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บทคดัย่อ 

 

 การจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 เป็นการดาํเนินการตาม พระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงไดก้าํหนดใหจ้งัหวดัจดัทาํแผนการ

จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและใหส่้วนราชการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีเพื่อแปลง

แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มสู่การปฏิบติัภายใตค้าํแนะนาํของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้จง้ใหจ้งัหวดัจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2559-2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัไดอ้ยา่งมีเอกภาพ อนัจะนาํไปสู่

เป้าหมายของการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 จากการดาํเนินงานจดัทาํ แผน การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เขา้มามีส่วนร่วม  

ในกระบวนการวางแผนของจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 

และทิศทางการพฒันา เศรษฐกิจและสงัคมของจงัหวดั ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มลูจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัประชุมระดมความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากการประชุม

คณะกรรมการจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั จงัหวดัราชบุรี ทาํใหแ้ผนดงักล่าวมีแนวทางการดาํเนินงานท่ีมีความสอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั  ซ่ึงครอบคลุม

ตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดัและระดบัพื้นท่ี การวเิคราะห์ศกัยภาพของ

จงัหวดั เพื่อกาํหนดยทุธศาสตร์แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 ข้ึนเพือ่ปรับปรุง อนุรักษ ์

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัแนวทางในการพฒันาควบคู่กบัการ

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัราชบุรีใหเ้กิดความสมดุล  
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แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 หากไดรั้บแนวทางการขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัท่ีดี กจ็ะ

ส่งผลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพฒันา

ต่างๆ ยดึเป็นแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั

ในระยะ 5 ปี ( 2559-2564) เพือ่นาํไปสู่การร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป   
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กติตกิรรมประกาศ 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นผลสาํเร็จ จากความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  

ในการดาํเนินงาน จดัทาํแผน การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 ไดแ้ก่ หน่วยงานในสังกดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    

เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนัการศึกษา  และ

หน่วยงาน /องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของจงัหวดัราชบุรี ท่ีไดใ้หข้อ้มูล ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการ ดาํเนินการตาม

แผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2559-2564  

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ทั้งท่ีเป็นหน่วยงาน คณะบุคคล ซ่ึงไม่อาจนาํมากล่าวได้

ทั้งหมดในท่ีน้ี  นอกจากน้ีใคร่ขอขอบคุณนายสวง  สุดประเสริฐ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัราชบุรี ท่ีอาํนวยความสะดวกใหค้าํช้ีแนะ  

ท่ีเป็นประโยชน ์รวมถึงนางเยาวนารถ  พลายมาต  ผูอ้าํนวยการส่วนส่ิงแวดลอ้ม และ

คณะเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัราชบุรี 

ตลอดจนกาํลงัใจจากครอบครัว ท่ีทาํใหก้ารจดัทาํผลงานคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

พระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติม  

โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตราท่ี 5/1  

ไดก้าํหนดใหจ้งัหวดัจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมในระดบัชาติและความตอ้งการของประชาชนในจงัหวดั ดงันั้น 

เพื่อใหก้ารดาํเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีกระทาํในพื้นท่ี

จงัหวดัมีความสอดคลอ้งกนั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงดาํเนินการ

สนบัสนุนใหจ้งัหวดัจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั ตามลาํดบัดงัน้ี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ไดจ้ดัทาํคู่มือการจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั เพื่อใหห้น่วยงานของจงัหวดั เช่น สาํนกังานจงัหวดั สาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (ทสจ.) ทุกจงัหวดั ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

จดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

พ.ศ. 2551 –  2554 และบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั   

ซ่ึงสาํนกังาน ก.พ.ร. ไดส้นบัสนุนแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัโดยกาํหนดคาํรับรองการปฏิบติัราชการจงัหวดั ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2550 ตวัช้ีวดัท่ี 3.4.1 “ระดบัคุณภาพของแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั” 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดใ้หจ้งัหวดันาํแผนปฏิบติัการ  

เพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2551-2554  

มาปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและพฒันาเป็นแผนปฏิบติัการเพื่อการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2552-2554 
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ซ่ึงสาํนกังาน  ก.พ.ร. ไดส้นบัสนุนแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

ในระดบัจงัหวดัโดยกาํหนดคาํรับรองปฏิบติัราชการจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.3 “ระดบัความสาํเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และ ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั” 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนปฏิบติัการเพือ่การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ไดส้ิ้นสุดระยะเวลา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจึงไดด้าํเนินการจดัทาํคู่มือเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2555 - 2559  เพื่อใหจ้งัหวดัใชเ้ป็นกรอบแนวทาง  

การจดัทาํแผนโดยไดเ้ปล่ียนช่ือและขยายระยะเวลาแผน จากแผนปฏิบติัการเพื่อการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2555 - 2558 เป็น

แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2555 - 

2559 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

11 (พ.ศ.2555 - 2559) และแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 - 2559 ซ่ึง

ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2555 - 2559  จะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัทาํคาํรับรอง  

การปฏิบติัราชการของจงัหวดัดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไดใ้หจ้งัหวดัจดัทาํ

แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2559-

2564  และยดึ แผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

เป็นแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัท่ีจะใช้

เป็นแนวทางในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ

จงัหวดัไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของจงัหวดัในระยะ 5 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัไดอ้ยา่งมีเอกภาพ อนัจะนาํไปสู่เป้าหมาย

ของการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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 การจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั

จะตอ้งคาํนึงถึงสภาพการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในแต่ละจงัหวดัเป็นหลกั 

(Area – Based Approach)  พร้อมเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและภาคประชาสังคมท่ีเป็น

ภาคีการพฒันาต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนของจงัหวดั โดยใหมี้การ

จดัทาํแผนงบประมาณควบคู่กนั และยดึผลสาํเร็จของงานตามบทบาทหนา้ท่ีและ  

ความรับผดิชอบทั้งของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จงัหวดั ทอ้งถ่ิน และประชาชน  

เป็นเป้าหมายการทาํงานร่วมกนั (Area Function Participation)  

จงัหวดัราชบุรี จึงไดจ้ดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 ข้ึนเพือ่ปรับปรุง อนุรักษ ์

ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั โดยคาํนึงถึงสถานการณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัเป็นหลกั  พร้อมกบัเปิดโอกาสให้  

ทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เขา้มามีส่วนร่วม

ในกระบวนการวางแผนของจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 

และทิศทางการพฒันา เศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดั เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา

ควบคู่กบัการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัราชบุรีใหเ้กิด

ความสมดุล แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

จงัหวดัราชบุรี พ.ศ.2559-2564 ฉบบัน้ี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาชน และภาคีการพฒันาต่างๆ จะใชย้ดึเป็นแนวทางการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัในระยะ 5 ปี (2559-2564) เพื่อนาํไปสู่

การร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
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วตัถุประสงค์ 
 

1.  เพือ่ใหมี้รูปแบบ/แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ของจงัหวดัราชบุรี 

2.  เพือ่เป็นกรอบและแนวทางในการวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั สาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

มกราคม  - กนัยายน  พ.ศ. 2558 
 

พืน้ทีด่ําเนินการ 
 

พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี  
 

สัดส่วนของผลงาน 
 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัราชบุรี ไดด้าํเนินการจดัทาํ

แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดั

ราชบุรี พ.ศ. 2559-2564  โดยไดม้อบหมายใหผู้ข้อประเมินเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการ

ประสานการดาํเนินงาน ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีผูข้อประเมินดาํเนินการ ดงัน้ี 

ผู้เสนอผลงาน   นางสาวทิฆมัพร  รัตนรัตน ์

     นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ  

     สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัราชบุรี 

     สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 90 ของเน้ืองานทั้งหมด 

 ผู้ร่วมดําเนินการ นางเยาวนารถ พลายมาต 

      นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ    

      สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัราชบุรี 

      สัดส่วนของผลงาน  ร้อยละ 10 ของเน้ืองานทั้งหมด 
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ตาราง 1 สัดส่วนผลงานของผู้ขอประเมินและผู้ ร่วมดาํเนินการ 

ขั้นตอนการดาํเนินการ สัดส่วน

ผลงานของผู ้

ขอประเมิน 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนผลงาน

ของผูร่้วม

ดาํเนินการ 

(ร้อยละ) 

1. การเตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน 

     1)  ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสารและ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

     2)  การตั้งคณะทาํงานจดัทาํแผนบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัจงัหวดั 

 

90 10 

2. การดําเนินงาน  

    1)  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู      

        -  ประสานขอขอ้มูลของจงัหวดัราชบุรี  และ

แผนงานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง จากหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

        - จดัเตรียมขอ้มูล ทั้งขอ้มูลพื้นฐานของ

จงัหวดั และขอ้มลูดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 

    2)  การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 

    3)  การวเิคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดัโดยวธีิ 

SWOT  Analysis 

   4) การดาํเนินการจดัทาํ (ร่าง) แผนบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัจงัหวดั  

 

90 10 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

ขั้นตอนการดาํเนินการ สัดส่วน

ผลงานของผู ้

ขอประเมิน 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนผลงาน

ของผูร่้วม

ดาํเนินการ 

(ร้อยละ) 

    -  จดัทาํ (ร่าง) แผนการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ.2559-2564  

     - การประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัจงัหวดัเพือ่พจิารณาหารือต่อ (ร่าง)  

แผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี  

พ.ศ. 2559-2564  

     - นาํขอ้เสนอแนะจากการประชุม

คณะกรรมการฯ มาแกไ้ขปรับปรุงแผนดงักล่าว 

   5)  การเสนอแผนบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   6)  จดัส่งแผนบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัจงัหวดั 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ขั้นตอนการดาํเนินการ สัดส่วน

ผลงานของผู ้

ขอประเมิน 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนผลงาน

ของผูร่้วม

ดาํเนินการ 

(ร้อยละ) 

3.  สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 

         สรุปผลการดาํเนินงานการจดัทาํแผน

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการจดัทาํแผน และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานเพื่อเป็นขอ้มูล 

ในการพิจารณาจดัทาํแผนบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั เพื่อดาํเนินการติดตามและประเมินผล

แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี   

พ.ศ.2559-2564 

 

90 10 

 

ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

  แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 เป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ

จดัทาํแผนปฏิบติัการของหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย หน่วยงาน

ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา และองคก์รปกครองส่วนส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหลายหน่วยงาน  

การประสานการดาํเนินงานในการจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ทั้งดา้นขอ้มูลสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา การกาํหนดยทุธศาสตร์   

เพื่อแกไ้ขปัญหาจากการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ มีความยุง่ยากเน่ืองแต่ละ

หน่วยงานไดรั้บกรอบนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

ประกอบดว้ย กรอบเวลาจาํกดัในการดาํเนินการจดัทาํแผนบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
 

ประโยชน์ของผลงาน 

  1.  จงัหวดัมีรูปแบบและแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

  2.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีของตนเองได ้

  3.  ทุกภาคส่วนใหค้วามสาํคญั และเกิดความตระหนกัในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
 



บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การจดัทาํแผน การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 เป็นการดาํเนินการโดยใชแ้นวคิด ทฤษฎี ระเบียบ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัทาํแผน  

3. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม  

4. แนวทางการดาํเนินการตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย คสช. 

5. แนวทางการดาํเนินการตามนโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

6. ทฤษฎีการวเิคราะห์ดว้ย SWOT Analysis 
 

1.  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมใน

ระดบัจงัหวดั 

  1. พระราชบัญญตัส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535  

      มาตรา 35  ใหรั้ฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

จดัทาํแผนปฏิบติัการเรียกวา่ “แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม" เพื่อปฏิบติัตามนโยบาย

และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ซ่ึงกาํหนดข้ึนตามมาตรา 

13(1) 

     แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  

    ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการ  

ใหเ้ป็นไปตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปโดย  

บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีกาํหนด ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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มีหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํแก่ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัทาํแผนงานหรือ

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้น 

  มาตรา 36 แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 35 อาจจดัทาํเป็นแผน  

ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวไดต้ามความเหมาะสม และควรจะตอ้งประกอบดว้ย

แผนงานและแนวทางการดาํเนินงานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การจดัการคุณภาพอากาศ นํ้า และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองอ่ืนๆ  

  (2)  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้ม

ศิลปกรรม 

  (3)  การประมาณการเงินงบประมาณแผน่ดิน และเงินกองทุนท่ีจาํเป็นสาํหรับ 

การดาํเนินงานตามแผน 

  (4)  การจดัองคก์รและระเบียบการบริหารงานเพือ่เสริมสร้างความร่วมมือและ

ประสานงานระหวา่งส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งและระหวา่งส่วนราชการกบัเอกชน รวมทั้ง

การกาํหนดอตัรากาํลงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานตามแผน 

  (5)  การตรากฎหมายและออกกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระเบียบ 

คาํสั่งและประกาศท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินนิการตามแผน 

  (6)  การตรวจสอบ ติดตาม และวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประโยชน ์

ในการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนและการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  มาตรา 37 เม่ือไดป้ระกาศใชแ้ผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในราชกิจจานุเบกษา

แลว้ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัในทอ้งท่ีเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 43 หรือเขต

ควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 มีหนา้ท่ีจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  

แต่ถา้มีเหตุอนัควร คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติอาจขยายระยะเวลาดงักล่าว

ออกไปไดอี้กตามความเหมาะสม 
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  การจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั

สาํหรับเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 59 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดันาํแผนปฏิบติัการเพื่อลด

และขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจดัทาํข้ึนตามมาตรา 60  

มารวมเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั  

จงัหวดัดว้ย 

  ในกรณีท่ีจงัหวดัใดไม่อยูใ่นเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 43  หรือเขต

ควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 แต่ประสงคจ์ะดาํเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในเขตจงัหวดัของตน ผูว้า่ราชการจงัหวดัของจงัหวดันั้นอาจทาํแผนปฏิบติั

การเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัแผนจดัการ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพือ่เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

กไ็ด ้

  มาตรา 38 แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัท่ีจะ

เสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ จะตอ้งเป็นแผนปฏิบติัการท่ีเสนอ ระบบ  

การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นแผนจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม  โดยคาํนึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาและเง่ือนไขต่างๆ ในดา้น

เศรษฐกิจสงัคม และส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดันั้น และควรจะตอ้งมีสาระสาํคญัในเร่ือง

ต่อไปน้ี 

  (1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิด 

  (2) แผนการจดัหาและใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดิน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชท่ี้

จาํเป็นสาํหรับการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดดัแปลง ซ่อมแซม บาํรุงรักษาและดาํเนินการ 

ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม หรือ ระบบกาํจดัของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการ  

ส่วนทอ้งถ่ิน 

  (3) แผนการจดัเกบ็ภาษีอากร และค่าบริการเพื่อการดาํเนินการและบาํรุงรักษา

ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบการกาํจดัของเสียรวมตาม (2) 

   (4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยนํ้าท้ิงและของเสียจาก

แหล่งกาํเนิดมลพิษ 
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  (5) แผนการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อป้องกนัและปราบปราม การละเมิด และฝ่าฝืน

กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพษิ การอนุรักษธ์รรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม 

  มาตรา 39 แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัท่ีจะ

ไดรั้บการพจิารณาจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติในลาํดบัแรก จะตอ้งเสนอ

ประมาณการเงินงบประมาณแผน่ดินและเงินกองทุน สาํหรับการก่อสร้างหรือดาํเนินการ 

 เพื่อใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม ตามมาตรา 38 (2) ดว้ย 

ในกรณีท่ีจงัหวดัใดยงัไม่พร้อมท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบ

กาํจดัของเสียรวมอาจเสนอแผนการส่ิงเสริมใหเ้อกชนลงทุนก่อสร้าง และดาํเนินการ

ระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสีย เพือ่ใหบ้ริการในเขตจงัหวดันั้นแทน 

  การจดัทาํแผนปฏิบติัการตามวรรคหน่ึงจะตอ้งมีแบบแปลนรายการละเอียดและ

ประมาณการราคาของโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดดัแปลง ซ่อมแซม บาํรุงรักษา 

รวมทั้งกระบวนการและวธีิดาํเนินการระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบการกาํจดัของ

เสียรวมท่ีเสนอขอจดัสรรงบประมาณและเงินกองทุนดงักล่าวประกอบคาํขอดว้ย 

  เพื่อประโยชนใ์นการใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัซ่ึงจะตอ้งมีคาํขอจดัสรรเงินงบประมาณแผน่ดินตามวรรค

หน่ึงใหส้าํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีในการ

รวบรวมและวเิคราะห์แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั

เพื่อเสนอขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไวเ้พือ่การน้ีโดยเฉพาะ 

  มาตรา 40 ในกรณีท่ีการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะตอ้ง

ดาํเนินการในพื้นท่ีท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งพื้นท่ีของสองจงัหวดัข้ึนไปเน่ืองจากลกัษณะ

ทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศนต์ามธรรมชาติของพื้นท่ีนั้นหรือเพื่อประโยชนใ์นการ

จดัการอยา่งเป็นระบบตามหลกัการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการ

ตามมาตรา 37  
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  มาตรา 41 ในกรณีท่ีจงัหวดัใดซ่ึงหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติัการตาม มาตรา 37 

ไม่จดัทาํหรือไม่สามารถจดัทาํได ้หรือจดัทาํเสนอแลว้แต่ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพิจารณาสภาพ

ปัญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดันั้นวา่มีความรุนแรงถึงขนาดท่ีจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือไม่ หากเห็นวา่จาํเป็นใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อออกคาํสั่งใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการสาํหรับจงัหวดันั้นแทน   

2.  พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 

   สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดใ้หค้วามสาํคญั

กบัการกระจายอาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ิน โดยไดก้าํหนดไวใ้นหมวด 5 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 “กาํหนดใหรั้ฐตอ้งกระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ิน

พึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินตนเอง พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน”  

ซ่ึงหมายรวมถึง การบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  

เพื่อกระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติักาํหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 จาก 

การตราพระราชบญัญติักาํหนดแผนฯ น้ี ไดมี้การจดัทาํแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจใหก้บัองคก์รปกครอง  

ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ 

รวมอยูด่ว้ย 

มาตรา 16 วา่ใหเ้ทศบาลเมืองพทัยาและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจ

และหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน

ของตนเองโดยระบุไวใ้นขอ้ ( 18) วา่ การกาํจดัมูลฝอยส่ิงปฏิกลูและนํ้าเสีย และระบุไว้  

ในมาตรา 17  วา่ ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจและ

หนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน  

ของตนเอง โดยระบุไวใ้นขอ้  (11) วา่ การกาํจดัมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูรวมขอ้ (12)  

วา่การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ 
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พระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ีดูแลสภาพแวดลอ้มใหก้บั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูดู้แลรักษาใหมี้สภาพดีเหมาะท่ีประชาชนไดอ้ยูอ่าศยั 

ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหท้อ้งถ่ินบริหารจดัการสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งการจดัการมูลฝอย

ท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

3.  พระราชบัญญตัสิภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 

     มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ท่ีตอ้งทาํ 

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เช่น จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้าและทางบกรักษา

ความสะอาดของถนนทางนํ้าทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งกาํจดัมูลฝอยและ  

ส่ิงปฏิกลูคุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดทาํแผน  

 1.  ความหมายของแผนและความสําคญัของแผน 

 ความหมายของการวางแผน มีนกัวชิาการดา้นการบริหารหลายท่าน  

ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

 2ประชุม รอดประเสริฐ 2 (2535 : 89) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  การวางแผนเป็น

กระบวนการท่ีบุคคลหรือหน่วยงานไดก้าํหนดข้ึนไวล่้วงหนา้เพื่อการปฏิบติังาน  

ในอนาคต  การวางแผนประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ  หลายขั้นตอน  ซ่ึงบางขั้นตอน  

มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการกระทาํก่อน  และดว้ยความรวดเร็ว  ทั้งน้ีเพือ่ให้

บรรลุถึงเป้าหมาย (Goals) ท่ีไดก้าํหนดไว้ การวางแผนมีคุณค่าอยา่งมากต่อวตัถุประสงค์  

(Objectives) ขององคก์ารหรือของหน่วยงาน  และมีความสาํคญัยิง่ต่อความมุ่งหมาย  

ส่วนตนของแต่ละบุคคลในการปฏิบติังานหรือการปฏิบติัตามภารกิจทั้งหลาย  

                  อุทยั บุญประเสริฐ2 (2538 : 19) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การวางแผนเป็นกิจกรรม

ท่ีคาดหวงัวา่จะตอ้งปฏิบติั  ซ่ึงเป็นผลจากการคน้หาและกาํหนดวธีิทาํงานในอนาคต

เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนต่์อหน่วยงานและองคก์รมากท่ีสุด  แสดงใหเ้ห็นวา่จะมีการ

ทาํอะไร ทาํท่ีไหน เม่ือใด ใหใ้ครทาํ ทาํอยา่งไร  และใหร้ายละเอียดอ่ืนๆ  ท่ีจาํเป็นช่วยให้

การปฏิบติังานลุล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพ    
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 แผน  (Plan) แผนกบัการวางแผนเป็นคาํท่ีแยกจากกนัไม่ออก  แผนคือ

ขอ้กาํหนดท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการปฏิบติั  ส่วนการวางแผน  คือ 

กระบวนการคิดพิจารณาไวล่้วงหนา้วา่จะทาํอะไร อยา่งไร  ทาํไมจึงทาํใหใ้ครทาํ   

ทาํท่ีไหน  เม่ือไหร่  โดยอาศยัการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

 

ผลผลิตจากการวางแผน  กคื็อ  การจดัทาํแผน  อนัเป็นขอ้กาํหนดท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ  

หรือแนวทางในการปฏิบติั  หลกัสาํคญัของการวางแผนจึงมุ่งไปท่ีความสาํเร็จ  

ของการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน  และถือไดว้า่งานอนัดบัแรก  

ของการบริหารและจดัการของหน่วยงาน คือ การวางแผน 

 ความสาํคญัของแผน 

 1. ช่วยใหก้ารบริหารงานเป็นไปโดยประสานสอดคลอ้งกนั  

 2. ช่วยใหเ้กิดการประหยดัทั้งดา้น คน เวลา งบประมาณ  

 3. ช่วยใหมี้การตรวจสอบ/ควบคุมงาน ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 4. ช่วยในการขยายงานและปรับปรุงวธีิการดาํเนินงานขององคก์ร 

 จากความหมายของการวางแผน สรุปไดว้า่  การวางแผน  (Planning) หมายถึง 

กระบวนการท่ีองคก์ารหรือหน่วยงานดาํเนินการเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีตอ้งการในอนาคต   

โดยการตดัสินใจล่วงหนา้ในการเลือกวธีิทาํงานท่ีดีท่ีสุดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   

ใหบ้รรลุผลตามท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีกาํหนด  และเป็นกระบวนการท่ีตอ้งดาํเนินการ

อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยูเ่สมอ 

            2.  รูปแบบการวางแผน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

        1) การวางแผนแบบกระบวนวธีิการ (Procedure Planning Theory) มุ่งอธิบาย

ระเบียบวธีิการ (methodologies) หรือกระบวนวธีิการ (procedures) ของการวางแผนและ

วธีิการใชท่ี้เหมาะสม นกัวางแผนใชอ้ธิบายตนเองมีองคป์ระกอบหลกั คือ วธีิการวางแผน 

สภาพแวดลอ้มโครงสร้างสังคม ระบบการวางแผน และนกัวางแผน 
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  2) การวางแผนแบบเนือ้หา (Substantive Planning Theory) มุ่งอธิบาย

ปรากฏการณ์ (Suject matter oriented) ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มของการวางแผน 

อธิบายพฤติกรรมของมนุษย ์ของสงัคมการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนระบุปัญหา

สาํหรับใชเ้ป็นพื้นฐานในการเขา้สู่การวางแผน  

 3.  ประเภทของแผน จาํแนกเป็น 3 ประเภท 

 1) แผนระยะยาว เป็นแผนท่ีกาํหนดทิศทางและแนวโนม้ของการปฏิบติังาน

ในช่วงเวลาท่ีกาํหนดอาจจะเป็น 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 15 ปี แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 10 ปี 

 2)  แผนระยะกลาง เป็นแผนท่ีใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนระยะยาว  

ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาอยูร่ะหวา่ง 2–5  ปี เช่น แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 10  

เรามกัเรียกแผนประเภทน้ีวา่ แผนกลยทุธ์ 

 3)  แผนระยะส้ัน เป็นแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง ซ่ึงอาศยักรอบ 

ของแผนระยะกลางหรือแผนกลยทุธ์ เป็นแนวทางในการจดัทาํรายละเอียดของแผนมี

รายละเอียดครบถว้นเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั มีระยะเวลาดาํเนินงาน มีทรัพยากร บุคลากร 

งบประมาณ วสัดุต่างๆ ท่ีจะตอ้งใช ้เราเรียกแผนประเภทน้ีวา่ แผนปฏิบติัการ 

 4.  กระบวนการขั้นตอนการวางแผน  

      กระบวนการวางแผน หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวางแผนตั้งแต่เร่ิมตน้จน

เสร็จส้ิน วา่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง โดยทัว่ไปแลว้จะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (อา้งใน

สมคิด บางโม, 2538 : 89)  

 1)  เตรียมการวางแผน ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการในเร่ืองต่อไปน้ีจดัตั้งหน่วยงาน

หรือกลุ่มบุคคลข้ึนเพื่อรับผดิชอบในการวางแผน กาํหนดวธีิการวางแผนมีขั้นตอน

อยา่งไร จะตอ้งทาํอะไรบา้ง รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เช่นทรัพยากรการบริหาร ปัญหา 

ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในองคก์ารและปัญหาภายนอกองคก์าร ท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผน 

สถิติต่าง ๆ 

 2)  การวเิคราะห์ข้อมูลและปัญหา เป็นการวเิคราะห์งานต่าง ๆ ท่ีไดป้ฏิบติั

มาแลว้วา่ มีปัญหาอะไร จะตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขอยา่งไร องคก์ารตอ้งการใหเ้กิด 

ส่ิงใหม่ ๆ อะไรบา้ง และมีเป้าหมายหลกัอยา่งไร 
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 3)  กาํหนดแผนงาน นัน่คือการเขียนเป็นแผนปฏิบติัการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

แผนงาน (Program) โครงการ (Project) และกิจกรรม (Activity)  

      -   แผนงาน (Program) หมายถึง การกาํหนดข้ึนมาเพื่อใชส้าํหรับ 

เป็นแนวทางในการดาํเนินงานใหกิ้จกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

เช่น แผนงานการตลาด แผนพฒันาบุคคล เป็นตน้ ขอ้ควรระวงักคื็อ การกาํหนดแผนงาน

นั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผน (Plan)  

     -  โครงการ ( Project) หมายถึง  แผนซ่ึงกาํหนดรายละเอียดขั้นตอน 

การปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ในโครงการหน่ึง ๆ จะ

ระบุรายละเอียดของกิจกกรมนกัศึกษา จดัทาํเป็นโครงการพฒันาบถคลิกภาพ  ฯลฯ ซ่ึงจะ

กล่าว โดยละเอียดในเร่ืองของการเขียนโครงการในหวัขอ้ต่อไป  

           -  กิจกรรม (Activity) ในแต่ละโครงการจะตอ้งมีกิจกรรมท่ีตอ้งกระทาํหน่ึง

กิจกรรมหรือหลาย ๆ กิจกรรมกไ็ด ้ 

  4)  การปฏบัิตติามแผน (Imple mentation) เป็นการนาํเอาแผนออกไปปฏิบติั 

ตามความเป็นจริงแลว้หากเป็นแผนใหญ่อาจมีแผนยอ่ย  ๆ หลายแผนมาร่วมกนัเพื่อช่วย

ประสานใหแ้ผนใหญ่ประสบผลสาํเร็จได ้ในการปฏิบติัตามแผนนั้นจาํเป็นตอ้งกาํหนด

ช่วงเวลา  กาํหนดทรัพยากรท่ีใช ้แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหพ้นกังานปฏิบติั ตาม

ขั้นตอนการประสานแผนระหวา่งหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหง้านสัมพนัธ์

และเกิดการต่อเน่ือง  กาํหนดใหมี้ขั้นตอนการควบคุมเพือ่ ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

แผนใหค้รอบคลุมงานทุกอยา่งไวใ้นแผนผงัเดียวกนั 

 5)  การตรวจสอบปละปรับปรุง (Evaluation) เมื่อไดรั้บการปฏิบติัตามแผน

ไปได้ สกัระยะหน่ึงโดยปกติจะตรวจสอบในระยะคร่ึงเวลาของแผนและเวลาส้ินสุด  

การปฏิบติัตามแผน เพื่อศึกษาผลท่ีกระทาํกบัแผนท่ีวางไวว้า่ตรงกบัจุดประสงค ์เป้าหมาย 

และมาตรฐานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  เพื่อเป็นขอ้สรุปในการตดัสินใจวา่จะลม้เลิกหรือใหมี้

การวางแผนดาํเนินการต่อไป 
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3.  แนวคดิของการมส่ีวนร่วม 

 1.  ความหมายของคาํว่าการมส่ีวนร่วม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ( Public participation) สถาบนัพระปกเกลา้ 

(2548) หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้ไปร่วมกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อผลประโยชน์

ของประชาชนโดยส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการท่ีประชาชน 

จะตอ้งมีอิสระในทางความคิดมีความรู้ความสามารถในการกระทาํ และมีความเตม็ใจ 

ท่ีจะเขา้ร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ 

 โดยท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งมีลกัษณะการเขา้ร่วมอยา่ง  

ครบวงจรตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินสุด กล่าวคือ เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตสาํนึกในตนเองและถือเป็น

ภาระหนา้ท่ีของตน ร่วมคิด ร่วมกนัวางแผน ร่วมดาํเนินงาน ร่วมกนัติดตามประเมินผล 

ร่วมรับผลประโยชน ์

2.  ลกัษณะของการมส่ีวนร่วม 

 ไพรัตน ์เตชะรินทร์ กล่าวถึงการมีส่วนร่วมวา่เป็นกระบวนการท่ีรัฐบาล  

ทาํการส่งเสริม ชกันาํ สนบัสนุน และเสริมสร้างโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนทั้งในส่วน

บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคก์ารอาสาสมคัรรูปต่างๆ ใหเ้ขา้มามี  

ส่วนร่วม ในการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกนั เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีกาํหนดไว ้โดยส่วนร่วมในลกัษณะต่อไปน้ี 

 1)  ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 

 2)  ร่วมคิดและสร้างรูปแบบและวธีิการพฒันา เพื่อแกไ้ขและลดปัญหาของ

ชุมชนหรือสร้างสรรค ์ ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนหรือสนองตอบความตอ้งการ

ของชุมชน 

 3)  ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจดัและ

แกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของชุมชน 

 4)  ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดั ใหเ้ป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 

 5)  ร่วมจดัการปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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 6)  ร่วมการลงทุนในกิจกรรมในโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถ 

ของตนเองและหน่วยงาน 

 7)  ร่วมปฏิบติัตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมใหบ้รรลุ 

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 8)  ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรม 

ท่ีไดท้าํไวท้ั้งโดยเอกชนและรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดต้ลอด 

 3.  กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน  

 1)  ร่วมรับรู้ หมายถึง รับรู้สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน รับรู้ถึง

วธีิการจดัการเพือ่แกไ้ขปัญหา ลดผลกระทบของปัญหาและป้องกนัปัญหา  

ในกระบวนการน้ี ส่ือ ขอ้มูลข่าวสาร วธีิการเผยแพร่หรือเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและ

แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ยอ่มเป็นส่วนสาํคญัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรคาํนึงถึง เพราะการให้

ประชาชนไดร่้วมรับรู้ยอ่มมีความตระหนกัถึงปัญหาในการพิจารณาวา่ตนจะเขา้ไป 

มีส่วนร่วมดว้ยวธีิใดไดบ้า้ง 

 2)  ร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการรับรู้ขอ้มูล  

เม่ือประชาชนเกิดความตระหนกัแลว้ยอ่มเป็นช่องทางท่ีจะใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

คิดและแสดงความคิดเห็นถึงวธีิการท่ีจะนาํไปสู่การแกไ้ขปรับปรุง การมีส่วนร่วม 

ในขั้นตอนน้ียอ่มนาํมาซ่ึงการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่อไป 

 3)  ร่วมดาํเนินการ เม่ือวธีิการท่ีจะนาํไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงและป้องกนั

ปัญหาเกิดจากการมี ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน กเ็ท่ากบัเป็นการยอมรับปัญหา 

ของพวกเขา ดงันั้นหากจะตอ้งใหพ้วกเขาเขา้มาร่วมดาํเนินการตามกิจกรรมท่ีไดม้าแลว้  

ความเป็นไปไดย้อ่มมีมาก 

 4)  ร่วมติดตามตรวจสอบความเขม้แขง็และความต่อเน่ืองในการดาํเนินการ 

ยอ่มตอ้งอาศยัปัจจยัความร่วมมือของประชาชนในชุมชนท่ีจะติดตามและตรวจสอบวา่ 

ในการดาํเนินการนั้นมีปัจจยัใดบา้ง ท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ เพื่อจะ

ไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที 
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 5)  ร่วมรับผดิชอบ ความสาํเร็จและความลม้เหลวของกิจกรรมหรือโครงการ

ยอ่มข้ึนอยูก่บัการร่วมรับผดิชอบของประชาชนในชุมชน มิใช่เป็นผูริ้เร่ิมโครงการหรือ

ผูน้าํชุมชน การยอมท่ีจะมีส่วนร่วมรับผดิชอบยอ่มสะทอ้นถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชนในทุกระดบั 

 6)  ร่วมขยายผล การจดัการขยะเป็นตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัวา่ หากชุมชนใด 

มีการจดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ และมีการชกัชวนดว้ยวธีิการใดกต็าม รวมถึง 

การช่วยเหลือในการจดัการขยะของชุมชนอ่ืนๆ ยอ่มนาํมาซ่ึงการขยายผลของการจดัการ

ขยะใหส้ามารถใชไ้ดห้ลายชุมชนมากข้ึน ซ่ึงชุมชนมีการจดัการขยะอยา่งถูกวธีิ 

ไดจ้าํนวนมากชุมชนเท่าใด ยอ่มส่งผลดีต่อการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดม้ากเท่านั้น 

4.  วธีิการสร้างการมส่ีวนร่วม การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบดว้ย 

 1)  วธีิการในการรับและให้ข้อมูล 

       1.1  การรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งจากประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในทอ้งถ่ิน 

ผูน้าํชุมชนหรือผูน้าํทางความคิดภายในชุมชน โดยผูน้าํขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อาจลงไปเป็นผูรั้บฟังขอ้มูลข่าวสารหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือมีตวัแทนลงไปรับฟัง 

      1.2 การใหข้อ้มูลข่าวสารโดยใชส่ื้อมวลชนและส่ือต่างๆ ท่ีเป็น

หนงัสือพมิพ ์วทิยแุละโทรทศัน์ 

  1.3  การใหข้อ้มูลข่าวสารโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพแ์ละการเผยแพร่ท่ีเป็น

ใบปลิว แผน่พบัและป้ายประกาศ 

  1.4  การไปทศันศึกษาดูงานในโครงการพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

เพื่อรับทราบความคิดเห็นและเป็นการใหข้อ้มูลกบัประชาชน 

  1.5  การจดันิทรรศการ และการสาธิต 

  1.6  จดัตั้งศนูยข์อ้มูลข่าวสาร เพื่อรับทราบความคิดเห็นและ 

เป็นการใหข้อ้มูลกบัประชาชน 

 2)  วธีิการของการมส่ีวนร่วม 

  2.1  การประชุมสาธารณะ และการประชุมกลุ่มยอ่ย 

  2.3  การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
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  2.3  กิจกรรมในเชิงปฏิบติัการไดแ้ก่ การลงไปทดลองใหชุ้มชน 

ไดเ้ห็นจริง 

  2.4  การสาํรวจทศันคติของชุมชน และความคิดเห็นของชุมชน 

  2.5  จดัใหมี้โทรศพัทส์ายด่วน (Hotline) เพือ่รับฟังความคิดเห็น 

  2.6 จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประสานงานของชุมชนเพื่อการทาํงานในชุมชน 

 5.  การมส่ีวนร่วมระหว่างภาครัฐ – ประชาชน 

 คือกระบวนการสานสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสร้าง

ความเขา้ใจร่วมและเพื่อใหพ้ฒันานโยบายและบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชนสุ์ข

ของประชาชน และสนองความตอ้งการของประชาชนมากข้ึน โดยเนน้ท่ีกระบวนการ 

ท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของภาครัฐ กระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวธีิการท่ีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีโอกาส

เรียนรู้ทาํความเขา้ใจประเดน็นโยบายสาธารณะร่วมกนั ปรึกษาหารือร่วมกนั เพื่อ

แสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ทุกฝ่ายยอมรับไดม้ากท่ีสุด และมีผลกระทบเชิงลบนอ้ยท่ีสุด 

 ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดบั เพือ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและหน่วยงาน

ภาครัฐจะเลือกตดัสินใจออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากระดบัการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในภาครัฐ ตั้งแต่ระดบัการเขา้มามีส่วนร่วม  

นอ้ยท่ีสุด ถึงระดบัการเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนในระดบัท่ี 5 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มูลข่าวสาร ( Inform) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน

เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเป็นระดบัท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  

ในขั้นตอนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นสิทธ์ิพื้นฐานของประชาชนในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบังานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหนา้ท่ีในการนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง

ถูกตอ้ง ทนัสมยั และประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้รูปแบบการมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ี 

เช่น การจดัทาํส่ือเผยแพร่ การพาชมสถานท่ีจริง การจดักิจกรรม  Open houses และ 

Website 
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 ระดบัท่ี 2 การปรึกษาหารือ  (Consult) การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการให้

ขอ้มูลเทจ็จริง ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตดัสินใจ ดงันั้นประชาชนจึงมี

บทบาทในฐานะการใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐ รูปแบบการมี  

ส่วนร่วมในลกัษณะน้ี เช่น การสาํรวจความคิดเห็นและการประชุมสาธารณะ 

 ระดบัท่ี 3 การใหเ้ขา้มามีบทบาท  (Involve) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน  

เขา้มามีส่วนร่วมทาํงานตลอดกระบวนการตดัสินใจหรือเก่ียวขอ้งในกระบวนการกาํหนด

นโยบาย การวางแผนโครงการ และวธีิการทาํงานโดยหน่วยงานภาครัฐมีหนา้ท่ีจดัระบบ

อาํนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ และการตดัสินใจร่วมกบัภาคประชาชน  

การมีส่วนร่วมระดบัน้ีมีการดาํเนินการในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

 ระดบัท่ี 4 การสร้างความร่วมมือ (Collaborate) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

เขา้มามีส่วนร่วมในระดบัสูง โดยประชาชนและภาครัฐจะทาํงานร่วมกนัในกระบวนการ

ของการตดัสินใจ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

 ระดบัท่ี 5 การใหอ้าํนาจแก่ประชาชน  (Empower) เป็นระดบัท่ีใหบ้ทบาทแก่

ประชาชนในระดบัท่ีสูงสุดเพราะใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจโดยรัฐจะดาํเนินการตาม

การตดัสินใจนั้น ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงสุดน้ีเนน้ใหป้ระชาชน

เป็นเจา้ของดาํเนินภารกิจ และภาครัฐมีหนา้ท่ีในการส่งเสริม สนบัสนุนเท่านั้น รูปแบบ

การมีส่วนร่วมในระดบัน้ี เช่น การลงประชามติและการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  

โดยกระบวนการประชาคม 

4.  แนวทางการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย คสช.  

  1. แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

      นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) คาํแถลงนโยบาย

ของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ เม่ือวนัศุกร์ท่ี  12 กนัยายน 2557 โดยนโยบายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  คือ การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร  และ

การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  กบัการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื  ในปัจจุบนัมี  

การบุกรุกท่ีดินของรัฐและตดัไมท้าํลายป่ามากข้ึน  ทรัพยากรธรรมชาติและ  
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ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ์  เช่น ป่าไม  ้สัตวป่์า พนัธุ์พืช และแร่ธาตุ 

ถูกทาํลาย  หรือนาํไปใชป้ระโยชนท์างพาณิชย์  โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายเป็นอนัมาก   

ทั้งปัญหาภาวะมลพษิ  โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ  กรุ็นแรงยิง่ข้ึน  รัฐบาลจึงมีนโยบาย

จะรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษ์

และการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื  (คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2557 หนา้ 15-16) 

ดงัน้ี 

      1) ในระยะเฉพาะหนา้ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษ ์ทรัพยากรป่าไมแ้ละ

สัตวป่์าโดยใหค้วามสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จดัทาํแนวเขตท่ีดิน

ของรัฐใหช้ดัเจน เร่งรัดกระบวนการพสูิจนสิ์ทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐ 

โดยนาํระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อการบริหารจดัการปรับปรุงกฎหมายใหท้นัสมยั  และ

สร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยเฉพาะ

ในพื้นท่ีป่าตน้นํ้าและพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีความสาํคญัเชิงนิเวศ กาํหนดพื้นท่ีแนวกนัชนและ 

ท่ีราบเชิงเขาใหเ้ป็นพื้นท่ียทุธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกนัภยัพิบติัและป้องกนัการบุก

รุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชนเพื่อลด

แรงกดดนัในการตดัไมจ้ากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลกัดนัแนวทางการประเมินมูลค่า 

ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษ์ เช่น โครงการ 

ปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน เป็นตน้ 

      2) ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรชีวภาพและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื คาํนึงถึงขีดจาํกดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวั 

สร้างโอกาสในการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชนอ์นัเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากร

พนัธุกรรมอยา่งยติุธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีแผนบูรณาการขอ้มูล

สารสนเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประจาํปี พ.ศ. 2559 - 2562 

ของประชาชน ความมัน่คงทางดา้นอาหาร สุขอนามยั สนบัสนุนวถีิชีวติของชุมชน และ

การพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหก้ารคุม้ครองเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั

ทางชีวภาพ 
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      3) ในระยะต่อไป พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดิน และแกไ้ขการบุกรุกท่ีดิน 

ของรัฐโดยยดึแนวพระราชดาํริท่ีใหป้ระชาชนสามารถอยูร่่วมกบัป่าได ้เช่น กาํหนดเขต

ป่าชุมชนใหช้ดัเจน พื้นท่ีใดท่ีสงวน หรือกนัไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าสมบูรณ์ กใ็ชม้าตรการทาง

กฎหมายอยา่งเคร่งครัด พื้นท่ีใดสมควรใหป้ระชาชนใชป้ระโยชนไ์ดก้จ็ะผอ่นผนัใหต้าม

ความจาํเป็นโดยใชม้าตรการทางการบริหารจดัการมาตรการทางสังคมจิตวทิยาและ 

การปลูกป่าทดแทนเขา้ดาํเนินการ ทั้งจะใหเ้ช่ือมโยงกบัการส่งเสริมการมีอาชีพและ

รายไดอ่ื้น อนัเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนท่ีต่อเน่ือง เพื่อใหค้นเหล่านั้น สามารถ

พึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่ีดินยงัเป็นของรัฐจะจดัทาํฐานขอ้มูล 

เพื่อการบริหารจดัการ จดัทาํทะเบียนผูถื้อครองท่ีดินในท่ีดินของรัฐปรับปรุงกลไก 

การบริหารจดัการท่ีดินของรัฐและเอกชน ใหมี้เอกภาพเพื่อทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย 

ดา้นท่ีดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพือ่กระจายการถือครองท่ีดิน เร่งรัด 

การจดัสรรท่ีดินใหแ้ก่ผูย้ากไร้โดยไม่ตอ้งเป็นกรรมสิทธ์ิแต่รับรองสิทธิร่วมในการ

จดัการท่ีดินของชุมชน กาํหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดินเพื่อใหเ้ป็นกลไก 

ในการนาํทรัพยากรท่ีดินมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

      4) บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพในทุกมิติ  

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จดัใหมี้แผนบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของประเทศ และ 

มีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อใหก้ารจดัทาํแผนงาน 17 โครงการ ไม่เกิดความซํ้ าซอ้น มีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็น

ระบบ และสอดคลอ้งกบัทิศทางและนโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า โดยจดัตั้ง

หรือกาํหนดกลไกในการบริหารจดัการนํ้า พร้อมทั้งมีการนํ้าเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ

สูง มาใชใ้นระบบของการบริหารจดัการนํ้าและการเตือนภยั 

     5) เร่งรัดการควบคุมมลพษิทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต

และบริโภค เพือ่สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่ประชาชน โดยใหค้วามสาํคญัในการ

เร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นลาํดบัแรก ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคดัแยกขยะ 

เพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด เร่งกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาํจดัขยะ

ในพื้นท่ีวกิฤติ ซ่ึงจะใชท่ี้ดินของรัฐเป็นหลกั ในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจดัการขยะมูลฝอย 

โดยการแปรรูปเป็นพลงังาน กจ็ะสนบัสนุนใหด้าํเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น  
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จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการเป็นพเิศษ โดยกาํหนดใหท้ิ้งในบ่อขยะ

อุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานและใหแ้ยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะ

ชุมชน สาํหรับขยะของเสียอนัตราย ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพฒันาระบบ

กาํกบัติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัไม่ใหมี้การลกัลอบท้ิง รวมทั้ง จดัการสารเคมีโดยลด

ความเส่ียงและอนัตรายท่ีเกิดจากการร่ัวไหล และการเกิดอุบติัเหตุ ใหค้วามสาํคญัในการ

จดัการอยา่งครบวงจร และใชม้าตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง

เดด็ขาดในระดบัพื้นท่ี จะเร่งแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีมาบตาพุด ซ่ึงเป็นฐานอุตสาหกรรม

หลกัของประเทศอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจดัมลพษิ การฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การดูแลคุณภาพชีวติประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพฒันาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และ

การพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 2. แนวทางการดําเนินการตามนโยบาย คสช.  

     คณะรักษาความสงบแห่งชาติไดน้อ้มนาํแนวคิดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื่อใชเ้ป็นหลกัหรือแนวทางในการปฏิรูปและ

พฒันาประเทศใหเ้ป็นไปในทิศทาง ท่ีเหมาะสมและเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  เพือ่รองรับ

การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัของสภาพแวดลอ้มโลก  และภายในประเทศ  โดยเฉพาะ

ภาวะผนัผวนดา้นเศรษฐกิจพลงังาน  และภูมิอากาศ  ท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  และส่งผล

กระทบอยา่งชดัเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ  

      การกาํหนดยทุธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ใหค้วามสาํคญักบัการ

สร้าง ภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ  เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนืโดยนาํทุน

ของประเทศท่ีมีศกัยภาพมาใชป้ระโยชนอ์ยา่งบูรณาการและเก้ือกลูกนั  พร้อมทั้ง

เสริมสร้างใหแ้ขง็แกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพฒันาประเทศท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่ การเสริมสร้าง

ทุนสังคม  (ทุนมนุษยทุ์นสังคม  ทุนทางวฒันธรรม ) ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนและ

สังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัจเจก  ครอบครัว  และชุมชน  

สามารถจดัการความเส่ียง  และปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง  มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากร

และไดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นธรรม  สาํหรับ  

การเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ  (ทุนทางกายภาพ  ทุนทางการเงิน )มุ่งพฒันาเศรษฐกิจ
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ภายในประเทศใหเ้ขม้แขง็  โดยใชภู้มิปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์  ใหค้วามสาํคญักบั  

การปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการเช่ือมโยงกบั

ประเทศในภูมิภาคต่างๆ  บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  ในส่วนการเสริมสร้างทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความเขม้แขง็  

ทางการเกษตร  ความมัน่คงดา้นอาหาร  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร  มุ่งสู่การเป็นเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   

การเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพบิติัทางธรรมชาติ  

รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ควบคู่ไปกบัการเพิ่ม

บทบาทไทย ในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกนั  จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการประเทศ

เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบราชการและ

ขา้ราชการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พฒันาระบบและกลไกการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอยา่งมีส่วนร่วม  ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกระดบัมีโอกาสเขา้ถึง

กระบวนการยติุธรรมอยา่งเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงทรัพยากร  

ควบคู่ไปกบัปลูกจิตสานึก  ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  

(สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม,2558)  

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  

กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเหล่ือมลา้และการคุม้ครองสิทธิทางสังคม  

ตัวชี วดัที่ 3 ความสาํเร็จของการจดัท่ีดินใหผู้ไ้ร้ท่ีทาํกิน ช่วยเหลือเกษตรกรและ

องคก์รเกษตรกร โดยใชพ้ื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพ หรือท่ีดินสาธารณะประโยชนอ่ื์น มาจดัสรร

ใหใ้ชป้ระโยชน ์ใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 20 ของเป้าหมายในแผนงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเขม้แขง็ภาคการเกษตร ความมัน่คง 

ของอาหาร และพลงังาน มีกลยทุธ์ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี  
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กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการ 

ตัวช้ีวดัความสาํเร็จของเป้าหมายระยะส้ัน ดงัน้ี  

1) พฒันาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติ ทั้งแหล่งนํ้าผวิดิน  

นํ้าบาดาล และระบบชลประทาน เพือ่การเกษตร ใหไ้ดร้้อยละ 90 ของแผนงานประจาํปี

งบประมาณ 2558   

2) พฒันาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บา้น และระบบประปาเมือง 

ตลอดจนการพฒันาแหล่งนํ้าเพือ่สนบัสนุนนํ้าอุปโภคและบริโภคใหก้บัโรงเรียนและ

ชุมชน ใหไ้ดร้้อยละ 90 ของแผนงานประจาํปีงบประมาณ 2558  

3) ปรับปรุงระบบการอนุรักษดิ์นและระบบเตือนภยั เพือ่ป้องกนัการสูญเสีย 

หนา้ดินและพื้นดินถล่ม ใหไ้ดร้้อยละ 80 ของแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558   

4) มีการนาํระบบดาวเทียม มาใชใ้นการจดัสรรการใชท้รัพยากรนํ้าอยา่ง 

เป็นระบบ โดยใหพ้ร้อมภายในปีงบประมาณ 2558   

ตัวช้ีวดัความสาํเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยัง่ยนื ดงัน้ี  

1) พฒันาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติ ทั้งแหล่งนํ้าผวิดิน  

นํ้าบาดาล และระบบชลประทาน เพือ่การเกษตร ใหไ้ดร้้อยละ 100 ของพื้นท่ีเป้าหมาย

ทั้งหมดในแผนงาน  

2) พฒันาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บา้น และระบบประปาเมือง 

ตลอดจน การพฒันาแหล่งนํ้าเพือ่สนบัสนุนนํ้าอุปโภคและบริโภคใหก้บัโรงเรียนและ

ชุมชน ใหไ้ดร้้อยละ 100 ของพื้นท่ีเป้าหมายทั้งหมดในแผนงาน  

3) ปรับปรุงระบบการอนุรักษดิ์นและระบบเตือนภยั เพือ่การป้องกนัการสูญเสีย

หนา้ดินและพื้นดินถล่ม ใหไ้ดร้้อยละ 100 ของพื้นท่ีเป้าหมายทั้งหมดในแผนงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งย ัง่ยนื มีกลยทุธ์ และตวัช้ีวดัดงัน้ี  

กลยุทธ์ที่ 1 จดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟแูละป้องกนัการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  
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ตัวช้ีวดัความสาํเร็จของเป้าหมายระยะส้ัน ดงัน้ี  

1) ดาเนินการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรป่าไมท้ั้งป่าตน้นํ้าลาํธาร และป่าชุมชน  

ใหไ้ดร้้อยละ 100 ของแผนงานประจาปี 2558   

2) ดาํเนินการป้องกนั ปราบปรามและควบคุมการตดัไมท้าํลายป่าและลกัลอบ

การคา้ทรัพยากรป่าไมท่ี้ควบคุม รวมทั้งสัตวป่์าสงวน ใหไ้ดร้้อยละ 100 ของแผนงาน 

ประจาปีงบประมาณ 2558   

3) มีการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการงาชา้งแห่งชาติ, การป้องกนัการบุกรุกและ

ครอบครองพื้นท่ีป่าไมแ้ละลกัลอบตดัไม ้ในพื้นท่ีวกิฤตรุนแรง 12 จงัหวดั โดยใหพ้ร้อม

ภายใน ปีงบประมาณ  2558  

4) ดาํเนินการพฒันาใหมี้ระบบฐานขอ้มูลดิจิตอล เพือ่การบริหารจดัการและ 

การจดัทาํแนวเขตทรัพยากรป่าไมทุ้กประเภทใหเ้ป็นแนวเดียวกนั ดว้ยแผนท่ีแนวเขต 

มาตราส่วน 1 : 4,000 ใหแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2558  

5) หน่วยราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

และของเสียอนัตราย  ตลอดจนออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ  

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 100  ของแผนงานประจาํปี

งบประมาณ 2558  

6) มีการดาํเนินการจดัทาํพระราชบญัญติับริหารจดัการขยะมูลฝอยแห่งชาติ และ

พระราชบญัญติัการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ และซาก

ผลิตภณัฑอ่ื์น โดยใหเ้ขา้สู่สภานิติบญัญติัแห่งชาติ และผา่นการพิจารณาไดภ้ายใน

ปีงบประมาณ 2558  

ตัวช้ีวดัความสาํเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยัง่ยนื ดงัน้ี  

1) มีการจดัทาํแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ ใน 2 ระยะ 

คือ พ.ศ.2558 ถึง 2559 และ พ.ศ.2560 ถึง 2564  

2) มีประกาศ ขอ้บงัคบั เพื่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

รวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

ตลอดจนการนาํผลจากการกาํจดัขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนงาน 

ภายในปี 2560   
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3) มีการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้าท่ีเส่ือมโทรม การเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ

ชุมชน ใหไ้ดร้้อยละ 100 ของพื้นท่ีเป้าหมายทั้งหมดในแผนงาน  

4) พื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 20 จากท่ีมีอยู่ หรือประมาณ 10 ลา้นไร่  

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

ตัวช้ีวดัความสาํเร็จของเป้าหมายระยะส้ัน ดงัน้ี  

1) มีการดาํเนินงานในการลงทะเบียนอาสาสมคัรประชาชนรักษาป่าในชุมชน 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 ของประชากร 

ในชุมชนรอบพื้นท่ี เขตป่าสงวนแห่งชาติ  

2) มีการดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้แก่คนในชุมชนในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 70 ของประชากรในชุมชน ภายในปี 2558  

3) มีจาํนวนคดีความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ลดลงกวา่เม่ือเทียบกนักบัหว้งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

 

5.  แนวความคดิตามนโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

นโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของรัฐมนตรี 

วา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พลเอก ดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ)  

ใหไ้วเ้ม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557  (สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดั 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.2558) 

  1. นโยบาย 5S  

    1) Stability (มัน่คงทุกระดบั) คือ สร้างขวญักาลงัใจและความมัน่คงใหแ้ก่

บุคลากรผูป้ฏิบติังานทุกระดบัชั้น ใหเ้กียรติคนทาํงาน สนบัสนุนและยกยอ่งผลงานท่ีมี

คุณภาพ ตอ้งไม่มีการซ้ือขายตาํแหน่งในทุกระดบัชั้น  

   2) Strengthening (กระชบัวธีิการ) คือ ปฏิบติัภารกิจดว้ยความรวดเร็ว กระชบั 

ตรงประเดน็ และมีมาตรฐานทางดา้นวชิาการ ทั้งในมิติของการพฒันา  และการแกไ้ข

ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยเนน้ผลสัมฤทธ์ิเป็นหลกั  

   3) Show transparency (ดาํเนินงานโปร่งใส) คือ ปฏิบติังานดว้ยความสุจริต 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน  
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   4) Strategy (ใส่ใจกลยทุธ์) คือ วางแผนกลยทุธแ์บบบูรณาการทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อนาํไปสู่ผลงานท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งเป็น

ขั้นตอนและมีประสิทธิภาพสูงสุด (ทาํก่อน ทาํจริง ทาํทนัที มีผลสัมฤทธ์ิ)  

   5) Sustainable management (บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตามพระราชปณิธานสูงสุดดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื) คือ บริหารจดัการ 

สงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นรากฐานของสังคม

คุณภาพและการเจริญเติบโตดา้นเศรษฐกิจ เพือ่การพฒันาประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนื  

2. งานทีทุ่กกลุ่มภารกจิ (Cluster) ต้องปฏบัิติ 

    1) งานดา้นบุคลากร : ปกครองบุคลากรทุกระดบัชั้นดว้ยระบบคุณธรรมและ

จริยธรรม ใหก้ารดูแลขวญักาลงัใจอยา่งเป็นรูปธรรม ใหย้ดึมัน่และปฏิบติัตามค่านิยม 12 

ประการ ของ คสช.  

    2) งานดา้นฐานขอ้มูล : จดัทาํฐานขอ้มูลภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นหน่ึงเดียว และเช่ือมต่อกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุน

การปฏิบติังาน/การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง  

    3) งานดา้นการดูแลรักษา ส่ิงอุปกรณ์ : สนบัสนุนและมีการควบคุมการใช้

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/ครุภณัฑ ์มีผูรั้บผดิชอบชดัเจน มีการซ่อมบาํรุงตามวงรอบและมีการ

วางแผนจดัหาทดแทนอยา่งเป็นระบบ  

    4) งานดา้นการประชาสัมพนัธ์ CSR: สร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน โดยใช ้

การส่ือสารหลายช่องทาง สร้างการมีส่วนร่วม และปลูกฝังจิตสาํนึก  

    5) งานดา้นการปฏิบติั :  

        - ดาํเนินงานตามโครงการพระราชดาริใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด  

                    - ลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบติังาน (มุ่งสู่ One Stop Service)  

        - พร้อมปฏิบติังาน ฝึกฝนและพฒันาทกัษะตามภารกิจ มีแผน ปฏิบติังาน 

ชดัเจน  

        - ปฏิบติังานเชิงรุก ประสานความร่วมมือภายใน-ภายนอกหน่วยงาน  
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3. ความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับนานาชาติ  

    1) ใหร้วบรวมอนุสญัญา/ความร่วมมือระหวา่งประเทศ รายงานหนา้ท่ีและ

แผนปฏิบติังานของกรมท่ีเก่ียวขอ้ง วเิคราะห์บทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม และท่าทีของประเทศไทย  

    2) จดัทาํแผนปฏิบติังานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ใหมี้บทบาทและแนวทางท่ีชดัเจนตามอนุสัญญา/ความร่วมมือระหวา่งประเทศ และ

วเิคราะห์ประโยชนท่ี์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และประเทศไทย 

จะไดรั้บ  

    3) ปรับโครงสร้างของหน่วยงานเพือ่รองรับบทบาทของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และประเทศไทยตามพนัธกรณีของอนุสัญญา/ 

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ  

4. นโยบายเร่งด่วน  

    1) ดาํเนินการในเร่ืองสิทธิของบุคลากรทุกระดบั ปรับปรุงสภาพการทาํงาน 

และสภาพความเป็นอยูข่องบุคลากรชั้นผูน้อ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ในพื้นท่ีทุรกนัดารหรือพื้นท่ีเส่ียงภยั  

    2) ดาํเนินงาตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาริอยา่งเตจมสามารถ  

    3) ป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ีป่า ล่าสัตวแ์ละตดัไม ้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ทุกภาคส่วนในการรักษาแหล่งตน้นํ้า ผนืป่า สัตวป่์า และเร่งฟ้ืนฟูพื้นท่ี 

ป่าเส่ือมโทรม  

    4) ใชม้าตรการปราบปรามโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดต่อผูก้ระทาํ

ความผดิและลงโทษเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัชั้น  ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกระทาํผดิอยา่ง 

เฉียบขาดและรวดเร็ว  

    5) ใหค้วามสาํคญักบัการแกปั้ญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยงู และสาํรวจไมพ้ะยงู

ของกลางเพือ่เตรียมการแปรรูปและส่งมอบใหรั้ฐบาลเพือ่ใชป้ระโยชน์  

    6) เพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลนและป้องกนัการบุกรุก  

    7) สาํรวจพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมใหแ้ลว้เสร็จภายใจ  1  เดือน  เพือ่ดาํเนินการ 

ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป  
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    8) ปฏิบติัตามแผนการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใชทุ้กครัวเรือน 

ตามยทุธศาสตร์พฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหส้าํเร็จตาม

กาํหนดเวลา  

    9) ปรับปรุงหน่วยงานท่ีจดัใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว (อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว ์

สวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ) ใหเ้ป็นสากล มีการควบคุมการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ  

    10) ดาํเนินการกาจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาจดัขยะมูลฝอย 

ในพื้นท่ีวกิฤติ 26 จงัหวดั ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนฯ  

    11) ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ CITES ใหส้าํเร็จตามกาํหนดเวลาอยา่ง

เคร่งครัด และ ใหทุ้กหน่วยงานใหค้วามร่วมมืออยา่งเตจมความสามารถ  

    12) ทุกหน่วยงานระดบักรมจดัทาํโครงการกิจกรรมเพือ่สงัคม (CSR : 

Corporate Social Responsibility) ใหค้รอบคลุมถึงหน่วยงานระดบัพื้นท่ี เช่น อุทยานฯ  

    13) ทุกหน่วยงานใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

    14) ใหด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

และความเช่ือถือของประชาชนเก่ียวกบัการปฏิบติังานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะความจาํเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย  

    15) ใหร่้วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาการถือครองสิทธ์ิท่ีดิน 

ทบัซอ้น อนัเน่ืองมาจากการออกเอกสารสิทธ์ิ แผนท่ี ขอ้กฎหมาย และการทุจริตของ

เจา้หนา้ท่ี ฯลฯ  

    16) เร่งรัดและผลกัดนัการนา “โครงการเร่งด่วนเพือ่แกไ้ขปัญหาการบุกรุก

ทาํลายทรัพยากร ป่าไมข้องประเทศ” มาใชแ้กไ้ขปัญหาเขตท่ีดินทบัซอ้นและแนวเขต

พื้นท่ีป่าท่ีไม่ชดัเจน อนัก่อใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ ระหวา่งประชาชนและเจา้หนา้ท่ีรัฐ  

    17) ใหบ้ริหารงานงบประมาณอยา่งมีผลสาํเร็จตามแนวทางท่ีรัฐบาลกาํหนด 

เร่งรณรงค ์ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีคุณธรรม และวางแนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริต 

ประพฤติมิชอบเพือ่ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นกระทรวง 

ท่ีมีจริยธรรม  

 



33 

6. ทฤษฎกีารวเิคราะห์ด้วย SWOT Analysis 

แนวคิดท่ีผูศึ้กษาใชใ้นการวเิคราะห์แนวโนม้ผูศึ้กษาไดอ้าศยัแนวคิดการวเิคราะห์

ดว้ย  SWOT Analysis โดย SWOT เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์  สาํหรับ

องคก์ร  หรือโครงการซ่ึงช่วยผูบ้ริหารกาํหนด  จุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้ม

ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจยั

ต่าง ๆ ต่อการทาํงานขององคก์ร  (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี , 2553) สอดคลอ้งกบัสมคิด  

บางโม (2552 : 351) ท่ีกล่าววา่ การวเิคราะห์สวอต  (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือใน

การวเิคราะห์สถานการณ์  เพื่อใหผู้บ้ริหารรู้จุดแขง็  จุดอ่อนโอกาส  และอุปสรรคข์อง

องคก์ร  ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบวา่องคก์รไดเ้ดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทางนอกจากน้ียงั

บอกไดว้า่องคก์รมีแรงขบัไปยงัเป้าหมายไดดี้หรือไม่  มัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ระบบการ

ทาํงานในองคก์รยงัมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนท่ีจะตอ้งปรับปรุงอยา่งไร  ซ่ึงการ

วเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม  (SWOT Analysis) มีปัจจยัท่ีควรนาํมาพจิารณา  2 ส่วนดงัน้ี 

(อา้งในณรงคว์ทิย ์แสนทอง , 2551 : 22-23)  

ปัจจยัภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแ้ก่ 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน

เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เช่น จุดแขง็ดา้นส่วนประสม จุดแขง็ดา้น

การเงิน จุดแขง็ดา้นการผลิต จุดแขง็ดา้นทรัพยากรบุคคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์ 

จากจุดแขง็ในการกาํหนดกลยทุธ์ 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั

ภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ขององคก์ร  

ซ่ึงองคก์รจะตอ้งหาวธีิในการแกปั้ญหานั้น 

ปัจจยัภายนอก (External Environment Analysis) ไดแ้ก่ 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกขององคก์รเอ้ือประโยชนห์รือส่งเสริมการ ดาํเนินงานขององคก์ร โอกาส

แตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นั้น

เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ 

และใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสนั้น 
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T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก ซ่ึงการบริหารจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรค 

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไ้ดจ้ริง 

                 S     W  ปัจจยัภายใน 

  

 

                 O     T  ปัจจยัภายนอก 

 

ภาพ 1  แสดงภาพการเช่ือมโยงระหวา่งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

 

 

ST      SO 

 

 

 

WT      WO 

 

ภาพ 2  แสดงภาพผลการวเิคราะห์โดย SWOT 

 

SO = จุดแขง็และมีโอกาสพฒันา 

WO = จุดอ่อนและมีโอกาสพฒันา 

WT = จุดอ่อนและมีอุปสรรคในการพฒันา 

ST = จุดแขง็และมีอุปสรรคในการพฒันา 
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1. ประโยชนข์องการวเิคราะห์ SWOT 

     วเิคราะห์  SWOT เป็นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง  ๆ ทั้งภายนอกและ

ภายในองคก์ร  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลต่อผลการ

ดาํเนินงานขององคก์รอยา่งไร  จุดแขง็ขององคก์รจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้

ประโยชนเ์พื่อการบรรลุเป้าหมายในขณะท่ีจุดอ่อนขององคก์ร  จะเป็นคุณลกัษณะภายใน  

ท่ีอาจจะทาํลายผลการดาํเนินงาน  โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้

โอกาสเพือ่การบรรลุเป้าหมายองคก์รในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็น

สถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ผลจากการวเิคราะห์  SWOT น้ีจะใช้

เป็นแนวทางในการกาํหนดวสิัยทศัน ์การกาํหนดกลยทุธ์  เพือ่ใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาไป

ในทางท่ีเหมาะสม  เม่ือไดข้อ้มลูเก่ียวกบั  จุดแขง็-จุดอ่อน  โอกาส-อุปสรรค  จากการ

วเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกดว้ยการประเมินสภาพ  แวดลอ้มภายในและ

สภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ใหน้าํจุดแขง็ -จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบั  โอกาส -

อุปสรรค  จากภายนอกเพือ่ดูวา่องคก์ร  กาํลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้

สถานการณ์  เช่นนั้น  องคก์รควรจะทาํอยา่งไร  โดยทัว่ไป  ในการวเิคราะห์  SWOT 

ดงักล่าวน้ี องคก์ร จะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

สถานการณ์ท่ี  1  (จุดแขง็- โอกาส)  สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึ่ง 

ปรารถนาท่ีสุดเน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอยา่ง  ดงันั้น ผูบ้ริหารขององคก์รควร

กาํหนดกลยทุธ์ในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้าง

และปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี 

สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ี 

เลวร้ายท่ีสุดเน่ืองจากองคก์รกาํลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อน

ภายในหลายประการดงันั้น  ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยทุธ์  การตั้งรับหรือป้องกนัตวั  

(Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรค ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

ตลอดจนหามาตรการท่ีจะทาํใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด 

สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ 

ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยูห่ลายประการ  แต่ติดขดัอยูต่รงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็น

จุดอ่อนอยู่  หลายอยา่งเช่นกนัดงันั้น  ทางออกคือกลยทุธก์ารพลิกตวั  (Turnaround-
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Oriented Strategy) เพื่อจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่าง  ๆ ให้ พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาส

ต่าง ๆ ท่ีเปิดให ้

สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแขง็-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพ 

แวดลอ้มไม่เอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินงาน  แต่ตวัองคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแขง็หลาย

ประการ  ดงันั้น แทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป  กส็ามารถท่ีจะ

เลือกกลยทุธก์ารแตกตวั  หรือขยายขอบข่ายกิจการ  (Diversification Strategy) เพือ่ใช้

ประโยชนจ์ากจุดแขง็ท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืน ๆ แทน 

2. ขั้นตอนและวธีิการดําเนินการวเิคราะห์ SWOT 

    1) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั  จะเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะหแ์ละ

พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในบริษทัในทุกๆ  ดา้น เพือ่ท่ีจะระบุจุดแขง็และ

จุดอ่อนของบริษทัแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน  

คือระบบขอ้มลูเพือ่การบริหารครอบคลุมทุกดา้น  ทั้งในดา้นโครงสร้าง  ระบบ ระเบียบ 

วธีิปฏิบติังาน  บรรยากาศในการทาํงาน  และทรัพยากรในการบริหารงาน  ซ่ึงไดแ้ก่ คน 

เงิน วสัดุ การจดัการ  รวมถึงการพิจารณาผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาของบริษทั  เพือ่ให้

เขา้ใจสถานการณ์และผลของกลยทุธ์ท่ีไดก้าํหนดไวก่้อนหนา้น้ีดว้ย  จุดแขง็ของบริษทั  

คือการวเิคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยูใ่นบริษทันั้นเอง  วา่ปัจจยัใดท่ีเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบหรือ  เป็นจุดเด่นท่ีนาํมาพฒันาได้  และควรดาํรงไวเ้พื่อการเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งของบริษทั  ส่วนจุดอ่อนของบริษทันั้นเป็นปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่

ในบริษทั วา่ปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความเสียเปรียบ  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุง

ใหดี้ข้ึน หรือขจดัใหห้มดไป 

  2) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกบริษทั  จะทาํใหส้ามารถคน้หาโอกาส

และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มในการดาํเนิน

ธุรกิจทั้งในและระหวา่งประเทศเช่น  ดา้นเศรษฐกิจ  (เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  

นโยบายการเงิน  งบประมาณ) ดา้นสังคม (เช่น ระดบัการศึกษาและอตัราการรู้หนงัสือ

ของประชาชน  ลกัษณะชุมชน  ขนบธรรมเนียมประเพณี ) ดา้นการเมือง  (เช่น  

พระราชบญัญติั มติคณะรัฐมนตรี นโยบายทางการเมือง) ดา้นเทคโนโลย ี(เช่น นวตักรรม

การผลิตพฒันาการดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ) เป็นตน้ โอกาสจากสภาพแวดลอ้มจะเป็น
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การวเิคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม

ต่อการดาํเนินธุรกิจและสามารถนาํ  ขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างใหบ้ริษทัเขม้แขง็ข้ึน  สาํ 

หรับอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้ม จะเป็นการวเิคราะห์วา่ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบ

และก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออ้ม  ซ่ึงบริษทัจาํเป็นตอ้งหลีกเล่ียงหรือ

ปรับสภาพบริษทัใหมี้ความแขง็แกร่งและมีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัผลกระทบดงักล่าว  

(อา้งในณรงคว์ทิย ์แสนทอง, 2551 : 24) 

 

 

 

 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถานการณ์

สภาพปัญหาและผลกระทบจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงความ

รุนแรง และแนวโนม้ของปัญหา โดยเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้นแต่ละหวัขอ้มูล

กบัค่ามาตรฐาน โดยพิจารณาปัญหาท่ีมีค่าตํ่ากวา่ค่ามาตรฐาน พิจารณาเปรียบเทียบจาก

ขอ้มูลยอ้นหลงัถึงขอ้มูลปัจจุบนั วา่มีการเปล่ียนแปลงในทางลบหรือไม่ มากนอ้ยเพียงไร 

โดยสรุปถึงปัญหาพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกนัแกไ้ขปัญหา  โดย

การระดมความคิดเห็นจากทุกส่วนเพื่อใหเ้กิดแผน การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ.2559-2564 มีการดาํเนินงานดงัน้ี 

  ขั้นตอนที ่1  การเตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน 

  1.  ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสารและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.  การตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั    

  ขั้นตอนที ่2 การดําเนินงาน 

 1.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

2.  การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 

3.  การวเิคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดัโดยวธีิ SWOT  Analysis 

 4.  การจดัทาํ (ร่าง) แผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัจงัหวดั  

5.  การเสนอแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6.  จดัส่งแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

  ขั้นตอน ที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 
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1.  การเตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน 

  1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พร้อมทั้งวเิคราะห ์ปรับปรุง 

ตรวจสอบขอ้มลู โดยดาํเนินการดงัน้ี 

     1)  นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) คาํแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 12 กนัยายน 2557 โดยนโยบายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ การรักษาความมัน่คงของฐาน

ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษ ์กบัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื  

ในปัจจุบนัมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตดัไมท้าํลายป่ามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม ้สัตวป่์า พนัธุ์พืช และแร่ธาตุ 

ถูกทาํลาย หรือนาํไปใชป้ระโยชนท์างพาณิชย ์โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายเป็นอนัมาก  

ทั้งปัญหาภาวะมลพษิ โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ กรุ็นแรงยิง่ข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบาย

จะรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษ์

และการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื 

      2)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550 มาตรา 84 รัฐตอ้ง

ดาํเนินการตามนโยบายดา้นท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

      3)  พระราชบัญญตัส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 ทุกมาตรา

มีความเช่ือมโยงกบัทิศทางการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

          3.1  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัอยา่งเป็น

รูปธรรมคาํนึงถึงค่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ  

      3.2  การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในจงัหวดับนพื้นฐานการมีส่วน

ร่วมจากภาคประชาชน 
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        4) ยุทธศาสตร์การพฒันาทีเ่กีย่วข้องกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  

    ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

   4.1  การอนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและเขตอนุรักษพ์ฒันาระบบฐานขอ้มูลและ

การจดัการองคค์วามรู้ใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและบริหารจดัการ ปรับปรุงระบบ

การบริหารจดัการท่ีดินและการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เร่งรัดการบริหาร

จดัการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตน้ทุนส่งเสริม

ใหเ้กิดการใชน้ํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ จดัทาํแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานดา้นทรัพยากร

นํ้าเพือ่การอุปโภคบริโภคอยา่งเป็นระบบ รวมทั้ง ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรชีวภาพ 

   4.2 การปรับกระบวนทศันก์ารพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศ  

เพื่อ เตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพือ่

เตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มประสิทธิภาพ 

การใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พฒันาเมือง 

ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เนน้การวางผงัเมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรม สังคม ระบบนิเวศ

เขา้ดว้ยกนั 

   4.3 การยกระดบัขีดความสามารถในการรองรับและปรับตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหส้ังคมมีภูมิคุม้กนั มุ่งพฒันาองคค์วามรู้และ 

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพือ่รองรับกบัความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมถึงพฒันาศกัยภาพชุมชนใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   4.4  การเตรียมความพร้อมรองรับกบัภยัพบิติัทางธรรมชาติ  ดว้ยการ

จดัทาํแผนท่ีและจดัลาํดบัพื้นท่ีเส่ียงภยัทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาคและจงัหวดั ยกระดบั

การจดัการภยัพบิติั ใหมี้ประสิทธิภาพพฒันาระบบฐานขอ้มูล การส่ือสารโทรคมนาคม 

ส่งเสริมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีา้นการจดัการภยัพิบติั พฒันาระบบงาน 
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อาสาสมคัรของประเทศอยา่งจริงจงั และใหมี้มาตรฐานตามหลกัสากล สนบัสนุน

ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทอ้งถ่ินใหมี้การเตรียมความพร้อม และ

จดัทาํแผนปฏิบติัการรองรับภยัพบิติั 

   4.5 การสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มและวกิฤต

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวงัมาตรการการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการคา้และการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการคา้และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกาํหนดแผน  

กลยทุธร์ายสินคา้ รวมทั้งมาตรการเยยีวยาในสินคา้และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมใหผู้ ้

ส่งออกทาํคาร์บอนฟุตพร้ินต ์ และสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ  

เพือ่การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

   4.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบ

ความตกลงและพนัธกรณีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและ

สร้างความเขา้ใจในพนัธกรณีติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ 

พฒันาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเจรจาพฒันาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน

และประเทศคู่คา้สาํคญั สนบัสนุนการดาํเนินงานตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหวา่ง

ประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   4.7 การควบคุมและลดมลพษิ  มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  

เพิ่ม ประสิทธิภาพการจดัการขยะและนํ้าเสียชุมชน พฒันาระบบการจดัการของเสีย

อนัตราย ขยะอิเลก็ทรอนิกส์และขยะติดเช้ือ ลดความเส่ียงอนัตราย การร่ัวไหล การเกิด

อุบติัภยัจากสารเคมีและพฒันาระบบเตือนภยั แจง้เหตุฉุกเฉิน และระบบการจดัการ 

เม่ือเกิดอุบติัภยัดา้นมลพิษ 

   4.8 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิ

และพฒันาศกัยภาพชุมชนในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุง

กฎหมายเพื่อแกปั้ญหาความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเ้อ้ือต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟผูลกัดนัใหมี้
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การจดัเกบ็ภาษีส่ิงแวดลอ้มเพือ่สร้างแรงจูงใจในการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี

ประสิทธิภาพและลดการก่อมลพษิ สร้างรายไดจ้ากความหลากหลายทางชีวภาพ พฒันา

ระบบฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวจิยั เพื่อสร้าง

ระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ  

   5)  แผนจังหวดัราชบุรี พ.ศ.2557-2560 ยทุธศาสตร์การพฒันาความอุดมสมบูรณ์

และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่ 

   5.1  ฟ้ืนฟแูละสร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   5.2  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   5.3  ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้า 

   5.4  ฟ้ืนฟูและสร้างสมดุลของแม่นํ้าลาํคลอง 

  6)   แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561) นโยบายการบริหารงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

   6.1  การพฒันาระบบการกาํจดัขยะมูลฝอยและระบบบาํบดันํ้าเสีย 

   6.2  การบริหารจดัการและอนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

   6.3  การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพษิต่างๆ 
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ภาพ 3   ความเช่ือมโยงของแผนต่าง ๆ และหน่วยงานหลกัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ    

             ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั 

แผนปฏิบติัราชการในภูมิภาค 

(หน่วยงานราชการในภูมิภาค) 

 

 

แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 5 ปี 

แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั (มาตรา 37) 

 

 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559  

 

 

 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ.2535 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ 

นโยบายของรัฐบาล 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 11  (2555-2559)  

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั/ 

กลุ่มจงัหวดั 

 

 

 แผนพฒันาของทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

แผนปฏิบติัราชการของหน่วยงาน 

-  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

-  กระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

พ.ศ.2555-2559 

 

 

 

แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระดบั

ภูมิภาค 

 

 

แผนการบริหารราชการแผน่ดิน 
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2. จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจดัทาํและติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการ 

เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และแผนการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี  

    สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัราชบุรี ไดด้าํเนินการ

จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจดัทาํและติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี ตามคาํสั่งจงัหวดัราชบุรี ท่ี 2414/2558  

ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

   1)  จดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

และแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 5 ปี จงัหวดั

ราชบุรี 

  2)  ติดตามและประเมินผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัจงัหวดั 5 ปี จงัหวดัราชบุรี 

  3)  ปรับปรุงแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

และแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 5 ปี จงัหวดั

ราชบุรี ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและนโยบายของรัฐบาล 

  4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนปฏิบติั

การเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และแผนการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 5 ปี จงัหวดัราชบุรี 

  5)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรีมอบหมายในส่วน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และ

แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 5 ปี  

จงัหวดัราชบุรี 
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2.  การดําเนินงาน 

   1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   เป็นการรวบรวบและศึกษาขอ้มลู 2 ส่วนท่ีสาํคญั คือ 

ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั และขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งใชใ้น

การวเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม  ผูข้อรับ

การประเมินไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

         1)  การสาํรวจขอ้มลูพื้นฐานของจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงรวบรวมจากฐานขอ้มลูท่ีมี

อยูเ่ดิม และปรับปรุงใหถู้กตอ้ง และเป็นปัจจุบนั โดยส่งหนงัสือแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั และ (2) สถานการณ์ดา้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั   

 2)  การวเิคราะห์ ปรับปรุง ตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลจากการจดัเตรียม

ขอ้มูล เพื่อจดัทาํ (ร่าง) แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดลอ้มใน

ระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากทุกภาคส่วน นาํมา

วเิคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งปรับปรุงใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 

 3)  การประสานขอขอ้มูล และแผนงานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1)  ขอ้มูล

โครงการ/แผนงาน  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 โดยดาํเนินการจดัทาํหนงัสือเพือ่ขออนุเคราะห์

ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกังานส่งเสริมการปกครอง ทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ราชบุรี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) สาํนกั

จดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 10 (ราชบุรี)  สาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง)  

สาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค 7 (ราชบุรี) สาํนกัทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)  สาํนกั

สาํนกังาน สาธารณสุขจงัหวดั ราชบุรี  สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 

สาํนกังาน พลงั  สาํนกังานโครงการชลประทานราชบุรี สาํนกังาน อุตสาหกรรมจงัหวดั

ราชบุรี สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี  เขต 1 สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 สมุทรสงคราม  และประธานคณะกรรมการเครือข่าย

อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) จงัหวดัราชบุรี 
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  2.  การจัดลาํดับความสําคญัของปัญหา  

        เป็นการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาดา้น ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการอาศยัการดาํเนินการอยา่งเร่งด่วนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

โดยทาํการคดัเลือกเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 

เพื่อใหค่้าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนกัของเกณฑแ์ต่ละตวั เพื่อนาํมาค่าคะแนนรวม และ

จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาก่อน-หลงัต่อไป 

  3.  การวเิคราะห์ศักยภาพของจังหวดัโดยวธีิ SWOT  Analysis 

        เป็นการศึกษาวเิคราะห์เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของจงัหวดัในดา้นต่างๆ ซ่ึง

ประกอบดว้ยการวเิคราะห์  4 ดา้น ไดแ้ก่ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

โดยพิจารณาทั้งปัจจยัภายในและภายนอกพื้นท่ีจงัหวดัเพื่อประกอบในการจดัทาํแผน

บริหารฯ ต่อไป 

        ปัจจยัภายในจงัหวดั เช่น โครงสร้างการบริหารงานของจงัหวดั ระเบียบ 

กฎหมาย บุคลากร งบประมาณ ระบบฐานขอ้มูล การประสานงาน ความร่วมมือ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นตน้ 

        ปัจจยัภายนอกจงัหวดั เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายรัฐ 

กฎหมายหรืออนุสัญญา ความร่วมมือต่าง ๆ และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

  4.  การจัดทาํ  (ร่าง) แผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมใน

ระดบัจงัหวดั  

      การ ดาํเนินการ จดัทาํ  (ร่าง) แผนบริหาร จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 หลงัจากท่ีทราบประเดน็

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ ผูรั้บผดิชอบของแต่โครงการหรือ

กิจกรรม กลไกสนบัสนุนการผลกัดนัแผนไปสู่การปฏิบติั และแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และ

นาํร่างดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 
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ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี เพื่อพิจารณาหารือต่อ (ร่าง) แผนการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-

2564  

      การดาํเนินการ ประชุมช้ีแจง /หารือ/พิจารณาแผนการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ.2559-2564  ดงัน้ี 

   1. การประชุมเชิงเชิงปฏิบติัการเพือ่รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-

2564 ดาํเนินการดงัน้ี 

 1) ประสานร่วมกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี เพื่อรวบรวมขอ้มูลสถานการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั สภาพปัญหาและแนวทางการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั  

 2 ) จดัทาํหนงัสือขอเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่รวบรวมความคิดเห็น (ร่าง) แผนการบริหารจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 จากทุกภาคส่วนในพื้นท่ี

จงัหวดั ราชบุรี  และแลกเปล่ียนแนวทางการบริหาร จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและยัง่ยนื 

2. จดัการประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558   

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) ดาํเนินการดงัน้ี 

1)  จดัทาํหนงัสือขอเชิญเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี เม่ือวนัท่ี 11  

กนัยายน  2558  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี 

2)  จดัทาํ (ร่าง) แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 เพื่อใชใ้นวนัประชุม 
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  กรอบการจดั แผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั มีองคป์ระกอบ ท่ีสาํคญั 4 ส่วน ประกอบดว้ย   

  ส่วนท่ี 1  บทนาํ 

  ส่วนท่ี 2 สถานการณ์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ

จงัหวดั  

  - ยทุธศาสตร์และทิศทางการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีจงัหวดั 

   - สถานการณ์และปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัใน

ปัจจุบนั 

  - ผลการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นมา (พ.ศ.2555-

2559)  

  - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นมา (พ.ศ.2555-2559) 

  ส่วนท่ี 3 รายละเอียดของแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั 

  - การวเิคราะห์ปัญหาและทิศทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  - การลาํดบัความสาํคญัของปัญหาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

  - การจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั 

  - การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคีการพฒันา 

  - การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ.2559-2564 

      ส่วนท่ี 4  ภาคผนวก  

  5.  การเสนอแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

       การเสนอแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั เพื่อลงนามเห็นชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั หลงัจากท่ีไดจ้ดัทาํแผนบริหารฯ  

ท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะทาํงานจดัทาํแผนบริหารฯ เรียบร้อยแลว้ จะตอ้งเสนอ 
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แผนบริหารฯ ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อลงนามเห็นชอบ ก่อนท่ีจะส่งไปยงัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่เป็นผูร้วบรวมและพจิารณา 

แผนบริหารฯ ต่อไป     

  6.  จดัส่งแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

       การดาํเนินการจดัส่งแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ในระดบัจงัหวดั ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดั

ราชบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลแผนฯ และเพื่อใชป้ระโยชนต่์อไป  

3.  สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 

  สรุปผลการดาํเนินงานการจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการจดัทาํแผนบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน

การดาํเนินงาน เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาจดัทาํแผนบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เพื่อดาํเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

จงัหวดัราชบุรี พ.ศ.2559-2564  
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

จากการจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564  ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ ประมวลผล ตามวธีิการ

ศึกษา มีผลการศึกษารายละเอียด ดงัน้ี 

1. ข้อมูลพืน้ฐานของจงัหวดัราชบุรี 

 1.  สภาพทางกายภาพ 

       1)  ตาํแหน่ง   

           ละติจูด   13 องศา 10 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 45 ลิปดาเหนือ 

                 ลองติจูด   99 องศา 10 ลิปดาตะวนัออก ถึง 100 องศา 5 ลิปดาตะวนัออก 

   2)  ขอบเขตจงัหวดั 

จงัหวดัราชบุรีเป็นจงัหวดัทางภาคตะวนัตกของประเทศไทย ตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้ง

ท่ี 13 องศา 10 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 45 ลิปดาเหนือ และระหวา่งเส้นแวงท่ี 99 องศา 

10 ลิปดาตะวนัออก ถึง 100 องศา 5 ลิปดาตะวนัออก มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 5,196.462 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,247,789  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.27  ของเน้ือท่ีภาค

ตะวนัตก 8 จงัหวดั  มีพื้นท่ีชายแดนติดกบัประเทศพม่า  โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็น

แนวพรมแดนสันปันนํ้า  ระยะความยาว 73 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดั

ใกลเ้คียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอท่าม่วง อาํเภอท่ามะกา และอาํเภอเมือง 

จงัหวดักาญจนบุรี 

 ทิศใต้   ติดต่อกบั อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อาํเภอสามพราน และอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐม อาํเภออมัพวา และอาํเภอเมือง จงัหวดั

สมุทรสงคราม และอาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 
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 ทิศตะวนัตก  ติดต่อประเทศสหภาพพม่าซ่ึงมีแนวชายแดนยาวประมาณ 

73 กิโลเมตร 

แผนที่จังหวัดราชบุรี 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4  แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจงัหวดัราชบุรี 

    3)  พืน้ทีจ่ังหวดั 

        พื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดัประมาณ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 

3,247,789 ไร่) 

  4)  ลกัษณะภูมปิระเทศ 

         ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัราชบุรี แบ่งออกอยา่งกวา้งๆ ไดเ้ป็น 4 

ลกัษณะ  คือ 

         4.1  พื้นท่ีภูเขาสูง  ไดแ้ก่บริเวณชายแดนดา้นตะวนัตกติดกบัสหภาพพม่า  

และ เขตแดนดา้นใตติ้ดกบัจงัหวดั เพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมดว้ยป่าดิบ ป่า

เบญจพรรณ ป่าเตง็รัง และป่าไผ ่ในระดบัความสูง ตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร ในเขต

อาํเภอสวนผึ้ง อาํเภอบา้นคา และอาํเภอปากท่อดา้นตะวนัตก  
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         4.2  พื้นท่ีราบสูง  ไดแ้ก่บริเวณถดัจากบริเวณเทือกเขามาทางดา้นตะวนัออก  

จนถึงตอนกลางของพื้นท่ีจงัหวดัมีลกัษณะเป็นท่ีราบสูง  และท่ีเนินลาด มีแม่นํ้าภาชี และ

ลาํหว้ย สาขา เป็นสายนํ้าหลกั  สภาพเน้ือดิน เป็นดินปนทรายมีการชะลา้งพงัทลายของ

หนา้ดินค่อนขา้ง  สูงถึงปานกลาง อยูใ่นเขตอาํเภอสวนผึ้ง  อาํเภอบา้นคา อาํเภอจอมบึง 

และดา้นตะวนัตกของ อาํเภอปากท่อ อาํเภอเมืองฯ อาํเภอโพธาราม และอาํเภอบา้นโป่ง  

         4.3 ท่ีราบลุ่ม  ไดแ้ก่บริเวณสองฝ่ังแม่นํ้าแม่กลอง  และดา้นตะวนัออกของ

พื้นท่ี จงัหวดั เน้ือดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว  มีความอุดมสมบูรณ์  มีระบบ

ชลประทานแม่ กลองใหญ่ ครอบคลุมทัว่พื้นท่ี ไดแ้ก่บริเวณเขตอาํเภอบา้นโป่ง  อาํเภอโพ

ธาราม อาํเภอบางแพ อาํเภอเมืองฯ และอาํเภอปากท่อ  

         4.4  ท่ีราบลุ่มตํ่า ไดแ้ก่บริเวณตอนปลายของแม่นํ้าแม่กลองท่ีเช่ือมต่อกบั

จงัหวดั สมุทรสงคราม อยูสู่งจากระดบันํ้าทะเล  1- 2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์  เหมาะแก่

การทาํสวนผกั ผลไม ้ 

       5) ลกัษณะภูมอิากาศ 

  จงัหวดัราชบุรี ตั้งอยูใ่นเขตท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้แต่  

เน่ืองจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่ จึงทาํใหไ้ดรั้บลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและ

ทะเลอนัดามนั ไม่เตม็ท่ี จึงมีฝนตกนอ้ยในพื้นท่ีอาํเภอท่ีติดกบัเทือกเขาตะนาวศรี ไดแ้ก่  

อาํเภอสวนผึ้ง อาํเภออุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 21 - 38 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูหนาวบริเวณ

เชิงเขาหรือ หุบเขาในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง และก่ิงอาํเภอบา้นคาจะมีสภาพอากาศหนาว 

  - อุณหภูมิ ตํ่าสุด (รายปี)    23.60  องศาเซลเซียส  

 สูงสุด (รายปี)    37.90 องศาเซลเซียส  

 เฉล่ีย (รายปี)     33.10 องศาเซลเซียส  

  - ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย      1,015.60 มิลลิเมตรต่อปี 

  - ความช้ืนสัมพทัธ์ เฉล่ีย       72 % 
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  2.  ข้อมูลประชากร 

ตาราง 2  จาํนวนประชากรและการเปล่ียนแปลงประชากร ๔ ปี ย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) เกดิ  

(คน) 

ตาย 

(คน) 

ย้ายเข้า 

(คน) 

ย้าย

ออก 

(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

2553 409,599 429,476 839,075 10,359 6,066 42,233 39,118 

2554 441,063 431,621 844,527 11,024 6,145 43,792 39,913 

2555 412.906 433,725 846,631 10,958 6,186 41,769 37,902 

2556 414,568 435,594 850,162 10,490 6,438 38,888 39,772 

ท่ีมา : สาํนกังานสถิติจงัหวดัราชบุรี  

3. สภาพทางเศรษฐกจิ 

ตาราง 3   ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั 

ลาํดบัท่ี ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัจาํแนกตาม 

สาขาการผลิต 

มูลค่า (ลา้นบาท) 

1 เกษตรกรรมการล่าสตัวแ์ละการป่าไม ้ 24,403 

2 การประมง   539 

3 การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน   1,858 

4 การผลิตอุตสาหกรรม   36,508 

5 การไฟฟ้าก๊าซและประปา   31,019 

6 การก่อสร้าง   3,528 

7 การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์

จกัรยานยนต ์ 

ของใชบุ้คคลและของใชใ้นครัวเรือน   

11,402 

8 โรงแรมและภตัตาคาร   475 

9 การขนส่ง สถานท่ีเกบ็สินคา้ และการคมนาคม   6,875 
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ตาราง 3  (ต่อ) 

ท่ีมา :  สาํนกังานสถิติจงัหวดัราชบุรี 

4.  สภาพทางสังคม 

                1)  การประกอบอาชีพ 

ตาราง 4   การประกอบอาชีพ จาํแนกตามประเภทอาชีพ  

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

1. ภาคเกษตรกรรม 132,258 28.9 

2. การทาํเหมืองแร่ และเหมืองหิน 401 0.1 

3. การผลิต 113,671 24.8 

4. การไฟฟ้า ก๊าซ และไอนํ้า 3,376 0.7 

5. การจดัหานํ้า บาํบดันํ้าเสีย 2,387 0.5 

6. การก่อสร้าง 27,037 5.9 

 

ลาํดบัท่ี ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัจาํแนกตามสาขาการ

ผลิต 

มูลค่า (ลา้นบาท) 

10 บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่าและ

บริการทางธุรกิจ   

3,523 

11 การบริหารราชการแผน่ดินและการป้องกนั

ประเทศ รวมทั้งการประกนัสงัคมภาคบงัคบั   

7,055 

12 การศึกษา   6,848 

13 การบริการดา้นสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์   2,512 

14 การใหบ้ริการชุมชนสังคมและบริหารส่วนบุคคล

อ่ืนๆ   

946 

15 ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล   314 

16 ตวักลางทางการเงิน 4,376 

 รวม 142,1822 



55 

ตาราง 4  (ต่อ) 
 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

7.การขายส่ง การขายปลีก  

การซ่อมแซมยานยนต ์รถจกัรยานยนต์ 

ของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 

74,230 16.2 

8.การขนส่ง สถานท่ีเกบ็สินคา้ และ 

การคมนาคม 

7,031 1.5 

9.โรงแรมและภตัตาคาร 28,382 6.2 

10.ขอ้มลูสารและการส่ือสาร 942 0.2 

11.กิจการทางดา้นการเงิน และ 

การประกนัภยั 

3,328 0.7 

12.กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 782 0.2 

13.กิจกรรมทางวชิาชีพและเทคนิค 2,628 0.6 

14.การบริหารและการสนบัสนุน 2,798 0.6 

15.การบริหารราชการและการป้องกนั

ประเทศ 

20,785 4.5 

16.การศึกษา 14,934 3.3 

17.สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 9,608 2.1 

18.ศิลปะความบนัเทิง  นนัทนาการ 3,195 0.7 

19.กิจกรรมบริการดา้นอ่ืนๆ 9,692 2.1 

20.ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 587 0.1 

21.องคก์ารระหวา่งประเทศ - - 

รวมทั้งหมด 458,051 100 

ท่ีมา :  สาํนกังานสถิติจงัหวดัราชบุรี 
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 2)   การสาธารณสุข 

    ตาราง 5  ประเภทสถานประกอบการสาธารณสุขและบคุลากร 

ประเภทสถาน

บริการสาธารณสุข/ 

หน่วย พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

โรงพยาบาลรัฐ แห่ง 12 12 12 13 

โรงพยาบาลเอกชน แห่ง 6 6 6 6 

สถานีอนามยั คน 160 160 160 160 

แพทย ์ คน 252 279 269 332 

ทนัตแพทย ์ คน 58 73 65 72 

เภสชักร คน 88 95 102 106 

พยาบาล คน 1,653 1,773 1,721 1,850 

   ท่ีมา : สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี,2557 

 3)  ระบบสาธารณูปโภค 

   ตาราง 6  ร้อยละของการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ประเภทสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ร้อยละของการให้บริการ 

นํ้าประปา 45,962  ราย 8.84 

ไฟฟ้า  255,031  ราย 49.05 

โทรศพัท ์ 1.เลขหมายโทรศพัทท่ี์มี 93,993  ราย 

                2.เลขหมายโทรศพัทท่ี์มีผูเ้ช่า  125,039  ราย 

18.07 

24.04 

 รวม 520,025  ราย 100.00 
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   ท่ีมา : 1)  สาํนกังานการประปาส่วนภูมิภาค   

             2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัราชบุรี   

             3)  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

 4)  แรงงาน (พ.ศ. 2558) 

          แรงงานทั้งหมด  458,051  คน ประกอบดว้ย แรงงานในภาคเกษตร   

132,258  คน (28.9 %)  แรงงานนอกภาคเกษตร 375,793  คน ( 71.12 %)  คนวา่งงาน 

3,589  คน ( 0.8 %)   

     5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ตาราง 7  จาํนวนและร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ประเภทองค์กร จํานวน (แห่ง) ร้อยละ (%) 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 0.89 

เทศบาลเมือง 4 3.57 

เทศบาลตาํบล 30 26.79 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 77 68.75 

รวมทั้งหมด 112 100 

ท่ีมา : สาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัราชบุรี,2557 

 6)  กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย 

ตาราง 8  จาํนวนของกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย 

ประเภทกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย จํานวน

(องค์กร) 

หมายเหตุ 

ดา้นอาชีพ 1 กลุ่มอาชีพ (OTOP) 

ดา้นสาธารณสุข 1   อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 

ดา้นการพฒันาชุมชน 

 

4 1) ผูน้าํอาสาพฒันาชุมชน 2) อาสา

พฒันาชุมชน 3) ประชาคมจงัหวดั

ราชบุรี 4) วฒิุอาสาธนาคารสมอง 



58 

ตาราง 8 (ต่อ) 

ประเภทกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย จํานวน

(องค์กร) 

หมายเหตุ 

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

13 1) เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษธ์รรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) 

2) เครือข่ายลุ่มนํ้าแม่กลอง 3)  สมาคม

เครือข่ายอาสาพฒันาประเทศไทย 

4) กลุ่มรักษเ์ขากระโจม 5) กลุ่มรักษน์ํ้า

คลองดาํเนินสะดวก 6) มูลนิธิกระต่าย

ในดวงจนัทร์ 7) เครือข่ายอนุรักษ์

ธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรี  

8) เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มราชบุรี 9)  เครือข่าย

กะเหร่ียงเพื่อวฒันธรรมและ

ส่ิงแวดลอ้มราชบุรี10) เครือข่ายลุ่มนํ้า

สวนผึ้ง  11) เครือข่ายธนาคารตน้ไม ้

12) เครือข่ายเยาวชนรักษป่์าโป่งกระทิง 

13) เครือข่ายชนเผา่เฝ้าระวงัเรดด ์

ดา้นสาธารณภยั 7 1) อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.) 2) มูลนิธิ รวมใจการกศุล 

ราชบุรี 3) มลูนิธิสวา่งราชบุรี 4) มูลนิธิ

ประชานุกลู 5) มูลนิธิปฐมบรมราชา

นุสรณ์ 6) สวา่งราชบุรี(เมง้จิน) 

7) ศนูยก์ูชี้พจ.ราชบุรี 

รวมทั้งหมด 26  

ท่ีมา : สาํนกังานจงัหวดัราชบุรี,2557 
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2. สถานการณ์และปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของจงัหวดั 

 1.  ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

                 1)  ทรัพยากรดินและการใช้ทีด่ิน 

                       จากขอ้มูลการใชป้ระโยชนท่ี์ดินของกรมพฒันาท่ีดิน  ปี  2554 การใช้

ประโยชนท่ี์ดินในจงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.80 

ของพื้นท่ีจงัหวดั   

ตาราง 9  พืน้ท่ีและประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

ประเภทการใช้ประโยชน์

ทีด่ิน 

พืน้ที ่(ไร่) พืน้ที ่(ตร.กม.) ร้อยละ (%) 

1.ท่ีอยูอ่าศยั 158,881 254.209 4.90 

2.เกษตรกรรม 1,647,840 2,636.543 50.80 

3.อุตสาหกรรม 19,071 30.514 0.59 

4.ป่าไม ้ 1,142,032 1,827.251 35.21 

5.ท่ีรกร้าง 175,915 281.464 5.42 

6.ท่ีอ่ืนๆ 52,291 83.665 1.61 

7. แหล่งนํ้า 47,755 76.408 1.47 

รวมทั้งหมด 3,243,784 5,190.054 100.00 

ท่ีมา : กรมพฒันาท่ีดิน, 2554  

                    2)  ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

 2.1 ทรัพยากรป่าไม ้

        จงัหวดัราชบุรีมีธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดา้นพืชพรรณ

และสัตวป่์า อีกทั้งยงัมีสถานท่ีท่ีมีความสาํคญัทางธรรมชาติอยูห่ลายแห่ง เช่น อุทยาน

แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจนั วนอุทยานถํ้าเขานอ้ย เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่นํ้า

ภาชี เขตหา้มล่าสัตวป่์าถํ้าคา้งคาว เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขาประทบัชา้ง  
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   ลกัษณะภูมิประเทศทาํใหเ้กิดป่าหลายชนิดกระจายอยูบ่นพื้นท่ีท่ีมี

ความสูงต่าง ๆ กนั เช่น 

  - ป่าดิบช้ืน ( Moist Evergreen Forest) ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด 

27,523.8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นท่ี โดยมีการกระจายอยูท่างตอนใตแ้ละตะวนัตก

ของพื้นท่ีและบริเวณลาํหว้ยสายใหญ่ ๆ  กระจายอยูใ่นหลายระดบัความสูง เช่น บริเวณ 

ลาํหว้ยพนุํ้าร้อน หว้ยตอ้งกินเจา้  หว้ยพุระกาํ และหุบเขาจมูก เป็นตน้ สภาพโดยทัว่ไป

ของพื้นท่ีจะรกทึบ 

  ประกอบไปดว้ยไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม หวายและเถาวลัยช์นิดต่าง ๆ 

เป็นไมท่ี้เป็นดชันีสาํคญั  ไดแ้ก่ ตะเตียนทอง กระบาก หวา้ กระทุ่มนํ้า  นอกจากน้ียงัพบ

กลว้ยไมแ้ละเฟิร์นอีกหลายชนิด เช่น ชายผา้สีดา เป็นตน้  

  - ป่าดิบแลง้ ( Dry Evergreen Forest) สาํหรับป่าดิบแลง้ กระจายตวั

อยูใ่นทัว่พื้นท่ีเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าแม่นํ้าภาชี  ซ่ึงเป็นพืชสังคมท่ีพบมากท่ีสุดและมีการ

กระจายตวัมากในตอนบนของแนวขอบพื้นท่ี  และมีพืชรุ่นสองท่ีมีการฟ้ืนตวักระจายอยู่

เป็นหยอ่มๆ ชนิดพนัธุ์ท่ีพบมาก เช่น กระเบาค่าง กระเบากลกั หวา้ เป็นตน้  

  - ป่าเบญจพรรณ ( Mixed Deciduous Forest) ครอบคลุมพื้นท่ี 

55,047.6 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื้นท่ี  พบตอนเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของ

พื้นท่ี ลกัษณะเด่นท่ีปรากฏในป่าชนิดน้ี คือ  ป่าโปร่งประกอบดว้ยไมข้นาดกลางจาํนวน

มาก การผลดัใบของพนัธุ์ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นป่าชนิดน้ี  เพื่อลดอตัราการคายนํ้าในช่วงปริมาณ

ความชุ่มช้ืนในดินมีนอ้ย  พนัธุ์ไมจ้ะเร่ิมท้ิงใบในช่วงปลายเดือนธนัวาคม และจะค่อย ๆ  

ผลิใบใหม่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  ป่าชนิดน้ีมกัจะมีไฟป่าเกิดข้ึนในช่วงฤดูแลง้

เพราะมีไผอ่ยูม่าก พนัธุ์ไมท่ี้สาํคญั  ไดแ้ก่ ตะแบก เสลา ประดู่ มะค่าโมง ข้ีอา้ย แดง เกด็

ดาํ เป็นตน้ ส่วนไมพ้ื้นล่างประกอบดว้ย สาบเสือ หญา้ เถาวลัยต่์าง ๆ และไมไ้ผช่นิดต่าง 

ๆ เช่น ไผร่วก ไผป่่า ไผบ่ง  

   - ป่าเตง็รัง (Dry Dipterocarp Forest) ครอบคลุมพื้นท่ี 18,349.2 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 6 ของพื้นท่ี ป่าชนิดน้ีจะพบทางตอนเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย

อยูถ่ดัจากป่าเบญจพรรณออกมา  ดินจะมีลกัษณะเป็นทรายและลูกรัง ลกัษณะโครงสร้าง

ของป่าชนิดน้ีจะเป็นป่าโปร่ง  มีตน้ไมข้นาดเลก็และขนาดกลางกระจายอยูท่ัว่ไป และมี
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หญา้ชนิดต่าง ๆ กระจายอยูท่ัว่ไปเช่นกนั ไมเ้ด่นขององคป์ระกอบโครงสร้างของป่าชนิด

น้ีไดแ้ก่ ไมเ้ตง็ รัง เหียง พลวง กวา้ว พะยอม ส่วนไมว้งศอ่ื์น ๆ ท่ีพบ เช่น มะขามป้อม รัก

เขา ไข่เต่า ตะแบกแดง เป็นตน้  

ตาราง  10  พืน้ท่ีป่าไม้ 

พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 

(ตร.กม.) 

พื้นท่ีป่า (ตร.กม.) 

ปี 2556 ร้อยละของพื้นท่ีจงัหวดั 

5,196.462 1,778.506 34.27 

ท่ีมา : ศนูยส์ารสนเทศ สาํนกัวางแผนและสารสนเทศ กรมป่าไม,้ 2556 

  จากตาราง  10  พื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดัราชบุรี  ตั้งแต่ปี 2556  มีเน้ือท่ี

เพิ่มข้ึน  อาจเน่ืองมากจากการกาํหนดแนวเขตป่าไมท่ี้มีความชดัเจนข้ึนและการจดั

กิจกรรมการปลูกป่าท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงปัญหาท่ีสาํคญัของทรัพยากรป่าไม ้ คือ  มี

ความขดัแยง้ของประชาชนกบัภาครัฐในเร่ืองสิทธิในการครอบครองท่ีดินค่อนขา้งมาก  

เน่ืองจากราษฎรตอ้งการท่ีดินทาํกิน  สาเหตุท่ีสาํคญัมาจากการบุกรุกพื้นท่ีป่า  หาของป่า  

ล่าสัตว ์ และแนวเขตไม่ชดัเจน 

ตาราง 11  เขตพืน้ท่ีป่าไม้แบ่งตามประเภท 

ลาํดบั เขตพืน้ทีป่่าไม้แบ่งตามประเภท พืน้ทีป่่า (ตร.กม.) 

1 ป่าไมถ้าวรตามมติคณะรัฐมนตรี 117.81 

2 ป่าสงวนแห่งชาติ 1,864.95 

3 พื้นท่ีเพื่อการอนุรักษแ์ละนนัทนาการ 0.00 

4 อตัราการขยายเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีราชการท่ีมี

การปลูกป่า 

0.00 

5 อุทยานแห่งชาติ 328.74 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ลาํดบั เขตพืน้ทีป่่าไม้แบ่งตามประเภท พืน้ทีป่่า (ตร.กม.) 

6 เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า 489.31 

7 วนอุทยาน 4.80 

8 พื้นท่ีป่าลกัษณะอ่ืนๆ N/A 

ท่ีมา : กรมป่าไม,้2556 

   * ความหลากหลายทางชีวภาพ 

   การกาํหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าภาคตะวนัตก  กาํหนดใหป่้าภาคตะวนัตกเป็น 

“พื้นท่ีตน้นํ้าชั้น 1 และ 2”  จากมติ ค.ร.ม. วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2538 

  เป็นพื้นท่ีท่ีมีความต่อเน่ืองกบัผนืป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  ซ่ึงเป็นมรกดโลก

และผนืป่าแก่งกระจาน  รวมทั้งเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีป่าประเทศเพื่อนบา้น  ซ่ึงเป็นผนืป่าเขต

ร้อนช้ืนท่ีสาํคญัของเอเชีย  ความอุดมสมบูรณ์ดา้นพนัธุ์พืชและพนัธุ์สัตวป่์าหายาก  เช่น  

นกเงือก (นกแกก็)  ชะนีหนา้ขาว  จากขอ้มูลผลการวจิยัและสาํรวจของคณะทาํงาน

โครงการส่วนพระองคใ์นสมเดจ็พระเทพฯ และอีกหลายสถาบนัพบวา่  เป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหน่ึงของโลก   

 ซ่ึงป่าส่วนใหญ่ในจงัหวดัราชบุรีอยูใ่นเขตพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง  อาํเภอ

บา้นคา  และอาํเภอจอมบึง  พื้นท่ีจะประกอบดว้ยป่าและภูเขาอนัเป็นส่วนหน่ึงของ

เทือกเขาตะนาวศรี  ทาํใหมี้หลากหลายทางชีวภาพ  มีรายละเอียดงัน้ี  

                  2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า   

        พบสัตวป่์าหายาก  เช่น  เม่น  เสือ  ลิง  ชะนี  นก  นกเงือก  เกง้  ควายป่า  

กระจง  ไก่ป่า   

  - กระทิง  ปริมาณท่ีพบ 6-10  ตวั  แหล่งท่ีพบ บริเวณหว้ยตอ้งกินเจา้ , 

หว้ยพนุํ้าร้อน 

  - สมเสร็จ ปริมาณท่ีพบ 5-10  ตวั  แหล่งท่ีพบ  นํ้าตกหว้ยสวนพลู , ปลาย

หว้ยแหง้ , หว้ยพุนํ้าร้อน   

  - เลียงผา ปริมาณท่ีพบ  4-6 ตวั  แหล่งท่ีพบ  สันเขาจมูก , ป่าลาํบวัทอง 
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  - เสือโคร่ง ปริมาณท่ีพบ 1-2 ตวั  แหล่งท่ีพบ  ป่าหว้ยพุนํ้าร้อน , ป่าหว้ย

สวนพลู , ป่าหว้ยตอ้งกินเจา้  

  - คา้งคาวกินแมลง ปริมาณท่ีพบ 3,600,000  ตวั  แหล่งท่ีพบ  เขตหา้มล่า

สัตวป่์าถํ้าคา้งคาว  

  - คา้งคาวกินผลไม ้ปริมาณท่ีพบ 10,000  ตวั  แหล่งท่ีพบ  เขตหา้มล่าสัตว์

ป่าถํ้าคา้งคาว 

ท่ีมา : สาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) 

 2) ทรัพยากรธรณี 

 หมู่บา้นเส่ียงภยัดินถล่มในจงัหวดัราชบุรี มีจาํนวน 16 หมู่บา้น 

รายละเอียดดงัตาราง 12 

ตาราง  12  รายช่ือหมู่บ้านเส่ียงภยัดินถล่มจังหวดัราชบรีุ  

ลาํดับที ่ อาํเภอ ตาํบล บ้าน 

1 บา้นคา บา้นคา บา้นคา 

2 บา้นคา บา้นคา หนองนํ้าขุ่น 

3 บา้นคา บา้นคา ลาํพระ 

4 บา้นคา บา้นคา หนองปลอ้ง 

5 บา้นคา บา้นคา บา้นบึงเหนือ 

6 บา้นคา บา้นคา โป่งเจด็ 

7 บา้นคา บา้นบึง ร่องเจริญ 

8 บา้นคา บา้นบึง พนุ ํ้าร้อน 

9 บา้นคา บา้นบึง หว้ยสวนพลู 

10 บา้นคา บา้นบึง หว้ยนํ้าใส 

11 บา้นคา หนองพนัจนัทร์ ทุ่งมะลิคร้อ 

12 บา้นคา หนองพนัจนัทร์ หนองจอก 

13 บา้นคา หนองพนัจนัทร์ หนองธง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ลาํดับที ่ อาํเภอ ตาํบล บ้าน 

14 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ถ ํ้าหิน 

15 สวนผึ้ง สวนผึ้ง หว้ยผาก 

16 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ตะโกล่าง 

ท่ีมา  : กรมทรัพยากรธรณี ,2557 

  3)  ด้านส่ิงแวดล้อม 

 3.1 คุณภาพนํา้ในแม่นํา้และคูคลองสายหลกั 

  การเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดาํเนินการตรวจวดัโดยเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพนํ้า  ไดด้าํเนินการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าแม่นํ้าแม่กลองโดยมีสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้า จาํนวน 12 สถานี คือ 

 MK01   ปากนํ้าแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

 MK02  หนา้โรงพยาบาลสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้ อ.เมือง  

จ.สมุทรสงคราม 

 MK03  สะพานสมเดจ็พระศรีสุริเยนทร์ อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

 MK04  สะพานสมเดจ็พระอมัรินทร์ อ.บางคนทีจ. สมุทรสงคราม 

 MK05  หนา้ค่ายภาณุรังษีอ.เมือง จ.ราชบุรี 

 MK06  สะพานวดัใหม่ชานาญ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 MK07  สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี อ.บา้นโป่ง  

จ.ราชบุรี 

 MK7.1 สะพานวดัลาดบวัขาวอ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

 MK7.9  สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วดัดงสัก) อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 

 MK08 บา้นท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 MK09  ทา้ยเข่ือนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

   MK10 บา้นปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
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   โดยมีตวัช้ีวดัคุณภาพนํ้า ( Parameters) ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในนํ้า (DO) ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์( BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม

โคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม ( FCB) และปริมาณ

ไนโตรเจนท่ีอยูใ่นรูปของแอมโมเนียทั้งหมด ( NH3

ตาราง 13  ผลการตรวจวดัคุณภาพนํา้แม่กลอง  

) จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

นํ้า สามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบได ้แสดงตาราง 13 

ค่าเฉล่ียคุณภาพนํ้าแม่นํ้าแม่กลอง ปี 2556 

สถานี ค่าเฉลีย่คุณภาพนํา้ทีสํ่าคญั ประเภท

แหล่งนํา้ 

(คุณภาพ

นํา้) 

ตัวช้ีวดัทีเ่ป็น

ปัญหา DO BOD TCB FCB NH3 

(mg/l) (MPN/100ml) (mg/l) 

MK01 3.20 1.3 21,250.0 5,250.0 0.15 4 (ตํ่า) DO,TCB,FCB 

MK02 3.91 1.2 19,700.0 1,372.5 0.06 4 (ตํ่า) DO 

MK03 4.14 1.6 5,250.0 2,050.0 0.06 3 (พอใช)้ - 

MK04 4.34 1.3 7,725.0 980.0 0.09 3 (พอใช)้ - 

MK05 4.30 1.0 8,900.0 730.0 0.07 3 (พอใช)้ - 

MK06 4.06 1.3 16,450.0 2,125.0 0.10 3 (พอใช)้ - 

MK07 5.30 1.6 52,250.0 2,560.0 0.10 4 (ตํ่า) TCB 

MK7.1 5.40 1.9 57,000.0 7,522.5 0.23 4 (ตํ่า) TCB,FCB 

MK7.9 5.07 1.4 102,500.0 3,197.5 0.07 4 (ตํ่า) TCB 

MK08 5.51 1.3 116,000.0 14,025.0 0.14 4 (ตํ่า) TCB,FCB 

MK09 6.38 1.2 1,672.5 280.0 0.07 3 (พอใช)้ - 

MK10 4.95 0.9 3,682.5 272.5 0.14 3 (พอใช)้ - 

ประเภท ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 พอใช ้  

ประเภท ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 ต ํ่า  

ท่ีมา : สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) ,2556 
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                  3.2  ระบบบําบัดนํา้เสีย 

  ในจงัหวดัราชบุรี มีจาํนวน อปท. 3 แห่ง ท่ีมีระบบบาํบดันํ้าเสียชุมชน คือ 

เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองบา้นโป่ง และเทศบาลเมืองโพธาราม    

  1 . ระบบบําบัดนํา้เสียเทศบาลเมอืงราชบุรี   

 เป็นระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ซ่ึงเป็น

ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีอาศยัธรรมชาติในการบาํบดัสารอินทรียใ์นนํ้าเสีย โดยออกแบบให้

รองรับนํ้าเสียไดว้นัละ 20,000 ลูกบาศกเ์มตร ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือปี 2544 ใช้

งบประมาณทั้งส้ิน 359 ลา้นบาท ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากกรมโยธาธิการและผงั

เมือง ครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการประมาณ 8.7 ตารางกิโลเมตร  

2. ระบบบําบัดนํา้เสียเทศบาลเมอืงบ้านโป่ง 

 เป็นระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ออกแบบ

ใหส้ามารถบาํบดันํ้าเสียไดว้นัละ 5,000 ลูกบาศกเ์มตร แต่ปัจจุบนัมีนํ้าเสียไหลเขา้ระบบ

วนัละประมาณ 2,400 ลูกบาศกเ์มตร (ขอ้มลูจากการคาํนวณเวลาทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้า ) 

และเทศบาลเมืองบา้นโป่งหยดุเดินระบบบาํบดันํ้าเสียแลว้ 

  3. ระบบบําบัดนํา้เสียเทศบาลเมอืงโพธาราม  

  เป็นระบบบาํบดันํ้าเสียแบบคลองวนเวยีน (Oxidation ditch : OD) เป็น

ระบบท่ีอาศยัแบคทีเรียพวกท่ีใชอ้อกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตวัหลกัในการยอ่ย

สลายสารอินทรียใ์นนํ้าเสีย และเจริญเติบโตเพิ่มจาํนวน ก่อนท่ีจะถูกแยกออกจากนํ้าท้ิง

โดยวธีิการตกตะกอนระบบบาํบดันํ้าเสียของเทศบาลเมืองโพธาราม ออกแบบใหส้ามารถ

บาํบดันํ้าเสียไดว้นัละ 5,000 ลูกบาศกเ์มตร แต่ปัจจุบนัมีนํ้าเสียไหลเขา้ระบบเพยีง

ประมาณวนัละ 2,000 ลูกบาศกเ์มตร(ขอ้มูลจากการคาํนวณเวลาการทาํงานของเคร่ืองสูบ

นํ้า) 

                3.3 คุณภาพอากาศ  

           จากการตรวจวดัคุณภาพอากาศจงัหวดัราชบุรี ท่ีสถานีตรวจวดัอติัโนมติั

ท่ีตั้งอยูท่ี่ สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) ควบคุมดูแลโดยกรมควบคุมมลพิษ สรุป

ไดว้า่คุณภาพอากาศของจงัหวดัราชบุรีอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน แสดงดงัตาราง 14 
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ตาราง 14  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

สารมลพษิ 

ค่าเฉลี่ย 

ความเข้มข้น 

ในเวลา 

ผลการ 

ตรวจวดั 

คุณภาพ 

อากาศ 

ค่ามาตรฐาน * 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  10  

ไมครอน 

24 ชม. 0.0639 ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 

1 ปี 0.0412 ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

(CO) 

1 ชม. 1.0 ไม่เกิน  30 ppm. (34.2 

มก./ลบ.ม)   

8 ชม. 1.0 ไม่เกิน  9 ppm. (10.26 

มก./ลบ.ม)   

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

(SO2

1 ชม. 

) 

0.006 ไม่เกิน 0.3 ppm. (780 

มก./ลบ.ม)   

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ 

(NO2

1 ชม. 

) 

0.023 ไม่เกิน 0.17 ppm. 

(0.32 มก./ลบ.ม)   

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ 

      3.4 ขยะมูลฝอย 

        องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ในจงัหวดัราชบุรี  ปี พ.ศ. 2556 มี

จาํนวน 112  แห่ง  ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง  

เทศบาลตาํบล 30 แห่ง  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 77 แห่ง  มี อปท. ท่ีมีขอ้มูล

ปริมาณขยะมูลฝอย  จาํนวน 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.95 (สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 

8, 2556) สรุปสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยของ อปท. ในจงัหวดัราชบุรี  ไดด้งัน้ี 
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        1. อตัราการผลติ ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย  

ขยะมูลฝอยชุมชน   

   (1) อตัราการผลติ  : จากการสาํรวจขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนใน อปท.ของจงัหวดัราชบุรี (61 แห่ง) คาํนวณกบัฐานประชากรของกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2555) แบ่งตาม    เขตการปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน อตัรา

การผลิตขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง เท่ากบั 1.24 กก./คน/วนั  เทศบาลตาํบลเท่ากบั 

1.01 กก./คน/วนั  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เท่ากบั 0.56 กก./คน/วนั (สาํรวจโดย 

สสภ.8, วเิคราะห์โดย ทสจ.ราชบุรี) 

   (2) ปริมาณขยะมูลฝอย  : ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จาํนวน 111 แห่ง เท่ากบั  604.88 ตนั/วนั  หรือประมาณ 

220,781 ตนั/ปี  โดยมี อปท. ท่ีมีบริการเกบ็ขนจาํนวน 61 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย 

154,012 ตนั/ปี และ อปท. ท่ีไม่มีบริการเกบ็ขน จาํนวน 50 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย 

(จากการคาํนวณ) ประมาณ 66,769 ตนั/ปี 

   (3) ปริมาณของขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  : ขอ้มลู ณ เดือน

พฤศจิกายน 2557 จงัหวดัราชบุรี  มีปริมาณขยะสะสม 464,064 ตนั โดยประเมินจาก

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 18 แห่ง ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 

   (4)  องค์ประกอบของขยะมูลฝอย  : องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย

ในจงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย เศษอาหารมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 41-61 หรือเฉล่ีย

ร้อยละ 51 รองลงมาเป็นพลาสติก เฉล่ียร้อยละ 24 และท่ีพบรองลงมามีสัดส่วนท่ี

ใกลเ้คียงกนัคือ กระดาษ ไม/้ใบไม ้ขยะอนัตรายมีประมาณ  (สสภ.8, ทต.กระจบั และทต.

ศรีดอนไผ,่ 2556) รายละเอียด ดงัรูปท่ี 1 และ 2  
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ภาพ 5  องคป์ระกอบขยะมูลฝอยเทศบาลตาํบลกระจบั อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6  องคป์ระกอบขยะมลูฝอยเทศบาลตาํบลศรีดอนไผ ่อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดั

ราชบุรี 

 2. การคดัแยกและนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 จงัหวดัราชบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํไปใชป้ระโยชนใ์หม่ คิดเป็นร้อย

ละ 9.93 หรือ 41.89 ตนั/วนั รวม 15 , 289.85 ตนั/ปี (จาก อปท. จาํนวน 61 แห่ง)  โดย

รูปแบบการนาํกลบัมาใชป้ระโยชนส่์วนใหญ่ คือ การนาํไปรีไซเคิล (สสภ.8, 2556)  
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 3. การเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

 อปท. ในจงัหวดัราชบุรี  ท่ีมีการดาํเนินการเกบ็ขนขยะมูลฝอย  จาํนวน 61 

แห่ง (จากทั้งหมด 111 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 54.96  โดยเทศบาลเมือง 4 แห่ง เท่ากบั ร้อย

ละ 100  เทศบาลตาํบล 27 แห่ง (จากทั้งหมด 30 แห่ง) เท่ากบั ร้อยละ 90 และองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล (อบต.) 30 แห่ง (จากทั้งหมด 77 แห่ง) เท่ากบั ร้อยละ 38.96  อปท. ท่ี

ไม่มีการเกบ็ขน จาํนวน 50 แห่ง (เทศบาลตาํบล 3 แห่ง และ อบต. 47 แห่ง) ทาํใหมี้ขยะ

มูลฝอยตกคา้งในชุมชน คือ เทศบาลตาํบล 22.52 ตนัต่อวนั และ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 156.76 ตนัต่อวนั รวมมีขยะมูลฝอยตกคา้ง 179.28 ตนั/วนั รวม 65,437 ตนัต่อปี  

(สสภ.8, 2556) 

 4. การกาํจดัมูลฝอย    

 จากแบบสาํรวจการกาํจดัขยะมูลฝอยของ อปท. ในจงัหวดัราชบุรี โดย 

สสภ.8  พบวา่ อปท. ทั้ง 61 แห่ง (ท่ีมีการบริการเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอย)  มีการ

กาํจดัขยะมูลฝอยทั้งท่ีมีสถานท่ีกาํจดัของตนเอง  และจา้งเอกชนเกบ็ขนและกาํจดั  

จาํนวน 18 แห่ง (ท่ีตั้งในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี) และนอกพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี     

 การกาํจดัขยะมูลฝอยของ อปท. ในจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่ไม่ถูกหลกั

วชิาการ (61 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 92.65 หรือ 390.95 ตนั/วนั รวม 142,696.75 ตนั/ปี  

กาํจดัแบบถูกหลกัวชิาการ คิดเป็นร้อยละ 7.35 หรือ 31 ตนั/วนั รวม 11,315 ตนั/ปี  โดย 

อปท. ทีมีการกาํจดัแบบถูกตอ้งในจงัหวดัราชบุรีมี 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองท่าผา  และ

เทศบาลตาํบลศรีดอนไผ ่

 5.  การจดัการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 

 ในปี พ.ศ.2549 กรมควบคุมมลพิษ ไดเ้สนอใหจ้งัหวดัมีการแบ่งกลุ่มพื้นท่ี

ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ( Cluster) จาํนวน 3 กลุ่ม โดยองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในจงัหวดัราชบุรี จะตอ้งนาํขยะมูลฝอยไปกาํจดั ณ ศนูยจ์ดัการขยะมูลฝอยทั้ง 3 

กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาํเภอเมืองราชบุรี อาํเภอปากท่อ และอาํเภอดาํเนินสะดวก 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มอาํเภอบา้นโป่ง และอาํเภอโพธาราม 

 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มอาํเภอจอมบึง อาํเภอสวนผึ้ง และอาํเภอบา้นคา  
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 ในการดาํเนินการไดใ้หแ้ต่ละพื้นท่ี อปท. เสนอพื้นท่ีใหอ้าํเภอพจิารณา

แจง้จงัหวดัคดัเลือกต่อไป แต่ ไม่มี อปท. เสนอพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใหพ้ิจารณา 

         ของเสียอนัตรายชุมชน

 1) ปริมาณของเสียอนัตรายชุมชน  

  

 จากการสาํรวจพบวา่ มีปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนประมาณ 5.23 ตนั/วนั 

หรือ 1,909 ตนั/ปี โดย อปท. ท่ีมีบริการเกบ็ขน จาํนวน 3.67 ตนั/วนั หรือ 1,340 ตนั/ปี 

และอปท.ท่ีไม่มีบริการเกบ็ขน จาํนวน 1.56 ตนั/วนั หรือ 569 ตนั/ปี (สสภ.8, 2556)  

 2) การรวบรวมและกาํจดัของเสียอนัตรายชุมชน  

 จงัหวดัราชบุรียงัไม่มีระบบการจดัการขยะอนัตรายชุมชน โดยส่วนใหญ่ยงั

ท้ิงปะปนกบัมลูฝอยทัว่ไป แมว้า่บางทอ้งถ่ินมีการรณรงคก์ารคดัแยกของเสียอนัตราย

ชุมชนออกจากมูลฝอยทัว่ไป แต่ยงัมีขอ้จาํกดัในการรวบรวมและขนส่งไปรีไซเคิลหรือ

กาํจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการ 

         

 มูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาลและคลินิกในจงัหวดัราชบุรี มีปริมาณ

ทั้งหมด 627.68 ตนั/ปี จาก โรงพยาบาลของรัฐ จาํนวน 498.66 ตนั/ปี โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล/อาํเภอ จาํนวน 53.22 ตนั/ปี  โรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 62.31 ตนั/

ปี และคลินิกเอกชน จาํนวน 13.49 ตนั/ปี ซ่ึงมูลฝอยติดเช้ือส่วนใหญ่ถูกนาํไปกาํจดัใน

เตาเผาของโรงพยาบาลหรือเตาเผาของเอกชน (สสภ.8, 10 มี.ค.2557) 

มูลฝอยตดิเช้ือและการจดัการ 

  4)  ด้านทรัพยากรนํา้  

        4.1  ลุ่มนํา้สาขาในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี 

              จงัหวดัราชบุรี มีลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าแม่กลอง จาํนวน 2 ลุ่มนํ้าสาขา 

ไดแ้ก่ ลุ่มนํ้าสาขาลาํภาชี  และลุ่มนํ้าสาขาท่ีราบแม่นํ้าแม่กลอง 

     1. ลุ่มนํ้าสาขาลาํภาชี  เป็นลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าแม่กลอง มีความยาวลาํ

นํ้าประมาณ 163 กิโลเมตร มีตน้กาํเนิดมาจากเทือกเขาท่ีแบ่งเขตแดนระหวา่งจงัหวดัราชบุรี

และเพชรบุรี มีลาํนํ้ายอ่ย 24 สาย ตลอดช่วงลาํนํ้าลาํภาชี มีพื้นท่ี 2,574.74  ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ 8.53 ตั้งอยูท่างตอนล่างของลุ่มนํ้าแม่ 
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     2. ลุ่มนํ้าสาขาท่ีราบแม่นํ้าแม่กลอง  ครอบคลุมพื้นท่ี 3 จงัหวดั 

(กาญจนบุรี  ราชบุรี และสมุทรสงคราม) มีความยาวประมาณ 140  กิโลเมตร เกิดจาก

แม่นํ้าแควนอ้ยและแม่นํ้าแควใหญ่ ไหลมาบรรจบกนัท่ีตาํบลปากแพรก อาํเภอเมือง

จงัหวดักาญจนบุรี กลายเป็นแม่นํ้าแม่กลอง ไหลผา่นจงัหวดักาญจนบุรี (ตน้นํ้า)  จงัหวดั

ราชบุรี (กลางนํ้า และจงัหวดัสมุทรสงคราม (ปลายนํ้า)สาํหรับจงัหวดัราชบุรี ครอบคลุม

พื้นท่ีอาํเภอบา้นโป่ง  โพธาราม  ดาํเนินสะดวก   บางแพ เมืองราชบุรี วดัเพลง ปากท่อ  

และอาํเภอจอมบึง (บางส่วน)   

 พื้นท่ีลุ่มนํ้าท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย พื้นท่ีลุ่มนํ้าท่าจีน 

พื้นท่ีลุ่มนํ้าแม่กลอง และพื้นท่ีลุ่มนํ้าเพชรบุรี โดยจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่อยูใ่นลุ่มนํ้าแม่

กลอง   การกาํหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั  ดงัรายละเอียดขา้งทา้ย  

และจากขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  พบวา่พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าในจงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่อยูใ่นชั้น

คุณภาพลุ่มนํ้า ชั้น 5 และ ชั้น 4  โดยมีพื้นท่ี 2,127.48 ตารางกิโลเมตร และ 1,389.86 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 41 และ ร้อยละ 26.78 ของพื้นท่ีจงัหวดั ตามลาํดบั ส่วน

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 1A และ 1B มีพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 18.64 และ ร้อยละ 0.22 ของพื้นท่ี

จงัหวดั ตามลาํดบั   

 1. พืน้ที่ลุ่มนํา้ช้ันที่ 1 หมายถึงพื้นท่ีท่ีจะตอ้งสงวนรักษาไวเ้ป็นพื้นท่ีตน้

นํ้าลาํธารโดยเฉพาะ เน่ืองจากมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีอาจมีผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม

จากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิไดง่้ายและรุนแรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบัชั้นยอ่ย คือ 

- พื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้น 1A

 - 

  หมายถึง พื้นท่ีท่ียงัคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏ

อยูใ่นปี พ.ศ.2525 ซ่ึงจาํเป็นตอ้งสงวนรักษาไวเ้ป็นพื้นท่ีตน้นํ้าลาํธารและเป็นทรัพยากร

ป่าไมข้องประเทศ 

พื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้น 1B  หมายถึง พื้นท่ีท่ีสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีไดถู้ก

ทาํลาย ดดัแปลง หรือเปล่ียนแปลงไปเพื่อพฒันาการใชท่ี้ดินรูปแบบอ่ืนก่อน พ .ศ.2525 

และการใชที้ดินหรือการพฒันารูปแบบต่างๆ ท่ีดาํเนินการไปแลว้ จะตอ้งมีมาตรการ

ควบคุมมลพิษ 
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 2. พืน้ที่ลุ่มนํา้ช้ันที่ 2 ลกัษณะทัว่ไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นตน้นํ้า

ลาํธารในระดบัรองลงมา และสามารถนาํมาใชป้ระโยชนเ์พื่อกิจการท่ีสาํคญัได ้เช่น การ

ทาํเหมืองแร่ เป็นตน้ 

 3. พืน้ที่ลุ่มนํา้ช้ันที่ 3 พื้นท่ีโดยทัว่ไปสามารถใชป้ระโยชนไ์ดท้ั้งกิจการ

ทาํไม ้เหมืองแร่ และการปลูกพชืกสิกรรมประเภทไมย้นืตน้ 

 4. พืน้ที่ลุ่มนํา้ช้ันที่ 4 สภาพพื้นท่ีเป็นป่าไมท่ี้ถูกบุกรุกแผว้ถางไปใช้

ประโยชนเ์พื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก 

 5. พืน้ที่ลุ่มนํา้ช้ันที่ 5 ลกัษณะโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบ หรือท่ีลุ่ม หรือเนินลาด

เอียงเลก็นอ้ย และส่วนใหญ่ป่าไมไ้ดถู้กบุกรุกแผว้ถางเพือ่ประโยชนด์า้นเกษตรกรรม 

โดยเฉพาะทาํนา และกิจการอ่ืนๆ ไปแลว้ 

                       ประเภทของแหล่งนํา้ในพืน้ที ่

       - แม่นํ้าสายหลกั  ไดแ้ก่ 1)  แม่นํ้าแม่กลอง 

       - แม่นํ้าสายรอง  ไดแ้ก่  1)  แม่นํ้าภาชี     

       - คู/คลอง/ลาํราง  ไดแ้ก่ 1)  คลองวดัประดู่  2)  คลองดาํเนินสะดวก 

       - ทะเลสาบ/อ่างเกบ็นํ้า/บึง/หนองนํ้า  ไดแ้ก่   1)  อ่างเกบ็นํ้าโป่งกระทิง  

ปริมาตรกกัเกบ็นํ้า 0.23 ลา้น ลบ.ม. 2) อ่างเกบ็นํ้าหว้ยมะหาด  ปริมาตรกกัเกบ็นํ้า 4.3  

ลา้น ลบ.ม.  3)  อ่างเกบ็นํ้าชฎัป่าหวาย  ปริมาตรกกัเกบ็นํ้า 2.5 ลา้น ลบ.ม. 4) อ่างเกบ็นํ้า

หว้ยสาํนกัไมเ้ตง็ ปริมาตรกกัเกบ็นํ้า 36.0  ลา้นลบ.ม.   5) อ่างเกบ็นํ้าหว้ยท่าเคย ปริมาตรกกั

เกบ็นํ้า 23.4 ลา้นลบ.ม. 

      

  - ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในจงัหวดั 1,205.1   มิลลิเมตร  

ปริมาณนํ้า 

  - ปริมาณนํ้าท่า       213.37 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

  - ปริมาณนํ้าท่ีเกบ็กกัได ้      86.34 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

 พื้นท่ีชลประทาน

 - พื้นท่ีชลประทาน  2,624,209 ไร่  

  และพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 

 - พื้นท่ีนอกเขตชลประทาน     623,580 ไร่  
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  ความตอ้งการใชน้ํ้าในดา้นต่างๆ

  - ดา้นเกษตร    13.09  ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

 ( เช่น ดา้นเกษตร  อุตสาหกรรม  

อุปโภค-บริโภค  ฯลฯ) 

  - อุตสาหกรรม  1.600 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

  - อุปโภค – บริโภค  2.46  ลา้นลูกบาศกเ์มตร   

     4.2  ด้านทรัพยากรนํา้บาดาล                  

       จงัหวดัราชบุรี มีปริมาณนํ้าบาดาลกกัเกบ็ 9,680.74 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และมี

ปริมาณนํ้าบาดาลเติมรายปี 528.89 ลา้นลูกบาศกเ์มตร จาํนวนนํ้าบาดาลในจงัหวดัราชบุรีส่วน

ใหญ่มีคุณภาพดี อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนํ้าบาดาลเพื่อการบริโภค (มีค่า TDS นอ้ยกวา่ 600 

มิลลิกรัมต่อลิตร)   ยกเวน้บริเวณอาํเภอปากท่อ และอาํเภอวดัเพลง ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

จงัหวดั และต่อเน่ืองข้ึนไปในแนวเหนือ-ใต ้จนถึงตอนเหนือของอาํเภอโพธาราม พบนํ้าบาดาล

กร่อย มีค่า TDS ค่อนขา้งสูง คาดวา่เกิดจากการแทรกซึมเขา้มาของนํ้าเคม็ และบริเวณแคบๆ 

ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องอาํเภอสวนผึ้ง ซ่ึงน่าจะเกิดจากการทาํลายของนํ้าพุร้อนใน

บริเวณนั้น คุณภาพของนํ้าบาดาลขา้งตน้ คาดวา่มีความสัมพนัธ์กบัการละลายและทิศทางการ

ไหลของนํ้าบาดาลในพื้นท่ีดว้ย ซ่ึงพบวา่ระดบัแรงดนัของนํ้าบาดาลสูงระหวา่ง 100-200 เมตร

จากระดบันํ้าทะเลปานกลาง ปริมาณเหลก็ของพื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน มีค่า

โดยทัว่ไปตํ่ากวา่ 0.5 มิลิกรัมต่อลิตร ยกเวน้บางส่วนทางดา้นตะวนัตกของพื้นท่ีในเขตอาํเภอ

สวนผึ้ง อาํเภอบา้นคาท่ีมีปริมาณเหลก็สูง และเป็นบริเวณท่ีมีศกัยภาพนํ้าบาดาลค่อนขา้งตํ่า 

หรือเป็นบริเวณท่ีหานํ้าบาดาลยากเน่ืองจากรองรับดว้ยหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่ 

          แหล่งนํ้าบาดาลท่ีใหป้ริมาณนํ้ามาก อยูใ่นระดบัไม่ลึกนกั ควรพฒันาจาก

บริเวณหินปูนยคุเพอร์เมียน ซ่ึงอาจใหน้ํ้าตั้งแต่ 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง ถึงมากกวา่ 20 

ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง แต่คุณภาพนํ้าอาจตอ้งปรับปรุงเน่ืองจากความกระดา้งค่อนขา้งสูง 

แหล่งนํ้าบาดาลปริมาณปานกลางแต่คุณภาพดี และระดบัลึกปานกลางควรพฒันาจากบริเวณ

แนวสมัผสัของหินแกรนิตกบัหินขา้งเคียง รวมทั้งในบริเวณท่ีราบท่ีมีรอยเล่ือนและรอยแตก

พาดผา่น แหล่งนํ้าบาดดาลท่ีมีปริมาณมาก แต่คุณภาพไม่ดี ไดแ้ก่ บริเวณอาํเภอปากท่อ และ

อาํเภอวดัเพลงท่ีติดต่อกบัจงัหวดัเพชรบุรี และสมุทรสงคราม และต่อเน่ืองไปทางทิศเหนือ

เกือบจะในแนวเหนือ-ใต ้จนถึงอาํเภอโพธาราม    
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         บ่อบาดาลในจงัหวดัราชบุรีทั้งหมด 3,531 บ่อ โดยจดัแบ่งเป็นระบบประปา

บาดาล จาํนวน 812 ระบบ  บ่อนํ้าบาดาลของผูป้ระกอบการท่ีมีใบอนุญาตใชน้ํ้าบาดาล  

 (ปี 2558) จาํนวน 587 บ่อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดงัตาราง 15 

ตาราง  15  ประเภทอุปโภคบริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม  

อาํเภอ เกษตรกรรม ธุรกจิ อปุโภคบริโภค รวม 

ดาํเนินสะดวก 4 11 13 28 

จอมบึง 24 18 13 55 

บางแพ 7 22 22 51 

บา้นโป่ง 3 179 27 209 

ปากท่อ 13 16 6 35 

โพธาราม 38 59 10 107 

เมือง 24 54 16 94 

บา้นคา - - 1 1 

สวนผึ้ง 3 2 2 7 

รวม 116 361 110 587 

ท่ีมา  : สาํนกัทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

3.  ลาํดับความสําคญัของปัญหาและอปุสรรค แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

 1. ทรัพยากรป่าไม้และดิน 

       1)  การบุกรุกตดัไมท้าํลายป่า มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวน ตอ้งการพื้นท่ีทาํ

เกษตรกรรม ผลกระทบตามมาทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม,ฝนแลง้  

               2)  บุกรุกพื้นท่ีเขตอนุรักษ-์มีการลกัลอบ บุกรุกพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีอุทยานฯเพื่อ

ปลูกพืชผลอาสินรายรอบแนวเขตอุทยานฯเพื่อขยายพื้นท่ีทาํกินเพิ่มพื้นท่ีป่าไมล้ดลง

สภาพป่าเกิดความเส่ือมโทรมแหง้แลง้ดา้นทรัพยากรนํ้าในแผน่ดิน 
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             2. ด้านทรัพยากรนํา้                  

                 1)  ปัญหาการขาดแคลนนํ้าไม่มีนํ้าอุปโภคบริโภคครอบคลุมทั้งพื้นท่ี-

โครงสร้างและระบบประปาชาํรุด 

                 2)  ปัญหาดา้นคุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคนํ้าท่ีใชอุ้ปโภคบริโภคไม่ถูก

สุขลกัษณะ  สาเหตุมากจากระบบประปาไม่มีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ีสมบูรณ์

ประชาชนในตาํบลไม่มีนํ้าท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะในการอุปโภคบริโภค 

                 3)  ปัญหาขาดแคลนพื้นท่ีเกบ็นํ้าขาดแคลนพื้นท่ีกกัเกบ็นํ้า/ขาดแคลนป่าตน้นํ้า

การบุกรุกพื้นท่ีป่า เพือ่ทาํการเกษตรพชืพื้นเมืองถูกทาํลายระบบนิเวศนเ์ปล่ียนไป 

มีผลใหน้ํ้าตามธรรมชาติลดลง 

     4)  ปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค

บริโภคการพงัทลายของตล่ิง แหล่งนํ้าไม่เพียงพอ ประชาชนมีจาํนวนเพิ่มข้ึน  

ทาํใหข้าดนํ้าเพื่อใชท้ั้งในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร 

     5)  ปัญหาคุณภาพนํ้า/มลพษิทางนํ้า-ขยะมูลฝอยและวชัพืช (ผกัตบชวา) ใน

แหล่งนํ้า/นํ้าเน่าเสีย ผูป้ระกอบการมีการระบายนํ้าเสียท่ีไม่ไดต้ามมาตรฐานจากแหล่ง 

กาํเนิดประเภทอุตสาหกรรมปศุสัตว,์ เกษตรธุรกิจท่องเท่ียวท่ีขยายตวั และอุตสาหกรรม

บริเวณป่าตน้นํ้า การใชส้ารเคมีในพื้นท่ีเพือ่การเกษตร/นํ้าท่วมในพื้นท่ีเกษตร/นํ้าท้ิงจาก

ฟาร์มเล้ียงสัตว ์คุณภาพของนํ้าลดตํ่าลง/ทาํใหป้ริมาณนํ้าไม่เพียงพอเพื่อใช ้

      3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

       1)  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีจะตอ้งนาํไปกาํจดัขั้นสุดทา้ยยงัมีแนวโนม้

สูงข้ึนเน่ืองจากการลด คดัแยกขยะของประชาชนในชุมชนตั้งแต่ตน้ทาง ยงัไม่มี

ประสิทธิภาพ ขาดการดาํเนินการอยา่งครบวงจร  รวมทั้งมีการใชถุ้งพลาสติกอยา่ง

ฟุ่มเฟือย 

                   2)  ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่มีการกาํจดัแบบท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ

เป็นลกัษณะเทกองและเผาเป็นคร้ังคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดลอ้ม 

 3)  ปัญหาการขาดแคลนท่ีดินสาํหรับใชเ้ป็นสถานท่ีกาํจดั  เน่ืองจากตอ้งใช้

พื้นท่ีค่อนขา้งมากและตอ้งมีสภาพพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ประกอบกบัเกิด

ปัญหาการต่อตา้นจากประชาชนในพื้นท่ี 
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 4)  ขาดความพร้อมของทอ้งถ่ินในการจดัเตรียมโครงการเพื่อขอการ

สนบัสนุนงบประมาณในการลงทุนก่อสร้างระบบจดัการขยะมูลฝอย/ของเสียอนัตราย

ชุมชน/มูลฝอยติดเช้ือ 

 5)  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินบางแห่งยงัไม่ไดด้าํเนินการในเร่ืองของการ

จดัการขยะมูลฝอย โดยไม่มีการใหบ้ริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปกาํจดั ทาํใหข้ยะ

มูลฝอยไม่ไดรั้บการกาํจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการ  

 6)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งท่ีมีการใหบ้ริการจดัการขยะมลู

ฝอย และกาํจดัอยา่งไม่ถูก หลกัวชิาการ ไม่สามารถนาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัในสถานท่ี

กาํจดัท่ีถูกหลกัวชิาการได ้เน่ืองจากระยะทางในการขนส่งค่อนขา้งไกล และค่าใชจ่้าย

ค่อนขา้งสูง 

 7)  ความขาดประสิทธิภาพของระบบกาํจดัขยะมูลฝอย ท่ี อปท. ดาํเนินการ  

 8)  การปนเป้ือนของเสียอนัตรายชุมชน ในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน 

ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 9)  มาตรการพิกดัอตัราภาษีต่างๆ ท่ีเรียกเกบ็จากผูป้ระกอบการ และการ

จดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะมูลฝอยของแต่ละทอ้งถ่ินไม่ประสบความสาํเร็จและ

ไม่สะทอ้นค่าใชจ่้ายจริงในการดาํเนินการ 

 10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดแคลนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการคดั

แยกขยะมูลฝอยเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ และปลอดภยัต่อสุขภาพ รวมถึง เทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพของวตัถุดิบท่ีไดจ้ากการคดัแยกขยะมลูฝอย 

 11)  ประชาชนไดรั้บความเดือนร้อนราํคาญจากการเกบ็รวบรวมและขนส่ง

ขยะมูลฝอยท่ีไม่เหมาะสม 

4.  วเิคราะห์ศักยภาพของจังหวดั  ด้วยวธีิ  SWOT  Analysis 

             1. จุดแขง็ (Strength;S) 

      1)  เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีป่าอนุรักษแ์ละป่าสงวนอยูผ่นืใหญ่  เช่ือมต่อผนืป่า

ตะวนัตกของจงัหวดักาญจนบุรี  และป่าแก่งกระจานของจงัหวดัเพชรบุรีและติดต่อ

ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ซ่ึงมีผนืท่ีป่าสมบูรณ์อยูม่าก 

     2)  เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวสู์งมาก 
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     3)  มีหน่วยงานทางดา้นความมัน่คง ไดแ้ก่หน่วยงานทางทหาร ตาํรวจตระเวน

ชายแดนและของพลเรือนทาํงานอยูใ่นพื้นท่ีหลายหน่วย ช่วยในการดูแลรักษาพื้นท่ีป่าไม้

มิใหถู้กทาํลายบุกรุกไดง่้าย 

     4)  เป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธารท่ีสาํคญั เช่น ลาํภาชี ซ่ึงไหลไปลงแควนอ้ยท่ีเป็นตน้

นํ้าของแม่นํ้าแม่กลองทาํใหมี้แหล่งนํ้าท่ีช่วยในการอุปโภคบริโภคท่ีดี และมีคุณภาพนํ้าดี

มาก 

     5)  เป็นจุดกลางเช่ือมโยง กรุงเทพฯ-อนัดามนั และเช่ือมต่อกบัภาคใต ้โดยมี

ระยะทางจากกรุงเทพฯ-ชายแดน เพียง 170 กิโลเมตร 

     6)  ประเพณีชุมชนแปดเผา่พนัธุ์  มีส่วนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั 

     7)  มีหน่วยงานของทางราชการท่ีดูแลระดบัภาค/เขต/จงัหวดั และหน่วยยอ่ย

ในพื้นท่ี ของจงัหวดัราชบุรีท่ีช่วยในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

     8)  มีอาสาสมคัรท่ีดาํเนินการดา้นทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประจาํ

หมู่บา้นครอบคลุมทุกหมู่บา้น 

     9)  มีโครงการพระราชดาํริฯ ประกอบดว้ย  อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

ไทยประจนั/ โครงการอุทยานธรรมชาติวทิยาในสมเดจ็พระเทพฯ / ศนูยศึ์กษาพนัธุ์ไมป่้า

สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิตต์ิฯ, ศนูยศึ์กษาการฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรมเขาชะงุม้, โครงการ

หมู่บา้นไร้มลพิษ (ไทย-จีน) ซ่ึงช่วยในการอนุรักษแ์ละการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

   10)  สินคา้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมีความหลากหลาย  เป็น

แหล่งอาหารท่ีมีความสาํคญัของจงัหวดั  และประเทศ   

            2.  จุดอ่อน (Weaknesses;W)   

     1)  เป็นพื้นท่ีท่ีอยูติ่ดประเทศเพื่อนบา้นและมีชนกลุ่มนอ้ย ไดแ้ก่ กะเหร่ียง 

อาศยัอยูต่ามแนวชายแดนเกิดปัญหาความไม่มัน่คง และไม่ปลอดภยัต่อประชาชนบริเวณ

ชายแดน เป็นอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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     2)  พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์และป่าสงวนในพื้นท่ีจงัหวดัมกัจะเกิดการบุกรุก ทาํลาย 

และครอบครอง โดยผดิกฎหมายเน่ืองจากอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร มีผูส้นใจพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน 

     3)  มีการใชส้ารเคมีในการเกษตรค่อนขา้งสูง แต่แนวโนม้ลดลง 

     4)  ยงัขาดระบบการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย  รวมทั้งนํ้าเสียชุมชน

รองรับเพยีงพอ 

     5)  พื้นท่ีในจงัหวดัราชบุรีบางพื้นท่ียงัขาดเอกสารสิทธ์ิ  เอกสารสิทธ์ิมีการทบั

ซอ้น  รวมถึงขาดสิทธิในการทาํกินของราษฎรในพื้นท่ี 

     6)  ขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย/แนวเขตท่ีรับผดิชอบ  

     7)  ขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ห็น

ความสาํคญัในการอนุรักษแ์ละจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

     8)  ฐานขอ้มูลเพื่อการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ

หน่วยงานต่าง ๆ ยงัไม่เช่ือมโยงกนั 

     9)  เขตควบคุมอาคารยงัไม่มีขอ้กาํหนด  ไม่ครอบคลุมในทอ้งถ่ิน  และยงัไม่มี

การบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั 

    10) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขาดการบงัคบัใชม้าตรการ และขาดการผลกัดนัใน

เร่ืองของแผนงาน/งบประมาณใหเ้ป็นไปตามนโยบายเร่ืองขยะมูลฝอยและนํ้าเสียอยา่ง

จริงจงั 

           3.  โอกาส (Opportunities;O  ) 

     1)  สังคมมีความต่ืนตวัใหค้วามสนใจในการพฒันาพลงังานทดแทน ซ่ึงมีการ

ส่งเสริมการกาํจดัของเสียมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ(Biogas) เช่น มูลสัตว ์จึงเป็นโอกาสใน

การศึกษาและพฒันาทางเลือก ใหเ้ป็นระบบและมีความเขม้แขง็ 

     2)  มีกระแสความสนใจในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน ์ 

จึงควรมุ่งเนน้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมดุล มีความ

ยัง่ยนืในการใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชาติ 



80 

     3)  ตามหลกัการกระบวนการในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแผน 

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 นั้น มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในการพฒันา จงเป็น

กระบวนการสาํคญัในการใหชุ้มชนและองคก์รประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

     4)  รัฐบาลมีนโยบายการใชเ้กษตรอินทรียเ์พือ่ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและ

เพื่อการลดสารเคมี ปัญหาการกีดกนัสินคา้ไปยงัต่างประเทศ 

          4.  อปุสรรค (Threats;T) 

   1)  พื้นท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพฯ จึงมีความเส่ียงท่ีจะถูกบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวน ป่า

อนุรักษแ์ละพื้นท่ีราชพสัดุ เพิ่มมากข้ึนเพื่อพฒันาพื้นท่ี หรือทาํการเกษตร (ปลูกพชื)

เชิงเดียว  เพือ่ใชใ้นการทาํเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

   2)  มีการเสนอเปิดจุดผอ่นปรนทางการคา้ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ จะทาํใหมี้

ความเส่ียงต่อการทาํลายทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

   3)  เง่ือนไขการคา้ระหวา่งประเทศ ทาํใหสิ้นคา้ภาคเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมการเกษตรมีตน้ทุนสูงกวา่ประเทศคู่แข่ง  เช่น  สินคา้ประเภทนม  ถูกสินคา้

จากออสเตรเลีย  นิวซีแลนดตี์ตลาด  ทาํใหข้ยายตลาดยาก 

   4)  การสนบัสนุนในการจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงานอนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

   5)  ขาดแผนการใชท่ี้ดิน และผงัการใชท่ี้ดินของชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ  

   6)  รัฐบาลมีนโยบายในเร่ืองการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินมากข้ึน ซ่ึงช่วย

ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

  



81 

5. การจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในระดบัจงัหวดั 

 1.  ยุทธศาสตร์และทศิทางการพฒันาทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีจ่ังหวดั 

                การจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

ระดบัจงัหวดั จะตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และทิศทางการพฒันาดา้นต่าง ๆ 

ของจงัหวดั  ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ระดบัชาติ  ระดบัภูมิภาค  ระดบัจงัหวดั  และระดบัพื้นท่ี 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550 มาตรา 84 รัฐ

ตอ้งดาํเนินการตามนโยบายดา้นท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

  2)  พระราชบัญญตัส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 มี

ความเช่ือมโยงกบัทิศทางการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

        2.1 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัอยา่ง

เป็นรูปธรรมคาํนึงถึงค่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ  

      2.2 การส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในจงัหวดับนพื้นฐานการมีส่วน

ร่วมจากภาคประชาชน 

   3)  ยุทธศาสตร์การพฒันาทีเ่กีย่วข้องกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม : ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

      3.1 การอนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและเขตอนุรักษพ์ฒันาระบบฐานขอ้มูลและ

การจดัการองคค์วามรู้ใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและบริหารจดัการ  ปรับปรุงระบบ

การบริหารจดัการท่ีดินและการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  เร่งรัดการบริหาร

จดัการนํ้าแบบบูรณาการ  ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตน้ทุนส่งเสริม

ใหเ้กิดการใชน้ํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ  จดัทาํแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานดา้นทรัพยากร

นํ้าเพือ่การอุปโภคบริโภคอยา่งเป็นระบบ  รวมทั้ง ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรชีวภาพ 

     3.2  การปรับกระบวนทศันก์ารพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศเพือ่

เตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพือ่เตรียมพร้อมไปสู่
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เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใน

ภาคคมนาคมและขนส่ง  เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก  พฒันาเมืองท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม เนน้การวางผงัเมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรม สังคม ระบบนิเวศเขา้ดว้ยกนั 

  3.3 การยกระดบัขีดความสามารถในการรองรับและปรับตวัต่อ

การ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพื่อใหส้ังคมมีภูมิคุม้กนั  มุ่งพฒันาองคค์วามรู้และ

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพือ่รองรับกบัความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมถึงพฒันาศกัยภาพชุมชนใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  3.4  การเตรียมความพร้อมรองรับกบัภยัพบิติัทางธรรมชาติ  ดว้ยการจดัทาํ

แผนท่ีและจดัลาํดบัพื้นท่ีเส่ียงภยัทั้งในระดบัประเทศ  ภูมิภาคและจงัหวดั  ยกระดบัการ

จดัการภยัพบิติั  ใหมี้ประสิทธิภาพพฒันาระบบฐานขอ้มูล  การส่ือสารโทรคมนาคม  

ส่งเสริมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีา้นการจดัการภยัพิบติั  พฒันาระบบงาน

อาสาสมคัรของประเทศอยา่งจริงจงั  และใหมี้มาตรฐานตามหลกัสากล  สนบัสนุน

ภาคเอกชน สถานประกอบการ  โรงเรียน และทอ้งถ่ินใหมี้การเตรียมความพร้อม  และ

จดัทาํแผนปฏิบติัการรองรับภยัพบิติั 

  3.5  การสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มและวกิฤต

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มุ่งติดตามและเฝ้าระวงัมาตรการการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการคา้และการลงทุน  เตรียมมาตรการรองรับ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการคา้และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ศึกษาผลกระทบและกาํหนดแผน  กล

ยทุธ์รายสินคา้  รวมทั้งมาตรการเยยีวยาในสินคา้และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งเสริมใหผู้ ้

ส่งออกทาํคาร์บอนฟุตพร้ินต์  และสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ  เพือ่การ

พฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

  3.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบ

ความตกลงและพนัธกรณีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและ

สร้างความเขา้ใจในพนัธกรณีติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ 
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พฒันาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเจรจาพฒันาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน

และประเทศคู่คา้สาํคญั  สนบัสนุนการดาํเนินงานตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหวา่ง

ประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  3.7 การควบคุมและลดมลพษิ  มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการขยะและนํ้าเสียชุมชน  พฒันาระบบการจดัการของเสียอนัตราย  

ขยะอิเลก็ทรอนิกส์และขยะติดเช้ือ ลดความเส่ียงอนัตราย การร่ัวไหล การเกิดอุบติัภยัจาก

สารเคมีและพฒันาระบบเตือนภยั  แจง้เหตุฉุกเฉิน  และระบบการจดัการเม่ือเกิดอุบติัภยั

ดา้นมลพิษ 

  3.8 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ  มุ่งส่งเสริมสิทธิ

และพฒันาศกัยภาพชุมชนในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุง

กฎหมายเพื่อแกปั้ญหาความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน  ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเ้อ้ือต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟผูลกัดนัใหมี้

การจดัเกบ็ภาษีส่ิงแวดลอ้มเพือ่สร้างแรงจูงใจในการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี

ประสิทธิภาพและลดการก่อมลพษิ  สร้างรายไดจ้ากความหลากหลายทางชีวภาพ  พฒันา

ระบบฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผล  รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวจิยั  เพื่อสร้าง

ระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ  

   4)  แผนจังหวดัราชบุรี พ.ศ.2560-2564 ยทุธศาสตร์การพฒันาความอุดม

สมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่ 

      4.1   ฟ้ืนฟแูละสร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

      4.2  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

      4.3  ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้า 

      4.4  ฟ้ืนฟูและสร้างสมดุลของแม่นํ้าลาํคลอง 

   5)  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561) นโยบายการบริหารงานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ดงัน้ี 
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      5.1  การพฒันาระบบการกาํจดัขยะมูลฝอยและระบบบาํบดันํ้าเสีย 

      5.2  การบริหารจดัการและอนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

      5.3  การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพษิต่างๆ 

  2.  แผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในระดบัจงัหวดั 

จงัหวดัราชบุรี พ.ศ.2559-2564  

   ในการจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั พ.ศ.2559-2564 จงัหวดัราชบุรี ไดย้ดึกรอบแนวคิดและทิศทางของแผน

กระทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2559-2564 คือ สงวน อนุรักษฟ้ื์นฟูและ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งบูรณาการท่ีตอบสนองการพฒันาและใชป้ระโยชนอ์ยา่ง

ย ัง่ยนืและเป็นธรรม บริหารจดัการนํ้าผวิดินและนํ้าใตดิ้นอยา่งบูรณาการและมี

ประสิทธิภาพ รักษาและฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม การป้องกนัการลด

ผลกระทบและการปรับตวัเพือ่รับมือภยัพบิติัทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพ การจดัการองคก์ารและการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั จงัหวดัราชบุรี ปี 2559-2564 จึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) วสัิยทศัน์ 

     ราชบุรีมีการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เพื่อใหเ้กิด

ความอุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองน่าอยู ่ 

 2) วตัถุประสงค์ 

     2.1 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรม 

สมดุล มีประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อความอุดมสมบูรณ์และ

คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 

     2.2 เพิ่มขีดความสามารถของภาคีการพฒันา เพื่อใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 
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 3) เป้าประสงค์ 

     3.1) การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

     3.2) มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน  

     3.3) มีความพร้อมเพือ่รับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภยัธรรมชาติ 

     3.4) มีการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ  

 4) ยุทธศาสตร์แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ในระดับจังหวดั จังหวดัราชบุรี ปี พ.ศ.2559-2564  มกีารดาํเนินการบรรจุแผนงาน/

กจิกรรม/โครงการ  (ภาคผนวก ก) ดงันี ้

 ยุทธศาสตร์ที ่1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื  

 กลยทุธ์ท่ี 1 หยดุย ั้งการบุกรุกทาํลายทรัพยากรป่าไม้  จาํนวน 3 โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปราบการตดั

ไมท้าํลายป่า จาํนวน 3 โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี 3 สร้างเสริม รณรงคป์ลูกจิตสาํนึกรักผนืป่า  จาํนวน 5 โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี 4 จดัระบบดูแลรักษาทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืโดยการมีส่วน

ร่วมกบัประชาชน จาํนวน 7 โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี 5 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ จาํนวน 10 โครงการ 

  ยุทธศาสตร์ที ่2 การป้องกนั/การลดผลกระทบและการปรับตวัเพือ่รับมอื

พบัิติภัยทางธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาวภูมอิากาศ 

 กลยทุธ์ท่ี 1 เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและพิบติัภยัธรรมชาติ จาํนวน 1 โครงการ 

 กลยทุธท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภยั  จาํนวน 1 โครงการ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่3 เฝ้าระวงัติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม

ในพืน้ทีอ่ย่างมส่ีวนร่วมทุกภาคส่วน  

 กลยทุธ์ท่ี 1 จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในพื้นท่ีเป้าหมายอยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม  จาํนวน  14

โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายจากแหล่งกาํเนิด

มลพิษ จาํนวน 2 โครงการ  

 กลยทุธ์ท่ี 3 การเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 6 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ 

 กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาปรับปรุงฟ้ืนฟู แหล่งนํ้าธรรมชาติ สนบัสนุนประปา

ชุมชน จาํนวน 34 โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี 2 สาํรวจและพฒันาระบบนํ้าประปาบาดาล  จาํนวน 3 โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี 3 ป้องกนั บรรเทา และแกไ้ขปัญหาวกิฤตนํ้า   จาํนวน 14 

โครงการ   

 กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันานํ้าบาดาลเพื่อเพิ่มนํ้าตน้ทุนใหแ้ก่พื้นท่ีภยัแลง้  จาํนวน 

2  โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและระบบ

ฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 1 โครงการ 

 กลยทุธ์ท่ี 2 เสริมสร้าง องคค์วามรู้ จิตสาํนึก และการมีส่วนร่วมในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 36 โครงการ 

      3.  การมส่ีวนร่วมในการดําเนินการ 

 จดัประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เม่ือวนัท่ี  11  กนัยายน 2558 ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) (ภาคผนวก ค) ไดน้าํเร่ืองการจดัทาํแผนบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2559-2564 จงัหวดัราชบุรี เขา้
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ในวาระการประเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการจดัทาํและติดตามประเมินผล

แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และแผนบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี  ตามคาํส่ัง

จงัหวดัราชบุรี ท่ี 2414/2558 ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 (ภาคผนวก ข) 

  4.  แนวทางการติดตามประเมนิผล 

     แผนการ ติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2559-2564  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

จงัหวดัราชบุรี  ซ่ึงจะกาํหนดใหมี้การประเมินผล ๓ ช่วง ไดแ้ก่ การประเมินก่อนเร่ิม

ดาํเนินงาน การติดตามและประเมินผลระหวา่งการดาํเนินงาน และประเมินหลงัส้ินสุด

การดาํเนินงาน  รวมทั้งมีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบท่ีจะทาํหนา้ท่ีติดตามประเมินผลอยา่ง

ชดัเจน ดงัน้ี 

       1. ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละทรัพยากรดิน 

           เป้าหมายผลลพัธ์ตามยุทธศาสตร์ 

           1. มีการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื ระบบ

นิเวศมีความสมดุลและยัง่ยนื ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

           2. ประชาชนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 80 

           3. ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 80  

           4. ทรัพยากรดินและนํ้าไดรั้บการพฒันา ฟ้ืนฟู ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

           5. ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

           6. การปรับปรุงคุณภาพดิน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
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          2. ด้านการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 

          เป้าหมายผลลพัธ์ตามยุทธศาสตร์ 

          1. มีการดาํเนินการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มถูกหลกัวชิาการ โดยรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนด ร้อยละ 80 

          2. ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 80 

       3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ในแผ่นดิน 

       เป้าหมายผลลพัธ์ตามยุทธศาสตร์ 

     1.  ลาํคลองสะอาดปราศจากวชัพืช และไม่ต้ืนเขิน  

       2.  แหล่งนํ้าในจงัหวดัไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู 

 5.  การเสนอแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั   

  การเสนอแผนอแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 เห็นชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั  หลงัจากท่ีได้

จดัทาํแผนบริหารฯ ท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะทาํงานจดัทาํแผนบริหารฯ เรียบร้อย

แลว้ เพือ่ลงนามเห็นชอบ ก่อนท่ีจะส่งไปยงัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นผูร้วบรวมและพิจารณาแผนบริหารฯ ต่อไป (ภาคผนวก ง) 

  6.  จดัส่งแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั  

       การดาํเนินการจดัส่งแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 ใหก้บัคณะกรรมการจดัทาํแผนบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี เพื่อติดตาม

และประเมินผลแผนฯ และเพื่อใชป้ระโยชนต่์อไป และส่งใหส้าํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพือ่รวบรวมต่อไป (ภาคผนวก จ)  

  แนวทางการนําแผนไปสู่การปฏบัิติของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

 การสร้างความเขา้ใจในเร่ืองหลกัการ แนวทาง ตลอดจนขั้นตอนและวธีิการ

แปลงแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดั

ราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 ใหแ้ก่หน่วยงานทั้งระดบันโยบายและหน่วยปฏิบติั รวมทั้ง        
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ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหมี้การนาํแผนฯ ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ  และ ผลกัดนัใหมี้การจดัทาํและใชแ้ผนปฏิบติัการเป็นกรอบในการ

ดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่ใหมี้การ

จดัสรรงบประมาณประจาํปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนฯ และแนวทางการพฒันาของแผนฯ  

 บทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบติั   

ในการจดัทาํแผนฯ และการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบติั หน่วยงานกลาง และหน่วยงาน

ปฏิบติัจะมีภารกิจและบทบาทในการดาํเนินการท่ีแตกต่างกนั แต่จะสนบัสนุนซ่ึงกนัและ

กนั ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจาํเป็นจะตอ้งทราบภารกิจและบทบาทของตนในแต่ละขั้นตอน 

เพื่อจะสามารถดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและนาํไปสู่

ความสาํเร็จตามเป้าประสงคข์องแผนฯ ดงัน้ี 

 1. บทบาทของหน่วยงานระดบัจงัหวดั 

     ในขั้นตอนการดาํเนินการตามแผนฯ หน่วยงานกลางในจงัหวดัจะมีภารกิจ

สาํคญัในการร่วมประสานกบัหน่วยงานปฏิบติั ในการประสานแผนงาน แผนเงิน และ

แผนคน เพื่อใหมี้การจดัสรรทรัพยากร สนบัสนุนแผนงาน โครงการ และมาตรการสาํคญั

ของหน่วยงานปฏิบติั โดยหน่วยงานกลางจะมีการปรับปรุงบทบาทใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์

กนัดว้ยการยดึระบบการจดัการพื้นท่ีกบัภารกิจของหน่วยงานและการมีส่วนร่วมการ

กระจายอาํนาจการบริหารใหแ้ก่หน่วยงานปฏิบติัสามารถมีอิสระ มีความคล่องตวัในการ

ปฏิบติังาน และจดัระบบการติดตามประเมินผลตามแนวทางของแผนฯ 

 2.  บทบาทของหน่วยงานปฏิบติั 

      หน่วยงานปฏิบติั ทั้งท่ีอยูใ่นส่วนกลาง ภูมิภาค ระดบัจงัหวดั และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนในระดบัปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีบทบาทในการแปลง

แผนฯ ไปสู่การปฏิบติั และการดาํเนินงานตามแผนฯ บทบาทของหน่วยงานปฏิบติัจะมี

ความสาํคญัมาก เน่ืองจากจะเป็นผูรั้บผดิชอบใหเ้กิดมีการดาํเนินการตามแผนฯ ไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง โดยเป็นผูจ้ดัทาํและควบคุมการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัของหน่วยงานให้

สอดคลอ้งกบัแผนฯ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค ์และตวัช้ีวดัตามเป้าประสงคใ์นแผนฯ และ

รับผดิชอบการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการในส่วนของ

หน่วยงานตนเองอยา่งเป็นระบบ     



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปและอภิปรายผลการดําเนินงาน 
   

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัราชบุรี ได้ ดาํเนินการจดัทาํ

แผน การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดั

ราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 ข้ึน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพือ่ให้

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการป้องกนั  ฟ้ืนฟู  และดูแลรักษาใหใ้ช้

ประโยชนอ์ยูบ่นพื้นฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในลกัษณะพื้นท่ี -ภารกิจ -การมี  

ส่วนร่วม  (Area-Function-Participation  หรือ  AFP)  อยา่งทัว่ถึงควบคู่กบัการพฒันา

ขอ้มูลใหเ้ป็นรูปธรรม  เพื่อใหห้น่วยงานและประชาชนเขา้ถึงการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้   โดยแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั น้ีใชเ้ป็นแผนเพื่อเช่ือมโยงแผนฯ  ในระดบัชาติ  ระดบั

ภูมิภาค ระดบัจงัหวดั  และทอ้งถ่ิน  โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  นาํไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการวางแผน การ

บริหารจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  ตลอดจน การแกไ้ข ปัญหา  

อุปสรรค เพือ่นาํไปสู่การปฏิบติั จากผล การจดัทาํแผน การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 โดย

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  การจัดทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมใน

ระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 โดยดาํเนินการทบทวนเอกสารและขอ้มลู  

ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั สถานการณ์การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั ขอ้มลูโครงการ/แผนงาน ดา้นการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั โดยการประสานขอขอ้มูล  

การจดัประชุมระดมความคิดเห็น  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานรัฐ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์รเอกชน /ประชาชน  เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติ
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และส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนัการศึกษา  และหน่วยงาน /องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  และขอ้เสนอแนะจากการประชุม

คณะทาํงานจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

เพื่อจดัทาํ แผนการบริหารจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564  เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

และลงนามหนงัสือถึงปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่จดัส่งแผน

ดงักล่าวภายในเดือนกนัยายน 2558  ซ่ึงในการดาํเนินการจดัทาํแผนดงักล่าว ทาํใหมี้  

แนวทางการดาํเนินงาน แผนงาน โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั สามารถแกไ้ขปัญหาการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัได ้

2.  ข้อมูลสถานการณ์ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ของจงัหวดัราชบุรี   

 จากการรวบรวมจากการ ทบทวนเอกสาร  ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

และแผนงาน/โครงการดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เช่น หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั ทอ้งถ่ินจงัหวดั เป็นตน้ พบวา่ในทุกยทุธศาสตร์  

มีแผนงาน/โครงการท่ีตอบสนองกบัตวัช้ีวดัของแต่ละกลยทุธข์องแผน การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั ท่ีพ บวา่  ภาคส่วนต่างๆ  มีการใหค้วามสาํคญัและความตระหนกัต่อการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  มีการจดัตั้งภาคีเครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

การประสานความร่วมมือในการทาํงาน  รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  

ในพื้นท่ีกไ็ดรั้บการดูแล อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เพิ่มมากข้ึน    
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3.  การช้ีแจงแผนเพื่อนําไปสู่การปฏบัิติของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 โดยการจดัทาํหนงัสือถึงทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาชน  และภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัราชบุรี  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั ของจงัหวดัราชบุรี เพื่อจดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ซ่ึงผลของการจดัทาํ แผน การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2559-2564 นั้น 

ทาํใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวางแผน และ  

เป็นแนวทางในแกไ้ขปัญหาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั

ราชบุรี และเป็นการกระตุน้ใหท้อ้งถ่ิน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ หนัมาให้  

ความสนใจแกไ้ขปัญหามากข้ึน  

4.  การดําเนินงานโครงการทีส่อดคล้องกบัแผนด้านการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในระดบัจงัหวดั 

 โดยดาํเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นการสนบัสนุนและกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วน

หนัมาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกนัมากข้ึน ทั้งการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 

ดูแลรักษาทรัพยากร การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ การอบรมใหค้วามรู้ เป็นตน้ ซ่ึงมี

โครงการท่ีดาํเนินการ ไดแ้ก่  การประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้แก่ประชาชน นกัเรียน 

นกัศึกษาในพื้นท่ีกิจกรรมโครงการฯ โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติในวนัสาํคญั 

โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคดัแยกขยะตน้ทาง โครงการอบรม

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน โครงการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้า เป็นตน้  
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ข้อเสนอแนะแนวทางเพือ่สนับสนุนแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดัฉบับต่อไป 

 แผน การ บริหารจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  

หากไดรั้บแนวทางการขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัท่ีดี กจ็ะส่งผลใหเ้กิดการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความยัง่ยนืต่อไป โดยมี

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) ควรจดัการฐานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั  สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และปัญหาท่ี

เปล่ียนแปลง หรือเกิดข้ึนใหม่  เพื่อนาํมาใชป้ระกอบการวางแผนท่ีดี เช่น การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มลพิษอากาศ  ขยะอนัตราย 

2) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี  

เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูล ส่งเสริมบทบาทใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการตั้งแต่เร่ิม  ในการร่วมคิด-ร่วมทาํ  เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินนั้น  โดยการมีส่วนร่วมนั้นตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนั  และ 

มีสถาบนัการศึกษา  หน่วยงานร่วมเป็นท่ีปรึกษา   

3)  จงัหวดัควรมีการจดัทาํสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ

จงัหวดั เพื่อรวบรวมวเิคราะห์เป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนต่อไป 

4)  ควรมีการบูรณาการแผนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้

สอดคลอ้งและเป็นแผนบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืน  

5) การจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนอ้ยมาก  ตอ้งมีมาตรการในการจดัสรร

งบประมาณดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีใหม้ากข้ึน 

 จากการ จดัทาํแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ในระดบัจงัหวดัท่ีผา่นมา กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัจงัหวดั   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

องคก์รพฒันาเอกชน  ภาคเอกชน  สถาบนัการศึกษา ภาคประชาชน  รวมถึงเครือข่าย

อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  นั้น  พบวา่แผนการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั ไดถู้กนาํไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ
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จดัทาํแผนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งการใชป้ระโยชนก์บัการอนุรักษแ์ละทดแทน

อยา่งเหมาะสม  เพือ่คุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน   โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั  แต่ในการดาํเนินการตามแผนฯ  นั้นพบปัญหาอุปสรรคท่ีสาํคญั

คือ  ศกัยภาพและจาํนวนบุคลากรในระดบัปฏิบติัยงัไม่เพียงพอ  ขาดกลไกการบริหาร

จดัการมาสนบัสนุนการดาํเนินการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม   ดงันั้นหน่วยงานต่างๆ   

ท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละระดบัจึงควรใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมโดยเฉพาะการสร้างความรู้  

ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกๆ  ดา้นใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีในระดบัพื้นท่ี และปัจจยัเอ้ือต่างๆ  เช่น  งบประมาณ  กฎหมายท่ีเป็นธรรม  

แนวทางการติดตามประเมินผล เพือ่ให้ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการ

ป้องกนั  ฟ้ืนฟูและดูแล รักษา  จนสามารถเป็นฐานในการรักษาระดบัคุณภาพชีวติใหเ้กิด

ความผาสุกไดอ้ยา่งสมดุล  ย ัง่ยนื และเป็นธรรมต่อไป 
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แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ ตามแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
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ภาคผนวก  ข 

คาํส่ังคณะกรรมการจัดทาํแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในระดับจังหวดั จังหวดัราชบุรี 
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การประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

 (ร่าง) แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั พ.ศ.2559-2564 เม่ือ

วนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ณ หอ้งประชุมสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) 
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การเสนอแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี 
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การจดัส่งแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัจงัหวดั จงัหวดัราชบุรี
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