
 

 
 
 
 

 
 
 

เอกสารผลงาน 
 

การจัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 

 
 

นางสาวขวญัจิรา  แก้วปาน 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

ต าแหน่งเลขที ่ 434 ส่วนพฒันาระบบการตรวจราชการ  
ส านักตรวจและประเมนิผล  

 
 
 

ขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่434 ส่วนพฒันาระบบการตรวจราชการ 

 ส านักตรวจและประเมนิผล  
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560



 

แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 

นางสาวขวญัจิรา  แก้วปาน 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

ต าแหน่งเลขที ่ 434 ส่วนพฒันาระบบการตรวจราชการ 
ส านักตรวจและประเมนิผล 

 
 

 
 
 
 

ขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่434   ส่วนพฒันาระบบการตรวจราชการ ส านักตรวจและประเมนิผล  

ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2560



 

บทคดัย่อ 
 

ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 ก ำหนด 
ไวว้ำ่กำรตรวจรำชกำรใหด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี หรือตำมท่ีไดรั้บ
ค ำสั่งจำกผูบ้งัคบับญัชำ นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ดงันั้น เพื่อใหก้ำรตรวจรำชกำร 
เป็นไปตำมระเบียบดงักล่ำวขำ้งตน้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม จึงได้
จดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีวตัถุประสงค ์
(1) เพื่อเป็นกรอบแนวทำงส ำหรับผูต้รวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในกำรด ำเนินกำรตรวจรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำ
ดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ขอ้ 7 และ ขอ้ 8  (2) เพื่อให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ผู ้รับกำรตรวจ ตลอดจนหน่วยงำนและผู ้เก่ียวข้องทุกระดับทั้ งในและนอกสังกัด
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
สนบัสนุนกำรตรวจรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรตรวจ
รำชกำร พ.ศ. 2548 ขอ้ 16 (3) เพื่อเสริมสร้ำงให้กลไก กระบวนกำร และขอ้เสนอแนะ
จำกรำยงำนของผู ้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดกำรขับเคล่ือนและกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของโครงกำร/
กิจกรรม ตำมนโยบำยยทุธศำสตร์ ขอ้สั่งกำรและตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ร่วมกบัส ำนักนำยกรัฐมนตรีให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ ซ่ึงได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบและ
วิธีกำร ดงัน้ี (1) รวบรวม และศึกษำขอ้มูลพื้นฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง (2) ก ำหนดกรอบแนวทำง 
และนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของคณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ (3) หน่วยรับตรวจ
น ำเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ให้กับคณะผู ้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ 
พิจำรณำคัดเลือก  (4) วิเครำะห์ควำมเช่ือมโยง และควำมสอดคล้อง ของแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีไดรั้บกำรพิจำรณำคดัเลือก กบันโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์
ประเทศ และยทุธศำสตร์กระทรวงฯ และ (5) กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ   

ผลกำรศึกษำ พบวำ่ คณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ไดก้  ำหนดนโยบำย และ 
แนวทำงกำรตรวจรำชกำร จ  ำนวน 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) กำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำร
ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผูต้รวจรำชกำรร่วมกบัส ำนกันำยกรัฐมนตรี (2) กำรตรวจ

ก 



 

รำชกำรโครงกำรตำมนโยบำยและแผนยทุธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม จ ำนวน 13 โครงกำร (3) กำรตรวจติดตำมกำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองร้องเรียนตำม
ภำรกิจของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (4) กำรตรวจรำชกำรหน่วยงำน 
และเขตตรวจรำชกำรท่ีรับผดิชอบ และ (5) กำรตรวจรำชกำรตำมเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ 
และกำรมอบหมำยของผูบ้งัคบับญัชำ 

จำกกำรด ำเนินกำรศึกษำ พบวำ่ (1) กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบักำรวเิครำะห์แผนงำน/โครงกำรตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2559 ไม่สำมำรถวเิครำะห์ขอ้มูลในเชิงลึกได ้เน่ืองจำก
แผนงำน/โครงกำร ตำมงบรำยจ่ำยประจ ำปีฯ จะแสดงเฉพำะกิจกรรมหลกัๆ ซ่ึงน ำมำ
วเิครำะห์ไดเ้พียงส่วนหน่ึง แต่รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนท่ีน ำไปปฏิบติัจริง 
ตอ้งอำศยัขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งตอ้ง 
มีกำรลงพื้นท่ีเพื่อตรวจติดตำมก่อน จึงจะทรำบวำ่แผนงำน/โครงกำรนั้นแทจ้ริงแลว้ 
สอดรับกบันโยบำยส ำคญัของรัฐบำลหรือยทุธศำสตร์กระทรวงฯ หรือไม่ ซ่ึงอำจท ำให้
แผนงำน/โครงกำร ท่ีคดัเลือกบำงโครงกำรไม่ตอบโจทยป์ระเดน็ส ำคญัหรือยทุธศำสตร์
กระทรวงฯ ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง (2) กำรติดตำมประเมินผลกำรตรวจรำชกำรเพื่อขบัเคล่ือน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ยงัไม่เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

ดงันั้น เจำ้หนำ้ท่ีสนบัสนุนผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ตอ้งศึกษำและท ำควำม 
เขำ้ใจควำมเช่ือมโยงยทุธศำสตร์กระทรวงฯ และนโยบำยรัฐบำล ท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทำงและประเดน็กำรตรวจรำชกำรภำยใตแ้ผนตรวจรำชกำรกระทรวงฯ และควร
บูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ำรคดัเลือกแผนงำน/โครงกำร 
เกิดประสิทธิภำพยิง่ข้ึน และผูบ้ริหำรระดบักรม ควรขบัเคล่ือนขอ้เสนอแนะของ 
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ โดยก ำหนดทิศทำงและถ่ำยทอดลงสู่ผูป้ฏิบติัเพื่อใหเ้กิดกำร
แกไ้ขปัญหำอยำ่งเป็นรูปธรรม รวมทั้งควรเพิ่มมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ เป็นระยะอยำ่งต่อเน่ือง และติดตำม
ขอ้จ ำกดัของหน่วยงำน ในกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ 
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เอกสำรผลงำนวิชำกำรเล่มน้ี ไดรั้บควำมกรุณำอยำ่งสูง จำกคณะผูต้รวจรำชกำร

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ในกำรใหแ้นวคิดและค ำแนะน ำ เก่ียวกบั
กำรพฒันำแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
ใชเ้ป็นกรอบแนวทำงในกำรตรวจติดตำม และก ำกบักำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนภำยใต้
สังกดักระทรวงฯ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้น ยงัไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล และผูอ้  ำนวยส่วนสนบัสนุนกำรตรวจรำชกำร 
ซ่ึงให ้ค ำปรึกษำ ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลงำนวชิำกำรใหมี้ควำม
สมบูรณ์ ถูกตอ้ง รวมถึงยงัไดรั้บควำมร่วมมืออนัดี จำกเจำ้หนำ้ท่ีส่วนสนบัสนุนกำร
ตรวจรำชกำร ในกำรประสำนงำน และรวบรวมขอ้มูล เพื่อประกอบกำรจดักำรแผนกำร
ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ  

ผูจ้ดัท ำ ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีไดก้รุณำใหค้  ำปรึกษำ แนวคิด ตลอดจนค ำแนะน ำ 
ท่ีเป็นประโยชน ์ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยเติมเตม็ใหผ้ลงำนวชิำกำรเล่มน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ก ำหนดไวว้ำ่ 
“กำรตรวจรำชกำรวำ่เป็นมำตรกำรส ำคญัประกำรหน่ึงในกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินท่ีจะ
ท ำใหก้ำรปฏิบติัรำชกำรหรือกำรจดัท ำภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และแกไ้ขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ อนัเกิดจำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว เพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชนสุ์ขแก่ประชำชน โดยมีผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ รับผดิชอบ และมีอ ำนำจ
หนำ้ท่ีในกำรตรวจรำชกำรเก่ียวกบักำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐ และ
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ เฉพำะในขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของกระทรวงในฐำนะผูส้อดส่องดูแล
แทนรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง และปลดักระทรวง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระรำชกฤษฎีกำ 
วำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 ซ่ึงก ำหนด
วำ่ “กำรบริหำรรำชกำรตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนสุ์ขแก่ประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐโดยประชำชน
ไดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวก และไดรั้บกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร” 

ซ่ึงระเบียบส ำนกันำยกฯ ขอ้ 8 ก ำหนดไวว้ำ่ “กำรตรวจรำชกำรให้
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี หรือตำมท่ีไดรั้บค ำสั่งจำกผูบ้งัคบับญัชำ 
นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี” ดงันั้น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
จึงไดจ้ดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีประเดน็กำรตรวจรำชกำร 5 ประเดน็ไดแ้ก่ (1) กำรตรวจ
รำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผูต้รวจรำชกำรกระทรวงร่วมกบั
ส ำนกันำยกรัฐมนตรี (2) กำรตรวจรำชกำรโครงกำรตำมนโยบำยและแผนยทุธศำสตร์
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม จ ำนวน 13 โครงกำร (3) กำรตรวจติดตำม
กำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองร้องเรียนตำมภำรกิจของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (4) กำรตรวจรำชกำรหน่วยงำน และเขตตรวจรำชกำรท่ีรับผดิชอบ   



 

และ (5) กำรตรวจรำชกำรตำมเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ และกำรมอบหมำยของผูบ้งัคบับญัชำ 
ซ่ึงรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้ค  ำสั่งกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มท่ี 449/2558 เร่ือง แผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 14 
ธนัวำคม พ.ศ. 2558 มอบหมำยใหผู้ต้รวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตรวจติดตำมโครงกำรภำยใตแ้ผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นกรอบแนวทำงส ำหรับผูต้รวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดลอ้ม ในกำรด ำเนินกำรตรวจรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบียบส ำนกั

นำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ขอ้ 7 และ ขอ้ 8 

 2. เพื่อใหส่้วนรำชกำรและหน่วยงำนผูรั้บกำรตรวจ ตลอดจนหน่วยงำนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัทั้งในและนอกสังกดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ใชเ้ป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนสนบัสนุนกำรตรวจรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ
ส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ขอ้ 16 

 3. เพื่อเสริมสร้ำงใหก้ลไก กระบวนกำร และขอ้เสนอแนะจำกรำยงำนของ

ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิด

กำรขบัเคล่ือนและกำรแกไ้ขปัญหำอุปสรรคของโครงกำร/กิจกรรม ตำมนโยบำย

ยทุธศำสตร์ ขอ้สั่งกำรและตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกบัส ำนกั

นำยกรัฐมนตรีใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนตุลำคม 2558 – มีนำคม 2559 
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พืน้ทีด่ าเนินการ 
ส ำนกัตรวจและประเมินผล  ส ำนกังำนปลดักระทรวงฯ  

สัดส่วนของผลงาน 
ด ำเนินกำรรวบรวม และวเิครำะห์ขอ้มูลรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร รวมทั้ง

ประสำนงำนกบัหน่วยรับตรวจเจำ้หนำ้ท่ีส่วนสนบัสนุนกำรตรวจรำชกำร และขอรับ
ค ำแนะน ำจำกผูอ้  ำนวยกำรส่วนสนบัสนุนกำรตรวจรำชกำร ส ำนกัตรวจและประเมินผล  
โดยผูเ้ขียนมีสัดส่วนกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80 และผูร่้วมด ำเนินกำร จ ำนวน 2 ท่ำน 
ประกอบดว้ย นำงพสัรำ  กำญจนะวรีะ สัดส่วนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 10 และ นำงสำว
ปรำณีพร  ยวุงษส์ระนอ้ย สัดส่วนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 10  
ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

กำรศึกษำ วเิครำะห์จดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 มีขั้นตอนและควำมยุง่ยำกของกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

1.  ตอ้งศึกษำ และวเิครำะห์ ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำร 
พ.ศ. 2548 นโยบำยส ำคญัของรัฐบำล และยทุธศำสตร์กระทรวงฯ เพื่อใหเ้กิดควำม
เช่ือมโยงประเดน็ส ำคญัใหก้ำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ และใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของส ำนกันำยกรัฐมนตรี  

2.  ตอ้งศึกษำ และวเิครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
และกรอบยทุธศำสตร์ และประเด็นนโยบำยกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร  
ซ่ึงวเิครำะห์ไดใ้นเบ้ืองตน้ ส่วนรำยละเอียดของโครงกำรในเชิงลึกตอ้งอำศยักำรไดรั้บ
ขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ เน่ืองจำกแผนงำน/โครงกำร ตำมงบรำยจ่ำย
ประจ ำปีฯ จะแสดงเฉพำะกิจกรรมหลกัๆ ซ่ึงน ำมำวิเครำะห์ไดเ้พียงส่วนหน่ึง  
แต่รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนท่ีน ำไปปฏิบติัจริงตอ้งอำศยัขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งตอ้งมีกำรลงพื้นท่ีเพื่อตรวจติดตำมก่อน  
จึงจะทรำบวำ่แผนงำน/โครงกำรนั้นแทจ้ริงแลว้สอดรับกบันโยบำยส ำคญัของรัฐบำล
หรือยทุธศำสตร์กระทรวงฯ หรือไม่ ดงันั้น จึงอำจท ำใหแ้ผนงำน/โครงกำร ท่ีคดัเลือก 
บำงโครงกำรไม่ตอบโจทยป์ระเดน็ส ำคญัหรือยทุธศำสตร์กระทรวงฯ ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
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3. ตอ้งใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะดำ้นกำรวำงแผน กำรประสำนงำน 
เพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ แลว้เสร็จ ตำมระยะเวลำท่ี
เหมำะสม และเป็นเคร่ืองมือในกำรตรวจรำชกำรใหผู้ต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

 
ประโยชน์ของผลงาน 

1. ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ สำมำรถก ำกบั ดูแลกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน
ภำยใตส้ังกดักระทรวงฯ  ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตำมเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไว ้

2. ผูบ้ริหำรของกระทรวงฯ ไดรั้บทรำบสถำนภำพกำรด ำเนินงำนตำมแผน
งบประมำณ ผลผลิต โครงกำร กิจกรรมของหน่วยงำนภำยใตส้ังกดักระทรวงฯ เพื่อเป็น
ขอ้มูลส ำหรับผูบ้ริหำรระดบันโยบำยของกระทรวง และระดบัหน่วยงำน ประกอบกำร
พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม ณ ปัจจุบนั และกำรพฒันำ ตลอดจนเป็นขอ้มูล
ยอ้นกลบัสู่ผูป้ฏิบติังำน ใชป้รับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของโครงกำร/กิจกรรมใหดี้ข้ึน 

3. หน่วยงำนระดบัปฏิบติัในพื้นท่ี มีขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำนจำกกำร
ตรวจเยีย่ม ใหค้  ำปรึกษำขอ้เสนอแนะของผูต้รวจรำชกำร 

4.  เกิดกำรบูรณำกำรร่วมในกำรตรวจรำชกำรแนวใหม่ โดยสำมำรถสร้ำงควำม
ร่วมมือ ประสำนงำนระหวำ่งหน่วยงำนภำยใตส้ังกดักระทรวงฯ และหน่วยงำนท่ีมี
ผูต้รวจรำชกำร 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ผูจ้ดัท ำไดค้น้ควำ้ ระเบียบ เอกสำรทำงวชิำกำร และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงและกรอบแนวคิดในกำรจดัท ำแผนกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงฯ ประกอบดว้ย (1) ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจ
รำชกำร พ.ศ. 2548 (2) นโยบำยส ำคญัของรัฐบำล  (3) ยทุธศำสตร์กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  ปี 2559 – 2564 (4) เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ(5) แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของ
ผูต้รวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีรำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
ระเบียบส ำนกันำยกฯ ไดก้  ำหนดรำยละเอียดและสำระส ำคญัเก่ียวกบักำร

จดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรไว ้ดงัน้ี 
ขอ้ 8 กำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบน้ี ใหด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำร

ประจ ำปีหรือตำมท่ีไดรั้บค ำสั่งจำกผูบ้งัคบับญัชำ นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีตำมวรรคหน่ึง ใหจ้ดัท ำตำมรอบปีงบประมำณโดยให้
หวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐและผูต้รวจรำชกำรร่วมกนัจดัท ำใหแ้ลว้เสร็จภำยในเดือน
ตุลำคมของปีงบประมำณนั้น ถำ้ในกระทรวงใดมีผูต้รวจรำชกำรทั้งในระดบักระทรวง
และระดบักรม แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีของกรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนกำรตรวจ
รำชกำรประจ ำปีของกระทรวงภำยในเดือนกนัยำยนของทุกปี ใหส้ ำนกังำนปลดัส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีเชิญหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีมีแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีตำมวรรคสอง 
หรือผูต้รวจรำชกำรท่ีหวัหนำ้หน่วยงำนมอบหมำย มำร่วมประชุมปรึกษำหำรือเพื่อจดัท ำ
แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีใหส้อดคลอ้งโดยไม่ซ ้ ำซอ้นกนัและเกิดกำรบูรณำกำร 
รวมตลอดทั้งกำรก ำหนดมำตรฐำนและเคร่ืองมือในกำรตรวจติดตำมของผูต้รวจรำชกำร
ใหเ้ป็นแนวเดียวกนัสำมำรถแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้เม่ือท่ีประชุมตำมวรรคสำมได้ 
ขอ้ยุติเป็นประกำรใด ให้หน่วยงำนทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรตำมขอ้ยติุนั้น 



 

ขอ้ 9 ผูต้รวจรำชกำรส ำนกันำยกรัฐมนตรี รับผดิชอบและมีอ ำนำจและหนำ้ท่ี
ในกำรตรวจรำชกำรเก่ียวกบักำรปฏิบติัรำชกำรในภำพรวมของหน่วยงำนของรัฐและ
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐทุกหน่วยในฐำนะ ผูส้อดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี 
รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนกันำยกรัฐมนตรี ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง 
รับผดิชอบและมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีในกำรตรวจรำชกำรเก่ียวกบักำรปฏิบติัรำชกำรของ
หน่วยงำนของรัฐและเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ เฉพำะในขอบเขตอ ำนำจและหนำ้ท่ีของกระทรวง 
ในฐำนะผูส้อดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวง 
และปลดักระทรวง ผูต้รวจรำชกำรกรม รับผดิชอบและมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีในกำรตรวจ
รำชกำรเก่ียวกบักำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐและเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ เฉพำะใน
ขอบเขตอ ำนำจและหนำ้ท่ีของกรม ในฐำนะผูส้อดส่องดูแลแทนอธิบดี 

ขอ้ 10 ในกำรตรวจรำชกำรหำกมีกรณีท่ีตอ้งตรวจติดตำมแผนงำน งำน และ
โครงกำรในเร่ืองเดียวกนั ใหผู้ต้รวจรำชกำรส ำนกันำยกรัฐมนตรี ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง 
และผูต้รวจรำชกำรกรม ท่ีเก่ียวขอ้งประสำนงำนหรือร่วมกนัด ำเนินกำร เพื่อก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐและประโยชนสุ์ข
ของประชำชน 

ขอ้ 11 กำรแบ่งพื้นท่ีกำรตรวจรำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี กำรศึกษำระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำรฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำร ใหแ้ลว้เสร็จ
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
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2.  นโยบายส าคญัของรัฐบาล  
     นโยบำยส ำคญัของรัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงฯ ขอ้ 9 กำรรักษำควำม

มัน่คงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรกำรอนุรักษ ์กบักำรใช้
ประโยชนอ์ยำ่งย ัง่ยนื โดยสร้ำงสมดุลระหวำ่งกำรอนุรักษแ์ละกำรใชป้ระโยชนอ์ยำ่ง
ย ัง่ยนื ดงัน้ี 

    2.1 ในระยะเฉพำะหนำ้ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษท์รัพยำกรป่ำไมแ้ละ
สัตวป่์ำ โดยใหค้วำมส ำคญัในกำรแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ จดัท ำแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐใหช้ดัเจน เร่งรัดกระบวนกำรพิสูจนสิ์ทธิกำรถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐ 
โดยน ำระบบสำรสนเทศมำใชเ้พื่อกำรบริหำรจดักำรปรับปรุงกฎหมำยใหท้นัสมยัและ
สร้ำงบรรทดัฐำนในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นธรรมโดยเฉพำะ 
ในพื้นท่ีป่ำตน้น ้ำและพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีควำมส ำคญัเชิงนิเวศ ก ำหนดพื้นท่ีแนวกนัชนท่ี
รำบเชิงเขำใหเ้ป็นพื้นท่ียทุธศำสตร์กำรปลูกป่ำเพื่อป้องกนัภยัพิบติัและป้องกนักำรบุกรุก
ป่ำ ขยำยป่ำชุมชน และส่งเสริมกำรปลูกไมมี้ค่ำทำงเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชนเพื่อลดแรง
กดดนัในกำรตดัไมจ้ำกป่ำธรรมชำติ รวมทั้งผลกัดนัแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำทำง
เศรษฐศำสตร์ของระบบนิเวศและกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรอนุรักษ ์เช่น โครงกำรปลูกป่ำ
เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงกำรอนุรักษท์รัพยำกรป่ำไมแ้บบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
เป็นตน้ 

     2.2 ส่งเสริมกำรอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ำกทรัพยำกรชีวภำพและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพอยำ่งย ัง่ยนื ค  ำนึงถึงขีดจ ำกดัและศกัยภำพในกำรฟ้ืนตวั สร้ำง
โอกำสในกำรเขำ้ถึงและแบ่งปันผลประโยชนอ์นัเกิดจำกกำรใชท้รัพยำกรพนัธุกรรม
อยำ่งยติุธรรมและเท่ำเทียม เพื่อสร้ำงควำมเป็นอยูท่ี่ดีของประชำชน ควำมมัน่คงดำ้น
อำหำร สุขอนำมยัสนบัสนุนวถีิชีวติของชุมชน และกำรพฒันำเพื่อสร้ำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ รวมทั้งใหก้ำรคุม้ครองเพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ 

   2.3 ในระยะต่อไป พฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีดิน และแกไ้ขกำรบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ โดยยดึแนวพระรำชด ำริท่ีใหป้ระชำชนสำมำรถอยูร่่วมกบัป่ำได ้เช่น ก ำหนดเขต
ป่ำชุมชนใหช้ดัเจนพื้นท่ีใดท่ีสงวนหรือกนัไวเ้ป็นพื้นท่ีป่ำสมบูรณ์กใ็ชม้ำตรกำรทำง
กฎหมำยอยำ่งเคร่งครัดพื้นท่ีใดสมควรใหป้ระชำชนใชป้ระโยชนไ์ดก้จ็ะผอ่นผนัใหต้ำม
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ควำมจ ำเป็นโดยใชม้ำตรกำรทำงกำรบริหำรจดักำรมำตรกำรทำงสังคมจิตวทิยำ และกำร
ปลูกป่ำทดแทนเขำ้ด ำเนินกำร ทั้งจะใหเ้ช่ือมโยงกบักำรส่งเสริมกำรมีอำชีพและรำยได้
อ่ืนอนัเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนท่ีต่อเน่ืองเพื่อใหค้นเหล่ำนั้นสำมำรถพึ่งพำตนเอง
ไดต้ำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยท่ีดินยงัเป็นของรัฐและเอกชนใหมี้เอกภำพเพื่อท ำ
หนำ้ท่ีก ำหนดนโยบำยดำ้นท่ีดินในภำพรวม และปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจดักำรท่ีดิน
ของรัฐและเอกชนใหมี้เอกภำพเพื่อท ำหนำ้ท่ีก ำหนดนโยบำยดำ้นท่ีดินในภำพรวม และ
ปรับปรุงกลไกภำษีเพื่อกระจำยกำรถือครองท่ีดิน เร่งรัดกำรจดัสรรท่ีดินใหแ้ก่ผูย้ำกไร้
โดยไม่ตอ้งเป็นกรรมสิทธ์ิแต่รับรองสิทธิร่วมในกำรจดักำรท่ีดินของชุมชน ก ำหนด
รูปแบบท่ีเหมำะสมของธนำคำรท่ีดินเพื่อใหเ้ป็นกลไกในกำรน ำทรัพยำกรท่ีดินมำใช ้
ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

     2.4 บริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ำของประเทศใหเ้ป็นเอกภำพในทุกมิติทั้ง 
เชิงปริมำณและคุณภำพ จดัใหมี้แผนบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ำของประเทศและมี
กระบวนกำรบูรณำกำรกำรแผนงำนและงบประมำณร่วมกนัของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ำรจดัท ำแผนงำน 17 โครงกำร ไม่เกิดควำมซ ้ ำซอ้นมีควำมเช่ือมโยงกนัอยำ่งเป็น
ระบบ และสอดคลอ้งกบัทิศทำงและนโยบำยกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ำโดยจดัตั้ง
หรือก ำหนดกลไกในกำรบริหำรจดักำรน ้ำ พร้อมทั้งมีกำรน ำเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภำพ
สูงมำใชใ้นระบบของกำรบริหำรจดักำรน ้ำและกำรเตือนภยั 

       2.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ และน ้ำเสีย ท่ีเกิดจำกกำร
ผลิตและบริโภค เพื่อสร้ำงคุณภำพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่ประชำชน โดยใหค้วำมส ำคญั 
ในกำรเร่งรัดแกไ้ขปัญหำกำรจดักำรขยะเป็นล ำดบัแรก ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกกำรคดัแยก
ขยะเพื่อน ำกลบัมำใชใ้หม่ใหม้ำกท่ีสุด เร่งก ำจดัขยะจดักำรขยะมูลฝอยโดยกำรแปรรูป
เป็นพลงังำนกจ็ะสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินกำร ส่วนขยะอุตสำหกรรมท่ีสร้ำงข้ึน 
อยำ่งถูกตอ้งตำมมำตรฐำนและใหแ้ยกเป็นสัดส่วนจำกบ่อขยะชุมชน ส ำหรับขยะของ
เสียอนัตรำย ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพฒันำระบบก ำกบัติดตำมตรวจสอบ
และเฝ้ำระวงัไม่ใหมี้กำรลกัลอบท้ิง รวมทั้งจดักำรสำรเคมีโดยลดควำมเส่ียงและอนัตรำย
ท่ีเกิดจำกกำรร่ัวไหล และกำรเกิดอุบติัเหตุ ใหค้วำมส ำคญัในกำรจดักำรอยำ่งครบวงจร 
และใชม้ำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งเดด็ขำดในระดบัพื้นท่ี  
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จะเร่งแกไ้ขปัญหำในพื้นท่ีมำบตำพุด ซ่ึงเป็นฐำนอุตสำหกรรมหลกัของประเทศอยำ่ง
ต่อเน่ือง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งกำรลดและขจดัมลพิษ กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม กำรดูแลคุณภำพชีวติประชำชนท่ีไดรั้บผลกระทบจำกอุตสำหกรรม รวมทั้ง
กำรพฒันำปรับปรุงขีดควำมสำมำรถโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรพฒันำสู่เมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

ผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำนโยบำยรัฐบำล โดยน ำมำเป็นแนวทำงในกำรวเิครำะห์ และ
คดัเลือกแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ของหน่วยงำนสังกดักระทรวงฯ เพื่อบรรจุ 
ในแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ทั้งน้ี โครงกำร/กิจกรรม/งำน จะตอ้งมีควำม
เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบำยรัฐบำล 

3.  ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปี 2559 - 2564 
กระทรวงฯ ไดด้ ำเนินกำรทบทวนยทุธศำสตร์กระทรวงฯ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์
ประเทศ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2561)  

ประกอบดว้ย  5 ประเดน็ ดงัน้ี  
1) ประเดน็ยทุธศำสตร์ ท่ี 1 สงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและจดักำ

ทรัพยำกรธรรมชำติ อยำ่งบูรณำกำรท่ีตอบสนองต่อกำรพฒันำและใชป้ระโยชนอ์ยำ่ง
ย ัง่ยนืและเป็นธรรม  

2) ประเดน็ยทุธศำสตร์ ท่ี 2 บริหำรจดักำรนำ้ผวิดินและน ้ำใตดิ้นอยำ่งบูรณำ
กำรและมีประสิทธิภำพ  

    3) ประเดน็ยทุธศำสตร์ ท่ี 3 รักษำและฟ้ืนฟูคุณภำพส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมี 
ส่วนร่วม  

   4) ประเดน็ยทุธศำสตร์ ท่ี 4 กำรป้องกนั กำรลดผลกระทบ และกำรปรับตวั 
เพื่อรับมือภยัพิบติัทำงธรรมชำติและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

   5) ประเดน็ยทุธศำสตร์ท่ี 5 กำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรจดักำรองคก์รและกำร
บริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้งน้ี  เพื่อใหมี้ขอ้มูลประกอบสนบัสนุนส ำหรับกำรคดัเลือกโครงกำร/
กิจกรรม/งำน เพื่อบรรจุในแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ  
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4.  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จำกกำรศึกษำเอกสำรงบประมำณ ฉบบัท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2557 เล่มท่ี 5 พบวำ่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 กระทรวงฯ  
ไดรั้บจดัสรรงบประมำณ จ ำนวน 37,692,961,500 บำท เพื่อด ำเนินงำนตำมภำรกิจส ำคญั
ของกระทรวงฯ ซ่ึงมีรำยละเอียดงบประมำณ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 1  
ตารางที ่ 1 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตาม
หน่วยงาน 
ส่วนราชการ งบประมาณ (บาท) 

1. ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 1,547,380,200 
2. กรมควบคุมมลพิษ 656,494,900 

3. กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 1,369,755,700 

4. กรมทรัพยำกรธรณี 655,438,600 

5. กรมทรัพยำกรน ้ำ 8,123,960,200 
6. กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล 3,655,923,700 

7. กรมป่ำไม ้ 4,461,017,600 

8. กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 659,251,400 

9. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพนัธ์ุพืช 10,928,328,100 
10. ส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 3,520,848,400 

รวมงบประมาณ (1) 35,578,398,800 

องค์การมหาชน 

 1. ส ำนกังำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ(องคก์ำรมหำชน) 164,036,300 

2. องคก์ำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก(องคก์ำรมหำชน) 135,538,200 

รวมงบประมาณ (2) 299,574,500 

รัฐวสิาหกจิ  

1.องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ 291,523,500 

2. องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร์ 234,320,500 
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รัฐวสิาหกจิ  

3. องคก์ำรจดักำรน ้ำเสีย 322,390,300 

4. องคก์ำรสวนสัตว ์ 816,753,900 

รวมงบประมาณ (3) 1,664,988,200 

กองทุน  

กองทุนส่ิงแวดลอ้ม                                             รวมงบประมาณ (4) 150,000,000 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน (1)+(2)+(3)+(4) 37,692,691,500 

 
6.  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะท ำงำนจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผูต้รวจรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  ไดป้ระชุมพิจำรณำก ำหนดประเดน็นโยบำยส ำคญัเพื่อ
ตรวจติดตำมในแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรฯ 
      ยทุธศำสตร์ท่ี 1 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อขบัเคล่ือนประเด็นนโยบำย
ส ำคญั (Issue) 

       เป้ำประสงค์ เพื่อแกไ้ขปัญหำ ขอ้จ ำกดัของกำรจดักำรขยะและส่ิงแวดลอ้มของ
โครงกำรภำยใตแ้ผนงำนบูรณำกำรกำรบริหำรจดักำรขยะและส่ิงแวดลอ้ม ดำ้นกำรจดักำร
ขยะ และประเดน็ปัญหำกำรจดักำรขยะเฉพำะพื้นท่ีใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย  

        กลยุทธ์ กำรตรวจรำชกำรเพื่อสนับสนุนกำรบูรณำกำรโครงกำรภำยใตแ้ผน
งบประมำณในลกัษณะบูรณำกำร และกำรแกไ้ขปัญหำกำรจดักำรขยะเฉพำะพื้นท่ี  

        ยทุธศำสตร์ท่ี 2 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อขบัเคล่ือนประเด็นนโยบำย
เร่งด่วนของรัฐบำล (Hot Issue) 

        เป้ำประสงค์  เพื่อกระตุน้ เร่งรัดกำรน ำนโยบำยมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ 
ในส่วนของมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบลไปปฏิบัติโดยให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยของนโยบำยรัฐบำล  

        กลยุทธ์ กำรตรวจรำชกำรเพื่อประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินมำตรกำร
กระตุน้เศรษฐกิจในส่วนของมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยูร่ะดบัต ำบล 
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ความเช่ือมโยง กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศ ดังแสดงในภาพที ่1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำ
กำรของผูต้รวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
 

ท่ีมา: จำก ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี: แผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ,ส านักตรวจ
ราชการ, 2559, กรุงเทพมหานคร

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประเด็นยทุธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

 

ยทุธศำสตร์ท่ี 1 
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อ

ขบัเคล่ือนประเด็นนโยบำยส ำคญั (Issue) 
 

ยทุธศำสตร์ท่ี 2 
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อ

ขบัเคล่ือนประเด็นนโยบำยเร่งด่วนของ
รัฐบำล (Hot Issue) 

 

กำรบริหำรจดักำรขยะและส่ิงแวดลอ้ม 

 
มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ 

จดัท ำแผน มำตรฐำน 
มำตรกำร เกณฑก์ำรปฏิบติั 

เพ่ิมศกัยภำพกำรเก็บและ

ก ำจดั 

ส่งเสริมและลดกำรใช้
ประโยชน์ขยะ รวมทั้ง
แปรรูปเพื่อผลิตพลงังาน 

ก ำกบั ดูแล  
กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 
รวมทั้งกำรลกัลอบทิ้ง 

รณรงคป์ระชำ 

สมัพนัธ์สร้ำงจิตส ำนึก 

กำรเสริมสร้ำงศกัยภำพ 
และถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ 

มาตรการ

ส าคญัเร่งดว่น 

มำตรกำรส ำคญัเร่งด่วนเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรและคน

ยำกจนในกำรเสริมสร้ำงควำม
เขม้แขง็อยำ่งย ัง่ยนื 
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บทที่ 3 
วธีิการศึกษา 

 
กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินกำรตำมระเบียบ และวธีิกำร ดงัต่อไปน้ี 
1. การรวบรวม และศึกษาข้อมูลพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้อง  

ด ำเนินกำรรวบรวม ศึกษำ และวเิครำะห์ ระเบียบ และนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประกอบดว้ย (1) ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
วำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548  (2) นโยบำยส ำคญัของรัฐบำล ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 (3) ยทุธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ปี 2559 – 2564 (4) 
เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ (5) แผนกำรตรวจ
รำชกำรแบบบูรณำกำรของผูต้รวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงสำมำรถ
สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1.1  ศึกษำระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 
เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำร 
ใหแ้ลว้เสร็จภำยใตก้รอบระยะเวลำ ซ่ึงเป็นไปตำมระเบียบส ำนกันำยกฯ ท่ีก ำหนดไว ้ 

ขอ้ 8 “กำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบน้ี ใหด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจ
รำชกำรประจ ำปีหรือตำมท่ีไดรั้บค ำสั่งจำกผูบ้งัคบับญัชำ นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 
แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี ใหจ้ดัท ำตำมรอบปีงบประมำณโดยใหห้วัหนำ้หน่วยงำน
ของรัฐและผูต้รวจรำชกำรร่วมกนัจดัท ำใหแ้ลว้เสร็จภำยในเดือนตุลำคมของ
ปีงบประมำณนั้น ถำ้ในกระทรวงใดมีผูต้รวจรำชกำรทั้งในระดบักระทรวงและระดบั
กรม แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีของกรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนกำรตรวจรำชกำร
ประจ ำปีของกระทรวง”   



 

    1.2 ศึกษำวเิครำะห์นโยบำยส ำคญัของรัฐบำล และยทุธศำสตร์กระทรวงฯ ปี 
2559 - 2564   เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรวเิครำะห์ควำมเช่ือมโยง และควำมสอดคลอ้งของ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ของหน่วยงำนในสังกดักระทรวงฯ ท่ีตอบสนอง หรือ
ผลกัดนันโยบำยส ำคญัของรัฐบำล และยทุธศำสตร์กระทรวงฯ  

1.3 ศึกษำวเิครำะห์เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรวเิครำะห์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ส ำคญัตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำนในสังกดักระทรวงฯ ท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559  

1.4 ศึกษำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ของผูต้รวจรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยส ำนกังำนปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี ซ่ึงกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มไดก้  ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรตรวจรำชกำรของ
กระทรวงฯ ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั ซ่ึงในแผนกำรตรวจรำชกำรแบบ
บูรณำกำรฯ ไดก้  ำหนดประเดน็นโยบำยส ำคญั 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ กำรบริหำรจดักำรขยะ
และส่ิงแวดลอ้ม และมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ ส ำหรับใชเ้ป็นกรอบในกำรบูรณำกำร
อยำ่งเป็นระบบ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัขบัเคล่ือนในภำรกิจกำรตรวจรำชกำรของ
ผูต้รวจรำชกำรส ำนกันำยกรัฐมนตรี และผูต้รวจรำชกำรกระทรวง ท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศำสตร์ประเทศ ซ่ึงเป็นยทุธศำสตร์ในกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐบำล ในกำรพฒันำ
เพื่อสร้ำงรำกฐำนของประเทศ 
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2.  การก าหนดกรอบแนวทาง และนโยบายการตรวจราชการ 
    คณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ประชุมหำรือร่วมกนั เพื่อก ำหนดนโยบำย

และแนวทำงกำรตรวจรำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
   2.1 แนวทำง และวธีิกำรตรวจรำชกำรของคณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ  
   2.2 นโยบำยกำรคดัเลือกแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน เพื่อก ำกบั ติดตำม 

ผลกำรด ำเนินงำนภำยใตก้รอบแนวทำงของแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และสอดคลอ้งกบันโยบำยรัฐบำล และยทุธศำสตร์
กระทรวงฯ  
      3.  การน าเสนอรายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/งาน ของหน่วยรับตรวจ  

คณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ เชิญหน่วยรับตรวจเขำ้ร่วมประชุมช้ีแจง
นโยบำย และแนวทำงกำรตรวจรำชกำรของ คณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ โดยให้
หน่วยรับตรวจน ำเสนอรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีส ำคญัตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำนท่ีไดรั้บงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ภำยใตก้รอบ
นโยบำย และแนวทำงกำรตรวจรำชกำร ท่ีก ำหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีส ำคญับรรจุในแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ  

4.  วเิคราะห์ ความเช่ือมโยง แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม/งาน  
 ด ำเนินกำรรวบรวม และคดัเลือกแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีส ำคญั

ของหน่วยรับตรวจ ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 และเป็นแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ท่ีสอดคลอ้ง และผลกัดนัผลส ำเร็จ 
ของนโยบำยรัฐบำล ยทุธศำสตร์กระทรวงฯ และภำรกิจของหน่วยงำน รวมทั้งประเดน็
นโยบำยส ำคญั ตำมแผนตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรฯ ซ่ึงคณะผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงฯ พิจำรณำคดัเลือก จ ำนวนทั้งส้ิน 13 โครงกำร โดยแบ่งประเภทของโครงกำร
เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ดำ้นกำรจดักำรขยะและส่ิงแวดลอ้ม (2) ดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ำ 
(แกไ้ขปัญหำภยัแลง้) และ (3) ดำ้นกำรจดักำรท่ีดินและแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
รำยละเอียดดงัแสดงในภำพท่ี 2 
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การวเิคราะห์ ความเช่ือมโยง แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม/งาน จ ำนวน  13 โครงกำร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ตำมนโยบำยและแผนยทุธศำสตร์
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
 

ท่ีมา: จำก ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม: แผนตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ,
ส านักตรวจและประเมินผล, 2559, กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ปี 2559 - 2564 

แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 นโยบายส าคญัของรัฐบาล  

1) กำรจดักำรขยะและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2) กำรบริหำรจดักำรน ้ำ  

(แกไ้ขปัญหำภยัแลง้) 

3) กำรจดักำรท่ีดินและแกไ้ข

ปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

(1) กำรจดักำรศูนยค์วบคุมมลพิษ

จงัหวดัระยอง (คพ.) 

(2) คก.เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (คพ.) 

(4) คก.สร้ำงควำมร่วมมือดำ้น

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพ้ืนท่ีเพ่ือ

รองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำวะ

ภูมิอำกำศ (สป.ทส.) 

(5) แผนบูรณำกำรขยะ (สส.) 

(3) คก.เพ่ิมประสิทธิภำพกำร

ตรวจสอบมลพิษส่ิงแวดลอ้ม

จำกขยะมูลฝอยชุมชน (สป.ทส.) 

(1) คก.อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟแูหล่งน ้ำ 

(ทน.) 

(2) คก.พฒันำแหล่งน ้ ำบำดำลเพ่ือ

กำรเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภยัแลง้ 

(ทบ.) 

(3) คก.พฒันำแหล่งน ้ำบำดำล

เพือ่แกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลน

น ้ำอุปโภคบริโภค (ทบ.) 

(1) กิจกรรมส่งเสริมกำร

จดักำรป่ำชุมชน (ปม.) 

(2) คก.ส ำรวจและตรวจสอบ

ขอ้มูลแปลงท่ีดินของรำษฎร

ในพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติท่ี

จะด ำเนินกำรจดัท่ีดินท ำกิน

ให้ชุมชน (ปม.) 
(3) กิจกรรมแกไ้ขปัญหำท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีป่ำอนุรักษ ์(กำร

จดักำรชุมชนในพ้ืนท่ีป่ำ

อนุรักษ)์ (ปม.) (4) กิจกรรมป้องกนัรักษำป่ำ 

(กำรแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุก

ปลูกยำงพำรำ) (ปม./อส.) 
(5) คก.จดัท่ีดินท ำกินให้ชุมชน

ในพ้ืนท่ีป่ำชำยเลน (ทช.) 

3. รักษำและฟ้ืนฟูคุณภำพส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมี

ส่วนร่วม 

17. บริหำรจดักำรน ้ ำใตดิ้นและน ้ ำผิว

ดินอยำ่งบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ 

1. สงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ อยำ่งบูรณำกำรท่ีตอบสนองต่อ

กำรพฒันำและใชป้ระโยชน์อยำ่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 

16 



 

 

5. ขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.1  ศึกษำวเิครำะห์แผนงำนโครงกำรตำมประเดน็ควำมเช่ือมโยง และ 
น ำแผนงำน/โครงกำร ท่ีไดศึ้กษำวเิครำะห์ เสนอหวัหนำ้ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ  
และด ำเนินกำรจดัประชุมคณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ เพื่อพิจำรณำคดัเลือกแผนงำน/
โครงกำรฯ  

5.2 เชิญหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุม กบัคณะผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงฯ เพื่อใหช้ี้แจงรำยละเอียดกิจกรรม ตำมแผนงำน/โครงกำรฯ ท่ีผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงฯ ไดพ้ิจำรณำคดัเลือกในเบ้ืองตน้ 

5.3 คณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ร่วมพิจำรณำคดัเลือกแผนงำน/โครงกำร 
และน ำแผนงำน/โครงกำร ท่ีผำ่นกำรคดัเลือกบรรจุในแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ  
โดยจดัท ำค  ำสั่งกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แผนกำรตรวจ
รำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 เสนอปลดักระทรวงฯ ใหค้วำมเห็นชอบ และ
เสนอต่อรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงฯ พิจำรณำลงนำมในค ำสั่งแผนกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงฯ  

5.4 รวบรวมจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เสนอคณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ  

5.5 จดัพิมพเ์ล่มแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ และจดัส่งไปยงัหน่วยงำน
รับตรวจสังกดักระทรวงฯ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวม ประมำณ 250 เล่ม  

รำยละเอียดดงัแผนภำพท่ี 3 
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                                                                                                       ต.ค. 58 
                                                                                                 

                                                                                                 
                                                                                                  ต.ค. 58 
                                                                            
 
                                                                                                  พ.ย. 58 
 
 
 
                                                                                                  พ.ย. – ธ.ค. 58 

 
 
 

                                                                                                ม.ค. – ก.พ. 59 

 
 

                                                                                                            ม.ีค. 59        
 

ภาพที ่3 แสดงขั้นตอนกำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ท่ีมา: จำก ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม: แผนตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ,
ส านักตรวจและประเมินผล, 2559, กรุงเทพมหานคร

ศึกษำวเิครำะห์ควำมเช่ือมโยงของแผนงำน/โครงกำร 
 

น ำแผนงำน/โครงกำรท่ีไดศึ้กษำวเิครำะห์เสนอ หน. ผต. 
พิจำรณำ และจดัประชุม คณะผต.ทส. เพื่อพิจำรณำคดัเลือก 
ในเบ้ืองตน้ 
 

เชิญหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุม เพื่อใหช้ี้แจง
รำยละเอียดกิจกรรม ตำมแผนงำน/โครงกำรฯ ท่ี คณะผต.ทส. 
ไดพ้ิจำรณำคดัเลือกในเบ้ืองตน้ 
 

คณะผต.ทส. ร่วมพิจำรณำคดัเลือกแผนงำน/โครงกำร เสนอ
ผำ่น ปกท.ทส. ใหค้วำมเห็นชอบ และเสนอต่อ รมว.ทส.                                                                                                      
พิจำรณำลงนำมในค ำสั่งแผนกำรตรวจรำชกำรฯกระทรวงฯ  
 

รวบรวมจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำร ทส.  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 เสนอคณะ ผต. ทส.  พิจำรณำใหค้วำม
เห็นชอบ                                                                                                  
 

จดัพิมพเ์ล่มแผนกำรตรวจรำชกำร ทส. และจดัส่งไปยงั
หน่วยงำนรับตรวจสังกดักระทรวงฯ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวม ประมำณ 250 เล่ม 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
จำกกำรศึกษำรวบรวม และวเิครำะห์ ระเบียบ นโยบำย และยทุธศำสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งำน ของหน่วยรับตรวจ 
ภำยใตก้รอบนโยบำย และแนวทำงกำรตรวจรำชกำรของคณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ 
เพื่อจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559  โดยมีผลกำรศึกษำ ดงัน้ี 

1.  กรอบนโยบาย และแนวทางการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  

 1.1 กรอบนโยบาย และแนวทางการตรวจราชการ การตรวจราชการ 
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ร่วมกบัส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบ
บูรณำกำรฯ ในประเดน็นโยบำยส ำคญั เร่ือง เป็นกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจ
รำชกำรแบบบูรณำกำรฯ ในประเดน็นโยบำยส ำคญั เร่ือง กำรจดักำรขยะมูลฝอยและ
ส่ิงแวดลอ้ม และ เร่ือง มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ โดยใหท่ี้ปรึกษำผูต้รวจรำชกำรภำค
ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วม ในกระบวนกำรตรวจรำชกำร ระดบัพื้นท่ี แบ่งเป็น 2 รอบ ดงั
แสดงในตำรำงท่ี 2 
ตารางที ่ 2 รอบการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชแบบบรูณาการฯ 
รอบที ่ วตัถุประสงค์การตรวจ /วธิีการ ระยะเวลา 

1 เพื่อติดตำมควำมกำ้วหนำ้และปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และให้
ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรแกไ้ขปรับปรุงกำรด ำเนินกำร โดยตรวจ
รำชกำรในพื้นท่ีร่วมกนั อยำ่งนอ้ยเขตตรวจรำชกำรละ 2 จงัหวดั 

ก.พ. – มี.ค. 
59  

2 เพื่อติดตำมประเมินผลควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินกำร และกำรตำม
ขอ้เสนอแนะในภำพรวม โดยตรวจรำชกำรในพื้นท่ีร่วมกนั อยำ่งนอ้ย
เขตตรวจรำชกำรละ 2 จงัหวดั 

ส.ค. – ก.ย. 
59 



 

 
1.2  กรอบนโยบาย และแนวทางการตรวจราชการ การตรวจราชการตาม

นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นกำร
ตรวจรำชกำรตำมโครงกำรภำยใตน้โยบำยรัฐบำลและแผนยทุธศำสตร์กระทรวงฯ และ
ตรวจติดตำมแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี โดย
แบ่งประเภทของโครงกำรเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ดำ้นกำรจดักำรขยะและส่ิงแวดลอ้ม 
(2) ดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ำ (แกไ้ขปัญหำภยัแลง้) และ (3) ดำ้นกำรจดักำรท่ีดินและแกไ้ข
ปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ ประเภทแผนงำน/โครงกำร ดงัแผนภำพท่ี 4 
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ภาพที ่4 ประเภทโครงกำรภำยใตแ้ผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 
ท่ีมำ: จำก ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม: แผนกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนกัตรวจและประเมินผล, 2559, กรุงเทพมหำนคร 

คก.พฒันำแหล่ง
น ้ ำบำดำลเพ่ือ
แกไ้ขปัญหำกำร
ขำดแคลนน ้ ำ
อุปโภคบริโภค 

 

ประเภทโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

กิจกรรมแกไ้ข

ปัญหำท่ีดินใน

พ้ืนท่ีป่ำอนุรักษ ์

(กำรจดักำรชุมชน

ในพ้ืนท่ีป่ำ

อนุรักษ)์ 

 

กิจกรรมส่งเสริม
กำรจดักำรป่ำ
ชุมชน 

  

กิจกรรมป้องกนั
รักษำป่ำ 
(กำรแกไ้ขปัญหำ
กำรบุกรุกปลูก
ยำงพำรำ) 

คก.ส ำรวจและ
ตรวจสอบขอ้มูล
แปลงท่ีดินของ

รำษฎรในพ้ืนท่ีป่ำ
สงวนแห่งชำติท่ีจะ
ด ำเนินกำรจดัท่ีดิน
ท ำกินใหชุ้มชน 

คก.จดัท่ีดินท ำกินใหชุ้มชนใน
พ้ืนท่ีป่ำชำยเลน 

ด้านการจดัการทีด่นิและแก้ไขปัญหา
การบุกรกทีด่นิของรัฐ 

ด้านการบริหารจดัการน า้ 
(แก้ไขปัญหาภัยแล้ง) 

 

คก.อนุรักษ์
ฟ้ืนฟแูหล่งน ้ ำ 

คก.พฒันำแหล่ง
น ้ ำบำดำลเพ่ือ
กำรเกษตรใน
พ้ืนท่ีประสบ 

ภยัแลง้ 
 
 

กำรจดักำรศูนยค์วบคุม
มลพิษจงัหวดัระยอง 

 คก. เมืองสวยใสไร้มลพิษ 

 คก. เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรตรวจสอบมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มจำกสถำนท่ี
ก ำจดัขยะมูลฝอย 

คก.สร้ำงควำมร่วมมือดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพ้ืนท่ี

เพื่อรองรับกำร
เปล่ียนแปลงสภำวะ

ภูมิอำกำศ 
 

แผนบูรณำกำรขยะ 

ด้านการจดัการขยะ 

และส่ิงแวดล้อม 
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โดยผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ไดก้  ำหนดกำรตรวจรำชกำรเป็น 2 รอบ  
ดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 
ตารางที ่ 3 รอบของการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ  
รอบที ่ วตัถุประสงค์ /วธิีการ ระยะเวลา 

1 เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจแนวทำงกำรตรวจรำชกำร และรับทรำบแผนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ พร้อมทั้ง
ติดตำมควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงฯ และกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหน่วยงำน โดยเป็น
กำรบูรณำกำรร่วมกนัระหวำ่งผูต้รวจรำชกำรกระทรวง  ผูต้รวจรำชกำร
กรม และท่ีปรึกษำผูต้รวจรำชกำรภำคประชำชน 

ต.ค. 58 
- 

มี.ค. 59 

2 เพื่อประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำรในภำพรวมสรุปของ
ผลผลิต ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเสร็จส้ินกำรด ำเนินงำนโครงกำร รวมถึง
ประโยชน์ท่ีประชำชนจะไดรั้บ ซ่ึงน ำไปสู่กำรให้ขอ้เสนอแนะในเชิง
นโยบำยส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อ ๆ ไป และเพื่อกำรปรับปรุง
แกไ้ขกำรปฏิบติังำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงฯ เชิญผูต้รวจรำชกำรกรม และท่ีปรึกษำผูต้รวจรำชกำรภำค
ประชำชนร่วมตรวจติดตำมผลส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร และ
ประเมินผลส ำเร็จกำรด ำเนินโครงกำรเม่ือเสร็จส้ิน 

เม.ย. – ก.ย. 
59 

1.3 การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน เป็นกำรตรวจติดตำม 
เร่งรัดกำรด ำเนินงำนแกไ้ขปัญหำเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขต์ำมภำรกิจของกระทรวงฯ และ
ลงพื้นท่ีแสวงหำขอ้เทจ็จริงตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

1.4  การตรวจราชการหน่วยงาน และเขตตรวจราชการทีรั่บผดิชอบ เป็นกำร
ตรวจและติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบติังำน กำรสั่งและปฏิบติัรำชกำรแทนปลดักระทรวงฯ 
ของผูต้รวจกระทรวงฯ โดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548  และมีอ ำนำจในกำรปฏิบติัรำชกำร 
กำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมติั กำรควบคุม ก ำกบั ดูแล และกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
เก่ียวกบัรำชกำรภำยใตห้น่วยงำนในควำมรับผดิชอบ 
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1.5  การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของ
ผู้บังคบับัญชา เป็นกำรตรวจติดตำม ตำมนโยบำยส ำคญัเร่งด่วนของรัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และเร่ืองท่ีหน่วยงำนผูป้ฏิบติั ไดร้้องขอ
ควำมช่วยเหลือ หรือสนบัสนุน หรือประสำนกำรปฏิบติังำน ตำมนโยบำย แผนงำน และ
โครงกำรท่ีด ำเนินกำรแต่มีปัญหำขดัขอ้งไม่สำมำรถแกไ้ขไดต้ำมขั้นตอนปกติควรไดรั้บ
กำรประสำนหรือสนบัสนุนจำกหน่วยงำนในระดบัท่ีสูงกวำ่ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการด าเนินงาน  

จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยวิเครำะห์ควำม

เช่ือมโยงกบันโยบำยรัฐบำล และยทุธศำสตร์กระทรวงฯ ปี 2559 - 2564 และไดร้วบรวม

ขอ้มูลเพื่อเสนอคณะผูต้รวจรำชกำรกระทรวงพิจำรณำคดัเลือกแผนงำน/โครงกำร บรรจุ

ในแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ และน ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ เสนอ

รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงฯ พิจำรณำลงนำม และแจง้เวยีนแผนตรวจรำชกำรกระทรวงฯ 

ใหห้น่วยรับตรวจ กระทรวงต่ำง ๆ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแผนกำรตรวจรำชกำร

กระทรวงฯ โดยก ำหนดประเภทกำรตรวจรำชกำร จ ำนวน 5 ประเภท มีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

1. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกบัส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกำรตรวจ
รำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรฯ ในประเดน็นโยบำยส ำคญั  
เร่ือง กำรจดักำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอ้ม และ เร่ือง มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ  
โดยใหท่ี้ปรึกษำผูต้รวจรำชกำรภำคประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วม ในกระบวนกำรตรวจ
รำชกำรระดบัพื้นท่ี  

 2.  การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นกำรตรวจรำชกำรตำมโครงกำรภำยใตน้โยบำย
รัฐบำลและแผนยุทธศำสตร์กระทรวงฯ และตรวจติดตำมกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน
ตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี ซ่ึงผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ไดก้  ำหนดกำรตรวจ
ภำยใตน้โยบำยส ำคญั 3 ดำ้น   1) ดำ้นกำรจดักำรขยะและส่ิงแวดลอ้ม  2) ดำ้นกำรบริหำร
จดักำรน ้ ำ (แกไ้ขปัญหำภยัแลง้) 3) ดำ้นกำรจดักำรท่ีดินและแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ รวมจ ำนวน  13 โครงกำร 



 

                   3. การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน เป็นกำรตรวจติดตำมเร่งรัด
กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ตำมภำรกิจของกระทรวงฯ  
โดยกำรลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปน ำเรียนปลัดกระทรวงฯ และหรือ 
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงฯ เพื่อพิจำรณำ 

4.  การตรวจราชการหน่วยงาน และเขตตรวจราชการทีรั่บผดิชอบ เป็นกำร
ตรวจและติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบติังำน กำรสั่งและปฏิบติัรำชกำรแทนปลดักระทรวงฯ 
ของผูต้รวจกระทรวงฯ โดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบส ำนกั
นำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548  และมีอ ำนำจในกำรปฏิบติัรำชกำร 
กำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมติั กำรควบคุม ก ำกบั ดูแล และกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
เก่ียวกบัรำชกำรภำยใตห้น่วยงำนในควำมรับผดิชอบ ตำมค ำสัง่กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 459/2558 ลงวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2558  

5.  การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของ
ผู้บังคบับัญชา  

       เป็นกำรตรวจติดตำม ตำมนโยบำยส ำคญัเร่งด่วนของรัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และเร่ืองท่ีหน่วยงำนผูป้ฏิบติั ไดร้้องขอ
ควำมช่วยเหลือ หรือสนบัสนุน หรือประสำนกำรปฏิบติังำน ตำมนโยบำย แผนงำน และ
โครงกำรท่ีด ำเนินกำรแต่มีปัญหำขดัขอ้งไม่สำมำรถแกไ้ขไดต้ำมขั้นตอนปกติควรไดรั้บ
กำรประสำนหรือสนบัสนุนจำกหน่วยงำนในระดบัท่ีสูงกวำ่ รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 

 
2. ปัญหาอปุสรรค 

 2.1 กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบักำรวิเครำะห์แผนงำน/โครงกำรตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2559 ไม่สำมำรถวเิครำะห์ขอ้มูลในเชิงลึกได ้เน่ืองจำกแผนงำน/โครงกำร ตำมงบรำยจ่ำย
ประจ ำปีฯ จะแสดงเฉพำะกิจกรรมหลกัๆ ซ่ึงน ำมำวิเครำะห์ไดเ้พียงส่วนหน่ึง  
แต่รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนท่ีน ำไปปฏิบติัจริง 
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ตอ้งอำศยัขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้ง
ตอ้งมีกำรลงพื้นท่ีเพื่อตรวจติดตำมก่อน จึงจะทรำบวำ่แผนงำน/โครงกำรนั้นแทจ้ริงแลว้ 
สอดรับกบันโยบำยส ำคญัของรัฐบำลหรือยทุธศำสตร์กระทรวงฯ หรือไม่ ดงันั้น จึงอำจท ำให้
แผนงำน/โครงกำร ท่ีคดัเลือกบำงโครงกำรไม่ตอบโจทยป์ระเดน็ส ำคญัหรือยทุธศำสตร์
กระทรวงฯ ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง2.2 กำรติดตำมประเมินผลกำรตรวจรำชกำรเพื่อขบัเคล่ือน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ยงัไม่เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 เจำ้หนำ้ท่ีสนบัสนุนผูต้รวจรำชกำรกระทรวงฯ ตอ้งศึกษำและท ำควำม 
เขำ้ใจควำมเช่ือมโยงยทุธศำสตร์กระทรวงฯ และนโยบำยรัฐบำล ท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทำงและประเดน็กำรตรวจรำชกำรภำยใตแ้ผนตรวจรำชกำรกระทรวงฯ และควร
บูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ำรคดัเลือกแผนงำน/โครงกำรเกิด
ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 
            3.2 ผูบ้ริหำรระดบักรม ควรขบัเคล่ือนขอ้เสนอแนะของผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงฯ โดยก ำหนดทิศทำงและถ่ำยทอดลงสู่ผูป้ฏิบติัเพื่อใหเ้กิดกำรแกไ้ขปัญหำ
อยำ่งเป็นรูปธรรม 
            3.3 เพิ่มมำตรกำรระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจ
รำชกำรกระทรวงฯ เป็นระยะอยำ่งต่อเน่ือง และติดตำมขอ้จ ำกดัของหน่วยงำน ในกำร
ด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะ
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
แผนตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แผนตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค ำสั่งกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ 459/๒๕๕8  

ลงวันที ่24 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รำยงำนกำรประชุมผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ครั้งที่ 3/2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รำยงำนกำรประชุมจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รำยงำนกำรประชุมจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

 
 



 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/งาน ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 13 โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ  
1. ด้านการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 

1.1 การจัดการศูนย์ควบคุมมลพษิจังหวดัระยอง 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี      2557     ถึงปี           -             . 

                 ใหม่               เร่ิมปี                   ถึงปี                         .                          

สาระส าคัญ : จงัหวดัระยองถูกก ำหนดให้เป็นพื้นท่ีพฒันำอุตสำหกรรมหลกัของประทศ โดยเป็น

พื้นท่ีตั้งของนิคมอุตสำหกรรมและเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม มีแหล่งก ำหนดมลพิษในพื้นท่ี

จ  ำนวนมำก ท ำใหเ้กิดปัญหำมลพิษทำงอำกำศ โดยเฉพำะสำรอินทรียร์ะเหยง่ำย ปัญหำมลพิษทำงน ้ ำ 

ปัญหำกำรเกิดอุบติัภยัฉุกเฉินจำกสำรเคมีร่ัวไหลและเพลิงไหมจ้ำกกำรเก็บรักษำ กำรขนส่งและ

กระบวนกำรผลิต ซ่ึงมีผลกระทบต่อปัญหำสุขภำพอนำมยัของประชำชน ทรัพยสิ์นและชีวิตใน

พื้นท่ีจงัหวดัระยอง ดังนั้ น จึงได้จดัตั้ งศูนย์ควบคุมมลพิษจงัหวดัระยองเพื่อดูแลมลพิษในเขต

อุตสำหกรรมจงัหวดัระยอง 

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมำตรกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มี
ประสิทธิภำพในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอุบติัภยั 

2. เพื่อให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนัและระงบัอุบติัภยั
ให้กบัภำคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชำชน มีบทบำทในกำรร่วมวำงแผน ร่วม
ตดัสินใจเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรดำ้นอุบติัภยั สำธำรณภยัในพื้นท่ี 
งบประมาณ : จ ำนวน 24,624,000 บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ : จงัหวดัระยอง 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
1. เตรียมควำมพร้อมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีจ  ำเป็นเพิ่มเติม  เพื่อให้พอเพียงต่อกำรรองรับกำร

ตอบโต้อุบติัภยัและมีควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินงำนของศูนยฯ์ ในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษใน
จงัหวดัระยอง 

2. กำรจดัเตรียมสำธำรณูปโภครองรับสถำนท่ีปฏิบติังำนศูนยค์วบคุมมลพิษ จงัหวดัระยอง  



 

3. กำรเก็บรวบรวมของเสียอนัตรำยจำกชุมชนโดยก ำหนดพื้นท่ีตั้งศูนยห์รือจุดนดั เพื่อเก็บ
รวบรวมของเสียอนัตรำยชุมชน และมีกำรเก็บรวบรวมของเสียอนัตรำยชุมชนเขำ้สู่ศูนยห์รือจุดนดั 
เพื่อส่งไปก ำจดัต่อไป 

4. กำรบูรณกำร บทบำท หนำ้ท่ีและภำรกิจ ในดำ้นกำรตรวจสอบเฝ้ำระวงัมลพิษแหล่งก ำเนิด
และส่ิงแวดลอ้มกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง เช่น ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 13 
(ชลบุรี) ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง ฯลฯ 

    5. เตรียมควำมพร้อมทักษะบุคลำกรศูนย์ท่ีประจ ำศูนย์ควบคุมมลพิษจงัหวดัระยองและ
หน่วยงำนเครือข่ำยในพื้นท่ีให้มีควำมพร้อมและทกัษะเฉพำะดำ้นในกำรปฏิบติังำนตำมบทบำท
ภำรกิจของศูนยค์วบคุมมลพิษ จงัหวดัระยอง  

    6.  ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง โดยกำรฝึกอบรมองค์
ควำมรู้ดำ้นกำรปฏิบติัตนอยำ่งปลอดภยัเม่ือเกิดอุบติัภยัจำกสำรเคมี 
 จดัซ้ือจดัจำ้ง 

- จดัซ้ือจดัจ้ำงเคร่ืองตรวจวดัสำรระเหยอินทรีย์ในบรรยำกำศด้วยระบบอินฟำเรด วงเงิน
งบประมำณ 3,500,000 บำท 

- จดัซ้ือจดัจำ้งรถยนตโ์ดยสำรขนำด 12 ท่ีนัง่ (ดีเซล) วงเงินงบประมำณ 1,288,280 บำท 
เป้าหมายผลผลิต : ศูนยค์วบคุมมลพิษจงัหวดัระยอง มีควำมพร้อมและเพียงพอต่อกำรรองรับกำร
ตอบโตอุ้บติัภยัสำรเคมีและลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่ำงทนัท่วงที ซ่ึง
ส่งผลให้ประชำชนไดรั้บกำรเตือนภยัไดท้นัสถำนกำรณ์และมีควำมเช่ือมัน่ในกำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม
ของภำครัฐไดอ้ยำ่งดี 

2. พื้นท่ีจงัหวดัระยองมีระบบติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวงั สถำนกำรณ์มลพิษอยำ่งใกลชิ้ด ท่ี
บูรณำกำรกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ : มีศูนยค์วบคุมมลพิษ ส ำหรับกำรติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวงั มลพิษทำง
อำกำศน ้ ำ และกำรลกัลอบทิ้งกำกของเสีย ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ท ำให้กำรปฏิบติังำนในพื้นท่ีมี
ควำมรวดเร็ว คล่องตวั และมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
 
 
 



 

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม : -ไม่มี- 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : ส านักจัดการกากของเสียและสารอนัตราย กรมควบคุมมลพษิ 

ช่ือ-สกุล ผูรั้บผิดชอบโครงกำร : นำยอนุกูน สุธำพนัธ์ ต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรส่วนปฏิบติักำร
ฉุกเฉินและฟ้ืนฟู 

โทรศพัท ์: ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๘๗  โทรสำร : ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๒ 
E-mail :              -             . 

 

1.2 โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพษิ (Clean and Green City) 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี      2558     ถึงปี        2559         . 

     ใหม่               เร่ิมปี                   ถึงปี                         .                          

สาระส าคัญ : ขยะมูลฝอยเป็นหน่ึงในปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีทวีควำมรุนแรงข้ึน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ใน

สังคมเมืองท่ีมีกำรขยำยตวัของเมืองสูงตำมจ ำนวนประชำกรท่ีเพิ่มข้ึน รวมไปถึงกำรขยำยตวัและ

พฒันำดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญั

เร่งด่วนในปัญหำดงักล่ำวและมีมติให้ควำมเห็นชอบกบั Roadmap กำรจดักำรขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตรำย ตำมท่ีกรมควบคุมมลพิษเสนอ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม 2557 ดงันั้น เพื่อใหห้น่วยงำนต่ำง  ๆท่ี

เก่ียวขอ้ง ด ำเนินกำรตำม Roadmap กำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย ให้เป็นไปในทิศทำง

เดียวกนั กรมควบคุมมลพิษ จึงเห็นควรให้ด ำเนินกำรภำยใตโ้ครงกำรเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean 

& Green City) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จงัหวดัมีกำรด ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำกำรจดักำรขยะมูลฝอยให้เป็น

ระบบมีประสิทธิภำพ และสอดคลอ้งกบันโยบำยรัฐบำล 

งบประมาณ : จ ำนวน 7,80,000 บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ : 76 จงัหวดั ทัว่ประเทศ (พื้นท่ีเทศบำลฯ ตน้แบบ อยำ่งนอ้ย 1 แห่ง ต่อ 1 จงัหวดั)  

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

1. จดัท ำฐำนขอ้มูลกำรจดักำรขยะมูลฝอยผลกัดนัให้จงัหวดั มีกำรจดัท ำและส ำรวจขอ้มูลกำร



 

จดักำรขยะมูลฝอย รวมทั้ง ขอ้มูลสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยในจงัหวดัใหเ้ป็นปัจจุบนั 
2. จดัท ำรูปแบบกำรจดักำรขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสมผลกัดนัให้จงัหวดั มีพื้นท่ีตน้แบบ อย่ำง

น้อย 1 เทศบำล ต่อ 1 จงัหวดั (ร้อยละ 50 ของชุมชนมีรูปแบบกำรจดักำรขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสม 
โดยกำรคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทำง เก็บขนแบบแยกประเภท และก ำจดัอยำ่งถูกตอ้ง) 

3. กำรเก็บรวบรวมของเสียอนัตรำยจำกชุมชนผลกัดนัให้จงัหวดั มีกำรก ำหนดพื้นท่ีตั้งศูนย์
หรือจุดนดั เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอนัตรำยชุมชน และมีกำรเก็บรวบรวมของเสียอนัตรำยชุมชน
เขำ้สู่ศูนยห์รือจุดนดัเพื่อส่งไปก ำจดัต่อไป 
เป้าหมายผลผลิต : จงัหวดัมีพื้นท่ีน ำร่องรูปแบบกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยท่ี
เหมำะสม มุ่งเน้นกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทำง (โดยเฉพำะกำรคดัแยกขยะอนัตรำย
ออกจำกขยะทัว่ไป) กำรเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และกำรก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกตอ้ง 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : จงัหวดัมีกำรด ำเนินงำนในกำรแกไ้ขปัญหำกำรจดักำรขยะมูลฝอยให้
เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และสอดคลอ้งกบันโยบำยรัฐบำลโดยกำรสนบัสนุนผลกัดนัให้จงัหวดัมี
พื้นท่ีน ำร่องรูปแบบกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยท่ีเหมำะสม มุ่งเน้นกำรลดและคดั
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทำง (โดยเฉพำะกำรคดัแยกขยะอนัตรำยออกจำกขยะทัว่ไป) กำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และกำรก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกตอ้ง 

ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ :  

1. มีกำรจดัท ำและส ำรวจขอ้มูลกำรจดักำรขยะมูลฝอย รวมทั้งขอ้มูลสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย
ในจงัหวดัใหเ้ป็นปัจจุบนั 

2. ร้อยละ 50 ของชุมชน ในพื้นท่ีต้นแบบ อย่ำงน้อย 1 เทศบำล ต่อ 1 จงัหวดัมีรูปแบบกำร
จดักำรขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสม โดยกำรคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทำง เก็บขนแบบแยกประเภท และก ำจดั
อยำ่งถูกตอ้ง 

3. มีกำรก ำหนดพื้นท่ีตั้งศูนยห์รือจุดนดั เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอนัตรำยชุมชน และมีกำรเก็บ
รวบรวมของเสียอนัตรำยชุมชนเขำ้สู่ศูนยห์รือจุดนดั เพื่อส่งไปก ำจดัต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 

1.3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบมลพษิส่ิงแวดล้อมจากสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี                   ถึงปี                         . 

     ใหม่              เร่ิมปี    2559       ถึงปี           -            . 

สาระส าคัญ : กรมควบคุมมลพิษ ไดส้ ำรวจขอ้มูลปริมำณขยะมูลฝอยทัว่ประเทศ พบวำ่ปริมำณขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ มีจ ำนวน  26.77 ลำ้นตนั ขยะดงักล่ำวไดรั้บกำรให้บริกำรเก็บขนและ
น ำไปก ำจดัอยำ่งถูกตอ้งโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร้อยละ 27 ก ำจดัแบบไม่ถูกตอ้ง 
ร้อยละ 26 และมีปริมำณขยะมูลฝอยท่ีถูกดึงกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ ร้อยละ 19 มีปริมำณขยะมูล
ฝอยท่ีไม่ไดรั้บกำรเก็บขนอีก ร้อยละ 28 มีสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยทั้งหมด 2,490 แห่งทัว่ประเทศ 
เป็นสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยแบบถูกตอ้งเพียง 466 แห่ง (ร้อยละ 19) และเป็นสถำนท่ีก ำจดัขยะมูล
ฝอยแบบไม่ถูกตอ้ง 2,024 แห่ง (ร้อยละ 81) ท ำให้มีปริมำณขยะมูลฝอยสะสมตกคำ้ง 19.9 ลำ้นตนั 
วกิฤตปัญหำดงักล่ำวตอ้งเร่งด ำเนินกำรแกไ้ข 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สป.ทส.)  โดยส ำนักงำน
ส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 1-16 ซ่ึงมีพื้นท่ีรับผิดชอบกระจำยอยู่ทัว่ประเทศ (ยกเวน้กรุงเทพมหำนคร) ท ำ
หน้ำท่ีในกำรติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวงัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม ให้ค  ำปรึกษำและเสนอแนะทำง
วชิำกำรและมำตรกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมศกัยภำพกำรด ำเนินงำนดำ้น
กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนส่ิงแวดล้อม  จ  ำเป็นท่ี
จะตอ้งมีชุดเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ ในกำรเขำ้ด ำเนินกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีในกำรประเมินควำมเส่ียง ติดตำมตรวจสอบปัญหำจำกกำรจดักำรขยะ
มูลฝอย มลพิษส่ิงแวดลอ้มจำกสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อกำรป้องกนัและเตือนภยัมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มใหท้นัต่อเหตุกำรณ์ 

 
 

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม : -ไม่มี- 

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ : ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 

ช่ือ-สกุล ผูรั้บผดิชอบโครงกำร : นำงสำวภทัรภร ศรีช ำนิ ต ำแหน่ง : นกัวชิำกำรส่ิงแวดลอ้มช ำนำญกำร 

โทรศพัท ์: 0 2298 2482 โทรสำร :  0 2298 5398    

E-mail : may_we18@hotmail.com 

mailto:may_we18@hotmail.com


 

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อให้มี เคร่ืองมือในกำรติดตำมตรวจสอบปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มจำกสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย ระดบัภูมิภำค  

2. เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจดักำรต่อปัญหำกำรจดักำรขยะมูลฝอย มลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มจำกสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชน 
งบประมาณ : จ ำนวน 29,459,200 บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ : ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 1-16 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 จดัซ้ือจดัจำ้ง โดยมีขั้นตอ้นกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

(1) จดัท ำแผนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเม่ือไดรั้บงบประมำณและเตรียมควำมพร้อมในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง                         

(2) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนวธีิ e-bidding      

(3) ท ำสัญญำจดัซ้ือครุภณัฑว์ทิยำศำสตร์  

(4) ตรวจรับครุภณัฑว์ทิยำศำสตร์                                  

(5) เบิกจ่ำยงบประมำณ 

เป้าหมายผลผลติ : ชุดติดตำมตรวจสอบมลพิษส่ิงแวดลอ้มจำกสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย 16 ชุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : กำรติดตำมตรวจสอบ ปัญหำมลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำรจดักำร
ขยะมูลฝอย จำกสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชน สถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอย ระดบัภูมิภำค เป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ : มีชุดติดตำมตรวจสอบมลพิษส่ิงแวดลอ้มจำกสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย

จ ำนวน 16 ชุด 

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม : -ไม่มี- 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1-16  

ผู้รับผดิชอบโครงการ : ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 1-16 

 

 



 

 

1.4 โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพืน้ที่เพือ่รองรับ

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี       2557    ถึงปี       2559         . 

     ใหม่              เร่ิมปี                    ถึงปี                         .                          

สาระส าคัญ : โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี

เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ปีท่ี 3) เป็นกำรสำน

ต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในระดบั

พื้นท่ีเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศประจ ำปี พ.ศ.2557 และ 2558 มุ่งเน้นกำร

ด ำเนินงำนอยำ่งมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นท่ี โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ขบัเคล่ือนยุทธศำสตร์ประเทศไปสู่ระดบั

จงัหวดัและพื้นท่ีเพื่อให้เกิดชุมชนสีเขียวภำยใตก้ำรผลิต กำรบริโภคและกำรบริกำรท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งใหส้ำมำรถปรับตวัเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศได ้ 

     ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และ 2558 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพ สร้ำงเครือข่ำยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน และ/หรือ องคก์ร

ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรเป็นอยำ่งมำก ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดย

ส ำนกันโยบำยและยุทธศำสตร์ พิจำรณำแลว้ เห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลง

สภำวะภูมิอำกำศ เพื่อพฒันำต่อยอดโครงกำรท่ีด ำเนินกำรแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และ 

2558 และขยำยผลต่อในพื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป โดยในปี 2559 เน่ืองจำกงบประมำณท่ีจ ำกัด จะเน้น

กิจกรรมท่ีน ำมำค ำนวณหรือประมำณปริมำณกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได ้   

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ 



 

2. เพื่ อสร้ำงเครือข่ำยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีอยำ่งมีส่วนร่วม 

3. เพื่อพฒันำฐำนขอ้มูลดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ใชส้นบัสนุนกำรตดัสินใจ

ในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และสำมำรถประเมินปริมำณก๊ำซเรือน

กระจกท่ีลดลงจำกกำรด ำเนินกิจกรรมได ้

งบประมาณ : จ ำนวน 53,200,000 บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ : 76 จงัหวดั     

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี  

กิจกรรมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ เป็นกำรให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนัก

และรณรงค์ในกำรบริหำรจดักำรคดัแยกขยะแก่ประชำชนและเยำวชนในพื้นท่ี โดยคดัแยกเป็น 1) 

ขยะอินทรีย ์(เศษอำหำร ก่ิงไม ้ใบหญ้ำ) น ำไปแปรรูปท ำปุ๋ยหมกั น ้ ำหมกัชีวภำพ และ 2) ขยะรี

ไซเคิล น ำไปขำยหรือแปรรูป ซ่ึงจะช่วยลดปริมำณขยะตั้งแต่ตน้ทำงและสร้ำงรำยไดใ้ห้กบัคนใน

ชุมชนจำกกำรขำยขยะรีไซเคิล จำกกำรด ำเนินกิจกรรมดงักล่ำวยงัมีผลต่อกำรช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้เกิดสภำวะโลกร้อน (Climate change) ซ่ึงในปี พ.ศ. 

2558 น ำมำค ำนวณเป็นปริมำณก๊ำซเรือนกระจก (Carbon Reduction) ท่ีลดลงไดใ้นภำพรวมของกำร

ด ำเนินกิจกรรมภำยใตโ้ครงกำร 

เป้าหมายผลผลิต : ประชำชนและเยำวชนในพื้นท่ีไดรั้บควำมรู้ เกิดควำมตระหนกัในกำรบริหำร

จดักำรคดัแยกขยะ และเก็บขอ้มูลกำรคดัแยกขยะเพื่อน ำมำค ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดลง

ไดใ้นภำพรวมของกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เกิดเครือข่ำยชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีอยำ่งมีส่วนร่วม 

2. สำมำรถประเมินปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดลงจำกกำรด ำเนินกิจกรรมได ้



 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ : ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดลงไดใ้นภำพรวมของกำรด ำเนินกิจกรรม

กำรจดักำรขยะมูลฝอยไม่นอ้ยกวำ่กำรด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม : ภยัธรรมชำติท่ีอำจเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

(พำย ุฝนตกหนกั น ้ำท่วม) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

ช่ือ-สกุล ผูรั้บผดิชอบโครงกำร : นำงสำวอญัวณ์ี  ดิษยำไตรพฒัน์ 

ต ำแหน่ง : นกัวเิครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบติักำร 

โทรศพัท ์:  0 2278 8652  โทรสำร : 0 2278 8652 

E-mail : budget_cc@hotmail.com 

 

1.5 แผนบูรณาการขยะ 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี      2558     ถึงปี        2559        . 

     ใหม่               เร่ิมปี                   ถึงปี                         .                          

สาระส าคัญ : กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้มสนบัสนุนให้มีกำรจดักำรขยะท่ีตน้ทำงโดยกำรคดั
แยกขยะมูลฝอยออกจำกแหล่งก ำเนิดกำรสร้ำงวินัยในกำรจดักำรขยะกำรเสริมสร้ำงแบบแผนวิถี
ชีวิตพฤติกรรมกำรปฏิบัติลดขยะท่ีต้นทำงโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนใช้เทคนิค 3Rs 
(Reduce Reuse Recycle) กำรลดปริมำณขยะชุมชนโดยสนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ชุมชน สถำนศึกษำ ศำสนสถำน สถำนประกอบกำร ห้ำงสรรพสินคำ้ และภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วม
ในกำรลดคดัแยกและน ำขยะมูลฝอยกลบัมำใชใ้หม่เพื่อเสริมสร้ำงสังคมรีไซเคิลซ่ึงจะเป็นทำงออก
หน่ึงท่ีมีประสิทธิภำพในกำรลดปริมำณขยะมูลฝอย  

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อเสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมรู้และควำมเขำ้ใจกำรจดักำรขยะ ณ แหล่งก ำเนิด กำร

ลดปริมำณขยะชุมชนกำรใช้ซ ้ ำ กำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ตำมหลกักำร 3Rs (Reduce Reuse Recycle) 
โดยใชส่ื้อและกิจกรรมท่ีเขำ้ถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

2. เพื่อสร้ำงสังคมรีไซเคิลโดยผ่ำนเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มหมู่บำ้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภำคีเครือข่ำยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในโรงเรียน ชุมชน ศำสน



 

สถำน และสถำนประกอบกำรหำ้งสรรพสินคำ้ 
3. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก และกระตุ้นให้ เกิดควำมตระหนักและควำมร่วมมือในกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเป็นระบบตำมบทบำทของตน ซ่ึงจะส่งเสริมให้มีกำรน ำ

ขยะกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่เพิ่มข้ึนในพื้นท่ีพื้นท่ี 1 จงัหวดั 1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบ 

งบประมาณ : จ ำนวน 41,736,000 บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ  
- พื้นท่ีทัว่ประเทศ 
- พื้นท่ีวิกฤติตำม Roadmap กำรจดักำรขยะ 11 จงัหวดั (6 เดือน) และพื้นท่ีส ำคญั 20 จงัหวดั 

(1 ปี)  
- พื้นท่ีน ำร่องบูรณำกำรในปี 2559 จงัหวดัขอนแก่น 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
1) กำรบริหำรจดักำรขอ้มูลและสำรสนเทศดำ้นขยะมูลฝอยให้เป็นองคค์วำมรู้เพื่อส่งเสริมคุณภำพ

ส่ิงแวดลอ้ม 
2) กำรส่ือสำรผำ่นช่องทำงต่ำงๆ 
3) ศูนยเ์รียนรู้ 
4) กำรอบรมสร้ำงวนิยัคนในชำติเพื่อคดัแยกขยะตน้ทำง 
5) กิจกรรมประกวดยกยอ่งเชิดชู 

 จดัซ้ือจดัจำ้ง 

- กำรบริหำรจดักำรขอ้มูลและสำรสนเทศด้ำนขยะมูลฝอยให้เป็นองค์ควำมรู้เพื่อส่งเสริม
คุณภำพส่ิงแวดลอ้ม วงเงินงบประมำณ 520,600 บำท 

- ส่งเสริมและเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรดำ้นขยะน ้ ำเสียและ

มลพิษทำงอำกำศผำ่นช่องทำงส่ือสำรต่ำงๆ วงเงินงบประมำณ 7,786,000 บำท 

- สร้ำงวินยัคนในชำติมุ่งสู่กำรจดักำรท่ีย ัง่ยืน:เปล่ียนขยะให้เป็นผลประโยชน์ของประชำชน

วงเงินงบประมำณ 2,700,000 บำท 

- จดักิจกรรมกำรประกวดสร้ำงสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จำกวสัดุเหลือใช้รอบระดบัจงัหวดั วงเงิน

งบประมำณ  1,800,000 บำท 



 

- โครงกำรประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติฯ (จำ้งท่ีปรึกษำด ำเนินกำร

ติดตำมประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะเพื่อมุ่งสู่สังคมรีไซเคิล) วงเงินงบประมำณ 

4,000,000 บำท 

เป้าหมายผลผลติ 

1) ปริมำณขยะมูลฝอยลดลงและมีกำรน ำขยะกลบัมำใช้ประโยชน์ใหม่ในพื้นท่ีเป้ำหมำย 
ร้อยละ 30  

2) พื้นท่ี 1 จงัหวดั 1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบมีลดและคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้ทำง
ร้อยละ 50 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประชำชนมีจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรมีส่วนร่วมจดักำรขยะจำกตน้ทำงเพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรน ำขยะกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่เพื่อกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็น
ระบบตำมบทบำทของตน 

2. มีกำรด ำเนินกำรเชิงรุกอยำ่งต่อเน่ืองในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำขยะมูลฝอยโดยสร้ำง
เครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคมรีไซเคิล 
ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ 

1. ช่องทำงกำรเขำ้ถึงของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผำ่นช่องทำง ICT อยำ่งนอ้ย 1 ช่องทำง 
2. จ  ำนวนศูนยเ์รียนรู้กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มชุมชนศำสนสถำน (10 แห่ง)  

3. ปริมำณขยะมูลฝอยลดลงและมีกำรน ำขยะกลบัมำใช้ประโยชน์ใหม่ในพื้นท่ีเป้ำหมำยร้อยละ 30 
(ภำยใน 5 ปี)  

4. กำรศึกษำวิจยั  “กำรจ ำแนกภำวะคุกคำมของสำรอันตรำยต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ

ประชำชนจำกแหล่งก ำจดัขยะกรณีจงัหวดัล ำพนูหนองคำยและขอนแก่น” จ  ำนวน 1 เร่ือง 

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม : -ไม่มี- 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : กองส่งเสริมและเผยแพร กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ช่ือ-สกุลผูรั้บผิดชอบโครงกำร : นำยบรรพต  อมรำภิบำล ต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรกองส่งเสริมและ

เผยแพร่ 
โทรศพัท ์: 0 2278 8453 โทรสำร : 0 2298 5738  
E-mail :             -            . 



 

2. ด้านการบริหารจัดการน า้ (แก้ไขปัญหาภัยแล้ง) 

2.1 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน า้ 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี      2558     ถึงปี        2559 (ไดรั้บงบประมำณปีต่อปี)         

     ใหม่               เร่ิมปี                   ถึงปี                  .                          

สาระส าคัญ : ตำมนโยบำยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ไดก้ ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรบริหำรจัดน ้ ำของประเทศระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 - 2569 มอบหมำยให้กรมทรัพยำกรน ้ ำ 
รับผิดชอบยุทธศำสตร์ท่ี 2 : กำรสร้ำงควำมมัน่คงของน ้ ำภำคกำรผลิต (เกษตร/อุตสำหกรรม) โดย
ได้รับจดัสรรงบประมำณ 103,703,000,000 บำท เพื่อด ำเนินกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ ำ จ  ำนวน 
7,571 แห่ง  
            ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  กรมทรัพยำกรน ้ ำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
8,123,960,200 บำท เพื่อด ำเนินกิจกรรมขุดลอกแหล่งน ้ ำ พฒันำอ่ำงเก็บน ้ำ รวมถึงกำรป้องกนักำรรุกล ้ำ
ล ำน ้ ำหรือเส้นทำงน ้ ำธรรมชำติ จ  ำนวน 592 แห่ง ในพื้นท่ีด ำเนินกำร 75 จงัหวดั (ยกเวน้กรุงเทพฯ 
และนนทบุรี) เพื่อเพิ่มปริมำณกักเก็บน ้ ำให้เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรใช้น ้ ำในภำค
กำรเกษตรของประเทศ   
วตัถุประสงค์  

1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู (ขุดลอก) แหล่งน ้ ำ/เส้นทำงน ้ ำ รวมถึงก่อสร้ำงหรือพฒันำอ่ำงเก็บน ้ ำ/ฝำยกั้น
ล ำน ้ ำ/อำคำรป้องกนักำรกดัเซำะ/ระบบกระจำยน ้ ำให้คืนสภำพหรือพฒันำให้เหมำะสมกบักำรใช้
งำนโดยไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมเก็บกกัน ้ำเพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรอุปโภค/บริโภค 

2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพื่อสร้ำงขอบเขตแหล่งน ้ ำป้องกนักำรบุกรุก/รุกล ้ ำแหล่งน ้ ำหรือเส้นทำงน ้ ำ
ธรรมชำติเพื่อลดปัญหำอุทกภยัและภยัแลง้ 

งบประมาณ : จ ำนวน 8,123,960,200 บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ : 75 จงัหวดั (ยกเวน้กรุงเทพฯ และนนทบุรี) 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
(1) รวบรวมแผนงำน/ควำมตอ้งกำรจำกพื้นท่ี 

 
 

 



 

(2) ส ำรวจ ออกแบบ กำรรับฟังควำมคิดเห็น ตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 รวมถึงศึกษำ EIA/IEE แลว้แต่กรณี 

(3) ก่อสร้ำง/อนุรักษฟ้ื์นฟูโครงกำร 

 จดัซ้ือจดัจำ้ง  

ด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเพื่ออนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้ำ จ  ำนวน 592 แห่ง 

เป้าหมายผลผลติ : อนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้ำ จ  ำนวน 592 แห่ง ใน 75 จงัหวดั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนให้มีน ้ ำเพียงพอต่อกำร

อุปโภคบริโภคและกำรเกษตร รวมทั้งมีปริมำณน ้ ำกกัเก็บเพิ่มข้ึนแกไ้ขปัญหำควำมขำดแคลนน ้ ำใน

ฤดูแลง้หรือภำวะฝนทิ้งช่วงได ้

ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ 
1. ปริมำณน ้ำเพิ่มข้ึน 143.86 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรจ ำนวน 140,000 ไร่ 
2. ประชำชนไดรั้บประโยชน์ จ  ำนวน 415,541 ครัวเรือน 

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม : กำรด ำเนินงำนบำงพื้นท่ีไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรไดท้นัตำมกรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด เน่ืองจำกเป็นช่วงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทำงกำรเกษตร
ของเกษตรกร ท ำใหต้อ้งหยดุด ำเนินกำรก่อสร้ำงชัว่ครำว 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : ส านักอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน า้/ส านักพฒันาแหล่งน า้ กรมทรัพยากรน า้  

      ช่ือ-สกุล ผูรั้บผดิชอบโครงกำร : นำงสำวก่ิงแกว้  พงศพ์ฤทธ์ิ ต ำแหน่ง นกัวเิครำะห์นโยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 

      โทรศพัท ์: 0 2271 6191    โทรสำร :        -           . 

      E-mail : kk2012p@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 โครงการพฒันาแหล่งน า้บาดาลเพือ่การเกษตรในพืน้ทีป่ระสบภัยแล้ง  

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี     2556     ถึงปี      2559        (ไดรั้บงบประมำณปีต่อปี) 

     ใหม่              เร่ิมปี                   ถึงปี                        .                          

สาระส าคัญ : กำรเพำะปลูกพืชแล้วไม่ไดผ้ลผลิตอย่ำงเต็มท่ี จำกภำวะฝนทิ้งช่วงและไม่สำมำรถ

เพำะปลูกพืชในช่วงฤดูแลง้ได ้เน่ืองจำกไม่มีแหล่งน ้ ำส ำหรับกำรเพำะปลูกส่งผลให้เกิดกำรอพยพ

แรงงำนเพื่อหำงำนท ำในเขตเมืองเกิดปัญหำครอบครัวตำมมำ 

กำรเพิ่มโอกำสในกำรหำเล้ียงชีพด้วยกำรจดัหำแหล่งน ้ ำเพิ่มเติมให้กบัเกษตรกรท่ีอยู่นอก

พื้นท่ีชลประทำนให้เกษตรกรสำมำรถเพำะปลูกไดต้ลอดปี จึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เกษตรกรมีควำม

เป็นอยู่ดีมำกข้ึนไม่จ  ำเป็นตอ้งยำ้ยถ่ินฐำนเพื่อหำงำนท ำนอกพื้นท่ีเกษตรกรสำมำรถเพำะปลูกพืชได้

ตลอดปี นอกจำกน้ีกำรมีแหล่งน ้ำท่ีเพียงพอตลอดปียงัท ำใหเ้กษตรกรสำมำรถพฒันำรูปแบบของกำร

เพำะปลูกพืชจำกกำรปลูกพืชเชิงปริมำณให้เป็นระบบเกษตรผสมผสำนซ่ึงพืชและสัตว์ต่ำงๆ 

สำมำรถเก้ือกูลประโยชน์ต่อกนัและกนัอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด ดงันั้น กำรพฒันำน ้ ำบำดำลเพื่อ

กำรเกษตรจึงเป็นหนทำงท่ีจะช่วยใหเ้กษตรกรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน 

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อพฒันำแหล่งน ้ ำบำดำล เพื่อกำรเกษตรในลกัษณะของกำรบูรณำกำรแหล่งน ้ ำบำดำลร่วมกบั

แหล่งน ้ำผวิดิน 

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรไดใ้ชน้ ้ำอยำ่งประหยดัและมีประสิทธิภำพ 

3. ส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรน ้ำบำดำล 

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำ

บำดำล 

งบประมาณ : จ ำนวน 506,047,500 บำท ประกอบดว้ย 

งบลงทุน  รูปแบบท่ี 1 เป็นเงิน    82,747,500  บำท 

รูปแบบท่ี 2 เป็นเงิน  423,300,000  บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ : พื้นท่ีในควำมรับผดิชอบของส ำนกัทรัพยำกรน ้ำบำดำล เขต 1 – 12 ทุกจงัหวดั 

 



 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

        1. กำรพฒันำแหล่งน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรรูปแบบท่ี 1 มีวธีิกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี   
   1) พัฒนำแหล่งน ้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร ด้วยกำรเจำะบ่อน ้ ำบำดำล จ ำนวน 2 บ่อ 
รำยละเอียด ดงัน้ี 
                 1.1)  ส ำรวจธรณีฟิสิกส์ บ่อละ 10 จุด จ ำนวน 2 บ่อ รวม 20 จุด 
                 1.2)  เจำะบ่อบำดำลขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง 6 น้ิว (150 ม.ม.) ท่อ PVC ชั้น 13.๕ ควำมลึก 
100 เมตร จ ำนวน 2 บ่อ 
                 1.3)  ส ำรวจชั้นน ้ำบำดำลดว้ยเคร่ืองหย ัง่ธรณี จ ำนวน 2 บ่อ 
                 1.4)  สูบทดสอบปริมำณน ้ำ บ่อละ 10 ชัว่โมง จ ำนวน 2 บ่อ 
                 1.5)  วเิครำะห์คุณภำพน ้ำบำดำล จ ำนวน 2 ตวัอยำ่ง 
                 1.6)  ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ำบำดำล จ ำนวน 2 เคร่ือง 
   2) ออกแบบระบบกระจำยน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
                 2.1)  ส ำรวจและจดัท ำแผนผงัแปลงเกษตรและออกแบบระบบน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
                 2.2)  ก่อสร้ำงหอถงัเหล็กพกัน ้ำขนำด 30 ลูกบำศกเ์มตร 
                 2.3)  เดินท่อส่งน ้ำจำกบ่อน ้ำบำดำลไปยงัหอถงั 
                 2.4)  ติดตั้งป้ำยโครงกำร 
                 2.5)  ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ 
                 2.6)  ติดตั้งท่อกระจำยน ้ำพร้อมอุปกรณ์ 
                 2.7)  ขดุฝัง/เดินท่อ/ทดสอบระบบกระจำย 
                 2.8)  ควบคุมงำนและตรวจรับงำน 
   3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
                 3.1)  ประชำสัมพนัธ์โครงกำร/จดัประชุมช้ีแจงโครงกำร 
                 3.2)  ถ่ำยทอดควำมรู้ใหก้บักลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ ำ 
                 3.3)  ติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
                 3.4)  ส่งมอบบ่อน ้ำบำดำลพร้อมอุปกรณ์ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
        2. กำรพฒันำแหล่งน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรรูปแบบท่ี 2 มีวธีิกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 
             1)  ส ำรวจสถำนท่ีเจำะน ้ำบำดำลดว้ยวธีิทำงธรณีฟิสิกส์ จ  ำนวน 8 จุด 
             2)  เจำะบ่อบำดำลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 น้ิว (150 ม.ม.) ท่อเหล็ก BS-M ควำมลึก  
100 เมตร 



 

             3)  ส ำรวจชั้นน ้ำบำดำลดว้ยเคร่ืองหย ัง่ธรณี 
             4)  สูบทดสอบปริมำณน ้ำ บ่อละ 10 ชัว่โมง 
             5)  วเิครำะห์คุณภำพน ้ำบำดำล 1 ตวัอยำ่ง 
             6)  ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ำบำดำล 
             7)  ถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้นกำรใชป้ระโยชน์และบ ำรุงรักษำ 
             8)  ติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
             9)  ส่งมอบบ่อน ้ำบำดำลพร้อมอุปกรณ์ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 จดัซ้ือจดัจำ้ง  

- จดัซ้ือจดัจำ้ง    รูปแบบท่ี 1      วงเงินงบประมำณ      82,747,500     บำท 
- จดัซ้ือจดัจำ้ง    รูปแบบท่ี 2      วงเงินงบประมำณ    423,300,000     บำท 

เป้าหมายผลผลติ 

1. พื้นท่ีท่ีมีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรพฒันำน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรรูปแบบท่ี 1 คือ พื้นท่ีท่ี
มีศกัยภำพน ้ ำบำดำลประมำณ 10 ลูกบำศก์เมตร/ชัว่โมง ทัว่ประเทศมีพื้นท่ีประมำณ 1,900,000 ไร่ 
ส ำหรับพื้นท่ีกำรเกษตรมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรพฒันำ เน่ืองจำกประสบภยัแล้งเป็นประจ ำมี
จ ำนวน 119,000 ไร่ ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 33 แห่ง พื้นท่ีไดรั้บประโยชน์ 
3,300 ไร่   

2. พื้นท่ีท่ีมีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรพฒันำน ้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรรูปแบบท่ี 2 คือพื้นท่ีท่ี
มีศกัยภำพน ้ำบำดำลมำกกวำ่ 10 ลูกบำศกเ์มตร/ชัว่โมงข้ึนไป ทัว่ประเทศมีพื้นท่ีประมำณ 2,500,000 
ไร่ ส ำหรับพื้นท่ีกำรเกษตรมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรพฒันำ เน่ืองจำกประสบภยัแลง้เป็นประจ ำมี
จ ำนวน 2,500,000 ไร่  ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 1,245 แห่ง พื้นท่ีได้รับ
ประโยชน์ 37,350 ไร่ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. พื้นท่ีกำรเกษตรไดรั้บกำรพฒันำแหล่งน ้ ำบำดำลส ำหรับกำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรเกษตร
อยำ่งมีประสิทธิภำพ สำมำรถท ำกำรเกษตรไดต้ลอดทั้งปี ประชำชนมีแหล่งน ้ำบำดำลส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์เพื่อกำรเกษตร 

2. เกษตรกรมีระบบกระจำยน ้ ำเพื่อกำรเกษตรท่ีประหยดัและมีประสิทธิภำพเหมำะกบักำร
ผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรเชิงคุณภำพ 

3. เกษตรกรมีส่วนในกำรบริหำรจดักำรและใช้ประโยชน์จำกน ้ ำบำดำล  ท ำให้เกิดควำม
ตระหนกัในคุณค่ำของทรัพยำกรน ้ำบำดำล 

 



 

ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ 
1. พื้นท่ีกำรเกษตรไดรั้บกำรพฒันำน ้ ำบำดำลใชป้ระโยชน์เพื่อกำรเกษตร มีระบบกระจำยน ้ ำ

ท่ีมีประสิทธิภำพและเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร (รูปแบบท่ี 1) จ  ำนวน 33 แห่ง 
2. พื้นท่ีกำรเกษตรไดรั้บกำรพฒันำน ้ ำบำดำลใชป้ระโยชน์เพื่อกำรเกษตรและเกษตรกรมีส่วน

ร่วมในกำรบริหำรจดักำร (รูปแบบท่ี 2) จ  ำนวน 1,245 แห่ง 
ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

1. ในกรณีท่ีมีกำรจดัจำ้ง ในบำงพื้นท่ีอำจหำผูรั้บจำ้งเหมำไดย้ำก หรือไม่มีผูรั้บจำ้งเหมำ
ด ำเนินกำร 

2. บุคลำกรมีควำมเส่ียงต่อชีวิตและทรัพยสิ์น เม่ือตอ้งไปปฏิบติังำนในพื้นท่ีจงัหวดัชำยแดน
ภำคใต ้

หน่วยงานที่รับผดิชอบ : ส านักพฒันาน า้บาดาล กรมทรัพยากรน า้บาดาล 

ผูรั้บผดิชอบโครงกำร :  นำยพนัธ์ศกัด์ิ  ธีระปัญญำภรณ์   ต ำแหน่ง  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัพฒันำ

น ้ำบำดำล 

โทรศพัท ์:  0 2793 1031     โทรสำร : 0 2793 1037  . 

E-mail : pansak.t@dgr.mail.go.th                                                                             

 

2.3 โครงการพฒันาแหล่งน า้บาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้อุปโภคบริโภค 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี     2558     ถึงปี      2564        (ไดรั้บงบประมำณปีต่อปี) 

     ใหม่              เร่ิมปี                   ถึงปี                         .                          

สาระส าคัญ : ภยัแลง้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัปริมำณน ้ ำฝนท่ีตกในแต่ละปี ประเทศไทยมีฝนตกเฉล่ีย
ทั้งปีประมำณ 1,425  ม.ม. โดยร้อยละ 80 เป็นฝนท่ีเกิดจำกลมประจ ำฤดู ไดแ้ก่ ลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้(พ.ค. - ต.ค.) และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (ต.ค. - ม.ค.) ท่ีเหลือเป็นฝนจำกลมจร 
ไดแ้ก่ พำยุดีเปรสชัน่ พำยุโซนร้อน พำยุใตฝุ้่ น และพำยุไซโคลน (พ.ค. - พ.ย.) หำกปีใดมีเฉพำะฝน
ท่ีเกิดจำกลมประจ ำฤดูกำลโดยไม่มีฝนจำกลมจรมำเสริม ปีนั้นจะเกิดภำวะฝนแลง้ ในช่วงท่ีเกิดภยั
แลง้รุนแรงท่ีสุด (ประเมินไวเ้ป็นเดือนมีนำคม พ.ศ. 2548) มีหมู่บำ้นท่ีประสบปัญหำภยัแลง้มำกถึง 
44,519 หมู่บำ้นใน 71 จงัหวดั (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ ำนวนหมู่บำ้นทั้งหมดทัว่ประเทศ) โดยเป็น
หมู่บำ้นในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือถึง 25,745 หมู่บำ้น หรือมำกกวำ่คร่ึงหน่ึงของหมู่บำ้นประสบ
ภยัแลง้ทัว่ประเทศ 



 

ควำมเส่ียงต่อภยัแล้งและกำรขำดแคลนน ้ ำในอนำคตคำดว่ำจะมีมำกข้ึน เน่ืองจำกควำม
ตอ้งกำรใชน้ ้ำเพิ่มข้ึน จำกกำรเพิ่มของประชำกรและกิจกรรมกำรผลิตทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ขณะท่ีกำร
ก่อสร้ำงแหล่งกกัเก็บน ้ ำเพิ่มเติม โดยเฉพำะขนำดใหญ่มีขอ้จ ำกดัจำกลกัษณะภูมิประเทศและกำร
ต่อตำ้น รวมทั้งแหล่งน ้ ำท่ีมีอยูแ่ลว้ทั้งท่ีสร้ำงข้ึนและตำมธรรมชำติ ยงัมีควำมจุท่ีลดลงจำกกำรต้ืน
เขินและขำดกำรบ ำรุงรักษำ 

จำกเหตุกำรณ์วิกฤตภยัแล้งดังกล่ำวกรมทรัพยำกรน ้ ำบำดำลได้ท ำกำรคดัเลือกพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภำพน ้ ำบำดำลเพียงพอต่อกำรผลิตน ้ ำประปำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค และเป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อกำร
เกิดภยัแลง้ของกรมพฒันำท่ีดินเพื่อแกปั้ญหำกำรขำดแคลนน ้ำดิบส ำหรับกำรผลิตน ้ ำประปำเพื่อกำร
อุปโภค-บริโภคของประเทศไทย พบวำ่มีพื้นท่ี ดงัน้ี  

ระดบัภยัแลง้ 
ศกัยภำพน ้ำบำดำล 

(เพียงพอต่อกำรผลิตน ้ำประปำเพ่ือกำรอุปโภค – บริโภค) 

เส่ียงภยัแลง้มำก 1,243   แห่ง 

เส่ียงภยัแลง้ปำนกลำง 14,677  แห่ง 

รวม 15,920 แห่ง 

จำกผลกำรศึกษำดงักล่ำวกรมทรัพยำกรน ้ ำบำดำลจึงไดเ้ลือกพื้นท่ีท่ีอยู่ในเกณฑ์เส่ียงภยัแลง้
ปำนกลำงและมำก มำด ำเนินกำรจดัท ำ “โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ ำบำดำลเพื่อแกไ้ขปัญหำกำรขำด
แคลนน ้ ำอุปโภคบริโภค” ข้ึน เพื่อช่วยให้ประชำชนในพื้นท่ีประสบภยัแลง้มีน ้ ำดิบเพียงพอในกำร
ผลิตน ้ ำประปำส ำหรับกำรอุปโภค-บริโภคอย่ำงเพียงพอทุกฤดูกำลเพื่อควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและ
เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวติอยำ่งย ัง่ยนืตลอดไป  

จำกกำรเจำะบ่อน ้ ำบำดำล ในพื้นท่ีเหล่ำน้ีจ  ำเป็นตอ้งใช้วิชำกำรดำ้นอุทกธรณีชั้นสูง ส ำรวจ
หำแหล่งน ้ ำบำดำล และตอ้งใชบุ้คลำกรเฉพำะดำ้นท่ีมีควำมเช่ียวชำญ ส่วนกำรก่อสร้ำงบ่อน ้ำบำดำล
จะตอ้งใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภำพสูง พร้อมกบัช่ำงเจำะบ่อน ้ ำบำดำลท่ีมีทกัษะ จึงจะเจำะบ่อน ้ ำ
บำดำลไดมี้ประสิทธิภำพ ให้น ้ำไดใ้นปริมำณมำก ซ่ึงกรมทรัพยำกรน ้ ำบำดำลเป็นหน่วยงำนหลกั ท่ี
มีเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภำพ จึงจะสำมำรถปฏิบติังำนสนองต่อควำมตอ้งกำรของประชำชนไดท้นั
ช่วงเวลำ  
วตัถุประสงค์ : เพื่อแกไ้ขปัญหำขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีประสบภยัแลง้ และไม่มีระบบ

ประปำ จ ำนวน 1,836 แห่ง  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณ : งบประมำณ : จ ำนวน 1,468,800,000 บำท  



 

พืน้ทีด่ าเนินการ : พื้นท่ีหมู่บำ้นท่ีประสบปัญหำภยัแลง้ และไม่มีระบบประปำทัว่ประเทศ 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 
 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
        1. รวบรวมขอ้มูลหมู่บำ้นท่ีประสบปัญหำภยัแลง้ จำกฐำนขอ้มูลกำรส ำรวจของ 
กรมทรัพยำกรน ้ำ  
        2. คดัเลือกหมู่บ้ำนท่ีมีศกัยภำพด้ำนน ้ ำบำดำลทั้งปริมำณและคุณภำพน ้ ำ เป็นหมู่บ้ำนแล้ง
ซ ้ ำซำก ไม่มีแหล่งน ้ำผวิดิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สำมำรถจดัหำแหล่งน ้ำได ้
        3. ด ำเนินกำรเจำะบ่อน ้ำบำดำล พร้อมติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ำ  
        4. ก่อสร้ำงระบบประปำบำดำล ขนำดควำมจุ 12 ลูกบำศก์เมตร 
 จดัซ้ือจดัจำ้ง  

- จดัซ้ือท่อพีวซีีแขง็และอุปกรณ์ 4 รำยกำร     วงเงินงบประมำณ 71,647,640 บำท 
- จดัซ้ือท่อเหล็กกลำ้อำบสังกะสี                   วงเงินงบประมำณ 13,510,200 บำท 
- จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ำแบบไฟฟ้ำชนิดมอเตอร์     วงเงินงบประมำณ 72,661,900 บำท 
  จุ่มใตน้ ้ำพร้อมอุปกรณ์                             
- จดัจำ้งก่อสร้ำงระบบประปำบำดำล วงเงินงบประมำณ 1,028,160,000 บำท 

  ขนำด 12 ลูกบำศกเ์มตร                          

เป้าหมายผลผลติ 

1. เพื่อน ำทรัพยำกรน ้ ำบำดำลข้ึนมำใชเ้ป็นแหล่งน ้ ำตน้ทุนหรือแหล่งน ้ ำดิบส ำหรับระบบประปำ
หมู่บำ้น ประปำเทศบำล และประปำส่วนภูมิภำค ท่ีมีปริมำณน ้ ำดิบไม่เพียงพอต่อกำรผลิตในภำวะแลง้ 
จ  ำนวน 9,536 แห่ง   
        2. เป็นกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนน ้ ำอุปโภคบริโภคอย่ำงย ัง่ยืน โดยประชำชนในพื้นท่ีประสบ 
ภยัแล้งมีแหล่งน ้ ำดิบเพียงพอและมีระบบประปำบำดำลส ำหรับกำรอุปโภคบริโภคอย่ำงเพียงพอทุก
ฤดูกำล 
        3. มีบ่อบำดำลเพื่อแกไ้ขปัญหำขำดแคลนน ้ ำอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ครบทั้ง 9,536 แห่ง 

โดยประมำณ ภำยในปี พ.ศ. 2564 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

        1. ประชำชนมีน ้ำสะอำดและมีคุณภำพดีใชใ้นกำรอุปโภคบริโภค อยำ่งเพียงพอและทัว่ถึง 
        2. สำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำอุปโภคบริโภค ของประชำชนในพื้นท่ีท่ีประสบภยัแลง้ 



 

        3. คุณภำพชีวติของประชำชนดีข้ึน 
        4. ลดค่ำครองชีพของประชำชนจำกกำรจดัหำน ้ำอุปโภคบริโภคของประชำชน 
        5. เกิดกำรพฒันำแบบยัง่ยนื ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในปัจจุบนั เพื่อควำมผำสุกของประชำชน
ในประเทศ 

ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ 

1. ตวัช้ีวดัเชิงปริมำณ : บ่อบำดำล พร้อมทั้งระบบประปำบำดำล ขนำดควำมจุ 12 ลูกบำศก์เมตร 
จ ำนวน 1,836 แห่ง 

2. ตวัช้ีวดัเชิงคุณภำพ : ประชำชนในพื้นท่ีประสบภยัแล้งมีแหล่งน ้ ำดิบเพียงพอทุกฤดูกำล 
และมีระบบประปำบำดำลเพื่อแกไ้ขปัญหำขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภคอยำ่งย ัง่ยนื 
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม :  เกิดควำมล่ำช้ำ เสร็จไม่ทนัภำยใน

กรอบเวลำ เน่ืองจำก โครงกำรฯ ตอ้งมีกำรจดัจำ้งบบริษทั เพื่อก่อสร้ำงระบบประปำบำดำล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ : ส านักส ารวจและประเมินศักยภาพน า้บาดาลกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ผูรั้บผิดชอบโครงกำร : นำงอรนุช  หล่อเพญ็ศรี  ต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรเฉพำะดำ้น (ธรณีวิทยำ) 

ระดบัสูง 
โทรศพัท ์: 0 2793 1011     โทรสำร :  0 2793 1016       
E-mail :   oranujl@hotmail.com                                                                               

3. ด้านการจัดการทีด่ินและแก้ไขปัญหาทีด่ินของรัฐ 

3.1 กจิกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี   2543       ถึงปี           -             . 

     ใหม่              เร่ิมปี                   ถึงปี                         .                          

สาระส าคัญ  : กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชนเป็นกำรจัดกำรป่ำไม้ในรูปแบบของกำร

เสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งแก่ชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในกำรจดักำรดูแลรักษำ

ทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกบัภูมิประเทศและควำมตอ้งกำรของรำษฎรใน

ชุมชนในกำรจดักำรป่ำไม้ เช่น ควบคุม ดูแล รักษำ หรือบ ำรุงป่ำ โดยมีเป้ำหมำยในกำรบริหำร

จดักำรทรัพยำกรป่ำไมอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ทั้งยงัเป็นกำรเพิ่มจ ำนวนตน้ไม ้ป่ำไม ้และพื้นท่ีสีเขียว

โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนอย่ำงถูกกฎหมำย โดยจดัท ำโครงกำรป่ำชุมชน ซ่ึงมีภำครัฐเป็น



 

ผูใ้ห้กำรสนบัสนุนสร้ำงควำมเขำ้ใจในคุณค่ำของป่ำไมต่้อส่ิงแวดลอ้มและในเร่ืองของกำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ ด้วยกำรวำงรำกฐำนในเร่ืองของกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้อย่ำงสมดุล 

และย ัง่ยืน โดยเน้นกำรสนับสนุนให้กลุ่มรำษฎรในชุมชนเป็นผูช่้วยพนักงำนเจำ้หน้ำท่ีและเป็น

ศูนยก์ลำงในกำรจดักำรป่ำชุมชน เจำ้หน้ำท่ีรัฐมีหน้ำท่ีในกำรร่วมปฏิบติัให้กำรสนับสนุนควำมรู้

ทำงวิชำกำร รวมทั้งเทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมระเบียบและ

กฎหมำย โดยมีหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีส ำคญัจำกควำมตอ้งกำรและควำมพร้อมของชุมชนเป็น

ล ำดบัแรก 

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมกำรจดักำรป่ำไมโ้ดยให้ชุมชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร ควบคุม 
ดูแล รักษำ หรือบ ำรุงป่ำ พฒันำส่ิงแวดลอ้มและกำรใช้ประโยชน์ภำยใตห้ลกักำรควำมสมดุลและ
ย ัง่ยนื 

2. เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำป่ำไมค้วบคู่ไปกบักำรสร้ำงควำมเขม้แข็งชุมชน ภำยใตห้ลกักำร
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวงัให้ชุมชนมีควำมพร้อมและร่วมจดักำรป่ำไมอ้ยำ่ง
มีประสิทธิภำพ 

3. เพื่อส่งเสริมและพฒันำควำมร่วมมือของชุมชน องค์กรภำคเอกชนและหน่วยงำนของรัฐ
ใหมี้บทบำทและควำมเขม้แขง็ในกำรบริหำรจดักำรป่ำอยำ่งต่อเน่ือง 

งบประมาณ : จ ำนวน 45,458,300 บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ 

- พื้นท่ีป่ำตำม พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507 
- พื้นท่ีป่ำตำมพระรำชบญัญติัป่ำไม ้พุทธศกัรำช 2484 
-  พื้นท่ีอ่ืน  ๆอนัมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีสำธำรณะ ท่ีไดรั้บอนุญำตจำกหน่วยงำนรับผดิชอบตำมกฎหมำย  เช่น  ท่ี 

นสล. เป็นตน้ 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

1. กิจกรรมส่งเสริมประชำสัมพนัธ์ 
2. กิจกรรมฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ีรัฐและรำษฎร 
3. กิจกรรมส ำรวจและรวบรวมขอ้มูล 



 

4. กิจกรรมจดัตั้งป่ำชุมชน 
5. กิจกรรมกำรบริหำรจดักำรพื้นท่ีโดยกำรสนบัสนุนจำกภำครัฐ 
6. กิจกรรมติดตำมผลกำรปฏิบติังำนและนิเทศงำน  

เป้าหมายผลผลติ 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรและใชป้ระโยชน์จำกป่ำ 
2. ป่ำเกิดควำมอุดมสมบูรณ์อยำ่งย ัง่ยนื 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เกิดกำรร่วมกนัจดักำรป่ำชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร ควบคุม 

ดูแล รักษำ หรือบ ำรุงป่ำ พฒันำส่ิงแวดล้อม และกำรใช้ประโยชน์ภำยใตก้ฎหมำยและหลักกำร

ควำมย ัง่ยนื 

2. เกิดกำรพฒันำป่ำไมแ้ละสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชนควบคู่กนัไปตำมแนวทำงเศรษฐกิจ

พอเพียงใหชุ้มชนสงบสุขพร้อมดว้ยควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรป่ำไม ้ดินและน ้ำ 

3. เกิดกำรบริหำรจดักำรป่ำโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อประโยชน์ และเพิ่มมูลค่ำ

ทำงเศรษฐกิจต่อครัวเรือน รวมทั้งเป็นกำรปรับปรุงคุณภำพชีวติของชุมชนใหดี้ข้ึน 

4. มีพื้นท่ีป่ำชุมชนประมำณ 160,000 ไร่ ไดรั้บกำรจดักำรดว้ยกำรควบคุม ดูแล รักษำ หรือ

บ ำรุงป่ำโดยกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในชุมชน 

ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ : รำษฎรในชุมชนไดรั้บกำรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกำรจดักำรป่ำชุมชน

จ ำนวน  200 หมู่บำ้น 

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม : มีกำรเปล่ียนแปลงสภำพพื้นท่ีป่ำ

ชุมชนไปเป็นอยำ่งอ่ืนตำมนโยบำยของรัฐบำล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ : ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้  

ช่ือ-สกุล ผูรั้บผิดชอบโครงกำร : นำยพิชัย  เอกศิริพงษ์ ต ำแหน่ง  ผูอ้  ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำร

จดักำรป่ำชุมชน   

โทรศพัท ์0 2561 4292 ต่อ 5638   โทรสำร 0 2579 5416  

E-mail :               -                .               

 



 

3.2 โครงการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงทีด่ินของราษฎรในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติทีจ่ะ

ด าเนินการ 

จัดทีด่ินท ากนิให้ชุมชน 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี                    ถึงปี                         . 

     ใหม่        เร่ิมปี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558  ถึงปี  30 กนัยำยน พ.ศ. 2559.                          

สาระส าคัญ : พื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ มีรำษฎรครอบครองท ำกินกระจำยอยู่โดยทัว่ไป ท ำให้เกิด

ควำมขดัแยง้ในกำรใชท้รัพยำกรท่ีดินและป่ำไม ้จำกปัญหำดงักล่ำวจึงจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรจดักำร

ท่ีดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติอยำ่งเป็นระบบเนน้ดำ้นกำรอนุรักษค์วบคู่กบักำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนอยู่

บนหลกักำรลดปัญหำควำมขดัแยง้แกไ้ขปัญหำท่ีดินในพื้นท่ีป่ำไม ้ให้รำษฎรสำมำรถอยู่ได้อย่ำง

ถูกตอ้งเป็นหลกัแหล่งเหมำะสม ควบคุมไม่ให้มีกำรบุกรุกขยำยพื้นท่ีโดยด ำเนินกำรตำมนโยบำย

ของรัฐบำลดำ้นกำรจดัท่ีดินท ำกินใหชุ้มชน ภำยใตค้ณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ (คทช.) 

วตัถุประสงค์       

1. เพื่อลดปัญหำควำมขดัแยง้ในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท่ีดินและป่ำไม ้ระหว่ำงรัฐกบั

รำษฎรในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 

2. เพื่อช่วยเหลือรำษฎรให้สำมำรถอยูอ่ำศยั/ท ำกิน ในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง

โดยกำรอนุญำตให้ใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ ในลกัษณะแปลงรวม ตำมนโยบำยของ

รัฐบำลดำ้นกำรจดัท่ีดินท ำกินใหชุ้มชน 

งบประมาณ : จ  ำนวน 4,140,000 บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ : ป่ำสงวนแห่งชำติ 27 พื้นท่ี 27 จงัหวดั 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

1. ตรวจสอบพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติและกำรถือครองท่ีดินของรำษฎร เพื่อน ำไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ในกำรจดัหำท่ีดินท ำกินใหชุ้มชน 

2. ประสำนกำรปฏิบติังำนร่วมกบัคณะอนุกรรมกำรนโยบำยท่ีดินจงัหวดั (คทช.จงัหวดั) 
3. ตรวจสอบพื้นท่ีท่ีมีกำรขออนุญำตตำมระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้เข้ำท ำ



 

ประโยชน์ หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 ตำมควำมในมำตรำ 16 แห่ง
พระรำชบญัญติัป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

เป้าหมายผลผลิต : จ ำนวนรำษฎรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ ไดรั้บกำรจดัท่ีดินท ำกินให้ถูกตอ้ง
ตำมกฎหมำย ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด จ ำนวน 10,000 รำย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สำมำรถช่วยเหลือรำษฎรท่ีอยูอ่ำศยั/ท ำกินในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ ให้สำมำรถท ำกินได้

อยำ่งถูกตอ้งเป็นหลกัแหล่งเหมำะสม ตำมนโยบำยของรัฐบำลดำ้นกำรจดัท่ีดินท ำกินใหชุ้มชน 
2. พื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติไดรั้บกำรตรวจสอบ เพื่อด ำเนินกำรจดัหำท่ีดินท ำกินให้ชุมชนได้

อยำ่งเหมำะสมตำมนโยบำยรัฐบำล 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ : จ ำนวนรำษฎรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ ไดรั้บกำรจดัท่ีดินท ำกิน

ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย 

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม : เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย

รัฐบำลเร่ืองกำรจดัท่ีดินท ำกินให้ชุมชนเป็นกำรบูรณำกำรร่วมกนัระหวำ่งหลำยหน่วยงำน และกรม

ป่ำไมไ้ดก้  ำหนดแผนกำรปฏิบติังำนโครงกำรส ำรวจและตรวจสอบขอ้มูลแปลงท่ีดินของรำษฎรใน

พื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติท่ีจะด ำเนินกำรจดัท่ีดินท ำกินให้ชุมชน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ซ่ึงตอ้ง

ประสำนกำรปฏิบติัร่วมกบั คทช. จงัหวดั เพื่อด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของ

คณะอนุกรรมกำรจดัหำท่ีดิน ดังนั้ น กำรจะปฏิบัติงำนได้ประสบผลส ำเร็จได้นั้น ไม่ได้ข้ึนกับ

หน่วยงำนของกรมป่ำไมแ้ต่เพียงอยำ่งเดียว ตอ้งไดรั้บควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน จึงตอ้งให้

ควำมส ำคญัและเร่งปฏิบติังำนเพื่อใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมนโยบำยรัฐบำล 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : ส านักจัดการทีด่ินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

     ช่ือ-สกุล ผู้รับผดิชอบโครงการ :  นำยธีรยทุธ  สมตน  ต าแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัจดักำรท่ีดิน

ป่ำไม ้

     โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5757 โทรสาร : 0 2579 7583 

E-mail :               -               . 

 

 



 

3.3 กจิกรรมแก้ไขปัญหาทีด่ินในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ (การจัดการชุมชนในพืน้ที่ป่าอนุรักษ์) 

ประเภท    ต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่ปี   พ.ศ. 2548    ถึงปี   พ.ศ. 2564. 

   ใหม่                เร่ิมปี                    ถึงปี                      .                       

สาระส าคัญ : ในอดีตพื้นท่ีประเทศไทยยงัปกคลุมดว้ยป่ำไมท่ี้อุดมสมบูรณ์จำกขอ้มูลสถิติพบวำ่ ใน

ปี พ.ศ. 2504 พื้นท่ีป่ำไมมี้ประมำณ 171,017,812 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.33 ของเน้ือท่ีประเทศ 

กำรพฒันำในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมปัจจยัพื้นฐำนในกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรกรรมอุตสำหกรรม 

ตลอดจนกำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนประชำกร มีผลก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติท ำให้เหลือ

พื้นท่ีป่ำไมเ้พียง 104,774,360 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.66 ของเน้ือท่ีประเทศ อนัก่อให้เกิดปัญหำ

ผลกระทบทั้งทำงสังคม คุณภำพชีวิตและภยัพิบติัต่ำงๆ จ ำเป็นตอ้งให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำร

แก้ไขปัญหำกำรบุกรุกท ำลำยพื้นท่ีป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช ในฐำนะ

หน่วยงำนดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ ได้ท  ำกำรส ำรวจถือครองพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ ตำมมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2541 พบวำ่ มีรำษฎรครอบครองท่ีดินเป็นจ ำนวน 184,710 รำย 

เน้ือท่ีประมำณ 2,225,540 ไร่ จึงต้องมีมำตรกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำเพื่อบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรท่ีดินและป่ำไมท่ี้เหลืออยูไ่ม่ให้ขยำยตวัเพิ่มข้ึนต่อไปอีก โดยก ำหนดเง่ือนไขกำรใชพ้ื้นท่ี

ให้เป็นไปในรูปแบบกำรอนุรักษ ์เพื่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มนอ้ย

ท่ีสุด ตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำไมแ้ห่งชำติเสนอเร่ือง “กำรแกไ้ขปัญหำท่ีดินในพื้นท่ีป่ำไม”้ 

เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม สร้ำง

ควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย ัง่ยืนจำกทรัพยำกรธรรมชำติ โดยใช้

มำตรกำรทำงเศรษฐกิจท่ีผสมผสำนกบัหลกักำรบริหำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มและเกิดควำมเป็น

ธรรมกบัทุกฝ่ำย ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2541 เห็นชอบให้ด ำเนินกำร

ตำมมำตรกำรและแนวทำงแกไ้ขปัญหำท่ีดินในพื้นท่ีป่ำไมด้งักล่ำวโดยกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ 

และพนัธ์ุพืชได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรถือครองท่ีดินดงักล่ำว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มำ 

ภำยใตโ้ครงกำรทรัพยำกรท่ีดินและป่ำไมใ้นพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์ 

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท ำลำยและยดึถือครองครองพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์
2. เพื่อส ำรวจตรวจสอบกำรครอบครองท่ีดินของรำษฎรในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์



 

3. เพื่อแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกถือครองท่ีดินในพื้นท่ีป่ำไม้ และลดกำรขัดแยง้ในกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรท่ีดินและป่ำไม ้ระหวำ่งรัฐกบัรำษฎร 
งบประมาณ : จ ำนวน 52,025,000 บำท 

พืน้ที่ด าเนินการ : พื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพนัธ์ุสัตวป่์ำ และ

เขตหำ้มล่ำสัตวป่์ำ 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนด ำเนินกำร ดงัน้ี 

- กิจกรรมจดักำรชุมชนในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์

1. ด ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์กำรตรวจสอบพิสูจน์กำรครอบครองท่ีดิน และส่งเสริมกำรมี

ส่วนร่วมของชุมชนในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีดินในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์

2. ส ำรวจถือครองพื้นท่ีป่ำไม ้ข้ึนทะเบียนบุคคลและท ำกำรรังวดั เพื่อให้ไดข้อ้มูลกำรใชท่ี้ดิน

ป่ำไมท้ั้งหมดวำ่ใครเป็นผูค้รอบครอง ใชท้  ำประโยชน์อยำ่งไร รวมทั้งต ำแหน่งท่ีตั้งของแปลงท่ีดิน 

3. จัดหำภำพถ่ำยทำงอำกำศของแต่ละช่วงปีตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2493 เพื่อท ำกำรแปลตีควำม

ประกอบกำรตรวจสอบพิสูจน์กำรครอบครองท่ีดินของรำษฎร ท่ีถ่ำยภำพพื้นท่ีนั้นไวห้ลงัวนัสงวน

หวงห้ำมเป็นพื้นท่ีป่ำไมต้ำมกฎหมำยคร้ังแรก ท ำกำรส ำรวจผลิตแผนท่ีภำพถ่ำยออร์โธโฟโตดว้ย

วิธีกำรทำงโฟโตแกรมเมตรี อ่ำนแปลตีควำมบริเวณพื้นท่ีและแปลงท่ีดินท่ีมีร่องรอยกำรท ำ

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ และน ำเขำ้ขอ้มูลผลกำรอ่ำนแปลตีควำมในระบบเชิงเลข เพื่อจดัท ำ

แผนท่ีและรำยละเอียดประกอบในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) 

กรณีผลกำรตรวจพิสูจน์ พบว่ำรำษฎรอยู่อำศยั/ท ำกินมำก่อน ให้จดัท ำขอบเขตท่ีอยู่อำศยั/ 

ท ำกินให้ชัดเจน และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยให้รำษฎรอยู่อำศยั/ท ำกินตำมควำมจ ำเป็น เพื่อกำร

ครองชีพ    แต่ถำ้เป็นพื้นท่ีล่อแหลม คุกคำมระบบนิเวศน์และกำรป้องกนัรักษำป่ำอนุรักษพ์ิจำรณำ

ช่วยเหลือ หำท่ีอยู่อำศัย/ท ำกินแห่งใหม่ ส่งเสริมอำชีพและรับรองสิทธ์ิในท่ีดินตำมระเบียบ 

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรณีผลกำรตรวจพิสูจน์ พบว่ำรำษฎรอยู่อำศยั/ท ำกิน หลงัวนัประกำศสงวนหวงห้ำมเป็น

พื้นท่ีป่ำไมต้ำมกฎหมำย ให้เคล่ือนยำ้ยรำษฎรออกจำกพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ เตรียมแผนกำรรองรับใน

พื้นท่ีเหมำะสม ส่งเสริมอำชีพและพิจำรณำรับรองสิทธ์ิในท่ีดิน ถ้ำหำกยงัเคล่ือนยำ้ยไม่ได้ ให้



 

ด ำเนินกำรควบคุมขอบเขตไม่ให้ขยำยพื้นท่ีเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด จดัระเบียบท่ีอยู่อำศยัท ำกินให้

พอเพียงกบักำรด ำรงชีพ 

4. จดัท ำแนวเขตควบคุมพื้นท่ีไม่ใหมี้กำรบุกรุกขยำยท่ีท ำกินเพิ่มเติม 

5. จดัท ำฐำนขอ้มูลและแผนท่ีกำรถือครองแปลงท่ีดินให้เป็นมำตรฐำนในระบบพิกดัฉำก 

U.T.M. 

เป้าหมายผลผลติ : แกไ้ขปัญหำท่ีดินในพื้นท่ีป่ำอนุรักษท์ั้งโครงกำร จ ำนวน 252 แห่ง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สำมำรถแกไ้ขปัญหำ ลดควำมขดัแยง้กำรใชป้ระโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีดินและป่ำไม ้
2. ท ำใหท้รำบขอบเขตกำรครอบครองท่ีดินรำษฎรในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์
3. ท ำใหท้รำบแนวเขตพื้นท่ีป่ำอนุรักษท่ี์ชดัเจน เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ำย 
4. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกนั คุม้ครอง ดูแลรักษำพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ รวมทั้งกำรฟ้ืนฟู

สภำพป่ำ 
ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ  
ตวัช้ีวดัเชิงปริมำณ : รำษฎรไดรั้บกำรตรวจสอบพิสูจน์กำรครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์จ ำนวน 10,000 
แปลง 
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม : รำษฎรไม่ให้ควำมร่วมมือ เน่ืองจำก
กลวัเสียผลประโยชน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พนัธ์ุพชื 
      ช่ือ-สกุล ผูรั้บผดิชอบโครงกำร : นำยวรีะยทุธ  วรรณเลิศสกุล   

ต ำแหน่ง : ผูอ้  ำนวยกำรส่วนจดักำรท่ีดินและชุมชนในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์
โทรศพัท ์0 2561 0777  ต่อ 1541  โทรสำร 02 579 9917  
E-mail : web_pcmd@hotmail.com 

 

 

 

 

 



 

3.4 กจิกรรมป้องกนัรักษาป่า (การแก้ไขปัญหาการบุกรุกปลูกยางพารา) 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี      2558     ถึงปี        2559        . 

     ใหม่               เร่ิมปี                   ถึงปี                         .                          

สาระส าคัญ : ปัจจุบนัประเทศไทยเผชิญกบัภยัคุกคำมจำกกำรลกัลอบบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้
และสัตวป่์ำอยำ่งรุนแรง และนบัวนัยิ่งจะทวคีวำมรุนแรงมำกยิ่งข้ึน ท ำใหพ้ื้นท่ีป่ำไมข้องประเทศถูก
ท ำลำยไปเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะกำรบุกรุกพื้นท่ีป่ำอนุรักษเ์พื่อปลูกยำงพำรำ ซ่ึงเป็นปัญหำท่ีสั่ง
สมมำเป็นระยะเวลำนำน ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจดักำรพื้นท่ีป่ำอนุรักษข์องหน่วยงำนควบคุม
พื้นท่ีมำอยำ่งต่อเน่ือง สำเหตุส ำคญัของกำรบุกรุกพื้นท่ีป่ำเพื่อปลูกยำงพำรำดงักล่ำว สืบเน่ืองมำจำก
ยำงพำรำเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีให้ผลตอบแทนสูง ประกอบกบันโยบำยส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ
ของภำครัฐท่ีผำ่นมำ ท ำให้ประชำชนมีควำมตอ้งกำรใชท่ี้ดินเพื่อปลูกยำงพำรำ โดยเขำ้ไปบุกรุกแผว้
ถำง เผำป่ำ ยึดถือครอบครองพื้นท่ีป่ำไมท้ัว่ประเทศเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะในพื้นท่ีป่ำในทอ้งท่ี
ภำคใตแ้ละ ภำคตะวนัออก เน่ืองจำกมีสภำพภูมิอำกำศเอ้ือต่อกำรเจริญเติบโตของไมย้ำงพำรำ แต่
ปัจจุบนัไดมี้กำรพฒันำสำยพนัธ์ุยำงพำรำท่ีมีคุณภำพสำมำรถปลูกไดใ้นหลำยพื้นท่ี ท ำใหเ้กิดกำรบุก
รุกพื้นท่ีป่ำ เพื่อปลูกยำงพำรำในภำคอ่ืนๆ ทัว่ประเทศเป็นจ ำนวนมำก สร้ำงควำมเสียหำยต่อควำม
สมดุลทำงธรรมชำติและระบบนิเวศ และสร้ำงปัญหำดำ้นอ่ืนๆ ตำมมำ เช่น ปัญหำฝนไม่ตกตอ้งตำม
ฤดูกำล อุทกภยั ดินโคลนถล่ม และน ้ ำป่ำไหลหลำก และกำรบุกรุกบุกรุกพื้นท่ีป่ำเพื่อปลูกยำงพำรำ
ดงักล่ำว ยงัเป็นช่องทำงของกลุ่มนำยทุน หรือผูมี้อิทธิพล ในกำรวำ่จำ้งรำษฎรให้บุกรุกจบัจองท่ีดิน 
จำกนั้นจะน ำไปซ้ือขำยเปล่ียนมือหรือน ำไปออกเอกสำรสิทธ์ิโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อท ำเป็น
บำ้นพกัตำกอำกำศ โรงแรมและรีสอร์ท ท ำให้เกิดวงจรกำรบุกรุกท ำลำยป่ำหมุนเวียนไปอยำ่งไม่มีท่ี
ส้ินสุด 

วตัถุประสงค์  

1. หยุดย ั้งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ โดยดูแลและป้องกันไม่ให้ถูกบุกรุกยึดถือ
ครอบครองและรักษำไวใ้หค้งควำมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ  

2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม ้
3. ยึดคืนพื้นท่ีป่ำ ยบัย ั้งกำรบุกรุกป่ำ และแกปั้ญหำป่ำบุกรุกคน โดยใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศ

เป็นหลกัร่วมกบัหลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เพิ่มประสิทธิภำพของกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยในพื้นท่ีป่ำท่ีถูกบุกรุกปลูกยำงพำรำ 

 



 

งบประมาณ 

1. กรมป่ำไม ้งบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 จำกแผนรักษำควำม
มัน่คงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแกปั้ญหำท่ีดินท ำกิน กิจกรรมป้องกนัและปรำบปรำมกำร
บุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม ้(วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับ 407,109,500 บาท) 

2. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพนัธ์ุพืช ใชง้บประมำณปกติดำ้นกำรป้องกนัรักษำป่ำ 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพชื 

1. ป่ำสงวนแห่งชำติ จ  ำนวน 1,221 ป่ำ เน้ือท่ี 

59.58 ลำ้นไร่ 

2. ป่ำตำมพระรำชบญัญติัป่ำไม ้2484 และพื้นท่ี

ป่ำไมถ้ำวร เน้ือท่ี 10.62 ลำ้นไร่ 

 

พื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ท่ีถูกบุกรุกปลูกยำงพำรำ อุทยำน

แห่งชำติ เขตรักษำพนัธ์ุสัตวป่์ำ เขตห้ำมล่ำสัตวป่์ำ  

วนอุทยำน ประมำณ 212 แห่ง ซ่ึงบุกรุกใหม่หลงัปี 

2541 อยู่นอกพื้ นท่ีตำมมติ  ครม. เม่ือว ันท่ี  30 

มิถุนำยน 2541 และนอกเอกสำรสิทธิในท่ีดินทุก

ประเภท 
 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 กรมป่าไม้ มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

ขั้นตอนแผนปฏิบติักำรเพื่อบงัคบัใช้กฎหมำยต่อพื้นท่ีป่ำท่ีถูกบุกรุกปลูกยำงพำรำประกอบดว้ย 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี   

ขั้นตอน 1 : กำรส ำรวจและจดัท ำแผนปฏิบติักำรร้ือถอนตดัฟัน (ขั้นเตรียมกำร) 
ขั้นตอน 2 : ขั้นตอนปฏิบติักำรร้ือถอนตดัฟัน (ขั้นปฏิบติักำร) 
ขั้นตอน 3 : ขั้นตอนกำรจดักำรพื้นท่ีบุกรุกปลูกยำงพำรำ (ขั้นฟ้ืนฟู) 

ขั้นตอน 1 : การส ารวจและจัดท าแผนปฏิบัติการร้ือถอนตัดฟัน (ข้ันเตรียมการ) 

1. ส ำรวจตรวจสอบขอ้มูลพื้นท่ีปลูกยำงพำรำและจดัท ำขอ้มูลแปลงยำงพำรำ 
2. ตรวจสอบ จ ำแนก/สถำนภำพพื้นท่ี/ร่องรอยกำรใชป้ระโยชน์ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1) พื้นท่ียกเวน้ (กรรมสิทธ์ิ/สทก./สปก./นิคมฯ/พื้นท่ีตำมมติ ครม. 30 มิ.ย. 41) 
(2) พื้นท่ีเป้ำหมำย (บุกรุกใหม่หลงัปี 2545 และผิดเง่ือนไขกำรถือครองตำมมติ ครม. 

30 มิ.ย. 2541 เช่น ซ้ือขำยเปล่ียนมือ ฯลฯ) 
3. ปิดประกำศ ประชำสัมพนัธ์ สร้ำงกำรรับรู้และมีส่วนร่วมในกำรจ ำแนกพื้นท่ีเป้ำหมำย

โดยร่วมกบัผูน้ ำชุมชนทอ้งถ่ิน 



 

4. จ  ำแนกพื้นท่ีเป้ำหมำย/คดักรองกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนำยทุน 2) กลุ่ม
รำษฎร และ 3) กลุ่มผู ้ยำกจน ผู ้ยำกไร้ ผู ้มีรำยได้น้อยและไร้ท่ี ดินท ำกินโดยใช้ข้อมูลเพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำท่ีรอบคอบ ดงัน้ี 

(1) สืบสวนขอ้มูลทำงลบั 
(2) สอบถำม/ประชุม/ประชำคม ผูน้ ำชุมชน ก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน องค์กำรบริหำรส่วน

ทอ้งถ่ิน หรือรำษฎรในพื้นท่ี 
(3) ตรวจสอบขอ้มูลจำกหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ในพื้นท่ี เช่น   
- ขอ้มูลควำมจ ำเป็นพื้น (จปฐ.) ส ำนกังำนพฒันำชุมชนอ ำเภอ/จงัหวดั  
- ขอ้มูลกำรถือครองท่ีดินจำกส ำนักงำนท่ีดินอ ำเภอ/จงัหวดั ส ำนกังำนปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรมจงัหวดั (สปก.จ.) นิคมสร้ำงตนเอง ส ำนกังำนธนำรักษพ์ื้นท่ี ฯลฯ 
- ขอ้มูลกำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรส ำนกังำนพฒันำชุมชนอ ำเภอ/จงัหวดั 
5.  จดัท ำแผนปฏิบติักำร/จดัล ำดบัควำมส ำคญัเพื่อก ำหนดพื้นท่ีเป้ำหมำยปฏิบติักำร 

(พื้นท่ีคดีส้ินสุด/พื้นท่ีของกลุ่มนำยทุน/ผูมี้อิทธิพล)  
6. น ำแผนปฏิบติักำรเสนอต่อผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัพิจำรณำ 
7.ประชำสัมพนัธ์เผยแพร่พื้นท่ีเป้ำหมำยปฏิบติักำร/สร้ำงควำมเขำ้ใจกบัผูน้ ำชุมชนและ

รำษฎรในพื้นท่ีรับทรำบก่อนน ำแผนไปสู่กำรปฏิบติั 
ขั้นตอน 2  : ขั้นตอนปฏิบัติการร้ือถอนตัดฟัน (ข้ันปฏิบัติการ) 

1. มำตรำ 25 (พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507) หรือมำตรำปฏิบติัตำมมำตรำ 22 
(พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.2504) หรือตำมกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

- ปิดประกำศไวท่ี้แปลงท่ีดินพิพำท 
- ปิดประกำศไวท่ี้ท่ีท ำกำรก ำนนั 
- ปิดประกำศไวท่ี้ท่ีท ำกำรผูใ้หญ่บำ้น  
- ปิดประกำศไวท่ี้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
- ปิดประกำศไวท่ี้ท่ีท ำกำรอ ำเภอ 

2. กรณีมีขอ้โตแ้ยง้ใหช้ะลอกำรด ำเนินกำรจนกวำ่จะไดข้อ้ยติุ    
 - ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล  โดยให้ชุมชนและฝ่ำยปกครองมีส่วนร่วม หรือ

น ำเขำ้คณะอนุกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรตดัไม้ท ำลำยป่ำ (คปป.) ระดับจงัหวดั/
อ ำเภอ พิจำรณำเพื่อคล่ีคลำยสถำนกำรณ์ 

 - กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนฯ พิจำรณำอุทธรณ์หรือข้อโต้แยง้ให้แล้วเสร็จภำยใน  
30 วนั 



 

3. ประสำนผูน้ ำชุมชน รำษฎร เจำ้หน้ำท่ีทหำร/ฝ่ำยปกครอง/ต ำรวจ ฯลฯ เขำ้เป็นสักขี
พยำนร่วมด ำเนินกำรร้ือถอนตดัฟัน/ลงลำยมือช่ือรับรอง และให้มีฐำนขอ้มูลประกอบ ขนำดแปลง 
พิกดัแปลง ควำมโตของไม ้อำยไุม ้วนัท่ีเขำ้ด ำเนินกำรตดัฟัน ฯลฯ  
ขั้นตอน 3 : ขั้นตอนการจัดการพืน้ที่บุกรุกปลูกยางพารา (ข้ันฟ้ืนฟู) 

การจัดการพืน้ที่ 

 1. พื้นท่ีในเขตป่ำสงวนแห่งชำติท่ีมีกำรก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน ้ ำตำมมติคณะรัฐมนตรีให้

เป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ำชั้นท่ี 1 และ 2 และพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์มีขั้นตอนกำรตดัฟันและกำรจดักำรพื้นท่ี ดงัน้ี 

(1) ตน้ยำงพำรำท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ 4 ปี ให้ด ำเนินกำรตดัฟันทั้งหมดแล้วเร่งปลูกไมป่้ำ

ทดแทนตำมหลกัวชิำกำร 

(2) ตน้ยำงพำรำท่ีมีอำยตุั้งแต่ 4 - 20 ปีใหด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 

 ตดัออก 60% เหลือไว ้40% (ตดั 3 แถวเวน้ 2 แถว) ตำมหลกัวชิำกำร 

 ส ำหรับพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์กำรตดัให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของลกัษณะภูมิประเทศ

และขนำดของพื้นท่ีตำมหลกัวิชำกำร ทั้งน้ี เจำ้หนำ้ท่ีอำจพิจำรณำร้ือถอนตดัฟันทั้งหมด ข้ึนอยูก่บั

สภำพพื้นท่ีและกำรพิจำรณำร่วมกนัของชุมชนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในพื้นท่ีท่ีตดัออกใหด้ ำเนินกำรปลูกไมป่้ำทอ้งถ่ินทดแทน 

 ตน้ยำงพำรำท่ีเหลืออยู่ (40%) ให้คงไวใ้นพื้นท่ีและท ำกำรปลูกไมป่้ำทอ้งถ่ินเสริม

เพื่อฟ้ืนฟูสภำพพื้นท่ีใหก้ลบัมำเป็นป่ำสมบูรณ์ 

(3) ต้นยำงพำรำท่ีมีอำยุตั้ งแต่ 20 ปีข้ึนไป หรือท่ีหมดอำยุกำรให้น ้ ำยำง ให้คงไว้

ตำมเดิม (ไม่ด ำเนินกำรตดัฟัน) และปลูกไมท้อ้งถ่ินเพื่อให้พื้นท่ีคืนสู่สภำพป่ำธรรมชำติตำมหลกั

วชิำกำรเม่ือด ำเนินกำรร้ือถอนตดัฟันแลว้ใหด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 

  ควบคุมพื้นท่ีไม่ใหมี้กำรบุกรุกซ ้ ำ 

  ไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชน์/อยูอ่ำศยั 

  ฟ้ืนฟูสภำพป่ำ/ปลูกไมป่้ำทอ้งถ่ิน 

4. ในพื้นท่ียำงพำรำท่ีเหลือ 40 % อำจใชว้ิธีปลูกกลำ้ไมป่้ำทอ้งถ่ินแซม แลว้ค่อยทยอย

ตดัออกตำมหลกัวชิำกำร 

 



 

2. พื้นท่ีในเขตป่ำสงวนแห่งชำติท่ีมีกำรก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน ้ำตำมมติคณะรัฐมนตรีให้

เป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ำชั้นท่ี 3, 4, 5 และนอกพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์มีขั้นตอนกำรจดักำรพื้นท่ี ดงัน้ี   

(1) ตน้ยำงพำรำท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ 4 ปี ให้ด ำเนินกำรตดัฟันทั้งหมดแล้วเร่งปลูกไมป่้ำ

ทดแทนตำมหลกัวชิำกำร 

(2) ต้นยำงพำรำท่ีมีอำยุตั้ งแต่ 4 - 20 ปี ให้ตัดออก 60% เหลือไว ้40% (ตดั 3 แถวเวน้ 2 

แถว) ตำมหลกัวิชำกำรในพื้นท่ีท่ีตดัออก (60%) ใหด้ ำเนินกำรปลูกไมป่้ำทอ้งถ่ินทดแทนและเม่ือได้

ด ำเนินกำรเรียบร้อยแลว้ ให้พิจำรณำด ำเนินกำรในพื้นท่ีตำมควำมเหมำะสม โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 

ดงัน้ี 

 รูปแบบ 1 หำกพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ ทั้งแปลงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมำะสมในกำรอนุรักษใ์ห้

ด ำเนินกำรปลูกไม้ป่ำท้องถ่ินท่ีเหมำะสมทดแทนเพื่อให้สภำพป่ำกลับมำเป็นป่ำท่ีสมบูรณ์ไม่

อนุญำตใหเ้ก็บหำของป่ำ (กรีดน ้ำยำงพำรำ) ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

 รูปแบบ 2 ในพื้นท่ีท่ีเหลือไว ้40% อนุญำตให้ชุมชนหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบ จำกกำร

ปฏิบัติ ตำมแผนปฏิบัติกำรเพื่อบังคับใช้กฎหมำยต่อพื้นท่ีป่ำท่ีถูกบุกรุกปลูกยำงพำรำ ขอใช้

ประโยชน์ในท่ีดิน และเก็บหำของป่ำ ตำมท่ีระเบียบและกฎหมำยก ำหนด เม่ือต้นยำงพำรำท่ี

หมดอำยุกำรให้น ้ ำยำงให้คงไวต้ำมเดิม (ไม่ด ำเนินกำรตดัฟัน) และท ำกำรปลูกไมป่้ำทอ้งถ่ินเสริม 

ตำมหลกัวชิำกำรเพื่อใหพ้ื้นท่ีคืนสู่สภำพป่ำธรรมชำติ 

- ตน้ยำงพำรำท่ีมีอำยุมำกกวำ่ 20 ปีข้ึนไป ให้คงเหลือตน้ยำงพำรำทั้งหมดโดยไม่

ตอ้งตดัฟัน และห้ำมมิให้มีกำรเขำ้ไปกรีดน ้ำยำงหรือเขำ้ท ำประโยชน์โดยเด็ดขำดและท ำกำรปลูกไม้

ป่ำทอ้งถ่ินเสริมตำมหลกัวชิำกำร เพื่อใหพ้ื้นท่ีคืนสู่สภำพป่ำธรรมชำติต่อไป 

การจัดการไม้ 

1. ไมย้ำงพำรำท่ีตดัออก และไม่สำมำรถใชเ้ป็นสินคำ้ไดจ้ดัวำงเรียงกองไวใ้ห้เป็นระเบียบ 
เพื่อป้องกนัน ้ำพดัพำในช่วงฤดูฝน 

2. ไมย้ำงพำรำท่ีตดัออก และสำมำรถใชเ้ป็นสินคำ้ไดใ้ห้น ำไปเก็บไวท่ี้หน่วยป้องกนัรักษำป่ำ
เพื่อด ำเนินกำรตำมระเบียบขอ้บงัคบั 

3. กรณีรำษฎรเจำ้ของพื้นท่ีประสงคจ์ะท ำกำรตดัไมย้ำงพำรำเอง หน่วยงำนรัฐอำจจดัให้มีกำร
อ ำนวยควำมสะดวกตำมควำมเหมำะสมและให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและแนวทำงปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง 



 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพชื มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

มี 3 ขั้นตอนหลกั 
ขั้นตอน 1 : กำรส ำรวจและจดัท ำแผนปฏิบติักำรร้ือถอนตดัฟัน(ขั้นเตรียมกำร) 
ขั้นตอน 2 : ขั้นตอนปฏิบติักำรร้ือถอนตดัฟัน (ขั้นปฏิบติักำร) 
ขั้นตอน 3 : ขั้นตอนกำรจดักำรพื้นท่ี ไม ้และแนวทำงแกไ้ขปัญหำเพื่อลดผลกระทบ (ขั้น
ฟ้ืนฟู) 

โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

   1. อส. ก ำหนดพื้นท่ีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำจำกพื้นท่ีถูกบุกรุกหลงัปี พ.ศ. 2541 

ตรวจสอบจำกแผนท่ีภำพถ่ำยทำงอำกำศสี ปี 2545 ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2541 และนอกเอกสำรสิทธิในท่ีดินทุกประเภทก่อนเป็นล ำดบัแรก ซ่ึงจะน ำเสนอให ้ผวจ. 

พิจำรณำก่อนกำรปฏิบติั 

   2. แนวทำงกำรด ำเนินกำร อส. ไดมี้กำรประชุมซกัซ้อมกำรปฏิบติัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อม

ทั้งไดก้ ำชบัให้เจำ้หนำ้ท่ีประชำสัมพนัธ์สร้ำงควำมเขำ้ใจและประสำนกบัผูน้ ำชุมชน ผูค้รอบครอง

ท่ีดินปลูกยำงพำรำ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อลดควำมแย้งกับรำษฎรในพื้นท่ีก่อนกำร

ด ำเนินกำรทุกคร้ัง เช่น กำรประชุมพิจำรณำคดักรองคนและพื้นท่ีเป้ำหมำย กำรตรวจสอบพื้นท่ี

ร่วมกนั กำรร้ือถอนตดัฟัน กำรฟ้ืนฟูสภำพป่ำตำมโครงกำรปลูกป่ำประชำอำสำ เป็นตน้ หำกมีขอ้

ปัญหำขดัแยง้ก็จะเสนอให้ คปป.จ. หรือ คปป.อ. พิจำรณำแกไ้ขปัญหำจนเป็นท่ียุติ (ตำมหนังสือ 

อส . ด่วน ท่ี สุด  ท่ี  ทส  0904.303/10513 ลว. 28 พฤษภำคม 2558 และ ด่วน ท่ี สุด  ท่ี  ทส 

0904.303/11143 ลงวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2558) 

   3. กรณีวิธีกำรตดัฟัน กำรจดักำรพื้นท่ีและไมย้ำงพำรำของกลำง นั้น ไดก้ ำหนดแนวทำงให้

หน่วยงำนปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 วธีิกำรตดัฟัน 

 (1) ตน้ยำงพำรำท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ 4 ปี ให้ด ำเนินกำรตดัฟันทั้งหมดแลว้เร่งปลูกไมป่้ำ
ทดแทนตำมหลกัวชิำกำร 

 (2) ตน้ยำงพำรำท่ีมีอำยตุั้งแต่ 4 -20 ปีใหด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 
     - ตดัออก 60% เหลือไว ้40% (ตดั 3 แถวเวน้ 2 แถว) ตำมหลกัวชิำกำร 
     - ส ำหรับพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ กำรตดัให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของลกัษณะภูมิ



 

ประเทศและขนำดของพื้นท่ีตำมหลกัวิชำกำร ทั้งน้ี เจำ้หน้ำท่ีอำจพิจำรณำร้ือถอนตดัฟันทั้งหมด 
ข้ึนอยูก่บัสภำพพื้นท่ีและกำรพิจำรณำร่วมกนัของชุมชนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     - ในพื้นท่ีท่ีตดัออกใหด้ ำเนินกำรปลูกไมป่้ำทอ้งถ่ินทดแทน 
     - ตน้ยำงพำรำท่ีเหลืออยู ่(40%) ใหค้งไวใ้นพื้นท่ีและท ำกำรปลูกไมป่้ำทอ้งถ่ินเสริม

เพื่อฟ้ืนฟูสภำพพื้นท่ีใหก้ลบัมำเป็นป่ำสมบูรณ์ แลว้ทยอยตดัตน้ยำงพำรำท่ีเหลือ 40% ออกจนหมด 
(3) ต้นยำงพำรำท่ีมีอำยุตั้ งแต่ 20 ปีข้ึนไป หรือท่ีหมดอำยุกำรให้น ้ ำยำง ให้คงไว้

ตำมเดิม (ไม่ด ำเนินกำรตดัฟัน) และปลูกไมท้อ้งถ่ินเพื่อให้พื้นท่ีคืนสู่สภำพป่ำธรรมชำติตำมหลกั
วชิำกำร 

3.2 กำรจดักำรพื้นท่ีและไม ้

3.2.1 เม่ือด ำเนินกำรร้ือถอนตดัฟันแลว้ใหด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 
(1) ควบคุมพื้นท่ีไม่ใหมี้กำรบุกรุกซ ้ ำ 
(2) ไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ท ำประโยชน์/อยูอ่ำศยั 
(3) ฟ้ืนฟูสภำพป่ำ/ปลูกไมป่้ำทอ้งถ่ิน 
(4) ในพื้นท่ียำงพำรำท่ีเหลือ 40 % อำจใชว้ิธีปลูกกลำ้ไมป่้ำทอ้งถ่ินแซม แลว้

ค่อยทยอยตดัออกตำมหลกัวชิำกำร 
3.2.2 ไมย้ำงพำรำท่ีตดัออก เบ้ืองตน้ควรจดัวำงเรียงกองไวใ้ห้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกนั

น ้ำพดัพำในช่วงฤดูฝน 
เป้าหมายผลผลติของกรมป่าไม้ : ทวงคืนพื้นท่ีป่ำประมำณ  100,000ไร่ 
เป้าหมายผลผลิตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช : ทวงคืนพื้นท่ีป่ำ เน้ือท่ี  120,000 
ไร่ ภำยในปี 2558-2559 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กรมป่ำไม ้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพนัธ์ุพืช 

1. พื้นท่ีป่ำไม่ถูกบุกรุกเพิ่มข้ึน 
2. ไดพ้ื้นท่ีป่ำผนืป่ำกลบัคืนมำ 
3. เกิดควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำง
หน่วยงำน และบูรณำกำรทรัพยำกรทำงกำร
บริหำรร่วมกันให้บงัเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
แก่ทำงรำชกำร 

 

1. ดูแลรักษำป้องกนัพื้นท่ีป่ำอนุรักษท่ี์คงสภำพ
อยู่ไม่ให้ ถูกบุกรุกท ำลำย หรือยึดถือครอง
เพิ่มเติมเพื่อใหค้งควำมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ 
2. สำมำรถด ำเนินกำรยึดคืนพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ท่ี
ถูกบุกรุกปลูกยำงพำรำกลับคืนมำเป็นของรัฐ
เพิ่มประสิทธิภำพของกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยใน
พื้นท่ีป่ำอนุรักษท่ี์ถูกบุกรุกปลูกยำงพำรำ  



 

ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ 

กรมป่ำไม ้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพนัธ์ุพืช 

ไดพ้ื้นท่ีป่ำกลบัคืนมำ 

 

สำมำรถทวงคืนพื้ น ท่ี ป่ ำ ท่ี ถูก บุก รุกป ลูก
ยำงพำรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพื้ น ท่ี
เป้ำหมำยทั้งหมด  

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

1. กำรต่อตำ้นของผูเ้สียผลประโยชน์และนำยทุนท่ีบุกรุกพื้นท่ีป่ำ 
2. กำรออกมำต่อตำ้นนโยบำยของรัฐบำลจำกกลุ่มองคก์รภำคเอกชน 
3. ปัญหำควำมขดัแยง้ระหวำ่งเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐกบัรำษฎรในพื้นท่ี 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

1. ส านักป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นำยเฉลิมเกียรติ สุดสำคร ต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรส่วนยุทธกำรดำ้นป้องกนัและ

ปรำบปรำม 
โทรศัพท์ : 0 2561 4292 ต่อ 5839 โทรสาร : 0 2579 5967    
E-mail :  sudsakorn.49@hotmail.com  

2. ส านักป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพชื 
    2.1 ผู้รับผดิชอบโครงการ : นำยสมศกัด์ิ  ภู่เพช็ร์ 

ต าแหน่ง : ผูอ้  ำนวยกำรส่วนยทุธกำรดำ้นป้องกนัและปรำบปรำม 
2.2 ผู้รับผดิชอบโครงการ : นำยเกียรติศกัด์ิ  วงัวล ต ำแหน่ง นกัวชิำกำรป่ำไมช้ ำนำญกำร 
โทรศพัท ์: 0 2561 0777 ต่อ 1333 1338 โทรสำร : 0 2579 5266   
E-mail : Protection_303@hotmail.co.th 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 โครงการจัดทีด่ินท ากินให้ชุมชนในพืน้ที่ป่าชายเลน 

ประเภท    ต่อเน่ือง   เร่ิมตั้งแต่ปี                    ถึงปี                         . 

      ใหม่              เร่ิมปี    2559     ถึงปี       2563        .                          

สาระส าคัญ : ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล ไดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ โดยกำรจดัท ำแนวเขตท่ีดินของรัฐให้มีควำมชดัเจน รวมทั้งเร่งรัดกระบวนกำรพิสูจน์สิทธิ
กำรถือครองท่ีดินน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ประกอบกำรบริหำรจดักำร และปรับปรุงกฎหมำยให้
ทนัสมยัเพื่อสร้ำงบรรทดัฐำนในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม โดยเฉพำะ
ในพื้นท่ีป่ำตน้น ้ำและพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีควำมส ำคญัเชิงนิเวศ  

ในปี พ.ศ. 2559 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ไดรั้บจดัสรรงบประมำณ จ ำนวน 10,845,000 
บำท เพื่อจดัท่ีดินท ำกินให้ชุมชนในพื้นท่ีป่ำชำยเลน ในจงัหวดันครศรีธรรมรำช จ ำนวน 27,000 ไร่  
โดยด ำเนินกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีดีและกำรมีส่วนร่วมกบัประชำชนในพื้นท่ี เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด
กำรถ่ำยโอนทรัพยสิ์นของรัฐไปยงักลุ่มผูมี้อิทธิพลหรือผูท่ี้ตอ้งกำรแสวงผลหำประโยชน์ และให้
กำรจดัท่ีดินท ำกินเป็นดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป   
วตัถุประสงค์  

1. เพื่อใหก้ำรจดักำรท่ีดินเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ แกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎร 
2. เพื่อพฒันำศกัยภำพกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและย ัง่ยืน รวมทั้งช่วย

อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยำกรป่ำชำยเลน 
งบประมาณ : จ ำนวน 10,845,000 บำท 

พืน้ทีด่ าเนินการ : จงัหวดันครศรีธรรมรำช พื้นท่ี 27,000 ไร่ 

วธีิด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 

 ด ำเนินกิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
(1) ส ำรวจ รวบรวมขอ้มูล และจดัหำพื้นท่ีเบ้ืองตน้ตำมหลกัเกณฑ ์ใชเ้ทคนิคระบบ

สำรสนเทศภูมิศำสตร์ โดยน ำขอ้มูลมำซอ้นทบักนั (overlay) 
(2) ส่งมอบขอ้มูลท่ีจะจดัท่ีดินท ำกินใหค้ณะอนุกรรมกำรจดัหำท่ีดิน 
(3) วเิครำะห์ขอ้มูลและจดักลุ่มท่ีดิน หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรจดัท่ีดินพื้นท่ีป่ำชำยเลนตำม

นโยบำยคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ พร้อมทั้งส ำรวจ ตรวจสอบ จดัท ำขอ้มูลท่ีดิน และ
แผนท่ีขอบเขตท่ีดิน 
ป่ำชำยเลน 



 

(4) จดัท ำบญัชีค่ำพิกดัและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน รวมทั้งรังวดัแปลงท่ีดินดว้ยเคร่ืองรับ
สัญญำณดำวเทียม (GNSS) 

(5) ติดตำม/ตรวจสอบกำรจดัท่ีดินกินใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไข 
 จดัซ้ือจดัจำ้ง 

จดัซ้ือ (เคร่ืองหำพิกดัสัญญำณดำวเทียม GPS ควำมละเอียดสูง) งบประมำณ 7,500,000 บำท   
เป้าหมายผลผลติ : ด ำเนินกำรจดัท่ีดินท ำกินใหชุ้มชน (จงัหวดันครศรีธรรมรำช) จ ำนวน 27,000 ไร่ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีฐำนขอ้มูลท่ีดินและกำรใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่ำชำยเลน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือและกลไก

กำรบริหำรจดักำรท่ีดินทำงทะเลและชำยฝ่ังอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2. ลดควำมขดัแยง้ระหว่ำงภำครัฐกบัชุมชน โดยชุมชนไดรั้บกำรจดัท่ีดินท ำกินตำมระเบียบ

อยำ่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวดัผลส าเร็จโครงการ 
เชิงปริมำณ : ส ำรวจ รังวดั จดัท ำขอ้มูลแผนท่ีในพื้นท่ีเป้ำหมำย จ ำนวน 27,000 ไร่  

เชิงคุณภำพ : ประชำชนมีควำมพึงพอใจและมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินในพื้นท่ีป่ำชำยเลน ร้อยละ 80 
ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม : -ไม่มี-  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ : ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

ช่ือ-สกุล ผูรั้บผดิชอบโครงกำร : นำยชยัวฒัน์  จิตกลำ้ 
ต ำแหน่ง : ผูอ้  ำนวยกำรส่วนจดักำรท่ีดินป่ำไมแ้ละอนุญำตกำรใชป้ระโยชน์ 

      โทรศพัท ์: 0 2141 4698 โทรสำร : 0 2143 7905  
E-mail : mangrove.analysis@gmail.com 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ นำงสำวขวญัจิรำ  แกว้ปำน 
วนั เดือน ปีเกิด 7  พฤษภำคม  2522 
สถำนท่ีเกิด จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 
วฒิุกำรศึกษำ เศรษฐศำสตรบณัฑิต (กำรเงิน)  

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต (เศรษฐศำสตร์เกษตรและทรัพยำกร) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์   
ต ำแหน่งหนำ้ท่ี นกัวเิครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบติักำร 
กำรท ำงำนปัจจุบนั 
 

ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
92  ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 

 
 
 

 


