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รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

ที่ปรึกษา  คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
   เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (นางรวีวรรณ  ภูริเดช) 
   รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   (นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์) 
 

คณะผู้จัดท า  นายประเสริฐ ศิรินภาพร   ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
นางพรทิพย์  จัยสิน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและ 

แผนการบริหารกองทุน 
นางอัศนี  กุลประดิษฐ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
นายวรศักดิ์  พ่วงเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   นางรสริน  อมรพิทักษ์พันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
   นางรพีพร  ขันโอฬาร   หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการและประสานเครือข่าย 

นางสาวสุธาสินี  ปรากฏชื่อ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นางนวรัตน์  รุ่งศรีรัตนวงศ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางสาวสุรางคนางค์  ทุมรัตน์  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางสาวนิชนันท์  ทัดแก้ว เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
นางสาวณัฐนันท์  ทะแดง เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานนโยบายและแผน 

การบริหารกองทุน 
นางสาวกิตติญา  กฤติยรังสิต เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
นายรัชชกิตติ์ สตางค์มงคล   หัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนโยบาย

       ภาครัฐ/ผู้แทนจาก บมจ. กรุงไทยง 
นายวรัชญ์ เพชรร่วง  ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนาระบบเงินนอก

 งบประมาณ/ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง 
 

แหล่งข้อมูล  ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
   กรมบัญชีกลาง 
   บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 

การอ้างอิง  ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม. ๒๕๖๐ 
 รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐. กรุงเทพฯ. ๓๖ หน้า 
 
พิมพ์เมื่อ  สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
จ านวนหน้า  ๓๖ หน้า 
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โดยส านักงานกองทุนสิง่แวดล้อม 



ก 

ค าน า 
 

กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ

กองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

ของรัฐ มาตรา ๒๐-๒๒ ที่ได้ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือให้มีการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ความคุ้มค่า โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและ

ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งเป็นไปตามการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐  

ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ก าหนดให้มีการวัดระดับความส าเร็จ 

ในการด าเนินงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงคัดเลือกโครงการ

เพ่ือใช้จัดท าการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการตามแนวทางการประเมิน 

ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก

งบประมาณได้ร่วมกันก าหนดไว้ เพ่ือรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

โดยแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕-

๒๕๕๙ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ รายงานการประเมินความคุ้มค่า

ดังกล่าว เป็นผลการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ในการทบทวนภารกิจ/โครงการ และงบประมาณด าเนินการ  

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะ

ต่อไป รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ ตอบสนอง 

ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน อันจะน าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของกองทุน

สิ่งแวดล้อม ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม  

 

ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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 หน้า 

ค าน า           ก 

สารบัญ           ข 

สารบัญภาพ           ค 

สารบัญตาราง          ง 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 ๑.๑ ความเป็นมา ๑๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่าฯ ๒๒ 

บทที่ ๒ ข้อมูลภาพรวมของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๓ 

๒.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ๓ 

๒.๒ องค์กรและกลไกการบริหารกองทุนฯ ๔ 

๑) คณะกรรมการบริหารกองทนุสิ่งแวดล้อม     ๔ 

๒) องค์กรและกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน     ๕ 

๓) องค์กรตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม      ๕ 

๒.๓ แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ๘ 

๒.๔ กฎหมาย/ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง      ๑๑ 

๒.๕ ขอบข่ายของกิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน   ๑๑ 

๒.๖ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี       ๑๒ 

๒.๗ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิต     ๑๓ 

 ที่น ามาประเมินความคุ้มค่า 

บทที่ ๓ กรอบการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๔ 

๓.๑ การทบทวนผลผลิต ๑๔ 

๓.๒ การก าหนดตัวชี้วัด ๑๕ 

บทที่ ๔ ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๙ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ๑๙ 

๔.๒ กิจกรรมหลัก ๑๙ 

๔.๓ สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด  ๒๐ 

๔.๔ ผลการด าเนินงาน ๒๑ 

บทที่ ๕ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจในภาพรวม  ๒๖ 

และแผนการด าเนินการในอนาคต 

ภาคผนวก   ๒๘ 



ค 

สารบัญภาพ 

  

ภาพที ่ หน้า 

ภาพที่ ๑ แผนภาพองค์กรและกลไกการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม    ๗ 

ภาพที่ ๒ แผนผังโครงสร้างส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม     ๘ 

ภาพที่ ๓ แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙      ๑๐ 

(ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)  

ภาพที่ ๔ แผนการเบิกจ่ายงบบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๑๒ 

ภาพที่ ๕ แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดในปีบัญชี ๒๕๕๙      ๑๕ 
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สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางท่ี 

ตารางที ่๑   ผลผลิตและแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือการประเมิน    ๑๔ 

ตารางท่ี ๒ แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าตัวชี้วัด      ๑๕ 

ตารางท่ี ๓ การก าหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล    ๑๗ 

ตารางท่ี ๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙           ๒๐ 

 

 

 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ห น้ า |๑ 

 

บทที่ ๑ บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมา 

การด าเนินงานของภาครัฐในปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ภาครัฐ
จ าเป็นต้องปรับตัว และมีวิธีการบริหารที่ตอบสนองทันต่อสถานการณ์ โดยภาครัฐมีแนวความคิดเกี่ยวกับ
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป จากการควบคุมและด าเนินการเอง 
มาเป็นก ากับดูแล และอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  มีคุณภาพ นอกจากนี้  
การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนไปด้วย จากเดิมที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และหลักเกณฑ์ข้อบังคับ เป็นการให้ความส าคัญกับภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (Performance Based 
Accountability) มากขึ้น กับการปรับบทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้
ผลงาน (Performance) ที่เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการ 
ที่หลากหลายของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถองค์กรภาครัฐให้อยู่รอดท่ามกลาง
ความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้น ภาครัฐจึงได้น าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) ในรูปแบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management –RBM)  
มาใช้เพ่ือการบริหาร ที่มุ่งเน้นการบริหารแบบมืออาชีพ ยึดหลั กการด าเนินงานที่มีมาตรฐาน และมี 
วิธีวัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุมผลผลิต และความประหยัดในการใช้ทรัพยากร ให้ความส าคัญกับ 
ภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (Performance Based Accountability) มากขึ้น โดยมุ่งประเมินผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการบริหารงานที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างประหยัด (Economy)  
เกิดความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
รวมทั้งให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ระบบราชการมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

โดยมีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้มีการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานของ

ระบบราชการไทย ให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล โดยสาระส าคัญตามมาตรา ๒๒ ของ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ สามารถ 

ก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าได้ ดังนี้ 

“การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการด าเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ 

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลส าเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน

และสังคม ทั้งที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้” 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า  

มุ่งให้ส่วนราชการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจด้วยตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือ :  

(๑) ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์

ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด 

(๒) เป็นข้อมูลส าหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมในการทบทวนจัดล าดับความส าคัญในการเลือก

ปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจ (Self-improvement) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

(๓) เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป  

(Self-control) 
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บทที่ ๒ ข้อมูลภาพรวมของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 

“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือเป็นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

และรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู ้ก่อให้เกิดมลพิษ  

เป็นผู้จ่ายโดยให้การสนับสนุนเงินทั้งในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู ้

กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยในระยะเริ่มแรกรัฐบาล 

ได้อนุมัติเงินจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ๔,๕๐๐ ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิตอีก ๕๐๐ ล้านบาท งบประมาณแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๓๘ จ านวน ๑,๒๕๐ ล้านบาท  

และได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for 

International Cooperation: JBIC) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จ านวน ๒,๗๑๘ ล้านบาท นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท และ ๑๐๐ ล้านบาท ตามล าดับ รวมถึง    

ในแต่ละปีกองทุนสิ่งแวดล้อม มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการเก็บค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการด าเนินการระบบ       

น้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกลไกทางการเงินส าหรับให้การสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยให้
การสนับสนุนเงินทั้งในรูปของเงินอุดหนุน และเงินกู้  

วิสัยทัศน์ 
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนที่ยั่งยืน สนองตอบต่อทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้เกิด 

ความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

พันธกิจ 
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือจูงใจให้ทุกภาคส่วนร่วมด าเนินงานรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามกรอบนโยบายและแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ห น้ า |๔ 

 

๒.๒ องค์กรและกลไกการบริหารกองทุนฯ 
๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดองค์กร
และกลไกการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ จ านวน ๒ ชุด ดังนี้ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการในระดับนโยบายที่มีหน้าที่ก ากับการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เป็นกรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 

๒๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรม  
การปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดี  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่ง ตั้งเป็นกรรมการ  
และเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ตามกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๓ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน 
(๓) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และวิธีด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน 

ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง 
และผู้จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 

(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน 
(๕) ก าหนดระยะเวลาช าระเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) รวมทั้ง 

อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(๖) ก าหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์ส าหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับ ส่งเข้า

กองทุนตามมาตรา ๙๓ 
(๗) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
การก าหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ห น้ า |๕ 

 

คณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อมอาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ เ พ่ือพิจารณา 
และปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจะมอบหมายก็ได้ 

ปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่
กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวม ๒ คณะ คือ ๑) คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการมลพิษ 

๒) องค์กรและกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าหน้าที่โดยส านักงานกองทุน

สิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  

ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่โดย 
- กรมบัญชีกลาง โดยกองก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ .อยู่ภายใต้ 

การด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง ท าหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม และเป็น
ผู้จัดการเงินให้แก่โครงการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรเอกชน  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ  
ท าสัญญากู ้จ่ายเงินกองทุนให้กับผู้กู้ รับช าระหนี้คืนให้กับกองทุนและรับผิดชอบในหนี้สูญ และมีหน้าที่จัดสรร
เงินกู้ท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย อากาศเสีย ระบบก าจัด
ของเสียหรือตดิตั้งอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันมลพิษในสถานประกอบการตนเอง  

๓) องค์กรตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ การจ่ายเงินกองทุน 
โดยกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดท างบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเพ่ือให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ส าเนาส่ งส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเม่ือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ให้รายงาน
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมทราบ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ด าเนินงานตามระเบียบดังกล่าวเป็นประจ า  
ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

- คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง  
โดยกรมบัญชีกลาง มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) .คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณ ตามที่กระทรวงการคลัง
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เสนออย่างเคร่งครัดโดยการน าระบบประเมินผลการด า เนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากลและมี 
การก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) มาใช้ เพ่ือวัดด้านประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนเป็นประจ าทุกปี 

(๒) .กรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณ ร่วมกับบริษัท 
ที่ปรึกษาในการด าเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียน และหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน จะร่วมกันพิจารณา
ก าหนดเกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน หลังจากนั้น 
จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลัง กับหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนนั้น 
เพ่ือด าเนินการตามระบบประเมินผลต่อไป  

ดังปรากฏความเชื่อมโยงขององค์กรและกลไกการบริหารกองทุนฯ ทั้ งในส่วนของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม องค์กรและกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และองค์กรตรวจสอบ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ในภาพที่ ๑ 
 



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ห น้ า |๗ 

 

                 
   ย     . . .  ง   ิม     ก  ค      ิ ง      ม   ง   ิ  . .     

          
 .     ย           ิ ย  -       
 .     ง  ข  ิก       กง    ย  ย          ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม -    ก  มก  
 .         ก มค  ค มม  ิ  –    ก  มก  
 .         ก ม  ง   ิมค      ิ ง      ม
5.         ก ม  ง   ิมก   กค  ง   ง ิ   -    ก  มก  
 .         ก ม ย   ิก       ง ม  ง -    ก  มก  
 .         ก ม   ม ย -    ก  มก  
8.              กง    ม   -    ก  มก  
 .         ก ม  งง        ก  ม -    ก  มก  
  .   ย      ข     ย  -    ก  มก  
  .   ย   ิ     ยม  ย    -    ก  มก  
  .   ย ิ          ย –    ก  มก  
  .   ง            ิ    –    ก  มก  
  .                 กง    ย  ย          ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม -    ก  มก       ข   ก  
 5.                 กง    ย  ย          ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม –    ก  มก           ย  ข   ก  

             
 .  ิ     ค  ม  ม   ม      ค ิค ิ  ก   ก   งิ  ก  ค  ม       ก    ิ      ก   ค งก      ก     ก   
    ม  ิ    ม   ง    ข  คิ        ก  ก   ิ     ข งค  ก  มก  ก ง    ิ ง      ม
 .       ข             ก ก     ิ  ก       ง     ข  ก           ค งก      ก     ก  ม  ิ 
 .    ง   งค     ง       ม        มค          ิ   ิง                    ม   ม ย
 .   ิ   ิ         ม         ม   ม ย  กค  ก  มก  ก ง    ิ ง      ม

          
 .     ย        ง ข -       
 .     ง  ข  ิก       กง    ย  ย          ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม -    ก  มก  
 .         ก ม  ง   ิมค      ิ ง      ม -    ก  มก  
 .         ก     ง ก        ก    -    ก  มก  
5.         ก ม   ย     ง   ิ                      -    ก  มก  
 .         ก ม    ย ก   ง         ย   ง -    ก  มก  
 .              กง    ม   -    ก  มก  
8.         ก ม    ย ก      -    ก  มก  
 .         ก ม    ม  -    ก  มก  
  .   ย      ย   ค ิ   ย  ง  -    ก  มก  
  .   ง    ค            ิ  -    ก  มก  
  .   ง   ก     ย         ก   -    ก  มก  
  .                 กง    ย  ย          ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม -    ก  มก       ข   ก  
  .                 กง    ย  ย          ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม –    ก  มก           ย  ข   ก  

             
 .  ิ     ค  ม  ม   ม     ิ  ก   ก   งิ  ก  ม        ม   ค  ม         ข ง ค งก      ก     ก      ย ก 
         ม   ิ    ิ ง      ม   ม   ง    ข  คิ        ก  ก   ิ     ข งค  ก  มก  ก ง    ิ ง      ม
 .       ข             ก ก     ิ  ก       ง     ข  ก           ค งก      ก     ก      ย ก 
       ม   ิ    ิ ง      ม
 .    ง   งค     ง       ม        มค          ิ   ิง                    ม   ม ย
 .   ิ   ิ         ม         ม   ม ย  กค  ก  มก  ก ง    ิ ง      ม

                              
 งค ก ก  ก      

             
 .  ิ            งิ ก ง             มกิ ก     ก          ม       
 . ก        ก ก     ง     ข      ย     ิ  ก  ข           ข ก  ย ม งิ ก ง   
 . ก          ย  ก  ย ก                   ิ       ิ ง  ข ง      ก  ก ง     มม           
    ม               ิ  ก        ง        งค  ก  มก  ก ง    ก ม     ก  ง          ก  
    ก ง     มม           ม       
 .   ง     ย ก      งิ      ิก   ย งิ ก ง   
5. ก       ย           งิ    ก  ย ม  กก ง     มม                       ม   ง       ก    ย
          ก   ก    มค  ม            ม   ม
 . ก                    ก ก          ก    ก ง ิค    ิก     ค        ง ข  ก ง      มม       
 .         ยง  ก        ย งิ ข งก ง          ค  ก  มก   ิ ง      ม   ง   ิ   ม   ค  ก  มก  
     ิ ง      ม   ง   ิก     
8.   ิ   ิก          ม   ก                      ิ   

    ก  ก          ย   ม ข    . ข    .      ข    .    ก  ก          งก       ิ ง         ิ   ิ
         ม ข    .      ข   5. ข งค  ก  มก  ก ง        ง      ค  ม         กค  ก  มก  
 ิ ง      ม   ง   ิ

 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          
 .       ก     ง    ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม -       ก  มก  
 .       ก     ง ก        ก    - ก  มก  
 .     ข  ิก  ค  ก  มก       ก       กิ      งคม   ง   ิ - ก  มก  
 .           ยก       กง    ม   - ก  มก  
5.     ิ   ก มก   กค  ง - ก  มก  
 .     ิ   ก ม     ก  ง - ก  มก  
 .     ิ   ก ม ย   ิก       ง ม  ง - ก  มก  
8.     ิ   ก ม  งง        ก  ม – ก  มก  
 .     ิ   ก ม      ก  ม          ก    ม  ง    – ก  มก  
  .   ิ   ก มค  ค มม  ิ  - ก  มก  
  .   ิ   ก ม  ง   ิมค      ิ ง      ม - ก  มก  
  .   ย           ิ ย  - ก  มก       งค     ิ 
  .   ย        ง ข - ก  มก       งค     ิ  
  .   ง   ก ย         ข ม     ิ - ก  มก       งค     ิ  
 5.   ยม  ิ   ิ ิ       - ก  มก       งค     ิ  
  .   ย ย ิ  ม  ก   ิ  - ก  มก       งค     ิ  
  .   ข  ิก       กง    ย  ย          ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม  - 
      ก  มก       ข   ก  

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๕ คน ต้องเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
พิจารณาแต่งต้ัง

คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อม
 งค ก   ิ   

•   ยก   ม     –       
•     ก     ง    ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม -   ข   ก  

• ม          -    ม    ก   ง งิ 
• ม             ม  กิ  5          ค งก  
     ก กิ                      ค  ก  มก  

 ิ ง      ม   ง   ิ ิ            

                      
                           

(๑) ให้ส่วนราชการ หรือ อปท. ส าหรับลงทุนและ
    ด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือก าจัดของเสียรวม
(๒) ให้ อปท. หรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพ่ือจัดหาระบบบ าบัด

อากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย
(๓) ให้เอกชนกู้ยืม
(๔) เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนเพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
     ส่ิงแวดล้อม
(๕) เป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน

               . . .  ง   ิม     ก  ค     
 ิ ง      ม   ง   ิ  . . 5 5 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 ผู้จัดการกองทุนในส่วนเงินกู้

กรมบัญชีกลาง
 ผู้จัดการกองทุนในภาพรวม 
 ผู้จัดการกองทุนในส่วนเงินอุดหนุน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
                        
                 

• ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง

 องคก์รตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม

 
ภาพที่ ๑ แผนผังองค์กรและกลไกการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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หมายเหตุ ๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมมีพนักงานกองทุนปฏิบัติงาน ณ กรมบัญชีกลาง รวม ๔ คน 
  ๒. จ านวนข้าราชการ เป็นจ านวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้นๆ 

ภาพที่ ๒ แผนผังโครงสร้างส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  
 
๒.๓ แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ และท าให้องค์กรบริหารและหน่วยปฏิบัติได้มีกรอบทิศทาง เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเป็นกลไกทางการเงินในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  

ข้าราชการ (๑) 

 

กลุ่มงาน

นโยบายและ

แผนการ

บริหาร

กองทุน 
 

ข้าราชการ (๔) 

ลูกจ้างประจ า (-) 

พนักงานกองทุน (๔) 

 

กลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

 

 

 
 

ข้าราชการ (๑) 

ลูกจ้างประจ า (๑) 

พนักงานกองทุน (๓) 

กลุ่มงาน 

อ านวยการ

และประสาน

เครือข่าย 

 
 

ข้าราชการ (๓) 

ลูกจ้างประจ า (-) 

พนักงานกองทุน (๕) 

กลุ่มงาน 

ติดตามและ

ประเมินผล 

 

 
 

ข้าราชการ (๓) 

ลูกจ้างประจ า (-) 

พนักงานกองทุน (๔) 

กลุ่มงาน

วิเคราะห์

โครงการด้าน

สิ่งแวดล้อม 

 
 

ข้าราชการ (๔) 

ลูกจ้างประจ า (-) 

พนักงานกองทุน (๔) 

กลุ่มงาน

วิเคราะห์

โครงการด้าน

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
 

ข้าราชการ (๓) 

ลูกจ้างประจ า (-) 

พนักงานกองทุน (๔)  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารองค์กรและการบริหารภายใน 

มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เป็นองค์กรทางการเงินเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
ที่มีมาตรฐาน เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับจากสาธารณะ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงการบริหารจัดการให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีความรวดเร็ว คล่องตัว และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  
ซึ่ งครอบคลุมไปถึ งการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที่ จ า เป็นและเกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการก าหนด
นโยบายและการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และความจ าเป็น
เร่งด่วน รวมทั้งจะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร .ที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพฤติกรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการท างาน 
เพ่ือสังคม และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจแก่บุคลากรในฐานะที่ เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารเงินกองทุน 
มุ่งเน้นการพัฒนา กระบวนการบริหารเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับแหล่งเงินของ
กองทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่สมทบเข้าสู่กองทุนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการศึกษาและ
พัฒนามาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม เพ่ือจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งจากผู้ได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: 
BPP) หรือผู้ที่ก่อปัญหามลพิษ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) ตลอดจน 
หลักการ ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) เพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส าหรับด้านการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จะมุ่งเน้นการใช้
จ่ายเงินเชิงรุก เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤติ  โดยการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนัก การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยด้าน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการของประเทศ 
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 ภาพที่ ๓ แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ส าหรับปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนที่ยั่งยืน สนองตอบต่อทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม  
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  
การบริหารองค์กรและการบริหารภายใน 
เป้าประสงค์ 
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรทางการเงิน
เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อมั่น
และยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัด 
๑. กองทุนสิ่งแวดล้อม มีระบบบริหาร

จัดการที่เป็นมาตรฐาน 
๒ .  กอ งทุ น สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม เ ป็ น อ งค์ ก ร 

ที่ ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :  
ด้านการบริหารเงินกองทุน 
เป้าประสงค์ 
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนหมุนเวียนที่
มีความมั่นคงและย่ังยืน 
ตัวช้ีวัด 
๑. แผนพัฒนาทุนหมุน เวียนกองทุน

สิ่งแวดล้อม 
๒. รายงานผลการประเมนิทนุหมนุเวียน 

กองทุนสิ่งแวดลอ้มในภาพรวม  
อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า ๔ จากระดับ
สูงสุด ๕ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : 
การส่งเสริมเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร 
เป้าประสงค์ 
จัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อจู งใจให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามาร่วมด าเนินงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน 
ตัวช้ีวัด 

จัดสรรเงินเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ ๙๘ 
ของแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี และเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
๑๐ ต่ อ ปี  ตลอดระยะ เวลาของแผนแม่บทกองทุนฯ  
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
ร่วมด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

๑. การเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรและ 
ธรรมาภิบาล 

๒. การสร้างกระบวนการบริหารจัดการและการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

๓. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นให้แก่องค์กรและบุคลากร 

๔. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 

๑. การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อตอบสนอง 
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๒.การแสวงหาแหล่ ง เ งิน เข้ ากองทุน 
เ พื่ อ ตอ บสน องการ แก้ ไ ข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์และพัฒนาการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๔. ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บสนุ น ง านอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ส่ ง เสริมและสนับสนุนการ เสริมสร้ างศักยภาพกลไก 
การจัดการสิ่งแวดล้อมระดับพ้ืนที่  

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  

๗. การสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนทุกระดับ  
๘. ส่งเสริมการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศ  
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กองทุนสิ่งแวดลอ้ม ยึดมั่นหลกั 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ส่งเสริมและสนบัสนนุทางการเงินแก่ทกุภาคสว่น 
เพื่อให้มีการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

กล
ุ่มผ

ู้มสี
่วน

ได้
ส่ว

นเ
สีย

 ๑. ส านักงานกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 

๒. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๓. คณะกรรมการประเมินผลการ

ด าเนนิงานทุนหมนุเวียน 

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชกีลาง 

๑. ส านักงานกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 

๒. กรมบัญชกีลาง ในฐานะผู้จัดการกองทุน 

๓. บมจ. ธนาคารกรงุไทย ในฐานะ

ผู้จัดการกองทนุ 

๔. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๕. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน

ทุนหมนุเวียน กระทรวงการคลัง  

โดยกรมบญัชีกลาง 

๑. ส านักงานกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 
๒. กรมบัญชกีลาง .ในฐานะผู้จัดการกองทุน 
๓. บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน 
๔ กลุ่มเป้าหมายตามมาตรา ๒๓(๑) และ (๒) ได้แก่  

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืรฐัวิสาหกิจ 
๕. กลุ่มเป้าหมายตามมาตรา ๒๓(๓) ภาคเอกชน 
๖. กลุ่มเป้าหมายตามมาตรา ๒๓(๔) ได้แก่ ส่วนราชการ/ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่/ องคก์รเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม/ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) / สภาองคก์รชมุชน/ 
องค์การมหาชน/ สถาบันการศึกษา/ คณะกรรมการหมู่บ้าน 

กองทุนสิ่งแวดลอ้มเป็นกองทุนหมนุเวียนที่

มีความมัน่คงและย่ังยืน 
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๒.๔ กฎหมาย/ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ควบคุม และ

บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นระยะๆ และที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้ 
๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๒ 

และมาตราอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอ

จัดสรร และขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน  

การรับเงิน และเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลา 

การปลอดการช าระคืนเงินต้น ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลา 

การปลอดการช าระคืนเงินต้น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

๗) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค า
ขอรับเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๒.๕ ขอบข่ายของกิจกรรมท่ีกองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน 
๑) เงินอุดหนุนส าหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและ

ด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้ อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย ตามมาตรา ๒๓ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒) เงินกู้ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย
หรือน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจนั้นตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓) เงินกู้ส าหรับภาคเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย  
หรือน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพื่อการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือ
การด าเนินกิจการของตนเองตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
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๔) เงินกู้ส าหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือ
ก าจัดของเสียตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕) เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
  ๖) ค่าใช้จ่ ายในการบริหารจัดการกองทุนสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๕) แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

๒.๖ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๙ 

กองทุนสิ่งแวดล้อมก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น 

๑๒,๘๔๘,๙๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น  

๑) งบด าเนินงาน    ๖,๑๔๖,๑๐๐ บาท 

๒) งบบุคลากร    ๕,๙๑๐,๓๐๐ บาท 

๓) งบลงทุน        ๑๙๒,๕๐๐ บาท 

๔) งบรายจ่ายอื่น       ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 
ภาพที่ ๔ แผนการเบิกจ่ายงบบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๒.๗ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่น ามาประเมินความคุ้มค่า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อมด าเนินการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ

ภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์    

กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่น ามาประเมินความคุ้มค่า ดังนี้ 

๑) เป้าประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม: ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินแก่ทุกภาคส่วน

เพ่ือให้มีการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

๒) เป้าประสงค์ของส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม : บริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม  

(ตามระเบียบข้อก าหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ให้สามารถด าเนินการได้ 

ตามวัตถุประสงคข์องกองทุนฯ 

๓) ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้

จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไว้ คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม 

- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีความต่อเนื่องจากกรอบ
แนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ โดยค านึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นการสมประโยชน์ (Win-
Win) ต่อการพัฒนาในหลายมิติทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ ๓ กรอบการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
๓.๑ การทบทวนผลผลิต 

จากการทบทวนผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุ้มค่าฯ และก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณา
ความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยมีผลการทบทวนผลผลิตที่จะน ามาใช้ประเมินความคุ้มค่าฯ ได้ดังนี้ 

 ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” 
“ประเมินประสิทธิภาพ” และ “ประเมินผลกระทบ” 

ผลผลิต :  การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธ์ที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักท่ีสามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้ 
(๑) การด าเนินงานด้านการเงิน 
(๒) การด าเนินงานด้านปฏิบัติการ 
(๓) การด าเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การทบทวนผลผลิตของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดอยู่ในประเภท 

ทุนหมุนเวียน ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาด้านบริหารจัดการ มีผลผลิตที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน  
และแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินฯ ดังตารางที่ ๑ 

 
ตารางที่ ๑ ผลผลิตและแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมิน  

ผลผลิต แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมิน 
๑. การด าเนินงานด้านการเงิน คัดเลือกจากกลุ่มตัวชี้วัดด้านการเงินที่ส าคัญ ได้แก่ ความส าเร็จ

ของการจัดหารายได้ตามแผนระดมทุน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 

๒. การด าเนินงานด้านการปฏิบัติการ 
 

คัดเลือกจากกลุ่มตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ ได้แก่ 
- ร้อยละของโครงการที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดตาม

กระบวนการพิจารณา 
- ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเป้าหมาย 

ของแต่ละโครงการ 
๓. การด าเนินงานด้านการสนองประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คัดเลือกจากกลุ่มตัวชี้วัดด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ได้แก่  
- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 
- ผลการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงการให้บริการจากผลส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๘ 
- ผลกระทบจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

สิ่งแวดล้อม 
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๓.๒ การก าหนดตัวชี้วัด 
การพิจารณาเลือกใช้ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ในการประเมินความคุ้มค่าฯ ได้ท าการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม 

และความสมบูรณ์ของข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังภาพที่ ๕ และ ตารางที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดในปีบัญชี ๒๕๕๙ 

ตารางท่ี ๒ แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าตัวชี้วัด 
ประเภทของตัวชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค่าฯ ความเหมาะสมและความสมบูรณ์ข้อมูล

เพ่ือการประเมินความคุ้มค่าฯ 
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

การประเมินประสิทธิภาพ    
ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทยีบกับแผน 
(เชิงปริมาณ) 

วิเคราะหป์ริมาณผลผลติที่ท าไดจ้ริง
เปรียบเทียบกับแผน ซึ่งเป็นการประเมินผล
ระดับ Output ในเชิงปริมาณ 

สามารถใช้ผลการประเมินทุนหมุนเวียน  
ตัวช้ีวัด:  
- ร้อยละของโครงการที่มีข้อพิจารณาเป็นที่

สิ้นสุดตามกระบวนการพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัด เหตุผล 

การด าเนินงาน
ด้านการเงิน 

การตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดหารายได้ตามแผนระดมทุน 

ประจ าปีบัญช ี๒๕๕๙ 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีบัญชี 
๒๕๕๙ 

เพื่อพัฒนามาตรการ/แนวทาง/กลไก 
การจัดหาแหล่งทุนและรายได้เข้ากองทนุฯ 

เพื่อปรับปรุงการให้บริการของกองทุนฯ  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเป้าหมาย 

ของแต่ละโครงการ 

เพื่อบริหารต้นทุนอยา่งมีประสิทธภิาพ  
และสนับสนุน ภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจและ

วัตถุประสงค์

จัดตั้ง 

ผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีบัญช ี๒๕๕๘ 
๙ 

การด าเนินงาน 
ด้านการปฏิบัติการ 

ร้อยละของโครงการที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

ตามกระบวนการพจิารณา เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จในการบริหารโครงการ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลกระทบจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเป้าหมาย 

ของแต่ละโครงการ 
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ประเภทของตัวชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค่าฯ ความเหมาะสมและความสมบูรณ์ข้อมูล
เพ่ือการประเมินความคุ้มค่าฯ 

ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ได้รับ
อนุมัติตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

- ร้อยละความส าเร็จของการจัดหารายได้
ตามแผนระดมทุน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 

การประเมินประสิทธิผล   
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (เชิงคุณภาพ) 

ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อผลประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งเป็น
การประเมินผลระดับ Outcome 

สามารถใช้ผลการประเมินทุนหมุนเวียน  
ตัวช้ีวัด:  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 
- ผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการ

ให้บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๘ 

การประเมินผลกระทบ   
การประเมินผลกระทบต่อ
ประชาชน  
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อประชาชน สามารถใช้พิจารณาได้จากผลกระทบจาก
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ซึ่ ง ไ ด้ จ า ก ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการ
ส นั บ ส นุ น จ า ก ก อ ง ทุ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

การประเมินผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ  
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

การประเมินผลกระทบต่อสังคม  
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อสังคม 
 

การประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

จากการพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละประเภทน ามาสู่การก าหนดตัวชี้วัดผลกระทบ ตัวชี้วัดประสิทธิผล  
และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ของผลผลิต: การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ ๓ 
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ตารางท่ี ๓ การก าหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู ่
ของข้อมูล 

ความสมบูรณ์ 

ของข้อมูล 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม (ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙) :  

๑) กองทุนสิ่ งแวดล้อม ยึดมั่ นหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

๒) กองทุนสิ่ งแวดล้อมเป็นกองทุน
หมุนเวียนที่มีความมั่นคงและยั่งยืน 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินแก่
ทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการด าเนินงานด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

ตัวชี้วัดผลกระทบ: 
ผลกระทบจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน 
 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม 
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
รายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
ก อ ง ทุ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ปี ง บป ร ะม าณ  พ . ศ . 
๒๕๕๙ 

 
กลุ่มงานติดตามฯ 
 

 
มี 

 
สมบูรณ์ 
 

เป้าประสงค์กลยุทธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม: 
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจให้
ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ร่ ว ม ด า เ นิ น ง า น รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามกรอบนโยบาย และแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์
จากการให้บริการ 

 
รายงานผลการประเมิน 
ทุนหมุนเวียน  
ตัวช้ีวัด:  
- ร้อยละของโครงการ 

ที่มีข้อพิจารณาเป็นที่
สิ้นสุดตามกระบวนการ
พิจารณา 

 
- ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 

 
กลุ่มงานติดตามฯ 
 
 
 
 
 

 
มี 
 
 
 
 
 

 
สมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู ่
ของข้อมูล 

ความสมบูรณ์ 

ของข้อมูล 

- ผลการด า เนิ น งาน 
ตาม แผน ปรั บ ปรุ ง 
การให้บริการจากผล
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๘ 

ผลผลิต  : การสนับสนุนเ งินกองทุน
สิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อการจั ดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 
๑) ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตาม

เป้าหมายของแต่ละโครงการ 

 
รายงานผลการประเมิน 
ทุนหมุนเวียน  
ตัวช้ีวัด: 
ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ตามเป้าหมายของแต่ละ
โครงการ 

 
กลุ่มงานติดตามฯ 
 
 
 
 
 

 
มี 
 
 
 
 
 

 
สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

 ๒) คว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ห า ร า ย ไ ด้ ต า ม 
แผนระดมทุน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 

รายงานผลการประเมิน
ทุนหมุนเวียน  
ตัวช้ีวัด :.  
ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดหารายได้ตามแผน
ระดมทุน ประจ าปีบัญชี 
๒๕๕๙ 

กลุ่มงานติดตามฯ มี สมบูรณ์ 
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บทที่ ๔ ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนสิ่งแวดล้อมด าเนินการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน

สิ่งแวดล้อมในภาพรวม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)   

ผลผลิต (Output): การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: ๑. ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเป้าหมาย 

ของแต่ละโครงการ 
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดหารายได้ตามแผนระดมทุน 

ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 
เป้าประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม: บริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม (ตามระเบียบข้อก าหนด หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ให้สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: ๑. ร้อยละของโครงการที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดตามกระบวนการ
พิจารณา 

 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 
 ๓. ผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๘ 
เป้าประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม : สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือจูงใจให้ทุกภาคส่วนร่วมด าเนินงาน

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามกรอบนโยบายและแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดผลกระทบ: ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒ กิจกรรมหลัก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือให้เป็นไปตาม

บันทึกข้อตกลงการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ จ านวนทั้งสิ้น ๑๔ ตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมหลักในการให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกรณีเงินอุดหนุน และเงินกู้ โดยในปีงบประมาณ

ดังกล่าว ไดใ้ห้การสนับสนุนโครงการจ านวน ๕๘๓ โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๕๘,๖๑๖,๕๓๕.๐๐ บาท ดังนี้ 
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กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน 
๑. กรณีเงินอุดหนุน 

การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และ
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมาตรา 
๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
จ านวน ๕๗๘ โครงการ 

๒. กรณีเงินกู้ 
การสนับสนุนการด าเนินการในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตาม

กฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย ระบบ
ก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่
เกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนินกิจการของตนเองเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าว 

 
จ านวน ๕ โครงการ 

รวม จ านวน ๕๘๓ โครงการ 

๔.๓ สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด  

กองทุนสิ่งแวดล้อมมีรายรับหลัก ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วย ๑) ค่าบริการ/ ค่าปรับ ๒) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

๓) เงินรับคืนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโครงการ ๔) เงินรับคืนดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม และ ๕) เงินงบประมาณ

แผ่นดิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท และได้น าเงินดังกล่าวมาใช้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ เพ่ือสร้างและรักษา

ระบบป้องกันมลพิษ และเพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลผลิตในการสนับสนุนเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ ๔ 

ตารางที่ ๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 
๑. งบด าเนินการ     

๑.๑ งบด าเนินงาน ๑๐๗,๙๐๐.๐๐  ๑๑๐,๒๑๑.๓๖ ๑๒๙,๖๐๐.๐๐  ๑๒๔,๙๔๖.๘๐ 

๑.๒ งบลงทุน - - - - 
๑.๓ งบรายจ่ายอื่น - - - - 

๒. งบบุคลากร ๗,๕๙๑,๖๐๐.๐๐  ๗,๘๐๖,๙๒๐.๐๐ ๗,๙๙๖,๓๐๐.๐๐  ๖,๕๐๐,๑๘๒.๙๐ 

๓. เงินนอกงบประมาณ* ๒๐,๘๐๖,๐๗๐.๐๐ ๑๕,๒๓๔,๖๘๑.๑๔ ๑๒,๖๒๙,๓๓๐.๐๐ ๑๒,๖๐๑,๖๓๖.๒๓ 
รวม ๒๘,๕๐๕,๕๗๐.๐๐ ๒๓,๑๕๑,๘๑๒.๕๐ ๒๐,๗๕๕,๒๓๐.๐๐ ๑๙,๒๒๖,๗๖๕.๙๓ 

 

 
หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ  = งบด าเนินงาน + งบลงทุน + งบรายจ่ายอืน่ + งบบุคลากร (ไม่เกี่ยวกับงบด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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๔.๔ ผลการด าเนินงาน 

ก. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล 

 มิติประสิทธิภาพ  

 ต้นทุนต่อหน่วย  

ผลผลิตการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทุนสิ่งแวดล้อมด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในบันทึก

ข้อตกลงการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ตัวชี้วัด จึงมีต้นทุนต่อหน่วย

เท่ากับ ๑,๕๔๓,๔๕๔.๑๗ บาท/ ตัวชี้วัด 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในบันทึก

ข้อตกลงการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ จ านวนทั้งสิ้น ๑๔ ตัวชี้วัด จึงมีต้นทุนต่อหน่วย

เท่ากับ ๑,๒๓๙,๓๗๘.๒๓ บาท/ ตัวชี้วัด  

- กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงมีต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ เท่ากับร้อยละ ๑๓.๙๖ 

 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน  

ผลผลิตการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน

โครงการ รวมทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการจัดสรรจริง ๓๐๗,๘๒๖,๖๗๑.๐๐ บาท คิดเป็น 

ร้อยละ ๕๑.๓๐ ของแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน

โครงการ รวมทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการจัดสรรจริง ๕๕๘,๖๑๖,๕๓๕.๐๐ บาท คิดเป็น 

ร้อยละ ๙๓.๑๐ ของแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงมีปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผนเพ่ิมขึ้น 

จากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๔๑.๘๐ โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ที่ท าให้สามารถจัดสรรเงินได้

เพ่ิมขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่งมี 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ และ Road Map การจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
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 ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 

๑) ตัวชี้วัด: ความส าเร็จของการจัดหารายได้ตามแผนระดมทุน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 

ประเมินจากร้อยละความส าเร็จของการจัดหารายได้ตามแผนระดมทุน ประจ าปี

บัญชี ๒๕๕๙ ตามเป้าหมายของแผนระดมทุนประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าบริการ 

และค่าปรับ รายได้เงินบริจาค และรายได้จากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองทุนฯ ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารงาน 

กองทุนฯ ที่ก าหนดรายได้เข้า ๔๔ ล้านบาท โดยสามารถจัดหารายได้ รวมทั้งสิ้น ๕๔.๔๙ ล้านบาท 

เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐ โดยสามารถสรุป ดังนี้  

- ค่าบริการและค่าปรับ: วงเงินที่ได้ ๖.๐๙ ล้านบาท 

- เงินจากดอกผลและผลประโยชน์อื่นๆ: วงเงินที่ได้ ๔๘.๔๐ ล้านบาท 

 ผลการด าเนินงานด้านปฏิบัตกิาร 

๒) ตัวชี้วัด: ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

ประเมินจากร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเป้าหมายของแต่ละ

โครงการ โดยเป็นการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ 

ที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนฯ ทั้ง ๒ ประเภทโครงการ  

ในระยะที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบัน มีโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกองทุนฯ ไปแล้ว   

และสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนทุกโครงการ จ านวน ๕๙๙ โครงการ คิดเป็น 

ร้อยละ ๑๐๐ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๑) โครงการเงินกู้ยืม สามารถด าเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๑๒ 

โครงการ 

๒.๒) โครงการเงินอุดหนุน สามารถด าเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐ จ านวน 

๕๘๗ โครงการ 

 มิติประสิทธิผล 

 ผลการด าเนินงานด้านการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓) ตัวชี้วัด: ร้อยละของโครงการที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดตามกระบวนการพิจารณา 

ประเมินจากร้อยละของโครงการที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดตามกระบวนการ
พิจารณา ทั้ งนี้ .หมายถึง .โครงการใด .ๆ .ที่สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาจากกองทุนสิ่ งแวดล้ อมแล้ว  
ในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ซ่ึงประกอบดว้ย ๑) โครงการเงินกูย้ืม และ ๒) โครงการเงินอุดหนุน  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๗๕๑ โครงการ และโครงการที่มีการพิจารณาสิ้นสุด จ านวน ๗๕๐ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗ เทียบเท่าระดับคะแนน ๔.๙๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑) โครงการเงินกู้ยืม 
ประเมินจากจ านวนโครงการเงินกู้ ยืมที่ มีข้ อพิจารณาเป็ นที่ สิ้ นสุ ด 

ตามกระบวนการพิจารณา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโครงการเงินกู้ยืมที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
ตามกระบวนการพิจารณา จ านวน ๘ โครงการ  

๓.๒) โครงการเงินอุดหนุน 
ประเมินจากจ านวนโครงการเงินอุดหนุนที่มีข้ อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

ตามกระบวนการพิจารณา.ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโครงการเงินอุดหนุนที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

ตามกระบวนการพิจารณา จ านวน ๗๔๒ โครงการ 

๔) ตัวช้ีวัด: ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการให้บริการ 

ประเมินจากร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙  

ทั้งในของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุนฯ และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

เทียบเท่ากับระดับคะแนน ๕.๐๐ 

๓.๑) รอ้ยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้ยื่นขอ้เสนอกองทุนฯ ทั้งที่ได้รับ และไม่ได้รับ

อนุมัต ิและอยู่ในระหว่างพิจารณา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจด้านกระบวนการ

หรือขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ 

เป็นต้น ทั้งนี้ มีระดับคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มดังกล่าว ร้อยละ.๘๕.๙๗ เทียบเท่ากับระดับคะแนน ๕.๐๐ 

๓.๒) ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจต่อลักษณะหรือรูปแบบโครงการที่เจ้าของโครงการ

ด าเนินงาน ความพึงพอใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ และความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ 

จากการด าเนินโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ มีระดับคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มดังกล่าว ร้อยละ ๙๐.๑๐ 

เทียบเท่ากับระดับคะแนน ๕.๐๐ 

๕) ตัวชี้วัด: ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจ 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียประจ าปีบัญชี ๒๕๕๘ 

ประเมินจากการที่กองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ  

ของผู้รับบริการ โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่ระบุในแผนปรับปรุงการให้บริการฯ ได้ครบถ้วน 
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 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙  

โดยผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ในภาพรวม พบว่า สามารถด าเนินกิจกรรม 

ได้ครบถ้วนตามแผนงานและผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ เป็นผลให้มีระดับคะแนน ๕ 

 ผลกระทบ (Impact) 

๖) ตัวช้ีวัด: ผลกระทบจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ประเมินจากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และมี

ความสอดคล้องตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเป็นโครงการที่มีผลต่อการส่งเสริม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยธรรมชาติ การท าเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาองค์กรชุมชนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่วนใหญ่สามารถบริหารโครงการได้ตามแผนงานที่ก าหนด 

ภายใต้ปัจจัยน าเข้าที่มีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  

ได้ตรวจสอบผลกระทบของโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยผลกระทบด้านบวก (Positive.Impact) 

ภาพรวมของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ 

๑. ผลกระทบต่อประชาชน 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมช่วยให้ประชาชนคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากผลจากการด าเนินงานท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย และเกิด

การต่อยอดขยายผลในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ อีกทั้งชุมชนในพ้ืนที่โครงการยังมีความสามัคคีกัน

เพ่ิมข้ึน 

๒. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

การด าเนินงานที่ เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการพัฒนา 

องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสร้าง/ คิดค้นนวัตกรรม ที่เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมเดิม และใช้เป็น

ต้นแบบในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการให้มีความยั่งยืน โดยอาศัย 

การเชื่อมโยงการพัฒนาดังกล่าวให้เข้ากับวิถีชีวิต และประกอบอาชีพของชุมชน ซึ่งได้มีการขยายผลไปสู่ภาคี

เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๓. ผลกระทบต่อสังคม 

สามารถสร้างกลไก/ กระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายภาคี โดยมีองค์กรเอกชน

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน

ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา/ แนะน า ซึ่งการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น ได้มีส่วนช่วยในการสร้าง

ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งในพ้ืนที่โครงการ 

๔. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ที่ฐานรากของปัญหา จากกลุ่มเล็ก แล้วจึงขยายผล 

จึงสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี เป็นผล

ให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนยังยึดแนวทางการท าเกษตรกรรมแบบเดิม แต่บางส่วนก็ค่อยๆ 

เรียนรู้และปรับตัว  

ในส่วนของโครงการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถจัดการของเสียที่เกิดขึ้น

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้องกันและลดมลพิษจากต้นทางก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และยังลดค่าใช้จ่ายและการใช้พลังงาน  
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บทที่ ๕ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจในภาพรวม และแผนการด าเนินการในอนาคต 

สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าฯ 

ผลผลิต การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มิติประสิทธิภาพ : การด าเนินงาน ในปี ๒๕๕๙ เพ่ือให้ได้ผลผลิต “การสนับสนุนเงินกองทุนฯ  

เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีผลการด าเนินงานทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด ทั้งที่เป็นตัวชี้วัด 

ด้านผลการด าเนินงานด้านการเงิน และผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนน       ม 

 .๐๐ แสดงให้เห็นว่า กองทุนฯ มีการวางแผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง  ส่งผลให้ 

การด าเนินงานในการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เป็นไปตามขั้นตอน และมีความชัดเจน อีกทั้งมีกระบวนการ

พิจารณาโครงการที่เป็นระบบ และมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาทั้งเรื่องตัวชี้วัดโครงการ แผนงาน 

และแผนเงิน จึงส่งผลให้โครงการสามารถด าเนินการได้ตามแผน นอกจากนี้ ยังมีรายได้หมุนเวียนเข้าสู่กองทุนฯ 

ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

มิ ิ    ิ  ิ   : ก ง   ฯ ม   ้     งค   ก           งิ ก ง   ฯ        ง       ก  ค       ม
     ิ ง    ก      ย ก    ม   ิ    ค      ิ ง      ม   มก     ย  ย       ก     ก  ค     
 ิ ง      ม   ย ิ       กผลการด าเนินงาน ๒ ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนน       ม ๕.๐๐ แสดงให้เห็นว่า กองทุนฯ มีการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 

อย่างเป็นระบบ ทั้งในขั้นตอนการพิจารณา การติดตามโครงการ และการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งใน

ด้านบวกและลบ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว มาใช้เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน และการให้บริการของกองทุน

สิ่งแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้น  

  ง     ก           ก    ิ   ิ   กิ ข งก ง    ิ ง      ม               ิ  “ก          
 งิ ก ง    ิ ง      ม      ก     ก      ย ก    ม   ิ    ิ ง      ม” ม ค  มค  มค   เนื่องจาก 

การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านของประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้ง การด าเนินงานมิได้

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             ใ            พ ฒ   
     ก      มิ ค  มค  มค    ก    ิ   ิ   กิ ข งก ง    ิ ง      ม              ง 

        ก        ม     ิ   ิง      ย  ง          ม   ม     ิ  ิ      ง    
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๑.   ง   ก       ิ ง            มิ     ิ  ิ           ิ  ิ        ้  ม ยก       ิก  
ข งก ง    ิ ง      ม 

 . ปรับปรุงตัวชี้วัดที่จะน ามาประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ในแต่ละมิต ิให้สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง  

 .   ง   ก      ก  ข  ม     ง     ิ ม     ิ  ค งก                ก  ก      มิ ค  มค  มค  
 ค งก        
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการรายงานผลการประเมินความคุ้มค่า (แบบรายงาน) 

เป็นแบบฟอร์มเพ่ือใช้จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย  
๔ แบบฟอร์ม ดังนี้ 

- แบบฟอร์มที่ ๑: การก าหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน 
- แบบฟอร์มที่ ๒: การก าหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล 
- แบบฟอร์มที่ ๓: แบบฟอร์มเพ่ือพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness)  

ได้หรือไม่ 
- แบบฟอร์มที่ ๔: สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
แบบฟอร์มที่ ๑: การก าหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน 

ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรงท่ีจะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมิน
ประสิทธิภาพ” 

- การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
ผลผลิตที่สนับสนุนกลยุทธ์ที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักท่ีสามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้ 

(เนื่องจากมีผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์เพียงผลผลิตเดียวจึงไม่ต้องปันส่วน) 
๑. การด าเนินงานด้านการเงิน 
๒. การด าเนินงานด้านปฏิบัติการ 
๓. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า 
.....................-............................................................................................................................. ................ 
......................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ ..................................................................  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ที่มาของแบบฟอร์มจากเอกสาร “คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏบิัตภิารกิจภาครัฐ” เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ โดยคณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ) 
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แบบฟอร์มที่ ๒: การก าหนดตัวชี้วัดและการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู ่
ของข้อมูล 

ความสมบูรณ์ 

ของข้อมูล 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม (ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙) :  

๑) กองทุนสิ่ งแวดล้อม ยึดมั่ นหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

๒) กองทุนสิ่ งแวดล้อมเป็นกองทุน
หมุนเวียนที่มีความมั่นคงและยั่งยืน 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินแก่
ทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการด าเนินงานด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

ตัวชี้วัดผลกระทบ: 
ผลกระทบจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน 
 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 การประเมินผลกระทบต่อสังคม 
 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
รายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
ก อ ง ทุ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ปี ง บป ร ะม าณ  พ . ศ . 
๒๕๕๙ 

 
กลุ่มงานติดตามฯ 
 

 
มี 

 
สมบูรณ์ 
 

เป้าประสงค์กลยุทธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม: 
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจให้
ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ร่ ว ม ด า เ นิ น ง า น รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามกรอบนโยบาย และแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล: 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์
จากการให้บริการ 

 
รายงานผลการประเมิน 
ทุนหมุนเวียน  
ตัวช้ีวัด:  
- ร้อยละของโครงการ 

ที่มีข้อพิจารณาเป็นที่
สิ้นสุดตามกระบวนการ
พิจารณา 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 

- ผลการด า เนิ น งาน 

 
กลุ่มงานติดตามฯ 
 
 
 
 
 

 
มี 
 
 
 
 
 

 
สมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลกระทบ 
ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ความมีอยู ่
ของข้อมูล 

ความสมบูรณ์ 

ของข้อมูล 

ตาม แผน ปรั บ ปรุ ง 
การให้บริการจากผล
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๘ 

ผลผลิต  : การสนับสนุนเ งินกองทุน
สิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อการจั ดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: 
๓) ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตาม

เป้าหมายของแต่ละโครงการ 

 
รายงานผลการประเมิน 
ทุนหมุนเวียน  
ตัวช้ีวัด: 
ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ตามเป้าหมายของแต่ละ
โครงการ 

 
กลุ่มงานติดตามฯ 
 
 
 
 
 

 
มี 
 
 
 
 
 

 
สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

 ๔) คว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ห า ร า ย ไ ด้ ต า ม 
แผนระดมทุน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 

รายงานผลการประเมิน
ทุนหมุนเวียน  
ตัวช้ีวัด: 
ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดหารายได้ตาม
แผนระดมทุน ประจ าปี
บัญชี ๒๕๕๙ 

กลุ่มงานติดตามฯ มี สมบูรณ์ 
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แบบฟอร์มที่ ๓: แบบฟอร์มเพ่ือพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness)  

ได้หรือไม่ 

ค าชี้แจง 

 ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ก าหนดให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากผลผลิตนี้ที่ใช้ในการก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หรือองค์กรเป้าหมาย    
ที่ได้รับผลประโยชน์ หรือพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์  

 กลุ่มสังคม หมายถึง กลุ่มสังคมที่ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการก าหนด
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์ หรือพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับ
ผลประโยชน์  

 ลักษณะของผลประโยชน์ หมายถึง ผลตอบแทนที่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มสังคมได้รับ ทั้งที่สามารถ
ค านวณมูลค่าเป็นเงินได้ และไม่สามารถค านวณมูลค่าเป็นเงินได้ 

 งบด าเนินการ (ไมร่วมงบบุคลากร) หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค 
ที่จ่ายให้กับผลผลิตโดยตรงเต็มจ านวน 

 งบด าเนินการที่ปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้สอย และค่า
สาธารณูปโภค ที่จ่ายให้กับผลผลิตมากกว่า ๑ ผลผลิต ท าให้ต้องปันส่วนค่าใช้จ่าย 

 งบบุคลากรเต็มเวลา หมายถึง เงินเดือนที่จ่ายให้บุคลากรประจ าและค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างชั่วคราว
โดยตรงเต็มจ านวน 

 งบบุคลากรที่ปันส่วน หมายถึง เงินเดือนที่จ่ายให้บุคลากรประจ า และค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างชั่วคราว    
ที่จ่ายให้กับบุคลากร หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้ผลผลิตมากกว่า ๑ ผลผลิต ท าให้ต้องปันส่วนค่าใช้จ่าย 

 

ก. ชื่อผลผลิต  
- การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 
- ลักษณะของโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพ่ือเป็นการใช้

จ่ายเงินในกิจการ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ประกอบด้วย (๑) ให้เงินอุดหนุนแก่ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและ
ด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดซื้อ/จัดหา เพ่ือการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษาระบบดังกล่าว (๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย
หรือน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น (๓) ให้เอกชนกู้ยืมเพ่ือการควบคุมเพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย หรือน้ าเสีย ระบบก าจัด
ของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจการของตนเอง (๔) ให้เงิน
ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานกระทรวง ได้แก่  
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

(๑) กลุ่มเป้าหมายของโครงการ: ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จดทะเบียนตาม มาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการมีความต้องการเงินอุดหนุน 
และเงินกู้ เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ 

(๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ:  
 ภาคประชาชน ได้แก่ ประชาชนโดยรอบโครงการ องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น 

 ภาคเอกชน ระบุหน่วยงานภาคเอกชนที่มีหน้าที่บ าบัด/ก าจัดของเสียตามกฎหมาย  

 ภาคท้องถิ่น ระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล   

 ภาครัฐ ระบุส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย   

ลักษณะผลประโยชน์ : 
(๑) การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและระบบก าจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดซื้อที่ดินวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ าเป็น ในการ
ด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าว 

(๒) การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย/อากาศเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้
เฉพาะกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ 

(๓) การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย/อากาศเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือการควบคุม 
บ าบัด หรือขจัดมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนินกิจการของเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย 

(๔) การด าเนินการของผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียและก าจัดของเสียตามมาตรา 
๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕) กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ง. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลกั ปริมาณงาน 

๑. กรณีเงินอุดหนุน 
การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
จ านวน ๕๗๘ โครงการ 

๒. กรณีเงินกู้ 
การสนับสนุนการด าเนินการในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่

จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรือ
อุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการ
ด าเนินกิจการของตนเองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 

 
จ านวน ๕ โครงการ 

รวม จ านวน ๕๘๓ โครงการ 
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 
(๑) ผลประโยชน์ 

(๑.๑) ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน์ มูลค่า (บาท) 
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย - - 
กลุ่มสังคม - - 

(๑.๒) ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ 
 ลักษณะของผลประโยชน์ มูลค่า (บาท) 
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย - - 
กลุ่มสังคม - - 

(๑.๓) ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 
 ลักษณะของผลประโยชน์ 
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มสังคม 

๑. ด้านผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ชุมชนในพื้นที่ด าเนินโครงการ มีความตระหนักรู้ มีจิตส านึกรับผิดชอบ ในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ดีขึ้น 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 

 เกิดการถ่ายทอด การน าองค์ความรู้ และบทเรียนที่ดีที่ได้จากการด าเนินโครงการไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น 

 เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านธุรกิจของภาคเอกชน ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
และสุขภาพท่ีดีให้กับพนักงานและประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ 

 ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและประชาชนโดยรอบ
สถานประกอบการ อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของทางราชการ 

 ในภาพรวม ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบเครือข่ายร่วมกัน เกิดจากการที่
คนในชุมชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ มีการรวมตัวกันของคนในชุมชน
เพื่อท างานด้านการอนุรักษ์ ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของทรัพยากรฯ มากยิ่งขึ้น และมีสภาพ
เศรษฐกิจท่ีดีขึ้น 

 ๒. ด้านความยั่งยืนของโครงการ 

 โครงการส่วนใหญ่จะมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยบทเรียน
และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้เป็นอย่างดี เหมาะกับบริบทของพื้นที่โครงการ กรณีไม่มีงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนก็มีจิตอาสาร่วมกันทั้งแรงกาย แรงใจ ท ากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 การต่อยอด ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของการพัฒนาเทคนิคกระบวนการใหม่เข้ามาใช้
ในการท างานให้ดีขึ้น การสร้างความรู้ใหม่ให้มีการพัฒนาต่อยอดจากเดิมให้ดีขึ้น รวมถึง
เครือข่ายชาวบ้านหลายพื้นที่มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มในพื้นที่
ด าเนินงานเพื่อด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ บางโครงการได้รับการสนับสนุนเงินทุน



รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ห น้ า |๓๔ 

 

ด าเนินการจากแหล่งทุนต่างๆ มีการต่อยอดการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการบริหารจัดการน้ าส าหรับใช้เพื่อการเกษตร การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้านการเกษตร การประสานความร่วมมือกับโรงเรียน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเกษตรเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สุขภาพที่ดี และปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 การขยายผล มีการขยายผลไปสู่พื้นที่อ่ืน/ ต าบลอื่น/ กลุ่มเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งชุมชนอื่นๆ 
ส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่ายใหม่เพิ่ม และมีกลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่ม  โดยชุมชน
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการส่วนใหญ่มีการสร้าง ขยาย เครือข่ายการ
อนุรักษ์ในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นผลให้เกิดเครือข่ายอนุรักษ์ เกิดการพัฒนาทักษะในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้พ้ืนท่ีป่า และพื้นท่ีการเกษตร
ของชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง 

๒. งบด าเนินการ     

๑.๑ งบด าเนินงาน ๑๐๗,๙๐๐.๐๐  ๑๑๐,๒๑๑.๓๖ ๑๒๙,๖๐๐.๐๐  ๑๒๔,๙๔๖.๘๐ 

๑.๒ งบลงทุน - - - - 
๑.๓ งบรายจ่ายอื่น - - - - 

๒. งบบุคลากร ๗,๕๙๑,๖๐๐.๐๐  ๗,๘๐๖,๙๒๐.๐๐ ๗,๙๙๖,๓๐๐.๐๐  ๖,๕๐๐,๑๘๒.๙๐ 

๓. เงินนอกงบประมาณ* ๒๐,๘๐๖,๐๗๐.๐๐ ๑๕,๒๓๔,๖๘๑.๑๔ ๑๒,๖๒๙,๓๓๐.๐๐ ๑๒,๖๐๑,๖๓๖.๒๓ 
รวม ๒๘,๕๐๕,๕๗๐.๐๐ ๒๓,๑๕๑,๘๑๒.๕๐ ๒๐,๗๕๕,๒๓๐.๐๐ ๑๙,๒๒๖,๗๖๕.๙๓ 

หมายเหต ุ เงินนอกงบประมาณ  = งบด าเนนิงาน + งบลงทุน + งบรายจ่ายอื่น + งบบุคลากร  

(ไม่เกี่ยวกับงบด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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แบบฟอร์มที่ ๔: สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 
หน่วยงาน  ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อผลผลิต การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องของภารกจิกับยทุธศาสตร์ชาติ 
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิตที่

ประเมินความคุ้มค่า) 
ระบุ 

๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ กฎหมายที่เป็นรากฐาน
ส าคัญในการก าหนดกลไกในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม และส่งผลให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในหมวดที่ ๑ มาตรา ๑๒ รวมทั้ง 
จัดต้ังกองทุนสิ่งแวดล้อม ในหมวดที่ ๒ มาตรา ๒๒ 
โดยส่วนหนึ่งของเงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นเงิน
ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ส่ ง เ ส ริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมตามที่
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ         
ตามมาตรา ๒๓  
 
นอกจากนั้นยั งมีหมวดอื่ นๆ  คื อ  การคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อมโดยก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการวางแผนจัดการคุณสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ 
และการควบคุมมลพิษ โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ พร้อมก าหนดมาตรฐานในด้านต่างๆ 

เนื่องจากสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและ
ภายในประเทศ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมของ
ภาคส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นการรับรองสิทธิในการเป็นปัจเจกชน ชุมชนท้องถิ่น  
การกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการ
ก าหนดทิศทาง การพัฒนาในพื้นที่ของตน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 
  

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศไว้  คือ “สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” มุ่งพัฒนาภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้  
บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ     
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ 
อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม โดยมียุทธศาสตร์ 

- การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่ งยืน  
มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อม  
ทั้งด้านร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสติปัญญาที่รอบรู้ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชนและเป็นพลังงานทางสังคมในการพัฒนา
ประเทศ 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน 

มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ
ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียม
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ความสอดคล้องของภารกจิกับยทุธศาสตร์ชาติ 
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับผลผลิตที่

ประเมินความคุ้มค่า) 
ระบุ 

การพัฒนาประเทศ ก าหนดไว้ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (๒) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่ งยื่น (๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็ง      
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน (๔) 
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม (๖) ยุทธศาสตร์จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  และ ๖ มีความเ ช่ือมโยงและ
สนับสนุนโครงการ 

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมควบคุมและลดมลพิษ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้ าจาก
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน 

 
 

 



 

 
 
 

 รายงานการประเมินความคุ้มคา่การปฏบิตัิภารกิจของกองทนุสิ่งแวดลอ้ม 
  

โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า 
เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเต๊ียะ 

แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย  

 

 

 

 

 

 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๒ 
 
 

บทน า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติ
รับทราบการลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ 
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความส าเร็จในการจัดท าการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดระดับความส าเร็จในการประเมิน ดังนี้ 

ระดับที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบด้วย การคัดเลือกโครงการเพ่ือใช้จัดท าการประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การก าหนดผลผลิตและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
(รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุนฯ จากการด าเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐) เพ่ือจัดท าร่างรายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ระดับที่ ๒ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการจัดการมลพิษ 

ระดับที่ ๓ ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดท าร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมแล้วเสร็จ 

ระดับที่ ๔ ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
และโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดท าร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมแล้วเสร็จ 

ระดับที่ ๕ รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ในส่วนของการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
คณะท างานประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้น าเสนอกรอบการคัดเลือกโครงการต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้จัดท ารายงานการ
ประเมินความคุ้มค่า และคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบกรอบในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเห็นชอบกับการเลือกโครงการวิจัยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ
จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าโครงการ  
 
 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๓ 
 
 

บทที่ ๑ สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑.๑ การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
  คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติ
จัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน ๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท 
โดยมีระยะเวลาด าเนินงานโครงการฯ ๒ ปี ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้
หัวหน้าโครงการได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแล้ว  
 

๑.๒ สภาพปัญหาและเหตุผลท่ีต้องจัดท าโครงการ 
ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ซึ่งมีการเผาไหม้เนื่องจากไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิด    

ไฟป่าในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ คือ การหาของป่า การล่าสัตว์ การลักลอบเผาป่า หรือไฟที่ลุกลามมาจากนอกพ้ืนที่     
จนกลายเป็นไฟป่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้ใช้วิธีจัดการไฟในเขตป่าผลัดใบ
ในแบบต่างๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ก าหนดนโยบายภาครัฐในระดับจังหวัดและส่วนกลางยอมรับและ      
ไม่ยอมรับวิธีการเหล่านี้แตกต่างกัน ประกอบด้วยการท าแนวกันไฟ การลาดตระเวนและการเฝ้าระวัง การดับไฟ 
วิธีการที่มีปัญหาการยอมรับมากที่สุดคือ การลดปริมาณเชื้อเพลิง ส าหรับผู้ที่ยอมรับวิธีการนี้  มักเป็นคนในท้องถิ่น  
ใกล้พ้ืนที่ป่าผลัดใบและข้าราชการในระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ ที่มีประสบการณ์ทดลองการจัดการไฟป่าด้วยวิธีการ    
ลดปริมาณเชื้อเพลิงในช่วงต้นฤดูไฟป่า โดยท าร่วมกับการท าแนวกันไฟ การเฝ้าระวัง การสร้างฝายชะลอน้ า และการ
ดับไฟ หากมีการลุกลามเข้าไปสู่เขตป่าดิบเขา สาเหตุที่มีการน าการลดปริมาณเชื้อเพลิงมาใช้มากขึ้น เนื่องจากเป็นการ
จัดการไฟป่าที่ใช้เวลาลดลง และได้ผลในการลดจ านวนไฟป่า ในขณะที่ชุมชนมีข้อจ ากัดด้านก าลังคน งบประมาณ 
และเวลาในการเฝ้าระวังและดับไฟ (ศุทธินี และคณะ, 2556) ส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงเป็นผู้ที่   
ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้ หรือเป็นชุมชนที่มีก าลังคนเพียงพอในการเฝ้าระวัง ท าแนวกันไฟ และดับไฟ หรือมีความ
เข้าใจว่าการใช้ไฟเพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงไม่สามารถควบคุมได้ จนอาจกลายเป็นไฟป่าแล้วท าให้เกิดหมอกควันและ
สร้างผลเสียหายต่อต้นไม้ได้  

พ้ืนที่ต าบลสบเตี๊ยะ เป็นพ้ืนที่ที่เคยร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติในการลดปริมาณเชื้อเพลิงกับคณะนักวิจัยมาแล้ว    
๒ ปี และมีประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยบูรณาการทั้งวิธีการ
จัดการและความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการวางแผนท างานล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวิกฤติ     
หมอกควัน เมื่อเพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินโครงการที่เป็นป่าผลัดใบในต าบลแม่สอย และต าบลบ้านแปะ ซึ่งถึงแม้เคยจัดการ    
ไฟป่าเช่นกันด้วยวิธีการท าแนวกันไฟ การลาดตระเวน การดับไฟ และการชิงเผาโดยผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ แต่เป็นการ
ท างานกันเองในลักษณะต่างคนต่างท า ไม่เคยท างานวางแผนร่วมกันเพ่ือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน         
สิ่งนี้จึงเป็นโจทย์ส าคัญท่ีจะท าการทดลองด าเนินการในพ้ืนที่ด าเนินโครงการที่มีความซับซ้อนปัญหามากกว่าพ้ืนที่วิจัย     
ที่เคยด าเนินการในต าบลสบเตี๊ยะ และต่างมีความเชื่อและประสบการณ์ในการจัดการไฟป่าที่แตกต่างกัน ทั้งในเชิงรุก 
(การลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ผสมผสานกับการท าแนวกันไฟ การสร้างฝายดักตะกอน การควบคุมไฟ และการดับไฟใน
กรณีที่ไฟลุกลามนอกพ้ืนที่ควบคุม) และเชิงรับ (การสร้างความตระหนัก การเฝ้าระวังและลาดตระเวน การ
ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การสร้างแนวกันไฟ และการดับไฟ) หรือยังมีความต้องการจุดไฟเผาป่าเพ่ือหา
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 หน้า    ๔ 
 
 

รายได้จากของป่า ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษา หากยังคงใช้วิธีการจัดการไฟป่าต่างๆ ที่ชุมชนเลือก
ด าเนินการ ยังจะสามารถควบคุมและลดจ านวนการเกิดไฟป่าได้หรือไม่  แต่ละวิธีการมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
ต่างกันอย่างไร ชุมชนจะเกิดกระบวนการเรียนรู้และได้รับบทเรียนจากการจัดการไฟป่าร่วมกันอย่างไร รูปแบบในการ
จัดการและความร่วมมือระหว่างชุมชนในต าบลเดียวกัน ระหว่างต าบล และระหว่างชุมชนกับส่วนราชการต่างๆ     
ควรเป็นอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไรที่ต้องสร้างหรือแก้ไขเพ่ือสามารถสร้างเครือข่ายการจัดการไฟป่าแบบบูรณาการ
โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นก าลังหลักในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการ และด าเนินการจัดการไฟป่าในขั้นตอนส าคัญ
ต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักวิจัย โดยมีกรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการวิจัยแสดงในรูปที่ ๑  
๑.๓ วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการไฟในเขตป่าผลัดใบเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการ
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

๒) เพ่ือประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากวิธีการจัดการไฟแบบต่างๆ ในเขตป่าผลัดใบของภาคี
เครือข่าย 

๓) เพ่ือถอดบทเรียนและองค์ความรู้จากการบูรณาการการจัดการไฟป่าแบบมีส่วนร่วม ที่สามารถน าไป
ขยายผลและเผยแพร่ให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ป่าผลัดใบ และน าเสนอเป็นนโยบายสาธารณะต่อการจัดการไฟป่า
ในเขตป่าผลัดใบ 

 

๑.๔ พื้นที่ด าเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 
             ๑) พื้นที่ศึกษาโครงการ  
                 1) พ้ืนที่เป้าหมายหลักในทางการปกครอง คือ หมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน ในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และ
บ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
                 2) พ้ืนที่ป่าไม้ที่จะท ากิจกรรม เป็นพ้ืนที่ป่าผลัดใบที่โครงการวิจัยจะท ากิจกรรมการลดปริมาณเชื้อเพลิง
และการป้องกันไฟป่า อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวงทั้งหมด มีเนื้อที่ประมาณ 66,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าผลัดใบ
อยู่ในสภาพที่เริ่มฟ้ืนตัวมาประมาณ 10 – 20 ปี ประกอบด้วยป่าเต็งรังแคระ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง
ผสมป่าเบญจพรรณ 

 ๒) กลุ่มเป้าหมาย  
      กลุ่มเป้าหมายหลัก 21 หมู่บ้านใน 3 ต าบล อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้  

   1) ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่   
     (1) หมู่ที่ 1 บ้านวังปิน 
    (2) หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย   
    (3) หมู่ที่ 6 บ้านแท่นดอกไม้ใต้  
    (4) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโจ้ 
    (5) หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปูน 
    (6) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม่วง 
    (7) หมู่ที่ 13 บ้านห้วยอีแต 
    (8) หมู่ที ่14 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ (ตัวแทนต าบลสบเตี๊ยะ) 

(9) หมู่ที่ 16 บ้านบน   
    (10) หมู่ที่ 21 บ้านแท่นดอกไม้ใต ้
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2) ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่   

    (1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองคัน  
    (2) หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ าหยาด  
    (3) หมู่ที่ 7 บ้านสบสอย  
    (4) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วงฝั่งขวา (ตัวแทนต าบลบ้านแม่สอย)   
    (5) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยห้า 
 โดยรวมทั้งพ้ืนที่ในความดูแลของมูลนิธิธรรมนาถที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านวังน้ าหยาดและบ้านห้วยห้า 

การจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่ายวิจัย 

การสร้างภาคีเครือข่ายวิจัย 
- ชุมชนท้องถิ่น ๒๑ หมู่บ้าน 
- มูลนิธิธรรมนาถ  
- สถานีควบคุมไฟป่า ๒ สถาน ี
- อุทยานแห่งชาติออบหลวง 
- นักวิจัย 
- เทศบาลต าบล ๓ แห่ง 

การสร้างกระบวนการเรียนรู ้
- การเลือกวิธีการจดัการ (การใช้ไฟ 

การไม่ใช้ไฟ วิธีการผสมผสาน) 
- การร่วมปฏิบตัิการจดัการไฟป่า 
- การแก้ไขปัญหาขณะด าเนินการ 
- การร่วมกันประเมินผลลัพธ์ 

การประเมินผลจากการจัดการไฟป่า 
- อัตราการลุกลาม ความรุนแรงของไฟ 
- ผลกระทบต่อไมห้นุ่มและลูกไม้ 
- จ านวนครั้งท่ีเกิดไฟป่าลดลง 
- การลดการเกิดไฟป่าในเดือนมีนาคม- 
  เมษายน 
- ความพึงพอใจในวิธีการจัดการ 

การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการไฟป่า 
- การค านวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลดปรมิาณเชื้อเพลงิ 
- การค านวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจดัการไฟรูปแบบอ่ืน 
- การประเมินโครงสร้างเศรษฐกิจของผลิตภณัฑ์จากป่าและห่วงโซ่อปุทานผลิตภณัฑ์จากป่า 

การถอดบทเรียนและองค์ความรูใ้นการจัดการไฟป่า 
- การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการจัดการไฟป่า 
- การถอดบทเรียนกระบวนการเรยีนรู้ในการจดัการไฟป่า (สัมฤทธิผล เง่ือนไข ปัญหา และอุปสรรค) 
- การเสนอรูปแบบภาคีเครือข่ายการจัดการไฟป่าอย่างมสี่วนร่วม และนโยบายสาธารณะ 
- การจัดท าเอกสาร สื่อความรู้ตา่งๆ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ชุมชนใกล้ป่าผลดัใบ 

รูปที่ ๑ กรอบแนวคิดในด าเนินโครงการวิจัย 
 

สาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันจากพ้ืนที่ป่าผลัดใบ 
- การหาของป่า-ล่าสัตว์         - ไฟลุกลามมาจากพื้นท่ีอื่น 
- การลักลอบจดุไฟ              - การลดปริมาณเชื้อเพลิง (การชิงเผา) 
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   3) ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่    
    (1) หมู่ที่ 2 บ้านนากบ 
    (2) หมู่ที่ 3 บ้านม่อนหิน 
    (3) หมู่ที่ 4 บ้านแปะ (ตัวแทนต าบลบ้านแปะ)   
    (4) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทราย 
    (5) หมู่ที่ 9 บ้านวังตวง  
    (6) หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา 
 โดยรวมทั้งพ้ืนที่ในความดูแลของวัดถ้ าตองที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านแปะและบ้านทุ่งพัฒนา 

  กลุ่มเป้าหมายรอง  
   เป็นพ้ืนที่ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
เป็นพ้ืนที่ซึ่งพบการเผาไหม้เป็นประจ าทุกปี ใน พ.ศ. 2556 บางหมู่บ้านได้เริ่มทดลองใช้วิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิง
ร่วมสถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวง โดยจะเชิญให้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการไฟป่าในขั้นตอนการ
สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และการถอดบทเรียน 

๑.๕  แผนงาน/กิจกรรมการด าเนินงาน 
 แผนงานที่ ๑ การสร้างฐานข้อมูล 
 ๑.๑ การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การศึกษาลักษณะการเผาไหม้และการ
ออกแบบแบบสอบถาม แบบน าสัมภาษณ์ และการทดสอบ 
 แผนงานที่ ๒ การเตรียมความพร้อมของชุมชน 
 ๒.๑ การประชุมภาคีวิจัยเพ่ือก าหนดกิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายใน
การจัดการไฟป่า และคัดเลือกนักวิจัยชาวบ้านและนักวิจัยสนาม 
 ๒.๒ การเตรียมเอกสารคู่มือการอบรมและการปฏิบัติงาน การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
การวางแปลงทดลอง การประชุมผู้มีความรู้ด้านป่าไม้เพ่ือก าหนดวิธีการวัดผลกระทบไฟป่าและการอบรมวิธีการและ
การใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
          แผนงานที่ ๓ การเก็บข้อมูลภาคสนามก่อนการลดปริมาณเชื้อเพลิงปีที่ ๑ (เฉพาะพ้ืนที่ที่เลือกใช้
วิธีการนี้) 
 ๓.๑ การเดินส ารวจขอบเขตแปลงป่าที่จะจัดการไฟป่าการก าหนดต าแหน่งแปลง
ทดลอง การจัดท าข้อมูลของแปลงทดลอง การจัดท าแผนที่แปลงป่าและที่ตั้งแปลงทดลอง และการวิเคราะห์สภา พ
แปลงป่า 
  ๓.๒ การเก็บข้อมูลเชื้อเพลิง-ต้นไม้ในแปลงทดลอง และการวิเคราะห์สภาพแปลงป่า 
  ๓.๓ การส ารวจข้อมูลครัวเรือน และลักษณะของไฟป่าด้วยแบบสอบถามและการ
วิเคราะห์สรุปผล 
  แผนงานที่ ๔ การลดปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๑ (เฉพาะพ้ืนที่ที่เลือกใช้วิธีการนี้) 
 ๔.๑ การประเมินความพร้อมของเชื้อเพลิง ก าหนดวันท างาน ประสานส่วนราชการ 
และชุมชนการลดปริมาณเชื้อเพลิง การท าแนวกันไฟ การควบคุมไฟการเก็บข้อมูลการลุกลามของไฟและการ
สังเกตการณ์ 
 แผนงานที่ ๕ การประเมินผลหลังการลดปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๑ (เฉพาะพ้ืนที่ที่เลือกใช้วิธีการนี้) 
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 ๕.๑ การวิเคราะห์สภาพเชื้อเพลิง ผลกระทบที่ท าให้เกิดหมอกควัน ความรุนแรงของ
ไฟการประเมินผลกระทบต่อไม้หนุ่มและลูกไม้ความพึงพอใจและผลกระทบการประเมินการเกิดไฟไหม้ด้วยภาพ
ดาวเทียมและการประชุมคืนข้อมูลให้ชุมชน 
  แผนงานที่ ๖ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
            ๖.๑ การออกแบบ Protocol การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การสัมภาษณ์
และการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเก็บข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์จากการจัดการไฟรูปแบบต่างๆ 
           ๖.๒ การค านวณต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการไฟรูปแบบต่างๆ และการ
ประชุมคืนข้อมูลชุมชนหลังจากการลดปริมาณเชื้อเพลิงปีที่ ๑ และ ๒ 
  ๖.๓ การจัดท าข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากป่า 
  แผนงานที่ ๗ การเก็บข้อมูลภาคสนามก่อนการลดปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๒ 
           ๗.๑ การเก็บข้อมูลเชื้อเพลิง-ต้นไม้ในแปลงทดลองและการวิเคราะห์สภาพแปลงป่า 
เพ่ือน าไปประเมินอัตราการลุกลามและความรุนแรงของไฟ 
 แผนงานที่ ๘ การลดปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๒ (เฉพาะพ้ืนที่ที่เลือกใช้วิธีการนี้) 
           ๘.๑ การประเมินความพร้อมของเชื้อเพลิง ก าหนดวันท างาน ประสานส่วนราชการ
และชุมชนการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยนักวิจัยชาวบ้าน การเก็บข้อมูลการลุกลามของไฟในแปลงป่าและการ
สังเกตการณ์  
 แผนงานที่ ๙ การประเมินผลหลังการลดปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๒ (เฉพาะพ้ืนที่ที่เลือกใช้วิธีการนี้) 
           ๙.๑ การวิเคราะห์สภาพเชื้อเพลิง ความรุนแรงของไฟผลกระทบต่อไม้หนุ่มและลูกไม้
ผลต่อการเกิดหมอกควัน ความพึงพอใจและผลกระทบการประเมินการเกิดไฟไหม้ด้วยภาพดาวเทียมและการประชุม
คืนข้อมูลให้ชุมชน 
  แผนงานที่ ๑๐ การศึกษาการจัดการไฟรูปแบบที่ไม่ใช่การลดปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๑ และปีท่ี ๒ 
  ๑๐.๑ แนวกันไฟรอบหมู่บ้านในเขตป่าผลัดใบ และระหว่างป่าผลัดใบกับป่าไม่ 
ผลัดใบ 
 ๑๐.๒ การเฝ้าระวัง ลาดตระเวนและดับไฟป่า 
 ๑๐.๓ การท าฝายชะลอน้ า 
  แผนงานที่ ๑๑ การติดตามการจัดการไฟป่าที่ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมกันจัดท า
ในปีท่ี ๓ 
 ๑๑.๑ การติดตามวิธีการจัดการไฟป่าของชุมชนและหน่วยงาน 
 ๑๑.๒ การประเมินผลวิธีการจัดการไฟป่าของชุมชนและหน่วยงาน 
 แผนงานที ่๑๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการถอดบทเรียน 
  ๑๒.๑ การเผยแพร่ผลการศึกษาทางสื่อมวลชนรูปแบบต่างๆ 
   ๑๒.๒ การสังเคราะห์และถ่ายทอดความรู้ในการจัดการไฟให้กับชุมชนใกล้พ้ืนที่ป่า
และการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการไฟป่า 
   ๑๒.๓ การจัดเวทีสรุปบทเรียนการจัดการไฟป่า การจัดท าหนังสือสรุปบทเรียนและ
ความรู้ คู่มือการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการไฟ และเอกสารสรุปนโยบายสาธารณะ  
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“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๘ 
 
 

 ๑๒.๔ การประชุมเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณะท างานกับ
นักวิชาการและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 แผนงานที่ ๑๓ การจัดท ารายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  ๑๓.๑ การเขียนและส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี ๑ -๑๐ 
  ๑๓.๒ การเขียนและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

  ๑.๖ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๖.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ทั้งในระดับพื้นที่โครงการและสังคมโดยรวม 

1) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และความเข้าใจในสภาพปัญหาไฟป่าในเขตป่าผลัดใบ
ในพ้ืนที่ของแต่ละชุมชนท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การค้นหาทางแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมและยอมรับได้จากทุกภาคส่วน  

2) การได้รับวิธีการจัดการไฟป่าที่ผ่านการทดลองปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกัน และปรับใช้ให้เข้ากับเงื่อนไข
กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนสภาพสังคม-เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้และขยายผลต่อไปใน
พ้ืนที่ป่าผลัดใบอ่ืนๆ 

3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการไฟป่าของวิธีการต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจเลือก
วิธีการจัดการไฟป่าที่เหมาะสม และการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) การสร้างเครือข่ายการจัดการไฟป่าระหว่างชุมชนท้องถิ่นด้วยกัน ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานระดับจังหวัดและภูมิภาค ที่มีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ลด
ปัญหาความขัดแย้ง และยังสามารถน าไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ได้ด้วย 

๑.๖.๒ ผลประโยชน์ต่อระบบนิเวศ กรณีนี้เป็นผลประโยชน์ต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ า 
1) การลดปัญหาการเผาไหม้ที่ไม่มีการควบคุม และจ านวนการเกิดไฟป่าอันเป็นสาเหตุส าคัญของการ

เกิดหมอกควันในพ้ืนที่ป่าผลัดใบ ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติหมอกควันโดยเฉพาะระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
มีนาคม 

2) การลดความรุนแรงของไฟ และอัตราการลุกลามที่จะสร้างผลเสียหายต่อการเติบโตของต้นไม้
ระดับไม้หนุ่มและลูกไม้ในพ้ืนที่ป่าผลัดใบ  

3) การเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐในการดูแลจัดการไฟป่า และรักษาพ้ืนที่ป่า
ผลัดใบและป่าต้นน้ าให้คงอยู่ 

๑.๗ งบประมาณโครงการ 
       งบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) วงเงินรวม ๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๙ 
 
 

บทที่ ๒ รายงานการประเมินความคุ้มค่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๒.๑ เป้าหมาย  
ชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐร่วมมือกันในการดูแลจัดการไฟป่า โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การ

เชื่อมโยง และความเข้าใจในสภาพปัญหาไฟป่าในเขตป่าผลัดใบในพ้ืนที่ของแต่ละชุมชนท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การค้นหา
ทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและยอมรับได้จากทุกภาคส่วน โดยมีวิธีการจัดการไฟป่าที่ผ่านการทดลองปฏิบัติ เรียนรู้
ร่วมกัน และปรับใช้ให้เข้ากับเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนสภาพสังคม -เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้และขยายผลต่อไปในพ้ืนที่ป่าผลัดใบอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการไฟป่าที่
เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการไฟป่าของวิธีการต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขอ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์  
      ๑) ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ตารางที่ ๑ แสดงผลผลิตและปริมาณผลผลิตที่ได้จากการด าเนินโครงการ 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
ผลผลิตที่ ๑.๑ ฐานข้อมูลในระดับแปลงป่า 
ที่จะน ามาใช้ในการจัดการไฟป่า 
 
 

๑) ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ๙ ประเภทในระดับแปลงป่า จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ช้ันข้อมูล ระดับความสูง ความลาดชัน ทิศด้านลาด  เส้นทางน้ า 
ชนิดป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ เส้นทางถนน ที่ตั้งหมู่บ้าน และเขตการปกครอง 
๒) แผนที่และพื้นที่เผาไหม้รายเดือน รายปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ 
๓) แผนที่และพื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก โดยใช้การซ้อนทับข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๓, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗) ด้วยระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์  
๔) ข้อมูลจ านวนจุดความร้อน รายเดือนมกราคม – เมษายน และข้อมูลจุดที่มีการดับไฟป่า รายเดือนมกราคม – มีนาคม ในพืน้ท่ีศึกษา ซึ่งรายงานโดย 
สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิงและสถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวง ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ รายงานในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖       
มีจ านวนรวม ๑๕๔ จุด 

 ๕) แผนที่และพื้นที่เผาไหม้รายเดือน รายปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ ได้จัดท าแผนท่ีแสดงจุดความร้อน และจุดที่ดับไฟป่า ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๗ 
๖) แผนที่และพื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก เป็นผลของการซ้อนทับ ข้อมูลจุดความร้อน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๓, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗) ด้วยระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ผลผลติที่ ๑.๒ ชุมชนมีความพร้อมและมี
ความร่วมมือในการจัดการไฟป่า และมี
เอกสารคูม่ือการอบรมและอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงาน 
 

๑) มีการประชุมเพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ีและรูปแบบการด าเนินกิจกรรมการจัดการไฟป่าร่วมกัน รวม ๓๖ คน  
๒) มีผู้รู้ด้านป่าไม้ ๑๕ คน จาก ๑๓ หมู่บ้าน  
๓) มีตัวแทนหมู่บ้านละ ๓ คน รวม ๒๑ หมู่บ้าน ที่เป็นผู้มีความรู้ด้านไฟป่าในการประสานงานกิจกรรมจัดการไฟป่า 
๔) คู่มือส าหรับการอบรมและปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือการวางแปลงทดลอง การเก็บพิกัด การเก็บตัวอย่างเช้ือเพลิงและต้นไม้ เพื่อใช้ในการอบรมและการ 
ปฏิบัติงานจริงส าหรับชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีสถานีควบคุมไฟป่า และอุทยานแห่งชาติออบหลวง  
๕) มีการอบรมวิธีการและการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม จ านวน ๖ ครั้ง   
๖) จัดท าแปลงทดลองตามที่ตั้งเป้าไว้รวม ๓๕ แปลง แบ่งเป็น พื้นที่ท่ีมีการใช้ไฟ ๒๗ แปลง ๓๓,๕๑๖ ไร่ พื้นที่ไม่มีการใช้ไฟ ๘ แปลง จ านวน ๓,๑๔๒ ไร่  
๗) มีการจัดตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายในการจัดการไฟป่า  

ผลผลติที่ ๑.๓ ข้อมูลภาคสนามกอ่นการลด
ปริมาณเชื้อเพลิง ปีที่ ๑ 
 

๑) ขอบเขตและพิกัดแปลงป่าท่ีจะลดปริมาณเชื้อเพลิง 
หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน มีขอบเขตและพิกัดแปลงป่าท่ีจะลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีไฟป่าและตัวแทนชาวบ้านแต่ละ 

หมู่บ้านเดินส ารวจขอบเขตแปลงป่าที่มีไฟเกิดเป็นประจ าและมีปัญหาในการควบคุม และตกลงให้ลดปริมาณเช้ือเพลิง โดยบันทึกพิกัดขอบเขตของแต่ละ
แปลงป่าด้วย GPS แล้วน ามาสร้างแผนที่ 
๒) แผนที่แสดงแปลงป่าและที่ตั้งแปลงทดลอง ๓๕ แปลง   

 

หน้า  ๑๐   
๑๐ 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ                                                         
แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย มหาวทิยาลัยเชียงใหม”่ 

 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๑๑ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
๓) ข้อมูลเชื้อเพลิงจากแปลงทดลอง ได้แก่ จ านวนชนิด น้ าหนัก และความหนาของเชือ้เพลิงในแปลงทดลอง โดยแบ่งเชื้อเพลิงออกเป็น ๔ ชนิด ตามขนาด  
และประเภทของเชื้อเพลิง ดังนี ้
     (๑) จ านวนเช้ือเพลิงแห้งที่เป็นใบไม้และกิ่งไม้ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน ¼ นิ้ว  มีปริมาณเฉลี่ย ๓๓๖.๓๙ กิโลกรัม/ไร่  
    (๒) จ านวนเชื้อเพลิงแห้งที่เป็นใบไม้และกิ่งไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¼ นิ้วถึง ๑ นิ้ว ปริมาณเฉลี่ย ๒๖.๘๓ กิโลกรัม/ไร่  
    (๓) จ านวนเชื้อเพลิงแห้งที่เป็นใบไม้และกิ่งไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วถึง ๓ นิ้ว ปริมาณเฉลี่ย ๗.๒๘ กิโลกรัม/ไร่  
    (๔) เชื้อเพลิงสด ปริมาณเฉลี่ย ๓๕.๑๓ กิโลกรัม/ไร่ มีปริมาณเชื้อเพลิงรวมเฉลี่ย ๔๐๕.๖๓ กิโลกรัม/ไร่ 
๔) ส่วนความหนาหรือความสูงของเช้ือเพลิง มีค่าเฉลี่ย ๒.๔๕ เซนติเมตร ขาดข้อมูลแปลงที่กันไม่ให้ไฟไหม้ไป ๒ แปลง เป็นแปลงของบ้านแท่นดอกไม้      
๑ แปลงและของมูลนิธิธรรมนาถ ๑ แปลงเนื่องจากมีไฟป่าลุกลามมาไหม้ในแปลงก่อนการเก็บข้อมูล 
๕) ข้อมูลของต้นไม้ในแปลงทดลอง ได้แก่ ข้อมูลค่าขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย ช่ือลูกไม้ จ านวนลูกไม้ในแปลงทดลองไว้แล้ว จากแปลงทดลอง 
๗๔๕ แปลง โดยมีข้อมูลจ านวนต้นไม้ตัวแทนแปลง จ านวนลูกไม้ ไม้หนุ่ม เส้นรอบวงเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และชนิดของต้นไม้ตัวแทนแปลง 

ผลผลติที่ ๑.๔ ข้อมูลการด าเนินงานลด
ปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๑  
 

๑) ข้อมูลความพร้อมของเชื้อเพลิง 
     ความพร้อมของเช้ือเพลิงวัดจากอัตราการร่วงของใบไม้ในพื้นที่ด าเนินการที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ในขณะที่ท าการลดปริมาณเช้ือเพลิง ในแปลงป่าที่ทดลอง 
พบใบไม้ร่วงร้อยละ ๔๐-๘๐ โดยมีแปลงป่า ๓ แปลงท่ีมีอัตราการร่วงของใบไม้มากกว่าอัตราการร่วงที่ตั้งไว้ คือ แปลงป่าของบ้านห้วยอีแต ร้อยละ ๘๐         
บ้านวังน้ าหยาด ร้อยละ ๗๐ และบ้านทุ่งพัฒนาร้อยละ ๗๐    
๒) ข้อมูลเช้ือเพลิงและการลุกลามของไฟในวันชิงเผา  
     มีการเก็บข้อมูลได้ร้อยละ๙๔.๒๙ ของแปลงทดลองทั้งหมด ๓๕ แปลง มีเพียง ๒ แปลง ซึ่งเป็นแปลงไม่ชิงเผา คือแปลงมูลนิธิธรรมนาถ ๑ แปลง (จาก 
๓ แปลง) และแปลงบ้านแท่นดอกไม้ ๑ แปลง (จาก ๒ แปลง) ที่ไม่มีข้อมูลเนื่องจากเกิดไฟไหม้ ก่อนวันชิงเผา  โดยได้ท าการชิงเผารวม ๘ วัน ระหว่างวันที่ 
๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ - ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ 
๓) การจัดประชุมชี้แจงวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิง 
    วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมของบ้านห้วยอีแต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๓๙ คน ประกอบด้วย ตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการวิจัย      
๒๑ หมู่บ้าน ตัวแทนมูลนิธิธรรมนาถ ตัวแทนสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง และสถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวง ตัวแทนอุทยานแห่งชาติออบหลวง 
ปลัดอ าเภอจอมทองที่ดูแลงานไฟป่า-หมอกควัน และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อธิบายวิธีการลดปริมาณเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการเพื่อให้มีการ
ควบคุมไฟอยู่ในเฉพาะแปลงป่าท่ีด าเนินการ และท าความตกลงกับผู้ร่วมการประชุมให้แต่ละหมู่บ้านควบคุมไฟป่า ไม่ให้เกิดไฟไหม้ในแปลงป่าท่ีหมู่บ้านดูแล 
ก่อนวันที่หมู่บ้านนั้นเลือกเป็นวันที่จะลดปริมาณเช้ือเพลิง โดยการแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับคนในหมู่บ้าน เพื่อให้เวลาแก่ โครงการวิจัยฯ     



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๑๒ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
เก็บข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงและข้อมูลอัตราการลุกลามของไฟ และเพื่อให้ควันไฟจากการลดปริมาณเชื้อเพลิงมีโอกาสกระจายตัว 
๔)  การประสานส่วนราชการและหมู่บ้านท่ีร่วมโครงการวิจัยเพื่อแจ้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณเชื้อเพลิง  
    - ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ ๓ ระดับ คือ  
(๑) ระดับท้องถิ่น โครงการวิจัยฯ ได้แจ้งประสานการด าเนินงานแก่ เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ เทศบาลต าบลแม่สอย และเทศบาลต าบลบ้านแปะ ซึ่งได้เป็น
คณะกรรมการด าเนินการวิจัยด้วย  
(๒) ระดับอ าเภอ ได้แจ้งประสานกับสถานีความคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง สถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวง อุทยานแห่งชาติออบหลวงที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินการวิจัย และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวงยังท าหน้าที่เจ้าพนักงานในพื้นที่รวบรวมตารางก าหนดเวลาการลดปริมาณเช้ือเ พลิง
ของทุกหมู่บ้านที่ได้จากการประชุมในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ท าเป็นหนังสือราชการขออนุญาตท าการชิงเผาต่อนายอ าเภอจอมทองก่อนเวลาด าเนินงาน 
โดยนายอ าเภอจอมทองท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในระดับพื้นท่ีอ าเภอ และประธานคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันระดับอ าเภอในอ าเภอจอมทอง  
(๓) ระดับจังหวัด/กรม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวงได้ท าหนังสือราชการแจ้งแผนการลด
ปริมาณเช้ือเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบต่อส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ รวมทั้งการแจ้งการลดปริมาณเช้ือเพลิงในวันที่
ด าเนินการทุกครั้งผ่านโทรศัพท์ ต่อส่วนควบคุมไฟป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจากนี้
สถานีควบคุมไฟป่าทั้ง ๒ แห่ง ยังประสานงานกับหน่วยงานของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ หากการลดปริมาณเช้ือเพลิงอาจมีไฟลุกลามเข้าพื้นที่    
ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง 
    หมู่บ้านทุกหมู่ที่ร่วมโครงการวิจัย (๒๑ หมู่บ้าน) ได้รับการประสานงานล่วงหน้าทุกครั้งผ่านการแจ้งทางโทรศัพท์ โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านเข้าร่วม
ท างานในหลายขั้นตอน เช่น การวางแปลงเก็บข้อมูลเช้ือเพลิงและลูกไม้ การทดลองลดปริมาณเช้ือเพลิง และการลดปริมาณเชื้อเพลิงจริง  

 ๕) การร่วมการลดปริมาณเชื้อเพลิง ๒ ระดับ 
   ในแปลงทดลอง 
    ตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ๒๑ หมู่บ้าน ตัวแทนมูลนิธิธรรมนาถ ตัวแทนสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง และสถานีควบคุมไฟป่า       
ดอยบ่อหลวง ตัวแทนอุทยานแห่งชาติออบหลวง ปลัดอ าเภอจอมทองที่ดูแลงานไฟป่า-หมอกควัน นักศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมกันเก็บข้อมูลแปลงละ ๔-๕ คน จ านวน ๓๓ แปลง 
   ในแปลงป่า 
   การลดปริมาณเช้ือเพลิงในปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้ลดปริมาณเช้ือเพลิงด้วยการชิงเผาระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีประชาชนเข้าร่วม      



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๑๓ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
ในต าบลสบเตี๊ยะ ๓๔๑ คน ในต าบลแม่สอย ๑๑๑ คน และต าบลบ้านแปะ ๓๐๐ คน ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง เจ้าหน้าที่
สถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และนักวิจัยเข้าร่วมการลด
ปริมาณเชื้อเพลิง 

ผลผลติที่ ๑.๕ ข้อมูลการประเมินผลการ
ด าเนินงานลดปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๑  
 

๑) ข้อมูลจ านวนวันในการลดปริมาณเชื้อเพลิง 
 จ านวนวันลดปริมาณเชื้อเพลิงต่อแปลงไม่เกิน ๒ วัน 
แปลงป่าท่ีท าการลดปริมาณเชื้อเพลิงใน ๑ วัน มีจ านวน ๑๗ แปลง และแปลงป่าที่ลดปริมาณเช้ือเพลิงในเวลา ๒ วัน มีจ านวน ๓ แปลง คือ แปลงป่าบ้าน
ห้วยอีแต บ้านบน และบ้านแท่นดอกไม้ โดยในวันแรกของแปลงป่าบ้านห้วยอีแตและบ้านบน  ซึ่งในวันแรกใบไม้ยังร่ว งไม่มากเพียงพอ ส่วนแปลงป่าของ
บ้านแท่นดอกไม้ชุมชนลดเชื้อเพลิงในป่าด้านติดกับหมู่บ้านในวันแรก แล้วมาลดเช้ือเพลิงต่อวันเดียวกับท่ีบ้านเชิงดอย เพื่อลดภาระงานในการท าแนวกันไฟ
ระหว่างแปลงป่าของทั้งสองหมู่บ้าน โดยสรุปแล้วจึงไม่มีแปลงป่าท่ีเหลือท าการลดปริมาณเชื้อเพลิงเกิน ๒ วัน 
๒) อัตราการลุกลามของไฟ 
อัตราการลุกลามของไฟใน พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า ค่าอัตราการลุกลามของไฟระหว่าง ๐.๕๕ – ๒.๒๕ เมตร/นาที มีค่าเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร/นาที อัตราการ
ลุกลามดังกล่าวถือว่าไม่รุนแรง โดยมีแปลงป่าเพียง ๗ แปลงท่ีมีอัตราการลุกลาม ๑ - ๒ เมตร/นาที  คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของแปลงป่าที่ลดปริมาณเช้ือเพลิง
ทั้งหมด และแปลงที่มีอัตราการลุกลามมากกว่า ๒ เมตร/นาที มีเพียง ๑ แปลงที่บ้านทุ่งพัฒนา ซึ่งเป็นแปลงป่าที่มีหญ้าขึ้นปะปนมาก นอกจากนี้  เมื่อน า
อัตราการลุกลามนี้ไปค านวณกับปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อให้ได้ค่าความรุนแรงของแนวไฟ พบว่า ทุกแปลงท่ีลดปริมาณเชื้อเพลิงมีค่าความรุนแรงของไฟในระดับ
น้อย คือ ไม่เกิน ๓๔๕.๘๖ กิโลวัตต์/เมตร ตามเกณฑ์ของ Andrews (1980) ที่อ้างอิงในสันต์ (๒๕๒๖)  โดยมีความหมายถึง อัตราที่ไฟมีความรุนแรงน้อย    
ไฟด้านหัวและด้านข้างสามารถควบคุมไฟได้โดยใช้เครื่องมือธรรมดา แนวกันไฟธรรมดาสามารถก้ันไฟนี้ได้ 

 ๓) จ านวนจุดความร้อนหลังการลดปริมาณเชื้อเพลิง 
พบจุดความร้อน ๓ จุด ที่เกิดในวันที่ ๔ และ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น และไม่พบในเดือนเมษายน โดยพบที่แปลงป่าของมูลนิธิธรรมนาถ ๑ จุดซึ่งเป็น
แปลงที่ไม่ลดปริมาณเช้ือเพลิง และที่แปลงป่าของบ้านห้วยห้า-สบสอย ๒ จุด โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งไฟไม่ไหม้ในวันที่ลดปริมาณเช้ือเพลิง เนื่องจากยังมี
ความช้ืนและใบไม้ร่วงเพียงร้อยละ ๔๐ สรุปว่าแปลงป่าที่ไฟไหม้ไม่ได้มีการลดเช้ือเพลิง จึงมีโอกาสเกิดไฟป่าในเดือนมีนาคมเพราะเป็นเวลาที่เช้ือเพลิง
สะสมจนถึงระดับที่เสี่ยงต่อไฟป่า แต่แปลงป่าส่วนท่ีได้ลดเช้ือเพลิงไปแล้วจริง ไม่พบจุดความร้อนในเดือนมีนาคม-เมษายน 

 ๔) จ านวนการเกิดไฟป่าหลังการชิงเผา 
พบการดับไฟป่า ๗ ครั้ง จากรายงานการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในเดือนมีนาคม แต่ไม่พบในเดือนเมษายน โดย
พบที่แปลงป่าของมูลนิธิธรรมนาถ ๓ ครั้ง ในวันที่ ๙, ๑๗ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ แปลงป่าของบ้านห้วยห้า-สบสอย ๑ ครั้งในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๑๔ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
(บริเวณเดียวกับท่ีพบจุดความร้อน) และจ านวน ๓ จุด ที่บ้านทุ่งปูนในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่รอยต่อระหว่างแปลงป่าของบ้านเชิงดอย-แท่นดอกไม้ใน
วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ และแปลงป่าของบ้านวังปินในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ บริเวณดังกล่าวในวันที่ลดเช้ือเพลิง สภาพเช้ือเพลิงยังไม่พร้อม ส่วนใหญ่มี
ใบไม้ร่วงเพียงร้อยละ ๔๐ ท าให้การลดเช้ือเพลิงได้น้อยมาก ไม่ได้ผล เมื่อเชื้อเพลิงสะสมและแห้งมากข้ึน  จึงเกิดไฟป่าหลังการลดเช้ือเพลิง จึงสรุปว่าแปลง
ป่าท่ีไฟไหม้ไม่ได้มีการลดเช้ือเพลิง จึงมีโอกาสเกิดไฟป่าในเดือนมีนาคมเพราะเป็นเวลาที่เชื้อเพลิงสะสมจนถึงระดับที่เสี่ยงต่อไฟป่า แต่แปลงป่าส่วนที่ได้ลด
เชื้อเพลิงไปแล้วจริง ไม่พบจุดความร้อนในเดือนมีนาคม-เมษายนเช่นเดียวกับกรณีของจุดความร้อน 

ผลผลติที่ ๑.๖ ข้อมูลผลการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการเชื้อเพลิง   
๔ วิธี 
 

๑) ต้นทุนในการจัดการไฟป่าของชาวบ้าน 
     ต้นทุนค่าเสียโอกาสในที่น้ีมีตัวช้ีวัดสามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
     (๑) ตัวช้ีวัดที่ประมาณจากการเสียโอกาสไปท ากิจกรรมอื่นเมื่อต้องเข้าไปดับไฟของประชาชน ดังนี้ การสูญเสียรายได้ (อัตรา ๓๐๐บาท × จ านวนครั้ง)      
การรักษาสัมพันธภาพในครอบครัว ค านวณค่าเสียโอกาส อัตรา ๕๐ บาท/ช่ัวโมง การท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน ค านวณค่าเสียโอกาส อัตรา ๕๐ บาท/ช่ัวโมง 
    (๒) ตัวช้ีวัดทีป่ระมาณการจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประกอบด้วย  ค่าน้ ามัน (ราคาน้ ามันต่อลิตร × ระยะทาง × จ านวนเที่ยว)  ค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น 
ประมาณการที่ ๑ % ของจ านวนคนที่ข้ึนไปดับไฟ  ค่าอาหารและเครื่องดื่มหลังจากการเข้าไปดับไฟ โดยประมาณการจากค่าอาหาร เครื่องดื่มประจ าวัน   
๒) ต้นทุนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการจัดการไฟป่า  

(๑) ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการจัดการเชื้อเพลิง มีค่าใช้จ่ายรวมที่ได้จากผลรวมของค่าใช้จ่ายต่อหัวจ านวนคน ค่าน้ ามัน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจ านวน ๒๗๖,๙๗๕ บาท ดังนั้น คิดเป็นค่าใช้จ่าย : จ านวนพ้ืนท่ีลดปริมาณเช้ือเพลิง จะได้ค่าต้นทุนประสิทธิผลของการลดปริมาณ
เชื้อเพลิงต่อ ๑ ไร่ เท่ากับ ๘.๒๖ บาท 
     (๒) ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการจัดการไฟรูปแบบอื่น มีทางเลือกที่ไม่ใช้การลดปริมาณเช้ือเพลิงมี ๓ วิธี ดังนี ้
(๒.๑) แนวกันไฟ  มีค่าต้นทุนประสิทธิผลของแนวกันไฟต่อ ๑ ไร่ เท่ากับ ๔,๕๗๘.๐๙ บาท  (เป็นราคาที่ชุมชนท าแนวกันไฟที่ยังไม่ได้มาตรฐานความกว้างตาม
เกณฑ์ (๘ เมตร) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนใหญ่มีความกว้างเพียง ๓-๔ เมตร ซึ่งกรมบัญชีกลางก าหนดราคาให้ ๕,๐๐๐ บาท/กิโลเมตร   
(๒.๒) การลาดตระเวนและดับไฟ  มีค่าต้นทุนประสิทธิผลของการลาดตระเวนและดับไฟต่อ ๑ ไร่ เท่ากับ ๒๙.๙๕ บาท ค านวณจากพื้นที่ตรวจการทั้งของ
หมู่บ้านและสถานีควบคุมไฟป่ามีทั้งหมด ๔๘,๙๕๑.๐๘ ไร่ ระยะตรวจการ ๒๑.๙ กิโลเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวจ านวนคน ค่าน้ ามัน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เป็นจ านวนรวม ๑,๔๖๖,๒๐๐ บาท   
(๒.๓) การท าฝายชะลอน้ า มีค่าต้นทุนประสิทธิผลของฝายชะลอน้ าต่อ ๑ ไร่ เท่ากับ  ๓,๗๒๓.๕๖ บาท ค านวณจากจ านวนฝายชะลอน้ าที่ยังใช้งานได้ ๘๗ 
แห่ง แล้วใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ค านวณพื้นท่ีกันชนของแนวฝายและต าแหน่งฝายในระยะ ๑๐ เมตร  จะมีพื้นที่ระยะกันชนของฝาย ๒๔.๔๙ ไร่ 
  โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวจ านวนคน ค่าน้ ามัน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของการสร้างฝายทุกประเภท เป็นจ านวนรวม ๙๑,๑๙๐ บาท 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๑๕ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
 ๓)  การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีงานต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2558 อยู ่ 2 ด้าน คือ  

(๑) การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของการจัดการไฟป่าในหมู่บ้านที่ยังเหลืออยู่และการสรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายของวิธีการจัดการไฟป่า
ของแต่ละหมู่บ้าน มูลนิธิธรรมนาถ และสถานีควบคุมไฟป่า ผลการด าเนินงานในแปลงทดลองของสามต าบลที่เป็นพื้นที่ศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ.2557 พบว่ามี
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจ านวนรวม 2,088,545 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลาดตระเวน และดับไฟร้อยละ 67.8 การท าแนวกันไฟร้อยละ 13.9 การ
ลดปริมาณเชื้อเพลิง ร้อยละ 12.5 การประชาสัมพันธ์ร้อยละ 4.8 และการท าฝายชะลอน้ าร้อยละ 1.0 
(๒) การเก็บข้อมูลผักหวานจากแปลงทดลอง 3 แห่ง ที่ชุมชนยังนิยมบริโภคมาจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม และการจดบันทึกศึกษาห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจของ
ผักหวาน โดยผักหวานป่าที่เก็บจากแปลงทดลองในพื้นที่ไฟไหม้มีน้ าหนักรวม 46.96 กิโลกรัม แปลงทดลองที่ไฟไม่ไหม้มีน้ าหนักรวม 35.02 กิโลกรัม และใน
แปลงในหมู่บ้านมีน้ าหนักรวม 13.83 กิโลกรัม โดยมีน้ าหนักลดลงจากใน พ.ศ. 2557 ส าหรับห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจของป่า ผักหวานมีห่วงโซ่ ที่ไม่
ซับซ้อน เนื่องจากท าการศึกษาพื้นที่หมู่บ้านเดียว แต่สามารถเป็นตัวแทนภาพรวมของพื้นที่ศึกษาได้ กล่าวคือ ห่วงโซ่ของผักหวานเริ่มจา กการไปเก็บ
ผักหวานในป่าหรือตามบ้านที่มีผู้ปลูก โดยอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเมษายนหรือต้นพฤษภาคมตามสภาพอากาศ มูลค่าของผักหวานแบ่งเป็น     
2 ส่วน ถ้าน าไปบริโภคในครัวเรือน คือ ค่าใช้จ่ายค่าอาหารที่ลดลง ซึ่งจากแบบสอบถามสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์/ฤดูกาล ถ้าน าไปขาย
มูลค่าที่ได้จากการขายในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านมีราคาเท่ากัน โดยห่วงโซ่เริ่มจากผู้เก็บผักหวานจากป่าหรือจากต้นที่ปลูกในหมู่บ้านแล้ว ขายให้คนใน
หมู่บ้านก่อน หากปริมาณที่เก็บได้ยังไม่มาก เมื่อปริมาณมากขึ้นเกินความต้องการของผู้บริโภคในหมู่บ้านจึงน าไปขายให้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ห่างใน
ระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร ซึ่งผู้ซื้อน าไปปรุงอาหาร ห่วงโซ่อุปทานของผักหวานจึงสั้นมาก เนื่องจากเป็นของป่าที่พบในทุกหมู่บ้าน ความต้องการบริโภค
จึงอยู่ในท้องถิ่น และโอกาสในการน าไปขายต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลจนถึงในตัวเมืองเชียงใหม่หรือกรุงเทพฯ ไม่มี เพราะไม่คุ้มกับค่าขนส่ง 
ไม่มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อ และความนิยมของผู้บริโภคต้องการผักหวานสดเก็บใหม่ และคุณสมบัติของผักหวานเป็นผักท่ีเหี่ยวเฉาง่าย ถ้าเก็บไว้นานขึ้น
หรือเก็บรักษาไม่ดี จะไม่มีคนซื้อ 

ผลผลติที่ ๑.๗ ข้อมูลภาคสนามหลังการลด
ปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี 1 (การประเมินผล
กระทบต่อไม้หนุ่มและลูกไม้ และการ
ประชุมเตรียมการท างานจัดการไฟป่าใน 
พ.ศ. 2558 ร่วมกับภาคีวิจัย) 

การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อไม้หนุ่มและลูกไม้ 
กิจกรรมที่ด าเนินการในหมวดนี้ประกอบด้วย 
1) การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไม้หนุ่มและลูกไม้ ในแปลงทดลองทั้งหมด ประกอบด้วย (1) เส้นรอบวงและความสูงของไม้หนุ่ม ( 2) จ านวนลูกไม้และชนิด
พันธุ์ไม้ และ (3) ข้อมูลจ านวนไม้หนุ่มและชนิดพันธุ์ไม้ โดยน าแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีต าแหน่งและพิกัดของแปลงทดลอง และ 
GPS ไปค้นหาแปลงทดลองที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการวิจัย จากนั้นน าภาพถ่ายสภาพไม้หนุ่มและลูกไม้ในแปลงทดลองที่ถ่ายก่อนการชิงเผาม า
ตรวจสอบกับจ านวนลูกไม้และไม้หนุ่มที่พบ และบันทึกจ านวนลูกไม้และไม้หนุ่มที่  รอดตาย และเพิ่มใหม่รวมทั้งชนิดพันธ์ุ และ เส้นรอบวงของล าต้นไม้หนุ่ม
ที่ความสูงระดับอกและความสูงของไม้หนุ่ม จากนั้นน าแบบบันทึกมาลงไฟล์ข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์อัตราการเพิ่ม-ลด และการเติบโตของลูกไม้และไม้หนุ่ม



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๑๖ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เก็บในเวลาก่อนการชิงเผา 
2) การประชุมคืนข้อมูลชุมชน การประชุมคืนข้อมูลให้แก่ภาคีวิจัยจัดในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมของ
เทศบาลต าบลแม่สอย มีผู้เข้าร่วมการประชุม 40 คน ประกอบด้วยตัวแทนหมู่บ้าน ตัวแทนมูลนิธิธรรมนาถ รองนายกเทศบาลต าบลบ้านแปะ หัวหน้าสถานี
ควบคุมไฟป่าทั้งสองแห่งและเจ้าหน้าท่ี และตัวแทนอุทยานแห่งชาติออบหลวง เนื้อหาการประชุม คือ  
(1) การแจ้งผลการประเมินผลกระทบของการชิงเผาต่อลูกไม้และไม้หนุ่ม พบว่ามีลูกไม้เสียหายบ้างแต่ยังมีอัตราการรอดตายเกินกว่าครึ่งและมีจ านวนลูกไม้
เกิดใหม่มากกว่าจ านวนลูกไม้เดิมกว่าร้อยละ 100 และมีชนิดพันธ์ุไม้ที่หลากหลายกว่าเดิม  
(2) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต่อคนในชุมชน โดยน าสถิติผู้ป่วยโรคที่มีความเสี่ยงเมื่อเกิดหมอกควันย้อนหลัง 5 ปี จากโรงพยาบาลจอมทอง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ด าเนินการ 6 แห่ง มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ด าเนินการชิงเผาและไม่มีการชิงเผา 
(3) การประเมินความพร้อมของเชื้อเพลิงในปีท่ี 2 โดยให้แต่ละหมู่บ้านสังเกตจากอัตราการร่วงของใบไม้ พบว่าขณะนั้นใบไม้ร่วงร้อยละ 10-30 และคาด
ว่าประมาณกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เป็นเวลาที่ควรเริ่มการชิงเผา  
(๔) การร่วมจัดท าตารางเวลาเก็บข้อมูลเชื้อเพลิงและทดลองชิงเผาครั้งที่ 2 และเวลาชิงเผาครั้งที่ 2 โดยจะจัดท าระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 
2558 และจะมีการขยายผลวิธีการลดจ านวนไฟป่าด้วยการชิงเผาไปท่ีบ้านแม่ลองและบ้านวังลุงใหม่ ต าบลหางดง อ าเภอฮอด ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวง ซึ่งพื้นที่ป่าผลัดใบท่ีทั้งสองหมู่บ้านดูแลตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง 
(๕) การทบทวนขั้นตอนการเก็บเช้ือเพลิงและทดลองการชิงเผาให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าที่มาช่วยจดบันทึกข้อมูลเช้ือเพลิงและข้อมูลจ ากการ
ทดลองชิงเผาในครั้งท่ี 2 

ผลผลติที่ ๑.๘ ข้อมูลภาคสนามการลด
ปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๒ 
 
 

การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามการลดปริมาณเช้ือเพลิงปีท่ี ๒ มีกิจกรรมการด าเนินการ ดังนี ้
๑) กิจกรรมก่อนการลดปริมาณเช้ือเพลิงจริง มีกิจกรรม ประกอบด้วย (1) การเก็บข้อมูลเช้ือเพลิงในแปลงทดลองโดยแยกเช้ือเพลิงออกเป็น 4 ประเภท 
(เช้ือเพลิงแห้ง 3 ประเภทตามขนาด และเช้ือเพลิงสด) น ามาช่ังน้ าหนักและบันทึกข้อมูล และ (2) การทดลองใช้ไฟลดเช้ือเพลิงในแปลงทดลองเพื่อเก็บ
ข้อมูลความเร็วในขณะที่ไฟไหม้ในแปลงทดลอง ซึ่งงานเหล่านี้ต้องอาศัยการประสานงานที่ดีกับคนในหมู่บ้านที่มีความช านาญเส้นทางและรู้จั กต าแหน่ง
แปลงทดลอง เป็นงานที่ใช้ก าลังคนมากและต้องท าในระยะเวลาสั้นๆ ให้ทันก่อนจะมีไฟป่าเกิดขึ้น โดยมีผู้ประสานงานโครงการภาคสนามในแต่ละต าบล 
(ต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ) ช่วยประสานขอก าลังคนจากหมู่บ้าน 21 แห่งมาร่วมกันท างาน 
๒) กิจกรรมการลดเช้ือเพลิงในปีที่ 2 มีหมู่บ้านจากต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะเข้าด าเนินการร่วมกับโครงการวิจัยและสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขา
แม่ปิงและดอยหลวง จ านวน 21 หมู่บ้าน และมูลนิธิธรรมนาถได้เข้าร่วมด้วย  โดยท าการมอบเงินสนับสนุนให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านและมูลนิธิธรรมนาถ 
ข้อคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการวิจัย เห็นว่าจ านวนเงินที่โครงการวิจัยสนับสนุน (จ านวน 5,000 บาท/แห่ง) ยังไม่เพียงพอแม้จะได้รับเงินสนับสนุนอีกส่วน



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๑๗ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
หนึ่งจากเทศบาลต่างๆ หากจะให้สามารถดูแลจัดการไฟป่าได้เต็มรูปแบบ จ าเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนมากขึ้น ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีความต้องการ
แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ท่ีแตกต่างกัน งบประมาณจึงเป็นหน่ึงในตัวแปรที่ส าคัญมากต่อประสิทธิภาพในการลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันที่ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องน าไปพิจารณาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีจ านวนเพียงพอ 

ผลผลติที่ ๑.๙ ข้อมูลการประเมินผลหลัง
การลดปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี ๒  
 

๑) การวิเคราะห์ผลกระทบจากการลดปริมาณเชื้อเพลิงมีการด าเนินการ ดังนี ้
(1) การวิเคราะห์อัตราการลุกลามของไฟท่ีได้จากการทดลองในทุกแปลงทดลองมาเปรียบเทียบความเร็วระหว่างพื้นที่ต่างๆ และกับสถิติใน พ.ศ. 2557   
(2) การวิเคราะห์อัตราความรุนแรงของไฟ โดยใช้อัตราการลุกลามของไฟและปริมาณเช้ือเพลิงที่ได้จากแต่ละแปลงทดลองมาเปรียบเทียบความรุนแรง
ระหว่างพื้นที่ต่างๆ และกับสถิติใน พ.ศ. 2557 พบว่า โดยเฉลี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ในพ.ศ. 2557 เนื่องจากเป็นปีที่มีความแห้งแล้ง    
ท าให้เชื้อเพลิงร่วงมากกว่าร้อยละ 70 และมีความชื้นลดลง (ส าหรับแปลงท่ีลดเช้ือเพลิงช่วงหลัง)   
(3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามลภาวะอากาศตลอดระยะเวลาที่มีหมอกควัน เพื่อตรวจสอบผลจากควันไฟในเวลาท าการลดเช้ือเพลิงร่วมกับ
จ านวนจุดความร้อนและจุดที่มีการดับไฟป่า  
(4) การวิเคราะห์ทิศทางลมและความเร็วลมในช่วงเวลาที่มีการลดปริมาณเชื้อเพลิง  
๒) การติดตามสถานการณ์ไฟป่า มีข้อมูลดังนี ้
(๑) การติดตามพื้นท่ีเผาไหม้ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 จ านวน 5 เวลา คือในวันที่ 18 มกราคม 2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 7 
และ 23 มีนาคม 2558 และวันที่ 8 เมษายน 2558 โดยท าการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมทีละเวลา จากนั้นน ามาซ้อนกันเพื่อแสดงพื้นที่เผาไหม้ใน    
แต่ละเดือน เมื่อน าแผนที่พ้ืนท่ีเผาไหม้ของ พ.ศ. 2558 ไปซ้อนทับกับพ้ืนท่ีเผาไหม้ในปีอ่ืนๆ ก็จะได้พื้นท่ีเผาไหม้ซ้ าซากในพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ 
(๒) การจัดท าแผนที่การกระจายตัวของจุดความร้อนและจุดพบไฟป่าในพ.ศ. 2558 โดยน าพิกัดต าแหน่งจุดความร้อนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และจุดที่รายงานการดับไฟป่าจากส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มาสร้างช้ันข้อมูล ท าทั้งในระดับพื้นที่ศึกษาและระดับอ าเภอจอมทอง 
ตามที่อ าเภอจอมทองขอความร่วมมือมา เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ไฟป่าและประเมินผลการจัดการไฟป่า และพื้นที่เสี่ยงที่ควรมีการควบคุม      
โดยแยกแสดงเป็นรายเดือนเพื่อให้เห็นล าดับการเกิดและการกระจายตัวของไฟป่า และสามารถน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลใน พ .ศ. 2557 เพื่อติดตาม   
การเปลี่ยนแปลงได้ 
๓) การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อไม้หนุ่มและลูกไม้ในแปลงทดลอง ประกอบด้วย (1) เส้นรอบวงและความสูงของไม้หนุ่ม (2) จ านวนลูกไม้
และชนิดพันธ์ุไม้ และ (3) ข้อมูลจ านวนไม้หนุ่มและชนิดพันธ์ุไม้ โดยน าแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ภาพดาวเทียมที่มีต าแหน่งและพิกัดของแปลงทดลอง และ 
GPS ไปค้นหาแปลงทดลองที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการวิจัย จากนั้นน าภาพถ่ายสภาพไม้หนุ่มและลูกไม้ในแปลงทดลองที่ถ่ายก่อนการชิงเผามาตรวจสอบกับ
จ านวนลูกไม้และไม้หนุ่มที่พบ และบันทึกจ านวนลูกไม้และไม้หนุ่มที่รอดตาย ผลการด าเนินงานพบว่าในแปลงที่ท าการลดปริมาณเช้ือเพลิงจ านวน 27 แปลง 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๑๘ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
ต้นไม้ตัวแทนมีเส้นรอบวงเฉลี่ย 9.16 นิ้ว เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.33 นิ้ว มีความสูงเฉลี่ย 7.98 เมตรเพิ่มเฉลี่ย 0.40 เมตร ลูกไม้มีอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 76.03 
อัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 23.63 และอัตราการเกิดใหม่ร้อยละ 69.10 ส่วนไม้หนุ่มมีอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 75.49 อัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 24.45 
และอตัรา การเกิดใหม่ร้อยละ 65.35 ในแปลงทดลองทีไ่ม่มีการลดเช้ือเพลิงจ านวน 6 แปลง (ขาดข้อมูลแปลงของมูลนิธิธรรมนาถ 1 แปลง ที่ไฟไหม้ก่อน และ
แปลงของบ้านแท่นดอกไม้ที่ถูกชาวบ้านน ารถแทรกเตอร์มาไถปรับพื้นที่) ต้นไม้ตัวแทนมีเส้นรอบวงเฉลี่ย 8.76 นิ้ว เพิ่มเฉลี่ย 0.43 นิ้ว มีความสูงเฉลี่ย 8.11 
เมตร เพิ่มเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกไม้มีอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 81.55 อัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 17.75 และอัตราการเกิดใหม่ร้อยละ 75.47 ส่วนไม้หนุ่ม   
มีอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 74.77 อัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 25.23 และอตัราการเกิดใหม่ร้อยละ 36.28 
๔) การประชุมวางแผนการจัดการไฟของอ าเภอจอมทองใน พ .ศ. 2559 จ านวน 3 ครั้ง คือ (1) การประชุมกับสถานีควบคุมไฟป่า 3 แห่งที่รับผิดชอบ
พื้นที่อนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และอุทยานแห่งชาติออบหลวง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเตรียมแผนการจัดการไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าให้แก่อ าเภอจอมทอง  (2) การประชุมกับอ าเภอจอมทอง
และส่วนราชการครั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอ าเภอจอมทองในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. โดยโครงการวิจัยฯ เพื่อเสนอปัญหา บทเรียน
จากการจัดการไฟป่าใน พ.ศ. 2558 ให้อ าเภอจอมทองพิจารณาน าไปจัดท าแผนป้องกันไฟป่าและหมอกควันเสนอจังหวัดเชียงใหม่ และ (3) การประชุมกับ
อ าเภอจอมทอง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอจอมทอง ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ได้เสนอสภาพการเกิดไฟป่า ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะให้แก่นายอ าเภอจอมทองและผู้เข้าร่วมการประชุม ร่วมทั้งการตัดสินใจจัดกลุ่มหมู่บ้านตามระดับความถี่ในการเกิดไฟป่า และวางแผนวิธีการจัดการ
ไฟป่าใน พ.ศ. 2559 และก าหนดวันท ากิจกรรมรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควันของอ าเภอจอมทองในวันที่ 13 มกราคม 2559 
๕) การประชุมคืนข้อมูลชุมชนและวางแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมงานจัดการไฟป่าร่วมกับภาคีเครือข่าย  ได้จัดการประชุมในวันที่ 15 ธันวาคม 2558    
เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน 49 คน ประกอบด้วยนายอ าเภอจอมทอง ปลัดอ าเภอ
ฝ่ายป้องกัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า 3 สถานี (ดอยอินทนนท์ ลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง และดอยบ่อหลวง) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง ผู้แทนหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ผู้แทนหน่วยจัดการต้นน้ าแม่เตี๊ยะ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายทหารมวลชนสัมพันธ์จากมณฑลทหารบกที่ 33    
โดยหัวหน้าโครงการได้รายงานผลการด าเนินงานในการจัดการไฟป่าใน พ .ศ. 2558 จ านวนจุดความร้อน จุดที่ดับไฟป่าและพื้นที่ถูกไฟไหม้ที่พบ และจุด
เสี่ยง/จุดที่มีปัญหามากที่ควรน ามาพิจารณาปรับแผนการควบคุมไฟป่าใน พ.ศ. 2559 เพื่อลดจุดความร้อนให้ได้ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันจัดท าตารางเวลาชิงเผาเพื่อลดเชื้อเพลิง ในระหว่างวันท่ี 13 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งในทางปฏิบัติ
จริง ตารางเวลานี้จะมีการปรับเปลี่ยนได้อีกหลายครั้งเหมือนเช่นในสองปีท่ีผ่านมา ตามสภาพความแห้งแล้ง ความเสี่ยงท่ีจะมีไฟป่าเกิดขึ้นก่อนเวลานัดหมาย 
และเวลาที่คนในหมู่บ้านมีความสะดวกในการเข้าร่วมงานจัดการเช้ือเพลิงที่อาจปรับเปลี่ยนหากมีงานศพ งานปริวาสกรรม งานปีใหม่ของหมู่บ้านชาติพันธุ์ 
งานบุญหรืองานปอยหลวง งานแต่งงาน และวันประชุมประจ าเดือนของอ าเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังได้เสนอรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์ควบคุมและ



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๑๙ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
ป้องกันไฟป่าของอ าเภอจอมทองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทางเลือกน าไปปฏิบัติ 
๖) การรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานในปีที่ 2 (มกราคม – ธันวาคม 2558) ได้จัดการประชุมในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ เวลา 9.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน 11 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีกองทุนสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า 
3 สถานี (ดอยอินทนนท์  ลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง และดอยบ่อหลวง) ผู้แทนอุทยานแห่งชาติออบหลวง ผู้แทนหน่วยจัดการต้นน้ าแม่เตี๊ยะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงดอย
และบ้านห้วยโจ้ ต าบลสบเตี๊ยะ นายทหารมวลชนสัมพันธ์จากมณฑลทหารบกที่ 33 ตัวแทนของเทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ และเทศบาลต าบลบ้านแปะ โดย
หัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงผลการด าเนินงานตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกไม้และไม้หนุม่ อัตราการรอดตาย การตาย และการเกิดเพิ่มใหม่ ระดับความรุนแรงของไฟ 
เวลาในการชิงเผา วิธีการการจัดการไฟป่าอื่นที่ไม่ใช้ไฟของแต่ละหมู่บ้าน และจ านวนคนท่ีเข้าร่วมท ากิจกรรมการจัดการไฟป่า ข้อสังเกตและข้อจ ากัดในการ
ท างานแก้ไขปัญหาไฟป่าของผู้ร่วมด าเนินการ นอกจากนี้ได้อธิบายแนวคิดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Infographic 4 เรื่อง คือ วิธีการจัดการไฟป่าใน
ภาพรวม ค าอธิบายความหมายของการชิงเผา การจัดการไฟป่าในเขตป่าตามชนิดป่าไม้และช่วงเวลา และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการไฟป่า จากนั้นผู้ เข้าร่วม
ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมท างานกับโครงการวิจัยฯ ประโยชน์ท่ีได้รับ โดยเฉพาะการท างานเป็นเครือข่ายที่มีการวางแผนและเป็นระบบ 

ผลผลติที่ ๑.๑๐ ผลการศึกษาการจัดการไฟ
รูปแบบที่ไม่ใช่การลดปริมาณเชื้อเพลิง      
ปีท่ี 1 และปีท่ี 2  
 

มีการส ารวจการท าแนวกันไฟทั้งของหมู่บ้าน มูลนิธิธรรมนาถ และสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง (ส าหรับสถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวงไม่มีการท า
แนวกันไฟในเขตอ าเภอจอมทอง เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชันมาก) รวมความยาว 17.44 กิโลเมตร จัดเก็บต าแหน่งฝายชะลอน้ าที่มีการก่อสร้าง 3 แห่ง และ
การร่วมเดินทางและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในเวลาที่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าและมูลนิธิธรรมนาถไปลาดตระเวนและดับไฟ พบว่ามีแต่เจ้าหน้าที่
สถานีควบคุมไฟป่าและเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธรรมนาถเท่านั้นท่ีท ากิจกรรมการลาดตระเวนและดับไฟ เพราะมีงบประมาณสนับสนุน 

ผลผลติที่ ๑.๑๑ ผลการติดตามการจัดการ
ไฟป่าทีชุ่มชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกัน
จัดท าในปีท่ี 3 (การประเมินผลหลังการลด
ปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี 3) 

1) การติดตามกิจกรรมการลดปริมาณเชื้อเพลิงปีท่ี 3 
กิจกรรมและข้อค้นพบที่ได้จากด าเนินการในหมวดนี้ประกอบด้วย 

1.1) การปรับบทบาทหน้าท่ีของคณะวิจัยในการร่วมกิจกรรมการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผา ใน พ.ศ. 2559 เป็นปีที่สาม และเป็นปีสุดท้าย
ของการด าเนินโครงการวิจัย ที่โครงการวิจัยได้ก าหนดบทบาทหน้าที่แตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา คือ เปลี่ยนจากผู้มีบทบาทหลักในการวางแผนและเช่ือมโยง
ภาคีวิจัยร่วมกันจัดการไฟป่า การสนับสนุนวิชาการและงบประมาณ มาเป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการและติดตามการท ากิจกรรมจัดการไฟป่าที่ภาคีวิจัยเลือกใช้
โดยอิสระ และไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ ผลการด าเนินงานพบว่า ทุกหมู่บ้านยังคงเลือกใช้การลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผา เป็นกิจกรรมหลักในการ
ลดไฟป่า  

1.2) การยอมรับวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (จังหวัดเชียงใหม่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอจอมทอง) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกค าสั่งผ่าน ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
ก าหนดช่วงวันที่ด าเนินการลดปริมาณเช้ือเพลิงโดยวิธีการชิงเผาในท้องที่แต่ละอ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ส าหรับอ าเภอ



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๒๐ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
จอมทอง ก าหนดให้ด าเนินการระหว่างวันท่ี 5 – 15 มกราคม 2559 และในวันท่ี 7 มกราคม 2559 ที่เป็นวันเริ่มต้นการลดปริมาณเช้ือเพลิงด้วยวิธีการ
ชิงเผาในพื้นที่โครงการวิจัย นายอ าเภอจอมทองได้มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านแท่นดอกไม้ใต้ หมู่ท่ี 6 ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง 

1.3) การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับใน พ.ศ. 2557 และ 2558 โดยใน พ.ศ. 2559 มีจ านวนผู้เข้าร่วมการชิงเผาจาก
ทุกพื้นที่รวมทั้งหมด 1,023 คน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านและ ชรบ. 327 คน (ร้อยละ 36.5) ชาวบ้าน 427 คน (ร้อยละ 41.8) และเจ้าหน้าที่จาก  
ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 223 คน (ร้อยละ 21.8) ที่ประกอบด้วย นายอ าเภอจอมทองและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่
จากสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิงและดอยบ่อหลวง เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติออบหลวง เจ้าหน้าที่กรมป่า ไม้จากหน่วยป้องกันฯ ชม. 18  
เจ้าหน้าท่ีทหารชุดมวลชนสัมพันธ์จากมณฑลทหารบกท่ี 33 และเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลต าบล สบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ 

1.4) การท างานอย่างเป็นระบบมากข้ึนในการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผา ภาคีวิจัยมีการท างานอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
(1) การวางแผนก าหนดวันลดปริมาณเช้ือเพลิงล่วงหน้าของแต่ละหมู่บ้านที่ร่วมท างานกันเป็นกลุ่มพื้นที่ และตามล าดับเวลาที่เช้ือเพลิงและหมู่ บ้าน  

มีความพร้อม และแจ้งให้คนในหมู่บ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ผ่านเอกสารราชการ โทรศัพท์ และระบบไลน์) โดยแผนการลดปริมาณเช้ือเพลิงได้ร่วมกัน
ก าหนด ตั้งแต่การประชุมในวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง 

(2) การปรับเปลี่ยนวันลดปริมาณเช้ือเพลิงตามสภาพอากาศและความพร้อมของเช้ือเพลิง ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่มีความแห้งแล้งมากที่สุด ท าให้
เช้ือเพลิงแห้งเร็วมากจนมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเร็วกว่าที่คาดประมาณไว้ เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคมภาคีวิจัยจึงทยอยขอปรับตารางเ วลาการชิงเผาให้   
เร็วข้ึนเป็นระยะ จากระหว่างวันท่ี 7 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 มาเป็นวันท่ี 7 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 โดยมี
การปรับเวลาทั้งหมด 12 ครั้ง สิ่งน้ีแสดงให้เห็นการปรับตัวของหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสภาพไฟป่า และสะท้อนว่าการก าหนดเวลาลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วย
การชิงเผาไม่สามารถก าหนดเวลาได้อย่างตายตัวเหมือนกันทุกปี แต่ควรประเมินจากสภาพอากาศในแต่ละปี และต้องมีการปรับเลื่อนเวลาได้ตามเง่ื อนไข
สภาพเช้ือเพลิงและสภาพอากาศ หากแห้งแล้งมากจ าเป็นต้องเลื่อนเวลาเร็วขึ้น แต่ถ้ามีฝนตกก่อนหรือแทรกระหว่างเวลาชิงเผา จ าเป็นต้องเ ลื่อนเวลา
ออกไป เพื่อรอให้เช้ือเพลิงแห้งพอที่จะติดไฟและลุกลามได้ต่อเนื่อง แต่มีความเร็วไม่มาก 

(3) การลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผา พบว่ามีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายตามบริบทสภาพกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของแต่ละหมู่บ้าน มี
ประเด็นส าคัญดังนี้ 

- จ านวนคนท่ีเข้าร่วม ทุกหมู่บ้านให้กรรมการหมู่บ้านและ ชรบ. เป็นก าลังหลักในการจัดกลุ่มการท างาน 
- วิธีชิงเผา แตกต่างตามสภาพภูมิประเทศและก าลังคน หมู่บ้านที่มีพ้ืนท่ีเป็นภูเขาส่วนหนึ่ง นิยมเผาจากด้านบนลงล่าง 
- ช่วงเวลาที่ลดปริมาณเชื้อเพลิงในปีนี้ถือว่ามีความเหมาะสมมาก ทุกหมู่บ้านสามารถลดเช้ือเพลิงได้ทั่วถึง จึงมีข้อสังเกตว่าแม้ว่าเป็นปีที่ภัยแล้งมาก

ที่สุด หากมีการวางแผนท างานท่ีดี สามารถก าหนดเวลาการท างานในเวลาที่เช้ือเพลิงมีความแห้งเหมาะสม การจัดการเช้ือเพลิงก็จะมีประสิทธิภาพมาก 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๒๑ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
    ๑.๕) การประเมินผลหลังการลดปริมาณเช้ือเพลิงปีที่  3 เป็นระยะสิ้นสุดโครงการ มีการจัดท าเป็นรายงานประกอบการประชุม 2 เล่ม ส าหรับการ
ประชุมการคืนข้อมูลให้ชุมชนและนิเทศโครงการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559       
มีเนื้อหาสรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยที่ผ่านมาและการประเมินผลของการจัดไฟป่า ใน พ.ศ. 2559 จากนั้นน าเนื้อหาจากเอกสารทั้ง 2 เล่ม พร้อม
ทั้งข้อสังเกตจากการติดตามการท างานมาวิเคราะห์รวมกัน จัดท าเป็นเนื้อหารายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2559 โดยมีวิธีการจัดการไฟป่า     
ในพื้นที่ด าเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
     (1) การลดปริมาณเช้ือเพลิงโดยวิธีการชิงเผา ซึ่งยังมีการท างานเป็นระบบตามขั้นตอนที่ท ากันมา ในพ .ศ. 2557 และ 2558  ได้แก่ การเตรียมการ
เพื่อท างานลดปริมาณเชื้อเพลิง การปรับแผนการลดปริมาณเชื้อเพลิง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชิงเผา ลักษณะการท างาน พื้นที่
ชิงเผา (เวลาท างาน จ านวนผู้เข้าร่วม) และการประเมินประสิทธิภาพของการชิงเผาจากจุดความร้อน จุดดับไฟป่า และภาพถ่ายดาวเทียม  
     (2) การจัดการไฟป่าด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การชิงเผา ใน พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่พบ คือ  
- การท าแนวกันไฟ มีท าในหมู่บ้าน 15 แห่ง จาก 21 แห่งที่ได้เข้ามาร่วมโครงการวิจัย มีความยาวรวม 40 กิโลเมตร (มีทั้งส่วนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ
และนอกพ้ืนท่ีเป็นเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง)  
- การสร้างฝายชะลอน้ าแบบฝายกระสอบ โดยสร้าง 1 แห่ง เหนือพื้นที่ด าเนินงานที่ต าบลบ้านแปะ ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 แต่เป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเก็บกักน้ า และไม่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่า เนื่องจากจัดท าในช่วงเดือนที่แห้งแล้งท่ีสุดในปีท่ีความแห้งแล้งท่ีสุดในรอบ 56 ปี และหลังจากสิ้นสุดฤดู
ไฟป่าแล้วมีการสร้างฝายชะลอน้ าแบบฝายกึ่งถาวรที่บ้านห้วยโจ้ ต าบลสบเตี๊ยะ ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีด าเนินการวิจัย จ านวน 17 ฝาย โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 24 
พฤษภาคม 2559 ซึ่งไม่มีผลต่อการควบคุมไฟป่าในปี 2559  
- การบังคับใช้กฎหมาย มีการลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยเทศบาลต าบลสบเตี๊ยะได้ปรับโรงงานอบล าใยที่ฝ่าฝืนเผาเศษใบล าใย 
1 ครั้ง แต่เป็นเขตชุมชนที่อยู่นอกพื้นที่ป่าที่ด าเนินโครงการวิจัย  
- การลาดตระเวนและดับไฟ ใน พ.ศ. 2559 มีการลาดตระเวน 9 หมู่บ้านจาก 21 หมู่บ้านที่ร่วมโครงการวิจัยฯ แต่ท าเฉพาะพื้นที่บางหมู่บ้าน ส่วนการ   
ดับไฟไม่ได้ท า เพราะการชิงเผาสามารถลดปริมาณเช้ือเพลิงได้มาก จนไม่เกิดไฟไหม้รอบที่สองในพื้นที่ด าเนินการ และสอดคล้องกับข้อมูลการดับไฟของ
เจ้าหน้าท่ีจากสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิงและดอยบ่อหลวง  
- การประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวและให้ข้อมูล ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าทุกหมู่บ้าน ผ่านสายงานการปกครองเมื่ออ าเภอ
จอมทองรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วแจ้งให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านน าไปปฏิบัติต่อในระดับหมู่บ้านผ่านการประกาศเ สียง    
ตามสาย การประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๒๒ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
ผลผลติที่ ๑.๑๒ มีช่องทางการสื่อสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการถอด
บทเรียน 
 
 

๑) มีช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
๑.๑) การจัดท าสปอตวิทยุ จ านวน 2 ชุด เป็นภาษาไทยภาคกลาง และภาษาค าเมือง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขอความร่วมมือให้คนในพื้นที่ลดการเผาในที่โล่ง
และการเผาป่าในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการไฟป่าด้วยการ     
ชิงเผาตามหลักวิชาการ โดยได้มีการส่งมอบซีดีสปอตวิทยุให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านที่ทุกแห่งที่ร่วมโครงการวิจัยแล้ว เพื่อน าไปเผยแพร่ด้วยเสียงตามสาย 
นอกจากน้ีตัวแทนหมู่บ้านยังได้ช่วยประสานขอความร่วมมือจากวิทยุชุมชนในเขตอ าเภอจอมทอง 3 แห่ง ในการประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาท าการชิงเผาและ
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้วิธีการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมทั้งมอบซีดีสปอตวิทยุให้แก่อ าเภอจอมทองเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การชิงเผา 
เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง และขอความร่วมมืองดการเผาป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน 
๑.๒) การจัดท าโปสเตอร์และป้ายโฆษณา มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
(๑) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มอีก 10 ป้าย (จากการด าเนินการในปีท่ี ๑) โดยใช้ข้อความสั้นกระชับ และมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ โดยให้น าไปติดตั้ง
ตามเส้นทางจุดแยกส าคัญ ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย  
(๒) จัดท าแผนที่ภาพดาวเทียมแทน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านเข้าใจสภาพพื้นที่แปลงป่าของตนเองและใช้วางแผนเส้นทางและวิธีการจัดการไฟในปีท่ี 2  
(๓) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมที่หอประชุมอ าเภอจอมทอง วันท่ี 10 มีนาคม 2558 
(๔) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มอีก 4 ป้าย ในช่วงเวลาลดปริมาณเชื้อเพลิงวันท่ี 13 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อความ “ลดไฟป่าด้วยการชิงเผา” 
เพื่อติดตั้งที่ปากทางขึ้นบ้านป่ากล้วย อ.จอมทอง และพื้นท่ีขยายผล อ.ฮอด 
(๕) การน าป้ายข้อความ “ลดไฟป่าด้วยการชิงเผา” ที่จัดท าและใช้ในปี 2558 กลับมาใช้ประชาสัมพันธ์ใหม่ โดยเปลี่ยนวันที่ตามตารางเวลาชิงเผาใน   
พ.ศ. 2559 
๑.๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการและการประสานการท างานและส่งข่อมูลข่าวสารกับภาคีเครืองานผ่าน Facebook      
“จัดการไฟป่า อ.จอมทอง” และระบบ line ห้องสนทนา “จัดการไฟป่าจอมทอง” ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 
๑.๔) การเผยแพร่ผ่านการผ่านการประชุมและการฝึกอบรม ประกอบด้วย  
(1) การเผยแพร่ผ่านการประชุมเตรียมตารางเวลาชิงเผากับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าและหมู่บ้านที่ร่วมโครงการฯ ในวันที่ 10 มกราคม 2558        
(2) การเผยแพร่ในที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 โดยมีการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานให้แก่ท่ีประชุมจ านวน 2 ครั้ง ในวันท่ี 15 มกราคม 2558 และ วันท่ี 2 มีนาคม 2558  
(3) การเผยแพร่ผ่านการฝึกอบรมที่อ าเภอจอมทอง จัดในวันที่ 10 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      
ในพื้นที่อ าเภอจอมทองจ านวน 206 คน เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องไฟป่า 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๒๓ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
หมอกควัน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
๑.๕) การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ประกอบด้วย  
สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM100 MHz และสถานีวิทยุแห่งประเทศ
ไทยเชียงใหม่ FM93.25 MHz และการให้ข้อมูลประสบการณ์การจัดการไฟป่ากับสื่อโทรทัศน์รายการ The North องศาเหนือ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ ในช่ือตอน “ฝ่าม่านหมอกควันตอนที่ 1” ออกอากาศในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และ  “ฝ่าม่านหมอกควันตอนที่ 2” ออกอากาศ
ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 
๑.๖) การเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในวิธีการจัดการไฟป่าผ่าน Infographic ในรูปไฟล์ดิจิตอล โดยเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ หน่วยทหาร
มวลชนสัมพันธ์ นายอ าเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) และอ าเภอจอมทอง               
(ผ่าน facebook จอมทองสร้างสรรค์ และจอมทองรักคุณล่าสุด) รวมทั้งการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic ใน ๔ ประเด็น ได้แก่  
(๑) วิธีการจัดการไฟป่า 
(๒) ความเหมาะสมของวิธีการจัดการไฟป่าในระยะเวลาต่างๆ 
(๓) ความหนาของเชื้อเพลิงหรือการชิงเผาก่อนฤดู 
(๔) ความส าคัญของการแสดงบทบาทผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการไฟป่า 
๑.๗) การจัดท าวิดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่บทเรียนจากการจัดการไฟป่าในพื้นที่ป่าเต็งรัง ในชุด “บทเรียนการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ป่าเต็งรัง” 
น าไปเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมคืนความรู้และนิเทศโครงการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 
2559 ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ การน าวิดิทัศน์มาเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ youtube (www.youtube.com/ watch?v=p8Ce-
5iy59c) และการจัดสง่ทางไปรษณีย์ รวมหน่วยงานที่ได้รับแผ่นวิดิทัศน์จ านวน 41 รายการ และวีดีทัศน์ดังกล่าวได้ส่งมอบแก่หน่วยงานที่เกี่นวข้องในภาคเหนือ
ตอนบนและหน่วยงานระดับกรมที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นในภาคเหนือตอนบน รวมทั้งน าไปเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
คืนความรู้และนิเทศโครงการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
๑.๘) การจัดนิทรรศการ ในวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอ าเภอจอมทอง ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2559  
๑.๙) การร่วมงานเสวนาวิชาการและการจัดนิทรรศการ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2559   
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๒๔ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
 ๑.๑๐) การเป็นวิทยากรและร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในอ าเภอจอมทอง เพื่อพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาไฟป่า วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็น

วิทยากรในการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุมใหญ่ของอ าเภอจอมทอง และวันที่ 17 มีนาคม 2559 การประชุมหารือวิธีการ 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงเวลาวิกฤติ ณ ห้องประชุมชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอจอมทอง ในการประชุมครั้งนี้โครงการวิจัยได้จัดท าสถิติการ
ดับไฟป่าและจ านวนจุดความพร้อมด้วยแผนที่แสดงต าแหน่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่นายอ าเภอจอมทอง เพื่อน าไปพิจารณาสั่งการแก่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง 
น าไปใช้เป็นพื้นที่เป้าหมายในแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะที่บริเวณที่พบการดับไฟและมีจุดความร้อนบ่อยครั้งมาก 

 
 

๑.๑๑) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการไฟป่า ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่สอย       
มีผู้เข้าร่วมประชุม 49 คน ประกอบด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าสาขาแม่ปิงและเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส ถานี
ควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวงและเจ้าหน้าที่ ปลัดอ าเภอจอมทอง ปลัดเทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่สอย และคณะวิจัย ประเด็นการ
ประชุมแบ่งเป็นสองส่วน คือ คณะวิจัยการน าข้อมูล ข้อสังเกต และปัญหาอุปสรรคในการจัดการไฟป่าใน พ.ศ. 2558 มาเสนอแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม และ
เปิดโอกาสให้ตัวแทนของหมู่บ้านและสถานีควบคุมไฟป่าเสนอผลการจัดการไฟป่า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ จากนั้นหัวหน้าโครงการวิจัยสรุปประเด็น
ส าคัญ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการไฟป่าใน พ.ศ. 2559 
๑.๑๒) การจัดการประชุมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 49 คนประกอบด้วย ตัวแทนภาคีวิจัยในพื้นที่ด าเนินการ (ปลัดเทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ ก านันต าบลแม่สอย ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงดอย   
บ้านสบสอย บ้านแปะ และบ้านวังตวง และตัวแทนมูลนิธิธรรมนาถ) ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง ผู้แทนจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เจ้าหน้าที่จากส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะวิจัย ประเด็นประชุมในช่วงเช้าประกอบด้วยการรายงานการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ภาคีเครือข่าย
ได้ท าในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2558 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการที่มาร่วมการประชุม ในช่วงบ่ายเป็นการประชุม
เตรียมการขยายผลการจัดการไฟป่าโดยเฉพาะวิธีการลดปริมาณเช้ือเพลิง โดยเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากการประชุม ในวันที่ 8 มิถุนายน 
2558 ที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อวางแผนการขยายผลการลดปริมาณเช้ือเพลิง แต่ยังขาดการรวบรวม
ข้อมูลจากพื้นที่จริง จึงน ามาประชุมต่อในภาคบ่าย โดยโครงการวิจัยได้สนับสนุนแผนที่พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซากในเขตป่าเต็งรังรายอ าเภอในจังหวั ดเชียงใหม่ 
เพื่อขยายผลการลดปริมาณเชื้อเพลิงและเตรียมแผนส าหรับปี 2559 ผลจากการประชุมได้ข้อมูลพื้นที่จะขยายผลทั้งในเขตป่าเต็งรังท่ีเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ และ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ซึ่งควรเข้าร่วมท างาน และประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อมูลนี้ได้เสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนในการจัดการไฟป่า

 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๒๕ 
 
 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 
ในการประชุมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดใน วันท่ี 17 มิถุนายน 2558 
๑.๑๓) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม 23 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เป็นประธานเปิดการประชุม) ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ผู้แทนส านักทรัพยากร   
ป่าไม้ที่ 1 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดของส านักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 16 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน นายกสมาคมปกาเกอญอจังหวัด
เชียงใหม่ ผู้แทนส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
๑.๑๔) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์(Infographic) ได้น ามาจัดโดยการสังเคราะห์ประเด็นองค์ความรู้ที่ส าคัญในการจัดการไฟป่าจากผลการด าเนินงานมาทั้ง 2 ปี 
โดยพบประเด็นส าคัญที่เป็นปัญหาและผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการไฟป่า ซึ่งเหมาะสมที่จะน ามาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์        
4 ประเด็น ดังนี้  
(1) วิธีการจัดการไฟป่าในการจัดการไฟป่าควรเลือกใช้วิธีการแบบผสมผสานและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แต่ละแห่ง ที่สามารถแตกต่างกันได้ มีทั้ง
วิธีการเชิงรับและวิธีการเชิงรุก ประกอบด้วย การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การท าแนวกันไฟ การสร้างฝายชะลอน้ า การลาดตระเวนและดับไฟ ก ารลด
ปริมาณเชื้อเพลิง และการบังคับใช้กฎหมาย 
(2) ความเหมาะสมของวิธีการจัดการไฟป่าในระหว่างระยะเวลาต่างๆ ในช่วงฤดูกาลไฟปา่ ตามประเภทป่าและสภาพภูมิประเทศ ที่บุคคลทั่วไปและฝ่ายปกครอง
ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
(3) ความหมายของการลดปริมาณเช้ือเพลิง หรือการชิงเผาก่อนฤดู (early burning) เพื่อลดปริมาณเช้ือเพลิงที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
เนื่องจากชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัดกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชแห่งชาติ และกรมป่าไม้ ยังไม่เข้าใจความหมายและประโยชน์ของ
การลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
(4) ความส าคัญและบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการไฟป่า งานจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันต้องมีการท างานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก หลายระดับ ประกอบด้วย กลุ่มท้องถิ่น-ภาคประชาชน กลุ่มผู้บริหาร-หน่วยงานระดับอ าเภอ กลุ่มผู้บริหาร-หน่วยงานระดับจังหวัด และกลุ่มผู้บริหาร
ระดับประเทศ – หน่วยงานส่วนกลาง  
    ทั้งนี้ เอกสารทั้ง 4 ชุด ได้น าไปเผยแพร่ในงานนิทรรศการและงานสัมมนาเผยแพร่ผลส าเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม        
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ และจะน าไปเผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2559 ให้แก่อ าเภอจอมทอง อุทยานแห่งชาติ   
ดอยอินทนนท์ในอ าเภอจอมทอง สถานีควบคุมไฟป่าในอ าเภอจอมทอง และตัวแทนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย 
๑.๑๕) หนังสือคู่มือวิธีการจัดการไฟป่าและคู่มือการท างานสนามและการเก็บข้อมูลให้แก่ส่วนราชการและสถานศึกษา 

 

 

 



 

       ๒) สรุปค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด 
    ตารางที่ ๒ แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
               หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

งบประมาณตามแผน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
งบบริหารโครงการ   704,310        ๗๐๔,๓๑๐ 
งบด าเนินการ ๔,๒๙๐,๖๙๐ ๔,๒๙๐,๖๒๙.๙๗ 

รวม ๔,๙๙๕,๐๐๐  ๔,๙๙๔,๙๓๙.๙๗ 

เนื่องจากโครงการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้เงินอุดหนุนแก่สถาบันการศึกษา ด าเนินงานโครงการโดยตรง        
โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม และกรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม โอนเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับเงินอุดหนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งวงเงินค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ 
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนในการควบคุมงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนงาน และแผนการใช้จ่ายเงินในรายไตรมาส โดยประเมินจากผลการด าเนินงานตามรายไตรมาส จะเห็นได้
ว่าการด าเนินงานโครงการฯ ในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนภายใต้ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒ ปี ๘  
เดือน กล่าวได้ว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ คือมีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน แผนการใช้
จ่ายเงิน แลอยู่ภายในะระยะเวลาที่ก าหนด 

 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ                                                                                     
แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวทิยาลัยเชียงใหม”่   

                หน้า ๒๖                                       

    
  

   



 

  ๓) ผลการด าเนินงาน 
        ก. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพ  
ตารางที่ ๓ แสดงปริมาณผลผลิตท าได้จริงเทียบกับแผน 
 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
วิธีการวัด 

ผลผลิตท่ีได้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คิดเป็นร้อยละ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1          
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
การจัดการไฟในเขตปา่ผลัดใบ
เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันโดย
การปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การจัดประชุม
ภาคีเครือข่าย เพื่อก าหนด
กิจกรรมจัดการไฟป่า 

ตัวแทนภาคีเครือข่ายที่เข้า
ประ ชุมมี ส่ วนร่ วม ในการ
ก าหนดกจิกรรมจัดการไฟป่า 

มีการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อท ากิจกรรมจัดการ
ไฟป่า ได้แก่ การประชุมเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่
และกิจกรรมของโครงการ การประชุมเพื่อเลือก
วันที่เหมาะสมต่อการลดปริมาณเช้ือเพลิง การ
ประชุมเพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชน และการประชุมนิเทศ
โครงการ รวม ๙ ครั้ง ในระหว่าง พ.ศ. 2557 – 
2559 โดยในแต่ละครั้งมีภาคีเครือข่ายวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาร่วมการประชุมมากกว่า 30 คน และ
แสดงความคิดเห็นทุกครั้ง 

มีตั วแทนของภาคี เครือข่ าย   
เข้าร่วมประชุมโดยแต่ละครั้ง   
มีการเข้าร่วมมากกว่า 30 คน
และแสดงความคิดเห็น 
 

๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มีการก าหนด
กิจกรรมจัดการ ไฟป่าที่จะ
ท าร่วมกัน 

มีรูปแบบการด าเนินกิจกรรม
การจัดการไฟป่าร่วมกัน  
 

ภาคีเครือข่ายเห็นชอบในการเลือกกิจกรรม
จัดการไฟป่าด้วยวิธีการชิงเผาเป็นกิจกรรมที่ท า
ร่วมกันระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ด าเนินงานจาก
หมู่บ้าน 21 แห่ง สถานีควบคุมไฟป่า 2 แห่ง 
เทศบาลต าบล 3 แห่ง อ าเภอจอมทอง โดย
ยืนยันจะท ากิจกรรมการชิงเผาต่อไปใน พ .ศ . 
2560 

ภาคีเครือข่ายวิจัยเห็นชอบใน
การท ากิจกรรมจัดการไฟป่าที่
เลือกร่วมกันมา ๑ เรื่อง 

๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการก าหนด
ขั้นตอนและตารางเวลาที่
จะท ากิจกรรมจัดการไฟ
ป่าร่วมกัน 
 

ภาคีเครือข่ายสามารถก าหนด
ขั้นตอนและตารางเวลาที่จะ
ท ากิจกรรมจัดการไฟป่ า
ร่วมกัน 
 

ภาคีเครือข่ายวิจัยร่วมกันปฏิบัติตามขั้นตอนและ
ตารางเวลาของกิจกรรมจัดการไฟป่าด้วยวิธีการชิง
เผา ในระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2559 โดยมี
กิจกรรมการเตรียมการก่อนเวลาชิงเผาที่ท าร่วมกัน 
ได้แก่  
1) การเลือกพืน้ที่ชิงเผาและส ารวจขอบเขตพื้นที่ชิงเผา 

การร่วมกันก าหนดขั้นตอนและ
ตารางเวลาที่ จะท ากิจกรรม
จัดการไฟป่าร่วมกัน ๑ เรื่อง   
 

๑๐๐ 

หน้า  ๒๗   
๑๐ 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ  
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ                                                         
แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการโดย มหาวทิยาลัยเชียงใหม”่ 

 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๒๘ 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
วิธีการวัด 

ผลผลิตท่ีได้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คิดเป็นร้อยละ 

๒) ประเมินความเหมาะสมของเช้ือเพลิงและเวลาที่
ควรชิงเผา 
๓) การประชุมร่วมกันก าหนดวันชิงเผาของแต่ละ
หมู่บ้าน 
๔) การท าความตกลงแบ่งงานและแบ่งพื้นที่
รับผิดชอบให้ผู้ร่วมการชิงเผา 
๕) การแจ้งข้อมูลวันชิงเผาให้แก่ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2            
เพื่อประเมินความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตรจ์ากวิธีการจดัการ
ไฟแบบต่างๆ ในเขตปา่ผลัดใบ
ของภาคีเครือข่าย 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ค่าเสียโอกาส
ของผู้เข้าร่วมการชิงเผา  
 

ได้ข้อมูลต้นทุนค่าเสียโอกาส
ของผู้เข้าร่วมการชิงเผา ซึ่ง
จ ะ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ตั้ ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมจัดการไฟป่าของ
ชุมชน  
 

ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากโอกาสการท ากิจกรรมอื่น 
ระหว่างที่มีการชิงเผาของชาวบ้านใน ๓ ต าบลที่ร่วม
โครงการวิจัยมีการชิงเผาใน ปี 2557 เท่ากับ 
443,035 บาท และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่ากับ 
๓๗๓,๔๒๐ บาท 
 

การสอบถามจากผู้เข้าร่วมการ
ชิงเผาเกี่ยวกับรายได้ที่คาดว่า 
จะได้รับ (จากโอกาสการท า
กิ จ ก ร ร ม อื่ น  เ ช่ น  ก า ร ท า
การ เกษตร  กา รหาของป่ า      
การรับจ้างทั่วไป) ระหว่างมีการ 
ชิงเผาและไม่มีการชิงเผา 

๑๐๐ 

 ตัวช้ีวัดที ่๒ ความสญูเสีย
ของป่าไม้ (จ านวนลูกไม้/
การเติบโตของไมห้นุ่ม)   
จากการจัดการไฟป่า 

ได้ข้อมูลผลกระทบของการ
ชิงเผาที่มีต่อป่าไม้  

การจัดการชิงเผามผีลกระทบต่อตน้ไม้น้อยมาก มี
ลูกไมเ้สียหายบ้าง แต่ยังมีอตัราการรอดตายเกินครึ่ง
และมีจ านวนลูกไม้เกิดใหม่มากกว่าจ านวนลูกไม้เดมิ 
กว่าร้อยละ ๑๐๐ และมีชนิดพันธ์ุไม้ที่หลากหลาย
กว่าเดิม และมีความรุนแรงของไฟอยู่ในระดับต่ า 

มูลค่าของความสูญเสียของป่าไม ้
จากการชิงเผามีน้อยกว่าการ
ปล่อยให้ไฟไหม้โดย  ไม่ควบคุม 

๑๐๐ 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๒๙ 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
วิธีการวัด 

ผลผลิตท่ีได้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คิดเป็นร้อยละ 

 ตั ว ช้ี วั ดที่  ๓  ความ เสี่ ย ง
ทางด้านสุขภาพของคนใน
ชุมชน 
 

ได้ข้อมูลผลกระทบของการ
ชิงเผาที่มีต่อสุขภาพของคน
ใน ชุมชนมี ความเสี่ ยงต่ อ
มลภาวะฝุ่นละอองเมื่อเกิด
หมอกควัน 

ค่ามลภาวะอากาศ หรือค่า PM10 พบว่าไม่เกินค่า
มาตรฐานในช่วงที่มีการจัดการเช้ือเพลิงด้วยการชิงเผา 
สอดคล้องกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของ
คนในชุมชน โดยใช้ข้อมูลสถิติผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ
มลภาวะฝุ่นละอองเมื่อเกิดหมอกควันย้อนหลัง ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) พบว่าไม่มีจ านวนผู้ป่วยเพิ่ม
มากผิดปกติในช่วงที่มีการชิงเผา  

ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของ
คนในชุมชนลดลงร้อยละ 30 
 
 

๑๐๐ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๔ การเปรียบเทียบ
มูลค่ าทางเศรษฐกิจของ
พื้นที่ที่มีการใช้ไฟและไม่มี
การใช้ไฟ 

ได้ข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ที่มีการชิงเผา การท า
แนวกันไฟ การลาดตระเวน
และการดับไฟ และการท าฝาย
ชะลอน้ า 

๑) ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากการจัดการเช้ือเพลิง  
มีค่าต้นทุนประสิทธิผลของการลดปริมาณเช้ือเพลิงต่อ 
๑ ไร่ เท่ากับ ๘.๒๖ บาท 
๒) ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากการจัดการไฟรูปแบบอ่ืน มีทางเลือกท่ีไม่ใช้การ
ลดปริมาณเช้ือเพลิงมี ๓ วิธี ดังนี ้
(๑) แนวกันไฟ  มีค่าต้นทุนประสิทธิผลของแนวกัน
ไฟต่อ ๑ไร่ เท่ากับ ๔,๕๗๘.๐๙ บาท   
(๒) การลาดตระเวนและดับไฟ มีค่าต้นทนุประสิทธิผล
ของการลาดตระเวนและดับไฟต่อ ๑ ไร่ เท่ากับ 
๒๙.๙๕ บาท  
 

มูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ที่มี
การเผาและพื้นที่ท่ีไม่มีการเผา 

๑๐๐ 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๓๐ 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
วิธีการวัด 

ผลผลิตท่ีได้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คิดเป็นร้อยละ 

(๓) การท าฝายชะลอน้ า มีค่าต้นทุนประสิทธิผลของ
ฝายชะลอน้ าต่อ ๑ ไร่ เท่ากับ ๓,๗๒๓.๕๖ บาท       

 ตั ว ช้ี วั ดที่  ๕  โค ร งสร้ า ง
เศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ 
จากป่า 

ได้ข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของผลิตภัณฑ์ผักหวาน 

ได้รูปแบบโครงสร้างเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์
ผักหวาน ประกอบด้วย (๑) พื้นที่เก็บข้อมูล (๒) 
ช่วงเวลาเก็บผักหวาน อยู่ระหว่างปลายกุมภาพันธ์ 
ถึงเมษายน (๓) ปริมาณ พบว่าจ านวนน้ าหนักของ
ยอดผักหวานจากพ้ืนท่ีป่าเต็งรังท่ีมีไฟไหม้มีน้ าหนัก
มากที่สุดและมีรายได้มากท่ีสุด 

รูปแบบโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ผลิตภัณฑ์จากป่าในพ้ืนท่ีศึกษา  

๑๐๐ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๖ ห่วงโซ่อุปทาน
ผลิตภัณฑ์    จากปา่ 
 

ได้ข้อมูลรายละเอียดการ
ประเมิน  ห่วงโซ่อุปทานของ
ผักหวาน ซี่งใช้เป็นตัวแทน
ผลิตภัณฑ์จากป่า  
 

ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ป่ า  ไ ด้
ท าการศึกษาผักหวานป่า โดยการสัมภาษณ์ผู้
เก็บผักหวานป่าทั้งในแปลงป่าธรรมชาติที่มีไฟ
ไหม้และไม่มีไฟไหม้ และในหมู่บ้าน พบว่าการ
ผลิตผักหวานป่าแตกต่างไปตามระยะเวลา
ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  – เ ม ษ า ย น 
องค์ประกอบการผลิตที่แตกต่างกันในด้านเวลา
เก็บ คุณสมบัติ ปริมาณ และตลาด-ราคาขาย 
ซึ่งห่วงโซ่อุปทานของผักหวานที่พบเป็นห่วงโซ่
ที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก 
 
 
 

มีห่วงโซ่อุปทานของของป่า  ๑๐๐ 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๓๑ 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
วิธีการวัด 

ผลผลิตท่ีได้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คิดเป็นร้อยละ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3            
เพื่อถอดบทเรียนการบูรณาการ
จัดการไฟป่าแบบมสี่วนร่วม 
(รูปแบบ กลไก เงื่อนไข ในการ
จัดการอันจะส่งผลให้เกิดความ
ยั่งยืนของชุมชน ปัจจัยความ 
ส าเรจ็และปัจจัยความลม้เหลว) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ปริมาณการเผา
ที่เกิดขึ้น (จ านวนจุดความ
ร้อน จ านวนการเกิดไฟป่า 
พื้ น ที่ เ ผ า ไ ห ม้ ใ น เ ดื อ น
มีนาคม-เมษายน) 

มีข้อมูลที่มีอยู่เปรียบเทียบกบั
การประเมินผลภายหลังการ
ลดปริมาณเชื้อเพลิง 

การชิงเผาช่วยลดพื้นที่ไฟไหม้ในเดือนมีนาคมได้
อย่างมาก เมื่อเทียบกับสถิติใน พ.ศ. ๒๕๕๓ (เป็นปี
ที่ยังไม่มีการชิงเผาในพื้นที่ด าเนินการวิจัย) ที่มีไฟ
ไหม้ในเดือนมีนาคมถึงร้อยละ ๔๐.๓๑ ของพื้นที่ไฟ
ไหม้ทั้งหมด 

จ านวนจุดความร้อน จ านวนการ
เกิดไฟ และพื้นที่เผาไหม้ ลดลง
หลังจากการชิงเผา 

๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่  2 ความรุนแรง
ของไฟ (อัตราการลุกลาม
ของไฟกับ เ ช้ือ เพลิ งและ
ปริมาณความร้อน) 

มีข้อมูลความรุนแรงของไฟ
จากการลดปริมาณเช้ือเพลิง
โดยการชิงเผา 

ความรุนแรงของไฟ (อัตราการลุกลามของไฟกับ
เช้ือเพลิงและปริมาณความร้อน) จากการลดปริมาณ
เช้ือเพลิงมีความรุนแรงน้อยกว่าการปล่อยให้ไฟไหม้
โดยไม่ควบคุม 

ความรุนแรงของไฟ (อัตราการ 
ลุกลามของไฟกับเช้ือเพลิงและ 
ปริมาณความร้อน)  
 

       ๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่  3 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดการไฟ
ป่าสู่สาธารณะ 

มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่ า ง ๆ  ที่ ใ ช้ เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้
สาธารณชนทราบและเข้าใจ
การจัดการไฟป่าด้วยการชิงเผา 

มีการประชาสัมพันธ์ ในระดับหมู่ บ้ าน  โดย
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แจ้งข่าว (ข้อมูลข่าวสาร ค าสั่ง 
กฎระเบียบที่ ได้จากการประชุมระดับอ า เภอ 
หนังสือสั่งการ ผ่านเสียงตามสาย และการประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสังคมต่างๆ  เช่น Line จัดการไฟป่าจอมทอง 
Facebook ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุชุมชน 
สถานี โทรทัศน์  Infographic วีดีทัศน์  การจัด
นิทรรศการ การเสวนาวิชาการ การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หนังสือคู่มือวิธีจัดการไฟป่า  

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดการไฟป่าสู่สาธารณะ 2 ครั้ง
ขึ้นไป 

      ๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ การจัดเวทีสรุป
บทเรียนการจัดการไฟป่า 

มีการจัดเวทีสรุปบทเรียนการ
จัดการไฟป่าในชุมชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบูร

มีการจัด เ วทีสรุ ปบทเรี ยนการจัดการ ไฟป่ า   
จ านวน ๓ ครั้ง ณ เทศบาลต าบลแม่สอย ดังนี ้ 
- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  

การจัดเวทีสรุปบทเรียนการ
จัดการไฟป่าในชุมชนอย่างน้อย   
๑ ครั้ง 

๑๐๐ 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๓๒ 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
(วัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
วิธีการวัด 

ผลผลิตท่ีได้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คิดเป็นร้อยละ 

ณาการจัดการไฟป่าแบบมี
ส่วนร่วม 

- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  
 - ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม๒๕๕๙  
 

ตั ว ช้ี วั ด ที่  ๕  ก า ร ถ อ ด
บทเรียนกระบวนการเรียนรู้
ในการจัดการไฟป่า 

ได้ข้อมูลการถอดบทเรียน
การจัดการไฟป่าของชาวบ้าน
และทีมวิจัย ซึ่งเป็นชุดความรู้
ที่สามารถน า ไปใ ช้ในการ
จัดการไฟป่าด้วยการชิง 

มีชุดบทเรียนความรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟป่าให้กับ
สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป แบ่งเนื้อหาตามวิธี
จัดการไฟป่า ๔ วิธี จ านวน ๒ ชุด 

มีชุดบทเรียนความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการไฟป่า 

๑๐๐ 

 ตั ว ช้ี วั ด ที่  ๖  คู่ มื อ ก า ร
ประเมินความคุ้มค่าในการ
จัดการไฟป่าฉบับชาวบ้าน 

มีการจัดท าคู่มือการประเมิน
ความคุ้มค่าในการจัดการไฟ
ป่าฉบับชาวบ้านเพื่อให้ง่าย
ต่อการถ่ายทอดข้อมูลการ
ประ เมินความคุ้ มค่ าทา ง
เศรษฐศาสตร์   

- - มีการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลวิธีการประเมิน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรับวิธีการ
จัดการไฟป่าทั้งมีการใช้ไฟและไม่มีการใช้ไฟ
เพื่อให้ง่ายในการสื่อสารแล้ว โดยอยู่ระหว่างการ
จัดท ารูปเล่มจัดท าคู่มือการประเมินความ
คุ้มค่าในการจัดการไฟป่าฉบับชาวบ้าน  

มีคู่มือการประเมินความคุ้มค่า
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ไ ฟ ป่ า ฉ บั บ
ชาวบ้าน 

0 

 ตัวช้ีวัดที่ ๗ การจัดประชุม
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างคณะท างาน
กั บ นั ก วิ ช า ก า ร แ ล ะ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง 

กา ร เ ส นอข้ อค้ นพบ จา ก
งานวิจัย  และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น 

มีการจัดประชุมเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างคณะท างานกับนักวิชาการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ครั้ง  

การสร้างองค์ความรู้ร่วมทาง
วิชาการระหว่างสาขา และการ
เผยข้อค้นพบสู่สาธารณะ 

๑๐๐ 

 



 

 จากการประเมินผลการด าเนินโครงการในมิติประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปริมาณผลผลิตตามตัวชี้วัดที่   
ท าได้จริงเมื่อเทียบกับแผน พบว่า ผลผลิตตามตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด โครงการสามารถด าเนินการได้ผลผลิต
ครบถ้วนตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ ๑๕ ตัวชี้วัด มีเพียงตัวชี้วัดคู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการจัดการไฟป่า
ฉบับชาวบ้านที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยอยู่ระหว่างจัดท ารูป เล่มของเอกสารเผยแพร่ (มีการรวบรวม
ข้อมูลและจัดท าเนื้อหาการประเมินความคุ้มค่าฯ ครบถ้วนสมบูรณ์ ) ดังนั้นระดับความส าเร็จของการด าเนินงานที่
ได้ผลผลิตเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 

 ข. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิผล 
               เมื่อพิจารณาระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ซึ่งมีประเด็นในการประเมิน ดังนี้    
             ๑) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ผลการวิเคราะห์ 
ประเด็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการไฟในเขตป่า

ผลัดใบเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินงานโครงการใน ๓ ต าบลคือ ต าบลสบเตี้ยะ ต าบลแม่สอย และต าบลบ้านแปะ ของ

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานจากเครือข่ายที่มีประสบการณ์การจัดการไฟป่าร่วมกับ
ผู้วิจัยอย่างเป็นระบบมาก่อนหน้านี้แล้ว และเลือกพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการด าเนินงานร่วมกัน แต่มีการด าเนินงานการจัดการ
ไฟป่าภายในหมู่บ้านนั้นๆ เอง โดยไม่มีการประสานความร่วมมือกับพ้ืนที่อ่ืนๆ  

ส าหรับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการไฟป่านั้น โครงการได้ออกแบบจัดการไฟป่าอย่างมี
ขั้นตอน มีการวางแผนร่วมกันกับเครือข่ายในรูปแบบการประชุมหารือเพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่และกิจกรรมของ
เครือข่าย การวางแผนการจัดการเชื้อเพลิงในช่วงที่เหมาะสม โดยการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่  
(ระดับความสูง ความลาดชัน ทิศด้านลาด ที่ตั้งหมู่บ้าน เส้นทางน้ า ถนน พ้ืนที่ปกครอง ประเภทป่าไม้ การใช้ที่ดิน    
สิ่งปกคลุมดิน และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์) ลักษณะการเผาไหม้ (แผนที่และพ้ืนที่เผาไหม้รายหมู่บ้าน ช่วงเวลาเกิดการ     
เผาไหม้ ต าแหน่งจุดความร้อน ต าแหน่งไฟป่าและจ านวนครั้งที่พบไฟป่า เป็นต้น ) การประชุมเตรียมความพร้อม    
เพ่ือท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการชิงเผา เช่น การก าหนดขอบเขต
พ้ืนที่ชิงเผา การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ วิธีการวางแปลงทดลอง วิธีการเก็บข้อมูลเชื้อเพลิง ข้อมูล
ลูกไม้และไม้หนุ่ม และวิธีการสังเกตความรุนแรงของไฟ การตรวจความพร้อมของเชื้อเพลิง จัดท าตารางการชิงเผา 
รวมทั้งเรียนรู้วิธีการวัดผลกระทบจากไฟป่าที่ชุมชนท าได้เอง การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในระหว่างการท างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่า 
และตัวแทนชาวบ้าน การเก็บข้อมูลการจัดการและร่วมปฏิบัติการจัดการไฟป่า ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมี   
ส่วนร่วมของเครือข่ายตั้งแต่การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจ การด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาขณะด าเนินการ การร่วมกันประเมินผลการด าเนินงาน และการประชุมคืนข้อมูลชุมชนหลังการลดปริมาณ
เชื้อเพลิงเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดการไฟป่า  

ดังนั้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้วิธีการจัดการไฟป่าที่ผ่านการทดลองปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกัน ท าให้
เครือข่ายเกิดความรู้ การเชื่อมโยงและมีความเข้าใจในสภาพปัญหาไฟป่าในเขตป่าผลัดใบในพ้ืนที่ของแต่ละชุมชน
ท้องถิ่น และน ามาปรับใช้ให้เข้ากับเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนสภาพสังคม-เศรษฐกิจของชุมชนของตนเอง    
ซึ่งน าไปสู่การค้นหาทางแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมและยอมรับได้จากทุกภาคส่วน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้และขยายผล
ต่อไปในพ้ืนที่ป่าผลัดใบอ่ืนๆ 

 
 

 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล       

สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”                                                 หน้า ๓๓ 

 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๓๔ 
 
 

ประเด็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ ๒ เพ่ือประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากวิธีการจัดการ 
ไฟแบบต่างๆ ในเขตป่าผลัดใบของภาคีเครือข่าย 

      วิธีการจัดการไฟป่าที่เกิดจากไฟป่าที่มีสาเหตุมาจากการหาของป่า การล่าสัตว์ การลักลอบเผาป่า หรือ
ไฟลุกลามมาจากนอกพ้ืนที่จนกลายเป็นไฟป่า ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ของชุมชนท้องถิ่นโดยทั่วไปมี  ๔ วิธี 
ประกอบด้วย การท าแนวกันไฟ การลาดตระเวนและการดับไฟ (ในกรณีที่พบ) การท าแนวกันไฟ การชิงเผา และการ
ท าฝายชะลอน้ า ซึ่งชุมชนแต่ละแห่งเลือกใช้วิธีการจัดการไฟป่าที่แตกต่างกัน แต่ละวิธีมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
แตกต่างกัน ในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากวิธีการจัดการไฟแบบต่างๆ ในเขตป่าผลัดใบของภาคี
เครือข่าย ผู้วิจัยไดเ้กบ็รวบรวมข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์จากวิธีการจัดการไฟป่าในรูปแบบข้างต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
การประชุมกลุ่มย่อย แบบสอบถามระบบเศรษฐกิจชุมชน เก็บข้อมูลต้นทุนผลประโยชน์ที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจกรรมใน
การจัดการไฟป่า ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ที่มาร่วมท า
กิจกรรมจัดการไฟป่าทุกวิธี ประกอบด้วยค่ารายได้หรือค่าอาหาร ค่าสัมพันธภาพครอบครัว ค่ากิจกรรมในชุมชน ค่า
เดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และต้นทุนประสิทธิผลของวิธีการจัดการไฟป่า โดยค านวณจากหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ด าเนินการ 
(๑ ไร่) ที่ได้รับประโยชน์ของแต่ละวิธีการจัดการไฟป่า เพ่ือน าต้นทุนประสิทธิผลของทุกวิธีมาเปรียบเทียบบนฐาน
เดียวกัน ได้จากวิธีการจัดการแต่ละประเภท และน าข้อมูลที่ได้มาประเมินต้นทุนประสิทธิผล เปรียบเทียบสถานการณ์
ระหว่างกรณีวิธีการที่ใช้ไฟหรือการชิงเผา กับกรณีวิธีการที่ไม่ใช้ไฟ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการจัดการไฟป่าแบบต่างๆ 
มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์แตกต่างกันโดยสรุปในตารางที่ ๔   

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ต้นทุนประสิทธิผลของวิธีการจัดการไฟป่าในแต่ละวิธีมีความแตกต่างกัน  โดยในปี 
๒๕๕๘ วิธีการสร้างฝายชะลอน้ ามีค่าต้นทุนประสิทธิผลสูงสุด ๑๘,๕๕๐,๒๓ บาทต่อไร่ ในขณะที่การใช้วิธีการลด
เชื้อเพลิงหรือการชิงเผามีต้นทุนผลผลิตต่ าสุดเท่ากับ ๗.๑๙ บาทต่อไร่ ดังนั้นผลจากการศึกษาความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ดังกล่าว ท าให้ภาคีเครือข่ายทราบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการไฟป่าของวิธีการต่างๆ สามารถ
น ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการไฟป่าที่เหมาะสม และเป็นข้อมูลในการพิจารณาของบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 



 

ตารางที่ ๔ แสดงต้นทุนผลประโยชน์ ต้นทุนค่าเสียโอกาส และต้นทุนประสิทธิผลของวิธีการจัดการไฟป่าเฉพาะหมู่บ้านที่ร่วมโครงการวิจัย พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  

 

วิธีการจัดการ 
ไฟป่า 

พ้ืนที่ด าเนินการ (ไร่) ต้นทุนผลประโยชน์ (บาท) ต้นทุนค่าเสียโอกาส (บาท) 
ต้นทุนประสิทธิผล  (บาท/ไร่) 

คิดจากต้นทุนผลประโยชน์ คิดจากตันทุนค่าเสียโอกาส 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย 

การลดเชื้อเพลิง 33,519 36,431 276,975 262,085 444,035 373,420 8.26 7.19 7.73 13.25 10.25 11.75 

การท าแนวกันไฟ 127.49 153.00 583,660 240,390 149,025 166,040 4,578.09 1,571.18 3,075 1,168.92 1,085.23 1,127.07 

การลาดตระเวนและ     
ดับไฟป่า 

33,519 36,431 1,446,200 1,432,015 148,050 95,430 43.15 39.31 2.19 4.42 ๒.๖๒ 3.52 

ฝายชะลอน้ า 24.49 6.47 91,190 120,020 57,300 159,500 3,723.56 18,550.23 11,137 2,339.75 24,652.24 13,495.99 

 
หมายเหตุ : ต้นทุนทั้งหมดเป็นข้อมูลเฉพาะของหมู่บ้านที่ร่วมโครงการวิจัย ไม่รวมข้อมูลของสถานีควบคุมไฟป่าและมูลนิธิธรรมนาถ 
 

 
 

 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ                                                                                     

แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวทิยาลัยเชียงใหม”่                         หน้า ๓๕                                       

      

   
 



 

  ประเด็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ ๓ เพ่ือถอดบทเรียนการบูรณาการจัดการไฟป่าแบบมีส่วนร่วม  
การจัดการไฟป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และความร่วมมือของหลาย 

ภาคส่วนในการด าเนินงาน ผลของการศึกษาวิจัยโครงการนี้ ผู้วิจัยได้ท าการถอดบทเรียนการบูรณาการจัดการไฟป่า
แบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปรูปแบบ กลไก เงื่อนไข รวมทั้งปัจจัยความส าเร็จและปัจจัยความล้มเหลว ในการจัดการไฟ
ป่าอันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนได้ดังนี้ 

          ๑. รูปแบบการจัดการไฟป่า  

จากการน าตัวแปรวิธีการจัดการไฟ เงื่อนไข ปัจจัย ผลประโยชน์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาสังเคราะห์ 
ระดับความเข้มแข็งและความจ าเป็น/ผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการไฟป่า สามารถสรุปรูปแบบการจัดการไฟป่าของ
หมู่บ้านได้ 4 รูปแบบ คือ 

  ๑) แบบที่มีความเข้มแข็งมากและมีผลประโยชน์มาก คนทั้งชุมชนสามารถมาท างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดแบ่งสรรหน้าที่โดยไม่ได้พ่ึงแต่ค าสั่งจากผู้น า 

  ๒) แบบที่ได้ผลประโยชน์มากแต่ความเข้มแข็งน้อย ต้องพ่ึงการสั่งการ ท างานภายใต้กรอบ 
กฎระเบียบและค าสั่ง 

  ๓) แบบความเข้มแข็งมากแต่ผลประโยชน์น้อย เป็นหมู่บ้านที่ไม่สามารถท าได้ตามล าพังต้องท างาน
กันเป็นเครือข่าย/กลุ่มชุมชน  

  ๔) แบบที่มีความเข้มแข็งน้อยและได้ผลประโยชน์น้อย เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอในการจัดการไฟ
ป่า จ าเป็นต้องจัดหาพ่ีเลี้ยงเข้าไปกระตุ้นและสนับสนุน   

                   ๒. การจัดการไฟโดยวิธีชิงเผา 
  ๑) การใช้วิธีชิงเผาตามหลักวิชาการ เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเลือกเวลาลด 

ปริมาณเชื้อเพลิงหรือการชิงเผาที่เหมาะสม มีผลต่อความส าเร็จในการลดจ านวนไฟป่า การชิงเผาควรเลือกช่วงเวลาที่
มีใบไม้ร่วงมากระหว่างร้อยละ 60-80 และเชื้อเพลิงยังสะสมไม่มากและมีความแห้งเพียงพอ ท าให้ความรุนแรงของ
ไฟอยู่ในอัตราต่ า และไม่ส่งผลเสียหายต่อต้นไม้ ลูกไม้และไม้หนุ่ม โดยพบว่าอัตราการรอดของลูกไม้ที่มีมากกว่า
ครึ่งหนึ่ง จ านวนลูกไม้เกิดใหม่มีมากกว่าจ านวนลูกไม้เดิมเกินกว่าร้อยละ ๑๐๐ และไม้หนุ่มเกือบทั้งหมดมีเส้นรอบวง
และระดับความสูง  

             ๒) การชิงเผาไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จากการรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
หมอกควันที่ได้จากโรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 6 แห่ง และการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
ตัวอย่างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคัดเลือกให้จ านวน 30 ราย พบว่าในช่วงเวลาชิงเผาไม่ได้มีจ านวนผู้ป่วย
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากในหมู่บ้านที่ผู้ป่วยเหล่านี้อาศัยอยู่ไม่มีหมอกควันพัดเข้ามาในหมู่บ้านในช่วงเวลาที่มีการชิงเผา  

             ๓) การชิงเผาเป็นวิธีการจัดการไฟป่า (ในช่วงด าเนินโครงการ) ที่ทุกหมู่บ้านเลือกใช้เป็นกิจกรรม
หลักในการจัดการไฟป่า โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ แต่ส าหรับวิธีการท าแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ า ลาดตระเวนและดับ
ไฟจะท าในบางหมู่บ้านเท่าที่จ าเป็น เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน 

    ๔) การชิงเผาทุกปีท าให้ปริมาณเชื้อเพลิงค่อนข้างคงที่ ไม่สะสมจ านวนมาก ช่วยให้ไฟในขณะชิงเผา
ไม่รุนแรงและควบคุมได้ง่าย เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิจัย ซึ่งท าให้หลายหมู่บ้านพอใจและเสนอให้มีการชิงเผาทุกปี 
มากกว่ามีการเว้นระยะบ้างตามหลักวิชาการท่ีเคยมีการเสนอให้เลือกชิงเผาเป็นบางพ้ืนที่ในบางปี เนื่องจากเป็นวิธีการ
ที่ซับซ้อน ไม่สะดวกในการแบ่งเขตด าเนินการส าหรับคนในหมู่บ้านที่มีภาระท ามาหากินและมีเวลาช่วยงานได้อย่าง
มากไม่เกิน 1 วัน  

 
        ๓. งบประมาณ 

 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล       

สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”                                                 หน้า ๓๖ 

 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๓๗ 
 
 

๑) งบประมาณสนับสนุนเป็นปัจจัยส าคัญต่อการจัดการไฟป่า เนื่องจากข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจของ       
ผู้มาร่วมการชิงเผา ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านจึงเข้าร่วมท างานสาธารณะน้อยลง ผู้น า เกือบทุกหมู่บ้านต้องจัดหา
ค่าตอบแทนให้ ทั้งการท าแนวกันไฟ การดับไฟ การสร้างฝายชะลอน้ า และการชิงเผา  การปรับทัศนะหรือกระตุ้น
จิตส านึกให้คนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมหรือรับผิดชอบ ด้วยจิตสาธารณะอย่างเดียว  ไม่สามารถท าได้ตลอดเวลา 
เพราะชาวบ้านมีความจ าเป็นในการท างานหารายได้ จึงต้องมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอจากหน่วยงานราชการ
และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการลดไฟป่า ส าหรับเป็นค่าตอบแทน ดังนั้นหากขาดเงินสนับสนุนต่อไป ภายหลัง
โครงการวิจัยสิ้นสุดลง อาจมีผลต่อความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการจัดการไฟป่าในอนาคตได้  

  ๒) หมู่บ้านส่วนใหญ่ยังขาดการน าวิธีการจัดการไฟแบบผสมผสานมาใช้ร่วมกับการลดปริมาณ
เชื้อเพลิง เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอตลอดฤดูไฟป่า 
 ๓) การขาดการท าแผนสนับสนุนการเงินเพ่ือการจัดการไฟป่าเป็นการล่วงหน้า ทั้งอ าเภอจอมทอง 
อุทยานแห่งชาติ สถานีควบคุมไฟป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีการจัดสรร
งบประมาณให้แก่หมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงอย่างเพียงพอและทันเวลาในการจัดการไฟป่าด้วยวิธีการที่ชุมชนในพ้ืนที่และ
ส่วนราชการเลือกใช้เพื่อลดจ านวนไฟป่า 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือ 

 ๑) รูปแบบการท างานอย่างเป็นระบบ และมสี่วนร่วมจากภาคีวิจัยในทุกขั้นตอน การท างานแก้ไข 
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับคนในพ้ืนที่ จ าเป็นต้องท างานต่อเนื่องและมีระยะเวลายาวนานพอสมควร จะเห็นได้
จากหมู่บ้านที่ผ่านประสบการณ์ร่วมการวิจัยด้านการชิงเผามา 4 ปี เช่น ต าบลสบเตี๊ยะ พบว่าจ านวนผู้มาชิงเผา
ค่อนข้างคงที่ และชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าเวลาชิงเผาช่วงไหนที่เหมาะสมสามารถลดไฟป่าได้ พ้ืนที่บริเวณใดควรเข้าไปท า
การชิงเผา และควรแบ่งงานกันตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร 

๑) การประสานการท างานระหว่างส่วนราชการในพ้ืนที่ในระดับอ าเภอจอมทอง ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
และขาดการบูรณการร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานและกับชุมชนท้องถิ่นต่างๆ จึงทิ้งภาระการแก้ไขปัญหาไฟป่า - 
หมอกควันให้แก่หมู่บ้านและสถานีควบคุมไฟป่า โดยขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ การควบคุมบังคับใช้ทาง
กฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ ท าให้ประสิทธิภาพในการควบคุมไฟยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งอยู่นอกพ้ืนที่
ด าเนินงานวิจัย ที่ฝ่ายปกครองยังไม่ได้เข้าควบคุมและชักชวนให้หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่เกิดไฟป่ามาก ได้เข้ามามีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหา และยังเข้าใจผิดว่าเมื่อมีโครงการวิจัยมาด าเนินงานในพื้นที่อ าเภอจอมทองแล้วจะท าให้ลดปัญหาไฟป่าลง
ได้ ทั้งที่พ้ืนที่ด าเนินงานไม่ได้ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอจอมทองทั้งหมด 

๓) ควรมีหน่วยงานกลางเพ่ือประสานการท างานในระดับพื้นท่ีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก 
มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมการจัดการไฟป่า โดยในระดับอ าเภอยังไม่มีหน่วยงานที่ท างานนี้อย่างเป็นรูปธรรม และขาด
การประสานการวางแผนท างานในระดับพ้ืนที่ และในระหว่างฤดูไฟป่า เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาอนุญาต หากมีการแจ้ง
ขอใช้ไฟเพ่ือการชิงเผาในช่วงเวลาที่สามารถท าได้ และการประชุมแจ้งข่าว 
 ๕. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๑) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านและคนในพ้ืนที่ มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการควบคุมไฟป่า
เห็นได้จากผู้มาท ากิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิงเป็นชาวบ้านมากถึงร้อยละ 79    

๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจากภาคส่วนในอ าเภอจอมทองมีมากขึ้นในปีที่ ๒ ทุกหมู่บ้านให้
ความร่วมมือส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น มีภาคีเครือข่ายมาเข้าร่วมการประชุมมากขึ้นเมื่อเทียบ



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๓๘ 
 
 

ในปีแรกที่เริ่มด าเนินการ ได้แก่ ฝ่ายทหารมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายปกครอง ตัวแทนจากเทศบาลในพ้ืนที่ด าเนินการ  โดย
ทุกฝ่ายมีภาพรวมการท างานร่วมกันที่ชัดเจนมากข้ึน 
 ๖. การสร้างความรู้และความเข้าใจ 

  ๑) บุคคลภายนอก ฝ่ายปกครอง และคนในบางหมู่บ้านยังขาดความเข้าใจในหลักการลดปริมาณ
เชื้อเพลิงในด้านเวลาและพ้ืนที่ในการควบคุมไฟ  ท าให้มีการเสนอให้น าวิธีนี้ไปใช้ในเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่นในเดือน
มีนาคม หรือในบริเวณป่าที่ไม่เหมาะสม เช่น ป่าดิบเขา ป่าสนที่เป็นป่าต้นน้ า จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการไฟป่ามากขึ้น ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเวทีประชุมต่างๆ 
     ๒) การประกาศช่วงเวลาไม่มีการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความพร้อมของ
เชื้อเพลิงในพื้นที่อ าเภอจอมทอง ท าให้ในเวลาที่อนุญาตให้ลดปริมาณเชื้อเพลิง หลายหมู่บ้านยังไม่สามารถท าได้ หรือ
ในแปลงป่าเดียวกันท าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เมื่อฝืนท าการลดปริมาณเชื้อเพลิงไป จึงไม่ได้ผล และกลับท าให้มีไฟป่า
เกิดในภายหลัง ข้อจ ากัดนี้จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาด้วยเมื่อประเมินการจุดความร้อนในเดือนมีนาคม-เมษายน  
 ๗. การน าไปสู่การปฏิบัติ 

 ๑) บทเรียนการจัดการไฟป่าในด้านพ้ืนที่ที่เกิดไฟป่าสามารถน าเสนอเป็นข้อมูลในระดับจังหวัด
เชียงใหม่ ในที่ประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ 
    ๒)  การยอมรับของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนให้มีการขยายผลการชิงเผามากขึ้น เนื่องจาก
มีความเข้าใจในประโยชน์ของการชิงเผาที่ช่วยลดการเกิดไฟป่า 

       ๓) วิธีการด าเนินการจัดการไฟป่าของโครงการวิจัยได้รับการยอมรับและน าไปขยายผลมากขึ้น โดย
จังหวัดเชียงใหม่และส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 ยอมรับการลดเชื้อเพลิงหรือการจัดการเชื้อเพลิงในป่าเต็งรัง และ
สนับสนุนให้ทุกอ าเภอที่มีพ้ืนที่ป่าเต็งรังในจังหวัดเชียงใหม่น าไปเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยจังหวัด
เชียงใหม่ได้ก าหนดช่วงเวลาจัดการเชื้อเพลิงให้แก่กลุ่มอ าเภอต่างๆ โดยให้ด าเนินงานก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์   
2559 ที่จะห้ามการใช้ไฟตลอดระยะเวลา 60 วัน จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2559 
                      จากการประเมินสรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล ในโดยภาพรวมการ
ด าเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

   ค. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติผลกระทบ (Impact) 
                 ๑) การประเมินผลกระทบต่อชุมชนทั้งในระดับพื้นที่โครงการและสังคมโดยรวม 

          ๑.๑ โครงการวิจัยนี้ได้สร้างผลกระทบทางสังคมสูงมากในด้านการจัดการไฟป่า เป็นการเปิดมิติใหม่
ของการจัดการไฟป่าแบบผสมผสานที่สามารถใช้ไฟและไม่ใช้ไฟในการแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ และช่วยแก้ไขความคิดของ
คนในเขตเมืองที่ต่อต้านการใช้ไฟ จนปิดกั้นโอกาสวิธีการแก้ไขปัญหาของคนในท้องถิ่นและสถานีควบคุมไฟป่าที่        
แบกรับภาระการแก้ไขปัญหาไฟป่ามากที่สุด งานวิจัยทางวิชาการที่อยู่บนหลักของความเป็นกลางในการค้นหา      
แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าไฟจากการชิงเผาไม่ได้รุนแรงมากอย่างที่คิดกัน แม้จะมีผลกระทบต่อ
ต้นไม้บ้างแต่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ในการลดผลกระทบของหมอกควันต่อผู้คน
จ านวนมาก  

 ๑.๒ ชาวบ้านในพ้ืนที่วิจัยและสถานีควบคุมไฟป่ามีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการจัดการไฟโดย
การชิงเผาเพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะช่วยไม่ให้เกิดไฟที่รุนแรงและลดการเกิดไฟป่า โดยสามารถประเมินจากสภาพ
เชื้อเพลิง ผลกระทบที่ท าให้เกิดหมอกควัน จะเห็นได้จากยังมีการน าวิธีการจัดการเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ในการลดไฟป่า



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๓๙ 
 
 

ภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยมีการท างานกันเป็นระบบตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติกันมา มีชุมชนท้องถิ่นเป็นก าลังหลัก 
(Community - Based Co-Management)  

๑.๓ หน่วยงานของรัฐ สื ่อมวลชน และประชาชน มีการยอมรับวิธีการจัดการเชื้อเพลิงและ
น ามาใช้ในการวางนโยบายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะเห็นได้จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ได้ประกาศให้วิธีการจัดการเชื้อเพลิงเป็นวิธีการหนึ่งในนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และน า
วิธีการนี้ไปใช้ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าได้มากขึ้น  ตัวอย่างเช่น ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สถานีควบคุมไฟป่าล าพูน แม่ปิง พื้นที่ลุ่มน้ าแม่อาว รับผิดชอบ
ในการด าเนินกิจกรรมจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีชิงเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดล าพูน รวมทั้งกรมควบคุมมลพิษซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่จัดท าแนวทางการด าเนินงานของแผนฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ได้น า
การจัดการไฟป่าแบบผสมผสานทั้งการใช้ไฟและไม่ใช้ไฟมาใช้แก้ไขปัญหาไฟป่าระดับประเทศ โดยได้เสนอในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบมาจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับจังหวัด
เชียงใหม่ในนามของศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยอมรับและให้น า
การจัดการเชื้อเพลิงมาใช้ในเขตป่าผลัดใบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้สื ่อมวลชนและบุคคลภายนอกเข้าใจและ
ยอมรับวิธีการนี้มากขึ้น 

 ๑.๔ เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ป่าผลัดใบใน
ต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งประกอบด้วยผู้น าชุมชน ชุมชนในพื้นที่  
รวม ๒๑ หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ๒ แห่ง คือ สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ าปิง และสถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อ
หลวง ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิธรรมนาถ เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ 
และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
                 ๒) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.1 การจัดการไฟป่าโดยการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผา ท าให้ลดปัญหาการเผาไหม้ที่ไม่
มีการควบคุม และจ านวนการเกิดไฟป่าอันเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดหมอกควันในพ้ืนที่ป่าผลัดใบ ในช่วงเวลาทีเกิด
วิกฤติหมอกควันโดยเฉพาะระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ครอบคลุมพ้ืนที่ 33,520 ไร ่

2.๒ การจัดการเชื้อเพลิงด้วยการชิงเผาช่วยลดความรุนแรงของไฟ และอัตราการลุกลามที่จะสร้าง
ผลเสียหายต่อการเติบโตของต้นไม้ระดับไม้หนุ่ม ลูกไม ้และไม้พ้ืนล่าง ท าให้สังคมพืชในพ้ืนที่ป่าผลัดใบมีการด ารงการ
สืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติต่อไปได้ 

๒.๓ การรักษาป่าไม้ซึ่งเป็นสิ่งปกคลุมดินท าให้ดินอุ้มน้ าไว้ได้ จึงลดการพังทลายจากการถูกน้ าชะ  
ในฤดูฝน และยังท าให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ รวมทั้งยังท าหน้าที่ดูดซับน้ าเมื่อฝนตกลงมา สามารถลดการ
ไหลบ่าของน้ าที่ท าให้เกิดน้ าท่วมหรือน้ าป่าอย่างฉับพลัน  

๒.๔ การบูรณาการการจัดการไฟป่า โดยการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐใน    
ทุกขั้นตอนในการดูแลจัดการไฟป่า ช่วยเสริมสร้างและรักษาพ้ืนที่ป่าผลัดใบและป่าต้นน้ าให้คงอยู่        

๒.๕ ลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตในป่า ท าให้สามารถด ารงรักษาจ านวนชนิดพันธุ์ของพืช
และสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าผลัดใบไว้ได้ เนื่องจากไฟป่าที่มีความรุนแรงเป็นปัจจัยที่ฆ่าสัตว์ป่า
และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในป่า อีกท้ังท าลายแหล่งน้ า แหล่งอาหาร และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
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“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๔๐ 
 
 

๒.๖ การลดการเกิดไฟป่า สามารถรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และ
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ   

๓) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ 
๓.๑ จากสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ

ทางเดินหายใจต่อประชาชน โดยมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าจ านวนและสัดส่วนของผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังผลกระทบ
จากสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือปี ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลุ่มโรคได้แก่ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรค
ทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ ดังนั้นการ
จัดการไฟป่าโดยการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผา ท าให้ลดปัญหาการเผาไหม้ที่ไม่มีการควบคุม และจ านวน
การเกิดไฟป่าอันเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดหมอกควันในพ้ืนที่ป่าผลัดใบ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด มะเร็งปอด ลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล          
ผู้เจ็บป่วย และการขาดรายได้จากการหยุดงานลงได ้

  ๓.๒ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในปีที่มีหมอกควันมากกว่าปกติ ส่งผลท าให้รายได้
เข้าสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก จากข้อมูลของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ประมาณการไว้ว่า    
มีคนมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยปีละ ๑.๗ ล้านคน น ารายได้เข้าจังหวัดประมาณปีละ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท       
(ธีระพงษ์ และคณะ, ๒๕๕๕)  จากรายงานการศึกษาของ อุดมลักษณ์ (๒๕๕๒) พบว่าในช่วง ๒๕๕๓ ปัญหามลพิษ
จากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ดังนั้นการลดการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศดังกล่าว สามารถลดความ
สูญเสียต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้กว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี รวมทั้งการลดปัญหาการว่างงานของประชาชน
จ านวนมากได้ 
 ๓.๓ การเกิดหมอกควันจากไฟป่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศ เนื่องจากการ   
บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ท าให้ทัศนวิสัยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ปลอดภัย อาจเป็นอันตรายต่อการจราจรทางอากาศได้ 
รวมทั้งท าให้ต้องมีการปรับเลื่อนเวลาเที่ยวบิน ท าให้เครื่องบินล่าช้า หรือบางกรณีมีการยกเลิกเที่ยวบิน ดังนั้นการ
จัดการไฟป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันจึงช่วยลดปัญหาการคมนาคมทางอากาศ ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
            ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
ด าเนินงานโครงการ แสดงในตารางที่ ๕  

ตารางที่ ๕ การแสดงผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม
แผน 

- มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ การใช้ 
จ่ายเงินเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ คือ มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้เงิน 

 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบ
กับแผน 
 

- ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงผ่านการประเมิน ๑๕ ตัวชี้วัด จากทั้งหมด   
๑๖ ตัวชี้วัดตามแผน มีระดับความส าเร็จคิดสูงถึงร้อยละ ๙๔ ซึ่งถือได้ว่า
สามารถบรรลุผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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 หน้า    ๔๑ 
 
 

ประสิทธิผล รายงานผล 
 ระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 การด าเนินการส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการที่วางไว้  
- ชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐร่วมมือกันในการดูแลจัดการไฟป่า โดยการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และความเข้ าใจในสภาพ
ปัญหาไฟป่าในเขตป่าผลัดใบในพ้ืนที่ของแต่ละชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง
น าไปสู่การค้นหาทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและยอมรับได้จากทุกภาค
ส่วน โดยมีวิธีการจัดการไฟป่าที่ผ่านการทดลองปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกัน 
และปรับใช้ให้เข้ากับเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนสภาพสังคม-
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้และขยายผล
ต่อไปในพ้ืนที่ป่าผลัดใบอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ
จัดการไฟป่าที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการไฟป่าของวิธีการต่างๆ ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อการขอ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- การสร้างเครือข่ายการจัดการไฟป่าระหว่างชุมชนท้องถิ่นด้วยกัน
ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานระดับจังหวัดและภูมิภาค ที่มีการท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ สามารถลดปัญหาความขัดแย้ง และยังน าไปสู่การร่วมกันแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ได้ด้วย 

ผลกระทบ รายงานผล 
  การประเมินผลกระทบต่อชุมชนและ
สังคม 

โครงการวิจัยนี้ได้สร้างผลกระทบทางสังคมสูงมากในด้านการยอมรับ 
แนวทางจัดการไฟป่าโดยการชิงเผาและความร่วมมือในรูปเครือข่าย 
ได้แก่  
๑) กลุ่มคนเมืองได้ปรับเปลี่ยนความคิดที่ต่อต้านการใช้ไฟ ให้มีการน า
การจัดการไฟป่าโดยการชิงเผามาใช้ 
๒) ชาวบ้านในพ้ืนที่วิจัยและสถานีควบคุมไฟป่ามีการท างานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบตามข้ันตอนที่เคยปฏิบัติกันมา โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็น
ก าลังหลัก (Community - Based Co-Management) และยังคง
ด าเนินการจัดการไฟป่าในพ้ืนที่โดยวิธีการจัดการเชื้อเพลิงมาใช้
ประโยชน์ในการลดไฟป่าในปีต่อไป  
๓) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ยอมรับและประกาศ 
ให้วิธีการจัดการเชื้อเพลิงเป็นวิธีการหนึ่งในนโยบายการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน โดยน าวิธีการนี้ไปใช้ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สถานีควบคุมไฟป่าได้มากขึ้น  



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
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๔) กรมควบคุมมลพิษได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานภายใต้แผน 
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ซึ่งมีการน า
การจัดการไฟป่าแบบผสมผสานทั้งการใช้ไฟและไม่ใช้ไฟ มาใช้แก้ไข
ปัญหาไฟป่าระดับประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติ
เห็นชอบมาจนถึงปัจจุบัน  
๕) ศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัด
เชียงใหม่ สื่อมวลชนและบุคคลภายนอก ได้ยอมรับและให้น าการ
จัดการเชื้อเพลิงมาใช้ในเขตป่าผลัดใบจนถึงปัจจุบัน  
๖) เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันในพ้ืนที่ป่าผลัดใบในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผู้น าชุมชน ชุมชนในพื้นที่  
รวม ๒๑ หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ๒ แห่ง คือ สถานีควบคุม
ไฟป่าลุ่มน้ าปิง และสถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวง ส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิธรรมนาถ เทศบาลต าบล      
สบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

  การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑) การจัดการเชื้อเพลิงด้วยการชิงเผาช่วยลดความรุนแรงของไฟ และ 
อัตราการลุกลามที่จะสร้างผลเสียหายต่อการเติบโตของต้นไม้ระดับ     
ไม้หนุ่ม ลูกไม้ และไม้พ้ืนล่าง ท าให้สังคมพืชในพ้ืนที่ป่าผลัดใบมีการ
ด ารงการสืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติต่อไปได้ 
๒) การรักษาป่าไม้ซึ่งเป็นสิ่งปกคลุมดิน ท าให้ดินอุ้มน้ าไว้ได้ จึงลดการ
พังทลายจากการถูกน้ าชะในฤดูฝน และยังท าให้รักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดินได้ และดูดซับน้ าฝน สามารถลดการไหลบ่าของน้ าที่ท าให้เกิดน้ า
ท่วมหรือน้ าป่าอย่างฉับพลัน  
๓) การบูรณาการการจัดการไฟป่า โดยการท างานร่วมกันระหว่าง
ชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐในทุกขั้นตอนในการดูแลจัดการไฟป่า ช่วย
เสริมสร้างและรักษาพ้ืนที่ป่าผลัดใบและป่าต้นน้ าให้คงอยู่        
๔) ท าให้สามารถด ารงรักษาจ านวนชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าผลัดใบไว้ได้  
๕) การลดการเกิดไฟป่า สามารถรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     
ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ   
 

                      ผลกระทบ               รายงานผล 
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ผลกระทบ รายงานผล 
  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
เศรษฐกิจ 

การจัดการไฟป่าโดยการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผา ท าให้
ลดปัญหาการเผาไหม้ที่ไม่มีการควบคุม และจ านวนการเกิดไฟป่า อัน
เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดหมอกควันในพ้ืนที่ป่าผลัดใบก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวก ดังนี้ 
๑) ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรค 
มะเร็งปอด ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย และการขาดรายได้จากการหยุดงาน ลงได้ 
๒) ลดผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่ส่งผลท าให้รายได้เข้าสู่ภาค
ธุรกิจท่องเที่ยวได้กว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการลดปัญหาการว่างงานของประชาชนจ านวนมากได้ 
๓) ลดผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศที่เกิดจากการบดบังทัศน
วิสัยในการมองเห็นทีอ่าจเป็นอันตรายต่อการจราจรทางอากาศได้ ซึ่งท า
ให้ต้องมีการปรับเลื่อนเวลาเที่ยวบิน เป็นเหตุให้เครื่องบินล่าช้าหรือบาง
กรณีมีการยกเลิกเที่ยวบิน  
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บทที่ ๓ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าและแผนการด าเนินการในอนาคต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๓.๑ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่า 
 จากผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ส าหรับให้เงินอุดหนุนโครงการตาม
มาตรา ๒๓ (๔) แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการด าเนินโครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียน
จากการจัดการไฟป่า เพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และ
บ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่ามีความคุ้มค่า เนื่องจากสามารถ
บรรลุผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลกระทบเชิงบวก  
 มิติประสิทธิภาพ ซึ่งท าการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน และปริมาณ
ผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน พบว่ามีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่
ก าหนดภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติและด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งได้ผลผลิตจากการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คิดเป็นระดับความส าเร็จ   
สูงถึงร้อยละ ๙๔ ดังนั้น จึงไดถ้ือว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าในมิติประสิทธิภาพ 

มิติประสิทธิผล จากการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
สรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานโครงการประสบผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่วางไว้   
โดยสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการไฟในเขตป่าผลัดใบเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีข้อมูลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากวิธีการจัดการไฟแบบต่างๆ   
ที่ภาคีเครือข่ายที่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการไฟป่าในพ้ืนที่ รวมทั้งสามารถ
น าบทเรียนและองค์ความรู้จากการบูรณาการการจัดการไฟป่าแบบมีส่วนร่วม ไปขยายผลและเผยแพร่และน าเสนอ
เป็นนโยบายสาธารณะต่อการจัดการไฟป่าในเขตป่าผลัดใบได้ จึงได้ถือว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าในมิติ
ประสิทธิผล 

 มิติผลกระทบ โครงการวิจัยนี้ได้สร้างผลกระทบต่อชุมชนและทางสังคมอย่างมากในด้านการจัดการไฟป่า 
โดยหน่วยงานรัฐและชุมชนท้องถิ่นมีการยอมรับ และมีการน ารูปแบบการจัดการไฟป่าแบบผสมผสานที่สามารถใช้ไฟ
และไม่ใช้ไฟมาใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ใน
พ้ืนที่ป่าผลัดใบ นอกจากนี้แล้ว โครงการยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในการลดความรุนแรงของไฟ ที่สร้าง
ผลเสียหายต่อการเติบโตของต้นไม้ ท าให้สังคมพืชในพ้ืนที่ป่าผลัดใบมีการด ารงการสืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติต่อไป
ได้ และยังช่วยรักษาพ้ืนที่ป่าผลัดใบและป่าต้นน้ าให้คงอยู่ ลดการไหลบ่าของน้ าที่ท าให้เกิดน้ าท่วมหรือน้ าป่าอย่าง
ฉับพลัน ช่วยด ารงรักษาจ านวนชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าผลัดใบไว้ได้ รวมทั้ง
ยังป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาะโลกร้อน และยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
สุขภาพและเศรษฐกิจของคนในพ้ืนที่จากการลดผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่เกิดจากหมอกควัน ซึ่งช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และการ
ขาดรายได้จากการหยุดงานลงได้ รวมทั้งผลกระทบที่ส่งผลต่อรายได้เข้าสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ การด าเนินโครงการยังเป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยเชิงปฏิบัติที่สนับสนุนการ
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“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๔๕ 
 
 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการร่วมกันระหว่างชาวบ้าน 
หน่วยงาน และท้องถิ่น เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาก่อให้เกิดผลกระทบในพ้ืนที่ และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
มีความเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ครอบคลุมมิติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๓.๒  แผนการด าเนินการประเมินความคุ้มค่า ของส านักงานฯ ในอนาคต 
การประมินความคุ้มค่าโครงการ ยังขาดการประเมินในมิตคิวามพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์ 

จากการใช้บริการ ดังนั้นจึงควรมีวางแผนการด าเนินงาน โดยจัดเตรียมและจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจกับ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการต่อผู้ให้บริการ ภายหลังจากการด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะท าให้
การประเมินความคุ้มค่าโครงการในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีประเด็นการประเมินครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ
สามารถน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
“โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต าบล
สบเต๊ียะ แม่สอย และบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 หน้า    ๔๖ 
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(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 
 

    ๑ 
 

 
รายงานการประเมนิความคุ้มคา่การปฏบิตัิภารกิจของกองทนุสิ่งแวดลอ้ม 

  
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสีย  
ของเทศบาลต้าบลกุดจกิ จังหวดันครราชสีมา 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๒ 

บทน้า 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลการด าเนิงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๐ และให้ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการด าเนิงานทุนหมุนเวียน ดังนั้นส านักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้จัดส่งตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้กรมบัญชีกลาง  
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติรับทราบการลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุน
สิ่งแวดล้อม) ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ ในตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐  
การประเมินด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ๓.๔ ระดับความส าเร็จในการจัดท าการประเมินความคุ้มค่าการปฏบัติ
ภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดระดับความส าเร็จในการจัดท าการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ 
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
 ระดับ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบด้วย การคัดเลือกโครงการเพ่ือใช้จัดท าการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและโครงการด้านการจัดการสิ่ง แวดล้อม  
การก าหนดผลผลิตและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ (รวมถึง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการด าเนินงานในบัญชี ๒๕๖๐) เพ่ือจัดท าร่างรายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 ระดับ ๒ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ 
 ระดับ ๓ ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดท าร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ 
 ระดับ ๔ ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดท าร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมแล้วเสร็จ 
 ระดับ ๕ รายงานประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 การประเมินความความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดกรอบในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบกรอบในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๓ 

เพ่ือประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเลือกโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ของเทศบาลต าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา ส าหรับประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 
๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ในช่วง ๒ - ๕ ปี ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้าง พ้ืนที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้ชุมชน และมีผลกระทบทางด้านบวกต่อ
สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๔ 

บทที่ ๑ สรุปสาระส้าคัญของโครงการ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑.๑ การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

มีมติอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๑๑,๔๙๓,๒๐๑.๙๔ บาท ให้กับเทศบาลต าบลกุดจิก 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ๑๐,๓๔๓,๘๘๑.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของวงเงินโครงการ และเทศบาลต าบลกุดจิกสมทบ
๑,๑๔๙,๓๒๐.๑๙ ของวงเงินโครงการ มีระยะเวลาด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน ส าหรับการสมทบงบประมาณเป็นไปตามมาตรา ๒๗ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดว่า “การพิจารณาจัดสรร
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาค าขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๙ เพ่ือท าการก่อสร้างหรือด าเนินการให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ
ระบบก าจัดของเสีย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แล้วส่วนหนึ่ง หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงิน
รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นสมทบด้วยแล้วเป็นล าดับแรก สัดส่วนระหว่างเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้
ของราชการส่วนท้องถิ่นกับเงินกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด” และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินรายได้ โดยให้คณะกรรมการกองทุน
ก าหนดอัตราสมทบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ และไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินโครงการ   
 
๑.๒ สภาพปัญหาและเหตุผลที่ต้องจัดท้าโครงการ 
  สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินในพ้ืนที่ 
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ า จ านวน ๓๔ สถานี ในแหล่งน้ าผิวดิน 
เช่น แม่น้ ามูล ล าตะคอง ล าเชียงไกร และล าน้ าสาขาอ่ืนๆ พบว่า  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม จ านวน  
๑๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๔๔ คุณภาพน้ าพอใช้ จ านวน ๑๖ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๔๗ คุณภาพน้ าดี จ านวน ๓ สถานี 
คิดเป็นร้อยละ ๙  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาก จ านวน ๓ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๙ คุณภาพน้ า 
เสื่อมโทรม จ านวน ๒๔ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๗๐ คุณภาพน้ าพอใช้ จ านวน ๗ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๒๑  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาก จ านวน ๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๕ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาก จ านวน 
๑๐ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๒๙ คุณภาพน้ าพอใช้ จ านวน ๑๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๔๔ คุณภาพน้ าดี ๔ สถานี  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ าค่อนข้างแย่ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
และเสื่อมโทรมมาก สาเหตุส าคัญของปัญหาคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาจากการระบายน้ าเสียจากชุมชนและ 
สถานประกอบการลงสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติโดยตรงไม่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 
 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๕ 

คุณภาพแหล่งน ้าผิวดินในพื นที่จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

ปี พ.ศ. 
คุณภาพน ้าตามมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (สถานี) 

ดี พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก 

๒๕๕๒ ๓ ๑๖ ๑๕ - 

๒๕๕๓ - ๗ ๒๔ ๓ 

๒๕๕๔ ๔ ๑๕ ๑๐ ๕ 

หมายเหตุ :  ดี เท่ากับ แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๒ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษสัตว์น้ า  
การประมง การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน  

  พอใช้ เท่ากับ แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร การอุปโภค
และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน  

  เสื่อมโทรม เท่ากับ แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๔ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม 
การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านการปรับปรุงคุณภาพเป็นพิเศษก่อน 

  เสื่อมโทรมมาก เท่ากับ แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๕ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคม  

 
 น้ าเสียชุมชนเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาแหล่งน้ าผิวดินคุณภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากร การพัฒนาและการขยายตัวของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่  
ระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน  
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามีระบบบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร
นครราชสีมา เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เทศบาลต าบลตลาดแค และเทศบาลต าบลขามทะเลสอ    
 เทศบาลต าบลกุดจิกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาที่ยังไม่มีระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมชุมชน นอกจากนี้บริเวณพ้ืนที่ของเขตเทศบาลต าบลกุดจิกมีสายน้ าล าตะคองไหลผ่าน ท าให้น้ าเสียจาก
ชุมชนภายในเทศบาลต าบลกุดจิกถูกปล่อยลงสู่ล าตะคอง ซึ่งล าตะคองเป็นแหล่งน้ าส าคัญของจังหวัดนครราชสีมา 
ทั้งนี้หากยังคงให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกุดจิกปล่อยน้ าเสียลงสู่ล าตะคองก็จะส่งผลให้คุณภาพ   
 เทศบาลต าบลกุดจิก มีพ้ืนที่ ๕.๙๒ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๒,๖๒๙ คน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก และอาชีพอ่ืนๆ เช่น ค้าขาย รับราชการ และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลกุดจิก มีวัด ๒ แห่ง โรงพยาบาล คลินิก ๒ แห่ง สถานีอนามัย ๑ แห่ง โรงเรียน ๓ แห่ง ตลาด 
๑ แห่ง พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลกุดจิกคาดว่าจะเกิดน้ าเสียปริมาณประมาณ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถ
รวบรวมน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียได้ประมาณ ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของปริมาณน้ าเสีย 
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีระบบท่อรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ ๔.๑๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาล ซึ่งเทศบาลต าบลกุดจิกยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ท าให้น้ าเสียที่เกิดจาก อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า 
ร้านอาหาร ตลาดสด และอุตสาหกรรมครัวเรือนต่างๆ ถูกระบายลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และบางส่วนถูกปล่อยให้ 
ซึมสู่ใต้ดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ า ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาเมือง จากชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนพาณิชย์ หรือชุมชนกึ่งอุตสาหกรรม
มากขึ้นในอนาคต จึงอาจเกิดมลพิษทางน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๖ 

โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ าและต่อเนื่องไปจนถึงการประกอบอาชีพ และปัญหาสุขภาพอนามัย  
ของประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลกุดจิก ตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากน้ าเสียและการจัดการคุณภาพน้ าเป็นเรื่องส าคัญที่ 
ต้องเร่งรัดด าเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ าเสียของชุมชนลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยเทศบาลต าบลกุดจิกได้
วางแผนก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ของเทศบาลต าบลกุดจิก  
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๓.๑ เพ่ือก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลกุดจิก เพ่ือรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลต าบลกุดจิก 

๑.๓.๒ จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือใช้ในการเดินระบบบ าบัด 
น้ าเสียของเทศบาลต าบลกุดจิก 

 

๑.๔ พื นที่ด้าเนินโครงการ 

  
 

พื นที่ตั งระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลต้าบลกุดจิด 
 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๗ 

  พ้ืนที่ด าเนินโครงการชุมชนบ้านบุสามัคคี ต าบลกุดจิก อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสียบริเวณถนนสาธารณะประโยชน์ ถนนเทศบาล ๔ แยกท่ี ๓ และติดกับคลองหมัน เพ่ือปล่อยน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด
แล้วลงสู่คลองหมัน ขนาดพ้ืนที่ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ๓ ไร่ และก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ าเสียเพ่ิมเติม เพ่ือส่ง 
น้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัด โดยต่อท่อรวบรวมน้ าเสียบริเวณบ่อดักน้ าเสียจุดที่ ๑ วางแนวท่อมาตามริมคลองหมัน  
ถนนเทศบาล ๔ แยก ๒ และถนนเทศบาล ๔  
 
๑.๕ แผนงานและกิจกรรมการด้าเนิน 
 ๑.๕.๑  ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 
  ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน 
 
 ๑.๕.๒ แผนงานและกิจกรรม 
  แผนงานที่ ๑ การเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง ส ารวจพ้ืนที่และวางแผนการก่อสร้างระบบรวบรวม
น้ าเสียและบ าบัดน้ าเสีย 
  แผนงานที่ ๒ งานระบบรวบรวมน้ าเสีย ประกอบด้วย งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ๑ 
เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร งานบ่อพักน้ าเสีย ๔๘ บ่อ งานก าแพงกันดินก่อสร้างท่อระบายน้ า  
  แผนงานที่ ๓ งานระบบรวบรวมน้ าเสีย ประกอบด้วย งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
๐.๖ เมตร ความยาว ๕๓๙ เมตร งานบ่อพักน้ าเสีย ๕๒ บ่อ 
  แผนงานที่ ๔ งานคืนผิวจราจรบริเวณวางท่อระบายน้ า งานฝาบ่อพักน้ าเสีย ๑๐๐ บ่อ 
  แผนงานที่ ๕ งานบ่อบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (บ่อก่ึงออกซิเจน ๒ บ่อ และบ่อบ่ม  
๑ บ่อ) งานท่อน้ าเสียเข้าและออกบ่อบ าบัด งานบ่อสูบน้ าเสีย งานบ่อดักน้ าเสีย ๓ บ่อ 
  แผนงานที่ ๖ งานก่อสร้างอาคารควบคุม รั้วรอบโครงการ ถนนทางเข้า - ออก  ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ติดตั้ง Submersible Pump ๓ เครื่อง เครื่องจักรและอุปกรณอ่ื์นๆ  
 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 แผนงานที่ ๑  
- การเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง  
- ส ารวจพ้ืนที่และวางแผนการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย
และบ าบัดน้ าเสีย 
 

            

 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๘ 

แผนงาน/กิจกรรม 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานที่ ๒  
- งานวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ๑ เมตร  
- งานบ่อพักน้ าเสีย ๔๘ บ่อ  
- งานก าแพงกันดิน 

            

แผนงานที่ ๓  
- งานวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ๐.๖ เมตร  
- งานบ่อพักน้ าเสีย ๕๒ บ่อ  

            

แผนงานที่ ๔  
- งานคืนผิวจราจร  
- งานฝาบ่อพักน้ าเสีย  

            

แผนงานที่ ๕  
- งานบ่อบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อ
ปรับเสถียร  
- งานท่อน้ าเสียเข้าและออก 
บ่อบ าบัด  
- งานบ่อสูบน้ าเสีย  
- งานบ่อดักน้ าเสีย  

            

แผนงานที่ ๖  
- งานก่อสร้างอาคารควบคุม  
รั้วรอบโครงการ ถนนทางเข้า - 
ออก   
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องจักร
และอุปกรณ์ 

            

   

 

 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๙ 

  ๑.๕.๓  ลักษณะโครงการ 
   ๑) ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
    ปัจจุบันเทศบาลต าบลกุดจิกมีระบบรวบรวมน้ าเสีย โดยแนวท่อรวบรวมน้ าเสียอยู่
ตามถนนหลักภายในเขตเทศบาล ได้แก่ ถนนเทศบาล ๒ ท่อขนาด ๑ เมตร แนวท่อความยาว ๒๔๕ เมตร  
ถนนเทศบาล ๕ ท่อขนาด ๐.๘ เมตร แนวท่อความยาว ๒๓๗ เมตร ถนนเทศบาล ๗ ท่อขนาด ๐.๕ เมตร แนวท่อ
ความยาว ๒๗๖ เมตร ถนนเทศบาล ๙ ท่อขนาด ๐.๖ เมตร แนวท่อความยาว ๒๒๓ เมตร ถนนเทศบาล ๑๐ วางแนว
ท่อทั้ง ๒ ฝั่งของถนน ท่อขนาด ๐.๔ เมตร แนวท่อความยาว ๑,๑๑๔ เมตร ถนนจากแยกสถานีรถไฟ – ล าตะคอง  
ท่อขนาด ๐.๖ เมตร แนวท่อความยาว ๖๕๑ เมตร แนวท่อรวบรวมน้ าเสียเดิมมีความยาวทั้งหมด ๒,๗๔๖ เมตร ซึ่ง
แนวท่อดังกล่าวรวบรวมและระบายน้ าฝนกับน้ าเสียลงสู่คลองหมันที่เชื่อมต่อกับล าตะคอง เทศบาลต าบลกุดจิก  
จึงไดด้ าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียเพ่ิมเติม ดังนี้ ด าเนินการวางท่อขนาด ๑ เมตร แนวท่อยาว ๕๐๐ เมตร  
พร้อมบ่อพักน้ าเสีย ๕๒ บ่อ วางท่อขนาด ๐.๖ เมตร แนวท่อยาว ๕๓๙ เมตร พร้อมบ่อพักน้ าเสีย ๔๘ บ่อ บ่อดัก 
น้ าเสีย ๓ บ่อ โดยเชื่อมต่อกับแนวท่อรวบรวมน้ าเสียเดิมและส่งน้ าเสียไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
    ๒) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    เทศบาลต าบลกุดจิกได้ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
ประกอบด้วย บ่อกึ่งออกซิเจน (Facultative Pond) จ านวน ๒ บ่อ ขนาดความจุ ๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และ ๑,๔๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร บ่อบ่ม (Maturation Pond)  จ านวน ๑ บ่อ ขนาดความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถบ าบัด 
น้ าเสียได้ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 
๑.๖ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.๖.๑ การลดการปล่อยน้ าเสียจากชุมชนหรือครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง เนื่องจาก 
มีการรวบรวมน้ าเสียบางส่วนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ๑.๖.๒ ช่วยรักษาคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรม เมื่อมีการรวบรวมน้ าเข้าสู่ระบบบ าบัด 
น้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงเป็นการช่วยลดการปนเปื้อนน้ าเสียชุมชนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 
๑.๗ งบประมาณโครงการ 
 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติวงเงินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย วงเงิน 
๑๑,๔๙๓,๒๐๑.๙๔ บาท วงเงินตามสัญญาก่อสร้างและควบคุมงาน ๑๑,๔๖๕,๖๗๑ บาท (วงเงินสัญญาก่อสร้าง 
๑๑,๒๖๘,๐๐๐ บาท และวงเงินสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ๑๙๗,๖๗๑ บาท) 

 

 
 
 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๑๐ 

บทที่ ๒ รายงานการประเมินความคุ้มค่า 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๒.๑ เป้าหมาย  

๒.๑.๑ เพ่ือมีระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลกุดจิก โดยมีระบบรวบรวม 
น้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ ๗๐ ของพ้ืนที่เขตเทศบาล หรือ ๔.๑๔ ตารางกิโลเมตร มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ 
บ่อปรับเสถียรที่สามารถรองรับน้ าเสียได้ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

๒.๒.๒ เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของมลพิษทางน้ า โดยรวบรวมน้ าเสียจากชุมชน 
ในเขตเทศบาลต าบลกุดจิกเข้าสู่ระบบบ าบัด ซึ่งเป็นการลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และสามารถบ าบัด 
น้ าเสียให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ 
๑.ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ตารางแสดงผลผลิตและปริมาณผลผลิตที่ได้จากการด าเนินโครงการ 

ผลผลิตจริงที่ได้ ปริมาณผลผลิต 

ผลผลิตที่ ๑ ระบบรวบรวมน้ าเสีย  

ระบบรวบรวมน้ าเสีย ประกอบด้วย ท่อรวบรวมน้ าเสีย
ความยาว ๑,๐๓๙ เมตร บ่อพักน้ าเสีย จ านวน ๑๐๐ บ่อ 
บ่อดักน้ าเสีย จ านวน ๓ บ่อ และสามารถรวบรวมน้ าเสีย
ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ ๗๐ ของพ้ืนที่เขตเทศบาล หรือ 
๔.๑๔ ตารางกิโลเมตร  

ผลผลิตที่ ๒ ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย  
- ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (บ่อกึ่งออกซิเจน 
จ านวน ๒ บ่อ บ่อบ่ม จ านวน ๑ บ่อ)  
- บ่อสูบน้ าเสียและ Submersible Pump ๓ เครื่อง 
- อาคารควบคุมและระบบไฟฟ้า 
และสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
คุณภาพน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการะบายน้ าทิ้งจากระบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน 

 

 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๑๑ 

ตารางแสดงผลการตรวจสอบน้ าทิ้งออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลกุดจิก 

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัดน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ค่ามาตรฐาน* 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
pH ๙.๓ ๗.๓ ๗.๖ ๕.๕ - ๙.๐ 
BOD (mg/l) ๒๕.๒** ๓.๑ ๑๐.๘ ไม่เกิน ๒๐ 
สารแขวนลอย
(mg/l) 

๕๑** ๙.๐ ๑๘.๐ ไม่เกิน ๕๐ 

ฟอสฟอรัส
(mg/l) 

- ๐.๒๒ ๐.๑๐ ไม่เกิน ๒.๐ 

TKN (mg/l) ๒.๗ ๒.๕ ๖.๓ ไม่เกิน ๒๐ 
น้ ามันและไขมัน 
(mg/l) 

- - ๒.๖ ไม่เกิน ๕.๐ 

หมายเหตุ * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  
              ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
            ** ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ระหวา่งการทดสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

๒. สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั งหมด 
ตารางแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 

ประเภทค่าใช้จ่าย วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

(ระยะเวลาด้าเนินงาน ๒๗๐ วัน) 

งบประมาณตามแผน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 

งบบริหารโครงการ - - 

งบด าเนินการก่อสร้าง ๑๑,๔๙๓,๒๐๑.๙๔ บาท ๑๑,๔๖๕,๖๗๑ บาท 

รวม ๑๑,๔๙๓,๒๐๑.๙๔ บาท ๑๑,๔๖๕,๖๗๑ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๑๒ 

ตารางแสดงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

รายการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง (บาท) 

งานระบบรวบน้ าเสีย ๘,๔๕๑,๐๐๐ 

งานระบบบ าบัดน้ าเสีย ๑,๖๙๐,๒๐๐ 

งานอาคารควบคุมและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ๑,๑๒๖,๘๐๐ 

ค่าควบคุมงาน ๑๙๗,๖๗๑ 

รวม ๑๑,๔๖๕,๖๗๑ 

    

 คณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อมอนุมัติวง เงินโครงการ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ า เสีย  วงเงิน 
๑๑,๔๙๓,๒๐๑.๙๔ บาท เทศบาลต าบลกุดจิกได้ท าสัญญาว่าจ้างก่อสร้างและที่ปรึกษาคุมงาน ภายในวงเงิน 
๑๑,๔๖๕,๖๗๑ บาท เทศบาลต าบลกุดจิกสามารถด าเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่างบประมาณตามแผน 
เป็นจ านวนเงิน ๒๗,๕๓๐.๙๔ บาท แสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลกุดจิกสามารถใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ คือ  
มีการใช้จ่ายต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และเบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่มีการขอขยายเวลา
ด าเนินงานและเบิกจ่ายเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 
 

    ๑๓ 
 

๓. ผลการด้าเนินงาน 
ก. ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดในมิติประสิทธิผล  
ตารางแสดงปริมาณผลผลิตท าได้จริงเทียบกับแผน 

ประเด็นประเมินผล 

(วัตถุประสงค์โครงการ) 
ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลผลิตจริงที่ได้ เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ 
เพื่อก่อสร้ างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย ของเทศบาลต าบล 
กุดจิก เพื่อรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลต าบล 
กุดจิก 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑  
พื้นที่รวบรวมน้ าเสีย 

พื้นที่รวบรวมน้ าเสีย 
๔.๑๔ ตารางกิโลเมตร  

พื้นที่รวบรวมน้ าเสีย ๔.๑๔ ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย  
- ท่อรวบรวมน้ าเสยีความยาว 
๑,๐๓๙ เมตร  
- บ่อพักน้ าเสีย จ านวน ๑๐๐ บ่อ 
- บ่อดักน้ าเสีย จ านวน ๓ บ่อ 

ก่อสร้างแนวท่อรวบรวมน้ าเสยี
ครอบคลมุพื้นท่ี ๔.๑๔ ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่
เขตเทศบาล 

๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒  
จ านวนระบบบ าบัด
น้ าเสีย 
 
 

ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จ านวน ๑ ระบบ 

 
 
 

 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร  
ประกอบด้วย บ่อกึ่งออกซิเจน จ านวน 
๒ บ่อ บ่อบ่ม จ านวน ๑ บ่อ บ่อสูบน้ า
เสียและ Submersible Pump ๓ 
เครื่อง อาคารควบคุมและระบบไฟฟ้า 

มีระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน  
๑ ระบบ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

 

 

 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๑๔ 

ประเด็นประเมินผล 

(วัตถุประสงค์โครงการ) 
ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลผลิตจริงที่ได้ เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ 
จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อใช้ใน
การเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย ของ
เทศบาลต าบลกุดจิก 

ตัวช้ีวัดที่ ๓  
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
สามารถบ าบัดน้ าเสีย
ได้ 

สามารถบ าบัดน้ าเสียได้  
๕๐๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

มีน้ าเสยีเข้าระบบบ าบัดน้ าเสยี 
๕๐๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

มีน้ าเสยีเข้าระบบบ าบัดน้ าเสยี 
๕๐๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ 
คุณภาพน้ าทิ้งที่ออก
จากระบบ 
 
 
 

คุณภาพน้ าท้ิงที่ออกจากระบบ 
ไม่ส่งกระทบต่อแหล่งน้ าธรรมชาติ 

คุณภาพน้ าท้ิงที่ออกจากระบบบ าบัด
น้ าเสียมีคุณภาพดังนี ้
ค่า BOD ๑๐.๘ mg/l 
ค่าสารแขวนลอย ๑๘ mg/l 
ค่าฟอสฟอรัส ๐.๑ mg/l 
ค่า TKN ๖.๓ mg/l 
น้ ามันและไขมัน ๒.๖ mg/l 

คุณภาพน้ าท้ิงที่ออกจากระบบ
เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการ
ระบายน้ าทิ้งจากระบบ าบดัน้ าเสีย
รวมของชุมชน 
 

๑๐๐ 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 
 

    ๑๕ 
 

จากผลการประเมินสรุปได้ว่า การด าเนินงานของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสีย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยสามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาระดับ
ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ซึ่งมีประเด็นในการประเมิน ดังนี้ 

๑. ระบบรวบรวมสามารถรวบรวมน้ าเสียในเขตเทศบาลต าบลกุดจิกมีพ้ืนที่ครอบคลุม ๔.๑๔ ตาราง
กิโลเมตร ผลการประเมิน มีท่อรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ ๔.๑๔ ตารางกิโลเมตร และลดการปล่อยน้ าเสียของชุมชน
ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง 

๒. มีระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับเทศบาลต าบลกุดจิก ผลการประเมินสามารถก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จ านวน ๑ ระบบ เพ่ือบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ 

๓. มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถบ าบัดได้ ผลการประเมินมีน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย ๕๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

๔. ระบบบ าบัดเสียสามารถบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็น 
แนวทางการป้องกันแหล่งน้ าผิวดินมีคุณภาพเสื่อมโทรม 
 
ข. ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดมิติประสิทธิผลและมิติประสิทธิภาพ 
  มิติประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คาดหวังไว้ โดยพิจารณาจากผลงาน
หรือกิจกรรมของโครงการมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย มีประเด็นในการประเมินดังนี้ 

๑. ระบบรวบรวมสามารถรวบรวมน้ าเสียในเขตเทศบาลต าบลกุดจิกมีพ้ืนที่ครอบคลุม ๔.๑๔ ตาราง
กิโลเมตร ผลการประเมิน มีท่อรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ ๔.๑๔ ตารางกิโลเมตร และลดการปล่อยน้ าเสียของชุมชน
ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง 

๒. มีระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับเทศบาลต าบลกุดจิก ผลการประเมินสามารถก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จ านวน ๑ ระบบ เพ่ือบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 
  มิติประสิทธิภาพ หมายถึง ผลส าเร็จทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ความประหยัด ความทันเวลา และมีคุณภาพ
ของกระบวนการ Input และ Output มีประเด็นในการประเมินดังนี้ 
  ๑. ประสิทธิภาพการใช้เงิน คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติวงเงินโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ าเสีย วงเงิน ๑๑,๔๙๓,๒๐๑.๙๔ บาท เทศบาลต าบลกุดจิกใช้เงินในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสีย จ านวน ๑๑,๔๖๕,๖๗๑ บาท เปรียบเทียบวงเงินตามแผนงานกับวงเงินที่ใช้จริง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖ 
สามารถประหยัดเงินด าเนินการได้ ๒๗,๕๓๐.๙๔ บาท  
 
 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๑๖ 

  ๒.ประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย แบ่งประเด็นประเมินได้ ๒ ส่วน คือ ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ 
บ าบัดและคุณภาพน้ าที่ออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย  
  ๒.๑ ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียสามารถรับน้ าเสียได้ ๕๐๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน มีน้ าเสียเข้าระบบบ าบัด ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นประสิทธิภาพน้ าเสียเข้าระบบ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒.๒ คุณภาพน้ าที่ออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย มีค่า BOD ๑๐.๘ mg/l ค่าสารแขวงลอย ๑๘ 
mg/l ค่าฟอสฟอรัส ๐.๐๑ mg/l ค่า TKN ๖.๓ mg/l น้ ามันและไขมัน ๒.๖ mg/l ดังนั้นทิ้งที่ออกจากระบบบ าบัด 
น้ าเสียมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
 
ค. ผลกระทบ 
  ๑. การประเมินผลกระทบต่อชุมชน 

๑.๑ การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่ งน้ าสาธารณะ เช่น แม่น้ า ล าคลอง เป็นต้น  
ซึ่งเป็นการช่วยรักษาคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงท าให้ประชาชนสามารถน าน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะมาใช้อุปโภค 
และบริโภค (การผลิตน้ าประปา) นอกจากนี้สามารถน ามาใช้ด้านการเกษตร ได้แก ่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ 

๑.๒ ผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงแม่น้ า ล าคลอง ไม่ได้รับความเดือนร้อนร าคาญจากกลิ่นเหม็นของ 
น้ าเสีย   

๒. การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
๒.๑ น้ าในแหล่งน้ ามีคุณภาพดีท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ มีปริมาณเพ่ิมขึ้นของสัตว์น้ า 

ท าให้แหล่งน้ าบริเวณใกล้สามารถท าการประมง และเป็นแหล่งประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
๒.๒  การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น เป็นการช่วยรักษาคุณภาพ 

แหล่งน้ าธรรมชาติและท าให้มีทัศนียภาพที่ดี สามารถใช้คมนาคม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ส่งผลให้ 
มีการใช้เงินเข้ามาในพ้ืนที่ 

  
๓. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ ลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
๓.๒ รักษาสมดุลของธรรมชาติ ลดผลกระทบที่จะเกิดกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๑๗ 

ตารางแสดงผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย  
ตามแผน 

มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ร้อยละ ๙๙.๗๖ 
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายต่ ากว่า
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ และสามารถด าเนินโครงการให้แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ 

 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทียบกับแผน 

ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงผ่านการประเมิน ๔ ตัวชี้วัดจาก
ทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัดตามแผน ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐  
โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
คือ การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย การก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสีย ปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัด และคุณภาพน้ าทิ้ง 
ที่ออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 Cost – Effectiveness ผลผลิตที่ได้ คือ ระบบรวบรวมน้ าเสีย และระบบบ าบัดน้ าเสีย 

น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด  

 

 
ประสิทธิผล รายงานผล 

 ระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

การด าเนินงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
โดยสามารถก่อสร้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเดินระบบบ าบัด 
น้ าเสีย และสามารถบ าบัดน้ าเสียได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลง
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ผลกระทบ รายงานผล 

 การประเมินผลกระทบต่อชุมชน ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ไม่มีกลิ่นเน่าของน้ าเสียรบกวน 
ส่งผลดีต่อสภาพสุขอนามัยของประชาชน และป้องกัน
โรคติดต่อทางน้ า เช่น อหิวาตกโรค ท้องร่วง และโรคผิวหนัง 

 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เมื่อลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าท าให้แหล่งน้ าไม่เสื่อมม
โทรม กลายเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมง และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว ท าให้การหมุนเวียนด้านการเงิน 

 การประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

 



(ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   
" โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยี ของเทศบาลต้าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา " 

๑๘ 

บทที่ ๓ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าและแผนการด้าเนินการในอนาคต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๓.๑ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่า 
  โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ของเทศบาลต าบลกุดจิก ได้ใช้เงินสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ คือ 
ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  
จากผลการวิเคราะห์การประเมินผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่า จากตัวชี้วัด ๔ ตัว สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง ๔ ตัวชี้วัด นอกจากนี้ การสนับสนุนเงินเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ของเทศบาลต าบลกุดจิก  ผลลัพธ์ที่ได้รับไม่ได้ส่งผลเฉพาะพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดจิก  
แต่ยังส่งผลถึงพ้ืนที่ใกล้เคียง และประชาชนที่เดินทางเข้ามาในเทศบาลต าบลกุดจิก เนื่องจากเมื่อมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
แล้ว ส่งให้มลพิษทางน้ าลดลง จึงท าให้แหล่งน้ าธรรมชาติมีคุณภาพน้ าดี สามารถท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น น าไปผลิต
น้ าประปา เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ป้องกันโรคระบาด และเป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดของโครงการแล้ว ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า เทศบาลต าบลกุดจิกด าเนินโครงการอย่าง 
มีประสิทธิภาพในประเด็นการใช้เงินและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ ดังนี้ เทศบาลต าบลกุดจิกด าเนิน 
การก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียได้ครบถ้วนตามที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
โดยใช้เงินต่ ากว่าวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติวงเงิน
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย วงเงิน ๑๑,๔๙๓,๒๐๑.๙๔ บาท เทศบาลต าบลกุดจิกใช้เงินด าเนินโครงการ
วงเงิน ๑๑,๔๖๕,๖๗๑ บาท มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติ ๒๗,๕๓๐.๙๔ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๗๖ และประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการสามารถด าเนินโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐   
 
๓.๒ แผนการด้าเนินการในอนาคต 
 การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ของเทศบาลต าบลกุดจิก ประเภทโครงการตามาตรา ๒๓ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พบว่า ข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์
ส าหรับการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑ ) ก าหนดรายการข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
 ๒ ) วางแผนและก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลหรือก าหนดวิธีการได้มาข้อมูล เช่น เจ้าหน้าต้องด าเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ก าหนดให้ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยมีรูปแบบของแบบฟอร์มที่ชัดเจนและง่ายต่อผู้ที่  
จะให้ข้อมูล 
 ๓ ) ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่
ต้องน ามาใช้ในการประเมินความคุ้มค่า เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินโครงการ  
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