั้ง ๑. เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
คาร์บอนต่ำ 
๒. เพิ่มพื้นทีส่ีเขยีว 
๓. สร้าง Land Mark 

- จัดทำสวนแนวตั้ง 
๙๐ ตร.ม. 

        -           -       ๐.๕           -           - มหา 
วิทยาลัย
มหิดล 
(กอง
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม)  

 ๔.๑ (๕)  แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
มหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

การจัดทำสื่อเผยแพร ่
องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการพื้นที่สเีขียว 

๑. เพื่อจัดทำสื่อและ
เอกสารเผยแพร ่
ความรู้ “พื้นที่สีเขียว 
ในเมือง” 

- ศึกษา รวบรวม
องค์ความรู้ด้าน 
การบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวในเมือง  
- จัดทำสื่อและ
เอกสารเผยแพร ่
ในรูปแบบต่าง ๆ 

    0.5           -         -           -           - เทศบาลนคร
อุดรธาน ี

 ๔.๑ (๑) 
1.1 (3) 

 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) 
ของเทศบาลนคร
อุดรธาน ี

โครงการอบรมรุกขกร ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสวนสาธารณะ  
มีความความรู ้ทักษะ 
ในการดูแล รักษา  
ตัดตกแต่งต้นไม ้
ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธาน ี

- อบรม ให้ความรู้  
และทักษะเกี่ยวกับ 
การดูแล รักษา  
ตัดตกแต่งต้นไม ้
- ปฏิบัติการตัดต้นไม ้
ในเขตเทศบาลนคร 
อุดรธาน ี

        -     0.03     0.03           -           - เทศบาลนคร
อุดรธาน ี

กฎบตัรอุดรธาน ี ๔.๑ (๔) 
 

  



 
- ๑๒๐ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
โครงการอาคารเทศบาลสเีขยีว ๑. เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี 

สีเขียวให้มากขึ้น  
๒. เพื่อปรับภมูิทัศน์
อาคารสำนักงาน 
ให้มีความรม่รื่น 
น่าอยู่ยิ่งข้ึน 
๓. เพื่อเป็นการอนุรกัษ์
พลังงาน โดยนำน้ำ 
ทีผ่่านการใช้แล้ว 
กลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสำนักงาน 
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
- จัดซื้อต้นไม้  
ดินปลูก กระถาง 
ต้นไม้ พร้อมขาตั้ง 
- จัดทำระบบรดน้ำ
ต้นไม้จากน้ำท่ีผ่าน 
การใช้แล้ว 
 

        -           -       1.0           -           - เทศบาล
นคร
อุดรธาน ี

 4.1 (๕)  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) 
ของเทศบาลนคร
อุดรธาน ี

โครงการจดัตั้งเขตอนรุักษ์
ธรรมชาตดิ้านทิศเหนือของ
มหาวิทยาลยั 

๑. เพื่อสงวนรักษา
พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ 
ดั้งเดมิของมหาวิทยาลัย 
ไว้เป็นพื้นที่เชิง
ประวัตศิาสตร์ และ
เป็นพื้นทีภ่าคสนาม
การศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาและ
พฤกษศาสตร ์

เป้าหมาย 
พื้นที่ ๑,๐๖๘ ตร.ม. 

- พัฒนาและ
ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว
และพื้นที่กิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัย 
มหิดล 

       มหาวิทยาลยั
มหิดล 
(กองกายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม)  

 ๔.๑ (๓)  แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหดิล 
: ศาลายา ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๘) 
- ไม่ระบุ
งบประมาณและ 
ปีท่ีดำเนินงาน 



 
- ๑๒๑ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
โครงการไม้ทรงคณุค่า ๑. เพื่อการอนุรักษ์

รักษาไมย้ืนต้น 
ไม้ใหญ่ที่มคีุณค่า 

- ศึกษา วิเคราะห์ 
ข้อมูล  
- จัดทำทะเบียน  
ข้อมูลเพื่อให้เป็น 
ความรู้  
- ตัด ตกแต่งกิ่ง 
เพื่อ ให้สวยงาม 
และเป็นประโยชน์ 
โดยรุกขกร หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

        -           -     ✓           -           - โรงเรียน 
มหดิลวทิยา 
นุสรณ ์
(งานอาคาร 
สถานท่ี และ
ยานพาหนะ)  

สาขาวิชา 
ชีววิทยาฯ 

๔.๑ (๑)   

โครงการการรักษาฟื้นฟู
ระบบรากและสร้างการ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่ 
- ลำพูนให้อยู่คู่ชุมชนอย่าง
ปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน 
 
งบประมาณโครงการ
๔,๙๗๔,๑๓๐ บาท 
 

๑. เพื่อสำรวจ 
ประเมินสภาพและ
กำหนดวิธีการฟื้นฟู
ดูแลรักษาตน้ยางนา
ถนนเชียงใหม่ - ลำพนู 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
๒. เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการฟื้นฟู
ระบบรากต้นยางนา 
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน 
๓. เพื่อส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ

แผนงานท่ี ๑  
- สำรวจ ประเมิน
สภาพ และกำหนด
วิธีการฟื้นฟูดูแล
รักษาต้นยางนา
ถนนเชียงใหม่ - 
ลำพูน ด้วยวิธีการ 
ที่เหมาะสม 
แผนงานท่ี ๒  
- พัฒนาการฟื้นฟู
ระบบรากต้นยางนา
ถนนเชียงใหม่ - 
ลำพูน 

   1.20     1.60     1.60           -           - มูลนิธิพัฒนา
ภาคเหนือ 
โดยเครือข่าย
เชียงใหมเ่ขียว 
สวย หอม   

- กองทุน
สิ่งแวดล้อม 
- อาสาสมัคร
อนุรักษ์ 
ต้นยางนา 
- อปท. 
- นักเรียน/
นักศึกษา 
- ประชาชนใน
ชุมชนสองข้าง
ทางถนนต้นยาง
สายเชียงใหม่ - 
ลำพูน 

๔.๑ (๔)   



 
- ๑๒๒ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
องค์กรภาคีฯ  
ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูต้นยางนา ถนน
เชียงใหม ่- ลำพูน 
 
เป้าหมาย 
- ชุดข้อมูลและสื่อ
เผยแพร ่
- เครือขา่ยอาสาสมคัร  
“สายตรวจยางนา” 
“หมอต้นไม้” 
“เยาวชนหมอต้นไม้”  
- แอปพลิเคชั่น  
เก็บข้อมูลประเมิน
ความเสื่อมโทรม 
ของต้นยางนา 
- การพัฒนานวัตกรรม
การฟื้นฟูระบบรากฯ 

- ต้นยางนาที่อยู่ใน
สภาพวิกฤติ บนถนน
เชียงใหม่ - ลำพูน 
ไดร้ับการฟื้นฟ ู

แผนงานท่ี ๓  
- ส่งเสริมกระบวน 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
องค์กรภาคีฯ 
ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูต้นยางนา ถนน
เชียงใหม่ - ลำพนู 



 
- ๑๒๓ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  

แนวทางปฏิบัติงานที่ ๔.๓ การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น พลังสังคม และสื่อออนไลน์ 

โครงการประกวดสวนมุม ๑. เพื่อเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวให้มากขึ้น 
๒. เพื่อส่งเสริม 
การเรยีนรู้และ 
อยู่ร่วมกับธรรมชาต ิ
อย่างมีสุขภาวะ 
 
เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
พื้นที่ ๘๘๙ ตร.ม. 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พื้นที่ ๑,๖๙๓ ตร.ม. 

- จัดประกวด 
การพัฒนาพืน้ที่ว่าง
หรือพื้นทีส่ีเขยีวเดมิ
ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น 

    ๐.๒       ๐.๒       ๐.๒           -           - มหาวิทยา- 
ลัยมหดิล 
(กองกายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม)  

 ๔.๒ (๒)  แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๒ 

การจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้
เรื่องอาคารเขียวผ่าน
ช่องทาง Facebook 

๑. เพื่อจัดทำสื่อ
และเอกสาร
เผยแพรค่วามรู้ 
เกณฑ์เบื้องต้น
อาคารเขียว 

- ศึกษา รวบรวม
องค์ความรู้ด้าน
การจัดการอาคาร
เขียวในประเทศไทย 
- จัดทำสื่อและ
เอกสารเผยแพร ่
ในรูปแบบต่าง ๆ  

   ๐.๕      ๐.๕      ๐.๕       ๐.๕       ๐.๕ สถาบัน
อาคารเขียว
ไทย 

 ๔.๑ (๑) 
๔.๒ (๒) 

  



 
- ๑๒๔ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
การจัดสวนหย่อมแนวตั้ง 
บริเวณหลังอาคารสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 2 

๑. เพื่อเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวและสร้าง 
ความสวยงาม 
ให้หน่วยงาน 

- จัดทำสวนหย่อม
แนวตั้ง โดยใช้พันธุ์ไม ้
ที่เหมาะสม 

        -           -           -     ๐.๐๒           - สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
ภาค 2 

 4.1 (5)   

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์ตลิ่งโดยรอบ
หนองเหล็ก ระยะที่ 1 

๑. เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาสภาพ
โดยรอบหนองเหล็ก 
ให้มีขอบเขตที่ชัดเจน
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
มากขึ้น 
๒. เพื่อให้ประชาชน 
มีทางเดิน วิ่ง และ 
ทางจักรยาน 
๓. เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
ระยะที่ 2 ให้เป็น 
สถานที่ออกกำลังกาย
ลานกิจกรรมพักผอ่น
สันทนาการและ
กิจกรรมอื่น ๆ 

- ก่อสร้างปรับปรุง 
สภาพภมูิทัศน์ตลิ่ง
โดยรอบหนองเหล็ก 
(ระยะที่ 1) ดังนี ้
   ถมดินเพิ่ม 
เพื่อให้มีพื้นที่กิจกรรม 
ใช้สอยเพิ่มเตมิ 
   ก่อสร้างกำแพง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
กันดินริมตลิ่งรอบ
บริเวณหนองเหล็ก 
   ก่อสร้างทางเดิน 
วิ่ง และลานกิจกรรม 

        -           -     40.๐     40.๐           - เทศบาล
นคร
อุดรธาน ี

 4.๒ (1)  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) 
ของเทศบาลนคร
อุดรธาน ี



 
- ๑๒๕ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
Green Bangkok 2030  เพิ่มปริมาณพื้นที ่

สีเขียว ภายในปี 
ค.ศ. 2030 ทั้ง
ปริมาณพื้นที่ร่มไม้
ต่อเมือง การเข้าถึง 
และพื้นที่สีเขยีวต่อ
ประชาชน  

- พัฒนาความร่วมมือ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 
- สำรวจและจัดหา
พื้นที่ท่ีมีความ
เหมาะสม 
- ออกแบบและจัดทำ
พื้นที่สีเขียวประเภท
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
พื้นที่สีเขียวประเภท
สวนสาธารณะ 
สวนหย่อม 

 ✓ ✓ ✓ ✓ กทม. - ปตท.  
- We Park  
- Big Trees 
- เครือข่าย
พันธมิตร 

๔.๒ (๑)  https://www. 
facebook.com/ 
pg/Green-
Bangkok-2030 
-109065890 
586621/ 
posts/ 

สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้
และการแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม (สำหรับผู้พิการทาง
ร่างกายและผู้ด้อยโอกาส) 

๑. เพื่อสร้าง 
ความตระหนัก 
ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรพืช  
สำหรับผู้พิการ 
ทางร่างกายและ
ผู้ด้อยโอกาส  
(เป็นการเชื่อมโยง
กลุ่มทางสังคมเพื่อ
สานพลังทางสังคม) 

- จัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความรู้ 
ความตระหนักรู้  
ด้านการอนุรักษ ์
และใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรพืช 
อย่างยั่งยืน สำหรับ 
นักเรียนและคร ู
ผู้ควบคุมจาก 
โรงเรียนศรสีังวาลย์ 
เชียงใหม่ รวมทั้ง 

   ๐.๐๗      ๐.๐๗      ๐.๐๗      ๐.๑๐      ๐.๑๐ อ.ส.พ.  ๔.๒ (๑)   



 
- ๑๒๖ - 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (ล้านบาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความ

สอดคล้อง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน กับมาตรการ แนวทางแก้ไข  
นักเรียนและคร ู
ผู้ควบคุมจากโรงเรียน
สอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรม 
ราชินูปถัมภ์  
จังหวัดเชียงใหม ่

 



- ๑๒๗ - 
 

บัญชีอักษรย่อช่ือหน่วยงาน 

ตัวย่อ ช่ือหน่วยงาน 

กทม. กรุงเทพมหานคร 
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทสม. อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ปตท. บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 
ปม. กรมป่าไม้ 
สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

สนง.ทสจ. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

สพภ. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
สสภ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
อ.ส.พ. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
อบก. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล 
อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อสส. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 



- ๑๒๘ - 
 

บรรณานุกรม 

กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สนิอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑. (๒๕๖๑, ๕ พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกษา. 
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๙ ก. หน้า ๑ - ๒. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (ม.ป.ป). เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการฝึกอบรมบุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจดัเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง . 
เอกสารประกอบอบรมเผยแพร่ความรู้และแนวทางปฏบิัตติามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

กระทรวงมหาดไทย. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระทรวงมหาดไทย .  
[สืบค้นวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓] จาก กระทรวงมหาไทย เว็บไซต์: 
http://122.155.1.141/upload/minisite/file_attach/229/5b1e24134b844.pdf  

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๖๓). [ออนไลน์] 
แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒). [สืบค้นวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓] จาก กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์: http://www.mnre.go.th/oic/th/information/ 
more/136/page/1 

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม. (๒๕๖๐). แผนปฏบิัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕.  
พิมพ์คร้ังที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด. 

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
(๒๕๖๒). แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีส่ีเขียวอย่างยั่งยืน . พิมพ์คร้ังที่ ๑. กรุงเทพมหานคร:  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก็อปปี้ ปร้ิน. 

ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. ๒๕๕๗. (๒๕๕๘, ๑๓ 
มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๘ ง. หน้า ๑๗ - ๓๔. 

ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑.  
(๒๕๖๑, ๑๓ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง. หน้า ๒๕ - ๒๖. 

โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move). (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. ความรู้พื้นฐาน. 
[สืบค้นวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓] จาก โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(SDG Move) ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เว็บไซต์: https://www.sdgmove.com/sdg-101/ 

  



- ๑๒๙ - 
 
ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐). (๒๕๖๑, ๑๓ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๕  

ตอนที่ ๘๒ ก. หน้า ๑. 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ. (๒๕๖๑, ๑๖ เมษายน).  
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก. (เล่มที่ ๓). หน้า ๑ - ๒. 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐).  
(๒๕๖๒, ๑๘ เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๑ ก. หน้า ๑. 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๘) พ.ศ. ๒๕๔๘. 
(๒๕๔๘, ๒๔ มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๘ ก. หน้า ๔ - ๗. 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๘) พ.ศ. ๒๕๖๒.  
(๒๕๖๒, ๑๒ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๗ ก. หน้า ๑ - ๓. 

พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐. (๒๕๕๑, ๘ มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา.  
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔ ก. หน้า ๙ - ๒๖. 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๒๙ พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ 
ก. หน้า ๒๗ - ๗๐. 

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓. (๒๕๔๓, ๑ ธันวาคม).  
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๔ ก. หน้า ๑ - ๒๔. 

พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙. (๒๕๔๙, ๘ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๓  
ตอนที่ ๙๒ ก. หน้า ๑ - ๑๔. 

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕. (๒๕๓๕, ๑๘ เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๒.  
หน้า ๖ - ๒๔. 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๙ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๘ ก.  
หน้า ๑ - ๑๔. 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒. (๒๕๖๒, ๑๒ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๖ 
ตอนที่ ๓๐ ก. หน้า ๒๑ - ๕๑. 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อกจิการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐. (๒๕๔๐, ๑๖ 
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๒ ก. หน้า ๑ - ๑๗. 

พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘. (๒๕๕๘, ๒๖ พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๒  
ตอนที่ ๔๔ ก. หน้า ๑ - ๘. 
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พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘. (๒๕๕๘, ๕ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๒  

ตอนที่ ๑๐๔ ก. หน้า ๑ - ๒๓. 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒. (๒๕๕๒, ๒๙ กันยายน).  
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง. หน้า ๑ - ๒๔. 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม . (๒๕๕๐). แผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย 
ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน . (ม.ป.ท.). 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม. (๒๕๖๐). แนวทางการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน. 
พิมพ์คร้ังที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.วี.ออฟเซ็ต. 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
(๒๕๖๐). [ออนไลน์]. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สดุ ที่ ทส ๐๒๐๔.๔/
๑๘๙๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เร่ือง ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อม คร้ังที่ ๑๔ [สืบค้นวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓] จาก สำนักความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์: http://www.cabinet.soc.go.th/ 
doc_image/2560/9932569822.pdf  

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. (๒๕๕๘). คู่มือผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร. (ม.ป.ท.). 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก   สรุปการประชุมหารือร่วมกับผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 
การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพือ่ขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว 
อย่างยั่งยืน 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจดัการพืน้ที่สีเขียว
  อย่างยั่งยืน” 

ภาคผนวก ค รายช่ือหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการจดัการ  
พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

  



ก๑ - ๑ 
 

สรุปการประชุมหารือมาตรการด้านการคลังเพื่อส่งเสริมพื้นทีส่ีเขียวในเมือง  
เพื่อประกอบการประชุมหารือกระทรวงการคลัง  

เพื่อการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีส่ีเขียวอย่างยั่งยืน” 
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
----------------------------  

 1. การประชุมหารือมาตรการด้านการคลังเพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง เพื่อประกอบการประชุม
หารือกระทรวงการคลัง เพื่อการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดกรพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”  
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายวีรนิต ฐานสุพร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. 
เป ็นประธานการประช ุมหารือ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พ ิมลเสถียร ผ ู ้ เชี่ยวชาญอิสระ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา นายสุนทร สถาพร ผู้ประกอบการ นางอรยา สูตะบุตร ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ นายสันติ 
โอภาสปกรณ์กิจ ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ นางสาวมัธยา รักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ 
สผ. และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมหารือ 1๒ คน 
 2. ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือมาตรการด้านการคลังเพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง เพื่อประกอบการ
ประชุมหารือกระทรวงการคลัง เพื่อการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สี เขียวอย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งที่ประชุมมีข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต ดังน้ี 

1) นิยามประเภทพื้นที่สีเขียว ประเภทที่ 6 “พื้นที่สีเขียวยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือรอการพัฒนา” 
ต้องดูความประสงค์ว่าหมายถึงอะไร ซึ่งมีข้อสังเกตว่าในทางผังเมืองกำหนดให้พื้นที่สีเขียวยังไม่มีการใช้ประโยชน์
เป็นพื้นที่เปิดโล่ง (Open Space) โดยพื้นที่เปิดโล่งน้ีจะไม่รวมกับพื้นที่รอการพัฒนา เน่ืองจากมีความเป็ นไปได้ว่ า 
ในอนาคตพื้นที่รอการพัฒนาอาจถูกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งอาจทำให้ไม่สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง 

2) การเข ้าถ ึงพ ื ้นท ี่ส ีเข ียวท ี่กำหนดในแนวทางการข ับเคลื ่อนการจัดการพื ้นที ่สี เขียวอย่างย ั่งยืน  
ต้องพิจารณาให้ชัดเจน เน่ืองจากพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนเข้าถึงไม่ได้ อาจเป็นพื้นที่รกร้าง  พื้นที่สาธารณะ 
ที่อยู่ไกล ๆ  หรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของทหาร ซึ่งพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่รกร้าง ดังน้ัน ต้องกำหนด 
การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวให้ชัดเจนว่าประชาชนสามารถเข้าถึงได้จริง ซึ่งอาจไม่แบ่งการเข้าถึงตามประเภทของ
พื้นที่สีเขียว โดยการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวอาจเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวของผงัเมืองได้ ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่สีเขียว
ของผังเมืองระดับภาคไม่ได้กำหนดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียว แต่มีการกำหนดถึงการเข้าถึงได้ของพื้ นที่สี เขียว  
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวทีก่ำหนดในแนวทางฯ ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๓) การสร้างมาตรการและกลไกในการส่งเสริมและรักษาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของรัฐ ได้แก่  
๓.๑) การสร้างมาตรการให้หน่วยงานดูแลรักษาพื้นที่สีเขยีว โดยการอาศัยกลไกการขับเคลือ่นจาก

อำนาจของรัฐเอง โดยใช้เทคนิคในการขับเคลื่อน อาทิ 
๓.๑.๑) สำนักงบประมาณมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในการสนับสนุนงบประมาณให้

หน่วยงานในการดำเนินการต่างๆ  ดังน้ัน สำนักงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่ นใ นก าร
บริหารจัดการพื้นที่สีเขียว แต่ท้องถิ่นก็ควรมีการจัดทำผังเมืองของตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณและใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งน้ี ควรมีแก้ไขมาตรการ/เงื่อนไขอย่ าง รัดกุม 
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เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถใช้งบประมาณในการดำเนินการในพื้นที่ของเอกชนได้ และหากท้องถิ่นใดมีการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวอาจได้รับงบประมาณเพิ่ม  

3.1.2) การแบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว โดยต้องอาศัย  
การสนับสนุนทางวิชาการในเร่ืองผังเมืองหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินจากองค์กรสาธารณะ เช่น สมาคมวิชาชีพ  
สาขาผังเมืองหรือสาขาภูมิสถาปตัยกรรม เป็นต้น และต้องอาศัยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยปฏบิัติสว่นกลาง 
เพื่อกระจายอำนาจไปสู่ทอ้งถิ่นในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขยีว 

3.๒) การสร้างแรงจูงใจทางสังคมในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว อาทิ  
๓.๒.๑) การมอบรางวัลให้กับท้องถิ่นเป็นงบประมาณหรือเงินทุนสนับสนุน พร้อมทั้ง

จัดลำดับท้องถิ่นที่มีการดูแลรักษาพื้นที่สี เขียวที่ดี รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ท้อ งถิ่นตั วอย่างที่ มี  
การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวทีด่ีเปน็เร่ืองที่สำคัญ และการประจาน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทอ้งถิน่อื่น ๆ  หันมาใส่ใจ
ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ปลูกต้นยางนาในถนนเชียงใหม่ -ล ำพูน  
ถนนสายประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นการช่วยกันดูแลรักษาและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว การประชาสัมพันธ์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปญัหาฝุน่ละออง PM2.๕ เป็นต้น  

3.2.2) การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่สามารถร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวได้ เช่น 
ร่วมมือกับแพทยสภาหารือประเด็นการปลูกต้นไม้ช่วยเร่ืองสุขภาพ ร่วมมือกับกลุ่ม Big tree ในการสร้าง  
ความเข้าใจให้กับผู้คนเกี่ยวกับเร่ืองต้นไม้ใหญ่ในเมือง เป็นต้น 

4) การกำหนดมาตรการทางภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
4.๑) ในการกำหนดภาษีต้องศึกษาก่อนว่าที่ดินเป็นทรัพยสิทธิประเภทใด ซึ่งทรัพยสิทธิที่ดิน

ประกอบด้วย ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ทรัพยสิทธิส่วนบุคคล อาทิ บ้านหรือที่อยู่อาศัย ๒) ทรัพยสิทธิแบบกรรมสิทธิ์ ร่วม 
อาทิ หมู่บ้านจัดสรร ๓) ทรัพยสิทธิของรัฐที่เปิดเป็นสาธารณะ อาทิ ถนน ทางเดิน และ ๔) ทรัพยสิทธิของรัฐ  
ที่เป็นราชการ โดยการเชื่อมโยงไปถงึการเข้าถงึของพืน้ที่สีเขยีวและยึดหลกัคนใช้ประโยชน์และคนได้ประโยชน์เปน็
ผู้จ่ายจากการเข้าถึงตามทรัพยสิทธิที่ดินน้ันๆ เช่น การปลูกต้นไม้ในบ้าน คนในบ้านเป็นคนใช้และได้ประโยชน์
โดยตรง แต่เมื่อเปิดประตูร้ัวคนนอกบ้านได้เห็นต้นไม้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการมอง (View) 
จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์และการได้ประโยชน์มีผลต่อการกำหนดภาษี เน่ืองจากมีรายละเอียด วิธีการจัดการ 
และการได้ประโยชน์ที่ต่างกัน 

4.๒) ระบบการคลังของประเทศไทย ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) รายได้ที่ได้มาจากการเก็บภาษี
ซึ่งเป็นการเก็บตามฐานภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ และ ๒) รายจ่ายของรัฐ อาทิ รายจ่ายประจำ รายจ่ายเพื่อ
การลงทุนใช้ในการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน หากมีการลดหย่อนภาษีในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขยีวต้องทำความตกลง
กับสำนักงบประมาณและสำนักตรวจเงินแผ่นดินในเร่ืองรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการลดหย่อนภาษี 

4.๓) ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีกฎหมายที่เกีย่วข้องหลายฉบบัที่สามารถเอาไปขยายผลตอ่การกำหนด
มาตรการทางภาษี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่า สามารถ
ตีความและปรับใช้ต่อการกำหนดมาตรการทางภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้อย่างไร 
และหากสามารถกำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีจากการดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวต้องระบุรายละเอียดในการ
ลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งการตรวจสอบหลักฐานในการลดหย่อนภาษีให้ชดัเจน อาทิ  
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4.๓.๑) ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 (๑) ลดอ ัตราหรือยกเว ้นเพื่อให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพของท้องที่บางแห่งหรือทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น หากมีการตั้งองค์กร มูลนิธิ ห รือ
กองทุนในการรักษาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ อาจได้รับการยกเว้นภาษีและสามารถรับบริจาคเงิน
จากบุคคลทั่วไปได้ ทั้งน้ี ผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย 

4.๓.๒) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548 มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่ง
ประมวลรัษฎากร สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเปน็
จำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 
หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้ จ่ ายเพื่อส นับสนุน
การศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของก ำไ รสุทธิ  
ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกฬีา 
ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร  

๕.๓.๓) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎาก ร 
(ฉบ ับที ่ ๔๙๘) พ.ศ.  ๒๕๕๓   มาตรา 3 ให ้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห ่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม 
ความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๒๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปน้ี
แทน “มาตรา  ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ และส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร 
สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม  กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ  
ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

5.3.๔) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559 มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม สำหรับกำไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ นำผลก ำไ รทั้งหมด  
ในแต ่ละรอบ ระยะเวลาบัญช ีไปลงท ุนในกิจการหรือใช้เพ ื ่อประโยชน์ของเกษตรกร ผ ู ้ยากจน คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ โดยไม่มีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข) 
และ (ง) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม หมายความว่า 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือ
การให้บริการ โดยมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่  หรือมีเป้าหมายในการจัดตั้งเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม    

5.3.5) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 632) พ.ศ. 2560 มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่ง
ประมวลรัษฎากรสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เป็น จำนวน 
สองเท่าของรายจ่ายที่ได้ จ่ายไปในการลงทุนสำหรับโครงสร้างพื ้นฐานหรือการพัฒนาและปรับปรงุแหล่ง
ท่องเที่ยวในชนบท 
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5.3.๖)  (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... หมวด 7 มาตรา 55 การลด
ภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ 
กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ให้กระทำได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจำนวน
ภาษีที่จะต้องเสีย 

5.3.7) พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก มาตรา ๑๓ บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ ไม่ใช้
บังคับแก่บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกน้ันเพื่อประโยชน์
ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์  

๕.๔) การจัดเก็บภาษีลาภลอย จากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลประโยชน์จากพัฒนา
พื้นที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะ ส่งผลให้ที่ดินโดยรอบมีมูลคา่เพิ่มสูงขึ้น  

5.5) การส่งเสริมภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจรักษาพื้นที่สี เขียวในที่ดินของตนเอง โดยการ
กำหนดมาตรการทางการคลังให้สามารถลดหย่อนภาษีได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
ด้วย ทั้งน้ี ควรมีระเบียบ/วิธีการการได้รับการยกเว้นภาษี เพื่อสนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติในการได้รับ
การยกเว้นภาษี 

๖) การสร้างมาตรการป้องก ันไม่ให ้ม ีการขอใช ้ท ี่ดินสาธารณประโยชน์ไปใช ้ทำประโยชน์อื่น  
ซึ่งปัจจุบันมีเงื่อนไข มาตรการ และข้อกำหนดควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง แต่ยังไม่มีการปฏิบัติ  
ทำให้ยังมีการขอใช้ดินสาธารณะประโยชน์ไปทำประโยชน์อื่นๆ เช่น มีการใช้ที่สาธารณประโยชน์เพื่อกิจการ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 

๗) การสร้างมาตรการด้านอื่น ๆ 
๗.๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงบประมาณควรหารอืเพื่อ

กำหนดรูปแบบและมาตรฐานการสร้างสวนสาธารณะที่ไม่ใช้สิ่งปลูกสร้าง ในการขอตั้งงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันมี
เพียงมาตรฐานสิ่งก่อสร้างเท่าน้ันที่ใช้เป็นข้อมูลกลางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งกำหนด
เกณฑ์ในการตรวจสอบการดำเนินการเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว  

๗.๒) การจัดทำแผนผ ังโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ( Planned unit development: PUD)  
เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ เพิ่มขึ้นมาใหม่จาก
ข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเดิม เช่น ในพื้นที่มีทั้งอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อาคารที่อยู่ อาศัย  
บ ้านเด ี ่ยว อาคารพาณิชย์ แผนผังโครงการก็จะเป็นการรวมแปลงที ่ด ินให้เกิดการดูแลร่วม และจัดการ 
ปันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียอย่างเท่าเทียมกัน  

๗.๔) Easement ซึ่งเป็นการรอนสิทธิ์ที่ดินแบบหน่ึง มีลักษณะคล้ายการเวนคืนที่ดินแต่ต่างกัน 
ที่การเวนคืนที่ดินกรรมสิทธิ์ (ชื่อโฉนด) เป็นของรัฐ ขณะที่ Easement กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของที่ดิน แต่รัฐ
ใช้ประโยชน์  

๗.๕) การโอนส ิทธ ิการพัฒนาพื ้นที่  (Transfer of Development Rights :TDR) เป ็นเรื่อง 
ที่เอกชนต้องหารือกัน แต่ภาครัฐต้องรับรองและต้องมีระบบ Database ในการตรวจสอบการโอนสิทธิก าร
พัฒนาพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบดังกล่าว 
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๗.๖) การจัดทำ Database เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการ
บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานรัฐ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยง านใดบ้าง  
ที่มีการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 

๘) การส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังทางสังคมในการรักษาพื้นที่สีเขียว อาจจะต้องหารือในเร่ือง
ของการตั้งกองทุนหรือพันธบัตรป่าไม้ ซึ่งเป็นเคร่ืองทางการเงินที่จะช่วยในการช่วยระดมทุนหรือท รัพยาก ร 
เพื่อเพิ่มและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 

9) การขอใช้พื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับการใช้ที่ราชพัสดุของกรมธ นา รักษ์ คว รออก
ระเบียบหรือกำหนดเงื่อนไขสำหรับภาคเอกชนในการขอใช้พื้นที่ในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการใช้
พื้นที่ของรัฐวิสาหกิจต้องหารือกับคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (Super Board) ให้กำหนด
นโยบายรัฐวิสาหกิจในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสดุ   

๑0) กำหนดการประชุมหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่ อน 
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ในคร้ังต่อไปประมาณวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 
  
 

เสร็จสิ้นการประชุมหารือ เวลา 15.00 น. 
------------------------------------ 

 



 

รายงานการประชุมหารือ 
เพื่อพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”  

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ช้ัน ๖  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-------------------------------------------------------- 5 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร      ผู้เชี่ยวชาญอิสระ  
๒. นางสาวดวงกมล คล้ายคลึง               สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
    ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านภาษี 
๓. นางสาวภารดี นาคสาย        สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10 

เศรษฐกรปฏิบัติการ 
๔. นายศราวุธ พรมพันห่าว     สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
    เศรษฐกรปฏิบัติการ 
๕. นางสาวปิยาพัชร ล้อจรัสศรีวงษ์      สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
    เศรษฐกรปฏิบัติการ  15 

๖. นางพิมอร ยิ้มประเสริฐ     กรมสรรพากร 
    นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ 
๗. นายนรินทร์ ภู่สุวรรณ      กรมสรรพากร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากร 
๘. นางสาวศุลลักษณ์ ศักดิ์เศรษฐ์     กรมธนารักษ์ 20 

    เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ 
๙. นางสาวมัธยา รักษาสัตย์      กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. 
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ     
๑๐. นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว     กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. 
      นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 25 

๑๑. นางสาวกัญติยา สดใส     กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. 
      นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัตกิาร 
๑๒. นางสาวกัญญ์ศิริ ใจมุ่ง     กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. 
      นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัตกิาร 
๑๓. นายดาวเด่น สุวรรณเชษฐ์     กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. 30 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔. นางสาวพชรภรณ์ คงดอน     กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๕. นางสาวนฤมล สว่างมณีเจริญ     กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ 35 

เปิดประชุม... 
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เปิดประชุมเวลา    ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
         นางสาวมัธยา รักษาสัตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
เน่ืองจากผู้อำนวยการกองสิ่งแวดลอ้มชมุชนและพื้นที่เฉพาะติดภารกิจ จึงได้มอบหมายเป็นประธานที่ประชุมแทน 5 

จากน้ัน ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เชี่ยวชาญอิสระและผู้แทนจากกระทรวงการคลังที่เข้าร่วมหารือในคร้ังน้ี  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องเพื่อทราบ 10 

๒.๑  แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอยา่งยั่งยืน  
   ฝ่ายเลขานุการฯ (นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว) ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน” เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถอนุรักษ์และ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมช นและ15 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง โดยแนวทางฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราว
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีมี
มติรับทราบ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของแนวทางฯ โดยย่อ ดังน้ี   

๑. วิสัยทัศน์ : เมืองและชุมชนน่าอยู่ มีภูมิคุ้มกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  20 

โดยมีพื้นที่สีเขียวยั่งยนืเป็นองค์ประกอบสำคัญ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ความเพียงพอ จัดให้มีพื้นที่สเีขียวที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยการวางแผน
และผังที่ดี รวมทั้งใช้การออกแบบเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเชิงสร้างสรรค์ที่ยังคงไว้ซึ่งความ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมือง25 

และโครงสร้างทางสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันยังสามารถดำรงไว้ซึ่งบริการทางระบบนเิวศ  
(ecosystem services) และความหลากหลายทางชีวภาพ  

๒.๒ ความสามารถในการเข้าถึง จัดให้มีการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวอย่าง
ทั่วถึง และประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

๒.๓ โครงข่าย จัดให้มีการเชื่อมต่อของพื้นที่สี เขียวและพื้นที่โล่ งเป็ นโครงข่ าย   30 

เพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการกระจายตัว 
๒.๔ ค ุณภาพ จัดให ้ม ีพ ื ้นท ี่สี เขียวที ่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี  

ไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเมือง ส่วนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติต้องได้รับการปกป้อง 
ฟื้นฟู ดูแลรักษา เพื่อคงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ทางธรรมชาติ บริการทางระบบนิเวศ  เป็นฐานทรัพยากรของคน 
ในชุมชน ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อความมั่นคงทางอาหารของเมือง 35 

๒.๕ ความยั่งยืน... 
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๒.๕ ความยั่งยืน การวางแผนและจัดการ โดยบูรณาการพื้นที่สี เขียวกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม การให้ความสำคัญกับเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนจัดใหม้ีเคร่ืองมือ กลไก 
การส่งเสริมงานวิจัย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้พื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรมและดำรง
อยู่อย่างยั่งยืน  

๓. เป้าหมาย ในระยะ ๒๐ ปี กำหนดเป้าหมาย ดังน้ี 5 

๓.๑ พื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือใช้
บริการได้ในภาพรวมของประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน 

๓.๒ พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ในเขตเมืองและชุมชน  
   ๑) เมืองขนาดใหญ่ ร้อยละ ๑๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง 
   (เทศบาลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 10 

  ๒) เมืองขนาดกลาง ร้อยละ ๒๐ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง  
   (เทศบาลเมือง) 
  ๓) เมืองขนาดเล็ก ร้อยละ ๒๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง 
   (เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล) 

๔. น ิยามและประเภทพ ื ้นท ี ่ส ีเขียว พื ้นท ี ่สี เขียว แบ ่งออกเป็น ๖ ประเภท ตาม15 

คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

๔.๑ พื้นที่สีเขียวสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สนามเด็ก
เล่น 

๔.๒ พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ ประกอบด้วย ๑) พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล  เช่น  
สวนในโครงการพัฒนาของเอกชน สวนในบ้านและอาคารพักอาศัย ๒) พื้นที่สีเขียวในสถาบนั เช่น สถาบันราชการ 20 

สถาบันการศึกษา แหล่งประวัติศาสตร์ และ ๓) พื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณูปการ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พื้นที่
รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย เขตท่าอากาศยาน  

๔.๓ พื้นที่สีเขียวที่เป็นร้ิวยาวตามแนวสาธารณูปการ เช่น พื้นที่ริมทางสัญจรทาง
บกบริเวณริมทาง เกาะกลางถนน เขตทางรถไฟ และพื้นที่ริมทางสัญจรทางน้ำ บริเวณริมแม่น้ำ คลองชลประทาน 

๔.๔ พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน เช่น พื้นที่สีเขียวที่ เป็นแหล่งผลิต25 

อาหารแก่ชุมชน ประเภท ไร่นา สวนผลไม้ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
๔.๕ พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ เช่น พื้นที่สีเขียวบนเนินเขา พรุ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ 
๔.๖ พื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือรอการพัฒนา เช่น พื้นที่สี เขียว  

ที่ปล่อยรกร้าง 
๕. แนวทางและมาตรการ ดังน้ี 30 

๕.๑ แนวทางที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่สี เขียว 
ซึ่งประกอบด้วย ๕ มาตรการ 

๕.๒ แนวทางที่ ๒ เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมี
ฐานทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ๕ มาตรการ 

๕.๓ แนวทาง... 
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๕.๓ แนวทางที่ ๓ เคร่ืองมือ กลไก เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สี เขียว  
ซึ่งประกอบด้วย ๒ มาตรการ 

๕.๔ แนวทางที่ ๔ ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้าง
พลังทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย ๒ มาตรการ 
 5 

มติที่ประชุม รับทราบสาระสำคัญในแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑  มาตรการด้านการคลัง เพ ื ่อสน ับสน ุนแนวทางการดำเน ินงานตาม “แนวทาง 
การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอยา่งยั่งยืน” 10 

   ฝ่ายเลขานุการฯ (นางสาวสรีุย์พร เกิดแก่นแกว้) ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่า  
๑. สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการจัด ก ารพื้ นที่สี เขียว อย่ า งยั่งยื น  
ที่ประชุมมีความเห็นให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการคลัง หารือร่วมกันในการ
พิจารณากำหนดมาตรการหรือกลไกในการรักษาและส่งเสริมพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ๑) มาตรการทางภาษีเพื่อให้15 

เอกชนเก็บรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒) มาตรการและกลไก  
ในการส ่งเสริมและรักษาพื ้นที ่สี เขียวในพื ้นท ี่ของรัฐ และ ๓) มาตรการป ้องก ันไม่ใ ห้มีการขอใช้ท ี่ดิน
สาธารณประโยชน์ไปใช้ทำประโยชน์อื่น นอกจากน้ี ที่ประชุมเห็นควรให้มีการพิจารณามาตรการชดเชยให้แก่
ประชาชนในพื ้นที ่ที ่เส ียสละ เป ็นพื้นที่รองรับน้ำเพ ื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ท ั ้งนี้ ที ่ประชุมมีมติมอบให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นไปพิจารณากำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว20 

ในที่ดินส่วนบุคคล  
๒. ที่ผ ่านมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได ้ม ีหนังสือแจ้งกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในประเด็นขอ้คิดเห็นของกระทรวงการคลังตอ่แนวทางฯ ดังน้ี ๑) กระทรวงการคลังไดม้ี
มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยู่แล้ว ๒) การพิจารณากำหนดมาตรการทางภาษีหรือมาตรการ
ทางการเงิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องปฏิบัติตามนัยมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่ง25 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๓) เห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกระทรวงการคลัง หารือร่วมกันในการพิจารณากำหนดมาตรการหรือกลไกในการรักษ าและ
ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวให้ได้ข้อยุติ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและบทบัญญัติตามนัยมาตรา ๒๗ 
และ มาตรา ๓๒  

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มได้มีหนังสือประสานกระทรวงการคลงั 30 

ขอประชุมหารือเพื่อพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สี เขียวอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะมาตรการเพื่อประโยชน์ในการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ มาตรการทางภาษี
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ดินส่วนบุคคล มาตรการและกลไกในการส่งเสริมและ รักษา
พื้นที่สีเขียวในที่ดินของรัฐ มาตรการป้องกนัไม่ให้มีการขอใช้ทีด่ินสาธารณะประโยชน์ไปใช้ทำประโยชน์อื่น เป็นต้น 

 35 

๔. สำนักงาน... 
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๔. สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมและศึกษา
ข้อมูลมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่กระทรวงการคลังให้ข้อคิดเห็นแล้ว มีความเห็น
สอดคล้องกับกระทรวงการคลังที่เห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่มีอยู่แล้วและสามารถนำมาใช้ในการ
สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางการขับเคลือ่นการจัดการพื้นที่สีเขียวอยา่งยั่งยนื  

๕. สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่งแวดล้อม ได ้จัดประช ุมหารือ5 

มาตรการด้านการคลังเพื่อส่งเสริมพื้นที่สี เขียวในเมือง เพื่อประกอบการประชุมหารือกระทรวงการคลัง เพื่อการ
ดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่  ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๖๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายฯ ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่ได้
จากการหารือดังกล่าวแล้วเห็นว่า มาตรการด้านการคลังที่มีศักยภาพในการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมพื้นที่สี เขียว  
ในเมือง มี ๒ ประเด็น ดังน้ี  10 

๕.๑ มาตรการที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ ๑) มาตรการทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ดินส่วนบุคคล อาทิ ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๘) พ.ศ. 
๒๕๔๘ มาตรา ๓ ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓ วิสาหกิจ
เพื่อสังคมในประเด็นของสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ มาตรา ๑๒ และ 
๑๓ และร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....  หมวด ๔ ๕ และ ๗ และ ๒) มาตรการและ15 

กลไกในการส่งเสริมและรักษาพื้นที่สเีขียวในทีด่ินของรัฐ ได้แก่ ประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัที่ 
๔๒๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบ ับที ่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบ ับที ่ ๖๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๔) รวมทั้ง พระราชบัญญัติภาษี
การรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....  

๕.๒ มาตรการในอนาคต ได ้แก่ (๑) มาตรการป ้องก ันไม่ให ้มีการขอใช้ที ่ดิน20 

สาธารณะประโยชน์ไปใช้ทำประโยชน์อื่น ซึ่งอาจต้องนำหลักการด้านการผังเมือง และการดำเนินงานตามหลัก 
Easement ซึ่งเป็นการรอนสิทธิ์ที่ดินแบบหน่ึง โดยที่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของที่ดิน แต่รัฐใช้ประโยชน์  
เข้ามาร่วมประยุกต์ใช้ และ (๒) มาตรการอื่นที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลฐานในการติดตามและประเมินผลการจัดการพื้นที่สีเขียว และมาตรการชดเชยให้แก่ประชาชนในพื้นที่  
ที่เสียสละ เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ  25 

ในการประชุมคร้ังน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นควรขอรับข้อมูลและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
จากกระทรวงการคลังทั้งมาตรการที่มีในปัจจุบันและมาตรการในอนาคต โดยเฉพาะวิธีการและรูปแบบในการ
ดำเนินงาน รวมถึงวิธีการเผยแพร่ และขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานในประเด็นที่กระทรวงการคลังเป็น
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในมาตรการและแนวทาง ภายใต้ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการ
พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ได้แก่ (๑) แนวทางที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการจัดการพื้ นที่สี เขียว 30 

มาตรการที่ ๔ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการเพิ่ม พัฒนา 
และดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ข้อ ๒) หน่วยงานรัฐเพิ่ม ดูแลบำรุงรักษา อนุบาลต้นไม้ใหญ่ 
ในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวตัวอย่าง และ (๒) แนวทางที่ ๓ เคร่ืองมือ กลไก เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและ
การจัดการพื้นที่สีเขียว มาตรการที่ ๒ นำระบบจูงใจหรือมาตรการทางเลือกมาใช้เพื่อสนับสนุนการเพิ่มและก าร
จัดการพื้นที่สีเขียว ข้อ ๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางธนาคารต้นไม้ ข้อ ๒) รัฐต้องมี35 

หน้าที่... 
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หน้าที่ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนเป็นพื้นที่สีเขียวบางประเภท 
อาทิ พื้นที่สีเขียวเพื่อป้องกันน้ำท่วม พื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดฟอกอากาศเสีย ฯลฯ และข้อ ๓) พัฒนาระบบ
จูงใจเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Cooperate Social 
Responsibility: CSR) หันมาใส่ใจและร่วมมือกันเพิ่มและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน 

ที่ประชุมได้พิจารณาและหารืออย่างกว้างขวาง โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 5 

สรุปได้ดังน้ี 
๑. มาตรการด้านการคลังที่มีศักยภาพในการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมพื้นที่สเีขียวในเมือง 

๑.๑ มาตรการที่มีในปัจจุบัน  
๑) มาตรการทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สี เขียวในที่ดิน  

ส่วนบุคคล อาทิ ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีโอกาสที่จะนำมาใช้ได้10 

และสามารถปฏิบัติได้ทันที ซึ่งในปัจจุบันมีการนำมาใช้แล้วและใช้มาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการใช้บ ริการ
สาธารณะ การบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จ 
ที่ระบุว่าบริจาคอะไรเป็นจำนวนเท่าไรมาใช้ในการลดหย่อนภาษี แต่บางมาตรการอาจทำได้ยากและไม่ เกี่ยวข้ อง
โดยตรงมากนัก เช่น ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งในทางปฏิบตัิเปน็ไป
ได้ยาก เน่ืองจากต้องได้รับการรับรองจากวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิสาหกจิเพื่อสังคมน้ันต้องได้รับการรับรองด้วย  15 

จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง  
๒) พระราชบ ัญญัติภาษ ีท ี่ดินและส ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจ
จัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ โดยภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำรายได้ดังกล่าวไปใช้ในการสนับสนุนการ20 

พัฒนาพื้นที่สีเขียว รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขยีว ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ ทั้งน้ี เห็นว่าพระราชบัญญัตฯิ 
ฉบับดังกล่าวเป็นมาตรการจูงใจในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากไม่มีภาระกับภาครัฐ และ
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางฯ เพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง ๓ ประเภท ได้แก่ สวนสาธารณะ พื้นที่
อรรถประโยชน์ และพื้นที่ที่ไม่มีการใชป้ระโยชน์ อาทิ การเก็บภาษีตามการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวประเภทหน่ึง กำหนดยกเว้นการเก็บภาษีใน ๓ ปีแรก เพื่อเป็นแรงจูงใจในการนำที่ดิน25 

ไปใช้ทำประโยชน์ด้านเกษตรกรรม และหลังจากน้ันจะเก็บภาษีในอัตราที่ช่วยเหลือเกษตรกร ขณะที่การเก็บ
ภาษีที่ดินประเภทพื้นที่รกร้าง ซึ่งไม่รวมพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่พักการเกษตร) พื้นที่เว้นว่าง (Buffer Zone ) 
และพื้นที่เขตปลอดภัยตามกฎหมายและระเบียบ กำหนดให้จัดเก็บภาษีสูงเท่ากับภาษีที่ดินประเภทพาณิ ชยกรรม 
และหากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีการทำอะไรจะปรับภาษีเพิ่มขึ้นอีกทุก ๆ ๓ ปี  ทั้งน้ี พระราชบัญญัติฯ ฉบับ น้ี
กำหนดบทยกเว้นภาษีสำหรับเอกชนที่ยนิยอมให้รัฐนำที่ดินไปทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ  30 

ทั้งน้ี พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการ
ออกระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการรับโอนมรดกที่เป็นที่ดินที่ใชเ้พื่อเป็นบ้านพักอาศัย โดยหาก เจ้าของ
และผู้รับมรดกดำเนินการโอนมรดกดังกล่าวก่อนระเบียบและกฎหมายจะมีผลบังคับใช้  จะได้รับการลดภาระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ ๕๐ 

๓) มาตรการ... 
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๓) มาตรการผังเมือง ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชนที่บริจาคพื้นที่ว่าง
ให้เป็นพื้นที่สาธารณะมากกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิ น (FAR 
Bonus) โดยต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชน/โครงการมีพื้นที่อาคารเพิ่มขึ้นได้ 

๑.๒ มาตรการที่มีในอนาคต 
๑) มาตรการป ้องกันไม่ให้มีการขอใช้ที ่ด ินสาธารณะประโยชน์ไปใชท้ำ5 

ประโยชน์อื่น อาทิ การขอใช้พื้นที่สาธารณะสร้างศูนย์ราชการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมติคณะ รัฐมนต รี  
ที่รับทราบแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชมุชนเมืองอยา่งยั่งยนื โดยในแผนปฏิบัติการฯ 
กำหนดให้จัดทำพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถานทั่วไป อย่างน้อยร้อยละ ๓๐  
หรือการประย ุกต ์ใช้การประเมินผลกระทบส ิ ่งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment: EIA) 
โครงการเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 10 

๒) การดำเนินงานตามหลัก Easement หรือการที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้รัฐ
ใช้ประโยชน์พื้นที่บางส่วน โดยที่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของที่ดิน สามารถดำเนินการได้ตามมาตรา ๘ (๘) ของ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดว่า “ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่ว นที่ได้
ย ินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ ื่อสาธารณะประโยชน์ ท ั ้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง ื่อนไขที ่รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกำหนด” ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษี อาทิ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่สร้าง15 

พื้นที่สวนสาธารณะและเปิดให้สาธารณชนเข้าใช้ประโยชน์จะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษี  
๒. กรมธนารักษ์ได้มีการดำเนินงานในการสนับสนุนที่ราชพัสดุสำหรับโครงการ

จัดสร้างสวนสาธารณะทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหนังสือ กรมธนารักษ์  ด่วนที่สุด ที่  กค 
๐๓๑๐/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ สำหรับการดำเนินการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาพื้ นที่  20 

สีเขียวไว้เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพโครงการ ส่วนการกำหนดพื้นที่สีเขียวไว้ในเงื่อนไขการจัดห าประโยช น์  
ที่ราชพัสดุเพิ่มเติม อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดของภาคเอกชนและแรงจูงใจในการลงทุน 

๓. มาตรการชดเชยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่เสียสละ เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อ รักษา
สมดุลระบบนิเวศ สามารถนำพระราชบัญญัติภาษีท ี่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  มาประยุกตใ์ช้ได้ 
เน่ืองจากกฎหมายเปิดช่องไว้ให้ เช่น พื้นที่รองรับน้ำที่ไม่ได้มาจากอุทกภัย/ภัยพิบัติ อาทิ พื้นที่ต่ำ จะมีการ25 

กำหนดอัตราภาษีต่ำอยู่แล้ว รวมทั้งการประเมินราคาที่ดินของพื้นที่รองรับน้ำ จะประเมินตามคว ามลึกของ
น้ำ หากมีน้ำลึกเกิน ๓ เมตร ราคาประเมินค่อนข้างต่ำ เช่นเดียวกับราคาประเมินของพื้นที่ตาบอดที่จะมีราคาต่ำ 
สำหรับพื้นที่รองรับน้ำจากอุทกภัย/ภัยพิบัติ ที่ผ่านมาจะมีการออกกฎ/ระเบียบยกเว้นภาษี 

๔. การปฏิบัติตามนัยมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิ น 
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ การจัดทำหรือการดำเนินโครงการ หากก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือ30 

ภาระทางการคลัง ต้องจัดทำประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้ รับเสนอในการขออ นุมั ติต่อ
คณะรัฐมนตรี และต้องรายงานให้ทราบทุกปี สำหรับการยกเว้นหรือลดภาษีอากรใด จะกระทำได้แต่โดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมาย ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายน้ันเปิดช่องใหไ้ม่สามารถกระทำอย่างอื่นได้  

 

๕. การเพิ่ม... 
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๕. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเป้าหมายของแนวทางฯ เห็นควรขอความร่วมมือกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเงื่อนไขในการเพิ่มพื้นที่สีเขยีว
ในสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพได้ รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่
จัดเก็บภาษีที่ดินสามารถบริหารจัดการงบประมาณ โดยออกเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการ
สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ ทั้งน้ี เห็นควรมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดทำ5 

หล ักเกณฑ์และกำหนดรูปแบบการเพิ ่มพื ้นที่สี เขียว เพ ื ่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นเข้าใจและนำไป
ประยุกต์ใช้ 

๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการคลังมีแผนประชาสัมพันธ์ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและรู้วิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง
จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งน้ี หากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ10 

สิ่งแวดล้อมต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เร่ืองมาตรการด้านการคลังที่มีศักยภาพในการสนับสนุนเพื่อส่งเสริม
พื้นที่สีเขียวในเมือง สามารถดำเนินการได้ ขณะเดียวกัน เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้ประกอบการเสนอนโยบายและจัดทำแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแต่ละพื้นที่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถประสานขอข้อมูลผังที่ดินจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้ 

๗. การจัดสร้างและดูแลพื้นที่สีเขียวบริการ เช่น สวนสาธารณะ เน่ืองจากที่ผ่านมา 15 

มีการขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินการ แต่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วมีการปล่อยทิ้งร้าง ดังน้ัน จึง มี
ข้อสังเกตว่าควรมีการประเมินความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ด้วย 

๘. ปัจจุบันมีการนำแนวคิดไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาเป็นหลักประกันทางธุ รกิ จ
ได้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์  เพื่อการออม การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศไทยส่งผลต่อการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้อีกทางหน่ึงด้วย 20 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม โดยสรุปได้ว่า  
๑) มาตรการด้านการคลังในปัจจุบันที่ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง ได้แก่ ประมวลรัษฎากรว่ าด้ วย

การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒) มาตรการด้านการคลังและมาตรการด้านผังเมืองที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปได้ที่จะ25 

ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมืองในอนาคต ได้แก่ การดำเนินการตามหลัก Easement ซึ่งเป็นการรอนสิทธิ์ที่ดิน
แบบหน่ึง โดยที่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของทีด่ิน แต่รัฐใช้ประโยชน์  

๓) มาตรการด ้านธ ุรก ิจท ี่ม ีศักยภาพส่งเสริมพื ้นท ี่สี เขียวในเมือง ได ้แก ่ กฎกระทรวง
กำหนดให้ทรัพย ์ส ินอ ื ่นเป ็นหล ักประก ันทางธ ุรก ิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให ้ไม ้ย ืนต ้นเป ็นทรัพย ์สิน 
ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันได้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และในปัจจุบันมีไม้ยืนต้นจำนว น 30 

๕๘ ชนิด ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่าที่กำหนดให้เปน็ทรัพย์สิน 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ  

   ไม่มี 
 35 
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ปิดประชุมเวลา    ๑๖.๐๐ น. 
 

 
         นางสาวกัญติยา สดใส   

นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว 5 

         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

         นางสาวมัธยา  รักษาสัตย์ 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   



 

รายงานการประชุมหารือ 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร  

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ช้ัน ๖  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-------------------------------------------------------- 5 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ทำหน้าที่ประธาน 

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 

๒. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร สำนักงานนโยบายและแผน 
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชมุชนและพื้นที่เฉพาะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๓. นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว สำนักงานนโยบายและแผน 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔. นายนพพร จรุงเกียรติ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 15 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๕. นางสาวฐิติชญาภรณ์ สิทธิสอน กรมทางหลวง 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
๖. นายเผชิญ คงทุง กรมทางหลวงชนบท 

นายช่างโยธาอาวุโส 20 

๗. นายกิตติวัฒน์ แป้นย้อย กรมทางหลวงชนบท 
นิติกร 

๘. นายสิริชัย ที่ดี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓ 25 

๙. นายพิรุณ อยู่สุข การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
รักษาการหัวหน้าแผนกตดิตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒ 

๑๐. นายชาติชาย ฟักน่ิม การรถไฟแห่งประเทศไทย 
พนักงานเทคนิค ๘ 30 

๑๑. นายจิระวัฒน์ สุขสมธรรม การรถไฟแห่งประเทศไทย 
พนักงานเทคนิค ๖ 

๑๒. นายเอนก โคตรพรมศรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม 

๑๓. นาย... 35 
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๑๓. นายพีรวัส ทองประไพ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
หัวหน้าแผนกจัดการการใช้พื้นที่ ๑ 
กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๑ 

๑๔. นายกฤษฎา จันทรเสนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
วิทยากร ๗ 5 

๑๕. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณเมฆ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
นิติกร ๖ 

๑๖. ว่าที่ร้อยตรีกังวาน จันทร์ประเสริฐ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  กรุงเทพมหานคร 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง  
การจราจรและขนส่ง 10 

กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
๑๗. นายกิรทัต เจิมจรุง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  กรุงเทพมหานคร 

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑๘. นายณัฐ คงธนะมงคล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  กรุงเทพมหานคร 15 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑๙. นายบุญฤทธิ์ น่ิมนวล สำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

๒๐. นายธันวิทย์ ธัญพรจรนนท์ สำนักการจราจรและขนส่ง  กรุงเทพมหานคร 20 

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการระบบราง 

๒๑. นายวีรวัฒน์ ช่อไสว สำนักการจราจรและขนส่ง  กรุงเทพมหานคร 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

๒๒. นายกิตติกูร วิเศษสุมน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  กรุงเทพมหานคร 25 

ผู้อำนวยการส่วนวางผังพัฒนาพื้นที่ 
๒๓. นางพัชรพรรณ ตรีเพิ่มทรัพย์ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  กรุงเทพมหานคร 

นักผังเมืองปฏิบัติการ 
๒๔. นายนำพล ออกฉิม  สำนักการโยธา  กรุงเทพมหานคร 

หัวหน้ากลุ่มงานบูรณะสะพาน 30 

และทางโครงสร้างพิเศษ 
๒๕. นายบรรจง บัวนาค สำนักการโยธา  กรุงเทพมหานคร 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
๒๖. นายยศพล บุญสม สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 

อุปนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 35 

๒๗. นาย... 
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๒๗. นายประสาน อิทธิพรกุล สำนักงานนโยบายและแผน 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
๒๘. นายวีรนิต ฐานสุพร สำนักงานนโยบายและแผน 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 

 ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน 
๒๙. นางชรินี สุวรรณทัต สำนักงานนโยบายและแผน 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓๐. นางสาวกัญติยา สดใส สำนักงานนโยบายและแผน 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  10 

๓๑. นางสาวกัญญ์ศิริ ใจมุ่ง สำนักงานนโยบายและแผน 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓๒. นางสาวนิชนันท์ ทองเด็จ  สำนักงานนโยบายและแผน 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓๓. นายดาวเด่น สุวรรณเชษฐ์ สำนักงานนโยบายและแผน 15 

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓๔. นางสาวนฤมล สว่างมณีเจริญ สำนักงานนโยบายและแผน 
 พนักงานจ้างเหมาบริการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
เปิดประชุมเวลา    ๑๓.๓๐ น. 20 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมหารือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพต าม
เส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร และเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงมุมมองการพัฒนาเมือ งใ นอ นาคต  25 

โดยพื้นที่สีเขียวถือว่าเป็นองค์ประกอบของเมืองที่มีประโยชน์ในการดูดซับมลพิษ เป็นแหล่งนันทนาการและ
พักผ ่อนหย่อนใจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี วัตถุประสงค์ของการประชุมวันน้ีเพื่อหารือการเพิ่ มพื้ นที่สี เขี ยว 
ที่มีศักยภาพตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว โดยที่
ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “แนวทางการขับเคลื่อนการ
จัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่  30 

๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเห็นชอบให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ซึ่งฝ่าย
เลขานุการฯ จะเรียนให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดและความสำคัญ รวมทั้ง แนวคิด วิธีการ การจัดการ และการ
วางแผนในเร่ืองพื้นที่สีเขียวในอนาคต และเรียนให้ที่ประชุมทราบว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม  
ได้จัดประชุม “โครงการเส้นบนสีขาว เส้นล่างสีเขียวในกรุงเทพมหานคร” โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเส้นทาง  

รถไฟฟ้า... 
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รถไฟฟ้าที่คำนึงถึงโครงสร้างเป็นหลัก ซึ่งมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนบางหน่วยงานได้เข้าร่วมประชุม  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 5 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องเพื่อทราบ 
๒.๑  แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอยา่งยั่งยืน  

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร) ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน” และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมคณะกรรมการ10 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติ การ
ประชุมฯ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว) ได้นำเรียนสรุปสาระสำคัญของ
แนวทางฯ โดยย่อ ดังน้ี   

 ๑. วิสัยทัศน์ 15 

 เมืองและชุมชนน่าอยู่ มีภูมิคุ้มกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพื้นที่สีเขียว
ยั่งยืน เป็นองค์ประกอบสำคัญ 
  ๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ ความเพียงพอ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยการ
วางแผนและผังที่ดี รวมทั้ง ใช้การออกแบบเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สี เขียวเชิงสร้างสรรค์ที่ยังคงไว้ซึ่ง20 

ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม สามารถรองรับการเจริญเติบโตของ
เมืองและโครงสร้างทางสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงไป ในขณะเด ียวกันย ังสามารถดำรงไว ้ซ ึ่งบริการทางระบบนิเวศ 
(ecosystem services) และความหลากหลายทางชีวภาพ  

 ๒.๒ ความสามารถในการเข้าถึง จัดให้มีการกระจายตัวของพื้นที่สเีขียวอยา่งทัว่ถงึ  
และประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 25 

 ๒.๓ โครงข ่าย จัดให้มีการเชื่อมต่อของพื้นที่สี เขียวและพื้นที่ โล่ งเป็ นโครงข่ าย   
เพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการกระจายตัว 

 ๒.๔ คุณภาพ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีไม้ยืนตน้ 
เป็นองค์ประกอบหลกั เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเมือง ส่วนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติต้องได้รับการปกป้อง ฟื้นฟู ดูแล
รักษา เพื่อคงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ทางธรรมชาติ บริการทางระบบนิเวศ เป็นฐานทรัพยากรของคนในชุมช น 30 

ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อความมั่นคงทางอาหารของเมือง 
 ๒.๕ ความยั่งยืน การวางแผนและจัดการ โดยบูรณาการพื้นที่สี เขียวกับ การ

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม การให้ความสำคัญกับเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนจัดใหม้ีเคร่ืองมือ กลไก 
การส่งเสริมงานวิจัย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้พื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรมและดำรง
อยู่อย่างยั่งยืน  35 

๓. เป้าหมาย... 
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 ๓. เป้าหมาย ในระยะ ๒๐ ปี กำหนดเป้าหมาย ดังน้ี 
 ๓.๑ พื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะ ที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงห รือใช้

บริการได้ในภาพรวมของประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน 
 ๓.๒ พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ในเขตเมืองและชุมชน  

   (๑) เมืองขนาดใหญ่ ร้อยละ ๑๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง 5 

   (เทศบาลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 
  (๒) เมืองขนาดกลาง ร้อยละ ๒๐ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง  
   (เทศบาลเมือง) 
  (๓) เมืองขนาดเล็ก ร้อยละ ๒๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง 
   (เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล) 10 

 ๔. นิยามและประเภทพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียว แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ตาม
คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

 ๔.๑ นิยามพื้นที่สีเขียว และพื้นที่สีเขียวยั่งยนื  
 พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่มนุษย์ส ร้างขึ้น หรือ
กำหนดขึ้นในเมืองหรือชุมชนปกคลุมด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก มีประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบ15 

นิเวศ การดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 พื้นที่สีเขียวยั่งยืน หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่มีพืชพรรณที่มีความหลากหลาย 
ทั้งชนิดและปริมาณ โดยมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลักและได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้คงอยู่อยา่ง
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมดุลทางระบบนิเวศ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ และเพิ่ม
องค์ประกอบของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในเมือง ชุมชน 20 

และผู้มาเยือน ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน 
 ๔.๒ ประเภทพื ้นท ี่สี เขียว แบ ่งออกเป็น ๖ ประเภท ตามคุณล ักษณะและการใช้

ประโยชน์ ได้แก่ 
 (๑) พื้นที่สีเขียวสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สนามเด็กเล่น  
 (๒) พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ ประกอบด้วย  25 

    ๑) พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล เช่น สวนในโครงการพัฒนาของเอกชน สวนใน
บ้านและอาคารพักอาศัย  

    ๒) พื ้นท ี ่สี เขียวในสถาบัน เช่น สถาบ ันราชการ สถาบ ันการศึกษา แหล่ง
ประวัติศาสตร์ 

    ๓) พื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณูปการ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พื้นที่รอบ  30 

บ่อบำบัดน้ำเสีย เขตท่าอากาศยาน เป็นต้น 
(๓) พื้นที่สีเขียวที่เป็นร้ิวยาวตามแนวสาธารณูปการ เช่น พื้นที่ริมทางสัญจร  

ทางบกบริเวณริมทาง เกาะกลางถนน เขตทางรถไฟ และพื้นที่ริมทางสัญจรทางน้ำ บริเวณริมแม่น้ำ คลอง
ชลประทาน 

(๔) พื้นที่สีเขียว... 35 
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 (๔) พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน เช่น พื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งผลิต
อาหารแก่ชุมชน ประเภท ไร่นา สวนผลไม้ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 (๕) พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ เช่น พื้นที่สีเขียวบนเนินเขา พรุ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ 
 (๖) พื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือรอการพัฒนา เช่น พื้นที่สีเขียว 

ที่ปล่อยรกร้าง 5 

 ๕. แนวทางและมาตรการ ดังน้ี 
  ๕.๑ แนวทางที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว 

 - สร้างและพัฒนาจิตสาธารณะในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวแก่ทุกภาคส่วน
ของสังคม 

 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบทบาทหน้าที่ของชุมชน ประชาชน เอกชน และ10 

เครือข่ายในการจัดการพื้นที่สีเขียว 
 - หน่วยงานภาครัฐ องค์กร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ส่งเสริมและ

ดำเนินการให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 - หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการ

ให้มีการเพิ่ม พัฒนา และดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน 15 

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการวางแผน จัดให้มี และ
บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและชุมชน 

 ๕.๒ แนวทางที่ ๒ เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมี
ฐานทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 

 - เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร 20 

 - เมืองสามารถรองรับภัยพิบัติ 
 - เมืองมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
 - เมืองมีพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะโดมความร้อนของเมือง 
 - เมืองมีพื้นที่สีเขียวช่วยบรรเทาหรือลดมลพิษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนไหว 25 

 ๕.๓ แนวทางที่ ๓ เคร่ืองมือ กลไก เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขยีว 
 - พัฒนา ปรับปรุงข้อกำหนดและมาตรการเชิงบังคับ เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง 

ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 - นำระบบจูงใจหรือมาตรการทางเลือกมาใช้เพื่อสนับสนุนการเพิ่มและการจัดการ

พื้นที่สีเขียว 30 

 ๕.๔ แนวทางที่ ๔ ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้าง
พลังทางสังคม 

 - สร้างองค์ความรู้ รวบรวม และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - เชื่อมโยงกลุ่มทางสังคมเพื่อสานพลังทางสังคม 

๖. ตัวอย่าง... 35 
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 ๖. ตัวอย่างพื้นที่ในการขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีส่ีเขียว  
 ตัวอย่างการพิจารณาหาพื้นที่ในการขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้ นที่

สีเขียว ได้นำ ๓ เคร่ืองมือหลัก ได้แก่ (๑) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (๒) ระบบ
ฐานข ้อมูลอ ิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ ่งแวดล้อมและพื ้นท ี่สี เข ียว ( Thai Green Urban: TGU) และ (๓) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ประกอบการจัดทำผังการใชป้ระโยชน์ที่ดิน โดย5 

เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น ภาครัฐ (เทศบาล) ประชาสังคม ภาคการศึกษา 
และภาคเอกชน เป็นต้น  

 สำนักงานนโยบายฯ ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ด้านพื้นที่สีเขียว โดยปรับปรุงพื้นที่ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นพื้นที่ทิ้งขยะ หรือพื้นที่สีเขียว ประเภทที่ ๖ พื้นที่สีเขียวรกร้าง
หรือพื้นที่รอการพัฒนา มาจัดทำเป็นพื้นที่นำร่อง ได้แก่ พื้นที่ริมถนนบริเวณริมแม่น้ำน่าน มาพัฒนาเป็นพื้นที่สี เขียว10 

ที่ยั่งยืน โดยปลูกพืชหลายระดับและหลายชนิดพันธุ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนตั้งแต่กระบวนการคิด การกำหนดพื้นที่ การดำเนินงาน รวมถึงการดูแลรักษาของหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาล) 
และคนในชุมชน โดยมีทุกภาคส่วนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ทั้งน้ี ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน คือ พื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา และปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุณหภูมิ และการเข้าถึง เป็นต้น ซึ่งจะนำปัจจัยต่าง ๆ มาประเมิน
เพื่อให้ได้พื้นที่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวต่อไป 15 

 ๗. (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีส่ีเขียวอย่างยั่งยืน 
 (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงาน

นโยบายฯ ยกร่างเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานตามมาตรการและตัวชี้วัดตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการ
จัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม โดย (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน หรือแผนปฏิบัติการ 20 

ได้กำหนดเป็นกรอบ ๔ แนวทางตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ โดยแบบฟอร์ม ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย การดำเนินงาน งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งสำนักงานนโยบายฯ ได้นำ
กิจกรรมโครงการของกรุงเทพมหานครที่กำหนดในแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภ ูม ิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ เสนอในแต่ละแนวทางเพื่อเป็นตัวอย่าง เช่น การก่อสร้างสวนสาธารณะ  
การปลูกต้นไม้ใหม่ ๑๐๐ ต้นต่อปี ตลอดแนวถนน ๔๐ สาย การปลูกต้นไม้การเพิ่มพื้นที่สี เขียวต ามค่ าพื้ นที่  25 

น้ำซึมผ่าน และการสร้างสวนหลังคาและกำแพงเขียว เป็นต้น โดยขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม  
ที่สำนักงานนโยบายฯ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และขอรับข้อมูล ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เพื่อสำนักงานนโยบายฯ จักได้นำไปใช้ประกอบการดำเนินงานต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบสาระสำค ัญของแนวทางการข ับเคล ื ่อนการจัดการพื ้นท ี ่ส ี เข ียวอย่างย ั ่งย ืนและ 30 

(ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง การจัดส่ง
ข้อมูลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม เสนอว่า เน่ืองจากเป็นการประชุมหารือเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพตามเส้นทางคมนาคมใน
เขตกรุงเทพมหานคร จึงขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนองานในภารกิจความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สี เขียว 
เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบและเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาพื้นที่ และการนำไปใช้ประกอบการจัดทำ5 

แนวทางปฏิบตัิงานเพื่อขับเคลือ่นการจัดการพื้นที่สเีขียวอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
๑. ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (นายสิริชัย ที่ดี) เรียนต่อที่ประชุมว่ าการ

รถไฟฟ้าขนส ่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มี การดำเนินงานเพื ่อ เพ ิ ่มพื ้นท ี ่สี เขียว  ตามมาตรการ 
การประเมินผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้ อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ท ี ่ ได้กำหนดไว้ สำหรับ 10 

การดำเนินการเร่ืองพื้นที่สี เขียวในระยะก่อสร้าง จะขอใช้พื้นที่บริเวณถนนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครและ
กรมทางหลวงเพื่อเปิดพื้นที่ในการทำงาน โดยต้นไม้ที่มีอยู่เดิมจะต้องทำการย้ายออกเพื่อรักษาต้นไม้ไว้และปลูก
ต้นไม้เพิ่มเติมเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ รฟม. จะส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมทางหลวงและกรุงเทพมหานคร 
ดังน้ัน ภายหลังการคืนพื้นที่จะเป็นสิทธิของกรมทางหลวงและกรุงเทพมหานครในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ต่อไป สำหรับการดำเนินงานภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รฟม. หรือผู้รับสัมปทาน จะดำเนินการตาม15 

ข้อกำหนดมาตรการในรายงาน EIA และรายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ ต่อไป 
 

 ๒. ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (นายเอนก โคตรพรมศรี) เรียนต่อที่ประชุมว่า  
(๑) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีการดำเนินงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียวตามมาตรการ EIA หลัง
ก่อสร้าง โดยจะมีการติดตามและรายงาน EIA พร้อมทั้งมีการประสานงานกับท้องถิ่นในการดูแล ซึ่งจะมีบางพื้นที่20 

ที่  กทพ. ด ูแลเอง หรือให้ผู ้รับสัมปทานดูแล แต ่บางพื้นที่จะมีชุมชนหรือหน่วยงานขอใช้พื ้นที่ของ กทพ.  
(๒) สนับสนุนหน่วยงานรัฐที่ขอใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครขอใช้พื้นที่ จำนวน
มากแต่ด ้วยข้อจำก ัดของหน่วยงานด ้านงบประมาณในการด ูแลและรักษาทำให้การขอใช้พ ื ้นที ่ลดลง   
(๓) สนับสนุนภาคเอกชนที่สนใจการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใต้ทางยกระดับของ กทพ. โดยมีเงื่อนไขประกอบ อาทิ 
สิทธิ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่ ข้อจำกัดของระเบียบและข้อบังคับ อัตราค่าเช่าหรือหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่  เช่น 25 

กรณีเอกชนเช่าทำพื้นที่สวนหย่อม สามารถให้เช่าในราคาถูก แต่ถ้าเช่าเพื่อกรณีอื่นคิดราคา ๓๐๐ - ๔๐๐ บาท
ต่อตารางวา หรือไม่คิดค่าใช้จ่ายในกรณีเป็นการขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน เช่น ลาน
กีฬาพัฒน์ ๒ มีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคเอกชน 
จึงมีการยกเว้นการคิดค่าเช่า เน่ืองจากมีหน่วยงานภาครัฐร่วมดำเนินการ เป็นต้น และ (๔) กทพ. มีแผนพัฒนา
พื้นที่ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของพื้นที่ในการพัฒนา ได้แก่ ความเหมาะสมของพื้นที่ ความปลอดภัย การเชื่อมต่อ 30 

และการเข้าถึงหรือการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะ 
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 ผ ู ้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( นายพีรว ัส ทองประไพ) เรียนเพิ ่มเติมต่อ 
ที่ประชุมว่า (๑) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  รับผิดชอบ ๘ เส้นทาง ๓ เชื่อมต่อ และพื้นที่ที่อยู่ใตเ้ขต
การทางพิเศษ โดยการดำเนินการด้านพื้นที่สีเขียว เป็นนโยบายหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(Corporate Social Responsibility : CSR) และการทำพื้นที่สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนวิสาหกิจ ซึ่ง กทพ.  
กำหนดตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางวาต่อปี ส่วนการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ทำสัญญาใช้พื้นที่กับหน่วยงาน5 

ต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล เป็นต้น หรือ
การทางพิเศษดำเนินการเอง ในปัจจุบันดำเนินการได้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตารางวา หรือคิดเปน็ร้อยละ ๓๐ ของ
พื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ ซึ่งนโยบายหลักของการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ อาทิ สวนสาธารณะ และ
ลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด จะมีทุกเขตของกรุงเทพมหานครที่มีเส้นทางของ กทพ. เช่น เขตพญาไท (สวนพญาไท
ภิรมย์) เขตปทุมวัน และเขตราชเทวี (ลานกีฬาพัฒน์ ๒) เป็นต้น ทั้งน้ี แผนพัฒนาการดำเนินการที่นอกเหนือจาก10 

พื้นที่สีเขียว ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ อยู่ระหว่างการ
สำรวจและจัดทำแผนแม่บท แต่มีข้อจำกัดของพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงสร้างทางพิเศษ ทำให้  
ไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งหมด รวมทั้ง ปัจจัยของระดับดินหรือพื้นที่นอกเมืองซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของพื้นที่  
ทั้งน้ี การพัฒนาพื้นที่จากเดิมที่ไม่มีการใชป้ระโยชน์เป็นพื้นที่ทีม่ีการใชป้ระโยชน์ ถือว่าเป็นนโยบายหลกัทีผู่้ว่าการ 
กทพ. กำหนด และในปัจจุบันพื้นที่ที่จะทำ คือ บริเวณถนนศรีสมาน เทศบาลนครปากเกร็ด พื้นที่ประมาณ 15 

๒,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ ตารางวา ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอการประเมิน ส่วนข้อมูลการดำเนินการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขยีว 
จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป (๒) ในกรณีที่หน่วยงานรัฐขอใช้พื้นที่ที่ กทพ. รับผิดชอบ จะพิจารณา
งบประมาณในการดูแลรักษาด้วย เน่ืองจากจะต้องมีการดูแลรักษาทุกปี โดยการขอใช้พื้นที่จะต้องทำเร่ืองขอ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือในเขตพื้นที่  
กทพ. ของกรุงเทพมหานคร และจะต้องยื่นรายละเอียด งบประมาณ และแผนการดูแลรักษา พร้อมทั้งการทำ20 

ข้อตกลงสัญญาการใช้พื้นที่ มีการตรวจสอบสัญญาใช้พื้นที่ทุกไตรมาส ทั้งน้ี มาตรฐานในการขอใช้พื้นที่ จะต้อง
ส่งแบบ อย่างน้อย ๕ ชุด สัญญาทุก ๕ ปี ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบในขั้นต่อไป จากน้ัน 
จะนำมาเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีไม่ผิดสัญญา จะต่อสัญญาให้ทุก ๆ ๕ ปี 

 

 ๓. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (นายนพพร จรุงเกียรติ) เรียนต่อ 25 

ที่ประชุมว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ทางจักรยานใน
ช ีว ิตประจำวัน และพัฒนาพื ้นท ี่รอบสถานีขนส่งมวลชน ( Transit Oriented Development: TOD) เพื่อ
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยไม่มีแผนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว และ สนข. มีหน้าที่ในการ 
ดูแผนโดยรวม ยกเว้นระบบราง ที่กรมการขนส่งทางรางจะดูแลทั้งหมด 

 30 

 ๔. ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายชาติชาย ฟักน่ิม) เรียนต่อที่ประชุมว่า (๑) การ
ทางรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ชัดเจน 
โดยส่วนใหญ่ รฟท. จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่ขอใช้พื้นที่ของ รฟท. เช่น ถนนกำแพงเพชร ๒ ๔ 
๖ และ ๗ เป็นต้น เบื้องต้น รฟท. มีการทำข้อตกลงกับกรุงเทพมหานครในการใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ 
และเน่ืองจาก รฟท. มีรูปแบบการเดินรถทางพื้นดิน จึงมีข้อจำกัดของพื้นที่และขนาดต้นไม้ ส่วนใหญ่จึงเป็นการ35 

ปลูกไม้พุ่ม... 
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ปลูกไม้พุ่มขนาดเล็ก (๒) รฟท. ให้การสนับสนุนสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครสำหรับขอใช้พื้นที่ปลูกต้นไม้
ทุกคร้ัง และ (๓) โครงการขนาดใหญ่มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับพักผ่อน เป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่มพื้นที่สี เขียว
ให้กับเมือง 

 
๕. ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท (นายเผชิญ คงทุง) เรียนต่อที่ประชุมว่า (๑) กรมทางหลวง5 

ชนบทมีการดำเนินการการเพิ่มพื้นที่สี เขียว โดยถนนทั่วประเทศไทย ๔๘,๐๐๐ กิโลเมตร (ถนนเดิม) และ ๒๐๐ 
กิโลเมตร (ถนนใหม่) มีการเสริมต้นไม้บริเวณไหล่ทาง และจัดทำสวนหย่อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง จัดทำ
สวนหย่อมในเมือง ซึ่งจะเสริมต้นไม้ในพื้นที่ที่มีชอ่งว่างของเกาะกลางถนน หรือบริเวณใต้สะพาน ที่อยู่ในเขตกรม
ทางหลวงชนบทรับผิดชอบ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำ อาทิ สะพานภูมิพล และสะพานพระราม ๗ รวมทั้ง ถนนราช
พฤกษ์ ที่ปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน ๗ เมตร และสวนหย่อม เป็นต้น ทั้งน้ี การทำถนนใหม่ จะต้องคำนึงถึง10 

ความปลอดภัย ภูมิทัศน์ ความร่มร่ืน และสภาพแวดล้อมเป็นหลัก ในปัจจุบัน มีการเพิ่มพื้นที่สี เขียวบริเวณ
สะพานข้ามแยก (สะพานข้ามแยกสถานีวุฒากาศ) และสะพานข้ามแม่น้ำ อาทิ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ 
และ (๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะปรับปรุงสวนหย่อม สะพานข้ามแยก สะพานข้ามแม่น้ำ และถนน อาทิ เชียงรากเชื่อม
จังหวัดปทุมธานี ให้แล้วเสร็จ ทั้งน้ี ถนนราชพฤกษ์ ที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ริมถนน ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการ
ด ูแลและต ัดต้นไม้ เพ ื ่อบำรุงผิวจราจรและความปลอดภัยท ุกปี โดยงบประมาณในส ่วนนี ้จะอยู่ในความ15 

รับผิดชอบของสำนักบำรุงทาง 
 

 ๖. ผู้แทนกรมทางหลวง (นางสาวฐิติชญาภรณ์ สิทธิสอน) เรียนต่อที่ประชุมว่า (๑) กรมทางหลวง
มีการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวตามมาตรการ EIA รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมป่าไม้ (สำนักงาน
จัดการทรัพยากรป่าไม้) ในประเด็นของการดูแลรักษาต้นไม้ทีอ่ยู่ในเขตทาง การล้อมตน้ไม้เพื่อยา้ยไปอนุบาล หรือ20 

ให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือโรงเรียนนำไปปลูกในลำดับต่อไป (๒) กรมทางหลวง ได้จัดทำคู่มือการปลูกและดูแลรักษา
ต้นไม้ในเขตทางหลวง โดยมีสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง ช่วยแนะนำตำแหน่งและระยะห่างที่ปลูก รวมทั้ง ชนิด
พันธุ์ไม้ โดยคำนึงถึงระยะของราก ความปลอดภัย และต้องไม่รบกวนสายตา ส่วนใหญ่จะออกแบบปลูกต้นไม้
ลักษณะทรงพุ่ม เน่ืองจากดูแลง่ายและทนต่อสภาพภูมิอากาศ (๓) การดูแลพุ่มไม้บริเวณเกาะกลางเป็นง าน  
ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงที่มีการกำกับดูแลโดยแขวงทางหลวงที่มีสำนักงานคลอบคลุมทั่วประเทศ  25 

จึงสามารถบำรุงรักษาพุ่มไม้ในเขตความรับผิดชอบได้อยา่งทั่วถึง และ (๔) ข้อมูลของแผนในการดูแลหรือเปา้หมาย
ในการเพิ่มพื้นที ่สี เขียวในเส้นทางสายใหม่ กรมทางหลวงจะนำข้อมูลส่วนนี้ไปศ ึกษาเพิ่ม เนื ่องจากมสีำนัก 
ที่เกี่ยวข้องหลายส่วน และจะขอนำไปหารือตอ่ไป 

 

 ๗. ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (นายธันวิทย์ ธัญพรจรนนท์ ) เรียนต่อ 30 

ที่ประชุมว่า สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียว ส่วนระบบรางที่รับผิดชอบ คือ รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS ในส่วนสัมปทาน) ส่วนต่อขยายส่วน ๑ คือ  
ส่วนที่ กทม. สร้างเอง และส่วน ๒ คือ รอการโอนคืนพื้นที่ช่วงสถานีแบร่ิงถึงสถานีสมุทรปราการ และสถานี
หมอชิตไปคูคต ทั้งน้ี การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงดำเนินการก่อสร้างโครงการ มีการดำเนินการตามมาตรการ EIA 
โดยสำนักการจราจรและขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการดูแลต้นไม้บริเวณใต้สถานี หรือเกาะกลางถนน35 

ภายหลัง... 
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ภายหลังจากที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
สำนักงานสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานเขตในแต่ละพื้นที่ 

 

 ๘. ผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (ว่าที่ร้อยตรีกังวาน จันทร์
ประเสริฐ) เรียนต่อที่ประชุม ดังน้ี  5 

 (๑) มาตรการด้านพื้นที่สีเขียวอยูใ่นยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมา 
โดยใช้ค่าเป้าหมายขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ๙ ตารางเมตรต่อคนเป็นตัวตั้ง และจะขับเคลื่อนเป้าหมายตามแนว
ทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของสำนักงานนโยบายฯ ที่ ๑๕ ตารางเมตรต่อคน ในวาระ
ต่อไป ทั้งน้ีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ถูกบรรจุในแผนกรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี รวมถึง แผนกรุงเทพมหานคร ๒๐ 
ปี ระยะต่าง ๆ  โดยมีสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงานเขต ๕๐ เขต เป็นหน่วยงานสนับสนุน 10 

ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานครมี ๖.๙๑ ตารางเมตรต่อคน พื้นที่สวน ๙๑ แห่ง ประมาณ ๔,๒๐๐ กว่าไร่  
สวนที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙ ตารางเมตรต่อคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ ของพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ถ ้าเท ียบพื้นที ่สี เข ียวท ั้งเมืองที่สามารถพัฒนาได้มีอยู ่ประมาณร้อยละ ๒.๕ ของพื้นที่
กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี กรุงเทพมหานครได้นำหลักและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่  15 

สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน” มาใช้ในการขับเคลื่อนและดำเนินงานมาประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง  
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครด้วย และคาดหวังว่า 
ผังเมืองรวมเฉพาะจะนำมาขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอนาคตต่อไป  

 (๒) การดำเนินงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อจำกัด  
ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถ้ามีความเป็นไปได้ ควรกำหนดเป็นเงื่อนไขในการ20 

ดำเนินการก่อสร้าง อาทิ การทำโครงสร้างพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ควรกำหนดพื้นที่และรูปแบบการ
ปลูกต้นไม้ลงในข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อเป็นกรอบให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตาม 
TOR เพื่อให้การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสอดคลอ้งกับต้นไม้ที่จะปลูกและลดการตัดต้นไม้ทิง้เมื่อมีการสร้างหรือ
ปรับปรุงโครงการในอนาคต เช่น การนำสายไฟฟ้าลงดิน หรืออาจกำหนดให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน เป็นต้น  

 (๓) การดำเนินการของกรุงเทพมหานคร คือ (๓.๑) กำลังเร่ิมทำภูมิทัศน์เมือง โดยมี25 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นพันธมิตรในการสร้าง แต่การพัฒนาภูมิทัศน์เมืองต้องมีการบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงาน ถ้า TOR กำหนดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไว้จะทำให้ง่ายต่อการออกแบบโครงสร้าง เน่ืองจากถ้าทำ
พื้นที่สีเขียวในบริเวณที่ไม่ได้มีการออกแบบ อาจจะทำให้รากต้นไม้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง หรือ ท่อที่มีอยู่
เดิม อีกทั้งถ้ามีการออกแบบภูมิทัศน์ภายใต้เส้นทางรถไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางจะสามารถปลู กต้ นไม้ยื นต้ นได้ 
เน่ืองจากไม่มีสายไฟฟ้าทำให้ต้นไม้โตเต็มที่ และความกว้างของคานรถไฟฟ้าที่บังแสงแดดที่แตกต่างกันจะทำให้30 

การเจริญเติบโตของต้นไม้แตกต่างกัน ในกรณีที่คานแคบ แสงแดดเข้าถงึทำให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ และ 
(๓.๒) การนำสายสื่อสารลงดิน โดยมีสำนักการจราจรและขนส่งเป็นผู้ดำเนินการ หลายเส้นทางที่ให้ผู้รับจ้างทำ  
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถพัฒนาและสง่เสริมการปลูกไม้ยนืต้นที่มีขนาดใหญ่ได้ แต่ถ้ามีการออกแบบภูมิทัศน์เมือง
จากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และดำเนินงานร่วมกันกับสำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนัก
การจราจรและขนส่ง จะส่งเสริมทำให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ corridor หรือย่าน และจะทำใหไ้ด้ภมูิทัศน์เมอืง35 

ที่สวยงาม... 
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ท ี ่สวยงาม (๓.๓) แผนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผลักดันการบ ูรณาการของหน่วยงานภายใน
กรุงเทพมหานคร การจัดระเบยีบทางเท้าซึง่มีสำนักการโยธาเปน็เจ้าภาพ ร่วมกับการประปานครหลวง การไฟฟ้านคร
หลวง และองค ์การโทรศ ัพท ์แห ่งประเทศไทย จัดทำข ้อกำหนดในการแก ้ไขป ัญหาเฉพาะทางเท ้า และให้มี 
การผลักดันการปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ทางเทา้ด้วย ในกรณีที่มีการปรับปรุงทางเทา้อยากใหม้ีข้อกำหนดใหป้ลกู
ต้นไม้ประกอบกับถนนที่นำสายไฟฟ้าลงดินแล้วมีโอกาสที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มขึน้ แต่จะมีเงื่อนไขระยะของท่อที่อยู่  5 

ใต้พื้นดินด้วย เน่ืองจากหากไม่ได้ออกแบบสำหรับปลูกต้นไม้ยืนต้น อาจจะทำให้ต้นไม้งัดกับท่อส่งผลให้ต้นไม้ล้มทับ
ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่อยากปลกูต้นไม้ใหญ่ แต่ถ้าหากมีการออกแบบภูมิทศัน์เมือง ออกแบบ
การวางท่อ การวางต้นไม้ จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เต็มที่ แข็งแรง ไม่ล้มหรือสร้างความเสียหาย  

 (๔) การดำเนินการการเพิ ่มและดูแลพื้นที ่สีเขียวจะมีความเป็นไปได ้มากยิ ่งขึ ้นถ้ามี 
การบูรณาการของหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลที่กำลังเร่งรัด10 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศ ตามที่กำหนดในยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี คือ “พัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในเมือง” 
ซึ่งมีหน่วยงานกรมป่าไม้สนับสนุนกล้าไม้ฟรีสำหรับปลูก หน่วยงานท้องถิ่นสามารถขอมาปลูกได้ ตัวอย่างการเพิ่ มพื้นที่
สีเขียวของประเทศจีน รัฐบาลจีนสั่งให้ทหาร ๖๐,๐๐๐ คน ปลูกต้นไม้คนละ ๒ ต้น ภายใน ๑ ว ัน รวมจำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ ต้นต่อวัน เป็นต้น อีกทั้งมุมมองแนวคิดว่า “เมือง คน ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมที่ดี” จะเป็นเมืองที่มี
คุณค่าและส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึน้ กรณีที่ตัดต้นไม้ควรตัดในบริเวณที่ใช้เทา่น้ัน  15 

 (๕) หากมีความเป็นไปได้ สำนักงานนโยบายฯ ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้พัฒ นาหรือ
ปรับปรุงพื้นที่ว่างในส่วนราชการ โดยเปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน (ปลูกต้นไม้ใหญ่) ซึ่งในระยะยาว
จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลต้นไม้ กรณีไม่สามารถดูแลต้นไม้และจัดสรรงบประมาณในการดูแล สามารถเสนอทำ
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครหรือหน่วยง าน
ท้องถิ่นซึ่งมีหน่วยงานดูแลอยู่แล้ว เป็นผู้ดูแลแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่  20 

 (๖) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีการเก็บภาษพีื้นที่ว่างเปลา่
เพิ่มขึ้น แต่ถ้าทำพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะทำให้ลดภาษีได้ ดังน้ันกรุงเทพมหานครควรนำมาตรการ
ดังกล่าวมาใช้กับเจ้าของพื้นที่ว่างเปล่าในเขตกรุงเทพมหานครและเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (อาทิ ปลูก
ผลไม้) หรือการปลูกต้นไม้ป่าเพื่อลดภาษี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง 
 25 

 ผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (นายกิรทัต เจิมจรุง) เรียนต่อ 
ที่ประชุมว่า ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยากให้ผลักดันเป็นวาระ/นโยบายแหง่ชาติ จะทำให้การผลักดันพื้นที่สีเขยีว 
มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

 

 ๙. ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (นายบุญฤทธิ์ น่ิมนวล) เรียนต่อที่ประชุ มว่า  30 

สำนักสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวเพื่อบรรลุตามตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร เป ็นผู ้กำหนดตัวชี ้วัด  และสำนักส ิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร มีหนา้ที่ดูแล
สวนสาธารณะหลัก จำนวน ๓๙ แห่ง เช่น สวนสาธารณะ (อาทิ สวนลุมพินี และสวนหลวง ร.๙) และถนน (ถนน
ราชาภิเษก) เป็นต้น แต่ถ้าเป็นพื้นที่และหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทอาจจะยกให้สำนักงานเขตพื้นที่ น้ัน  ๆ เป็น
หน่วยงานดูแล ซึ่งสำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่ในเขตที่รับผิดชอบ 35 

๑๐. ผู้แทน... 
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 ๑๐. ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (นายธันวิทย์ ธัญพรจรนนท์) เรียนต่อ 
ที่ประชุมว่า สำนักการจราจรและขนส่งรับผิดชอบสายสื่อสาร ซึ่งสายสื่อสารจะต้องอาศัยสายไฟฟ้าด้วย และจาก
การดำเนินงานในอดีตได้ทำโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสถานี (อ ่อนนุช - แบริ ่ง) ตามเกาะกลางจะมีต ้นไม้ 
ที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล ตาม TOR มีการกำหนดในเร่ืองของต้นไม้ ในช่วงเร่ิมโครงการจะต้อง  
ขออนุญาตสำนักงานเขตในการร้ือถอนและล้อมต้นไม้สำหรับนำมาปลูกตามที่กำหนด และเมื่อโครงการแลว้เสร็จ 5 

จะนำต้นไม้กลับมาปลูก รวมทัง้ มีการส่งเสริมให้สำนักงานเขตปลูกต้นไม้เพิ่มเติม 
 

 ๑๑. ผู้แทนสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร (นายกิตตกิูร วิเศษสุมน) เรียนต่อ 
ที่ประชุม ดังน้ี 

  (๑) เดิมชื่อว่า “สำนักผังเมือง” ปัจจุบันเปลี่ยนชือ่เปน็ “สำนักการวางผังเมืองและพัฒนา10 

เมือง” ซึ่งภาพรวมของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง คือ จัดทำ “ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร” โดยปัจจุบัน
ยังใช้ตามประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีการกำหนดการใช้ผังและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้ง กำหนดผังที่โล่ง  
ประกอบด้วย ๖ ประเภท คือ ๑) ที่โล่งประเภท ล. ๑ เพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒) ที่ โล่ง
ประเภท ล. ๒ เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน ๓) ที่โล่งประเภท ล. ๓ เพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ำและลำคลอง ๔) ที่โล่งประเภท ล. ๔ เพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ำตาม15 

ธรรมชาติ ๕) ที่โล่งประเภท ล. ๕ เพื่อการป้องกันน้ำท่วม และ ๖) ที่โล่งประเภท ล. ๖ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพแวดลอ้มชายฝั่งทะเล  

  (๒) พื้นที่โล่งที่สอดคล้องกับเส้นทางคมนาคม คือ ที่โล่งประเภท ล. ๒ เพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน และทีโ่ล่งประเภท ล. ๓ เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ำและ
ลำคลอง ซึ่งตามรายชื่อถนนที่กำหนดในแผนผังให้มีที่ว่างห่างจากแนวถนนเขตทาง ๒ เมตร สำหรับปลูกต้นไม้หรือ20 

ก่อสร้างร้ัว ส่วนที่ดินบริเวณริมแม่น้ำสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้ตาม
แนวขนานกับริมฝั่ง ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้ามีความกว้างมากกว่า ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้ตาม
แนวขนานกับริมฝั่งอย่างน้อย ๖ เมตร เป็นมาตรการในผังเมืองรวมที่กำหนดให้เกิดพื้นที่โล่งสำหรับปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

  (๓) มีมาตรการ FAR (Floor Area Ratio) Bonus เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้ นที่สี เขียว 25 

เน่ืองจากสามารถก่อสร้างพื้นที่ใช้ประโยชน์ในอาคารได้มากขึ้น ถ้ามีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น  
โดยจะสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคารได้มากกว่าปกตไิม่เกินร้อยละ ๒๐  

  (๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ปรึกษาโครงการได้ศึกษาพื้นที่บริเวณศูนยพ์าณิชยกรรม 
สะพานใหม่ มีการจัดทำพื้นที่โครงข่ายพื้นที่สีเขียว โครงข่ายทางจักรยาน สำหรับชุมชนรอบสถานีขนส่งมวลชน 
ในพื้นที่ที่กำหนด โดยบริเวณสะพานใหม่มีแผนรถไฟฟ้าที่สำคัญ ๓ สถานี ซึ่งได้มีการออกแบบ วางผัง กำหนด30 

โครงข่ายพื้นที่สีเขียวโดยรอบ และเส้นทางจักรยานบริเวณชมุชนเพื่อเชื่อมต่อสูส่ถานีรถไฟฟ้า ทั้งน้ี เพื่อให้แผนการ
ดำเนินงานสู่การปฏิบัติจริง สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน 
ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และอื่น  ๆและ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รับฟังความคิดเหน็จากประชาชน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้35 

ทราบถึง... 
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ทราบถึงรายละเอียดของโครงการและโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นทีส่ีเขยีวเพื่อสรุปและดำเนินการจัดทำแผน
แม่บทในการพัฒนา (masterplan) ในด้านต่าง ๆ  ต่อไป 

  (๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จะมีการศึกษาเพื่อวางผังพื้นที่เฉพาะ ย่านมีนบุรี ย่าน
ตลิ่งชัน และศึกษาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ซึ่งจะไม่เพียงการกำหนด
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเดียว แต่จะมีการวางผังพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่พักอาศัย และอื่น ๆ 5 

ที่เหมาะสม 
  (๖) จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ี สำนัก  

การวางผังและพัฒนาเมืองมีความแน่วแน่ ตั้งใจ ที่จะทำให้ผลการศึกษาสามารถปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพื่อจะ 
ทำให้เมืองของเรามีความสวยงาม ร่มร่ืน และน่าอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน 
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๑๒. ผู้แทนสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (นายนำพล ออกฉิม) เรียนต่อที่ประชุมว่า (๑) สำนัก
การโยธา รับผิดชอบบริเวณถนนและสะพานในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พื้นที่สีเขียว ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานช่างโยธา ถ้ามีการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวจะประสานสำนักสิ่งแวดล้อมและ
สำนักงานเขตช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ส่วนใหญ่โครงการที่สร้างเสร็จจะมอบพื้นที่ให้สำนักสิ่งแวดล้อมหรือ
สำนักงานเขตพื้นที่บ ริหารจัดการพื้นที่สีเขียวต่อ และ (๒) ส่วนการนำสายไฟฟ้าลงดิน สนย. ได้ร่วมมือกับการ15 

ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีโครงการนำร่องหลายเส้นทาง ซึ่ง กฟน. จะมีแผนดำเนินการที่ชัดเจน โดยเร่ิมที่พื้นที่
ชั้นในก่อน 
 

 ๑๓. ผู้แทนสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยหรือกลุ่ม WE! Park (นายยศพล บุญสม) เรียน
ต่อที่ประชุมว่า (๑) กลุ่ม WE! Park จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกกลางระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ในการเชื่อมพืน้ที่20 

ว่างและทรัพยากร (อาทิ งบประมาณ/เงินลงทุน) พร้อมทั้งขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุม ๓ มิติ ได้แก่  
มิติด้านสิ่งแวดล้อม (อาทิ ฝุ่นละอองขนาดน้อยกว่า ๒.๕ (PM2.5)) มิติทางสังคม และมิติทางเศรษฐกิจ ประกอบกบั
ปัจจุบันสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ ๖.๙๑ ตารางเมตรต่อคน แต่ WHO เน้นการเข้าถึงพื้ นที่ 
สีเขียวใน ๕ นาที หรือระยะ ๔๐๐ เมตร ซึ่งพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครที่เข้าถึงได้คิดเป็นร้อยละ ๑๓ และ
จากการศึกษาพื้นที่สีเขียวทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเกิดแนวคิดที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะขนาดเล็ก25 

ในเมือง รวมไปถึงทางเชื่อมพื้นที่สีเขียวมหานคร (Bangkok Green Link) เป็นแนวคิดการเชื่อมชีวติ เมือง ระบบ
ขนส่งมวลชนและธรรมชาติด้วยทางเชื่อมพื้นที่สีเขียว ตัวอย่างเช่น พื้นที่สีเขียวแนวตั้ง พื้นที่สีเขียวในอาคาร 
พื้นที่ทางเท้า พื้นที่ใต้รางรถไฟฟ้า พื้นที่ใต้ทางด่วน พื้นที่ใต้สะพาน พื้นที่ริมคลอง และพื้นที่ริมทางรถไฟ เป็นต้น 
และได้ส่งเสริมจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดและขยายเครือขา่ยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาควิชาชีพ เป็นต้น ในปัจจุบันมีพื้นที่  30 

นำร่อง ๕ พื้นที่ ได้แก่ ๑) สวนหลังวัดหัวลำโพง เขตบางรัก ๒) พื้นที่หน้าธนาคารเกียรตินาคิน สาขาอโศก  
เขตวัฒนา ๓) พื้นที่ย่านราชประสงค์ เขตปทุมวัน ๔) พื้นที่ข้างสวนสันติชัยปราการ และ ๕) มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการออกแบบด้วยมืออาชีพ และ 
(๒) แนวทางการพัฒนา “การสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน” ตามเป้าหมายของ Green Bangkok 
2030 ได้แก่ ๑) การปรับเกณฑ์และตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากล ๒) ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ๓) บูรณาการการใช้35 

ประโยชน์... 
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ประโยชน์ที่ดิน ๔) นโยบายกระตุ้น ๕) ขับเคลื่อนโครงการโดยภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ๖) กลไกการ
ขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ๗) การสร้างองค์ความรู้ มาตรฐานกระบวนการ บุคลากร และการจัดการที่ยั่งยืน  
๘) กองทุนเพื่อการดำเนินการ ๙) คณะทำงาน และ ๑๐) การสื่อสารเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กรุงเทพมหานครร่วมกัน  

๑๔. ผู้แทนกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายฯ (นายประสาน อิทธิพรกุล) 5 

เรียนต่อที่ประชุมว่า ประเด็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังน้ี (๑) ทาง
หน่วยงานมีการพิจารณาเร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความร่มร่ืนของโครงสร้าง 
ความสวยงาม และทัศนียภาพ รวมทั้ง ความปลอดภัยของพันธุ์ไม้ที่ปลูกและการดูแลรักษา และ (๒) เห็นด้วยที่จะนำ
พื้นที่ว่างจากโครงสร้างระบบการขนส่ง ที่ผ่านมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ ซึง่มี
ช ่องทางให้หน่วยงานดูแลรักษาเมื ่อส่งคืนพื้นที่หลังจากโครงการแล้วเสร็จ ท ั ้งนี้ มาตรการป้องกนัและแก้ไข10 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องกำหนดหน่วยงานทีดู่แลรักษาต้นไม้ต่อไป 
 
 ที่ประชุมได้พิจารณาและหารือแนวทางและการดำเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตาม “แนวทาง 

การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ของหน่วยงาน สรุปได้ดังน้ี 
 (๑) สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง (สนข.) และสำนักงานนโยบายและแผน15 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีการประสานงานและบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สี เขียว  
ในระดับนโยบายต่อไป รวมทั้ง สนข. ควรพยายามสอดแทรกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาพรวมของนโยบายและ
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) 

 (๒) การผลักดันการเพิ่มพื้นที่สี เขียวเป็นวาระ/นโยบายแห่งชาติ จะต้องหาวิธีผลักดัน  
การปฏิบัติตามนโยบายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งขึ้นกับบริบทของพื้นที่ อาจจะเร่ิมพื้นที่นำร่อ งพื้นที่ที่มี20 

ศักยภาพเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและต่อยอดในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป และสามารถขับเคลื่อน  
ได้จริงได้ในองค์รวม 

 (๓) การพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) ควรเช ื่อมโยงและให้ความสำคัญกับพื ้นที ่ส ีเขียวให้มากขึ ้น โดยเฉพาะประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง โครงการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานตาม EIA หน่วยงานจะต้องรายงานการติดตามมาต รการ 25 

ที่เสนอในรายงาน EIA .มาเป็นระยะอย่างเข้มงวด 
 (๔) กรุงเทพมหานครอาจนำมาตรการการเก็บภาษีพื้นที่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ นและ 

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ว่างเปล่าในเขตกรุงเทพมหานครเปลี่ยนเป็นพื้นที่ เกษต รกร รม 
(อาทิ ปลูกผลไม้) หรือการปลูกต้นไม้ป่าเพื่อลดภาษี ซึ่งอาจติดขัดข้อจำกัดของกระทรวงการคลัง และถ้าจะ
เปลี่ยนคงต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ต้องประสานหารือกับกรมสรรพากรเพื่อลดภาษี โดยบางหน่วยงาน 30 

มีการดำเนินการคำนวณต้นไม้คิดเป็นคาร์บอนเครดิต (carbon credit) นำมาหัก ๓ ปี ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขกำหนด  

 (๕) บริเวณสายไฟที่มีต้นไม้จะพบว่า ต้นไม้โดนตัดเยอะ แต่ถ้ามีการดำเนินการภูมิทัศน์เมือง  
จะทำให้การตัดต้นไม้ลดลง เมื่อมีการนำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนที่เป็นผิวทางเดิน พื้นที่เดิมที่ปลูก
ต้นไม้ เสาไฟ และฟุตบาท สามารถปลูกต้นไม้ได้เพิ่มขึ้นและเป็นแนวมากขึ้น และกลายเปน็พื้นที่สีเขียวได้ง่ายขึ้น 35 

ในอนาคต... 
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ในอนาคต สำนักงานนโยบายฯ อาจจะต้องประสานการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหา รือ  
ในเร่ืองดังกล่าวต่อไป 

 (๖) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ใต้ทางยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เป็นเจ้ าของ
พื ้นที่สามารถมอบให้กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตเป็นผู้ดูแล นอกเหนือจากเส้นทางคมนาคมที ่สำนัก
การจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของพื้นที่ โดยพื้นที่บริเวณใต้รถไฟฟ้าที่แสงแดดร่ม ต้นไม้สามารถ5 

เจริญเติบโตได้เน่ืองจากแสงแดดสามารถเข้าถึงได้ ต้นไม้พื้นถิ่นอาจจะโตได้ไม่เต็มที่แต่สามารถท นท านต่อ
สภาพแวดล้อม 

 (๗) เพิ่มการบูรณาการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น ในอดีตการนำสายไฟฟ้าและ 
สายสื่อสารลงดินในเขตเมืองเก่าต่างจังหวัดมีการบรูณาการหน่วยงานพร้อมกับปรับภูมิทัศน์เมืองควบคู่กัน ในกรณี
ของเขตกรุงเทพมหานคร จากเดิมที่เป็นการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ดังน้ัน ในอนาคตอาจจะบูรณาการ10 

ภายในหน่วยงานกรุงเทพมหานครร่วมกัน หรือสำนักงานนโยบายฯ จะช่วยบูรณาการอีกที 
 (๘) จากแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลือ่นการจัดการพื้นที่สีเขยีวอยา่งยั่งยืน ควรมีการบูรณา

การหน่วยงานเข้าร่วมหารือเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์หรือเจ้าภาพ เน่ืองจากส่วนใหญ่ยังขาดเจ้าภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกดิการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทีย่ั่งยนื และขาดการดูแลรักษา รวมทั้ง การสื่อสารกับสังคม 15 

 (๙) สำนักงานนโยบายฯ ควรหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง สมาคมภูมิสถาปนิก
ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยัง่ยืนสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 (๑๐) ภาคเอกชนมีงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate 
Social Responsibility : CSR) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังน้ัน ข้อจำกัดของการใช้พื้ นที่
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อาจขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนแผนการเพิ่มพื้นที่  20 

สีเขียวในอนาคต 
 ทั้งน้ี สำนักงานนโยบายฯ จะนำส่งแบบฟอร์มการดำเนินการการเพิ่มพื้นที่สี เขียวให้แก่

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนำมาประมวลเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการหรือการบูรณาการ รวมทั้ง
รายละเอียดของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินการ แต่มีข้อจำกัดในเร่ืองของความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของพื้นที่
และผู้ดูแล องค ์ความรู้  ต ้นไม้ การออกแบบ และอื ่น ๆ  เพ ื ่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และบูรณาการร่วมกัน  25 

เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครในอนาคต และขอให้ทุกหน่วยงาน
นำส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม ๑) เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการเพิ่มพื้นที่สี เขียวที่มีศักยภาพต ามเส้ นท าง
คมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื ้นที ่ใต้ทางยกระด ับ โดยนำแนวทางการ30 

ขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนประกอบการดำเนินการต่อไป  
๒) ขอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือในรายละเอียด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
๓) ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” ให้สำนักงานนโยบายฯ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 35 
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ปิดประชุมเวลา    ๑๖.๓๐ น. 
 

         นางสาวนฤมล สว่างมณีเจริญ 
นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว 

         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 5 

 

         นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   



 
รายงานสรุปการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

ภายใต้นโยบาย “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” 
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

ณ ห้องเคนซิงตัน บอลรูม ชั้น ๕ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำ “แนวทาง 
การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน และประชาชน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและบูรณาการความร่วมมือ   
โดย สผ. ได้นำเสนอแนวทางฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายพื้นที่สีเขียวในระดับชาติ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงหรือใช้บริการได้ ในภาพรวมของประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน ในระยะ ๒๐ ปี 
และมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชน ในระยะ ๒๐ ปี สำหรับเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ร้อยละ ๑๕ ๒๐ และ ๒๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง ตามลำดับ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ๔ แนวทาง 
ได้แก่ แนวทางที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว แนวทางที่ ๒ เมืองมี
ความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมีฐานทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
แนวทางที ่ ๓ เครื ่องมือ กลไก เพื ่อเอื ้อต่อการเพิ ่มและการจัดการพื ้นที ่สีเขียว และแนวทางที ่ ๔ ตระหนัก  
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมนวัตกรรม เพ่ือสร้างพลังทางสังคม  

แนวทางการขับเคลื ่อนการจัดการพื ้นที ่สีเขียวอย่างยั ่งยืนเพื ่อรักษาและ เพิ ่มพื ้นที ่สีเขียว 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอปรกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลง
ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในข้อที่ ๖.๒ ส่ งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  
ทั่วประเทศ “... ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และ พ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ...” 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงเห็นควรจัดประชุม
เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  ภายใต้นโยบาย “แนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนและ
จัดทำแนวทางปฏิบัติงานฯ สำหรับเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวให้บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงานและ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน 
๒.๒ เพื ่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องสำหรับ

ประกอบ การพัฒนาและจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ภายใต้
นโยบาย “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” 

๒.๓ เพื ่อกำหนดประเด็นการขับเคลื ่อนที ่มีศักยภาพและจัดลำดับความสำคัญ (prioritize)  
เพ่ือผลักดันให้มีการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

 
๓. ผลการประชุม 

๓.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งหมด ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และเครือข่าย 
ที่เก่ียวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. 

๓.๒ การประชุมฯ ประกอบด้วย การนำเสนอ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งเป็นนโยบายชาติและเป้าหมายของประเทศในการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และ 
การแบ่งกลุ่มเพ่ือหารือ แลกเปลี่ยน และระดมความเห็นต่อเส้นทางสู่ความสำเร็จตามนโยบาย “แนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”: วิธีการ ปัจจัย และตัวชี้วัดความสำเร็จ ได้แก่ ปัจจัยสำคัญและเร่งด่วน กฎ 
ระเบียบ ฐานข้อมูล โครงการ/กิจกรรม มาตรการการคลัง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ฯลฯ และพ้ืนที่นำร่อง/พ้ืนที่ตัวอย่าง 

๓.๓ ผลการประชุมจากการแบ่งกลุ่มระดมความเห็นและแบบสอบถาม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ การแบ่งกลุ่มระดมความเห็น โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มตามแนวทาง และมีประเด็นที่
หารือ ได้แก่ ปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค ตัวชี้วัด และพื้นที่นำร่อง รวมทั้ง กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการอยู่
จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดลำดับปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคในแต่ละกลุ่ม  ดังแสดงในตารางที่ ๑ และ 
การจัดลำดับความสำเร็จของตัวชี้วัดและพื้นที่นำร่องในภาพรวม เนื่องจากหลายกลุ่มมีการกำหนดตัวชี้วัดและ
เสนอพ้ืนที่นำร่องใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ ๒  
 

ตารางที่ ๑ การจัดลำดับปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคในแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มที่ ปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค 

๑. แนวทางท่ี ๑  
ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึก
และหน้าที่ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่สีเขียว 

- การให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก
และความสำคัญถึงประโยชน์ในการเพ่ิม 
พ้ืนที่สีเขียว (๑๙) 
- มีหน่วยงานหลักและหนว่ยงานสนับสนุน  
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล (๑๕) 
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (๑๐) 

- ทุกภาคส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ 
จิตสำนึกในการส่งเสริมและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
(๑๕) 
- กิจกรรม/โครงการขาดความต่อเนื่องและ
ขาดการบูรณาการของทุกภาคส่วน (๑๒) 
- ข้อจำกัดของพ้ืนที่ในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
และขาดพ้ืนที่นำร่อง (๑๑) 
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กลุ่มที่ ปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค 
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริม
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง (๕) 
- กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๒) 

- ขาดบุคลากรในการดูแลและรักษาพ้ืนที่ 
สีเขียว (๙) 
- นโยบายในการพัฒนา มองการพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวในมิติของเศรษฐกิจ (๔) 
- งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมและขาดความต่อเนื่อง (๐) 

๒. แนวทางท่ี ๒  
เมืองมีความม่ันคงทาง
อาหาร สามารถรองรับ
ภัยพิบัต ิและมีฐาน
ทรัพยากรเพ่ือเอ้ือต่อ
การดำรงชีวิตของ
ประชาชน 

- การปลูกฝังจิตสำนึก (๑๒) 
- การมีส่วนร่วม (๖) 
- ระเบียบ/กฎหมาย (๖) 
- การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ (๕) 
- งบประมาณ (๑) 
- ผู้บริหารให้ความสำคัญ (๐) 

- ขาดการมีส่วนร่วม/จิตสำนึก/ทัศนคติไม่ดี 
(๑๒) 
- ขาดความต่อเนื่องทั้งนโยบายและ
งบประมาณ (๘) 
- ข้อจำกัดพ้ืนที่ ภัยธรรมชาติ (๖) 
- ขาดงบประมาณ ไม่เกิดรายได้ (๔) 
- กฎหมาย (๐) 

๓. แนวทางท่ี ๓ 
เครื่องมือ กลไก  
เพ่ือเอ้ือต่อการเพ่ิมและ
การจัดการพ้ืนที่สีเขียว 

- การมีนโยบาย/กฎหมาย/พระราชบัญญัติ
สนับสนุน (๗) 
- การมีระบบฐานข้อมูล (๔) 
- การมีพ้ืนที่นำร่อง (๒) 
- การมีเครือข่าย (๒) 
- การมีองค์ความรู้ (๑) 
- การบูรณาการร่วมกัน (๑) 
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อ (๑) 

- การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง/ไม่มี
ประสิทธิภาพ (๕) 
- ระบบจูงใจไม่ตรงกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
ภาคเอกชน (๔) 
- บุคลากร/งบประมาณไม่เพียงพอ  
ไม่ต่อเนื่อง (๓) 
- การมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ ความรู้ 
ความเข้าใจไม่เพียงพอ (๑) 
- การกระจายอำนาจไม่สมบูรณ์ (๑) 

๔. แนวทางท่ี ๔ 
ตระหนักในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริม
นวัตกรรม เพื่อสร้าง
พลังทางสังคม 

- การมีส่วนร่วม/ความร่วมมือ (๖) 
- รายได้ (๔) 
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (๓) 
- มาตรการ/ระเบียบ (๓) 
- งบประมาณ (๑) 
- องค์ความรู้ (๑) 

- การวางแผนงานขาดความต่อเนื่อง (๗) 
- ขาดความรู้และความเข้าใจ (๕) 
- ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน (๔) 
- ขาดแหล่งรวบรวมข้อมูล (๒) 
- พ้ืนที่และภัยพิบัติ (๐) 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ แสดงคะแนนรวมที่นับจากการให้คะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่ม 
 

    จากตารางที่ ๑ พบว่าปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ควรให้
ความสำคัญกับ การให้ความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกและความสำคัญถึงประโยชน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่ อง 



ก๔ - ๔ 

การมีระบบฐานข้อมูล การสร้างรายได้ การมีพื้นที่นำร่อง องค์ความรู้ เครือข่าย และงบประมาณ  ขณะที่
อุปสรรคในการดำเนินงานด้านพ้ืนที่สีเขียว ได้แก่ การขาดความต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณ และการบูรณาการ
ของภาคส่วน การขาดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีข้อจำกัดของพื้นที่
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและขาดพื้นที่นำร่อง บุคลากรที่มีความรู้และรับผิดชอบเรื่องพื้นที่สีเขียวมีไม่เพียงพอ 
นโยบายการพัฒนามองการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในมิติเศรษฐกิจ ทำให้ไม่คุ้มกับการลงทุน ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง/ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบจูงใจไม่ตรงกับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ  
 

ตารางที่ ๒ การจัดลำดับความสำเร็จของตัวชี้วัดและพ้ืนที่นำร่องในภาพรวม 
ตัวช้ีวัด พื้นที่นำร่อง/พื้นที่ต้นแบบ 

- ประเมินสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่เพ่ือ
ความร่มรื่นและยั่งยืน (๒๑) 
- วัดขนาดของพ้ืนที่สีเขียวว่าเพ่ิมข้ึนเท่ากับขนาด
มาตรฐานหรือเป้าหมายหรือไม่ (๑๙) 
- วัดจำนวนกิจกรรมหรือผลลัพธ์จากการมีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน/ลดลงอย่างไร (๑๕) 
- วัดด้านเศรษฐกิจ รายได้เพ่ิมขึ้นหรือลดรายจ่ายของ
ชุมชนหรือไม่ (๑๓) 
- จำนวนของผู้เข้าใช้พ้ืนที่และการบริการมีเพ่ิมขึ้น
หรือไม ่(๑๓)  
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวมีมากข้ึนหรือ
น้อยลงอย่างไร (๑๑) 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการ
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนหรือไม่ (๗) 
- เกิดแผนงาน จัดสรรงบประมาณลงในพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน (๔) 
- ความตระหนักของชุมชน เยาวชนเพ่ิมขึ้น มีการได้รับ
รางวัลมากขึ้น (๒) 
- จำนวนหน่วยงาน/โครงการที่ทำกิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว (๐) 
 

- พ้ืนที่สีเขียวบางกะเจ้า (ศูนย์เรียนรู้ ปลูกป่า) (๒๔) 
- สวนรถไฟ จตุจักร (๑๓) 
- สวนลุมพินี (๑๐) 
- พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (๗) 
- สวนดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ (๖) 
- พ้ืนที่สีเขียวป่าในเมือง จังหวัดระยอง (๕) 
- ข้อบัญญัติท้องถิ่นจากผังชีวิตชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (๔) 
- ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (คลอง ๕  จังหวัด
ปทุมธานี) (๓) 
- แก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี (การจัดการดินและน้ำ) (๓) 
- ป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต TSUNAMI (๓) 
- สวนหน้าอาคาร (๒) 
- โครงการนำร่องภูตะวัน ๕ ปากช่อง (๒) 
- ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี (๒) 
- ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ บ้านนาหว้า ต.สำโรง อำเภอ
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (๑) 
- พ้ืนที่สำนักงานที่ดิน (หน่วยงานรัฐ) (๑) 
- พ้ืนที่สวนหลังบ้าน ใช้ปลูกต้นไม้และผักสวนครัว (๑) 
- โครงการบ้านมั่นคงชนบทในที่ดิน สปก. ๑๐ โครงการ
นำร่องเกิดชุมชนที่พัฒนาเป็นพื ้นที ่เกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน ปากช่อง สระแก้ว (๑) 
- เมืองปั่นได้ปั่นดี เทศบาลตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง (๑) 
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งสง จังหวัดกระบี่ (๑) 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ แสดงคะแนนรวมที่นับจากการให้คะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่ม 



ก๔ - ๕ 

    จากตารางที่ ๒ พบว่า ตัวชี้วัดที่ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสำคัญ โดยให้คะแนนมากกว่า 
๑๐ คะแนน ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่เพื่อความร่มรื่นและยั่งยืน ขนาดของพื้นที่ 
สีเขียวที่เพิ่มขึ้น จำนวนกิจกรรมหรือผลลัพธ์จากการมีพื้นที่สีเขียว จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดรายจ่ายของ
ชุมชน จำนวนผู้เข้าใช้พ้ืนที่และการบริการ และจำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียว สำหรับพ้ืนที่นำร่อง/พ้ืนที่
ต้นแบบ ๕ ลำดับแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสำคัญ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า สวนรถไฟ จตุจักร สวน
ลุมพิน ีพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน สวนดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ 
    สำหรับกิจกรรม/โครงการที ่ดำเนินการอยู ่ไม่มีการจัดลำดับ เนื ่องจากเป็นการ
ดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละกลุ่มได้ให้ข้อมูลกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดัง
แสดงในตารางที่ ๓ ซึ่งพบว่า หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ มีการดำเนินงานเพื่อเพ่ิมและดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
รวมทั้งปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ทำงาน พื้นที่สาธารณะ พื้นที่รก
ร้าง โดยมีหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่ายภาคประชาชนที่รวมกลุ่มกันสนับสนุนการจัดการพื้นที่สีเขียว เช่น การ
เพาะและแจกจ่ายกล้าไม้ การเสริมสร้างความรู้ การทำปุ๋ย การอบรมรุกขกร การดูแลต้นไม้ใหญ่ การทำเกษตร
อินทรีย์ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่สีเขียว การส่งเสริมการประกวดเพ่ือเป็นแรงจูงใจและเผยแพร่ความรู้
และผลการดำเนินงานที่ดี มีการศึกษาและจัดทำความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในการลดก๊าซเรือนกระจก การลดมลพิษ 
การให้ความสำคัญกับการพัฒนาสวน/พื้นที่สีเขียวเพื่อผู้สูงอายุ รวมทั้ง การฟ้ืนฟูดินและการจัดทำระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้โตเร็ว การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษาและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ตัวชี้วัดความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมือง 

 
ตารางที่ ๓ กิจกรรม/โครงการที่มีการดำเนินการในปัจจุบัน 

กลุ่มที่ กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 
๑. แนวทางท่ี ๑  
ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและ
หน้าที่ในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่สีเขียว 

- โครงการ “ป่าในเมือง”  
- การเพาะชำและแจกจ่ายกล้าไม้ 
- การปลูกป่า ปลูกป่าชายเลน 
- มีหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้และแจกฟรีให้ภาครัฐ เอกชน นำไปปลูกเพ่ือเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียว 
- มีการอบรมรุกขกร เพ่ือดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี เพ่ือต้นไม้มีอายุยืนยาว/สวยงาม 
- โครงการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร 
- โครงการที่อยู่อาศัยมีการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวตามมาตรการ EIA 
- บำรุงรักษา ใส่ปุ๋ย ฆ่าแมลง บริเวณต้นไม้และสวนหย่อม 
- เพ่ิมต้นไม้ขนาดใหญ่ 
- มีร้านกาแฟในสวน 
- การกำหนดข้อบังคับ/ประกาศให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการเก่ียวกับ

พ้ืนที่สีเขียวตามความเหมาะสม 



ก๔ - ๖ 

กลุ่มที่ กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 
- มี Website Facebook : พลิกประเทศ.com สำหรับเผยแพร่ idea และ

กิจกรรมดีๆ  
- โครงการฟื้นฟูดินที่แก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี (Stop Soil Erosion, 

Save Our Future)  
- สนับสนุนงบประมาณปลูกป่าที่บางกะเจ้า และให้พนักงานร่วมปลูกต้นไม้ 
- กิจกรรมส่งเสริมพนักงานปลูกป่าที่ภูหลง 
- สนับสนุนโครงการโคก, หนอง, นา (ตามแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียง)  
- โครงการนับเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ จากตึกอาหารสำนักงานเพ่ือนำไปทำปุ๋ย 
- โครงการปลูกข้าวที่พ้ืนที่ว่างนอกอาคารสำนักงานใหญ่ของ BCP 
- โครงการ RID Young Team ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนอนุรักษ์ต้นน้ำและป่าไม้ 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ/การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้

ชุมชนเห็นและตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรในชุมชน นำไปสู่การสร้างกิจกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อรักษาทรัพยากร 

- การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
- โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
- โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวเป็นแนวกันชนโรงงานอุตสาหกรรม 
- กลุ่มเครือข่ายและทสม. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และจัดเก็บขยะชายฝั่ง 

อพ.สธ. ของจังหวัดสมุทรสาครจัดทำข้อมูลและอนุรักษ์พืชท้องถิ่น 
- โครงการปลูกและบำรุงต้นไม้ในวันสำคัญ เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

วันต้นไม้ประจำปี 
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตเมือง 
- ให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปและ partner เกี่ยวกับประโยชน์ของพ้ืนที่สีเขียว 

และความเชื่อมโยงเรื่องนี้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสุขภาพ 
- รณรงค์ให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง จัดตั้งธนาคารขยะ 
- ลดการใช้พลาสติก 
- สร้างการรับรู้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับกลุ่ม

หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชมุชน 
- ปลูกต้นไม้เพ่ิม / ปรับภูมิทัศน์ 
- ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น Facebook หอกระจายข่าว ให้ประธาน

ชุมชนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของพ้ืนที่สีเขียว 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี 
- ปลูก/ปรับภูมิทัศน์บนถนนในเขตเทศบาล 
- ปลูก/ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณหน่วยงาน 



ก๔ - ๗ 

กลุ่มที่ กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 
- ปลูก/ปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
- โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จังหวัดสิงห์บุรี เชิญชาวบ้านและชุมชน 

ในพ้ืนที่ มาช่วยกันปลูกต้นไม้ เอาพันธุ์ไม้มาปลูก พร้อมทั้งแนะนำบริษัท ซี เอ เอส 
เปเปอร์มิลล์ จำกัด เป็นแบบอย่างที่ไม่มีมลพิษสิ่งแวดล้อม  

- โครงการ “รุกขมรดกแห่แผ่นดิน” 
- เป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ กลุ่มต้นไม้ที่อยู่บริเวณชุมชน หรือป่าชุมชนที่มี

ความสำคัญเก่าแก่ 
- ทำให้คนในพ้ืนที่มีการอนุรักษ์ หวงแหนต้นไม้ให้เป็นมรดกไปสู่ลูกหลานต่อไป 
- สร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชน 
- โครงการ Green Rayong Model ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม

ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ในด้านการจัดหาป่าและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ ประเมินการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

- อาคารอนุรักษ์พลังงาน (จัดสวน/พื้นที่สีเขียวรอบอาคาร) 
๒. แนวทางท่ี ๒  
เมืองมีความม่ันคงทาง
อาหาร สามารถรองรับ
ภัยพิบัต และมีฐาน
ทรัพยากรเพ่ือเอ้ือต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชน 

 - ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 
 - ศึกษาและจัดหาต้นไม้ท่ีมีคุณสมบัติดูดซับมลพิษทางอากาศ 
 - ข้อกำหนดผังเมือง ระยะถอยร่นจากแหล่งน้ำให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
 - สนับสนุนการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร 
 - เป็นทีมที่ปรึกษาในการจัดทำผังเมืองรวม ผังชุมชนเมือง การบริหารจัดการน้ำ 
การออกแบบและวางผังเมืองเพ่ือรองรับน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ฯลฯ 
 - มีระบบฐานข้อมูลการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่สีเขียว (กทม.) 
 - โครงการ ปั่นเลี้ยวเที่ยวชม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่เตรียมการนำเสนอ
เป็นมรดกโลก (พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน) 
 - พัฒนาสวน พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือผู้สูงอายุ 
 - มีตัวชี้วัด อัตราการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่สีเขียว ปี ๖๒  กำหนดไว้ที่ ๖.๗ ตาราง
เมตร/คน ซึ่งทำได้จริง ๗ ตารางเมตร/คน (กทม.) 
 - ส่งเสริมให้ปลูกผักผลไม้กินได้ในทุกบ้านเรือน 
 - โครงการ “วัดส่งเสริมสุขภาพ” ที่มีความร่มรื่นจากพ้ืนที่สีเขียว ศิลปะร่วมจิต 
และมีการปลูกพืชสมุนไพร (กรมอนามัย) 
 - มาตรการสนับสนุนการนำที ่ด ินรกร้างว่างเปล่า หรือไม่ใช่ประโยชน์ 
นำมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาจัดทำพ้ืนที่สีเขียว 
 - มีแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 - โครงการต้นไม้ใหญ่เพื่อลดมลพิษทางอากาศ 
 - โครงการ “คุ้งบางกะเจ้ายั่งยืน”  ได้แก่  กิจกรรม Bang Kachao Green 
Ranger โดยชุมชนและเยาวชน การดำเนินงานตาม SDGs และการสร้าง 



ก๔ - ๘ 

กลุ่มที่ กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 
Buffer Zone เพื่อการท่องเที่ยว เช่น การปลูกต้นจาก (ไม้ประจำถิ่น) ริมแหล่งน้ำ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก และส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน 
 - โครงการส่งเสริมให้มีพื้นที่ภายในหน่วยงานให้เป็นพื้นที่สีเขียว เช่น การจัด
ต้นไม้เพ่ือเพ่ิมความร่มรื่นให้แก่หน่วยงาน 
 - การกำหนดเป้าหมายสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
 - โครงการปลูกต้นไม้แสนต้น เฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีฯ 
 - การแจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้กับประชาชน เพ่ือร่วมกันเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
 - ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช ลดการกีดขวางทางไหลของน้ำ 
 - มาตรการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 

๓. แนวทางท่ี ๓  
เครื่องมือ กลไก  
เพ่ือเอ้ือต่อการเพ่ิมและ
การจัดการพ้ืนที่สีเขียว 

- นโยบายป่าในเมืองของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ 
- นโยบายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

และแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- การบรรจุประเด็นเรื่อง “พ้ืนที่สีเขียว” ลงในแผนระดับ ๑ 
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ และ

มาตรา ๓๗ วรรค ๒ 
- เงื่อนไขการปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาต เช่น ปลูกต้นไม้ในที่ สปก.  

(ท่ีอยู่อาศัยในเมือง) 
- มาตรการที่กำหนดให้มีการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ

พ้ืนที่ว่าง ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
- แนวทาง EIA/EHIA กำหนดให้โครงการอาคารต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่

น้อยกว่า ๑ ตารางเมตรต่อคน 
- โครงการความร่วมมือของสหภาพยุโรป ในการส่งเสริมพลังซื้อสีเขียว 
- กิจกรรมปลูกต้นกล้าบริเวณสำนักงาน และแจกให้กลับไปปลูกท่ีบ้าน 
- ปลูกไม้ผลและผักสวนครัวในสวนหลังบ้าน 
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชุมชน 
- กิจกรรมการปรับปรุงพื้นที่ทำงานที่มีพื้นที่จำกัดให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น 

โดยมีการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน สนับสนุนและเจ้าหน้าที่มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว 

- โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวขนาดเล็กในระยะเข้าถึงของชุมชน (We park) 
- โครงการประกวดผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (TALA Awards)   
- โครงการวัดบันดาลใจเพื ่อพัฒนาความเป็นสัปปายะของวัดและให้วัด

กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชน 



ก๔ - ๙ 

กลุ่มที่ กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 
- กลุ่ม A Green Dot ล้อมย้ายต้นไม้ใหญ่จากพื้นที่ก่อสร้างถนนที่บางซื่อไป

ปลูกในพื้นที่อ่ืน 
- กลุ่มขุนดง แจกพันธุ์ไม้ฟรี ๒๔ ชั่วโมง เครื่อข่ายแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ไม้

พ้ืนถิ่นทัว่ประเทศไทย 
- โครงการอบรมวิชาเกษตร  

๔. แนวทางท่ี ๔  
ตระหนักในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริม
นวัตกรรม เพื่อสร้างพลัง
ทางสังคม 

- การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
- กิจกรรมวันความหลากหลายทางชีวภาพสากล  
- การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ  
- กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 
- บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (อนาคต) 
- โครงการดูแลสุขภาพต้นไม่ใหญ่ในเขตเมือง (ม.จุฬา) 
- โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์ไม้ และนก 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน Biobank 
- รุกขมรดกของแผ่นดิน (สำนักงานวัฒนธรรม) 
- การรวบรวมพันธ์ไม้มงคลประจำจังหวัด 
- ปลูกต้นไม้แนวตั้งและในอาคาร 
- โครงการดูแลต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกกรรม  
- การเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ภายในมหาวิทยาลัย 
- โครงการพื้นที่สีเขียว สนับสนุนให้ชุมชนต่าง ๆ ในเครือข่ายโครงการบ้าน

มั่นคงใช้พื้นที่ว่างเปล่าพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว/แหล่งอาหาร 
- โครงการบ้านมั่นคงชนบทในพ้ืนที่ สปถ. สนับสนุนที่อยู่อาศัย การพัฒนา

สาธารณูปโภค และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเชื่อมโยงชุมชนกับ
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา 

- ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และร่วมปกป้องป่า 
- ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ในชุมชน เพราะกล้าไม้ป่า ไม้กินได้ ไม้ท้องถิ่น 
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อลดการพังทลายของชายฝั่ง 
- กิจกรรมให้ความรู้ป่าชายเลนวันท้องถิ่นไทย (ทน.สมุทรสาคร) 
- โครงการภาคีป่าชุมชนลดโลกร้อน สร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ภาคเอกชน 

ที่สนใจทำ CSR สนับสนุนพื้นที่สีเขียว/พื้นท่ีป่า และมีการประเมินปริมาณ 
การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

- แนะนำชุมชนทุกครัวเรือนปลูกไม้กระถางเพ่ือสนับสนุนการจัดการขยะเศษ
อาหาร  



ก๔ - ๑๐ 

   ๓.๓.๒ จากการสรุปและวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
๓๙ คน จาก ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมาจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เทศบาล ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
กรุงเทพมหานคร ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ภาคเอกชน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ องค์กร/เครือข่าย ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕ และไม่ระบุ ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
    ๑) มาตรการย่อย ๕ ลำดับแรกที ่มีความสำคัญเร ่งด่วนและมีศักยภาพ
ดำเนินการภายใน ๕ ปีแรก ดังนี้ 
     ๑.๑) มาตรการย่อย ๕ ลำดับแรกท่ีมีความสำคัญเร่งด่วน ดังนี้ 
 แนวทางที่ ๑ ได้แก่ (๑) การจัดทำพื้นที่สีเขียวต้นแบบ (๒) การออกแบบแนวกันชนพื้นที่สีเขียว 
(๓) การประยุกต์ใช้เครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ  หรับการวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของเมือง (๔) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นต้องจัดให้มีแผนและผังการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งว่างของเมืองและชุมชน 
(๕) การดูแลรักษาระบบนิเวศดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียว และหน่วยงานรัฐต้อง
จัดหาพื้นที่สีเขียวสาธารณะ เพ่ือเป็นสวัสดิการของประชาชน 
 แนวทางที ่ ๒ ได้แก่ (๑) มีพื ้นที ่ เกษตรที ่เป ็นแหล่งอาหารของเมือง และมีพื ้นที ่ส ีเข ียว
อรรถประโยชน์ที่ทำหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติ (๒) นำพื้นที่ที่รอการพัฒนาหรือที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดทำ  
พื้นที่สีเขียว มีพื้นที่กันชนเพื่อรองรับภัยพิบัติ และจัดทำทะเบียนอนุรักษ์ไม้ยืนต้นและไม้ใหญ่ทรงคุณค่าของ
เมืองและชุมชน 
 แนวทางท่ี ๓ ได้แก่ (๑) ออกกฎหมายคุ้มครองต้นไม้ใหญ่ในเมืองและชุมชน (๒) พัฒนา ปรับปรุง
กฎ ระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว (๓) การจัดทำผังเมืองรวมต้องกำหนดใหม้ี
การจัดทำผังพื้นที่สีเขียวและที่โล่งว่างของเมือง (๔) การส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทาง
ธนาคารต้นไม้ (๕) การพัฒนา ปรับปรุงมาตรการด้านภาษีในการเพิ่ม ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียว รวมทั้งอนุรักษ์
ต้นไม้และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ รัฐต้องมีหน้าที่ฟ้ืนฟู เยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนเป็นพ้ืนที่สีเขียวบางประเภท และหน่วยงานรัฐต้องสร้าง
ความเข้มแข็งในการรักษาพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดทำผังชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและ
ที่โล่งว่าง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง  
 แนวทางที่ ๔ ได้แก่ (๑) การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ (๒) พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่น
ร่วมกับองค์ความรู้สากล เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ เหมาะสมกับบริบทของไทย (๓) ส่งเสริม
นวัตกรรมการจัดทำพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่จำกัด อาทิ การจัดทำพ้ืนที่สีเขียวแนวตั้ง ฯลฯ ให้สถาบันการศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในทางเทคนิควิชาการแก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเพ่ิมและดูแลบำรุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว จัดทำระบบรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สีเขียวของไทย 
และรักษาชนิดพรรณพืชและสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
     ๑.๒) มาตรการย่อย ๕ ลำดับแรกที่มีศักยภาพดำเนินการภายใน ๕ ปีแรก  
 แนวทางที่ ๑ ได้แก่ (๑) การจัดทำแนวกันชน (๒) ให้นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมและพื้นที่พัฒนาโครงการอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีและดูแลรักษา
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พื้นที่สีเขียวเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่ายพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ (๓) การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว  
(๔) การประยุกต์ใช้เครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการวางแผนและบริหารจัดการพื ้นที่สีเขียวของเมือง  
(๕) หน่วยงานรัฐจัดให้มีมาตรฐานอาชีพรุกขกร และอำนวยให้มีรุกขกรที ่เอกชนสามารถเข้าถึงได้ และ
หน่วยงานรัฐต้องจัดหาพื้นที่สีเขียวสาธารณะ เพ่ือเป็นสวัสดิการของประชาชน  
 แนวทางที่ ๒ ได้แก่ (๑) มีพื้นที่เกษตรที่เป็นแหล่งอาหารของเมือง (๒) นำพื้นที่ที่รอการพัฒนา
หรือที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดทำพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่สีเขียวธรรมชาติเป็นแหล่งเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของเมือง หากลไกสนับสนุนการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึง
การจัดจำหน่าย และจัดทำทะเบียนอนุรักษ์ไม้ยืนต้นและไม้ใหญ่ทรงคุณค่าของเมืองและชุมชน 
 แนวทางท่ี ๓ ได้แก่ (๑) การพัฒนา ปรับปรุงมาตรการด้านภาษีในการเพ่ิม ดูแล รักษาพ้ืนที่สีเขียว 
รวมทั้งอนุรักษ์ต้นไม้และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ และหน่วยงาน
รัฐต้องสร้างความเข้มแข็งในการรักษาพ้ืนที่สีเขียว โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดทำผังชุมชนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
สีเขียวและที่โล่งว่าง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง (๒) การส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวตามแนวทางธนาคารต้นไม้ และการจัดทำผังเมืองรวมต้องกำหนดให้มีการจัดทำผังพ้ืนที่สีเขียวและที่โล่งว่าง
ของเมือง 
 แนวทางที่ ๔ ได้แก่ (๑) ให้ความสำคัญกับกลุ่มทางสังคมทุกกลุ่ม อาทิ สมาคมผู้พิการ สมาคมจักรยาน 
ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่ม พัฒนาและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว (๒) จัดทำระบบรวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่สีเขียวของไทย (๓) ให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในทาง
เทคนิควิชาการแก่หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มและดูแลบำรุงรักษา
พ้ืนที่สีเขียว และส่งเสริมนวัตกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จำกัด อาทิ การจัดทำพ้ืนที่สีเขียวแนวตั้ง ฯลฯ  
    ๒) ปัจจัยที่มีความสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว
ให้บรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและประชาสังคม มาตรการบังคับ เช่น กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ฯลฯ แนวทางปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติการ การสื่อสาร/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พื้นที่นำร่อง/พ้ืนที่ต้นแบบ 
งบประมาณจากภาครัฐ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องมือในการบริหารจัดการ เช่น ระบบฐานข้อมูล 
และมาตรการสนับสนุน เช่น มาตรการด้านภาษี ฯลฯ และงบประมาณจากภาคเอกชน  
    ๓) หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะ 
และพื้นที่สีเขียวยั่งยืน มีจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจัดเก็บแบบ GIS 
และ excel โดยมี ๕ แห่ง ที่จัดเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียวประเภทเดียว โดยส่วนใหญ่จัดเก็บข้อมูลเป็น excel 
    ๔) ร้อยละ ๖๗ เห็นว่าตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการ
พ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนมีความเหมาะสม และร้อยละ ๓๓ ไม่ระบุ 
    ๕) ร้อยละ ๘๐ เห็นว่าแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื ่อนการจัดการพื ้นที่  
สีเขียวอย่างยั่งยืน มีความเหมาะสม โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น แผนของหน่วยงาน เป็นต้น 
รวมทั้งกิจกรรมปลูกป่า ต้นไม้ ทุกโครงการต้องมีการติดตามและดูแลรักษาต่อเนื่อง ขณะที่ร้อยละ ๒๐ ไม่ระบุ 
    ๖) การสนับสนุนจาก สผ. เพื่อดูแล รักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร/คู่มือการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ระบบฐานข้อมูล เวที/ช่องทางแลกเปลี่ยน
ความรู้ และคู่มือความรู้ เช่น พรรณไม้ลดมลพิษ เป็นต้น รวมทั้งศูนย์กลางเครือข่าย/พันธมิตร 
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๔. สรุปผลการประชุม 
  จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการระดมความเห็นและแบบสอบถาม 
พบว่า การบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวเป็นการดำเนินงานตามภารกิจ โดยมีการนำเครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้
ต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม พบว่าการดำเนินงานดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การขาด
ความต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณ และการบูรณาการของภาคส่วน การขาดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก  
ในการส่งเสริมและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มีข้อจำกัดของพ้ืนที่ในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและขาดพ้ืนที่นำร่อง บุคลากรที่มี
ความรู้และรับผิดชอบเรื่องพื้นที่สีเขียวมีไม่เพียงพอ นโยบายการพัฒนามองการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในมิติ
เศรษฐกิจ ทำให้ไม่คุ้มกับการลงทุน ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง/ไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งระบบจูงใจไม่ตรงกับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยความสำเร็จในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่สีเขียว ที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและแสดงให้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของ
พ้ืนที่สีเขียว และการดำเนินและงบประมาณต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง มีการนำระบบฐานข้อมูล พื้นที่นำร่อง องค์ความรู้ และเครือข่ายมาใช้เป็น
ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้มีความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค 
กิจกรรม/โครงการ มาตรการที่มีความสำคัญเร่งด่วน มาตรการที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งปัจจัยสำคัญ
ในการขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการพื้นที่สีเขียวให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถสรุปประเด็นการขับเคลื่อนที่มี
ศักยภาพและจัดลำดับความสำคัญ (prioritize) เพื่อผลักดันให้มีการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตามแต่ละแนวทาง ดังนี้ 
  ๑. แนวทางที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ได้แก่  
การจัดทำพื้นที่สีเขียวต้นแบบ การออกแบบแนวกันชนพื้นที่สีเขียว การประยุกต์ใช้เครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ 
สำหรับการวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของเมือง แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดให้มีแผนและผังการ
พัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่โล่งว่างของเมืองและชุมชน การดูแลรักษาระบบนิเวศดินและน้ำ
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียว หน่วยงานรัฐต้องจัดหาพื้นที่สีเขียวสาธารณะเพื่อเป็นสวัสดิการ
ของประชาชน การจัดทำแนวกันชน การให้นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมและพื้นที่
พัฒนาโครงการอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีและดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวเป็นต้นทุนใน
การจัดจำหน่ายพื้นที่ให้ผู ้ประกอบการ การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว และหน่วยงานรัฐจัดให้มี
มาตรฐานอาชีพรุกขกร และอำนวยให้มีรุกขกรที่เอกชนสามารถเข้าถึงได้  
  ๒. แนวทางที่ ๒ เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมีฐานทรัพยากร
เพ่ือเอ้ือต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ได้แก่ มีพ้ืนที่เกษตรที่เป็นแหล่งอาหารของเมือง มีพ้ืนที่สีเขียวอรรถประโยชน์ 
ทีท่ำหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติ นำพื้นที่ท่ีรอการพัฒนาหรือที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดทำพ้ืนที่สีเขียว มีพ้ืนที่กันชน
เพื่อรองรับภัยพิบัติ จัดทำทะเบียนอนุรักษ์ไม้ยืนต้นและไม้ใหญ่ทรงคุณค่าของเมืองและชุมชน มีพื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติเป็นแหล่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของเมือง หากลไกสนับสนุนการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร
อย่างครบวงจร ตั้งแต่ข้ันตอนการปลูกไปจนถึงการจัดจำหน่าย และจัดทำทะเบียนอนุรักษ์ไม้ยืนต้นและไม้ใหญ่
ทรงคุณค่าของเมืองและชุมชน 
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  ๓. แนวทางที่ ๓ เครื่องมือ กลไก เพ่ือเอ้ือต่อการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียว ได้แก ่ออกกฎหมาย
คุ้มครองต้นไม้ใหญ่ในเมืองและชุมชน พัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการ
พื้นที่สีเขียว การจัดทำผังเมืองรวมต้องกำหนดให้มีการจัดทำผังพื้นที่สีเขียวและที่โล่งว่างของเมือง การส่งเสริม
การอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางธนาคารต้นไม้ การพัฒนาปรับปรุงมาตรการด้านภาษีในการเพิ่ม ดูแล 
รักษาพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งอนุรักษ์ต้นไม้และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ 
รัฐต้องมีหน้าที ่ฟื ้นฟู เยียวยาผู ้ที ่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดพื้นที ่กรรมสิทธิ ์ของเอกชนเป็นพื ้นที ่สีเขียว 
บางประเภท และหน่วยงานรัฐต้องสร้างความเข้มแข็งในการรักษาพ้ืนที่สีเขียว โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดทำผังชุมชน
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและท่ีโล่งว่าง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง  
  ๔. แนวทางที่ ๔ ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังทางสังคม 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้สากล เกิดเป็น
นวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของไทย ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จำกัด 
อาทิ การจัดทำพื้นที่สีเขียวแนวตั้ง ฯลฯ ให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในทางเทคนิค
วิชาการแก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว 
จัดทำระบบรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวของไทย รักษาชนิดพรรณพืชและสัตว์ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และให้ความสำคัญกับกลุ่มทางสังคมทุกกลุ่ม อาทิ สมาคมผู้พิการ 
สมาคมจักรยาน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่ม พัฒนาและดูแลบำรุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว  
  ดังนั้น ในภาพรวมประเด็นการขับเคลื่อนที่มีศักยภาพและจัดลำดับความสำคัญ (prioritize) 
เพื่อผลักดันให้มีการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน มีดังนี ้
  - การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

  - การประยุกต์ใช้เครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการวางแผนและบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว
ของเมือง  

- การจัดทำพ้ืนที่สีเขียวต้นแบบ  
- การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว    
- การพัฒนาปรับปรุงมาตรการด้านภาษีในการเพ่ิม ดูแล รักษาพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งอนุรักษ์

ต้นไม้และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่  
- การนำพ้ืนที่ที่รอการพัฒนาหรือที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดทำพ้ืนที่สีเขียว  
- รักษาชนิดพรรณพืชและสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นตามโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
- แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดให้มีแผนและผังการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและ

พ้ืนที่โล่งว่างของเมืองและชุมชน 
- หน่วยงานรัฐจัดให้มีมาตรฐานอาชีพรุกขกร และอำนวยให้มีรุกขกรที่เอกชนสามารถเข้าถึงได้ 
- การส่งเสริมการอนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตามแนวทางธนาคารต้นไม้ 
- ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดทำพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่จำกัด อาทิ การจัดทำพ้ืนที่สีเขียวแนวตั้ง ฯลฯ  
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- ให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในทางเทคนิควิชาการแก่หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมและดูแลบำรุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว  
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แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและติดตามการดำเนินงาน 
ด้านการบริการจัดการพื้นที่สีเขียวตามแนวทางทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยข้อมูลที่ได้รับจากทุกท่าน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจักนำไปวิเคราะห์และประมวลผลประกอบการขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการ เช่น การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อน 
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำพื้นที่สีเขียวต้นแบบ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองตามบริบทของเมือง การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพความรู้และทักษะการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเมือง เป็นต้น  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นำส่งข้อมูลการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” โดยสามารถนำส่งได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onep.uem@onep.go.th; onep.uem@gmail.com ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตาม 
“แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” และเอกสาร “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ฉบับย่อ” ได้ทาง QR Code ด้านล่างนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงาน................................................................................................................................................................................................................................................................  

ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................ ตำแหน่ง.................................................................................................................... 

โทรศัพท์..................................................................... โทรสาร............................................. Email: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

QR Code 
เว็บไซต์ : https://2www.me/osc71 

กรุณาส่งแบบฟอร์มกลับ  ภายในวันพฤหัสบดทีี่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: onep.uem@onep.go.th; onep.uem@gmail.com  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ 
กลุ่มงานพ้ืนที่สีเขียวและนันทนาการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๔ 
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เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานในภาพรวม ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ...................................................................................................................ตารางเมตร 
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานในภาพรวม ในระยะยาว ปี พ.ศ.................................................พื้นทีส่ีเขียว.....................................................................ตารางเมตร 

 

พื้นที่ต้นแบบ............................................................................................................. 
กรุณาระบุตำแหน่ง  ................................................................................................. 
พื้นที่ .................................................................................................... ตารางเมตร 
สร้างเม่ือปี พ.ศ. .....................  โดย ....................................................................... 

พื้นที่นำร่องที่ควรดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ ปี พ.ศ. .......................................... 
กรุณาระบุตำแหน่ง (หากมี) ........................................................................................... 
พื้นที่ ........................................................................................................... ตารางเมตร 
โดย ................................................................................................................................ 

 

ภาพพื้นที่ต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพพื้นที่นำร่อง 
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แนวทางท่ี ๑ ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว  

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

(ตัวอย่าง) 
การก่อสร้างสวนสาธารณะ
ขนาดกลาง/ใหญ่แห่งใหม่ ๑๐ 
แห่ง (รวมพื้นที ่๔๕๐ ไร่ ด้วย
สวนขนาด ๔ - ๑๗๔ ไร่/แห่ง) 

       กทม.  ๑.๔ (๑)  แผนแม่บท
กรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ 

การเพิ่มสวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 
(โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติเนื่อง 
ในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) 

       เทศบาล
ทั่ว
ประเทศ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑.๔ (๑) 
๑.๑ (๑) 

  

(ตัวอย่าง) 
การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  
เฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษา 
 
 

๑. เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สวนเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
ให้มีความสมบูรณ์ 
๒. เพื่อใช้เป็น
สวนสาธารณะในการออก
กำลังกายและกจิกรรม
นันทนาการต่าง ๆ 
เป้าหมาย 
๑. พื้นที่สีเขียว 
ได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สวนเฉลิม 
พระเกียรติฯ 
- ปลูกต้นไม ้

๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ - สำนัก 
การช่าง 
เทศบาล
นคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

๑.๕ (๑)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ
เทศบาลนครพิษณุโลก 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๓) 

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” 



 

 

ข - ๔ 

แนวทางท่ี ๒ เมืองมีความม่ันคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมีฐานทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

(ตัวอย่าง) 
โครงการพัฒนาศักยภาพ 
พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า  
อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๑. เพื่อรักษาและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ 
คุ้งบางกะเจ้า โดย
สนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาพื้นที่สีเขยีว เพือ่
เศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่
นำร่องในพื้นที่คุ้งบางกะ
เจ้า โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพร
อยา่งครบวงจร  
๒. เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
และกลไกการบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชนเมอืงอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
ยังคงไว้ซ่ึงฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่เอื้อต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชน 
ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า 
๓. เพื่อสร้างและขยาย
เครือข่ายความร่วมมอื
การอนุรักษ์ดูแลรกัษา
และพัฒนาพื้นที่สีเขยีว
อย่างยั่งยืน 
 
 
 

- ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ และ
ข้อมูลพรรณไม้ 
โดยเฉพาะพืชสมุนไพร
ยืนต้นท้องถิ่น 
- ประชุมกลุ่มย่อย 
ผู้นำชุมชน และ 
ภาคส่วนที่เกีย่วขอ้ง 
- ประชุมระดมความเห็น 
- สำรวจพืน้ที่ที่มีศักยภาพ 
- จัดทำ (ร่าง) ต้นแบบ
การดำเนินงาน 

- ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑  สผ. ผู้นำชุมชน 
อบต. 
กรมป่าไม้ 
มก. 

๒.๓ (๒)   

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” 



 

 

ข - ๕ 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

(ตัวอย่าง) 
การปลูกต้นไม้ใหม่ ๑๐๐  
ต้นต่อปี ตลอดแนวถนน ๔๐ 
สาย รวมทั้ง การเพิ่มกลา้ต้นไม้
ระหว่างไม้ใหญ่ที่มีอยู ่ตาม
แผนผังแสดงที่โล่งของผังเมือง
รวม กทม. พ.ศ. ๒๕๕๖ 

       กทม.  ๒.๔ (๒)  แผนแม่บท
กรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ 

(ตัวอย่าง) 
การขับเคลื่อนพัฒนาเมือง 
สีเขียว (การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ให้มากขึ้น) 

       เทศบาล กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๒.๕ (๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองสีเขียว 

 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

            



 

 

ข - ๖ 

แนวทางท่ี ๓ เครื่องมือ กลไก เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

(ตัวอย่าง) 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามค่า 
BAF (การเพิ่มพื้นที่นำ้ซึมผ่าน: 
Biotope Area Factor)  
ที่กฎหมายกำหนด 

       กทม.  ๓.๑ (๑)  แผนแม่บท
กรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ 

(ตัวอย่าง) 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สินเชื่อสีเขียว 

       ธกส.  ๓.๑ (๑)  https://www.baa
c.or.th/th/conten
t-product.php 

(ตัวอย่าง) 
โครงการชุมชนไม้มีค่า 
(ซ่ึงเป็นโครงการยกระดับ
ธนาคารต้นไม้) 

       ธกส. กรมป่าไม้  
อบก. 
และ สพภ. 

๓.๒ (๑)  ข่าว ธกส. 
ข่าวที่ ๘๔/๒๕๖๑ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

(ตัวอย่าง) 
โครงการผลักดันการจัดทำ 
ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว
ในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน 

เพื่อจัดทำผังชุมชน 
เพื่อรักษาพื้นที่สีเขยีวใน
เมืองและในเมือง
อุตสาหกรรมยั่งยืน 
เป้าหมาย 
พื้นที่ EEC และพื้นที ่
เมืองอุตสาหกรรม 

- ศึกษา ทบทวน
วรรณกรรม 
- ประชุมหารือเพื่อจัดทำ 
(ร่าง) ผังชุมชน 
- จัดทำผังชุมชน  
แนวทางปฏบิัติและ
มาตรการ 

 ๖.๐ ๒.๐   สผ. อปท. ในเขต
พื้นที่ EEC 

๓.๒ (๔)   

 
 
 
 
 

            

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” 



 

 

ข - ๗ 

 แนวทางท่ี ๔ ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังทางสังคม 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)/พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง 

กับมาตรการ 

ปัญหา/
อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ หลัก สนับสนุน 

(ตัวอย่าง) 
การจัดทำสื่อเผยแพร ่
องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง 

เพื่อจัดทำสื่อและเอกสาร
เผยแพร่ความรู้  
“พื้นที่สีเขียวในเมือง” 

- ศึกษา รวบรวม 
องค์ความรู้ด้านการ 
บริหารจัดการ 
พื้นที่สีเขียวในเมือง 
- จัดทำสือ่และ 
เอกสารเผยแพร ่
ในรูปแบบต่าง ๆ 

๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สผ. ภาคการศึกษา ๔.๑ (๑)   

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

       อพ.สธ.  อสส. ทช. อส. 
สพภ. สผ. กษ. 
ภาคการศึกษา  
กฟผ. 

๔.๑ (๒)  แผนปฏิบัติการ จัดการ
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

การส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
สวนหลังคาและกำแพงสีเขียว  
ผ่านโครงการนำร่อง การสร้าง
สวนหลังคาและกำแพงสีเขียว 

       กทม. 
(สำนัก 
สวน 

 สาธารณะ) 

 ๔.๑ (๕)  แผนแม่บทกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๖ 

(ตัวอย่าง) 
Green Bangkok 2030 

เพิ่มปริมาณพื้นที่ 
สีเขียว ภายในปี 2030 
ทั้งปริมาณพื้นที่ร่มไม้ 
ต่อเมือง การเข้าถึง 
และพื้นที่สีเขียวต่อ
ประชาชน 

- พัฒนาความร่วมมือ      กทม. ปตท.  
We Park Big 
Trees 
และเครือข่าย
พันธมิตร 

๔.๒ (๑)  https://www.facebook.
com/pg/Green-
Bangkok-2030-
109065890586621/ 
posts/ 

 

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตาม “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” 



รายชื่อหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

๑. หน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗๘ แห่ง) 
๑.๑ หน่วยงานภายในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๙ แห่ง) 

๑.  กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒.  กองจัดการสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
๓.  กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
๔.  กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๕.  กองบริหารจัดการที่ดิน 
๖.  กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๗.  กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๘.  กลุ่มนิติการ 
๙.  สำนักงานเลขานุการกรม 

๑.๒ หน่วยงานระดับกรม (๑๑ แห่ง) 
๑.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๒.  กรมป่าไม้ 
๓.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๔.  กรมทรัพยากรทางธรณี 
๕.  กรมทรัพยากรน้ำ 
๖.  กรมควบคุมมลพิษ 
๗.  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
๘.  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
๙.  องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๑๐.  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
๑๑.  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

๑.๓ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (๑๓ แห่ง) 
๑.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 
๒.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ จังหวัดนครสวรรค์ 
๓.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ จังหวัดนนทบุรี 
๔.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ จังหวัดสระบุรี 
๕.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ จังหวัดราชบุรี 
๖.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ จังหวัดอุดรธานี 
๗.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ จังหวัดขอนแก่น 
๘.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 



ค - ๒ - 
 

๙.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๐.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ จังหวัดชลบุรี 
๑๑.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๒.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ จังหวัดภูเก็ต 
๑๓.  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ จังหวัดสงขลา 

๑.๔ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (๔๕ แห่ง) 
๑.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 
๒.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร 
๔.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
๕.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 
๖.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท 
๘.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
๙.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
๑๑.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด 
๑๒.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 
๑๓.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 
๑๔.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม 
๑๕.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 
๑๖.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ 
๑๗.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๘.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๙.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 
๒๐.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
๒๑.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง 
๒๒.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ ์
๒๓.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
๒๔.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 
๒๕.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 
๒๖.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 
๒๗.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
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๒๘.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี 
๒๙.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง 
๓๐.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 
๓๑.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 
๓๒.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 
๓๓.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 
๓๔.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๕.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี 
๓๖.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
๓๗.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี 
๓๘.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ 
๓๙.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย 
๔๐.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 
๔๑.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง 
๔๒.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ 
๔๓.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๔๔.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี 
๔๕.  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 

๒. หน่วยงานภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖๘ แห่ง) 
๒.๑ หน่วยงานราชการส่วนกลาง (๑๓ แห่ง) 

๑.  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๒.  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๓.  กรมทางหลวง 
๔.  กรมทางหลวงชนบท 
๕.  กรมชลประทาน 
๖.  กรมพัฒนาที่ดิน 
๗.  กรมอนามัย 
๘.  กรมศิลปากร 
๙.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

๑๐.  กรมท่ีดิน 
๑๑.  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๒.  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
๑๓.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.๒ รัฐวิสาหกิจ (๘ แห่ง) 
๑.  สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๒.  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๓.  การเคหะแห่งชาติ 
๔.  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
๕.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๖.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๗.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
๘.  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๒.๓ ภาคการศึกษา (๖ แห่ง) 
๑.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๓.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๔.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๕.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๖.  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.๔ สถาบัน/องค์การพัฒนาเอกชน (๑ แห่ง) 
๑.  สถาบันอาคารเขียวไทย 

๒.๕ ภาคเอกชน (๕ แห่ง) 
๑.  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 
๒.  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
๓.  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
๔.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๕.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

๒.๖ เทศบาล (๒๒ แห่ง) 
๒.๖.๑ เทศบาลนคร (๑๕ แห่ง) 
๑.  เทศบาลนครนนทบุรี 
๒.  เทศบาลนครพิษณุโลก 
๓.  เทศบาลนครสกลนคร 
๔.  เทศบาลนครแหลมฉบัง 
๕.  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
๖.  เทศบาลนครเชียงใหม่ 
๗.  เทศบาลนครตรัง 
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๘.  เทศบาลนครอุดรธานี 
๙.  เทศบาลนครขอนแก่น 

๑๐.  เทศบาลนครปากเกร็ด 
๑๑.  เทศบาลนครระยอง 
๑๒.  เทศบาลนครภูเก็ต 
๑๓.  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
๑๔.  เทศบาลนครสงขลา 
๑๕.  เทศบาลนครยะลา 

๒.๖.๒ เทศบาลเมือง (๖ แห่ง) 
๑.  เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
๒.  เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
๓.  เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
๔.  เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
๕.  เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา 
๖.  เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
๒.๖.๓ เทศบาลตำบล (๑ แห่ง) 
๑.  เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

๒.๗ หน่วยงานอ่ืน ๆ (๑๓ แห่ง) 
๑.  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
๒.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
๓.  บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด 
๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ จังหวัดยะลา 
๖.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา จังหวัดปราจีนบุรี 
๗.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองก่ี จังหวัดปราจีนบุรี 
๘.  องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง จงัหวัดจันทบุรี 
๙.  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ จังหวัดจันทบุรี 

๑๐.  องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ จังหวัดยะลา 
๑๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง จังหวัดสระบุรี 
๑๒.  เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น 
๑๓.  เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 


