
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  

 

  
 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  



ค าน า 
 

แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๓๕-๓๖ เพ่ือเป็นกรอบชี้น ำและแนวทำง 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้ส่วนรำชกำร ธุรกิจเอกชน ประชำชน และทุกภำคี  
กำรพัฒนำในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำ อีกทั้งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภำยหลังจำกที่แผนจัดกำรคุณภำพสิ่ งแวดล้อมประกำศใช้แล้ว จะต้องมีกำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ รวมถึงต้องมีกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรน ำกลยุทธ์ มำตรกำร 
แนวทำงปฏิบัติ และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในทุกภำคส่วน ทั้งในระดับส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น ได้น ำไปจัดท ำเป็นแผนงำน/โครงกำรเพ่ือบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถด ำเนินงำนเห็นผลได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ซึ่งโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นี้ได้
ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ รวมถึงถ่ำยทอดแนวทำงกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ ทั้งใน
ระดับส่วนกลำง จ ำนวน ๑ ครั้ง ส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น จ ำนวน ๑๘ ครั้ง (๑๘ กลุ่มจังหวัด) รวมทั้งได้ 
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่กรณีศึกษำสองกลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภำค
กลำงตอนล่ำง ๑ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ของทั้งสอง
กลุ่มจังหวัดเป็นอย่ำงดี รวมถึงผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่ได้ร่วมแสดง  
ควำมคิดเห็น เพ่ือเสนอข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นี้ จะช่วยให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถจัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพ่ือแก้ไข
ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลท ำให้ประเทศไทย 
มีทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และมีคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนต่อไป 

 

 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

                      กันยำยน ๒๕๖๐ 

  



สารบัญ 
ค ำน ำ   
สำรบัญ    
สำรบัญตำรำง   
สำรบัญรูป   
บทที่ ๑  ข้อก ำหนดโครงกำร  ๑ 
บทที่ ๒  สรุปสำระแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ๕ 

๒.๑ สำระแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ๕ 
๒.๒ ควำมสัมพันธ์ของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมกับนโยบำยอื่น                           ๑๔ 

บทที่ ๓  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ                                                               ๑๗ 
๓.๑ ส่วนกลำง (กรุงเทพฯ)                                                                            ๑๗ 
๓.๒ ส่วนภูมิภำค (๑๘ กลุ่มจังหวัด)                                                                  ๒๑ 
 ๑) กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑          ๒๑ 
 ๒) กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒        ๒๔ 
 ๓) กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๑        ๒๗ 
 ๔) กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๒         ๒๙ 
 ๕) กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑      ๓๑ 
 ๖) กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒      ๓๓ 
 ๗) กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง       ๓๕ 
 ๘) กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑      ๓๗ 
 ๙) กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๒      ๓๙ 
 ๑๐) กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๑         ๔๑ 
 ๑๑) กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๒        ๔๓ 
 ๑๒) กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง        ๔๕ 
 ๑๓) กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑        ๔๗ 
 ๑๔) กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๒        ๔๙ 
 ๑๕) กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก          ๕๑ 
 ๑๖) กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน         ๕๔ 
 ๑๗) กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย        ๕๖ 
 ๑๘) กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน        ๕๘ 
 
 



สารบัญ (ตอ่) 
 
บทที่ ๔  พ้ืนที่ศึกษำ           ๖๑ 
 ๔.๑ กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑        ๖๒ 
 ๔.๑.๑ ข้อมูลสภำพทั่วไป         ๖๒ 
 ๔.๑.๒ กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑   ๗๕ 

 ๔.๑.๓ แนวทำงกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติ 
             และสิ่งแวดล้อม         ๗๘ 
  - แผนงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ คุณภำพน้ ำ และปัญหำน้ ำท่วม-น้ ำแล้ง   ๘๑ 
  - แผนงำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน       ๙๕ 
  - แผนงำนกำรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน              ๑๐๗ 

๔.๒ กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒      ๑๑๙ 
 ๔.๒.๑ ข้อมูลสภำพทั่วไป       ๑๑๙ 
 ๔.๒.๒ กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒      ๑๒๙ 

 ๔.๒.๓ แนวทำงกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติ 
                และสิ่งแวดล้อม                  ๑๓๗ 
 - แผนงำนแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ และปัญหำหมอกควัน  ๑๔๐ 

 ข้อสรุปกำรด ำเนินโครงกำร         ๑๕๕                                                                                                      
บรรณำนุกรม                                                                                                     ๑๕๗                                                                                                        



สารบัญตาราง 

 
ตำรำงที่ ๒-๑    ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแผนงำนภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
   พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔               ๖ 
ตำรำงที่ ๒-๒   สรุปแผนงำน และแนวทำงกำรปฏิบัติของยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพ 

     สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔               ๘ 

ตำรำงที่ ๔-๑   ขนำดเศรษฐกิจในภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรท่องเที่ยว  
ของกลุ่มจังหวัดฯ              ๖๔ 

ตำรำงที่ ๔-๒   ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑ ณ รำคำประจ ำปี จ ำแนกตำมสำขำ 
กำรผลิต พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗          ๖๕ 

ตำรำงที่ ๔-๓   ประเด็นศักยภำพเชิงพ้ืนที่ที่ส ำคัญของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑    ๗๕ 
ตำรำงที่ ๔-๔   จ ำนวนประชำชนของกลุ่มจังหวัดฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมำส ๑                     ๑๒๑ 
ตำรำงที่ ๔-๕   ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดรำยสำขำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ (รำคำประจ ำปี)  

(หน่วย: ล้ำนบำท)                   ๑๒๓ 
ตำรำงที่ ๔-๖   จ ำนวนสถำนศึกษำในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒             ๑๒๕ 
ตำรำงที่ ๔-๗   ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๘             ๑๒๖ 
ตำรำงที่ ๔-๘   เนื้อท่ีป่ำไม้ แยกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗             ๑๒๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



สารบัญรูป 
 

รูปที่ ๒-๑   ควำมเชื่อมโยงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมและแผนจำกระดบัชำติถึงระดับท้องถิ่น    ๑๕ 

รูปที่ ๓-๑   กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ กรุงเทพฯ       ๑๘ 

รูปที่ ๓-๒  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่       ๒๓ 

รูปที่ ๓-๓  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมน่ำนตรึงใจ บูทิค โฮเทล จังหวัดน่ำน      ๒๕ 

รูปที่ ๓-๔  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก       ๒๘ 

รูปที่ ๓-๕  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเดอะ พำรำดิโซ เจเค ดีไซด์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   ๓๐ 

รูปที่ ๓-๖  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเซ็นทำรำคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี    ๓๒ 

รูปที่ ๓-๗  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเดอะ มำเจสติก สกลนคร จังหวัดสกลนคร     ๓๔ 

รูปที่ ๓-๘  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น   ๓๖ 

รูปที่ ๓-๙  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ     ๓๘ 

รูปที่ ๓-๑๐  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัต ิณ โรงแรมสุนีย ์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซน็เตอร์ จงัหวัดอุบลรำชธำนี   ๔๐ 

รูปที่ ๓-๑๑ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ อยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ    ๔๒ 

รูปที่ ๓-๑๒  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมไชยแสงพำเลส จังหวัดสิงห์บุรี       ๔๔ 

รูปที่ ๓-๑๓  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมซันธำรำ เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรำ     ๔๖ 

 

 



สารบัญรูป (ตอ่) 
 

รูปที่ ๓-๑๔  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรม ณ เวลำ จังหวัดรำชบุรี       ๔๘ 

รูปที่ ๓-๑๕  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรม ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี      ๕๐ 

รูปที่ ๓-๑๖  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง      ๕๒ 

รูปที่ ๓-๑๗  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมดีวำน่ำ พลำซ่ำ กระบี่ อ่ำวนำง จังหวัดกระบี่     ๕๕ 

รูปที่ ๓-๑๘  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี      ๕๗ 

รูปที่ ๓-๑๙  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเซ็นทำรำ หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ      ๕๙ 

รูปที่ ๔-๑  แผนที่กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑         ๖๓ 

รูปที่ ๔-๒  กรำฟแสดงจ ำนวนประชำกรแยกเป็นรำยจังหวัด       ๖๔ 

รูปที่ ๔-๓  กรำฟแสดงค่ำ GDP ภำคเกษตร (รวม) ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑    ๖๖ 

รูปที่ ๔-๔  กรำฟแสดงค่ำ GDP ภำคเกษตรกรรม ล่ำสัตว์ ป่ำไม้ ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑   ๖๖ 

รูปที่ ๔-๕  กรำฟแสดงค่ำ GDP ภำคประมง ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑     ๖๗ 

รูปที่ ๔-๖  กรำฟแสดงค่ำ GDP กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑   ๖๗ 

รูปที่ ๔-๗  กรำฟแสดงค่ำ GDP กำรผลิตอุตสำหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑    ๖๘ 

รูปที่ ๔-๘  กรำฟแสดงค่ำ GDP กำรไฟฟ้ำ ก๊ำซ และกำรประปำ ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑   ๖๘ 

รูปที่ ๔-๙ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรแปลงแผนจดักำรคุณภำพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

 ไปสู่แผนงำน/ โครงกำร ภำยใต้แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่น ำร่อง กลุ่มจังหวัด 

 ภำคกลำงตอนล่ำง ๑ ณ โรงแรม ไมด้ำ ทวำรวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม    ๗๙ 

รูปที่ ๔-๑๐  แผนงำนจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ คุณภำพน้ ำ และปัญหำน้ ำท่วม-น้ ำแล้ง     ๘๓ 

รูปที่ ๔-๑๑  แผนงำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน         ๙๖ 

รูปที่ ๔-๑๒  แผนงำนกำรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน         ๑๐๘ 

รูปที่ ๔-๑๓  แผนที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒         ๑๒๐ 

 

 



สารบัญรูป (ตอ่) 
 

รูปที่ ๔-๑๔ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรแปลงแผนจดักำรคุณภำพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

 ไปสู่แผนงำน/ โครงกำร ภำยใตแ้ผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่น ำร่อง  

 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒ ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงรำย          ๑๓๘ 

รูปที่ ๔-๑๕  แผนงำนแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ และปัญหำหมอกควัน               ๑๔๒ 

  

 



๑ 
 

บทท่ี ๑  
ข้อก ำหนดโครงกำร 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายและแผนระดับชาติที่จัดท าขึ้นของหลายหน่วยงาน แม้ว่าจะมีความน่าสนใจ เป็นที่ยอมรับ และ 
มีกระบวนการจัดท าผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนา โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการน านโยบายและแผน
ไปใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน แต่ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานประสบปัญหาเดียวกันคือ นโยบายและแผน
มีการน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติน้อย และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ได้ค่อนข้างต่ า แม้แต่ในหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งเป็นภาคีการพัฒนาหลักก็จะด าเนินงานจัดท าแผนงาน/โครงการ โดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือให้แผนงาน/โครงการได้รับการบรรจุไว้ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวง 
หรือการด าเนินงานตามนโยบายและแผนของหน่วยงานเอง หรือตามประเด็นการพัฒนาเฉพาะเรื่อง หรือเรื่อ ง 
ที่มีความส าคัญเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่ก ากับดูแล เพ่ือให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ดังนั้น เมื่อมีการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนของแต่ละหน่วยงาน ผลการประเมินจะพบประเด็น
ปัญหาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันที่ส าคัญคือ เนื้อหาของนโยบายและแผน มีลักษณะกว้าง ยากต่อการเข้าใจ
และแปลงเป็นแผนงาน/โครงการ ขาดกลไกประสานการด าเนินงานในภาพรวมที่จะเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจ
ต่อการแปลงนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการปฏิบัติลงสู่แผนงาน/โครงการได้ ดังเช่น แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ของส านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการจัดท ามาอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้มีการประกาศใช้มาแล้ว รวม ๔ ฉบับ คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๙ กรอบแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔  
และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  ซึ่งจากการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในระยะครึ่ งแผน พบว่า การจัดท านโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในระยะที่ผ่านมา  
ยังขาดการส่งเสริมให้มีการน านโยบายและแผนฯ ดังกล่าวไปขับเคลื่อน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้รับทราบอย่างทั่วถึง จึงท าให้ไม่มีการ
น านโยบายและแผนฯ แปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หรือไม่มีความสอดคล้องกันในการด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานในลักษณะบูรณาการ รวมถึงไม่มีการออกมาตรการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาในช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกัน ส่งผลให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องมีการด าเนินงานร่วมกัน ในหลายภาคส่วน รวมถึง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอน 

 



๒ 
 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่วางไว้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงจัดท า “โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” 
ซึ่งไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้รับทราบ เข้าใจ 
และเกิดความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในระยะ ๕ ปีข้างหน้า โดยสามารถน าเป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติภายใต้ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปถ่ายทอดเป็นแผนงาน โครงการที่ตอบสนองต่อ 
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับนโยบาย ซึ่งจะท าให้แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ สามารถ
สนับสนุน และเกื้อกูลกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในระดับเดียวกัน 
(Horizontal Levels) ตลอดจนมีการประสานการด าเนินงานในแนวดิ่ง (Vertical Lines) จากระดับบนลงล่าง
และระดับล่างขึ้นข้างบน โดยมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ในการที่จะรองรับ
มาตรการ แนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ได้วางแผนเอาไว้ เนื่องจากการจัดท าแผนจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฉบับนี้  ได้มุ่ ง เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม เป็นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดท า
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้รับ  
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

๑.๒ วัตถุประสงค ์

๑.๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ไปสู่การปฏิบัติ 

๑.๒.๒ เพ่ือให้หน่วยงาน และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น น าแนวทาง 
และมาตรการ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แปลงไปสู่การปฏิบัติ  
ได้อย่างสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน 



๓ 
 

๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.๓.๑ หน่วยงาน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
ต่อการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน 

๑.๓.๒ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้รับการแปลงเป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.๔ กลุ่มเป้ำหมำย 

 ภาคีการพัฒนา ได้แก่ (๑) หน่วยงานภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) สถาบันการศึกษา (๔) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ (๕) องค์กรพัฒนาเอกชน   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

บทท่ี ๒  
สรุปสาระแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๒.๑ สาระแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงาน ๑๕ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) รวมถึงหลักการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ด้วย จึงได้ก าหนด
รายละเอียดของแผนฯ โดยสรุปไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
มุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพที่ดี  
บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้ทุกภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ และช่วยเสริมสร้างความสมดุล เป็นธรรม และบรรลุเป้าหมาย บนพ้ืนฐาน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

เ พ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงาน  
ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๖ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

 และการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

รายละเอียดโดยสรุปได้แสดงในตารางที่ ๒-๑ 

ตารางที่ ๒-๑ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ภายใตแ้ผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน 

๑. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและ 
เป็นธรรม 

๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ 
ใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื 

๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม ้
๑.๑.๒ ทรัพยากรน้ า/น้ าบาดาล 
๑.๑.๓ ทรัพยากรดินและที่ดิน 
๑.๑.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
๑.๑.๕ ทรัพยากรธรณี 
๑.๑.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๒ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ให้เกิดความยั่งยืน 

๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
๑.๒.๒ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ 
๑.๒.๓ การเสริมสร้างความรู้และ 

 ความตระหนัก 

๒. การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับ
การป้องกัน บ าบัด 
และฟื้นฟ ู

๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัด
มลพิษ 

 

๒.๑.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไก 
การบริหารจัดการ 

๒.๑.๒ การจัดการน้ าเสีย 
๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชมุชน และ 

ของเสียอันตราย 

๒.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รบั
ผลกระทบ 

๒.๒.๑ การพัฒนาเครื่องมือ 
 ทางการเงินและกฎหมาย 

๒.๒.๒ การฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที ่
 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 



๗ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชุมชน และสิง่แวดล้อมอ่ืน 
๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมชมุชน 
๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ    

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

๓. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และยั่งยนื 

๓.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยัง่ยืน ๓.๑.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

๓.๑.๒ การส่งเสริมพลังงานที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและ
บริการที่ยั่งยืน 

๓.๒.๑ การเกษตร 
๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม 
๓.๒.๓ การท่องเที่ยว 

๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอยา่งยั่งยนื 

๓.๓.๑ การใช้ประโยชน ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓.๓.๒ การเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
บนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

๔. การสร้างศักยภาพ 
เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ และ 
การส่งเสริม 
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ด้านการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๔.๑.๑  การสร้างความรู้  ความเข้าใจ และ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน 

๔.๑.๒  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความ 
สามารถในการปรับตัวของชุมชน 

๔.๒.๒   การสร้างความสามารถในการปรับตัว
ของภาคส่วนต่างๆ 

๔.๓ การพัฒนาความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๔.๓.๑  การพัฒนาและกระตุน้บทบาท 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

๔.๓.๒  การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน 
ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 

 

ทั้งนี้ แต่ละแผนงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  ได้เสนอสรุปรายละเอียดของแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังแสดงในตารางที่ ๒-๒   

 

 



๘ 

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ   

 สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที ่๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

แผนงานท่ี ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม ้

ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และพื้นท่ีแนวกันชน รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  

ในเขตเมืองและชุมชน พร้อมท้ังสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ ส่งเสริมการปลูกไม้

เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟันยาวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์

จากป่า โดยค านึงถึงความเปราะบางเชิงนิเวศ ขีดจ ากัด และศักยภาพในการฟื้นตัว 

 
พื้นท่ีท่ีมีสภาพป่า ๔๐% ของ
พื้นท่ีประเทศ  

 

แผนงานท่ี ๑.๑.๒ ทรัพยากรน้้า/น้้าบาดาล 

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีชุ่มน้ า และแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า บรรเทา

อุทกภัยในฤดูฝน รวมถึงเป็นแหล่งน้ าของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง  

ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าท่ีมีอยู่เดิมและล าน้ าท่ีตื้นเขิน ท่ีค านึงถึงผลกระทบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ า และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส ารวจพื้นท่ีกักเก็บน้ า

ผิวดินท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมเพื่อกักเก็บน้ าเป็นแก้มลิง  

 
ระดับการด าเนินงาน 
การจัดการทรัพยากรน้ าแบบ
บูรณาการเพิ่มขึ้น 
 

 

แผนงานท่ี ๑.๑.๓ ทรัพยากรดินและที่ดิน 

เร่งรัดการฟื้นฟูและปรับปรุงดินท่ีมีปัญหาและเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพท่ีดีเพื่อคืนความอุดม

สมบูรณ์ของดิน  

ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีในพื้นท่ีสูงและพื้นท่ีต้นน้ า ควบคู่กับส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์

และใช้มาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ า  

 
ร้อยละของพื้นท่ีดินท่ีถูกท าให้
เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดิน
ท้ังหมด  
 

 

แผนงานท่ี ๑.๑.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนท่ีมีคุณค่าต่อระบบนิเวศ 

โดยเฉพาะปะการัง หญ้าทะเล และสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล  

ส่งเสริมการท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ า ระบบนิเวศ และการพัฒนา

ท่ียั่งยืน รวมท้ังยกเลิกเครื่องมือประมงท่ีท าลายล้าง  

 
- ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น  
- อัตราการจับสัตว์น้ าต่อ 
การลงแรงประมงทะเลเพิ่มขึ้น 

 

แผนงานท่ี ๑.๑.๕ ทรัพยากรธรณี 

พัฒนานโยบาย ฐานข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรแร่กับข้อมูลด้านอื่น 

โดยเฉพาะด้านสุขภาพ รวมถึงสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ 

สร้างกลไกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตามตรวจสอบ และดูแล

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่  

 

นโยบายการบริหารจัดการ

ทรัพยากรแร่ได้รับ 

ความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี  

 
 

แผนงานท่ี ๑.๑.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

อนุรักษ์พื้นท่ีป่าไม้ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมท้ังชนิดพันธุ์สัตว์และพืชเฉพาะถิ่น 

สัตว์และพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรท่ีมั่นคง ลดภัยคุกคามต่อการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมของพืชและสัตว์จากการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย หรือการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ  

 
อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ท่ีถูก
คุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และ
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
 



๙ 

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ   

 สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๑.๒.๑ แผนงานการมีส่วนร่วมในการจัดการ 

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาติดตาม และตรวจสอบการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา  

การมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่ง การไม่เผาป่าหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร มีการติดตาม  

เฝ้าระวงัพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 

 

๑.๒.๒ แผนงานการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ 

จัดตั้งกลไกระดับชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ มีการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

ได้อย่างกลมกลืนและพึ่งตนเองได้ และมีรายได้จากการรักษาระบบนิเวศ   

เพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  

ท่ีเกี่ยวข้อง การเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหาการพัฒนา  

 

๑.๒.๓ แผนงานการเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง

กับวิถีชีวิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ทราบถึงกฎหมายและสิทธิ

ของตนเองในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  

สนับสนุนและผลักดันให้ท้องถิ่น เป็นกลไกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้

เรื่องสิทธิและเสรีภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมท า  และร่วมรับผิดชอบเพื่อ

แก้ไขปัญหาของชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บ้าบัด และฟื้นฟู 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๒.๑.๑ แผนงานการพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ 

ผลักดันการน าเครื่องมือ/กลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิดโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีก่อมลพิษสูงการเรียกเก็บเงินค่ามัดจ า-คืนเงิน บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

และส่งเสริมหลักการ 3R (Reduce, Recycle, Reuse) มาปฏิบัติ 

 

๒.๑.๒ แผนงานการจัดการน้้าเสีย 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการจัดการน้ าเสียให้แก่ประชาชน และ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการ 

น้ าเสีย มีการจัดการน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ส่งเสริมให้ครัวเรือน ร้านอาหาร และอาคาร มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก หรือ 

มีการติดต้ังถังดักไขมัน รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ให้มีการติดตั้งและเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินอยู่

ในเกณฑ์ดี  ๘๐% 



๑๐ 

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใตแ้ผนจัดการคุณภาพ   
 สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ (ต่อ) 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๒.๑.๓ แผนงานการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับ ควบคุม และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ 

ให้ปลอดการเผาในพื้นท่ีชุมชนและเกษตรกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยขอร่วมมือจากภาคเอกชนองค์กร

พัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ให้มีการเผา ตลอดจน

ส่งเสริมการน าเศษวัสดุเหลือจากภาคเกษตรกรรมมาท าปุ๋ยอินทรีย์ 

 
คุณภาพอากาศมีจ านวนวันท่ี
ค่าฝุ่นละออง PM10 อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ๙๙% 

 

๒.๑.๔ แผนงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย 

ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยงดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุ 

ท่ีย่อยสลายได้ยาก และขยายผลไปยังพื้นท่ีอื่น 

สนับสนุนการลดขยะอาหารอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดย

ควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง ไม่ให้ท้ิงขยะมูลฝอยลงในทะเลรวมท้ังควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย  

จากแผ่นดินท่ีมาตามแม่น้ า ล าคลอง 

ให้ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่ายสินค้า และผู้ประกอบการท่ีมีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์/ซากบรรจุภัณฑ์/

ของเสียอันตรายชุมชน ให้มีการจัดการท่ีถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้คัดแยก และไม่เป็น

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 

- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ

จัดการอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการไม่น้อยกว่า ๗๕% และ

น ากลับมาใช้ประโยชน์   

ไม่น้อยกว่า ๓๐% ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 

- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับ

การจัดการอย่างถูกต้อง   

ไม่น้อยกว่า  ๓๐% 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๒.๒.๑ แผนงานการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย 

สร้างกลไกการเยียวยาแก่ผู้ ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน จัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อชดเชย 
ค่ า รั กษาพยาบาล  แก่ ผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม  พัฒนากระบวนการยุ ติ ธ ร รม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และจัดตั้งองค์กรอิสระ  
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 

 

 

 

๒.๒.๒ แผนงานการฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษในพื้นท่ีวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม

เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ช่องทาง โดยเฉพาะมลสารท่ีอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๒.๓.๑ แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้มีบทบาทในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และพื้นท่ีสีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนให้มากขึ้น 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดล้อมของชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการ

ติดตั้งระบบจัดการน้ าเสียขนาดเล็ก ถังดักไขมันของชุมชนริมน้ า ล าคลอง และสนับสนุนการดูแล

สภาพแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม   

 

จ านวนพื้นท่ีสีเขียวในเมือง  

ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร 

ต่อคน 



๑๑ 

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใตแ้ผนจัดการคุณภาพ    

 สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น (ต่อ) 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๒.๓.๒ แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

จัดท ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สนับสนุนบทบาทองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนร่วมบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

 

มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมได้รับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๓.๑.๑ แผนงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยม 

การใช้ชีวิตประจ าวันในการบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนสินค้า 

ติดฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือทรัพยากร

ของสินค้า ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ หรือโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพท่ีสามารถ 

ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ 

 

- การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้

ทรัพยากร (Material 

Footprint: MF) ของประเทศ  

และการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้

ทรัพยากรต่อคนลดลง 

๓.๑.๒ แผนงานการส่งเสริมพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า 

รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนระดับครัวเรือนอาคารท่ัวไป ชุมชน บริษัทเอกชน สถานท่ีราชการ ติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

สร้างกลไกระบบการรวบรวม ขนส่ง และแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีต้นทุนต่ า  

เพื่อน าของเสียหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาแปรรูปเป็นพลังงาน หรือกลับมาใช้ประโยชน 

 

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี 

ลดลง 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๓.๒.๑ แผนงานการเกษตร 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ในการท าการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพื่อจูงใจให้มีการ

ท าการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น พัฒนามาตรฐานสินค้าการเกษตร  

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ท่ีเหมาะสมกับชนิดของดินและความต้องการสารอาหารของ

พืช พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีสาร เคมีท่ีเป็นอันตรายในภาค

การเกษตร ส ารวจและประกาศแนวเขตพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์  

 

 

 

 

 

ร้อยละของจ านวนฟาร์มท่ีได้รับ

การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช 

และร้อยละของพื้นท่ีเกษตร

อินทรีย์เพิ่มขึ้น 



๑๒ 

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใตแ้ผนจัดการคุณภาพ   

 สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน (ต่อ) 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๓.๒.๒ แผนงานการอุตสาหกรรม 

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่ม

ความรับผิดชอบต่อสังคม การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว การแบ่งปันการบริการ เครื่องมือ 

และทรัพยากรส่วนเกินท่ีเกิดจากการผลิตระหว่างอุตสาหกรรม ผลักดันให้ยกระดับมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการให้เป็นสากล พัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

สินค้า และองค์กรให้ได้มาตรฐาน และจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในการประเมินวัฎจักรชีวิต เร่งจัดท า

บัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้าด้านการปล่อยคาร์บอน การใช้น้ า การใช้ทรัพยากร และรอยเท้า

เชิงนิเวศ และสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีท่ีสะอาด 

 

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 

ท่ีเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม 

สีเขียวเพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์

ระดับสี่ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

๓.๒.๓ แผนงานการท่องเที่ยว 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และชุมชนท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียว

ท่ีค านึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ 

ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทุกด้าน  

 

จ านวนแหล่งท่องเท่ียวและ 

สถานประกอบการได้รับ 

การรับรองมาตรฐาน 

การท่องเท่ียวไทยเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๓.๓.๑ แผนงานการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สร้างความรู้และความเข้าใจให้มีการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ ผลักดันให้มีการเข้าถึง

และได้รับประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน และสนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้ในส่วนกลาง จังหวัด และ

ท้องถิ่น 

 

มีการประกาศใช้กฎระเบียบ

เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ท่ีครอบคลุม

ทรัพยากรชีวภาพ 

๓.๓.๒ แผนงานการเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าฐานทรัพยากรชีวภาพ สนับสนุน

การจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ โดยให้มีการพัฒนามาตรฐานสินค้า

และบริการท่ีเป็นสากล เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ส่งเสริมการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีชี วภาพ 

ในภาคอุตสาหกรรม  รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลสายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๔.๑.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ให้ความรู้ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม  เพิ่มนวัตกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตส านึกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในชีวิตประจ าวัน การเดินทาง การใช้จักรยาน ให้ความรู้ด้านผลกระทบ ความเสี่ยง และการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสม 

 

จ านวนประชากรท่ีเสียชีวิต  

สูญหาย ได้รับบาดเจ็บจากผล

ของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อ

ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ลดลง 



๑๓ 

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใตแ้ผนจัดการคุณภาพ   

 สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต่อ) 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๔.๑.๒ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ส่งเสริมมาตรการจูงใจ/ภาษีในการใช้ยานพาหนะและการขนส่งสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ การใช้

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดยผลิตพลังงานจาก

แสงอาทิตย์ โดยภาคเอกชนและท้องถิ่น การใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรของครัวเรือน ตลอดจนการ

รายงานข้อมูลการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน และให้มีการอนุรักษ์และปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 

รวมถึงพัฒนางานวิจัยในการลดและดูดซับกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกของประเทศ 

ในภาคพลังงานและคมนาคม

ขนส่ง ลดลง ๗ – ๒๐% ภายใน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติในพื้นท่ีเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนในพื้นท่ีเสี่ยง ศึกษาวิจัยทางเลือกในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลักดัน 

ให้ท้องถิ่นจัดท าแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

จ านวนท้องถิ่นท่ีได้บูรณาการ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

๔.๒.๒ การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ 

ประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ท่ีค านึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศของพื้นท่ี จัดท า

แผนท่ีแสดงความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้มีการเฝ้าระวัง ติดตามพื้นท่ีดังกล่าว

อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบชลประทานเพื่อลดความเปราะบางภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว และ

ชุมชน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

องค์กรหรือเครือข่ายรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

ในพื้นท่ีชุมชน เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ การพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

เปิดเผยข้อมูลการเจรจาและแนวทางการปฏิบัติระหว่างประเทศให้ประชาชนได้รับทราบ  

อย่างต่อเน่ือง เพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรและบุคลากรภาครัฐในการเจรจาและปฏิบัติตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศ ติดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอาจส่งผลต่อการค้าและการลงทุน 

 

จ านวนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท่ีมีกิจกรรมการด าเนินงาน 

ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น 

๔.๓.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ผลักดันให้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของอาเซียน สนับสนุนการวิจัยพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และ 

ความตกลงทางการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

 



๑๔ 

๒.๒ ความสัมพันธ์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับนโยบายอ่ืน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแวดล้อม จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมฯ ระยะยาว (๒๐ ปี) และถ่ายทอดเป็นแผนระยะปานกลาง ๕ ปี คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ซึ่ งปัจจุบันคือแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เ พ่ือให้แนวทางการจัดการ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ ๒๐ ปี นโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จะได้รับการน าไปถ่ายทอด เผยแพร่ และท าความเข้าใจแก่ 
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค/จังหวัด และท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือให้มีการน าไปใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
ดังแสดงในรูปที่ ๒-๑ 

  



๑๕ 
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รูปที่ ๒-๑  ความเชื่อมโยงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนจากระดบัชาติถึงระดบัท้องถิ่น 
      (ที่มา : แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

บทที่ ๓ 

การสัมมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัต ิ

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในฐำนะหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลัก 
ในกำรจัดท ำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในภำพรวมของประเทศ 
และเพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พุทธศักรำช 
๒๕๓๕ มำตรำ ๓๕ ที่ก ำหนดให้รัฐมนตรี โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ จัดท ำ 
“แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม” เพ่ือให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในช่วงระยะ ๕ ปี ส ำนักงำนนโยบำยฯ ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ จึงมีหน้ำที่จัดท ำ “แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้มี
กำรจัดท ำมำโดยล ำดับ และต่อมำได้มีกำรปรับช่วงระยะเวลำกำรใช้ของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้เป็น
ช่วงระยะเวลำเดียวกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ๙ ซึ่งเป็นช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ เป็นต้นมำ ดังนั้น แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จะอยู่ในช่วงเวลำ
เดียวกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นทิศทำงเดียวกัน เพ่ือส่งเสริมและเกื้อกูล 
ซึ่งกันและกัน และสำมำรถให้ประเทศมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ในที่สุด ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำนักงำนนโยบำยฯ  
ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้แก่ภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทรำบ เพ่ือให้สำมำรถน ำแผนแปลงไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
โดยกระบวนกำรส ำคัญที่จะท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัดของแผนจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมได้  จ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรถ่ำยทอด กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และก ำหนดกลไก 
กำรขับเคลื่อนอย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมด ำเนินกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
อย่ำงบูรณำกำร  ตั้ งแต่ระดับพ้ืนที่จนถึงระดับประเทศ โดย มีเป้ำหมำยสูงสุดร่วมกันคือ ให้ฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศได้รับกำรคุ้มครอง ดูแล ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่ำงสมดุลและเป็นธรรม 
รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน โดยกำรขับเคลื่อน
แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ ได้เริ่มมีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้กับหน่วยงำนส่วนกลำง ภำครัฐ 
ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน องค์กำรมหำชน และสื่อมวลชน และหน่วยงำนในภูมิภำค ทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด 
ดังนี้ 

๓.๑ ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)  

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดกำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริม  
กำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมี นำยพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ 
รองเลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรสัมมนำ 



๑๘ 
 

พร้อมมอบนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ต่อด้วยกำรน ำเสนอแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ โดย ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร เป็นผู้บรรยำย 
หลังจำกนั้น เป็นกำรอภิปรำย เรื่อง “กำรส่งเสริมกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพ
จำกภำคส่วนต่ำงๆ” โดยมี ดร.นวรัตน์ ไกรพำนนท์ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร และมีวิทยำกรร่วมกำรอภิปรำย คือ นำงกัณวีย์ สืบสุข 
นักวิเครำะห์งบประมำณช ำนำญกำร นำยจำรุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง หัวหน้ำฝ่ำยควบคุมมลพิษจำกยำนพำหนะ กองจัดกำร
คุณภำพอำกำศและเสียง ส ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร และนำงสำววรรณำ ธรรมสุรักษ์ หัวหน้ำทีมโครงกำร
บริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืน กลุ่ม ปตท. ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำประกอบด้วย ผู้แทนจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรพัฒนำ
เอกชน และหน่วยงำนเอกชนในส่วนกลำง จ ำนวนประมำณ ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๙  
ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม บี ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ กรุงเทพฯ 
 

 
รูปที่ ๓-๑  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ กรุงเทพฯ 



๑๙ 
 

 

     

     
รูปที่ ๓-๑  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ กรุงเทพฯ (ต่อ) 
  



๒๐ 
 

 
 

การสัมมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคล่ือนแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัต ิ
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน ้า กรุงเทพฯ 
จัดโดย ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
--------------------------------------------------------------------- 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวรายงาน 

โดย  นายนวรัตน์ ไกรพานนท์ 
       ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดการสัมมนา 
โดย  นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ 
       รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๐๙.๓๐ – 10.๓๐ น. น าเสนอ แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 
โดย  นายพุฒพิงศ์ สุรพฤกษ์ 
       รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐0 น. การน าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
 ไปสู่การปฏิบัติ 
 โดย  นายฉัตรชัย อินต๊ะทา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ/สผ. 
๑๑.๐๐ – ๑2.30 น. การอภิปราย เรื่อง "การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพจากภาคส่วนต่างๆ" 
 โดย ๑. นายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ  
    ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
  ๒. นางกัณวีย์ สืบสุข  นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ  
    ส านักงบประมาณ 
  ๓. นางสาววรรณา ธรรมสุรักษ์   หัวหน้าทีมโครงการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. 
    โครงการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. 
 ด าเนินการรายการโดย  
  นายนวรัตน์ ไกรพานนท ์

         ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม 

๑2.๓0 – ๑๓.๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.๓0 – ๑๕.๐๐ น. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. สรุปการสัมมนา 
๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. ปิดการสัมมนา 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.  



๒๑ 
 

๓.๒ ส่วนภูมิภาค (๑๘ กลุ่มจังหวัด) 

๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องปำรีส ชั้น ๒ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๑๑๕  คน 

ลักษณะการจัดสัมมนา:  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล ำปำง และล ำพูน ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับ
เกียรติจำกท่ำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (นำงสำวชิดชนก พุทธประเสริฐ)  
มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมี
ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๑๑๕ คน จำกนั้นเป็นช่วงของกำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน 
คือ นำยจรูญ ปงหำญ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน ๑ นำยสมคิด ปัญญำดี ผู้อ ำนวยกำรส่วนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ . โดยมีนำงสำวธัญชนิต  
ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา  

- แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ ในวันนี้มีเพ่ือขับเคลื่อนมำสู่ระดับกลุ่มจังหวัด ก็คือเป็น 
แผนระดับชำติ โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้สนับสนุนในเรื่อง
ข้อมูล เป็นผู้ชี้เป้ำว่ำกลุ่มควรจะท ำอะไร ท ำไปในทิศทำงไหน ในช่วงที่ผ่ำนมำกลุ่มจังหวัดกลำยเป็นหน่วยงำนที่
รัฐบำลให้ควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนโครงกำรหลำยๆ อย่ำงในระดับท้องถิ่น โดยมองว่ำพ้ืนที่ที่มี  
ควำมเชื่อมโยงกัน จังหวัดที่มีควำมสัมพันธ์กัน เช่น ปัญหำหมอกควันไฟป่ำ นอกจำกอำศัยองค์กรในจังหวัดแล้ว 
ในระดับกลุ่มที่จะสนับสนุนก็จะช่วยแก้ปัญหำให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

- กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑ มีพ้ืนที่ป่ำมำกถึง ๗๐% ดังนั้น ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ควรให้
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นฐำนในกำรพัฒนำเป็นหลักของภำคีเครือข่ำย  



๒๒ 
 

ในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำก่อให้เกิดควำมยั่งยืน โดยเพ่ิมเติมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนทุกภำคส่วน เพรำะถ้ำปรำศจำกกำรมีส่วนร่วมแผนฯ ก็จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ 

- แผนจัดกำรฯ จะเป็นข้อมูลส ำคัญในระดับพ้ืนที่ที่จะมองถึงกำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำระดับพ้ืนที่
ให้ตอบรับกับแผนในระดับกระทรวง 

- ผู้ที่หำผลประโยชน์จำกสิ่งแวดล้อม เช่น นำยทุน  ตัวอย่ำงเช่น ป่ำไม้ที่น่ำน อำจจะมีกำรเก็บภำษี 
หรือ ถ้ำตัดต้นไม้ ๑ ต้น ต้องปลูกแทน ๕ ต้น ตลอดจนบริษัทที่รับซื้อสิ้นค้ำในพ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจ 
เป็นอย่ำงมำกจะมีข้ันตอนในกำรช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควัน ควรจะเริ่มมีกำรขับเคลื่อนในระดับรัฐบำลกลำงเข้ำมำแก้ปัญหำ
แล้วน ำมำบูรณำกำรช่วยกันทุกกระทรวงเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม 

- ควรมีมำตรกำรเก็บภำษีจำกภำคอุตสำหกรรม เพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัดกำรด้ำนขยะที่เกิดจำก
ภำคอุตสำหกรรมให้มำกขึ้น เช่น อุตสำหกรรมข้ำวโพด มีกำรเก็บภำษีเพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัดกำรกำกข้ำวโพด 
ที่เหลือในพ้ืนที่ โดยน ำนวัตกรรมต่ำงๆเข้ำมำแก้ปัญหำ ดีกว่ำที่จะเผำกำกเหลือใช้เหล่ำนั้น 

- กลุ่มจังหวัดจะเน้นงบประมำณให้กับกำรท่องเที่ยว เป็นหลัก โดยมองข้ำมไปว่ำสิ่งที่เรำขำยให้
ต่ำงชำติมำเที่ยวในประเทศคือธรรมชำติ เรำขำยธรรมชำติในเรื่องของวัฒนธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ซึ่งงบกำรดูแลธรรมชำติค่อนข้ำงน้อย เพรำะฉะนั้นกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติก็จะไม่มี
ประสิทธิภำพที่ดีพอ อีกท้ังยังเป็นกำรผลักภำระให้ท้องถิ่นในกำรด ำเนินงำน เพรำะฉะนั้นอยำกเสนอให้กำรปรับ
แผนที่จะเกิดข้ึนใหม่ให้เพ่ิมงบประมำณทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มำกกว่ำนี้  

- อยำกเสนอให้มีกำรใช้นโยบำยกำรคืนพ้ืนที่ป่ำ เช่น กำรคืนพ้ืนที่ สปก. กำรคืนพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรม  
เป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่ที่ค่อนข้ำงดีและชัดเจน 

- สภำพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประชำชนในพ้ืนมีสุขภำพที่แย่ลง  
ตัวกำรส ำคัญน่ำจะเป็นสำรพิษจำกยำฆ่ำแมลง  

- เสนอให้ยกเลิกกำรใช้โฟม โดยแก้ท่ีต้นทำง คือ ยกเลิกโรงงำนผลิตโฟมหรือปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
ผลิตใหม่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



๒๓ 
 

 

        

     
รูปที่ ๓-๒ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  



๒๔ 
 

๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  

วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องตรึงใจ บอลรูม โรงแรมน่ำนตรึงใจ บูทิค โฮเทล จังหวัดน่ำน 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๘๐  คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา:  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒ ณ โรงแรมน่ำนตรึงใจ บูทิค โฮเทล อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน เพ่ือเผยแพร่และ

ประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดน่ำน 

เชียงรำย พะเยำ และแพร่ ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับ

เกียรติจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม/สผ.  

(ดร.นวรัตน์ ไกรพำนนท์) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๘๐ คน จำกนั้นเป็นช่วงของกำรอภิปรำยแนวทำงกำร

ขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับ

เกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือนำยกมล ธิฉลำด หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ส ำนักบริหำร

ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒ นำยมำนิต ธนะวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่ำน และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. 

โดยมีนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้น

ได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒ มีงบในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ประมำณ ๓๔๖ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๗ ของงบประมำณท้ังหมด เท่ำนั้น  

- ในกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมยังขำดสื่อประชำสัมพันธ์ที่จะให้ประชำชนได้รับทรำบ 

- เรื่องขยะเป็นสิ่งส ำคัญ ซึ่งปัจจุบันที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี นครรำชสีมำ ร่วมกับกระทรวง
พลังงำนได้ก่อสร้ำงโรงงำนขยะครบวงจร หำกมีกำรศึกษำดูงำนแล้วน ำมำประยุกต์ในกำรแก้ปัญหำทำง
ภำคเหนือตอบบน ๒ จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง  

- ขำดสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่วิถีหรือวิธีกำรดูแลสิ่งแวดล้อมของคนท ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งจะเป็นกำรช่วยให้คนในชุมชนได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก  



๒๕ 
 

ในระดับบุคคล โดยสื่อสำรผ่ำนอำสำสมัครพัฒนำสังคม ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน สภำเด็กในสถำบันกำรศึกษำ 
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

- มหำลัยแม่โจ้ (แพร่) ได้ประยุกต์น ำกรอบกลยุทธ์ของแผนจัดกำรฯ ไปใช้ในกำรด ำเนินกำรหลักสูตร
ของสถำบัน กำรศึกษำพัฒนำสังคม เกี่ยวกับกำรตระหนักและดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้น 
กำรมีส่วนร่วมกับชุมชน 

- อยำกให้สนับสนุนในด้ำนของวิชำกำรกำรจัดกำรหำแนวทำงในกำรจัดกำร อำทิ ด้ำนกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย ด้ำนกำรปลูกพืชสมุนไพรในป่ำชุมชน เป็นต้น 

- อยำกให้หน่วยงำนขับเคลื่อนแผนจัดกำรฯ ในเชิงวิจัยเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมำ เพ่ือพัฒนำ
ประเทศเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ ตำมยุทธศำสตร์ชำติแผน ๒๐ ปี  ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถเลือกหัวในกำรวิจัยได้ 
หลำยด้ำน เช่น กำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงไรให้ลดปริมำณขยะลงได้ วิจัยส่งเสริมกำรปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน  
กำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้ กำรลุกลำมของชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นท ำให้ชุมชนเห็นคุณค่ำของทรัพยำกร 
ในท้องถิ่น ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับชุมชน 

 
 

รูปที่ ๓-๓  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมน่ำนตรึงใจ บูทิค โฮเทล จังหวัดน่ำน 

 



๒๖ 
 

 
 

     

     
 

รูปที่ ๓-๓  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมน่ำนตรึงใจ บูทิค โฮเทล จังหวัดน่ำน (ต่อ) 

  



๒๗ 
 

๓) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑  

วันที่จัดสัมมนา : วันอังคำรที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องปำงอุบล ชั้น ๑ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๑๐๐  คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๑ ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเผยแพร่และ

ประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดพิษณุโลก 

ตำก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ 

โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (นำงสำวชิดชนก พุทธประเสริฐ) 

มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมี

ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๑๐๐ คน จำกนั้นเป็นช่วงของกำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำร

คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน 

คือ นำงรัตนำภรณ์ จีนทำ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด

ภำคเหนือตอนล่ำง ๑ นำยอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิษณุโลก และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมีนำงสำวธัญชนิต 

ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟัง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- ควรสนับสนุนให้มีกำรปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรรักสิ่งแวดล้อม เช่น กำรคัดแยกขยะ เป็นต้น 

- ควรมีกำรมอบโล่รำงวัลพร้อมทั้งประกำศเกียรติคุณให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี 
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมได้ 

- หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ปี ๒๕๖๑ ไปแล้ว ซึ่งอำจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับแผน
จัดกำรสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่เพ่ิงมีกำรประกำศใช้ 



๒๘ 
 

 

     

     
 

รูปที่ ๓-๔ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 

  



๒๙ 
 

๔) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 

วันที่จัดสัมมนา : วันอังคำรที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องฟอรั่ม บอลรูม โรงแรม เดอะ พำรำดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๑๒๐ คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๒ ณ โรงแรมเดอะ พำรำดิโซ เจเค ดีไซด์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือเผยแพร่
และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธำนี ก ำแพงเพชร และพิจิตร ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับ
เกียรติจำก ท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์ (นำยอภิสรรค์ สง่ำศรี) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และ
มีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๑๒๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำมีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. ตลอดจน 
เป็นผู้ด ำเนินรำยกำรในช่วงกำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือ นำงสำวสลวย เทียมสระคู ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๔ นครสวรรค์ นำยวัยวุฒิ ผลทวี ผู้อ ำนวยกำรส่วนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม
ช ำนำญกำร/สผ. หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- กำรจัดท ำแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ชัดเจนและละเอียดมำก ซึ่งเป็น
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้อย่ำงชัดเจน 

- ควรบูรณำกำรควำมร่วมมือกันจำกทุกกระทรวงให้ครอบคลุมและไม่แตกต่ำงกัน 

- ควรผลักดันให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม งบประมำณ และกำรพัฒนำกำรท ำงำนของ
บุคลำกร 

- 3P Paper People Practice ควรเน้นควำมก้ำวหน้ำในทำงปฏิบัติให้มำกกว่ำทฤษฎีหรือหลัก
วิชำกำร หรือให้กำรปฏิบัติสอดคล้องกับทฤษฎี Input Output ที่ตอบโจทย์ได้มำกท่ีสุด 
 
  



๓๐ 
 

     

     

     
    
  รูปที่ ๓-๕  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

  



๓๑ 
 

๕) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  

วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องทุ่งศรีเมือง ชั้น ๑ โรงแรมเซนทำรำ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธำนี จังหวัดอุดรธำน ี

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๗๐ คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ กลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ณ โรงแรมเซ็นทำรำคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธำนี เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแนวทำง
กำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ 
และภำคเอกชน ในจังหวัดอุดรธำนี เลย หนองคำย บึงกำฬ และหนองบัวล ำภู ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี (นำยสมหวัง 
พ่วงบำงโพ) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๗๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำ  
มีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและ
แผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม/สผ. (ดร.นวรัตน์ ไกรพำนนท์) จำกนั้นเป็นช่วงของกำร
อภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำ
กำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน ได้แก่ นำยณัฐพงศ์ ค ำวงศ์ปิน หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรยุทธศำสตร์
กลุ่มจังหวัด ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธำนี) นำยยงยุทธ 
ช ำนำญรบ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมีนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/
สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- อยำกเห็นควำมจริงจังในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีปัญหำขยะ กำรแก้ปัญหำดังกล่ำว
ต้องแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน 

 

 



๓๒ 
 

   

     

     
 

รูปที่ ๓-๖ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเซ็นทำรำคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 

 
  



๓๓ 
 

๖) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

วันที่จัดสัมมนา : วันอังคำรที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องเปรมปรีดำ ชั้น ๒ โรงแรมเดอร์มำเจสติก สกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๗๐ คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ  
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ณ โรงแรมเดอะ มำเจสติก สกลนคร อ ำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแนวทำง
กำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ 
และภำคเอกชน ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดำหำร ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง
สอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร (นำยธวัช ศิริวัธนนุกูล) 
มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๗๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำ มีกำรน ำเสนอ
แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยนำงสำวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิเครำะห์
และประสำนแผนปฏิบัติกำร/สผ. จำกนั้นเป็นช่วงของกำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือ  
นำงเรียมสงวน งิ้วงำม ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๙ (อุดรธำนี) นำยเจริญชัย  
ศิริคุณ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร 
และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมีนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 
- ควำมยั่งยืนของกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ต้องมองในมิติของปริมำณและคุณภำพอย่ำงเช่น คุณภำพน้ ำ

ในหนองหำน ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรใช้ทั้งนั้น ย่อมมีผลต่อกำรประมง ปลำจะได้รับผลกระทบ คนก็จะ
ได้รับผลกระทบตำมไปด้วย ปลำหลำยชนิด จะหำยไปจำกหนองหำน ผักตบชวำขึ้นเต็มไปหมดอย่ำงรวดเร็ว 
ดังนั้น ทุกหน่วยก็ต้องร่วมมือกันในกำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำ ประกอบกับหนองหำนเป็นพื้นที่อยู่ในจังหวัดที่
ต่อเนื่องกัน จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดำหำร ต้องช่วยกันทั้งหมด เป็นภำพรวมของหนองหำน ควรจะต้อง
ท ำ SEA หนองหำน เพ่ือจัดท ำแผนงำนแบบบูรณำกำรร่วมกัน จึงจะบรรลุผลส ำเร็จ 

- ควรให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในหน่วยงำน องค์กร ภำคประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 
- ควรเข้มงวดในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับผู้กระท ำผิด 
- ควรจัดท ำคู่มือฉบับประชำชน  



๓๔ 
 

 

     

     
 

รูปที่ ๓-๗ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเดอะ มำเจสติก สกลนคร จังหวัดสกลนคร  



๓๕ 
 

๗) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องประชำสโมสร ๒ ชั้น ๒ โรงแรมอวำนีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น 

 เซ็นเตอร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๗๐ คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ  

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ณ โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด ได้รับทรำบ และ

น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

(นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๗๐ คน ส ำหรับ

กำรสัมมนำ มีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

นโยบำยและแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม/สผ. (ดร.นวรัตน์ ไกรพำนนท์) จำกนั้นเป็นช่วงของ

กำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง

บูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน ได้แก่ นำงสุภำภรณ์ นำมปรีดำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช ำนำญกำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง (ขอนแก่น) นำยวงศ์

วิวรรธ ธนูศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 

และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมีนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- กำรแก้ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมควรใช้วิธีธรรมชำติบ ำบัด เช่น กำรจัดกำรขยะ  
 

 
 



๓๖ 
 

 

       

     
 

รูปที่ ๓-๘ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

  



๓๗ 
 

๘) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

วันที่จัดสัมมนา : วันอังคำรที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องสุรนำรี บี ชั้น G โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๑๑๐ คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา:  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โครำช อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 

เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัด

นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ 

โดยได้รับเกียรติจำก ท่ำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๑๑ (นครรำชสีมำ) (นำงจันทนำ ภำคย์ทอง

สุข) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๑๑๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำมีกำร

น ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. ตลอดจนเป็นผู้ด ำเนินรำยกำรในช่วงกำรอภิปรำยแนวทำง  

กำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับ

เกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือ นำงพรทิพย์ ยุทธวำรีชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนัก

บริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑ นำยสมพงษ์ บุญเฟรือง นักวิชำกำร

สิ่งแวดล้อมช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๑๑ (นครรำชสีมำ) และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ 

นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วม

กำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- ควรมีกำรบูรณำกำรจัดท ำแผนกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 

       

          
 

รูปที่ ๓-๙ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ 

  



๓๙ 
 

๙) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องปทุมวัน ชั้น ๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์                        

จังหวัดอุบลรำชธำนี 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๗๐ คน 

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ กลุ่มจังหวัด

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๒ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ

แนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบัน 

กำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดอุบลรำชธำนี ยโสธร ศรีสะเกษ และอ ำนำจเจริญ ได้รับทรำบ และน ำไปสู่

กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 

(นำยนิกร สุกใส) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๗๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำ 

มีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยนำงสำวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มวิเครำะห์และประสำนแผนปฏิบัติกำร/สผ. จำกนั้นเป็นช่วงของกำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผน

จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน 

คือ นำยฐิติวัฒน์ งอกศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๒ นำยกฤษณะ นิคมเขตต์ เจ้ำพนักงำนป่ำไม้อำวุโส ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลรำชธำนี และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมี

นำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้น 

ได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัดเป็นประจ ำทุกปี ได้แก่ 
แผนงำน/โครงกำร กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัด และแผนงำน/โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนิน
โครงกำร รวมทั้งแผนงำน/โครงกำร ที่มีปัญหำอุปสรรคไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ 

- ทส. ควรวิเครำะห์ศักยภำพของหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ด้วยว่ำสำมำรถ

ด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรฯ ได้หรือไม ่



๔๐ 
 

 

     

      
 

รูปที่ ๓-๑๐ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำนี  



๔๑ 
 

๑๐) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 

วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ ๒๕ มกรำคม๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องอู่ทอง ชั้น ๓ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ อยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๑๒๐ คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา:  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๑ ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ อยุธยำ อ ำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ นนทบุรี ปทุมธำนี และสระบุรี ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้อง

กับแผนระดับชำติ โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)  

มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๑๒๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำมีกำรน ำเสนอ

แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม

นโยบำยและแผน/สผ. ตลอดจนเป็นผู้ด ำเนินรำยกำรในช่วงกำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำร

คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน 

คือ ดร.ทิวำกร พิศำลสฤษดิกรรม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๑ นำยสำยยนต์ สีหำบัว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. หลังจำกนั้น  

ได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- เนื่องจำกแผนดังกล่ำวนี้มีระยะเวลำ ๕ ปี แต่หน่วยงำนผู้น ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ โดยเฉพำะ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรทบทวนกำรจัดท ำแผนทุกปีตำมสถำนกำรณ์ปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชน 
หรือปรับกำรลงพ้ืนที่ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำร
ประชำสัมพันธ์แผนฯ ควรมีกำรกระตุ้นโดยเผยแพร่แผนงำนดังกล่ำวให้สอดคล้องกับช่วงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ของท้องถิ่น น่ำจะเป็นช่องทำงกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติมำกขึ้น 

 

 



๔๒ 
 

 

      

         
 

รูปที่ ๓-๑๑ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ อยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

  



๔๓ 
 

๑๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ 

วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องโสมชำ ชั้น ๑ โรงแรมไชยแสงพำเลส จังหวัดสิงห์บุรี 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๑๑๐ คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๒ ณ โรงแรมไชยแสงพำเลส อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือเผยแพร่และ

ประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดสิงห์บุรี 

ชัยนำท ลพบุรี และอ่ำงทอง ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับ

เกียรติจำก ท่ำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (นำงสำวเพ็ญศรี  

รักผักแว่น) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๑๑๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำ 

มีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. ตลอดจนเป็นผู้ด ำเนินรำยกำรในช่วงกำรอภิปรำยแนวทำง  

กำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับ

เกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือ นำงสำวเพ็ญศรี รักผักแว่น ประธำนกำรสัมมนำ นำงสำวรุจิรำ ทำบุตร 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๒ และ  

ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- ควรบูรณำกำรเรื่องนี้ร่วมกันทุกภำคส่วน เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมและ

ภำครัฐที่เหนือกว่ำระดับกระทรวงเป็นผู้ก ำกับดูแลและสนับสนุนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรได้ส ำเร็จทั้งระบบ  

โดยมคีณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนจัดกำรฯ ในกำรด ำเนินกำรร่วมกัน 

 

 



๔๔ 
 

 

     

          
     

รูปที่ ๓-๑๒  กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมไชยแสงพำเลส จังหวัดสิงห์บุรี 

  



๔๕ 
 

๑๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องชลธี ชั้น ๑ โรงแรมซันธำรำ เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๑๐๐ คน 

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ณ โรงแรมซันธำรำ เวลเนส รีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ เพ่ือเผยแพร่

และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

นครนำยก สมุทรปรำกำร สระแก้ว และปรำจีนบุรี ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับ 

แผนระดับชำติ โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ (นำยอนุชำ กระจำยศรี) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๑๐๐ คน 

ส ำหรับกำรสัมมนำมีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยนำงสำวธัญชนิต 

ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. ตลอดจนเป็นผู้ด ำเนินรำยกำรในช่วงกำรอภิปรำย  

แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร 

โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือ ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอ่ิม อำจำรย์มหำวิทยำลัยบูรพำ นำยอดิศักดิ์  

กำญจนสำขำ ผู้อ ำนวยกำรส่วนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- เกณฑ์ก ำหนดของแผนต่ำงๆ ที่ประเทศไทยก ำหนด จะต้องพัฒนำ ๓ ด้ำน คือ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทั้งนี้กำรพัฒนำของประเทศไทยต้องพิจำรณำว่ำ บุคคลนั้น 

อยู่รอด พอเพียงและน ำไปสู่ควำมยั่งยืนหรือไม่ แก้ปัญหำได้โดย สร้ำงควำมตื่นตัว แรงจูงใจ โดยใช้เศรษฐกิจ 

- กำรแก้ปัญหำต่ำงๆ เช่น แก้ปัญหำขยะ กำรลักลอบทิ้งน้ ำเสีย ต้องแก้ปัญหำโดยกำรปลูกฝัง
จิตส ำนึก ตั้งแต่เด็กและต้องแก้ปัญหำร่วมกันทุกภำคส่วน 

- ควรส่งเสริมนโยบำยภำษีก้ำวหน้ำในกำรเก็บภำษีที่ดิน พร้อมทั้งฝำกนโยบำยรณรงค์กำรปลูกยำงนำ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในตัวเมือง 



๔๖ 
 

 

          

     
 

รูปที่ ๓-๑๓ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมซันธำรำ เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรำ  



๔๗ 
 

๑๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๐  

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องวำระเวลำ ๑ ชั้น ๒ โรงแรม ณ เวลำ จังหวัดรำชบุรี 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๑๒๐ คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑ ณ โรงแรม ณ เวลำ อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี เพ่ือเผยแพร่ และ
ประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดรำชบุรี 
กำญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ 
โดยได้รับเกียรติจำก ท่ำนปลัดจังหวัดรำชบุรี (นำยวิสำห์ พูลศิริรัตน์) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และ  
มีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๑๒๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำมีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดย ดร. นวรัตน์ ไกรพำนนท์ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผนกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม/สผ. จำกนั้นเป็นช่วงของกำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือ
นำยณัสพนธ์ บุญสิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑ นำยธีรพล ศรีโมรำ 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี และ 
ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมีนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- สิ่งแวดล้อม มีควำมส ำคัญมำกส ำหรับประเทศไทยในอนำคต อยำกให้หน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
จริงจังในกำรเผยแพร่ควำมรู้ กฎระเบียบ ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมไว้ให้ดี เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรปล่อยมลพิษ
ละเลยมำก อำทิ ขยะ ควรปลูกฝังคนตั้งแต่เยำวชน ชุมชน ฯลฯ ทรัพยำกรธรรมชำติ ภูเขำ มีกำรให้สัมปทำน  
ให้เอกชนท ำลำยไปมำกแล้ว อำทิ จ.สระบุรี ภูเขำถูกสัมปทำน แทบจะไม่เหลืออยู่ ขณะนี้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
และ จ.กำญจนบุรี ภูเขำที่มีทิวทัศน์ที่สวยงำมบริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัด ก็เริ่มถูกท ำลำยไป หำกไม่อนุรักษ์ไว้ 
ทิวทัศน์ที่สวยงำมของ จ.กำญจนบุรีก็คงจะไม่มีให้คนมำท่องเที่ยวแล้ว 

- กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเป็นเรื่องส ำคัญมำก เรำจะท ำอย่ำงไรให้คนเปลี่ยนแปลงตนเองได้ 
เพรำะแผนงำนยุทธศำสตร์ดีอยู่แล้ว แต่คนไม่ยอมท ำมำกกว่ำ 



๔๘ 
 

 

       

      
 

รูปที่ ๓-๑๔ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรม ณ เวลำ จังหวัดรำชบุรี  



๔๙ 
 

๑๔) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 

วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องฟังก์ชั่น ชั้น ๒ โรงแรม ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๙๐ คน  

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๒ ณ โรงแรม ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเผยแพร่
และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่
กำรปฏิบัติ ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน  
ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครำม และสมุทรสำครได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิ บัติได ้
อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับเกียรติจำก ท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี (นำยณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) 
มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๙๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำมีกำรน ำเสนอ
แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดย ดร. นวรัตน์ ไกรพำนนท์ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
นโยบำยและแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม/สผ. จำกนั้นเป็นช่วงของกำรอภิปรำยแนว
ทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับ
เกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือนำงสำวณิชำภำ หมื่นภักดี ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคกลำง
ตอนล่ำง ๒ นำยนิพล ไชยสำลี ผู้อ ำนวยกำรส่วนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมีนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- ขอเสนอขั้นตอนกำรติดตำมประเมินผล ดังนี้ 
๑. แจ้ง Road Map (กำรตรวจติดตำม โดยแบ่งทีมติดตำมเป็นรำยภำค เหนือ/ใต้/อีสำน) 
๒. ด ำเนินกำรตำม Road Map เข้ำติดตำมเชิงรุกทุกพ้ืนที่ 
๓. แจ้งปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ/ปัญหำ ฯลฯ 
๔. ติดตำมประเมินผลซ้ ำ สรุป น ำเสนอให้ทรำบอย่ำงเป็นรูปธรรม และวำงแผนในปีถัดไป 

- ควรบูรณำกำรแผนสิ่งแวดล้อมจังหวัด สู่หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน และสถำนศึกษำ
อย่ำงจริงจัง เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของจังหวัด 

- กำรท ำงำนปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนที่ก ำหนด และท ำไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดทุกอย่ำง ไม่ใช่
เรื่องยำก และต้องมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง และท ำงำนอย่ำงกระตือรือร้น งำนย่อมผ่ำนไปได้
ด้วยดี และได้งำนตำมท่ีแผน/ตำมนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงแน่นอน 



๕๐ 
 

- อยำกให้มีกำรแปรรูปขยะไปให้เกิดประโยชน์มำกกว่ำก ำจัดไปเฉยๆ  

- กำรขับเคลื่อนเพ่ือแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ควรให้ท้องถ่ินมำเป็นหน่วยงำนตั้งตน้ในกำรด ำเนินกำร 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 

     

      

     
 

รูปที่ ๓-๑๕ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรม ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  



๕๑ 
 

 ๑๕) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องเกำะแก้ว ชั้น ๒ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๑๑๐ คน   

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ ระยอง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ชลบุรี และตรำด ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับ
เกียรติจำกท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง (นำยมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ 
และมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๑๑๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำมีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. ตลอดจน
เป็นผู้ด ำเนินรำยกำรในช่วงกำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๒ ท่ำน คือ นำงอรุณี เอ้ือภวิช ผู้อ ำนวยกำร 
ส่วนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วม
กำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- ควรมีกำรประชำสัมพันธ์แผนสิ่งแวดล้อมภำคให้ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยวำงหลักเกณฑ์กำรท ำงำนเป็น 
๑) เชิงรับ ๒) เชิงรุกคิดงำนเพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับงบประมำณ ๓) ท ำงำนเชิงบูรณำกำรตำมแผนพัฒนำ
ระดับประเทศ 

- ต้องผลักดันให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้ โดยบูรณำกำร ท้องถิ่นจะเขียนแผนต้องดูทิศทำง และต้อง 
ลงพื้นที่ สนับสนุนท้องถิ่น และต้องมีเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

- ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควรก ำหนดแผนพร้อมรูปแบบ
แนวทำงให้แต่ละจังหวัด เพรำะกำรแก้ปัญหำบำงอย่ำงใช้ระยะเวลำนำน 

- หำกมีแผนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จริงจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำก เพรำะว่ำระยอง
เป็นเขตควบคุมมลพิษ และถ้ำโรงงำนน ำไปปฏิบัติควบคู่กับด้ำนสิ่งแวดล้อมก็จะท ำให้ระยองน่ำอยู่ยิ่งมำกกว่ำเดิม  

- ต้องให้ควำมส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง/เคร่งครัด 



๕๒ 
 

- ควรเสนอมำเป็นแผนผังและระบุว่ำปัญหำสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมทุกด้ำนอย่ำงมำกมำจำกสำเหตุ
ของโครงกำรและโรงงำนบำงขนำดที่ไม่มีกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

- กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมควรไปในทิศทำงเดียวกัน 
 

 

     
รูปที่ ๓-๑๖ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง 

 

 



๕๓ 
 

     

     

     
 

รูปที่ ๓-๑๖ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง (ต่อ) 

  



๕๔ 
 

 ๑๖) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

วันที่จัดสัมมนา : วันพุธที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๐  

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องฮอร์นบิล แกรนบอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมดีวำน่ำพลำซ่ำ กระบี่ อ่ำวนำง จังหวัดกระบี่ 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๗๐ คน   

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ กลุ่มจังหวัด

ภำคใต้ฝั่งอันดำมัน ณ โรงแรมดีวำน่ำ พลำซ่ำ กระบี่ อ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพ่ือเผยแพร่และ

ประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

ให้ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดกระบี่ 

ตรัง พังงำ ระนอง และภูเก็ต ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับ

เกียรติจำกท่ำนรองเลขำธิกำร สผ. (นำยพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และน ำเสนอแผน

จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน ๗๐ คน จำกนั้นเป็นช่วงของ 

กำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง 

บูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือ นำยวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำ

ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน นำยทศพร โชติช่วง 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และ ดร.ฉัตรชัย 

อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมีนำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม

นโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้นได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก

ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- ผู้ก่อมลพิษควรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยต้องมีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลเรื่องกำรจัดกำรน้ ำเสีย  
กำรจัดกำรขยะของกำกอุตสำหกรรม  

- ควรมีกำรจัดเก็บภำษีในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
- ในกำรท ำ new product เรำสำมำรถขอควำมร่วมมือจำกสถำบันกำรศึกษำในกำรขอค ำแนะน ำ 

ในกำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้น โดยของบประมำณเพ่ิมได้จำกแผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวงทรัพยำกรฯ 
และกองทุนสิ่งแวดล้อม 



๕๕ 
 

 

     

     
 

รูปที่ ๓-๑๗ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมดีวำน่ำ พลำซ่ำ กระบี่ อ่ำวนำง จังหวัดกระบี่ 

  



๕๖ 
 

 ๑๗) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

วันที่จัดสัมมนา : วันอังคำรที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น ๔ ชั้น ๑ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๙๐ คน   

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ กลุ่มจังหวัด

ภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์

แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ภำคีกำรพัฒนำ

ทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร และ

นครศรีธรรมรำช ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับเกียรติ 

จำกท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (นำยวิชวุทย์ จินโต) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วม

กำรสัมมนำจ ำนวน ๙๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำ มีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

โดยนำยพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขำธิกำร สผ. จำกนั้นเป็นช่วงของกำรอภิปรำยแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผน

จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน 

คือ นำยอัมรินทร์ นวลน้อย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักบริห ำรยุทธศำสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย นำยอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมี

นำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้น 

ได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- จะท ำอย่ำงไรที่จะท ำให้แผนจัดกำรฯ เข้ำไปรวมกับแบบของยุทธศำสตร์ระดับจังหวัดได้ 

- อยำกให้ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงำนกลำง  
เป็นเวทีในกำรขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบำยแผนสู่ระดับท้องถิ่น 

- ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ทำงส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หรือส่วนกลำง ควรจะลงพ้ืนที่ประชุมหำรือกับทำงท้องถิ่น ก่อนที่จะมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ 
ภำยใต้หน่วยงำนที่มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง 

- ควรมีกำรท ำงำนร่วมกับภำคเอกชนในกำรท ำ CSR บำงครั้งกิจกรรมบำงอย่ำงภำครัฐไม่จ ำเป็นต้อง

ใช้งบประมำณ อำจของบประมำณควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน ซึ่งสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ 



๕๗ 
 

- ควรให้สถำบันกำรศึกษำซึ่งเป็นผู้บ่มเพำะเยำวชนของประเทศ ด ำเนินโครงกำรในกำรส่งเสริม
จิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึน จึงจะเป็นกำรปลูกฝังตั้งแต่เริ่มต้นที่เยำวชนก่อน 

- อยำกให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นเวทีเชื่อมโยงกลำง 
เพ่ือให้เกิดกำรสอดรับกับฟังก์ชั่นของส่วนกลำง จึงจะท ำให้กำรขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ยกตัวอย่ำงเช่น 
โครงกำรหนึ่งโครงกำรจะต้องตอบโจทย์ควำมต้องกำรของจังหวัดนั้นๆ แต่ในขณะเดียวกัน โครงกำรก็จะเป็นไปตำม
แผน/ยุทธศำสตร์ของกระทรวงหรือประเทศ 

     

         

      
รูปที่ ๓-๑๘ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  



๕๘ 
 

๑๘) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

วันที่จัดสัมมนา : วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๐ 

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องสุคนธำ ชั้น ๖ โรงแรมเซ็นทำรำ หำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา: ๙๐ คน   

ลักษณะการจัดสัมมนา: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จัดสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ กลุ่มจังหวัด
ภำคใต้ชำยแดน ณ โรงแรมเซ็นทำรำ หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แผนจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ภำคีกำรพัฒนำ 
ทั้งภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน ในจังหวัดสงขลำ นรำธิวำส ปัตตำนี 
ยะลำ และพัทลุง ได้รับทรำบ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนระดับชำติ โดยได้รับเกียรติ  
จำกท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ (นำยอนุชิต ตระกูลมุทุตำ) มำเป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ และมีผู้เข้ำร่วม
สัมมนำจ ำนวน ๙๐ คน ส ำหรับกำรสัมมนำ มีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรฯ โดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและ
แผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ดร.นวรัตน์ ไกรพำนนท์) จำกนั้นเป็นช่วงของกำรอภิปรำย
แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร โดยได้รับ
เกียรติจำกวิทยำกร ๓ ท่ำน คือ นำยสนั่น ณ นุวงษ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ส ำนักบริหำร
ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน นำงจินตวดี พิทยเมธำกูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลำ และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทำ นักวิช ำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร/สผ. โดยมี 
นำงสำวธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/สผ. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร หลังจำกนั้น  
ได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมา 

- ขำดกำรสร้ำงจิตส ำนึก จึงควรเริ่มจำกกำรบูรณำกำรไปที่เยำวชนเป็นอันดับแรก  

- แผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดฉบับล่ำสุด จะยึดแผนชำติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศำสตร์รำยสำขำ นโยบำยรัฐบำล  และปัญหำเชิงพ้ืนที่ต่ำงๆ  

 



๕๙ 
 

 

     

     
 

รูปที่ ๓-๑๙ กำรสัมมนำเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ณ โรงแรมเซ็นทำรำ หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

  

 



 
 

๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖๑ 
 

บทท่ี ๔ 

พื้นที่ศึกษา 

หลักการ 

ภายหลังจากที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแนวทางการแปลง 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ ให้แก่ผู้แทนทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง 
(กรุงเทพฯ) และในระดับจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศครบถ้วนแล้ว ส านักงานนโยบายฯ จึงได้พิจารณา
จัดท ารายละเอียดของตัวอย่างแผนงาน/โครงการที่จะใช้เป็นข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการประสาน
และหารือกับหน่วยงานหลักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด ส าหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และความร่วมมือจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ตามความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนของพ้ืนที่ 

การจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ หน่วยงานในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องมี  
การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ครบวงจร รองรับกัน
อย่างเหมาะสม และมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด  
การปฏิบัติงานร่วมกันในขั้นตอนด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในรายงานฉบับนี้ ส านักงานนโยบายฯ  
ได้คัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด จ านวน ๒ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เป็นพ้ืนที่น าร่อง ส าหรับจัดท าแผนงานแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวมที่เหมาะสม พร้อมแสดงรายละเอียดโครงการ
ภายใต้แผนงานนั้นๆ อย่างครบถ้วน และส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมถึงภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมด าเนินการในแต่ละช่วงปีหรือปีงบประมาณ  

รายละเอียดการจัดท าแผนงาน/โครงการที่ได้น าเสนอในหัวข้อต่อไป เป็นตัวอย่างการจัดท าแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่กรณีศึกษา พร้อมการคัดเลือกประเด็นที่มี
ความส าคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละกลุ่มจังหวัด มาน าเสนอเพ่ือใช้เป็นตัวอย่าง
ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่มีวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการร่วมกันของ
หลายหน่วยงานหรือภาคส่วน อันจะท าให้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในตัวอย่างที่ได้เสนอไว้
ในหัวข้อต่อไปนั้น ไม่ได้ครอบคลุมในทุกๆ ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 
กลุ่มจังหวัด ดังนั้น ในการจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด ในแต่ละแห่ง 
ควรพิจารณาให้ครอบคลุมแผนงาน/โครงการในประเด็นอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญและเร่งด่วน สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละแห่งด้วย 



 
 

๖๒ 
 

๔.๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

วิสัยทัศน์(Vision) : 
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร 

การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี 
การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน 

และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน 

 ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี 

 ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดัน 

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยง 
 การค้าสู่เอเชีย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน 
 และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย ๔.๐ 

๔.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป 

๑) ลักษณะทางกายภาพ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด

สุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรีมีขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ ๓๒,๑๙๕.๗๙ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๙ 
ของพ้ืนที่ภาคกลาง และคิดเป็นร้อยละ ๖.๒๑ ของประเทศ โดยจังหวัดกาญจนบุรี มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ที่สุด 
รองลงมา คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ตามล าดับ โดยกลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง มีอาณาเขตติดกับจังหวัดอ่ืนๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   จังหวัดตาก ชัยนาท อุทัยธานี และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ   จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 



 
 

๖๓ 
 

 
รูปที่ ๔-๑  แผนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ด้วยพ้ืนที่ทีม่ีขนาดใหญ่ ท าให้ลักษณะภูมิประเทศในแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดค่อนข้างแตกต่างกัน
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ลักษณะใหญ่ๆ คือ พ้ืนที่ภูเขาสูง พ้ืนที่ราบสูง พ้ืนที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ราบลุ่มต่ า  
โดยภูมิประเทศส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๔๕ เป็นพื้นที่ป่า ซึ่งประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าดงดิบ อุดมด้วย 
ป่าเบญจพรรณนานาชนิด เช่น ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ ฯลฯ  

๒) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

การปกครอง 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น ๔๐ อ าเภอ ๔๑๕ ต าบล 

๓,๘๔๘ หมู่บ้าน และมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ๔ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๒ แห่ง เทศบาลต าบล ๑๓๘ แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๓๒๓ แห่ง แยกเป็นการปกครองตามลักษณะปกครองท้องที่ 

ประชากร 
จากข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนล่าง ๑ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๓,๔๙๙,๐๗๐ คน เป็นชาย ๑,๗๑๐,๓๖๑ คน หญิง ๑,๗๘๘,๗๐๙ 
คน ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวน ๑,๐๓๐,๔๗๙ คน และอยู่นอกเขตเทศบาลจ านวน 
๒,๔๖๘,๕๙๑ คน 

การตั้งถ่ินฐานของประชากร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ในปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ชุมชนเมือง
ขนาดเล็กจ านวนมาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะชนบท ยกเว้นบางชุมชนบริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  



 
 

๖๔ 
 

โดยเมืองใหญ่เป็นเพียงศูนย์บริการระดับจังหวัดมากกว่าที่จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ  
เหนือพ้ืนที่ชนบทโดยรอบ ในจ านวนประชากรทั้งหมดของกลุ่มจั งหวัด มีเพียงร้อยละ ๒๙.๔๕ อาศัยอยู่ใน 
เขตเมือง (เทศบาล) ซึ่งหมายความว่าประชากรอีกร้อยละ ๗๐.๕๕ อาศัยอยู่ในชนบท (นอกเขตเทศบาล) 

 

 

รูปที่ ๔-๒  กราฟแสดงจ านวนประชากรแยกเป็นรายจังหวัด 

 

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าจังหวัดนครปฐมมีจ านวนประชากรตามทะเบียน เพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี   
ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มจังหวัด ที่จ านวนประชากรค่อนข้างเปลี่ยนแปลงในระดับที่น้อย อาจจะ
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร มากที่สุด ท าให้ประชาชนซึ่งอยู่ในเขต
กรุงเทพ ย้ายถิ่นฐาน ออกมายังแถบปริมณฑลเพราะความหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนนั่นเอง 

 ๓) ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ๕๘๑,๗๒๒ ล้านบาท ขนาดเศรษฐกิจเฉลี่ยของประเทศ ๓๖๓,๗๒๐  

ล้านบาท ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีขนาดเศรษฐกิจสูงกว่าอยู่ที่ ๒๑๘,๐๐๒ ล้านบาท สูงเป็นล าดับที่ ๔ จาก ๑๘  
กลุ่มจังหวัด เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของการค้าชายแดน และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ตารางท่ี ๔-๑  ขนาดเศรษฐกิจในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดฯ 

ขนาดเศรษฐกิจ มูลค่า (ล้านบาท) 
ค่าเฉลี่ยมูลค่าของประเทศ 

(ล้านบาท) 
ภาคการเกษตร ๙๓,๑๔๖ ๗๒,๗๙๒ 
ภาคอุตสาหกรรม ๒๒๘,๕๙๖ ๗๗,๑๖๑ 
ภาคการท่องเที่ยว ๒๓,๙๔๒ ๒๒,๓๑๓ 



 
 

๖๕ 
 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เป็นแหล่งอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ เศรษฐกิจส่วนใหญ่เจริญเติบโตพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรม โดยมี
ภาคเกษตรกรรม การค้า และการบริการรองรับท าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่
จะมีข้อจ ากัดด้านการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และมลภาวะ ที่เกิดขึ้นตามมาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและประชากร  

ตารางท่ี ๔-๒   ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 

สาขา
การผล ิต 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ภาคเกษตร ๖๘,๐๘๐ ๗๘,๖๐๖ ๙๓,๘๗๑ ๙๗,๗๗๖ ๙๓,๑๔๖ 

เกษตรกรรม การลาส ัตว์ และการปาไม ้ ๖๕,๔๓๒ ๗๕,๗๐๔ ๙๐,๙๓๑ ๙๕,๑๓๓ ๙๐,๐๕๐ 
     การประมง ๒,๖๔๘ ๒,๙๐๒ ๒,๙๔๐ ๒,๖๔๓ ๓,๐๙๕ 
ภาคนอกเกษตร ๓๖๒,๗๒๘ ๓๙๘,๔๖๓ ๔๔๒,๙๔๘ ๔๖๑,๓๒๗ ๔๘๘,๕๗๗ 

การท  าเหมืองแร่และเหมอืงหิน ๖,๕๔๗ ๗,๔๖๒ ๗,๘๖๕ ๘,๑๘๒ ๗,๕๖๗ 
อ ุตสาหกรรม ๑๔๗,๑๖๕ ๑๘๑,๕๑๒ ๑๙๖,๐๓๙ ๒๐๘,๓๔๒ ๒๒๘,๕๙๖ 
การไฟฟา แกส และการประปา ๔๑,๐๗๙ ๓๖,๑๖๔ ๔๒,๐๕๒ ๔๑,๗๑๔ ๔๓,๙๙๕ 
การก่อสราง ๑๒,๒๙๗ ๑๒,๑๕๐ ๑๕,๒๒๐ ๑๖,๑๙๒ ๑๖,๐๘๓ 
การขายสง่,ปล ีก การซอมแซมยานยนต์ ของ 

ใชสว่นบุคคล 
๔๔,๗๕๙ ๔๔,๔๕๙ ๕๓,๒๑๕ ๕๖,๔๘๐ ๖๒,๔๘๔ 

โรงแรมและภ ัตตาคาร ๕,๒๘๓ ๕,๔๖๗ ๒,๙๖๔ ๓,๔๐๔ ๓,๓๘๕ 
การขนสง่ สถานท ี่เก็บส ินคา ๑๙,๑๕๖ ๑๙,๑๓๓ ๑๙,๘๔๐ ๑๘,๓๕๘ ๑๘,๙๒๖ 
ต ัวกลางทางการเง ิน ๑๔,๓๗๕ ๑๕,๕๐๐ ๑๗,๗๐๓ ๒๐,๐๘๗ ๒๒,๒๙๖ 
บร ิการดานอส ังหาร ิมทร ัพย์ การใหเช่า และ 

บร ิการทางธุรกิจ 
๑๖,๔๕๙ ๑๗,๓๘๙ ๑๗,๙๖๙ ๑๘,๕๙๕ ๑๗,๖๒๔ 

การบร ิหารราชการแผน่ด ิน ๒๑,๑๓๗ ๒๒,๘๗๘ ๓๐,๐๐๓ ๒๘,๕๖๔ ๒๔,๑๐๒ 
การศึกษา ๒๒,๕๘๖ ๒๓,๗๗๖ ๒๖,๒๖๘ ๒๖,๙๔๒ ๒๘,๙๔๘ 
การบร ิการดานส ุขภาพและส ังคม ๘,๑๕๔ ๘,๓๙๓ ๙,๐๑๙ ๙,๓๖๔ ๙,๗๔๒ 

ภาคนอกเกษตร (ต่อ)      
การใหบร ิการชุมชน ส ังคม และบร ิการสว่น 

บุคคลอ ื่นๆ 
๓,๑๒๐ ๓,๔๓๖ ๓,๗๘๕ ๓,๙๗๐ ๓,๙๒๙ 

ล ูกจางในคร ัวเร ือนสว่นบุคคล ๖๑๐ ๗๔๒ ๑,๐๐๗ ๑,๑๓๔ ๙๐๑ 
ผล ิตภ ัณฑมวลรวมกลุ่มจ ังหว ัด ๔๓๐,๘๐๘ ๔๗๗,๐๖๙ ๕๓๖,๘๑๙ ๕๕๙,๑๐๔ ๕๘๑,๗๒๒ 
ผล ิตภ ัณฑมวลรวมกลุ่มจ ังหว ัด ต่อคน (บาท) ๑๒๗,๒๖๖ ๑๓๙,๘๙๔ ๑๕๖,๓๓๘ ๑๖๑,๖๘๘ ๑๖๗,๑๕๖ 

ประชากร (๑,๐๐๐ คน) ๓,๓๘๕ ๓,๔๑๐ ๓,๔๓๔ ๓,๔๕๘ ๓,๔๘๐ 



 
 

๖๖ 
 

 
รูปที่ ๔-๓  กราฟแสดงค่า GDP ภาคเกษตร (รวม) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

 จากกราฟจะเห็นได้ว่า GDP/GPP ภาคเกษตร (รวม) ในปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มจังหวัด โดยแยกเป็นราย
จังหวัดมีค่าสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคืออยู่ที่ ๒๖,๖๒๒ ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๔ ของประเทศ) รองลงมาคือ 
จังหวัดราชบุรีอยู่ที่ ๒๕,๒๐๑ ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๕ ของประเทศ) ถัดมาคือจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่ ๒๑,๑๔๖ 
ล้านบาท (ล าดับที่ ๒๑ ของประเทศ) และจังหวัดนครปฐมอยู่ที่ ๒๐,๑๗๗ ล้านบาท (ล าดับที่ ๒๔ ของประเทศ) 

 

รูปที่ ๔-๔  กราฟแสดงค่า GDP ภาคเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ป่าไม้ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

จากกราฟ GDP/GPP เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ในปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มจังหวัดมีค่าสูงสุด 
อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่ ๒๕,๙๑๑ ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๓ ของประเทศ) รองลงมาคือจังหวัดราชบุรี อยู่ที่  
๒๔,๖๑๗ ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๕ ของประเทศ) ถัดมาคือจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่ ๒๐,๙๐๒ ล้านบาท (ล าดับที่ 
๒๐ ของประเทศ) และจังหวัดนครปฐมอยู่ที่ ๑๘,๖๒๐ ล้านบาท (ล าดับที่ ๒๒ ของประเทศ) 



 
 

๖๗ 
 

 
รูปที่ ๔-๕  กราฟแสดงค่า GDP ภาคประมง ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

จากกราฟ GDP/GPP การประมงในปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มจังหวัด มีค่าสูงสุดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอยู่ที่  
๑,๕๕๖ ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๙ ของประเทศ) รองลงมาคือจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่ ๗๑๒ ล้านบาท (ล าดับที่ ๒๗ 
ของประเทศ) ถัดมาคือจังหวัดราชบุรีอยู่ที่ ๕๘๓ ล้านบาท (ล าดับที่ ๓๓ ของประเทศ) และจังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ที่ ๒๔๔ ล้านบาท ล าดับที่ ๕๖ ของประเทศ) 

 
รูปที่ ๔-๖  กราฟแสดงค่า GDP การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

 

จากกราฟ GDP/GPP การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน ในปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มจังหวัด มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 
จังหวัดนครปฐมอยู่ที่ ๒,๒๓๗ ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๒ ของประเทศ) รองลงมาคือจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่ ๒,๑๒๗ 
ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๓ ของประเทศ) ถัดมาคือจังหวัดราชบุรีอยู่ที่ ๑,๖๗๖ ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๗ ของประเทศ) 
และจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่ ๑,๕๒๗ ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๘ ของประเทศ) 



 
 

๖๘ 
 

 
รูปที่ ๔-๗  กราฟแสดงค่า GDP การผลิตอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

 

จากกราฟ GDP/GPP การผลิตอุตสาหกรรม ในปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มจังหวัด มีค่าสูงสุดอยู่ที่จังหวัด
นครปฐมอยู่ที่ ๑๕๒,๒๕๑ ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๐ ของประเทศ) รองลงมาคือจังหวัดราชบุรีอยู่ที่ ๔๐,๗๙๘  
ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๖ ของประเทศ) ถัดมาคือจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่ ๒๓,๔๗๐ ล้านบาท (ล าดับที่ ๒๑  
ของประเทศ) และจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่ ๑๒,๐๗๖ ล้านบาท (ล าดับที่ ๒๙ ของประเทศ) 

 
รูปที่ ๔-๘  กราฟแสดงค่า GDP การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

 

จากกราฟ GDP/GPP การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ในปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มจังหวัด มีค่าสูงสุดอยู่ที่
จังหวัดราชบุรีอยู่ที่ ๓๓,๖๑๘ ล้านบาท (ล าดับที่ ๔ ของประเทศ) รองลงมาคือจังหวัดนครปฐมอยู่ที่ ๕,๘๓๘  
ล้านบาท (ล าดับที่ ๑๔ ของประเทศ) ถัดมาคือจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่ ๒,๘๐๐ ล้านบาท (ล าดับที่ ๒๑  
ของประเทศ) และจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่ ๑,๗๓๙ ล้านบาท (ล าดับที่ ๒๗ ของประเทศ) 



 
 

๖๙ 
 

ด้านเศรษฐกิจ  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศมีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อ

ประเทศเพ่ิมขึ้น โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ (GRP) ค่อนข้างสูง โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัวสูงรองจาก
กรุงเทพมหานคร และมีโครงสร้างการผลิตที่ต้องพ่ึงพิงอุตสาหกรรมมาก โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะที่อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี ส่วนจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตปริมณฑลที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเที่ยว  
วันเดียวไหว้พระเก้าวัด 

ดังนั้น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต้องสร้างมูลค่ าเพ่ิมจากตัวสินค้า ซึ่งเป็น 
ภาคการเกษตร ส่วนการท่องเที่ยวต้องอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพราะได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเที่ยวแบบครอบครัว การด าเนินกิจการต้องตั้งอยู่บนฐานรากการท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งจะมีแนวโน้ม
ได้รับความสนใจมากข้ึน 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ในปี ๒๕๕๗ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม ๕๘๑,๗๒๒ ล้านบาท มีอัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น เป็นแหล่งอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว  
ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ 

สินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่ตั้ง 

ของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ รวมทั้งโรงงานผลิตอาหาร
กระป๋องเพ่ือการส่งออก ซึ่งสร้างเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัด สินค้าเกษตรที่ส าคัญและสร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่  
ข้าว สุกร ผลไม้ พืชผัก อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ไก่เนื้อ และโคนม เป็นต้น 

เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว สามารถขยายการ
เติบโตของเศรษฐกิจต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยเฉพาะภาคนอกการเกษตรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาค
การเกษตรมีลักษณะของการชะลอการเติบโตและมีแนวโน้มที่ลดลง อันเกิดจากการขยายตัวของ  
ภาคประชาชนภายในกลุ่มจังหวัดและความต้องการด้านอ่ืนที่มากกว่าภาคการเกษตร ประกอบกับการแข่งขัน
ทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการน ามาตรการต่างๆ มาใช้เพ่ือกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะมาตรการ
ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วโลกให้ความส าคัญยิ่งขั้น ท าให้การพัฒนาการเกษตรเน้นการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยโดยน าวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP)  
มาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร 

ด้านการท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาก เนื่องจากมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว 



 
 

๗๐ 
 

ตามธรรมชาติ เช่น ป่าเขา น้ าตก แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์และแหล่งท่องเที่ยว
ที่สร้างสรรค์ขึ้น หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ตลาดน้ า ตลาดร้อยปี  
ตลาดโบราณ โฮมสเตย์ ตลาดสามชุก-สุพรรณบุรี ตลาดเจ็ดเสมียน-ราชบุรี ดอนหวาย และคลองมหาสวัสดิ์-
นครปฐม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน (สุพรรณบุรี) ผู้ที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑ จึงสามรถสัมผัสได้ทั้งการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือการผจญภัย และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ในพ้ืนที่เดียวกัน 

 ๔) ลักษณะทางสังคม 

การศึกษา 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่หนึ่ง ที่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการทาง 

ด้านการศึกษา กล่าวคือ มีสถานศึกษาทุกระดับที่ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  
ในพ้ืนที่ได้อย่างพอเพียง ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา และยังสามารถรองรับความต้องการ
ของประชากรในพ้ืนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ฯลฯ 
ได้เป็นอย่างด ี

สถานศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๒๕ แห่ง โดย
จังหวัดกาญจนบุรีมีจ านวนมากที่สุด ๕๒๔ แห่ง รองลงมาคือจังหวัดสุพรรณบุรี มีจ านวน ๕๐๓ แห่ง  
จังหวัดราชบุรี มีจ านวน ๔๒๗ แห่ง และจังหวัดนครปฐม มีจ านวน ๓๗๑ แห่ง 

การสาธารณสุข 
จ านวนสถานพยาบาล เตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีจ านวนสถานพยาบาล ๗๒๒ แห่ง จ านวนเตียง ๒๒,๗๘๗ เตียง  
จ านวนแพทย์ ๓,๑๙๘ คน จ านวนทันตแพทย์ ๙๑๑ คน จ านวนพยาบาล ๑๘,๗๓๖ คน และจ านวนผู้ช่วย
พยาบาล ๓๓๒ คน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีจ านวนผู้ป่วยในจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย ๗๕ โรค 
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๘๖๓,๓๒๕ คน โดยเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ 
จ านวน ๑๑๒,๙๑๑ คน ความดันโลหิตสูงจ านวน ๖๔,๑๓๙ คน ฯลฯ ตามล าดับ 

ด้านแรงงาน 
ปี ๒๕๕๘ สภาพแรงงานของประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป  

มีจ านวน ๒,๘๘๔,๘๗๓ คน เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน ๒,๐๗๑,๖๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๑ ของจ านวน
ประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ หรือร้อยละ ๓.๗๕ ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้ที่อยู่
ในก าลังแรงงานทั้งประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นแรงงานหญิงมากกว่าแรงงานชาย มีผู้ว่างงาน ๑๒,๖๒๓ คน  
จากจ านวนผู้ว่างงานทั้งประเทศ ๓๔๐,๕๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๑ เมื่อเทียบกับภาคกลางมีผู้ว่างงานคิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๖๔ จากตาราง จังหวัดที่มีจ านวนประชากรอยู่ในก าลังแรงงานมากที่สุด  คือ จังหวัดนครปฐม 
๖๔๕,๒๗๗ คน รองลงมา คือ สุพรรณบุรีจ านวน ๔๙๑,๑๕๑ คน ราชบุรีจ านวน ๔๗๑,๑๔๖ คน และล าดับ



 
 

๗๑ 
 

สุดท้ายคือจังหวัดกาญจนบุรี ๔๖๔,๑๒๑ คน จังหวัดที่มีคนว่างงานมากที่สุดคือ จังหวัดนครปฐม ๔,๖๕๑ คน 
รองลงมาคือจังหวัดราชบุรี๓,๘๒๕ คน กาญจนบุรี๒,๕๙๘ คน และสุพรรณบุรี๑,๕๕๐ คน 

 ๕) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคม 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีเส้นทางคมนาคมทางบกเป็นสายหลักท่ีใช้ในการเดินทางติดต่อกัน

ภายในกลุ่มจังหวัดและภาคอ่ืนของประเทศ โดยการเดินทางด้วยเส้นทางรถยนต์เป็นหลัก แต่ภายในกลุ่มจังหวัด 
ยังมีการเดินทางโดยรถไฟได้ทั้ง ๔ จังหวัด ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วมากในการเดินทางทางบก โดยเฉพาะ
รถยนต์และรถไฟ นอกจากนี้ ในกลุ่มจังหวัดยังมีแม่น้ าที่ใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น  
การขนส่งสินค้าในแม่น้ าแม่กลอง ซึ่งเชื่อมจังหวัดกาญจนบุรี กับจังหวัดราชบุรี มีความยาว ๑๔๓ กิโลเมตร  
แล้วไปออกทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม การขนส่งสินค้า เช่น ข้าว พืชผลทางการเกษตร จากจังหวัด
สุพรรณบุรี เชื่อมต่อจังหวัดนครปฐม ทางแม่น้ าท่าจีนแล้วออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น 

ไฟฟ้า 
จากสถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของกลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนล่าง ๑ ในปี๒๕๕๘ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ โดยมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจ านวน ๓๑,๒๓๘ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๙๕ และการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจ านวน ๒๗๒,๙๓๐,๔๑๘ KWh คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕ 

ประปา 
จากสถิติผู้ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ในปี ๒๕๕๘ แสดง

ให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีการใช้น้ าประปาที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ โดยมีผู้ใช้
น้ าประปาเพ่ิมข้ึนจ านวน ๘,๖๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๑ 

 ๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของภาคร้อยละ 
๔๔.๙๐ สูงกว่าระดับประเทศ คือ ประเทศร้อยละ ๓๓.๔ แต่ปัจจุบันยังประสบปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย แม้จะมี
ทรัพยากรป่าไม้ในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น แต่พ้ืนที่ป่ามีการบุกรุกท าลายมีแนวโน้มพ้ืนที่ป่าไม้ในกลุ่มจังหวัด มีทั้งสิ้น  
๒๐,๑๒๘,๗๑๖ ไร่ ซึ่งปัจจุบันสภาพป่าคงเหลือเพียง ๙,๐๓๗,๓๑๙ ไร่ ในด้านการฟ้ืนฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุก
ท าลายให้มีสภาพฟ้ืนตัว และป้องกันมิให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรักษาพ้ืนที่ป่าที่มีอยู่ประมาณ 
๙,๐๓๗,๓๑๙ ไร่ ให้คงสภาพเดิมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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แหล่งน้ า 
กลุ่มจังหวัดมีแม่น้ าสายส าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับเกษตรกร และประชาชนโดยทั่วไป ได้แก่ แม่น้ า 

ท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าแควใหญ่ แม่น้ าแควน้อย แม่น้ าภาชี ซึ่งถือว่ามีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดยังมีเขื่อนกักเก็บน้ า เพ่ือไว้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ๓ เขื่อน คือ เขื่อนวชิราลงกรณ์  
ในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร์ ในอ าเภอศรีสวัสดิ์ และเขื่อนท่าทุ่งนาในอ าเภอเมือง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรีทั้ง ๓ เขื่อน 

แร่ธาตุ 
มีการน าเหมืองในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรีโดยการขออนุญาตท าเหมืองแร่ จ านวน 

๔๐ แห่ง เป็นแร่เฟลด์สปาร์/ควอร์ตโคโบไบต์ ดินขาว และหินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง มีคนงานประมาณ 
๕๐๐ คน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีจังหวัดที่มีปัญหาด้านมลพิษที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับรุนแรงและ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤต ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการควบคุม ด้วยการลดและขจัดมลพิษ คือจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเขตปริมณฑลและชุมชน
เมือง และจังหวัดราชบุรีที่มีโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณล าน้ าแม่กลองและคูคลองสาขา ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อม
ทางน้ าไม่พึงปรารถนา 

คุณภาพดิน 
เป็นดินในที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งมีแม่น้ าท่าจีนและแม่น้ าแม่กลองเป็นสายน้ าหลักในการพัดพา

ตะกอนและสารอินทรีย์มาทับถมกับในที่ราบลุ่ม จึงมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท าเกษตร ทั้งการท านา ท า
สวน ท าไร่ ปศุสัตว์ และประมง 

คุณภาพน้ า 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีแม่น้ าสายหลักท่ีส าคัญไหลผ่าน ๒ สายด้วยกัน คือ  

๑. แม่น้ าแม่กลอง เกิดจาก แม่น้ าแควใหญ่และแม่น้ าแควน้อยจะไหลมาบรรจบกันที่บริเวณอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แล้วไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านจังหวัดราชบุรีลงสู่อ่าวไทยบริเวณจังหวัด
สมุทรสงครามความยาว ๑๔๓ กิโลเมตร มีเขื่อนเก็บกักน้ า ๒ เขื่อน คือเขื่อนศรีนครินทร์ และเข่ือนวชิราลงกรณ์ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓๐,๑๙๘ ตารางกิโลเมตร ไหลผ่านชุมชนที่ส าคัญหลายชุมชน จากการตรวจสอบคุณภาพน้ า  
ในปี ๒๕๕๖ พบว่าคุณภาพน้ าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

๒. แม่น้ าท่าจีน มีจุดเริ่มต้นจากบ้านคลองมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม ไหลสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร จากการตรวจสอบคุณภาพน้ าในปี ๒๕๕๖  
โดยการแบ่งแม่น้ าสายนี้ออกเป็น แม่น้ าท่าจีนตอนบน ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณอ าเภอเดิมบางนางบวช
อ าเภอสามชุก และอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี พบว่าคุณภาพน้ าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในลักษณะเสื่อมโทรม 
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แม่น้ าท่าจีนตอนกลางไหลผ่านอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และอ าเภอบางเลน 
และอ าเภอเมืองนครปฐม ตรวจวัดคุณภาพน้ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในลักษณะเสื่อมโทรม เช่นเดียวกับท่าจีน
ตอนบน ส าหรับแม่น้ าท่าจีนตอนล่างไหลผ่านอ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แล้วไหลไป
จังหวัดสมุทรสาครผ่านอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอเมือง ลงสู่อ่าวไทย ตรวจวัดคุณภาพน้ าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ในลักษณะเสื่อมโทรม จึงสรุปได้ว่า การตรวจคุณภาพน้ าของแม่น้ าท่าจีนและแม่น้ าแม่กลอง ทั้ง ๒ สาย ที่อยู่ใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เป็นลุ่มน้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริโภค ทั้ง ๒ ลุ่มน้ า 
ตรวจวัดพบว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมควบคุมมลพิษในลักษณะเสื่อมโทรมทั้งสองลุ่มน้ า 

ด้านขยะมูลฝอย 

มลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
เมืองที่มีการขยายตัวของเมืองเพ่ิมขึ้น ประชากรเพ่ิมขึ้นต้องการที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น มนุษย์สร้างขยะเพ่ิมขึ้น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านขยะมูลฝอยมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น การบริหารจัดการยากขึ้นจึงเป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย
มีมากเกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีมากขึ้นในหลายๆด้าน โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
๑ ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนที่อาศัยตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ๓,๔๙๙,๐๗๐ 
คน แต่ยังมีประชากรแฝงอีกจ านวนหนึ่ง มีผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ลาว เวียดนาม พม่า เขมร อีกนับไม่ถ้วน ซึ่งผู้คน
เหล่านี้ล้วนแต่สร้างขยะมูลฝอยให้กับพ้ืนที่จ านวนมาก 

จากข้อมูลการส ารวจของขยะมูลฝอย (First Draft) ปี ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีปริมาณขยะสะสมตกค้างถึง ๑,๘๙๖,๖๘๙.๕๐ ตัน/ปี และมีปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นถึง ๑,๒๖๗,๘๒๖.๕๘ ตัน/ปี รวมขยะที่ตกค้างและเกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มจังหวัดมีปริมาณมากถึง  
๓,๑๖๔,๕๑๖.๐๘ ตัน/ปี ในขณะที่ศักยภาพขององค์กร/หน่วยงานสามารถก าจัดขยะได้เพียง ๔๒๔,๓๖๕.๕๔ 
ตัน/ปี จึงคงเหลือขยะสะสมในแต่ละปีถึง ๒,๗๔๐,๑๕๐.๔๖ ตัน/ปี ซึ่งหากละเลยต่อปัญหาของขยะมูลฝอย
ต่อไป ภายใน ๕-๑๐ ปี จะเกิดปัญหาขยะล้นกลุ่มจังหวัด และหากไม่รีบด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
ที่ตกค้างสะสม จะเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมของกลุ่มจั งหวัดที่เป็นแหล่งผลิต
อาหารปลอดภัยเพ่ือบริโภคท้ังภายในประเทศและส่งออกด้วย 

 ๗) ข้อมูลเชิงสถิติท่ีส าคัญเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี  
สภาพภูมิประเทศมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท าเกษตร ทั้งการท านา ท าสวน ท าไร่ ปศุสัตว์ และประมง 
มีแม่น้ าสายส าคัญหล่อเลี้ยงพลเมือง ได้แก่ แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าแคว นอกจากนี้ยังมีเขื่อน  
ศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ ห้วย หนอง คลอง บึง และระบบชลประทาน ครอบคลุม
เกือบทุกพ้ืนที่ มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ 
สุกร โคเนื้อ และโคนม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเกษตร มีที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
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เกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารกระป๋องเพ่ือการส่งออก โดยมี
ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  ดังนี้ 

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑  มุ่งเน้นการรักษาฐานรายได้เดิม อาทิ ข้าว วิจัยและพัฒนาพันธุ์
ข้าวให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศและศัตรูพืช ส่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ และสนับสนุน 
การแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า พืชผัก ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีและมีการรับรองคุณภาพ
ความปลอดภัยของสินค้า และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มและเชื่อมโยง
กับสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และการสร้างฐานรายได้ใหม่ อาทิ สุกร พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน สากลและ
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และอ้อย ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
ลดต้อนทุนการผลิต 

ราชบุรี  มุ่งเน้นการรักษาฐานรายได้เดิม อาทิ พืชผัก พัฒนามาตรฐานการผลิตด้านพืชเข้าสู่
มาตรฐาน GAP เพ่ือการจ าหน่ายอาหารที่ปลอดภัย  สุกร พัฒนาฟาร์มให้เป็นฟาร์มมาตรฐานปลอดโรคและ 
ลดการใช้สารเร่งเนื้อ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และข้าว ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

 นครปฐม  มุ่งเน้นการรักษาฐานรายได้เดิม อาท ิสุกร พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมการแปรรูป
สินค้า ให้มีความหลากหลาย ข้าว ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูป พืชผัก ส่งเสริม
การใช้สารชีวภาพและมีการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 กาญจนบุรี  มุ่งเน้นการรักษาฐานรายได้เดิม อาทิ พืชผัก ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี
และมีการรับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้า  อ้อย พัฒนาพันธุ์ เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การรวมกลุ่มเพ่ือการตลาดและลดต้นทุนการผลิต และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก รักษา
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติของพ้ืนที่และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

 สุพรรณบุรี  มุ่งเน้นการรักษาฐานรายได้เดิม อาทิ ข้าว พัฒนาวิจัยพันธุ์ข้างเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อ
ไร่ และลดการใช้สารเคมี  พืชผัก พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการ 
ของตลาด  และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 
  



 
 

๗๕ 
 

๔.๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

๑) ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนและส่วนราชการ 
ในพ้ืนที่ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔-๓ ประเด็นศักยภาพเชิงพ้ืนที่ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

 

๒) ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลางที่ถูกใช้เพ่ือการขยายตัวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน เป็นเหตุให้
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทรัพยากรน้ าขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง สัดส่วนพื้นที่ป่าต่ ากว่ามาตรฐาน ความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ปัญหามลพิษทางอากาศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพน้ าในแม่น้ าเสื่อมโทรม ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น 
ภัยแล้งเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปีจึงเป็นปัญหาส าคัญและข้อจ ากัดหรือภัยคุกคามอย่างรุนแรงในการพัฒนา และ
ต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขอย่างจริงจัง 

จังหวัดกาญจนบุรี 

๑) โครงสร้างพื้นที่เขตชายแดนติดต่อมณฑลตะนาว
ศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมีโอกาสเชื่อมโยงจุด
ชายแดนของจังหวัดไปสู่พื้นที่โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย ที่
จะสามารถขยายการค้าไปสู่ระดับภูมิภาคของอาเซียนได้ 

๒) โครงการพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ 

จังหวัดนครปฐม 

๑ )  โคร งสร้ า งพื้ นที่ เ ป็ น เมื อ งปริ มณฑลขอ ง
กรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
เศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ป ี

๒) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น
อันดับหนึ่งของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑ จากการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมภายในจังหวัด มีโรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูปสินค้าท่ีสามารถรองรับวัตถุดิบในพ้ืนท่ีและจากแหล่งอ่ืน 

จังหวัดราชบุรี 

๑) โครงสร้างพื้นที่มีการเชื่อมโยงไปสู่ภาคใต้ 

๒) ตลาดกลางสินค้าเกษตร ที่มีความสามารถในการ
กระจายสินค้าไปสู่ภาคต่าง ๆ ได้ 

๓) แนวโน้มการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อการแปรรูปทางการเกษตร ประกอบกับ ความโดดเด่น
ในสินค้าทางการเกษตรที่สามารถพัฒนามาตรฐานเพื่อการ
ส่งออกได้ เช่น สุกร มะพร้าวน้ าหอม กล้วยไม้ เป็นต้น 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑) โครงสร้างพื้นที่ เอื้อต่อการเช่ือมโยงเส้นทาง
การค้า การลงทุน สู่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออก 

๒) สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ท่ีสามารถรองรับการ
แข่งขันในระดับประเทศ ระดับนานาชาติได้ 



 
 

๗๖ 
 

ทรัพยากรดิน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีที่ดินส าหรับใช้ประโยชน์ ๒๐.๑๓ ล้านไร่ ใช้เพ่ือ
การเกษตร ๘.๕๘ ล้านไร่ ซึ่งพบว่าพ้ืนที่ส าหรับใช้เพ่ือการเกษตรลดลงทุกปีแม้ในอัตราส่วนไม่มากนัก แต่ในอนาคต
น่าเป็นห่วง เพ่ือชุมชนผู้คนขยายตัวเข้าอยู่อาศัยในเขตกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรีซึ่งวัดปริมาณแล้วใกล้กรุงเทพมหานคร หากมีการพัฒนาโลจิสติกส์
และระบบรางสมบูรณ์แบบ ผู้คนจะมาอาศัยในบริเวณพ้ืนที่เหล่านี้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  จะเข้ามา
รุกรานพ้ืนที่ทางการเกษตรให้ลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ในขณะเดียวกันสภาพดินในพ้ืนที่การเกษตรของ
กลุ่มจังหวัดเริ่มมีความเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีอย่างรุนแรง มีปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว เนื่องจากบางพ้ืนที่
น้ าทะเลเริ่มไหลเข้ามาแทนที่น้ าจืดและน้ ากร่อย บริเวณอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ทรัพยากรป่าไม้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น ๐.๖๗ ล้านไร่ มีพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ ๑๑.๗๕ ล้านไร่ โดยมีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ส่วนจังหวัดนครปฐมไม่มี
พ้ืนที่ป่าไม้ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกเพ่ือใช้ท าการเกษตร และยังมีบุกรุกเพ่ือการสร้าง 
รีสอร์ท และที่พักอาศัยด้วย ดังนั้น ด้านทรัพยากรป่าไม้จึงควรมีการป้องปรามไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิม และควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพ่ิมปริมาณป่าไม้ให้มากข้ึนในอนาคตด้วย ๑๑๙ สิ่งแวดล้อม จากสภาพภูมิอากาศของ
โลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ได้ส่งผลกรทบต่อปริมาณน้ าฝนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดปกติ ก่อให้เกิดอุทกภัย ภัยแล้ง 
และระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น และเกิดมลพิษทางอากาศ โดยสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากการ
เติบโตของชุมชนเมือง การขยายอุตสาหกรรม และการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเกษตร ส่งผลกระทบเสียหาย
ต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

มลพิษทางอากาศ ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ยังไม่มีปัญหาด้านมลพิษทาง
อากาศ โดยกรมควบคุมมลพิษพบว่าปริมาณฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อสงสัยของประชาชน  
ในจังหวัดราชบุรีในเรื่องฝุ่นละอองจากโรงไฟฟ้าราชบุรี ว่ามีการปล่อยมลพิษก่อให้เกิดผลร้ายต่อประชาชน  
ที่ได้รับมลพิษ ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์โดยหลักทางวิทยาศาสตร์ในโอกาสต่อไป 

คุณภาพแหล่งน้ า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีแหล่งน้ าส าคัญที่ไหลผ่านจังหวัด และชุมชน 
ในเขตกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยแม่น้ าสองสายด้วยกัน คือแม่น้ าแม่กลองและคูคลองสาขาไหลจากจังหวัด
กาญจนบุรีผ่านจังหวัดราชบุรีออกสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรสงครามความยาวประมาณ ๑๓๕ กม. และแม่น้ าท่าจีน
ไหลจากจังหวัดชัยนาทผ่านจังหวัดนครปฐมไปลงทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร ความยาวประมาณ ๒๓๕ กม. 
จากการสุ่มตรวจวัดค่าน้ าของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าแม่น้ าทั้งสองสาขาซึ่งบางแห่งวิกฤตขึ้น น้ าเน่าเสียต้องเร่งแก้ไข
โดยเร่งด่วน เพราะแม่น้ าทั้งสองสายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ส าคัญทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรม การบริการและ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จากการส ารวจ
ปริมาณขยะของกลุ่มจังหวัดที่ประกอบไปด้วยจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี พบว่า   
มีปริมาณขยะ ๘๖๕.๕ ตันต่อวัน แต่สามารถน าขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ได้เพียง ๑๑๕.๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ 



 
 

๗๗ 
 

๑๓.๓ ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัด จึงเกิดปัญหาขยะล้นเมืองขึ้น และยังพบว่าการจัดการขยะมูลฝอย 
ในกลุ่มจังหวัด ยังไม่สามารถจัดเก็บได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาลมีการเทกองพ้ืน ฝังกลบเป็นครั้งคราว ไม่มีการ  
คัดแยกขยะโดยมอบภารกิจส าคัญในการก าจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งน่าจะเกินก าลัง
ความสามารถของท้องถิ่นที่จะด าเนินการได้ เพราะจ านวนขยะมากเป็นปัญหาเรื่องขยะตกค้างอันจะน ามา  
ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

สถานการณ์ภัยพิบัติ 

ไฟฟ้า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีไฟฟ้าเกิดข้ึน ๑,๑๘๗ ครัง้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่เมื่อดูข้อมูล
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔/๒๕๕๓/๒๕๕๒ พบว่า จ านวนไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ซึ่งต้องบริหารจัดการให้เกิดไฟฟ้าน้อย
ที่สุดเพราะเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลต่อระบบภูมิศาสตร์ตลอดจนควันพิษที่ก่อให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บของประชากรในพ้ืนที่ 

อุทกภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ไม่มีอุทกภัยรุนแรงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประชาชนและพืชผลทางการเกษตร เว้นแต่อุทกภัยใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง  
แต่โดยปกติท่ัวไปในปีก่อนนั้น และหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่มีอุทกภัยที่รุนแรงแต่ประการใด 

ภัยแล้ง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเกือบทุกปี แม้ปีที่มีน้ าท่วมฝน
ตกมากแต่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ยังประสบภัยแล้งขาดน้ าดิบน้ าใช้ และน้ า  
เพ่ือการเกษตรในบางพ้ืนที่อยู่เสมอ โดยมิได้เกิดภัยแล้งทั่วทั้งจังหวัดภายในกลุ่ม แต่จะ เกิดเฉพาะพ้ืนที่ เช่น 
ราชบุรี จะเกิดภัยแล้งมากท่ีอ าเภอสวนผึ้ง และจอมบึง เป็นต้น 
  



 
 

๗๘ 
 

๔.๑.๓ แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  
ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะท าให้การแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอของบประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัดต่อไป 

ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วม  
ในการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่แผนงาน/ โครงการ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่น าร่อง กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๐ คน จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ ประเด็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และร่วมกันระดมความคิดเห็น
เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการร่วมกัน และเป็นระบบ เพ่ือสามารถน าไปประกอบการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าคัญที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  
มีทั้งสิ้น ๕ ประเด็น ได้แก่ การท่องเที่ยว เกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ ขยะมูลฝอย ป่าไม้ และทรัพยากร
น้ า/คุณภาพน้ า/น้ าท่วม-น้ าแล้ง และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและ 
ได้คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญที่สุดเพ่ือน ามาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน ซึ่งประเด็นที่ได้รับ
การจัดล าดับความส าคัญเป็น ๓ ล าดับแรก คือ ทรัพยากรน้ า/คุณภาพน้ า/น้ าท่วม-น้ าแล้ง (ร้อยละ ๔๑) ขยะมูลฝอย 
(ร้อยละ ๓๑) และเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ ๑๙) ตามล าดับ ส าหรับประเด็นด้านอ่ืนๆ คือ 
ป่าไม้ (ร้อยละ ๘) การท่องเที่ยว (ร้อยละ ๗) จากนั้นได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ที่มีการบูรณาการร่วมกัน และเป็นระบบ ใน ๓ ประเด็นที่ได้รับการจัดล าดับความส าคัญสูงสุด เพ่ือสามารถ
น าไปประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังมีผลการประชุมระดมความคิดเห็น
เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการ ดังนี้ 

 

 



 
 

๗๙ 
 

 

     

     
 
รูปที่ ๔-๙ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่

แผนงาน/ โครงการ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่น าร่อง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  
ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 



 
 

๘๐ 
 

     

     

     

     
 

รูปที่ ๔-๙ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่
แผนงาน/ โครงการ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่น าร่อง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  

ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม (ต่อ) 



 
 

๘๑ 
 

 

ตัวอย่างที่ ๑   แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า คุณภาพน้ า และปัญหาน้ าท่วม-น้ าแล้ง 

ขั้นตอนที่  ๑  น าแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เก่ียวข้องภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มาเป็นกรอบเพื่อการจัดท าแผนงาน/โครงการ 

 
การจัดเตรียมแผนงานจัดการทรัพยากรน้ า คุณภาพน้ า และปัญหาน้ าท่วม-น้ าแล้ง ส าหรับจังหวัด

...........................  โดยน ามาจาก แผนงานที่ ๑.๑.๒ ทรัพยากรน้ า/น้ าบาดาล แผนงานที่ ๒.๑.๒ การจัดการ 
น้ าเสีย และแผนงานที่ ๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ตัวอย่าง- 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด และ 
การบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นให้แก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้ครัวเรือน ชุมชน มีระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก หรือมีการติดตั้ง 
ถังดักไขมัน รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการติดตั้งและเดินระบบบ าบัด
น้ าเสีย รวมทั้งเร่งรัดหาแนวทางการพัฒนากลไกและระบบการติดตาม ตรวจสอบแหล่งก าเนิดน้ าเสีย 

ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากน้ าเสีย และการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด มาใช้ประโยชน์ 

ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ า ทางระบายน้ า ตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม ล าน้ าที่ตื้นเขิน โดย
ปรับปรุงทางระบายน้ า และขจัดสิ่งกีดขวาง ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของ 
แหล่งน้ า จัดระบบชลประทานให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ า   

ส ารวจพื้นที่กักเก็บน้ าผิวดินที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บ
น้ าเป็นแก้มลิง ส าหรับไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค การส ารวจ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล 

พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพืน้ที่เสี่ยง 



 
 

๘๒ 
 

 

ขั้นตอนที่ ๒   จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือ 

ประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน 

การลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการลด
น้ าเสียให้แก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิต
พลังงานจากน้ าเสีย และการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด มาใช้
ประโยชน์ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย โดยการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ครัวเรือน 
ชุมชน มีระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี  
การติดตั้งระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย เร่งรัดหาแนวทางการพัฒนากลไกและระบบการติดตาม 
ตรวจสอบแหล่งก าเนิดน้ าเสีย รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญเพ่ือรองรับการควบคุมและ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 

การฟื้นฟู และพัฒนาทางระบายน้ า (ที่มีอยู่เดิม/ธรรมชาติ) แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม และล าน้ าที่ตื้นเขิน  
โดยปรับปรุงทางระบายน้ า และขจัดสิ่งกีดขวาง ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของ  
แหล่งน้ า รวมถึงปรับปรุงคันกั้นน้ า ฝายทดน้ า และประตูระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ า จัดระบบ
ชลประทานให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ า และบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการสร้าง 
สิ่งกีดขวางทางน้ า 

การส ารวจและพัฒนาพื้นที่กักเก็บน้ าผิวดิน ที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใน
การกักเก็บน้ าเป็นแก้มลิง รวมถึงจัดท าแผนที่แหล่งน้ าชุมชนส าหรับไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยใช้พ้ืนที่
สาธารณะของชุมชนให้เป็นแหล่งน้ าชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งรองรับน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วม หรือเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ า พร้อมจัดท าแผนที่แหล่งน้ าผิวดินของชุมชน เพ่ือวางแผนการต่อเชื่อมแหล่งน้ าอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ ให้สามารถระบายน้ าในช่วงภาวะวิกฤติ  และการส ารวจ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าบาดาล 

การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง   โดยการ
จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพรองรับ เพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ
ความเสี่ยง 

 

 

 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๘๓ 
 

 
รูปที่ ๔- ๑๐ แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า คุณภาพน้ า และปัญหาน้ าท่วม-น้ าแล้ง



 
 

๘๔ 
 

ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าสรุปสาระส าคัญของแผนงาน  

แผนงาน    แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า คุณภาพน้ า และปัญหาน้ าท่วม-น้ าแล้ง  

พ้ืนที่ด าเนินการ   จังหวัด........................../กลุม่จังหวัด............     

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม/ภัยแล้งในจังหวัด.......................... 

สรุปสาระส าคัญ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบ 

เง่ือนไขที่ส าคัญ 

เป้าหมายรวม 

• จังหวัด/กลุม่จังหวัด ..............สามารถ
ป้องกันและบ าบัดน้ าเสียทีเ่กิดขึ้นได้ 

• จังหวัด..........................มีความสามารถ
ในการรับมือกับสถานการณ์น้ าท่วม/ 
ภัยแล้งได ้

 
- คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่  
 ดีขึ้น  
- มูลค่าความเสียหายจาก
 ภัยน้ าท่วม/ภัยแล้งลดลง 
- จิตส านึกและความตระหนัก

ของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 
- ข้อมูลทางสถิต ิ
- แบบสอบถาม/ส ารวจ 

 
- นโยบายของประเทศ

และจังหวัด 
- งบประมาณ 
- การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ 

• เพื่อป้องกันและรักษาคณุภาพน้ า 

• เพื่อให้มีแผนการป้องกันน้ าท่วม/ 
ภัยแล้ง ที่มีประสิทธิภาพค านึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชน และ
ความเสยีหายอื่นๆ 

   

ผลผลิต 
๑. ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นไดร้ับการ

บ าบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. แม่น้ า ล าคลองไดร้ับการปรับปรุง 

และมีการระบายน้ าท่ีด ี
๓. มีแหล่งกักเก็บน้ าส าหรบัการอุปโภค

และบรโิภคส าหรับชุมชนอย่าง
เพียงพอ 

๔. มีมาตรการป้องกันและบรรเทา
ความเสยีหายจากน้ าท่วม/ภัยแล้งที่
ชัดเจน 
 

 
๑. ร้อยละของปรมิาณ 

น้ าเสียทีไ่ด้รับการบ าบดั 
๒. คุณภาพน้ าดีขึ้นร้อยละ...../

ปริมาณน้ าเสียลดลง 
ร้อยละ.... 

๓. พื้นที่ท่ีถูกน้ าท่วมในฤดูน้ า
หลาก/ (ลดลง) 

๔. พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง (ลดลง) 

๕. มีแผนการปรับตัวและรับมือ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 
มีระบบเตือนภัยจากภัย
ธรรมชาติ และมีแผนท่ีเสี่ยง
ภัยจากภยัธรรมชาต ิ

 
๑. นโยบาย/แผนด้าน 
  การป้องกัน/บ าบัดน้ าเสีย 
๒. ข้อมูลทางสถติ ิ
๓. แบบสอบถามและรายงาน
 การส ารวจ/รวบรวมข้อมลู 
๔. รายงานการป้องกันและ
 ความเสยีหายจากน้ าท่วม/
 ภัยแล้ง 
๕. รายงานเรื่องการขาด
  แคลนน้ าใช้อุปโภค-บรโิภค 
๖. รายงานความเสียหายจาก
  ภัยธรรมชาต ิ

 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๘๕ 
 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รวมงบ 
(หน่วย :  
ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ ลักษณะ
โครงการ 

๒๕
๖๒

 

๒๕
๖๓

 

๒๕
๖๔

 

งบ
แผ่

นด
ิน 

งบ
จัง

หว
ัด 

งบ
 อ

ปท
. 

งบ
อื่น

ๆ 

ต่อ 
เนื่อง 

ใหม ่

๑. การลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 
          

 

๒. การเพิม่ประสิทธิภาพการรวบรวม       
และบ าบดัน้ าเสีย           

 

๓. การฟื้นฟู และพัฒนาทางระบายน้ า  
    (ท่ีมีอยู่เดิม/ธรรมชาติ)          

 

๔. การส ารวจและพัฒนาพ้ืนท่ีกักเก็ก 
น้ าผิวดิน          

 

๕. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทาง
 ธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง 

         

 

  

-ตัวอย่าง- 



 
 

๘๖ 
 

ขั้นตอนที่ ๔  จัดท ารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ 

โครงการที่ ๑.๑ การลดการเกดิน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 
๑. ช่ือแผนงาน แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า คณุภาพน้ า และปญัหาน้ าท่วม-น้ าแลง้ 
๒. ช่ือโครงการ การลดการเกดิน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ  การปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า ล าคลองสาธารณะ โดยไม่ผ่านกระบวนการบ าบัดท าให้
คุณภาพแหล่งน้ าที่ส าคัญซึ่งไหลผ่านจังหวัด............ /ชุมชนในเขตกลุ่มจังหวัด.........  
เน่าเสียจนอยู่ในระดับวิกฤต ส่งผลกระทบใหป้ระชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น จึงควร
มีการป้องกันและบ าบัดน้ าเสียที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ที่มีบทบาท
หน้าที่ส าคัญในการดูแลป้องกัน และบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งบางคนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ด้วยเหตุนี้ 
เพื่อเป็นการลดการเกิดและการปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าสู่สาธารณะ และส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในชุมชน จึงจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ 
เช่น การจัดท าถังดักไขมันเพื่อบ าบัดน้ าเสียชุมชนเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ การฝึกอบรมเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยท าให้เกิด
ความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการน าน้ าเสียและน้ าเสียที่บ าบัด
แล้วมาใช้ประโยชน์ใหม ่เป็นต้น 

๗. ความสอดคล้องกับ
 นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของ โครงการ เพื่อป้องกันและลดการปล่อยน้ าเสยี ณ จุดก าเนดิลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วมแก่ชุมชนในการเฝ้าระวังและบ าบัดน้ าเสียชุมชนในเบือ้งต้น   

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. ปริมาณน้ าเสียลดลงร้อยละ........ 
๒. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้น 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เช่น ประกาศเสียงตามสายทางวิทยุกระจายเสียง  
 ติดป้ายประกาศ จัดงานเทศกาลวันส าคัญต่างๆ การสอดแทรกเป็นวาระในการประชุม
 ต่างๆ  เป็นต้น  
๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องต่างๆ กับคนในชุมชน ร้านอาหาร และอาคาร เช่น  
 การประหยัดน้ าและการใช้น้ าอย่างคุ้มค่า การท าถังดักไขมัน จัดค่ายเยาวชน 
 เฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพน้ า การใช้ประโยชน์จากน้ าเสีย ที่บ าบัดแล้ว เป็นต้น  
๓. ส่งเสริมการน าน้ าเสียและน้ าเสียที่บ าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ เป็นการน าน้ าเสียที่มี
 คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพจาก  
 น้ าเสีย เป็นต้น 
๔. ตรวจวัดและติดตามประเมินผลคุณภาพน้ า 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๘๗ 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ประชาสมัพันธ์ รณรงค์     
๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ กับคนในชุมชน 
 ร้านอาหาร และอาคาร  

   

๓. ส่งเสริมการน าน้ าเสียและน้ าเสียทีบ่ าบัดแล้วมาใช้
 ประโยชน์เป็นการน าน้ าเสียทีม่ีคณุสมบัติและปรมิาณ
 ที่เหมาะสมไปใช้ ประโยชน ์

   

๔. ตรวจวัดและตดิตามประเมินผลคณุภาพน้ า 
 

   

 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

๑. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ประชาสมัพันธ์ รณรงค ์
 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ กับคนในชุมชน 
ร้านอาหาร และอาคาร  

 แผ่นดิน/
จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

๓. ส่งเสริมการน าน้ าเสียและน้ าเสียทีบ่ าบัดแล้วมา
ใช้ประโยชน์ เป็นการน าน้ าเสยีที่มคีุณสมบัติและ
ปริมาณที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน ์

 แผ่นดิน/
จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

๔. ตรวจวัดและตดิตามประเมินผลคณุภาพน้ า  แผ่นดิน/
จังหวัด/ อปท./
เอกชน/.....  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ 
   บ าบัดน้ าเสียชุมชนข้ันต้นอยา่งถูกวิธี 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เกิดการท างาน 
          ร่วมกันอย่างบูรณาการ 

 
 

 

 

 

 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๘๘ 
 

 โครงการที่ ๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  

๑. ช่ือแผนงาน แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า คณุภาพน้ า และปญัหาน้ าท่วม-น้ าแลง้ 
๒. ช่ือโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ การเพิ่มขึ้นของประชากร อีกทั้ งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ท า ให้ เกิด 
ความต้องการใช้น้ าในปริมาณมากขึ้นท้ังการอุปโภคและการบริโภค ทั้งภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวก่อให้เกิดปริมาณน้ าเสียเพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการบ าบัด
ที่ถูกวิธีก่อนปล่อยสู่สาธารณะ ไม่มีการควบคุม ก ากับดูแลแหล่งก าเนิดน้ าเสีย หรือ
ติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ าจะเกิดปัญหาคุณภาพแหล่งน้ าสาธารณะต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน จากข้อมูลสถิติคุณภาพแหลง่น้ าปี พ.ศ. ........... ถึง พ.ศ. .............ที่วัดได้อยู่ใน
เกณฑ์........ (จากปริมาณน้ าเสียชุมชนที่เกิดขึ้น ........... ลบ.ม. ต่อวัน แต่สามารถบ าบัด
ได้............. ลบ.ม.ต่อวัน) อีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานเนื่องมาจากไม่มีระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการควบคุม ก ากับดูแลแหล่งก าเนิดน้ าเสยี ดูแลระบบ
รวบรวมและระบบบ าบัด จึงควรผลักดันให้มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม 
รวมทั้งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

๗. ความสอดคล้องกับ 
นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะดีขึ้น  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพบคุลากรที่เกีย่วข้อง 
๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. ปริมาณน้ าเสียลดลง 

๒. คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินดีขึ้นจากปฐีาน 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้น 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. ส ารวจและรวบรวมข้อมลูให้เป็นปจัจุบัน เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลู 
๒. ควบคุม ก ากับดูแลแหล่งก าเนดิน้ าเสีย/ติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ า 
๓.  ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการน้ าเสียของพื้นที่ (FS/DD) เพื่อ   

เตรียมความพร้อมในการของบประมาณในช่องทางต่างๆ 
๔. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดการเลือกทางเลือกที่เหมาะในการจดัการน้ าเสียในพ้ืนท่ี เช่น  
การรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงค่ารวบรวมและบ าบดัน้ าเสียจะเกิดขึ้น เป็นต้น 

๕. จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 
 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๘๙ 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ส ารวจและรวบรวมข้อมลู/พัฒนาระบบฐานข้อมลู    
๒. ควบคุมก ากับดูแลแหล่งก าเนิดน้ าเสีย/ติดตาม

ตรวจวัดคณุภาพน้ า 
   

๓. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบ 
การจัดการน้ าเสียของพื้นที่ (FS/DD) 

   

๔. จัดรับฟังความคดิเห็นของประชาชน    
๕. จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   

 
๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. ส ารวจและรวบรวมข้อมลู/พัฒนา
ระบบฐานข้อมลู 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

๒. ควบคุมก ากับดูแลแหล่งก าเนิดน้ า
เสีย/ติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ า 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๓. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบการจัดการน้ าเสียของพื้นที่ 
(FS/DD) 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๔. จัดรับฟังความคดิเห็นของประชาชน  แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๕. จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 แผ่นดิน/จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนในชุมชน 

 ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๙๐ 
 

โครงการที่ ๑.๓ การฟื้นฟู/พัฒนาทางระบายน้ า (ที่มีอยู่เดิม/ธรรมชาติ) 

๑. ช่ือแผนงาน แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า คณุภาพน้ า และปญัหาน้ าท่วม-น้ าแลง้ 
๒. ช่ือโครงการ การฟื้นฟู/พัฒนาทางระบายน้ า (ที่มีอยู่เดิม/ธรรมชาติ) 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ ในช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมา  พื้นที่ ..........อ าเภอของจังหวัด............. ประสบกับ
ปัญหาน้ าท่วมขัง ระบายน้ าไม่ทัน ท าให้ประชาชนได้รับมีความเดือดร้อนจากการเกิด 
น้ าท่วมขัง ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจและด าเนินการขจัดสิ่งกีดขวาง/ขุดลอกคลองเพื่อ
ระบายน้ าให้ไหลลงสู่แหล่งกักเก็บน้ า หรือแม่น้ าให้เร็วที่สุด รวมทั้งด าเนินการปรับปรุง
ตลิ่งและคั้นกั้นน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

๗. ความสอดคล้องกับ 
นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงทางระบายน้ า ให้น้ าไหลลงสู่แม่น้ า แหล่งกักเก็บน้ า ได้รวดเร็ว ไม่เกิด 
การท่วมขังให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. พื้นที่ท่ีถูกน้ าท่วม (ลดลง) 
๒. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัผลกระทบจากน้ าท่วม (ลดลง) 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. ส ารวจ ปรบัปรุงทางระบายน้ า/ ขจัดสิ่งกีดขวาง   
๒. ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้ า  
๓. บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การระบายน้ า 
๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. ส ารวจ ปรับปรุงทางระบายน้ า/ ขจัดสิ่งกีดขวาง     
๒. ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้ า    
๓. บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการสรา้งสิ่งกีดขวางทางน้ า     

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
๑. ส ารวจ ปรับปรุงทางระบายน้ า/ 
 ขจัดสิ่งกีดขวาง 

 แผ่นดิน/จังหวัด/  
อปท./เอกชน/..... 

๒. ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้ า  แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๓. บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ม ี
    การสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ า 

  

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............  

-ตัวอย่าง- 



 
 

๙๑ 
 

โครงการที่ ๑.๔ การส ารวจและพัฒนาพ้ืนที่กักเก็บน้ าผิวดิน 

๑. ช่ือแผนงาน แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า คณุภาพน้ า และปญัหาน้ าท่วม-น้ าแลง้ 
๒. ช่ือโครงการ การส ารวจและพัฒนาพ้ืนท่ีกักเก็บน้ าผิวดิน 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ ในช่วงฤดูแล้งของปีที่ผ่านมา  พื้นที่ ..........อ าเภอของจังหวัด.... ......... ประสบกับ
ปัญหาภัยแล้ง ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า ดังนั้นจึงต้อง
จัดให้มีสถานที่เก็บกักน้ าตามจุดต่างๆ เพื่อท าหน้าที่เป็นบึงพักน้ าให้ฤดูน้ าหลาก  
โดยรองรับน้ าฝน ฉะนั้นเมื่อฝนตกน้ าฝนจึงไหลลงสู่ทางระบายน้ า และถูกขังไว้ในพื้นที่ 
กักเก็บน้ า หากมีปริมาณน้ ามากจะรอเวลาให้คลองต่างๆ ซึ่งเป็นทางระบายน้ าหลักพร่อง
น้ าพอจะรับน้ าได้จึงค่อยๆ ระบายน้ าลงเป็นการช่วยลดปัญหาน้ าท่วมขังได้ในระดับหนึ่ง 
และควรให้มีการขุดสระในพื้นที่ไว้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อท าการเกษตรในหน้าแล้ง 
ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรได้อีกด้วย 

๗.  ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   และแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ า ให้ประชาชนในจังหวัดมีน้ าใช้ในหน้าแล้งอย่างพอเพียง 
๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง (ลดลง) 

๒. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัผลกระทบจากภัยแล้ง (ลดลง) 
๑๐. วิธีด าเนินการ 

๑. ส ารวจพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพกักเกบ็น้ า จัดท าแหล่งกักเก็บน้ า และจัดท าแผนที่เชื่อมโยง
แหล่งกักเก็บน้ า 

๒. ปรับปรุงพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพเป็นแก้มลิงของชุมชน เพื่อใช้รองรับน้ าในหน้าฝนและ 
กักเก็บน้ าในหน้าแล้ง 

 
๑๑. แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ส ารวจพื้นท่ีที่มีศักยภาพกักเกบ็น้ า จัดท าแหล่ง 
    กักเก็บน้ า  

   

๒. จัดท าแผนท่ีเชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน้ า    
๓. ปรับปรุงพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพเป็นแก้มลิงของชุมชน     

-ตัวอย่าง- 



 
 

๙๒ 
 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

๑. ส ารวจพื้นท่ีที่มีศักยภาพกักเกบ็น้ า 
 จัดท าแหล่งกักเก็บน้ า และจดัท า
 แผนที่เชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน้ า 

 แผ่นดิน/จังหวัด/  
อปท./เอกชน/..... 

๒. จัดท าแผนท่ีเชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน้ า  แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๓. ปรับปรุงพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพเป็น 
    แก้มลิงของชุมชน 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/.....  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๙๓ 
 

โครงการที่ ๑.๕ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง  

๑.  ช่ือแผนงาน แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า คณุภาพน้ า และปญัหาน้ าท่วม-น้ าแลง้ 

๒. ช่ือโครงการ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง 

๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 

๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ ปัจจุบันการเกิดภัยธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สร้างความเสียหาย

แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

พื้นที่ของจังหวัด..................... ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม ดินถล่ม เป็นประจ าทุกๆ ปี 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ หน่วยงานสนับสนุน          จึงเห็นควรหาแนวทาง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงลดและบรรเทาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยการจัดให้มีการ

จัดท าแผนบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยจากภัย

ธรรมชาติ  และการพัฒนาระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ   

๗.  ความสอดคล้องกับ 

 นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และแผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดและบรรเทาความสญูเสยีทีจ่ะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาต ิ

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. มีแผนการปรับตัวและรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  

๒. มีระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ และ 

๓. มีแผนท่ีเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาต ิ

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. จัดท าแผนการปรับตัวและรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ด าเนินการศึกษาและ 

จัดท าแผนฯ เผยแพร่ให้ชุมชนไดร้บัทราบและปฏิบัติ และจดัให้มีการฝึกอบรม  

๒. พัฒนาระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการพยากรณ์และ

การเผยแพร่ข้อมลูเตือนภัย รวมทัง้เสริมสร้างกระบวนการและวิธีการเตือนภยั 

๓. จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ ด าเนินการส ารวจรวบรวมข้อมูล อาทิ 

เส้นทางน้ า/แหล่งน้ าชุมชนเพื่อจัดท าแผนท่ีเสี่ยงภัยระดับชุมชน 

๔. จัดท าปฏิทินเพาะปลูก รวบรวมขอ้มูลทางภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นและ

จัดท าปฏิทินเพาะปลูก เพื่อลดความเสยีหาย 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๙๔ 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จัดท าแผนการปรับตัวและรับมือผลกระทบฯ     

๒. พัฒนาระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ    

๓. จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ/

เส้นทางน้ า/แหล่งน้ าระดับชุมชน 

   

๔. จัดท าปฏิทินเพาะปลูก    
 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

๑. จัดท าแผนการปรับตัวและรับมือฯ  แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๒. พัฒนาระบบเตือนภัย  
 

แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๓. จัดท าแผนที่เสี่ยงภัย/เส้นทางน้ า/
แหล่งน้ าระดับชุมชน 

 
แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๔. จัดท าปฏิทินเพาะปลูก  
แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/.....  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............  

 

 

  

-ตัวอย่าง- 



 
 

๙๕ 
 

ตัวอย่างที่ ๒    แผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
 

ขั้นตอนที่ ๑   พิจารณาแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย มาเป็นกรอบเพ่ือการจัดท า
แผนงาน/โครงการ  

โดยน ามาจากแผนงานที่ ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย แนวทางปฏิบัติข้อ 
๒.๑.๔.๑ – ๒.๑.๔.๑๙ 

ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ การลดขยะจากต้นทางตามหลักการ 
3R (Reduce, Recycle, Reuse) หรือการลด การรีไซเคิล และการน ากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมมาตรการให้มี
การคัดแยกขยะ  เพ่ือให้เกิดการน าวัสดุกลับมาใช้ซ้ า เร่งจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม พัฒนารูปแบบ 
การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดความคุ้มค่า ลดปริมาณขยะ และเตรียมสถานที่ก าจัดขยะขั้นสุดท้าย 

 

ขั้นตอนที่ ๒ จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการที่จะด าเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภท 

       เดียวกันเข้าด้วยกัน 

ต้นทาง ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยงดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่
ย่อยสลายได้ยาก สนับสนุนและส่งเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste) 

กลางทาง (๑) พัฒนาระบบการเก็บขนและรวบรวมขยะให้มีประสิทธิภาพ และ (๒) ผลักดันให้ผู้ผลิต
และผู้จ าหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสีย
อันตรายชุมชนให้มีการจัดการที่ถูกวิธี 

ปลายทาง (๑) เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (๒) พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ 
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และ (๓) สนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาในพื้นที่ และศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของเสียอันตราย (๑) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และ (๒) ติดตามและเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายและสารอันตรายในสิ่งแวดล้อม  

 
  

  

-ตัวอย่าง- 



 
 

๙๖ 
 

  

รูปที่ ๔-๑๑  แผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 



 
 

๙๗ 
 

ขั้นตอนที่ ๓ สรุปสาระส าคัญของแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
แผนงาน    การจัดการขยะชุมชน   
พื้นที่ด าเนินการ   จงัหวัด........................../กลุ่มจังหวัด............     
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในพืน้ที่ นักเรียน ร้านรับซื้อของเก่า ซาเล้ง    
 

สรุปสาระส าคัญ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ เง่ือนไขที่ส าคัญ 

เป้าหมายรวม 
การใช้ประโยชน์จากวัสดุและทรัพยากร
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเกิดของเสีย
น้อยลง 

 
๑. ปริมาณขยะที่เกดิขึ้น

ต่อมูลค่าผลติภณัฑ์
จังหวัด (GPP) (ลดลง) 

๒. อัตราการเกิดขยะต่อ
จ านวนประชากร 
(ลดลง) 

 
- ระบบการจดสถิต ิ
- ฐานข้อมูลประชากร  
- ฐานข้อมูล GPP 

 
- งบประมาณ 
- การมีส่วนร่วม

และการยอมรับ
ของประชาชน 

- ศักยภาพของ
บุคลากร 

วัตถุประสงค ์
ให้มีการใช้วัสดุและทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าเกิดของเสียน้อยและสามารถ
จัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามหลกั
วิชาการ 

 
 

 
 

 
 

ผลผลิต 
๑. ปริมาณขยะที่เกดิขึ้นลดลง 
๒. มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุและ  

ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
๓. ขยะไดร้ับการจัดการอย่างถูกต้อง  

ตามหลักวิชาการ 
 
 

 
๑. ปริมาณของขยะที่

เกิดขึ้น (ลดลง) 
๒. ปริมาณขยะที่น า

กลับมาใช้ใหม่ (เพิ่มขึ้น) 
๓. ร้อยละของปรมิาณขยะ

มูลฝอยที่ไดร้ับการ
จัดการถูกหลักวิชาการ 
(เพิ่มขึ้น) 

 
๑. ระบบการจดสถิต ิ
๒. สถิติจากร้านรับซื้อของเก่า  

และปรมิาณการคดัแยกที่     
สถานท่ีก าจัดขยะ 

๓. ข้อมูลสถิตปิริมาณขยะเหลือ  
ทิ้งขั้นสุดท้ายที่น าไปก าจดั  
อย่างถูกหลักวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๙๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รวมงบ 
(หน่วย :  
ล้านบาท) 
งบจังหวัด 

แหล่งงบประมาณ ลักษณะ
โครงการ 

๒๕
๖๔

 

๒๕
๖๓

 

งบ
แผ่

นด
ิน 

๒๕
๖๔

 

 

งบ
แผ่

นด
ิน 

งบ
จัง

หว
ัด 

๒๕
๖๔

 

 

๑. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจาก 
ต้นทาง 

          

๒. จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเก่า
ที่ก าจัดไม่ถูกหลักวิชาการ 

          

๓. พัฒนารูปแบบการจดัการขยะมลู
ฝอยชุมชนที่เหมาะสม และมคีวาม
คุ้มค่า 

          

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซาก
ผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

          

 
 
 

  

-ตัวอย่าง- 



 
 

๙๙ 
 

ขั้นตอนที่ ๔   จัดท ารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
โครงการที่ ๒.๑ การส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง 
๑. ช่ือแผนงาน การจัดการขยะ 
๒. ช่ือโครงการ การส่งเสริมการลดปรมิาณขยะจากต้นทาง 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. ................ .............. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของ................มีปริมาณเพิ่มมากขึ้ นอย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกับพื้นที่ส าหรับเป็นที่ตั้งของระบบก าจัดขยะมีไม่เพียงพอและมีปัญหาถูกต่อต้าน
จากชุมชน รวมถึงการเข้าไปใช้พื้นที่ป่า หรือพื้นที่สาธารณะ ก็มักก่อให้เกิดปัญหาการท าลาย
ระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวทางการจัดการเพื่อ
ลดปริมาณขยะจากต้นทาง จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็น 
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน   ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และประชาชน จัดท าโครงการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทางขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
ภาคประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และเพื่อให้สามารถน าไปสู่การจัดการขยะ 
รูปแบบใหม่ได้ต่อไป 

๗. ความสอดคล้องกับ 
   นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อสร้างความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการด าเนินการ 
คัดแยกขยะที่ต้นทางร่วมกับภาคประชาชน 

๒. ลดปรมิาณขยะที่จะน าไปสู่สถานท่ีก าจัดขยะขั้นสุดท้าย 
๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาระบบการคดัแยกขยะในพ้ืนท่ี 

๒. ร้อยละของปรมิาณขยะรไีซเคิล 
๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

และถ่ายทอดรูปแบบในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 

๒. รณรงค์ให้มีการหลีกเลี่ยงหรือเลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก และส่งเสรมิให้มีการใช้
ผลิตภณัฑ์จากวัสดุรไีซเคลิและบรรจุภณัฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยจัด
กิจกรรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องประกอบกับสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ท าความตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนถ่ินใน
การลดค่าบริการจัดการขยะให้กับตลาดหรือค่าเช่าแผงลอยท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๑๐๐ 
 

๓. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบการคัดแยกและเก็บขนขยะ
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การคัดแยกขยะอินทรยี์ที่แหล่งก าเนิดและ
จัดหาสถานท่ีเพื่อท าปุ๋ยหรือหมักแก๊สชีวภาพ และการคัดแยกขยะอนัตรายชุมชน
เพื่อน าไปก าจัดอยา่งถูกต้อง ฯลฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อร่วมกัน
จัดการขยะให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 

๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแนะน าและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เช่น วิธีการ
คัดแยกขยะแต่ละชนิดและช่วงเวลาจัดเก็บขยะแต่ละประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะน าไปจัดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สัดส่วนปริมาณขยะ 
แต่ละประเภทในพื้นที่ ตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล ฯลฯ 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
   

๒. รณรงค์ให้มีการหลีกเลี่ยงหรือเลิกใช้โฟมและ
ถุงพลาสติกและส่งเสรมิให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
จากวัสดรุีไซเคิล 

   

๓. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
พัฒนาระบบการคดัแยกและเก็บขนขยะ 

   

๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
๑. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แผ่นดิน/จังหวัด/ 

อปท./เอกชน/..... 
๒. รณรงค์ให้มีการหลีกเลี่ยงหรือ

เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
และส่งเสรมิให้มีการใช้
ผลิตภณัฑ์จากวัสดุรไีซเคลิ 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๓. ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบ
การคัดแยกและเก็บขนขยะ 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/.....  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลดภาระการจัดการ
         ปัญหาขยะที่ปลายทาง และประชาชนมีรายไดจ้ากการ 
         คัดแยกขยะ 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๑๐๑ 
 

โครงการที่ ๒.๒ การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเก่าที่ก าจัดไม่ถูกหลักวิชาการ 
๑. ช่ือแผนงาน การจัดการขยะ 
๒. ช่ือโครงการ การจัดการขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเก่าที่ก าจัดไม่ถูกหลักวิชาการ 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ สถานการณ์ขยะมูลฝอยตกค้างของ..............เป็นปัญหาวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน จากข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างกว่า ............ ตัน/ปี  
ถูกก าจัดทิ้งในบ่อฝังกลบขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการหรือเผาในที่โล่ง และมีการลักลอบ
น าไปทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง นอกจากนี้ สถานที่ก าจัดมูลฝอยสามารถรองรับ
ขยะได้อีกเพียง.....ปี รวมทั้งไม่สามารถหาพื้นที่ส าหรับเป็นที่ตั้งของระบบก าจัดขยะได้ 
เนื่องจากการต่อต้านของประชาชน ท าให้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสู่บรรยากาศด้วย  

หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน ภาคเอกชน และ
ประชาชน จัดท าโครงการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างเก่า เพื่อน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ให้สามารถรองรับขยะใหม่ในอนาคต รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับ 
ภาคประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะต่อไป 

๗. ความสอดคล้องกับ 
 นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อน าขยะมลูฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณขยะตกค้างสะสมเก่าที่มีการจัดการไม่ถูกหลกัวิชาการ 

๒. ศึกษาความเหมาะสมในการก าจดัขยะมูลตกค้างสะสมเก่าในสถานท่ีก าจัดขยะที่
ไม่ถูกหลักวิชาการ เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์และปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะให้
ถูกหลักวิชาการและสามารถรองรบัขยะใหม่ที่ผ่านการคัดแยกขยะแล้ว  

๓. ด าเนินการก าจัดขยะตกค้างสะสมเก่าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความ
คุ้มค่า เช่น ส่งไปเผาที่โรงปูนซีเมนต์ และการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse 
Derived fuel: RDF) ฯลฯ 

๔. ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะเก่าให้ถูกหลักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๑๐๒ 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณขยะตกค้างสะสมเก่าและ
ความเหมาะสมในการก าจดัให้ถูกหลักวิชาการ 

   

๒. ด าเนินการก าจัดขยะตกค้างสะสมเก่าให้หลัก
วิชาการและมคีวามคุ้มค่า 

   

๓. ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะเก่าให้ถูกหลักวิชาการ     
๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณขยะตกค้าง
สะสมเก่าและความเหมาะสมในการ
ก าจัดให้ถูกหลักวิชาการ 

 จังหวัด/อปท. 

๒. ด าเนินการก าจัดขยะตกค้างสะสมเก่า
ให้หลักวิชาการและมีความคุ้มค่า 

 จังหวัด/ เอกชน/..... 

๓. ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะเก่าให้ถูก
หลักวิชาการ 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./.....  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานท่ีรองรับ 
       การก าจัดขยะขั้นสดุท้าย 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

  

-ตัวอย่าง- 



 
 

๑๐๓ 
 

โครงการที่ ๒.๓ การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสม และมีความคุ้มค่า 
๑. ช่ือแผนงาน การจัดการขยะ 
๒. ช่ือโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเหมาะสม และมีความคุ้มค่า 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ สภาพปัญหาขยะมูลฝอยของ................มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ ....... ตัน/วัน เป็นขยะในพื้นที่......ตัน/วัน และนอก
พื้นท่ี ...... ตัน/วัน โดยสถานท่ีก าจัดขยะเดิมมีการจัดการขยะที่ยังไม่ถูกหลักวิชาการ 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศจากการเผาขยะ การปนเปื้อนของ
น้ าชะขยะลงสู่แหล่งน้ าหรือน้ าบาดาล และกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน อีกทั้งสามารถรองรับขยะได้อีกเพียง ..... ปี ดังนั้น จึงควรเตรียมการ
เพื่อรองรับการจัดการปัญหาขยะในอนาคต ตั้งแต่การศึกษารูปแบบการจัดการขยะ 
ที่ต้นทาง และศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที ่

หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน และประชาชน จัดท า
โครงการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมขอรับงบประมาณในช่องทางต่างๆ 

๗. ความสอดคล้องกับ 
    นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และสามารถรองรับการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เห็นด้วยกับผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ 
(FS/DD) เพื่อเตรียมความพร้อมในการของบประมาณในช่องทางต่างๆ  

๒. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดการเลือกทางเลือกที่ เหมาะสมต่อการจัดการขยะในพื้นที่ เช่น  
การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะ รวมถึงค่าก าจัดขยะที่จะ
เกิดขึ้น  

๓. จัดหาสถานท่ีที่เหมาะสมตามหลักวิชาการในการสร้างสถานท่ีก าจัดขยะ  
 
 
 
 

 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๑๐๔ 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ เพื่อของบประมาณ
ในช่องทางต่างๆ 

   

๒. จัดรับฟังความคดิเห็นของประชาชนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและการยอมรับร่วมกนั 

   

๓. จัดหาสถานท่ีที่เหมาะสมตามหลักวิชาการในการ
สร้างสถานท่ีก าจดัขยะ 

   

๔. เสนอขอรับงบประมาณในช่องทางต่างๆ     
๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบการจัดการขยะมลูฝอยของพื้นที่ 
เพื่อของบประมาณในช่องทางต่างๆ 

 อปท. 

๒. จัดรับฟังความคดิเห็นของประชาชน
เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ร่วมกัน 

 อปท. 

๓. จัดหาสถานท่ีที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการในการสร้างสถานท่ีก าจัดขยะ 

 อปท. 

๔. เสนอขอรับงบประมาณในช่องทาง
ต่างๆ 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
เอกชน/.....  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการขอรับ 
         การสนับสนุนงบประมาณระบบจัดการขยะมลูฝอย 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

  



 
 

๑๐๕ 
 

โครงการที่ ๒.๔ การเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการซากผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ช่ือแผนงาน การจัดการขยะ 
๒. ช่ือโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการซากผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ สถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณ

เพิ่มขึ้นจ านวนมาก และมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ช้ินใหม่อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะทิ้งขยะเหล่านี้ปะปนกับขยะทั่วไป หรือบางส่วนจะ
แยกขยะดังกล่าว และขายให้ผู้รับซื้อของเก่าซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังร้านรับซื้อของเก่าโดย
จะท าการคัดแยก เช่น การทุบ บด ตัด เผา ใช้สารเคมีละลาย เป็นต้น เพื่อเอาของมีค่า
บางชนิดไปขายต่อ เช่น ทองแดง ตะกั่ว เงิน ทอง เป็นต้น แต่เป็นการด าเนินการที่ไม่
ถูกหลักวิชาการ ก่อให้เกิดสารพิษทั้งสารเคมี โลหะหนักแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อม
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ ยังพบการลักลอบน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและต่างพื้นที่เข้ามาในพื้นที่จ านวนมาก ดังนั้น จึงควร
เตรียมการเพื่อรองรับการจัดการปัญหาในปัจจุบันและในอนาคตที่จะทวีความรุนแรงขึ้น  

หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน และประชาชน จัดท า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นการจัดการวัสดุและทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๗. ความสอดคล้องกับ 
    นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อให้มีการจัดการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

๒. เพื่อเป็นการจัดการวัสดุและทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้งในการ

จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๑๐๖ 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

   

๒. รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

   

๓. ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับร้านรับ
ซื้อของเก่าและซาเล้งในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

   

 
๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
เอกชน/..... 

๒. รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 จังหวัด/อปท./..... 

๓. ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้งในการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 จังหวัด/อปท./..... 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดปญัหาการปนเปื้อนจากขยะ

         อันตรายในสถานท่ีก าจัดขยะ 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

  

-ตัวอย่าง- 



 
 

๑๐๗ 
 

ตัวอย่างที่ ๓   แผนงานการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
 

ขั้นตอนที่ ๑    น าแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาจัดท าเป็นกรอบเพื่อการจัดท าแผนงาน/โครงการ 

การจัดเตรียมแผนงานการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ส าหรับจังหวัด.............................. โดยน ามาจาก 
แผนงานที่ ๓.๑.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนงานที่ ๓.๒.๑ การเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๒    จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการที่จะด าเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภท
เดียวกันเข้าด้วยกัน ในลักษณะองค์รวม 

ต้นน้ า การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร โดยการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการเกษตรที่เหมาะสม
กับชนิดของดินและพืช การเพ่ิมและปรับปรุงแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่เกษตรกรรม และการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและสัตว์ในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

กลางน้ า การพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การจัดท าพ้ืนที่ต้นแบบและวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้เพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้ 

ปลายน้ า การส่งเสริมสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรและตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมการใช้
ชีวิตประจ าวันในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนสินค้าติดฉลากสิ่งแวดล้อม 
และฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์  

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท า
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือจูงใจให้มีการท าการเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น พัฒนามาตรฐานสินค้าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับชนิดของดินและความต้องการสารอาหารของพืช พัฒนาเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีสารเคมีที่เป็นอันตรายในภาคการเกษตร และส ารวจและประกาศ
แนวเขตพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 

 

-ตัวอย่าง- 



 
 

๑๐๘ 
 

  
รูปที่ ๔-๑๒  แผนงานการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

 



 

๑๐๙ 
 

ขั้นตอนที่ ๓   สรุปสาระส าคัญของแผนงานการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

แผนงาน การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน        
พื้นที่ด าเนินการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด..........        
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด..........    
 

สรุปสาระส าคัญ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การตรวจสอบ 

เง่ือนไขที่ส าคัญ 

เป้าหมายรวม 
    จั งหวัด /กลุ่ มจั งหวัด
..........มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับ
การรั บรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี  
(GAP) ส าหรับพืชเพิ่มขึ้น มี
พื้นที่ เกษตรกรรมยั่ งยืน
เพิ่มขึ้น และเกษตรกรมี
สาร เคมีตกค้ าง ในเลือด
ลดลง 
 

 
- ร้อยละของจ านวนฟาร์ม 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ดี (GAP) ส าหรับพืช 
เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของพื้นที่
เกษตรกรรม ยั่งยืนเพิม่ขึ้น 
-  จ านวนเกษตรกรที่ มี
สารเคมีตกค้างในเลือดอยู่
ในระดับไม่ปลอดภัยลดลง 

 
- ข้อมูลทางสถิต ิ
 

 
นโยบายของประเทศ
และของจังหวัดให้
ความส าคญัต่อ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้มีการบริหารจัดการ 
ด้ าน เกษตรกรรมยั่ งยื น
อย่างเป็นองค์รวม 

 
จ านวนฟาร์มที่ได้รับการ
รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส า ห รั บ พื ช แ ล ะ พื้ น ที่
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

 
- แผนงานเกษตรกรรมยั่งยืน 
- แบบสอบถาม 

 

ผลผลิต 
๑. มีทรัพยากรทาง
การเกษตรที่ด ี
 
 
 
๒. บุคลากรภาคการเกษตร
ได้รับการพัฒนา 
 
 
 
 

 
๑. สภาพดินเหมาะสมต่อ 

การท าการเกษตร  
ปริมาณน้ าเพียงพอ และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพไม่ลดลง 

๒. เจ้าหน้าท่ีขอหน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร 
 มีความรู้ ความเข้าใจ  
 เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน 
 และเกษตรสมัยใหม ่
 

 
๑. แบบสอบถาม และ 
    รายงานการตรวจวดัทาง    
 วิทยาศาสตร ์
 
 
๒. แบบสอบถาม รายงาน
 จ านวนฟาร์มที่ได้รับการ
 รับรองมาตรฐาน GAP และ
 รายงานพื้นที่เกษตรกรรม ยั่งยืน 
 
 

 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๑๐ 
 

 
๓. ประชาชนตระหนักเรื่อง
 สิ่งแวดล้อมและ 
     ความปลอดภัยทาง
 อาหาร 
๔. เกษตรกร/ฟาร์มได้รับ
 การรับรองมาตรฐาน
 สินค้าเกษตรที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 และเกษตรกรสามารถ
 ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม
 จากสินค้าเกษตรที่เป็น
 มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 รวมทั้ งมี ช่องทางการ
 จ าหน่ายทีห่ลากหลาย 

 
๓. ประชาชนบรโิภคสินค้า 
 เกษตรที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 
๔.  จ านวนรายเกษตรกร/
 ฟาร์มที่ไดร้ับการรับรอง
 มาตรฐานเกษตรทีเ่ป็น
 มิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
 จ านวนตลาดรองรับ
 สินค้าเกษตรที่เป็นมติร
 กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

 
๓. รายงานจ านวนผู้บรโิภคและ
 ปริมาณการจ าหน่าย   
    สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม 
๔. รายงานการขึ้นทะเบียน
 เกษตรกร/ฟารม์ ท่ีไดร้ับ 
 การรับรองมาตรฐานเกษตร 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
รายงานจ านวนสถานท่ี
 จ าหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็น
 มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รวมงบ  
(หน่วย :  
ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ  ลักษณะ
โครงการ 

 

๒๕
๖๒

 

๒๕
๖๓

 

๒๕
๖๔

  

งบ
แผ่

นด
ิน 

งบ
จัง

หว
ัด 

งบ
 อ

ปท
. 

งบ
อื่น

ๆ 

ต่อเนื่อง ใหม ่

๑. ฟื้นฟูและอนุรักษ ์
   ทรัพยากรการเกษตร           

๒. พัฒนาบุคลากรภาค    
    การเกษตร           

๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ให้เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม 

        
  

๔. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที ่
    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           

 

 

 

 



 

๑๑๑ 
 

ขั้นตอนที่ ๔  จัดท ารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ 

โครงการที่ ๓.๑ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
๑. ช่ือแผนงาน การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... 
๒. ช่ือโครงการ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตาม
ประเมินผล 

๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ ในอดีตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด....................มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับ
การท าการเกษตร ทั้งการท านา ท าสวน ท าไร่ ปศุสัตว์ และประมง แต่เนื่องจากจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ได้มุ่งพัฒนาโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน จึงมีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในปริมาณมาก 
ส่งผลกระทบท าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดร่อยหรอ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น ดินเสื่อมโทรมไม่
เหมาะสมกับการท าเกษตร น้ าไม่เพียงพอก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
และสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรถูกรบกวน เป็นต้น  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานสนับสนุน จึงได้จัดท าโครงการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร เพื่อลดการใช้สารเคมี โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศใน
พื้นที่เกษตรได้ 

๗. ความสอดคล้องกับ 
    นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด. .. . . . . . . .มีทรัพยากรทางการเกษตรที่ดี  เ หมาะสมกับ 
การท าการเกษตร 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สภาพดินเหมาะสมต่อการท าการเกษตร ปริมาณน้ าเพียงพอ และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพไม่ลดลง 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช โดยการศึกษาชนิด
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการสารอาหารของพืชในพื้นที่ จากนั้นผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์อื่นๆ โดยเน้น  
ให้สามารถปรับปรุงดินและมีสารอาหารที่ตรงกับความต้องการของพืช เพื่อเร่ง 
การเจริญเติบโต รวมทั้งลดปริมาณปุ๋ยและต้นทุน 
๒. เพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการส ารวจสถานที่ตั้ง 
แหล่งน้ าชุมชน และจัดท าแผนที่แหล่งน้ าชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๑๒ 
 

จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยการสร้างแหล่งน้ ารูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในพื้นที่สาธารณะ เช่น ฝาย อ่างเก็บน้ า บ่อน้ า สระน้ า ระบบส่งน้ าในไร่นา และ
ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นต้น และในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น การก่อสร้างแหล่งน้ า 
ในพื้นที่ของเกษตรกร เป็นต้น 
๓. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการส ารวจและจัดท าบัญชี 
ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ส ารวจและศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
ในระบบนิเวศเกษตร รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าศัตรูธรรมชาติ  
ไปใช้ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เห็นความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับชนดิ     
    ของดินและพืช 

   

๒. เพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนท่ี 
    เกษตรกรรม 

   

๓. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม    
 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
๑. พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร 
 ที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

๒. เพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้ าขนาดเล็ก
 ในพื้นที่เกษตรกรรม 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

๓. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ใน
 พื้นที่เกษตรกรรม 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง: เกษตรกรในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... มีทรัพยากรทาง
 การเกษตรที่ดี เหมาะสมกับการท าการเกษตรมากขึ้น 
ผู้ ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด. . . . . . . . . .  อยู่ ใน
 สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และผู้บริโภคสินค้าเกษตรของ
 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... มีความปลอดภัยทาง
 อาหารมากข้ึน 

 
  

-ตัวอย่าง- 



 

๑๑๓ 
 

โครงการที่ ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร 
๑. ช่ือแผนงาน การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในจงัหวัด/กลุม่จังหวัด.......... 
๒. ช่ือโครงการ การพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตาม    
    ประเมินผล 

๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ จากภาพอนาคตของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ที่ก าหนดให้ภาคการเกษตรเป็น
ฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย และมีศักยภาพสูง บนพื้นฐานของการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่ในปัจจุบันบุคลากรภาคการเกษตรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจอย่างเป็นองค์รวมในการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐยัง
ขาดทักษะที่ดีในการสื่อสารกับภาคประชาชน ท าให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการท า
เกษตรกรรมยั่งยืน อาจจะหันกลับไปใช้สารเคมีตามเดิม  

หน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกับ หน่วยงานสนับสนุน จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนา
บุคลากรภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการการเกษตรแก่บุ คลากร 
ภาคการเกษตรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... ทั้งในเรื่องแนวคิด เทคนิค วิธีการ และ
ปัญหาอุปสรรคของการท าเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้น าชุมชนและเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนให้ประเทศก้าว
ไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

๗. ความสอดคล้องกับ 
    นโยบายอื่น  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรทั้งในด้านองค์ความรู้และเทคนิคการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เกษตรกรรม
ยั่งยืน และเกษตรสมัยใหม่ 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. พัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ โดยการจัด
 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐเรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งเทคนิค 
    การเป็นวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ 
๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตร
 สมัยใหม่ โดยการจัดฝึกอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานเรื่อง แนวทาง 
 การด าเนินงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม และเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่ 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๑๔ 
 

 ผู้น าชุมชน และเกษตรกร รวมทั้งการสอดแทรกองค์ความรู้เรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน 
 และเกษตรสมัยใหม่ไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น 
๓. จัดท าพื้นที่ต้นแบบและวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจากปราชญ์ชุมชน ผู้สูงอายุ รวมทั้ง
 เกษตรกรรุ่นใหม่ ในรูปแบบของการจัดท าศูนย์การเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  หรือ 
    แปลงตัวอย่าง 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. พัฒนาองค์ความรู้  และเทคนิคการถ่ ายทอด 
 องค์ความรู้ของเจ้าหน้าท่ี 

   

๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เกษตรกร  
 เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม ่

   

๓. จัดท าพื้นที่ต้นแบบและวิธีปฏบิตัิทางการเกษตรที่ด ี
 

   

 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
๑. พัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิค 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
 เจ้าหน้าท่ี 

 จังหวัด/ อปท./..... 

๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่
 เกษตรกร เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน
 และเกษตรสมัยใหม ่

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

๓. จัดท าพื้นที่ต้นแบบและวิธีปฏบิตัิ
 ทางการเกษตรที่ด ี

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง: บุคลากรภาคการเกษตรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด..........  
 มีความรู้ความเข้าใจ และประสบความส าเร็จในการท า
 เกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้น 
ผู้ ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด. . . . . . . . . .  อยู่ ใน
 สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และผู้บริโภคสินค้าเกษตรของ
 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... มีความปลอดภัยทาง
 อาหารมากข้ึน 

 

  

-ตัวอย่าง- 



 

๑๑๕ 
 

โครงการที่ ๓.๓ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑. ช่ือแผนงาน การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในจงัหวัด/กลุม่จังหวัด.......... 
๒. ช่ือโครงการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตาม
ประเมินผล 

๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้วางรากฐานให้มีการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งปัจจัยสู่ความส าเร็จมาจาก
ภาคเอกชนและประชาชนในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จะต้องมีค่านิยมและ
พฤติกรรมที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การค านึงถึงความปลอดภัยทางอาหาร  
การเลือกใช้สินค้าที่ติดฉลากสิ่ งแวดล้อมหรือฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์  เป็นต้น  
แต่สถานการณ์ปัจจุบันยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว
เท่าที่ควร 

หน่วยงานรับผิดชอบ   ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด.......... มีจิตส านึกและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพร้อมเป็น 
ส่วนหน่ึงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๗. ความสอดคล้องกับ 
     นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด/กลุม่จงัหวัด.......... มีพฤติกรรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประชาชนบริโภคสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (จ านวนผู้บริโภคและ

ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น) 
๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. ให้ความรู้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวัน  

โดยจัดฝึกอบรมผู้น าชุมชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... และจัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
๒. สร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้ โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จัดท าโฆษณาในรายการ
วิทยุท้องถิ่น ติดป้ายประกาศบริเวณหน่วยงานราชการหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน 
และประกาศในเสียงตามสายของชุมชน เป็นต้น 
 
 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๑๖ 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ให้ความรูเ้พื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
 ค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวัน 

   

๒. สรา้งจิตส านึกและความตระหนักรู้ 
 

   

 
๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

๑. ให้ความรู้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรมและค่านยิมการใช้
 ชีวิตประจ าวัน 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

๒. สรา้งจิตส านึกและความตระหนักรู้  จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง: ประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... อยู่ในสังคมที่  
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม: ผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น และ ประชาชนอยู่ ใน
 สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 
  

-ตัวอย่าง- 



 

๑๑๗ 
 

โครงการที่ ๓.๔ การส่งเสริมสนิค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
๑. ช่ือแผนงาน การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในจงัหวัด/กลุม่จังหวัด.......... 
๒. ช่ือโครงการ การส่งเสริมสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตาม  

ประเมินผล 
๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ คือคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน มีความ
เ ช่ือมั่น และสามารถตรวจสอบได้  ความหลากหลายของสินค้าที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งการมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายและน่าเช่ือถือ  
ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกและมั่นใจในการซื้อสินค้าเกษตรที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ขณะที่ในปัจจุบันผู้บริโภคยังคงมีความคลางแคลงใจในตัวสินค้าเกษตรที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุมาจากการตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมี
การเกษตรในสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากน้ี ผู้ผลิตเองก็ยังไม่มีแรงจูงใจในการผลติสนิคา้
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากราคาสินค้าตกต่ าและไม่แตกต่างจากราคา
สินค้าเกษตรทั่วไป รวมทั้งตลาดสินค้าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังอยู่ ในวงแคบ  
  หน่วยงานรับผิดชอบ   ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ จัดท าโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สินค้า
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่น่าเช่ือถือ รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรสามารถต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้จากสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าเหล่านั้นอย่างแพร่หลายเป็นธรรม 

๗. ความสอดคล้องกับ 
    นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อให้เกษตรกร/ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม 
๓. เพื่อให้มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ านวนรายเกษตรกร/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และจ านวนตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. เชิญชวนเกษตรกร/ฟาร์ม ให้พัฒนาสินค้าเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
 เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๑๘ 
 

 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร/ฟาร์ม ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... และ
 แนวทางการพัฒนาสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ผ่านการติดป้ายประกาศ  
    การโฆษณาทางวิทยุชุมชน และการสอดแทรกเป็นวาระในการประชุมหมู่บ้าน 
๒. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
 มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การแปรรูปผลผลิต 
 ทางการเกษตรการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ และการเขียนค าอธิบายสรรพคุณของ
 สนิค้า เป็นต้น 
๓. สร้างเครือข่ายเกษตรกรและตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    โดยการจัดท าบัญชีรายชื่อและเครือข่ายเกษตรกร/ฟาร์มที่ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตร    
    กับสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างตลาดสีเขียวเพื่อ
 จ าหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ รวมทั้งการจัดงานเทศกาล
 สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปีละ ๑ ครั้ง 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. เชิญชวนเกษตรกร/ฟาร์ม ให้พัฒนาสินค้าเพื่อให้
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม 

   

๒.  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน    
๓.  สร้างเครือข่ายเกษตรกรและตลาดรองรับสินค้า
 เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   

 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
๑.  เชิญชวนเกษตรกร/ฟาร์ม ให้พัฒนา
 สินค้าเพื่อให้ได้รับการรับรอง
 มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม 

 จังหวัด/ อปท./..... 

๒.  พัฒนาขีดความสามารถในการ
 แข่งขัน 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

๓.  สร้างเครือข่ายเกษตรกรและตลาด
 รองรับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/..... 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง: เกษตรกรในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... ได้รับความเช่ือมั่น
 จากผู้บริโภคมากขึ้น สามารถจ าหน่ายผลผลิตเกษตรที่
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น และประชาชนใน 
                                       จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... มีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น  
ผู้ ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด. .. . . . . . . .  อยู่ ใน  
                                          สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และผู้บริโภคสินค้าเกษตรของ  
                                                  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... มีความปลอดภัยทางอาหารมากขึ้น 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๑๙ 
 

๔.๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

วิสัยทัศน์(Vision) : 

“ประตูการค้าสากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  

สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การสร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร และ 
 อุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :   ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

๔.๒.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป 

๑) ลักษณะทางกายภาพ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน อยู่ทาง
ตอนบนของประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีพ้ืนที่รวม ๓๖,๐๒๔ ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ประเทศ
ไทยมี ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๒ และจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่มากที่สุด ๑๑,๖๗๘ ตาราง
กิโลเมตร รองลงมา คือ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ตามล าดับ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดอ่ืนๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าปาง 

 



 

๑๒๐ 
 

 
รูปที่ ๔-๑๓ แผนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขามีความสูงจากน้ าทะเลสูงสุดที่ 
ดอยภูคา ๑,๙๘๐ เมตร และความสูงเฉลี่ยคือ ๗๖.๑๖ ของดอยสูงที่สุดในประเทศไทย มีแม่น้ าส าคัญ ได้แก่ 
แม่น้ าโขงไหลมาจากประเทศจีนและผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ แม่น้ ายมโดยต้นก าเนิดที่จังหวัด
พะเยา แม่น้ าน่านมีต้นก าเนิดที่จังหวัดน่าน แม่น้ ากกมีต้นก าเนิดจังหวัดเชียงตุง แม่น้ าอิงต้นก าเนิดที่จังหวัด
พะเยา เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ าโขง โดยไหลลงแม่น้ าโขงที่ บ้านปากอิง ม.๑๖ ต.ศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

๒) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

การปกครอง 
การแบ่งเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย ๕๐ อ าเภอ ๓๖๙ ต าบล 

๔,๑๒๘ หมู่บ้าน และมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๔ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง เทศบาลต าบล ๑๒๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒๖๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๔๐๑ แห่ง 



 

๑๒๑ 
 

ประชากร 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีประชากร รวม ๒,๖๒๔,๕๐๐ คน 

แบ่งเป็นชาย ๑,๒๙๑,๒๘๓ คน หญิง ๑,๓๓๓,๒๑๗ คน ซึ่งมีผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๑,๓๗๕,๕๖๙ คน 
และผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๖๓๗,๖๑๖ บาท 

ตารางท่ี ๔-๔  แสดงจ านวนประชาชนของกลุ่มจังหวัดฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑ 

จังหวัด 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
เชียงราย ๕๙๓,๓๙๓ ๖๑๔,๓๐๖ ๑,๒๐๗,๖๙๙ 
พะเยา ๒๓๖,๖๗๑ ๒๔๗,๗๘๓ ๔๘๔,๔๕๔ 
แพร่ ๒๒๐,๔๓๔ ๒๓๓,๖๔๙ ๔๕๔,๐๘๓ 
น่าน ๒๔๐,๗๘๕ ๒๓๗,๔๗๙ ๔๗๘,๒๖๔ 

กลุ่มจังหวัดฯ ๑,๒๙๑,๒๘๓ ๑,๓๓๓,๒๑๗ ๒,๖๒๔,๕๐๐ 

 

๓) ข้อมูลเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือโดยรวม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขยายตัวไม่ค่อยดีนัก

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทในช่วงครึ่งแรก
ของปี ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากต้นทุนด้านพลังงานและค่าจ้างแรงงานที่ เพ่ิมสูงขึ้น  
ภาคการเกษตรยังขยายตัวได้ดี ส่วนการค้าชายแดนขยายตัวในระดับสูง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ  
เพ่ือนบ้านมีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน มีการลงทุนปลูกสร้างทั้งแนวราบและแนวดิ่งเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน เช่น จังหวัดเชียงราย  
ที่อ าเภอเชียงแสน เชียงของ และแม่สาย 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ราคาประจ าปี) มีมูลค่า ๑๘๑,๕๒๐ ล้านบาท  
โดยจังหวัดเชียงรายมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด ๙๕,๙๙๕ ล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากรายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อปีของกลุ่มจังหวัดฯ อยู่ที่ ๗๔,๒๖๗ บาท จังหวัดเชียงราย มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี สูงที่สุด คือ ๘๒,๘๙๙ 
บาท และการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
คิดเป็น ร้อยละ ๐.๘๓ โดยจังหวัดน่านมีการเจริญเติบโตสูงสุดร้อยละ ๓.๑๖ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ราคาคงท่ี) มีมูลค่า ๑๐๐,๕๓๓ ล้านบาท โดยจังหวัด
เชียงรายมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ ๒๖.๐๓ เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตในช่วง ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 
พบว่ากลุ่มจังหวัดฯ มีการขยายตัวร้อยละ -๒.๓๙ โดยจังหวัดน่านมีอัตราการขยายตัวสูงสุดที่ร้อยละ -๑.๓๐ 



 

๑๒๒ 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดฯ รายสาขาปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ราคาประจาปี) จะพบว่า กลุ่มจังหวัดฯ  
มีผลิตภัณฑ์ในสาขาภาคเกษตร การล่าสัตว์และการป่าไม้เป็นหลัก ซึ่งมีมูลค่าจ านวน ๖๔,๕๖๗ ล้านบาท  
โดยจังหวัดเชียงรายมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสาขานี้มากที่สุดคือ ๓๖,๑๓๐ ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์สาขาภาคนอกเกษตรของกลุ่มจังหวัดจะอยู่ในสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
จักรยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มูลค่าจ านวน ๑๓,๒๗๐ ล้านบาท 
รองลงมาคือ สาขาการศึกษาซึ่งมีมูลค่าจ านวน ๑๐,๒๐๒ ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีจังหวัดเชียงรายมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทั้งสองล าดับมากที่สุด 

ตารางท่ี ๔-๕  ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดรายสาขา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ( ราคาประจ าปี ) (หน่วย: ล้านบาท) 

สาขาหลัก 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กลุ่มฯ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ภาคเกษตร ๓๖,๗๕๔ ๓๗,๒๐๒ ๑๓,๕๘๙ ๑๔,๑๗๘ ๕,๘๙๒ ๕,๕๑๐ ๘,๔๘๕ ๙,๒๐๕ ๖๔,๗๒๐ ๖๖,๐๙๔ 
เกษตรกรรม 
การล่าสัตว์และ
การป่าไม ้

๓๕,๗๙๓ ๓๖,๑๓๐ ๑๓,๔๒๘ ๑๓,๙๙๘ ๕,๗๗๙ ๕,๓๘๔ ๘,๓๕๑ ๙,๐๕๖ ๖๓,๓๕๒ ๖๔,๕๖๗ 

การประมง ๙๖๑ ๑,๐๗๒ ๑๖๑ ๑๗๙ ๑๑๓ ๑๒๖ ๑๓๔ ๑๕๐ ๑,๓๖๘ ๑,๕๒๗ 
ภาคนอก
เกษตร 

๕๘,๐๘๑ ๕๘,๗๙๓ ๑๙,๒๑๑ ๑๘,๕๖๐ ๒๐,๑๓๕ ๒๐,๐๗๒ ๑๗,๘๕๘ ๑๘,๐๐๐ ๑๑๕,๒๘๕ ๑๑๕,๔๒๕ 

การท าเหมือง
แร่และเหมือง
หิน 

๗๘๑ ๗๔๙ ๗๑ ๖๘ ๒๕๒ ๒๗๓ ๑๗๕ ๑๕๕ ๑,๒๗๙ ๑,๒๔๔ 

อุตสาหกรรม ๔,๘๘๗ ๕,๐๒๘ ๑,๖๘๘ ๑,๗๒๗ ๒,๐๖๓ ๒,๒๗๓ ๑,๓๕๕ ๑,๕๑๖ ๙,๙๙๔ ๑๐,๕๔๔ 
การไฟฟ้า แก๊ส 
และการประปา 

๑,๓๒๑ ๑,๔๒๔ ๔๓๗ ๔๖๓ ๔๖๐ ๔๙๕ ๓๕๔ ๓๘๙ ๒,๕๗๒ ๒,๗๗๒ 

การก่อสร้าง ๓,๔๕๕ ๓,๕๑๐ ๑,๒๒๗ ๑,๑๕๙ ๑,๖๑๕ ๑,๔๔๖ ๑,๔๗๗ ๑,๓๘๓ ๗,๗๗๔ ๗,๔๙๙ 
การขายส่ง  
การขายปลีก 
การซ่อมแซม  
ยานยนต ์
จักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วน
บุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 

๑๑,๙๖๑ ๑๓,๒๗๐ ๓,๑๗๘ ๓,๕๑๖ ๒,๒๑๒ ๒,๓๔๙ ๒,๕๓๐ ๒,๘๘๔ ๑๙,๘๘๐ ๒๒,๐๒๐ 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

๒,๖๕๑ ๒,๓๘๕ ๑๐๙ ๑๑๓ ๒๐๖ ๒๓๓ ๑๑๔ ๑๓๐ ๓,๐๘๐ ๒,๘๖๑ 

การขนส่ง 
สถานที่เก็บ
สินค้าและการ
คมนาคม 

๓,๙๘๐ ๓,๗๗๙ ๖๘๖ ๖๙๓ ๕๙๖ ๖๐๖ ๖๕๒ ๖๔๕ ๕,๙๑๔ ๕,๗๒๒ 

ตัวกลางทาง
การเงิน 

๕,๖๙๔ ๖,๕๓๐ ๑,๙๖๘ ๒,๒๑๗ ๒,๒๑๐ ๒,๕๓๑ ๑,๙๒๗ ๒,๑๘๓ ๑๑,๘๐๐ ๑๓,๔๖๑ 



 

๑๒๓ 
 

ตารางท่ี ๔-๕  ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดรายสาขา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ( ราคาประจ าปี ) (หน่วย: ล้านบาท) 
(ต่อ) 

สาขาหลัก 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กลุ่มฯ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
การบริหาร
ราชการและ
การป้องกัน
ประเทศ  
รวมทั้งการ
ประกันสังคม
ภาคบังคับ 

๔,๘๘๙ ๓,๗๒๐ ๓,๐๘๖ ๒,๐๔๓ ๒,๖๒๐ ๑,๙๐๘ ๒,๗๖๗ ๒,๐๓๖ ๑๓,๓๖๓ ๙,๗๐๖ 

การศึกษา ๙,๑๑๘ ๑๐,๒๐๒ ๓,๐๖๘ ๓,๓๔๙ ๔,๕๖๓ ๕,๐๔๐ ๓,๕๔๗ ๓,๙๒๓ ๒๐,๒๙๗ ๒๒,๕๑๔ 
การบริการด้าน
สุขภาพและ
สังคม 

๒,๗๓๖ ๒,๘๕๑ ๑,๑๕๕ ๑,๒๐๘ ๑,๐๙๓ ๑,๑๔๑ ๙๐๗ ๙๕๘ ๕,๘๙๑ ๖,๑๕๙ 

การให้บริการ
ด้านชุมชน 
สังคมและ
บริการส่วน
บุคคลอื่นๆ 

๑,๑๑๓ ๑,๑๒๙ ๔๓๘ ๔๔๓ ๓๗๔ ๓๗๐ ๔๐๕ ๔๐๗ ๒,๓๓๐ ๒,๓๔๙ 

ลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วน
บุคคล 

๕๕๓ ๓๙๖ ๑๙๓ ๑๒๙ ๑๑๙ ๑๐๓ ๗๗ ๑๐๔ ๙๔๒ ๗๓๓ 

ผลิตภัณฑ์มวล
รวม 

๙๔,๘๓๔ ๙๕,๙๙๕ ๓๒,๘๐๐ ๓๒,๗๓๘ ๒๖,๐๒๗ ๒๕,๕๘๒ ๒๖,๓๔๓ ๒๗,๒๐๕ ๑๘๐,๐๐๕ ๑๘๑,๕๒๐ 

ด้านสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง  ล าไย  ยางพารา  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลิ้นจี่ กาแฟ โคเนื้อ กระบือ เป็นต้น 

ด้านการค้าชายแดน 
กลุ่มจังหวัดฯ มีด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ ๕ ด่าน คือ ด่านแม่สาย ด่านเชียงแสน และ ด่านเชียงของ 

ในจังหวัดเชียงราย ด่านทุ่งช้าง (ห้วยโก๋น) ในจังหวัดน่าน ด่านบ้านฮวกในจังหวัดพะเยา (พ่ึงยกระดับเป็นด่านถาวร
ใน พ.ศ.๒๕๕๕) เป็นช่องทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มน้ าโขงตอนบน (GMS) 
คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สปป.ลาว และ สป.จีน ตอนใต้ มีมูลค่าการค้ารวม ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน 
๕๙,๗๐๓.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็น การน าเข้า ๘,๒๙๓.๗๒ ล้านบาท การส่งออก ๕๑,๔๐๙.๖๓ ล้านบาท  
โดยด่านเชียงของเป็นด่านการค้าที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุด ๑๗,๑๖๓.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๗ 
รองลงมาด่านการค้าเชียงแสน ๑๖,๔๘๔.๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๙ ของมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ 

 
 



 

๑๒๔ 
 

ส าหรับสินค้าน าเข้า-ส่งออก ที่ส าคัญในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แยกเป็นรายประเทศ พบว่า 

(๑) ไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
- สินค้าน าเข้าส าคัญ คือ ไม้  ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สินค้ากสิกรรม สิ่งทอ – สินค้าส่งออกส าคัญ 

คือ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าเชื้อเพลิง 

(๒) ไทย-สปป.ลาว 
- สินค้าน าเข้าส าคัญ คือ สินค้าแร่ สินค้ากสิกรรม ไม้ ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
- สินค้าส่งออกส าคัญ คือ สินค้าเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค 

(๓) ไทย-สป.จีน 
- สินค้าน าเข้าส าคัญ คือ สินค้ากสิกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ 
- สินค้าส่งออกส าคัญ คือ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ากสิกรรม เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 

ด้านการท่องเที่ยว 
ในปี ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดฯ มีผู้เยี่ยมเยือน ๔,๗๕๖,๔๕๖ คน ต่อมาในปี ๒๕๕๘ มีผู้เยี่ยมเยือนเพ่ิมขึ้น

อย่างมาก เป็น ๕,๑๒๖,๑๙๔ คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗.๒๑ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้จ่ายเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น โดยจังหวัดเชียงราย
เป็นจังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ รองลงมา คือ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านเป็น ๒ จังหวัดที่มีการขยายตัวของผู้เยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง 

ด้านรายได้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ในปี ๒๕๕๗ มีรายได้รวม ๒๔,๒๘๐.๑๘ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ 
เพ่ิมขึ้นเป็น ๒๗,๓๐๙.๕๕ ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๑.๐๙ โดยจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีรายได้ 
จากการท่องเที่ยวสูงสุดในกลุ่มจังหวัดฯ รองลงมา คือ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ตามล าดับ 

ด้านอุตสาหกรรม 
ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดฯ มีจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม รวม ๓,๖๘๗ แห่ง โดยจังหวัด

แพร่มีมากที่สุด จ านวน ๑,๙๗๗ แห่ง ส่วนจังหวัดพะเยามีน้อยที่สุด จ านวน ๒๗๓ แห่ง เมื่อพิจารณาจ าแนก
ตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภทเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนมีจ านวนมากที่สุด ๑,๐๐๒ แห่ง รองลงมา 
คือ ประเภทการเกษตร จ านวน ๖๗๓ แห่ง และประเภทไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จ านวน ๕๖๖ แห่ง ตามล าดับ 

 

 

 

 



 

๑๒๕ 
 

๔) ลักษณะทางสังคม 

ด้านประชากรและแรงงาน 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ านวน

ประชากรครัวเรือนส่วนบุคคล ๒,๖๒๔,๕๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ชาย ๑,๒๙๑,๒๘๓ คน หญิง ๑,๓๓๓,๒๑๗ คน 
และมีจ านวนครัวเรือนพิเศษ ๗๑,๙๐๓ คน โดยแบ่งเป็นชาย ๓๖,๖๙๕ คน หญิง ๓๕,๒๐๘ คน โดยจังหวัด
เชียงรายมีครัวเรือนส่วนบุคคลมากท่ีสุด ๑,๒๐๗,๖๙๙ คน และรองลงมาเป็นจังหวัดพะเยา ๔๘๔,๔๕๔ คน 

ส าหรับประชากรที่ท างานและมีรายได้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อเดือน)  
มีรายได้โดยรวม มีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการเองมี ๒๘,๑๓๐ บาท ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ๑๓๗,๕๖๘ บาท 
ลูกจ้างเอกชน ๓๔๐,๑๗๖ บาท การรวมกลุ่ม ๑๒๖ คน อยู่ในจังหวัดพะเยา ธุรกิจส่วนตัว ๕๓๐,๗๘๑ บาท 
ธุรกิจครัวเรือน ๓๑๖,๔๑๓บาท  

อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
ในปี ๒๕๕๘ อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ๖๑๙ ครั้ง อาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย จ านวน  

๓๙๐ ครั้ง อาชญากรรมทางเพศ จ านวน ๗๘ ครั้ง ถูกแอบอ้างใช้ข้อมูล/เอกสารส่วนตัว จ านวน ๔๔๓ ครั้ง  
โดยมีการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สินมากที่สุดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

การศึกษา 
ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดฯ มีผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน ๒๑๕,๗๕๕ คน และ 

มีผู้เรียน/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๔๒,๙๙๘ คน โดยมีจังหวัดแพร่ มีผู้เรียน/นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามากสุด จ านวน ๕๔,๐๙๗ คน 

ตารางท่ี ๔-๖ จ านวนสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

จังหวัด มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

เอกชน 
มัธยมศึกษา/
ขยายโอกาส 

ประถมศึกษา
และอนุบาล 

เชียงราย ๔ ๖ ๒๐๓ ๔๕๖ ๑๐ 

พะเยา ๒ ๖ ๘๓ ๑๑๗ ๔ 

แพร่ ๓ ๖ ๗๘ ๒๑๓ ๖ 

น่าน ๓ ๔ ๑๒๑ ๒๗๗ ๕ 

รวม ๑๒ ๒๒ ๔๘๕ ๑,๐๖๓ ๒๕ 

 

 



 

๑๒๖ 
 

ด้านสาธารณสุข 
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดฯ มีสถานพยาบาลรวม ๕๘ แห่ง จ านวนเตียงผู้ป่วย ๔,๘๙๑ เตียง 

จ านวนแพทย์ ๖๒๘ คน ทันตแพทย์ ๒๕๖ คน และพยาบาล ๕,๐๑๔ คน 

 

ตารางท่ี ๔-๗  ข้อมูลด้านสาธารณสุขของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จังหวัด สังกัด 
จ านวน

สถานพยาบาล 

จ านวน
เตียง 

จ านวน
แพทย์
(รวม) 

จ านวน 
ทันตแพทย์

(รวม) 

จ านวน
พยาบาล
(รวม) 

เชียงราย 

กระทรวง
สาธารณสุข 

๑๗ ๑,๖๘๖ 

๒๘๓ ๑๒๖ ๒,๒๓๐ กระทรวงอ่ืน  ๆ ๒ ๑๖๗ 

เทศบาล ๒ - 
เอกชน ๒ ๓๔๓ 

พะเยา 

กระทรวง
สาธารณสุข 

๗ ๗๗๕ 

๑๒๐ ๔๔ ๙๗๗ กระทรวงอ่ืน  ๆ ๑ ๓๐ 

เทศบาล - - 
เอกชน ๑ ๑๐๐ 

แพร่ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

๘ ๗๖๐ 

๑๑๖ ๓๕ ๘๑๔ กระทรวงอ่ืน  ๆ - - 
เทศบาล - - 
เอกชน ๒ ๑๒๐ 

น่าน 

กระทรวง
สาธารณสุข 

๑๕ ๘๘๐ 

๑๐๙ ๕๑ ๙๙๓ กระทรวงอ่ืน  ๆ ๑ ๓๐ 

เทศบาล - - 
เอกชน - - 

กลุ่มจังหวัดฯ ๕๘ ๔,๘๙๑ ๖๒๘ ๒๕๖ ๕,๐๑๔ 

 

 



 

๑๒๗ 
 

๕) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ถนน  เส้นทางท่ีส าคัญประกอบด้วย 

๑) ทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ หมายเลข ๑ พหลโยธิน (ช่วงพะเยา-แม่สาย)  หมายเลข ๑๑ (ช่วงอ าเภอ
เด่นชัย) หมายเลข ๑๐๑ (ช่วงอ าเภอเด่นชัย-น่าน) และหมายเลข ๑๐๓ เส้นทางร้องกวาง-งาว 

๒) ทางหลวงอาเซียน (AH) หมายเลข AH 2 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย หมายเลข AH 3 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และหมายเลข AH 13 
เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

๓) โครงข่ายคมนาคมตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) กลุ่มจังหวัดฯ อยู่ในแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) และเส้นทาง R3A และ R3B เชื่อมโยง
กับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้)  

๔) R3A เส้นทางหมายเลข 3A (R3A) เป็นเส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่าง จีน-ลาว-ไทย โดยเริ่ม
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๘ ภายใต้โครงการ " สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือน
มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา “เส้นทาง R3A หรือ คุนมั่น กงลู่” คือเส้นทางเชื่อมกรุงเทพฯ สู่คุนหมิง โดยมี
ระยะทางจากกรุงเทพถึงคุนหมิงรวมกว่า ๑๘๐๐ กิโลเมตร นอกจากนี้ ไทยและจีนจะร่วมมือกันก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ ๔ เชียงของ-ห้วยทราย  

๕) R3B เส้นทาง R3B คุนหมิง-ต้าลั้ว (จีน)-ท่าขี้เหล็ก (พม่า)-แม่สาย-กรุงเทพฯ (ไทย) ซึ่งบรรจบกับ
เส้นทาง R3A ที่เมืองเชียงรุ้งของจีน เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ส าคัญภายใต้กรอบ NSEC แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถ
เปิดใช้ได้ตลอดเส้นทาง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของพม่า อีกทั้งเส้นทางนี้ต้องผ่านภูเขาสูง ต้นทุน 
การขนส่งจึงสูงกว่าและสะดวกน้อยกว่าเส้นทาง R3A โอกาสของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ จึงอยู่ที่การขนส่ง
สินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ือไปกระจายในพม่ามากกว่าการใช้เส้นทางเพ่ือขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน  

 

สะพานข้ามแม่น้ าเชื่อมระหว่างประเทศ ที่ส าคัญประกอบด้วย  
๑) สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นสะพานข้ามแม่น้ าโขง เชื่อมต่อ

ระหว่างประเทศไทยที่ บ้านดอนมหาวัน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับประเทศลาวที่บ้านดอน เมืองห้วย
ทราย แขวงบ่อแก้ว ระยะทาง ๒.๔๘ กิโลเมตร  

๒) สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าสาย แห่งที่ ๑ และ ๒ เชื่อมอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายกับจังหวัด 
ท่าข้ีเหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 

 



 

๑๒๘ 
 

รถไฟ  
สถานีรถไฟที่ส าคัญ ได้แก่ สถานีรถไฟเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นเส้นทางรถไฟ ทางเดี่ยวขนาด ๑.๐๐ 

เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๕๓๓.๙๔ กิโลเมตร และจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒๑๗ กิโลเมตร 

ท่าอากาศยาน 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีท่าอากาศยานที่อยู่ในการดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และมีท่าอากาศยานที่อยู่ใน
การดูแลของกรมการบินพลเรือน จ้านวน ๒ แห่ง คือ ท่าอากาศยานแพร่ และ ท่าอากาศยานน่าน 

ท่าเรือ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีท่าเรือ ๓ แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่ ๑ และ 

๒ และท่าเรือเชียงของ ซึ่งทั้ง ๓ แห่ง อยู่ในการดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 

 

 
  



 

๑๒๙ 
 

๔.๒.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

๑) ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

ทรัพยากรป่าไม้ 
กลุ่มจังหวัดฯ มีเนื้อที่รวม ๓๖,๐๒๔.๑๐ ตารางกิโลเมตร ในปี ๒๕๕๗ มีเนื้อที่ป่า ๒๐,๗๓๓.๑๑  

คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุด คือ 
ร้อยละ ๗๑.๑๘ 

ตารางท่ี ๔-๘  เนื้อท่ีป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

จังหวัด 
เนื้อที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เนื้อที่ป่า 

(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

ของ 

พื้นที่ป่า 

เนื้อที่ป่า 

(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

ของ 

พื้นที่ป่า 

เนื้อที่ป่า 

(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

ของ 

พื้นที่ป่า 

เชียงราย ๑๑,๖๗๘.๓๗ ๕,๑๖๔.๖๒ ๔๔.๒๒ ๕,๑๖๔.๖๒ ๔๔.๒๒ ๕,๑๖๔.๖๒ ๔๔.๒๒ 

พะเยา ๖,๓๓๕.๐๖ ๓,๒๘๗.๑๙ ๕๑.๘๙ ๓,๒๘๗.๑๙ ๕๑.๘๙ ๓,๒๘๗.๑๙ ๕๑.๘๙ 

แพร่ ๖,๕๓๘.๖๐ ๔,๑๑๕.๖๒ ๖๒.๙๔ ๔,๑๑๕.๖๒ ๖๒.๙๔ ๔,๑๑๕.๖๒ ๖๒.๙๔ 

น่าน ๑๑,๔๗๒.๐๗ ๘,๑๖๕.๖๘ ๗๑.๑๘ ๘,๑๖๕.๖๘ ๗๑.๑๘ ๘,๑๖๕.๖๘ ๗๑.๑๘ 

กลุ่มฯ ๓๖,๐๒๔.๑๐ ๑๕,๕๖๘.๔๙ ๔๓.๒๒ ๒๐,๗๓๓.๑๑ ๕๗.๕๕ ๒๐,๗๓๓.๑๑ ๕๗.๕๕ 

 

ทรัพยากรดิน 
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศเต็มไปด้วยเทือกเขาและหุบเขา จึงท าให้เกิดดินประเภทต่าง ๆ 

ที่พบตามแถบภูเขาที่สูง ที่ผุพังจากหินต่างๆ หลายชนิด ดินมีลักษณะตื้นบางตามที่ลาดชันและเต็มไปด้วย 
กรวดหิน พอที่จะมีป่าไม้ปกคลุมและท าการเพาะปลูกแบบท าไร่เลื่อนลอยได้ ส่ วนในบริเวณหุบเขาหรือ 
แอ่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นที่ราบที่มีระดับต่างๆ กัน จะมีเนื้อดินหนาสมบูรณ์กว่า เพราะน้ าพาตะกอนจากไหล่เขามาทับถม 
อย่างไรก็ตาม ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันนี้ อาจแบ่งกลุ่มของดิน และประโยชน์ที่ได้จากดิน ทรัพยากรดิน
ของกลุ่มจังหวัดฯ เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติและการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ท าให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูง มีปัญหาดินขาดอินทรีย์วัตถุ ปัญหาดินเป็นกรด เป็นต้น โดยแต่ละ
จังหวัดมีลักษณะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและสภาพปัญหา ดังนี้ 

 
 
 
 



 

๑๓๐ 
 

จังหวัดเชียงราย 
ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยหลักและทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ แต่ในปัจจุบันมีความเสื่อมโทรม 

เนื่องจากการใช้ที่ดินผิดประเภทเกิดการพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดิน การปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
และการใช้สารเคมีในการเกษตรเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทุกจังหวัดในกลุ่มได้ด าเนินกิจกรรม
หลากหลาย อาทิ การปรับปรุงดิน การปลูกพืชแบบผสมผสาน การส่งเสริมการใช้สารชีวภาพและแนะน า
ขั้นตอน/วิธีการใช้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

๑. การใช้ที่ดินผิดประเภท เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการน าพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรมาใช้เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่
อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น 

๒. การพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดิน เนื่องจาก 
- เกิดจากการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การท าเกษตรกรรม การตัดถนน และ  

การสร้างเขื่อน 
- เกิดจากพ้ืนที่ป่าถูกท าลายโดยมนุษย์ ท าให้หน้าดินเปิด และถูกกัดเซาะโดยน้ าฝนหรือ 

น้ าหลากได้ง่าย 
 - จากธรรมชาติ การกัดเซาะของกระแสน้ าและลม รวมทั้งแรงโน้มถ่วงของโลก 

๓. การปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่า ท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

๔. การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร ท าให้มีสารพิษตกค้างในดิน เช่น ปุ๋ย ยาก าจัดศัตรูพืช 

 

จังหวัดพะเยา 
ทรัพยากรดินและที่ดิน โดยรวมประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน อันเนื่องมาจาก

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ ลม ฝน อุณหภูมิ หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นผลจากกิจกรรม
ของมนุษย์ที่ตัดไม้ท าลายป่าและเปิดป่าเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ การชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ดอนที่มีการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่ลาดชัน การใช้ดินอย่างไม่ถูกต้องหลักวิชาการและขาดการบ ารุงรักษา 
นอกจากนี้ เป็นการสูญเสียทรัพยากรดินในพ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากของรัฐเป็นของเอกชน 
ในหลากหลายลักษณะการถือครอง ได้แก่ กลุ่มที่มีสิทธิในการจ าหน่ายจ่ายโอน (ยกเว้นกรณีข้อจ ากัดห้ามโอน) 
ได้แก่ โฉนด และน.ส. ๓ และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการจ าหน่ายจ่ายโอน (ยกเว้นทางมรดก) ได้แก่ น.ค.๓, กสน.๕, 
ส.ท.ก. ๑, ๒ และ ส.ป.ก. ๔-๐๑ 

 
 
 



 

๑๓๑ 
 

จังหวัดแพร่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่นา ๒๘๗,๕๒๐ ไร่ หรือ ร้อยละ 

๔๖.๖๐ รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์เพ่ือท าไร่ ร้อยละ ๒๙.๔๓ การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ร้อยละ ๑๖.๓๔ 
นอกนั้นเป็นการใช้ประโยชน์ประเภทอื่น รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัย ร้อยละ ๔.๘๓ 

ส่วนการชะล้างและพังทลายของหน้าดินที่ก่อให้เกิดตะกอน พบว่า มีตะกอนสะสมในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ยม ๔๑๗.๘๕ ตันต่อตารางกิโลเมตรต่อปี จากพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด ๑๒,๖๕๒ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นอัตราการ
สูญเสียหน้าดิน ๐.๓๒ มิลลิเมตรต่อปี จึงควรต้องให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า และ 
ป่าชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่า Food Bank การท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสานและกึ่งถาวร 
การปลูกหญ้าแฝก และการป้องกันไฟป่า  

จังหวัดน่าน 
ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน่าน ส่วนใหญ่มีปัญหา ดังนี้ 

๑. ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของที่ดินการใช้
ที่ดินผิดประเภทและการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ 

๒. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเป็นปัญหาจากการสืบเนื่องจากการใช้ที่ดินอย่าง
ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีความลาดชันสูงชะล้างพังทลาย ท าให้ดิน
เสื่อมโทรม 

๓. ปัญหาการใช้ที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ า 
๔. ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และปัญหา  

การกระจายการถือครองที่ดิน พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมีหลายพ้ืนที่ถูกถือครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์  
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่มีแรงจูงใจในการบ ารุงรักษาที่ดิน 

๕. ปัญหามลพิษทางดิน ได้แก่ สารพิษตกค้างจากการใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน 

 

ทรัพยากรน้ า 
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดฯ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าไม้ จึงเป็นแหล่งต้นน้ า 

ล าธารที่ส าคัญของประเทศ โดยมีแหล่งน้ าสายหลักที่เป็นแหล่งน้ าจืดของประเทศ คือ แม่น้ าอิง แม่น้ ากก แม่น้ ายม 
และแม่น้ าน่าน นอกจากนั้น ยังมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญ คือ กว๊านพะเยา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา รวมถึง กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย ท านบ เพ่ือเก็บกักน้ าไปใช้
ประโยชน์ต่างๆ เช่น ใช้ในการเพาะปลูก ผลิตกระแสไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัย เก็บน้ าไว้ใช้ฤดูแล้ง และเพ่ืออุปโภค
บริโภค โดยสภาพปัญหาทรัพยากรน้ าของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ  มีดังนี ้

 

 



 

๑๓๒ 
 

จังหวัดเชียงราย 
โดยที่ผ่านมา จังหวัดได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดท าแผนแก้ภัยแล้ง ขุดลอกแหล่งน้ า 

จัดท าแผนป้องกันน้ าท่วม และเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ า แต่ก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า โดยเฉพาะการที่พ้ืนที่
ลุ่มน้ ามีปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าในพ้ืนที่ ปัญหาน้ าท่วม และปัญหามลพิษทางน้ า  
โดยต้นเหตุของปัญหา มีดังนี้ 

๑. การตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ท าให้ไม่สามารถชะลอปริมาณน้ าท าให้  
ไหลสม่ าเสมอได้ตลอดปี จึงมักเกิดปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน ส่วนช่วงฤดู ร้อนเกิดปัญหาน้ าขาดแคลน  
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการท าไร่เลื่อนลอยและการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 

๒. กรวด ดิน และทราย จ านวนมากได้ถูกน้ าพัดพามาทับถมอย่างต่อเนื่องทุกปี ท าให้อัตรา
การตื้นเขินทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกปี 

๓. หนองน้ าตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุม เนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างเคียงลงไปใช้พ้ืนที่ที่ตื้นเขิน
ปลูกผัก บางแห่งถูกใช้เป็นที่ทิ้งขยะมีเศษวัสดุก่อสร้างและเศษขยะอยู่ในล าเหมือง บางส่วนถูกบุกรุก เหลือเพียง
ล าน้ าแคบ ๆ 

๔. มีการปล่อยน้ าเสียจากชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตามล าน้ า ท าให้คุณภาพน้ า ไม่สะอาด มีสาร
ปนเปื้อน 

๕. การพัฒนาแหล่งน้ าประสบปัญหาที่ส าคัญ คือ การบริหารจัดการแหล่งน้ าไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่เกิดภัยแล้งและน้ าท่วมขังในฤดูฝน ทั้งนี้มีสาเหตุที่ส าคัญ คือ งบประมาณบริหารจัดการน้ าไม่เพียงพอ 
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และแหล่งน้ าตื้นเขิน ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่
เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและน้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 

 

จังหวัดพะเยา 
จากการประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรแหล่งน้ า บนพ้ืนฐานของการสูญเสียความสามารถ  

ในการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย แม่น้ าอิง ล าน้ าสาขา และแม่น้ า
ยม มีความสามารถในการเก็บกักน้ าน้อยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหล่งน้ า ซึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลายของ
ดินก่อให้เกิดตะกอนลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ รวมทั้งการทับถมของซากวัชพืช การก่อสร้างฝาย หรือทานบกั้น
น้ า โดยไม่มีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ า นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาการเสื่อมโทรมและการ
สูญเสียแหล่งน้ าอันเป็นต้นน้ าล าธารจากการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่า  เพ่ือขยายพ้ืนที่
เกษตรกรรม การท าไร่เลื่อนลอย รวมทั้งการถูกไฟป่าเผาท าลาย จนภูเขากลายสภาพเป็นเขาหัวโล้น โดยเฉพาะ
บริเวณเทือกเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด เริ่มจากด้านใต้ของอ าเภอดอกค า ใต้เรื่อยขึ้นไปจนถึง 
ทิศเหนือของอ าเภอจุน 

สภาพปัจจุบัน พบว่ามีการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ชลประทานของโครงการต่างๆ รวม ๓๒.๗  
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๘ ของปริมาณความต้องการน้ าในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลนน้ า



 

๑๓๓ 
 

ในพ้ืนที่รับประโยชน์ของโครงการขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามล าน้ าย่อย ส าหรับน้ าอุปโภค-บริโภคของชุมชน
ขนาดใหญ่ พบว่า มีปริมาณน้ าเพียงพอ  

 

จังหวัดแพร่ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมเพ่ือจัดสรรน้ าให้พอเพียงต่อการใช้ประโยชน์ของ

ชุมชน โดยในส่วนของแหล่ งน้ า ใต้ดินมีบ่อน้ าบาดาล  จ านวนรวม ๒ ,๓๒๓ บ่อ ส่ วนการจัดการ 
น้ าผิวดินในรูปของการสร้างแหล่งเก็บน้ า ได้แก่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก  
มีจ านวน ๕ โครงการ ๒๖ โครงการ และ ๕๙๖ โครงการ ตามล าดับ โดยสามารถกักเก็บน้ าได้ ๓๙๑.๓ ลูกบาศก์เมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่รับประโยชน์ ๑,๕๓๘,๙๗๕ ไร่ ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือเป็นโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า ๑๐๘ 
โครงการ มีพ้ืนที่รับน้ า ๑๔๕,๒๑๐ ไร่ อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่จังหวัดแพร่  
ยังจ าเป็นต้องพิจารณาภัยธรรมชาติที่เก่ียวข้องควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ภัยแล้งและอุทกภัย  

 

จังหวัดน่าน 
สภาพปัญหาทรัพยากรน้ า 

๑) แหล่งน้ าที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีขนาดเล็กและตื้นเขิน 
ขาดระบบส่งน้ าและเครื่องสูบน้ า ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี ไปยังไร่นาของเกษตรกรนอกเขตชลประทาน 

๒) ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูแล้งในบริเวณพ้ืนที่ใกล้ล าน้ าหรือแหล่งน้ าขนาดเล็ก 

๓) การบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน้ าจากชาวบ้านบริเวณแหล่งน้ าหลายสายถูกบุกรุกจากชาวบ้าน  
เพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกพืชสวนและไร่นา เป็นต้น 

๔) คุณภาพน้ าในล าน้ าสายส าคัญบางสายเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลและสารเคมี 
ลงสู่แม่น้ าโดยตรงโดยเฉพาะล าน้ าที่ไหลผ่านแหล่งชุมชนจะมีปัญหาคุณภาพน้ าและมีสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก 

๕) การพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ าที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ 
มีสมรรถภาพในการเก็บและการระบายน้ า 

๖) ปัญหาน้ าท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในบางชุมชนที่เกิดเนื่องจากล าน้ ามีความลาดชันสูงไม่มีแหล่ง
เก็บกักน้ าและชะลอการไหลของน้ า อีกท้ังยังเป็นพื้นที่ท่ีเป็นทางผ่านของน้ าอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 



 

๑๓๔ 
 

ปัญหามลพิษทางอากาศ 
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๒ มักจะประสบปัญหาหมอกควันทุกปี โดยสามารถตรวจพบแนวโน้ม 

การเพ่ิมสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี สาเหตุหนึ่งเกิดจากช่วงเวลาดังกล่าว 
มวลอากาศเย็นเริ่มปกคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สภาพอากาศแห้งและนิ่ง ฝุ่นละออง
สามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้และไม่ตกลงสู่พ้ืน ก่อให้เกิดสภาพ
ฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุม ทัศนวิสัยต่ ากว่า ๑ กิโลเมตร 

สถานการณ์อุทกภัย 
สถานการณ์อุทกภัยของกลุ่มจังหวัดฯ ในปี ๒๕๕๖ มีพ้ืนที่ประสบภัยทั้งสิ้น ๕๑ อ าเภอ ๒๖๐ ต าบล 

๑,๙๓๑ หมู่บ้าน โดยมีการเกิดประสบภัย ๗ ครั้ง และความเสียหายที่อาจได้รับหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน 
๘๒,๖๔๙ คน บ้านเรือนราษฎร ๓๔,๘๗๐ หลัง 

สถานการณ์ภัยแล้ง 
สถานการณ์ภัยแล้งของกลุ่มจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพ้ืนที่ประสบภัยรวม ๕๐ อ าเภอ ๒๙๔ 

ต าบล ๒,๕๑๔ หมู่บ้าน โดยมีราษฎรเดือดร้อน ๑,๐๔๕,๓๕๔ คน ๒๖๘,๓๔๑ ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร 
ที่ได้รับความเสียหาย จ านวน ๓๖๓,๕๒๙ ไร่ ความเสียหายเบื้องต้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๒๒๕,๕๓๐,๙๐๐ บาท 

สถานการณ์ไฟป่า 
สถานการณ์ไฟป่าของกลุ่มจังหวัดฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่ม

จังหวัด มีความถี่ร่วม ๔๒๕ ครั้ง พ้ืนที่เสียหายรวม ๓,๔๙๘.๙๗ ไร่ โดยจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความถี่ 
ในการเกิดไฟป่าสูงที่สุด ๑๔๕ ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย ๑,๑๒๙.๒๒ ไร่ จึงควรต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันแก้ไข
และบรรเทาปัญหาอย่างเข้มข้น 

สถิติภัยพิบัติแผ่นดินไหว 
คาดการณ์จังหวัดที่เสียงภัยพิบัติแผ่นดินไหวมีดังนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ วัดความสูงสุดได้ที่ ๕.๑ ริกเตอร์ 

ต่ าสุด ๓.๕ ริกเตอร์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ วัดความสูงได้ที่ ๕.๓ ริกเตอร์ ต่ าสุด ๓.๕ ริกเตอร์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ วัดความสูงได้ที่ 
๖.๓ ริกเตอร์ ต่ าสุด ๓.๐ ริกเตอร์ ซึ่งควรต้องมีมาตรการในการป้องกัน เตรียมพร้อมและเตือนภัยให้กับประชาชน
ในพ้ืนที ่

 

 

 

 

 



 

๑๓๕ 
 

๒) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ 

ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
มีปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันที่สูงขึ้น แบ่งเป็น ๔ ด้านหลัก ดังนี้ 

ด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ 
๑. ปัญหาความไม่พร้อมด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๒. ปัญหาความไม่พร้อมของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์  
๓. ปัญหาความไม่พร้อมของชุมชนและสังคมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานและประชากรบริเวณ

ชายแดน  

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
๑. ปัญหาด้านการผลิตสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัดฯ  
๒. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
๓. ปัญหาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และ 

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดฯ กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม  

ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
๑. ปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ AEC  
๒. ปัญหาด้านมาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และแหล่งต้นน้ าถูกท าลาย ส่งผลให้ระบบนิเวศ

เปลี่ยนแปลงและเสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งฟ้ืนฟูอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้และแหล่งต้นน้ า  
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการปลูกพืชเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า  
รวมทั้งการท าฝายในพ้ืนที่ต้นน้ า การจัดโซนนิ่งการอนุรักษ์ป่า และพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ซี่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน 

(๒) ปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ของกลุ่ม
จังหวัดฯ มีสถิติของการเกิดภัยสูงและอยู่ในล าดับต้นของประเทศ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการยกระดับ
พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ และบูรณาการหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนการเตรียมการในการป้องกันและเตือนภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

(๓) ปัญหาหมอกควันและไฟป่า พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๒ ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่าง
รุนแรงในช่วงต้นปี ตรวจพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพของ



 

๑๓๖ 
 

ประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ จึงมีความจ า เป็นเร่งด่วนต้องเพ่ิม
ศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน 

 

 
  



 

๑๓๗ 
 

๔.๒.๓ แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะท าให้การแก้ไข

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ

เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอของบประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัดต่อไป 

ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วม  

ในการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่แผนงาน/ โครงการ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่น าร่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๒ ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ คน จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์) 

มาเป็นประธาน ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีการน าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนจัดการฯ และ

แนวทางการแปลงแผนระดับชาติไปสู่ระดับท้องถิ่น ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ประเด็นปัญหา จัดล าดับ

ความส าคัญ และระดมความเห็นจัดท าแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกัน 

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ ประเด็น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และร่วมกันระดม 

ความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการร่วมกัน และเป็นระบบ เพ่ือสามารถน าไป

ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม  พบว่ามีทั้งสิ้น ๗ ประเด็น ได้แก่  

(๑) ความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) ทรัพยากรดิน (๓) ทรัพยากรน้ า (๔) หมอกควันและไฟป่า (๕) ทรัพยากร

ป่าไม้ (๖) ขยะมูลฝอย และ (๗) ภัยพิบัติ โดยในวันประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความ

คิดเห็นในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาใน ๗ ประเด็นดังกล่าว และจัดล าดับความส าคัญด้วยการติดสติกเกอร์

คัดเลือกประเด็นที่มีความส าคัญที่สุดเพ่ือน ามาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งประเด็นที่ได้รับ  

การจัดล าดับความส าคัญเป็น ๓ ล าดับแรก คือ ทรัพยากรป่าไม้ (ร้อยละ ๒๘) ขยะ (ร้อยละ ๒๔) และ 

หมอกควันและไฟป่า (ร้อยละ ๒๓) ตามล าดับ ส าหรับประเด็นด้านอ่ืนๆ คือ ทรัพยากรน้ า (ร้อยละ ๑๒)  

ความหลากหลายทางชีวภาพ (ร้อยละ ๘) ภัยพิบัติ (ร้อยละ ๔) และทรัพยากรดิน (ร้อยละ ๒) จากนั้นได้ร่วมกัน

ระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการร่วมกัน และเป็นระบบ ใน ๓ ประเด็นที่ได้รับ

การจัดล าดับความส าคัญสูงสุด คือ (๑) ทรัพยากรป่าไม้ (๒) ขยะ และ (๓) หมอกควันและไฟป่า เพ่ือสามารถ

น าไปประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้รวมประเด็นทรัพยากรป่าไม้ 

และหมอกควันและไฟป่าเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ส าหรับประเด็นขยะมูลฝอย



 

๑๓๘ 
 

สามารถดูตัวอย่างแผนงาน/โครงการ ได้จากหน้าที่ ๙๕-๑๐๖ ซึ่งผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท า

แผนงาน/โครงการแบบบูรณาการ มีดังนี้ 

 

     

          
 

รูปที่ ๔-๑๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่
แผนงาน/ โครงการ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่น าร่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  



 

๑๓๙ 
 

     

     

           

      
 

รูปที่ ๔-๑๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่
แผนงาน/ โครงการ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่น าร่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 



 

๑๔๐ 
 

ตัวอย่างที่ ๑   แผนงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน 

ขั้นตอนที่ ๑  น าแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เก่ียวข้องภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มาจัดท าเป็นกรอบเพื่อการจัดท าแผนงาน/โครงการ 

การจัดเตรียมแผนงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และปัญหาหมอกควันในจังหวัด...............  
โดยน ามาจากแผนงานที่ ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ และแผนงานที่ ๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๒  จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการที่จะด าเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภท 

        เดียวกันเข้าด้วยกัน 

การก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่าให้ชัดเจน  โดยการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าไม้ให้ชัดเจน และติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ าแนกเขตพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการยอมรับจาก  
ทุกภาคส่วน และให้สิทธิที่จะมีที่ดินท ากินอย่างเป็นธรรม พร้อมด าเนินมาตรการเยียวยา หรือชดเชยให้กับ
ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจ าแนกเขตท่ีดินป่าไม้อย่างเหมาะสม 

การฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้ เพ่ือด าเนินการให้มีการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าตามหลัก
ธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทน ใช้หลักป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
ขยายเครือข่ายความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้และป่ามีความสมบูรณ์ ส่งเสริมการจัดตั้ง  
ป่าชุมชน การพัฒนาพ้ืนที่ป่าในเขตเมืองและชุมชน    

ส่งเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้ ก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ
ให้มีแนวเขตที่ชัดเจน รวมถึงส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุน 
การพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟัน
ยาวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์จากป่า โดยค านึงถึงความเปราะบางเชิงนิเวศ 
ขีดจ ากัด และศักยภาพในการฟ้ืนตัว 

อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งชนิดพืชเฉพาะถิ่น พืชหายากและ 
ใกล้สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง รวมถึงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ 
ป่าชายเลนที่มคีุณค่าต่อระบบนิเวศ 

ส่งเสริมมาตรการห้ามมิให้มีการเผาในพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือป้องกันปัญหา
มลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น รวมถึงจัดท า พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคุณภาพอากาศระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการร่วมกันในการติดตาม ตรวจสอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการคุณภาพอากาศ   

 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๔๑ 
 

การจัดระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้
ท าได้ในพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภท พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่เอกชนหรือนอกเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 
รวมถึงพ้ืนที่หน่วยงานที่มีพ้ืนที่ดูแลรักษาป่าไม้ ให้สามารถปลูกไม้เศรษฐกิจไว้ส าหรับใช้สอย พร้อมจัดท า
โครงการปลูกต้นไม้ที่สามารถน ามาใช้ได้ในอนาคต และสนับสนุนให้ประชาชนน าที่ดินมาปลูกป่าเศรษฐกิจและ
ยึดเป็นอาชีพได้ และเพ่ือป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ต้องพัฒนาเครื่องมือรองรับไม้เศรษฐกิจ 
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหาแนวทางในการระบุแหล่งก าเนิดของไม้ มิให้มีการลักลอบน าไม้ออกจากป่า 

การสร้างความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน โดยการประสานความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน และเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และบูรณาการร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ในการรณรงค์ควบคุมการเผาในพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาช่วยป้องกันพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และปัญหา
หมอกควัน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุการเกษตรให้คุ้มค่าที่สุด และเป็นระบบ อาทิ  การน าเศษวัชพืชมา
ท าปุ๋ยหมัก การไถกลบวัชพืช ท าถ่านชีวภาพ (Biochar) ท าเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล ส่งเสริม
การปลูกพืชผสมผสาน 

 

  

-ตัวอย่าง- 



 

๑๔๒ 
 

 
รูปที่ ๔-๑๕  แผนผังการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และปัญหาหมอก

ควัน 



 

๑๔๓ 
 

ขั้นตอนที่ ๓  จัดท าสรุปสาระส าคัญของแผนงาน 
แผนงาน    แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน   
พื้นที่ด าเนินการ จังหวัด................  /กลุ่มจังหวัด..........................  
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนผู้ที่อาศัยหรือมีที่ดินท ากินอยู่ติดเขตหรืออยู่ในพื้นที่ปา่อนุรักษ์ ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ปา่อนุรักษ์ 

สรุปสาระส าคัญ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบ 

เง่ือนไขที่ส าคัญ 

เป้าหมายรวม 
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น โดยมี
พื้นที่ที่ มี สภาพป่า  ๔๐% ของพื้นที่
ประเทศ 

 
พื้นที่ท่ีมีสภาพป่า ๔๐% 
ของพื้นที่ประเทศ (พื้นที่ป่า
อนุรักษ์ ๒๕% และป่า
เศรษฐกิจ ๑๕%) 

 
การใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ในการ
ประเมินพ้ืนท่ีป่าไม ้

 
นโยบายของประเทศ
และจังหวัดในเรื่องนี้
คงเดิม 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้พื้นที่ป่าไม้มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ และบูรณาการ และมี
พื้นที่ท่ีมีสภาพป่าเพิ่มขึ้น 

 
พื้นที่ที่มีสภาพป่าในเขตป่า
อนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 
การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ 

 
 

ผลผลิต 
๑. แผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มีแนวเขต

เดียวกันที่ได้รับการยอมรบั 
 
๒. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ถูกบุกรุกใหม่

เพิ่มขึ้น และพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
 
 
๓. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
 
 
๔. จ านวนไฟป่าที่ เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อปี

ลดลง (ความถี่ และพื้นที่ )  และ
จ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินค่า
มาตรฐานลดลง 

 

 
๑. มีแผนท่ีแนวเขตป่าทีม่ี

แนวเขตเดียวกัน 
 
๒. พื้ นที่ ป่ า อนุ รั กษ์ ไ ม่ ถู ก 

บุกรุกใหม่ เพิ่มขึ้น และ
พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
 

๓. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
 

 
๔. จ านวน hotspot ไฟป่า 

ที่เกิดช้ึนเฉลี่ยต่อปีลดลง 
และจ านวนวันท่ีมีคุณภาพ
อากาศ (PM10)  เกินค่า
มาตรฐานลดลง 

 
 
 
 

 
๑. แผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มี

แนวเขตเดียวกัน 
 
๒. ภาพถ่ายทางอากาศ 
 
 
 
๓. ภาพถ่ายทางอากาศ 
 
 
๔. ภาพถ่ายทางอากาศและ

เครื่องวัดฝุ่นละอองใน
อากาศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๔๔ 
 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

รวมงบ 
(หน่วย : 
ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
ลักษณะ
โครงการ 

โครงการ 

๒๕
๖๒

 

   
๒๕

๖๓
 

   
๒๕

๖๔
 

งบ
แผ่

นด
ิน 

งบ
จัง

หว
ัด 

งบ
 อ

ปท
. 
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ๆ ต่อ 
เนื่อง 

 
ใหม ่

๑. การก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่า 
 



 


 


 
 

 


  
 

 
 

๒. การฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้  
  



 


 


 
 

 


  


 


 
 

๓. การปลูกป่าเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 



 


 


 
 

 


  


 


 
 

๔. การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
 



 


 


 
 

 


  


 


 
 

รวม 
 

          

 
 
 
 
  

-ตัวอย่าง- 



 

๑๔๕ 
 

ขั้นตอนที่ ๔   จัดท ารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะด าเนนิการ 
โครงการที่ ๑.๑ การก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

๑. ช่ือแผนงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด................................... 
๒. ช่ือโครงการ การก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่า 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔.  หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. ภาคเอกชน  ๔. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. ห น่ ว ย ง า น ติ ด ต า ม

ประเมินผล 
๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของ
โครงการ 

ที่ผ่านมา ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จึ งได้มีการบุกรุกท าลายป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ป่ าอนุรักษ์อย่างต่อ เนื่ อง 
จนท าให้พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด ในปี พ.ศ. ............ ที่มีอยู่จ านวน........ไร่ และในปี พ.ศ. .... .... 
เหลือเพียง.......ไร่ ซึ่งได้ลดลงไปเป็นจ านวนมาก ส่งผลเสียหายและผลกระทบต่อความสมบรูณ์
ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น การสูญเสีย
ความสมบูรณ์ของหน้าดิน การเกิดน้ าท่วมฉับพลัน และดินถล่ม อีกทั้งมีผลกระทบเศรษฐกิจ
และสังคมจึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
ป่าไม้ให้กลับคืนมา 

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  จึงได้ร่วมกันกับ  หน่วยงานสนับสนุน        ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน ก าหนดแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่..........................
ซึ่งเคยเป็นป่าสมบูรณ์ในเขตอนุรักษ์มาก่อน ดังนั้น จึงควรให้เกิดความชัดเจนในเรื่องขอบเขต
ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สิทธิท ากินหรืออยู่อาศัยของประชาชนหรือพื้นที่อนุรักษ์ อันจะท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าแผนและแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่เหล่านั้นอย่างเหมาะสม  
อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิก็จะสามารถมีสิทธิดูแลพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หากได้รับ 
การพิสูจน์สิทธิแล้ว ส่วนผู้ไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าวควรจะได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม 

๗. ความสอดคล้องกับ 
นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ .  
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของ
 โครงการ 

๑. เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่า และมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
๒. เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองพ้ืนท่ีแนวเขตป่าอนุรักษ์  
๓. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ของรัฐ ได้แก่ แนวเขตป่าสงวน แนวเขตอุทยาน

 แห่งชาติ แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแนวเขตป่าชายเลน (กรณีพื้นที่ภาค ต ะ วั น ออก 
 ภาคกลาง และภาคใต้) รวมถึงพ้ืนท่ีป่าไม้อื่น 

๔. เพื่อเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบบางรายจากมาตรการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง
 พื้นที่ป่าให้ได้รับการชดเชยด้วยความเป็นธรรม 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. มีแผนท่ีแนวเขตพื้นท่ีป่าท่ีมีแนวเขตเดียวกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
๒. ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพ้ืนท่ีป่าไม้เพิ่มขึ้น และไม่มีพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกใหม่ 
๓. จ านวนผู้ได้รับการชดเชยท่ีได้รับผลกระทบจากการถูกอพยพจากพื้นทีป่่าอนุรักษ ์
๔. มีฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๔๖ 
 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. จัดท าแผนที่และประกาศเขตพื้นที่ป่า/ป่าอนุรักษ์ โดยร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง 
 ในการจั ดท าแผนที่ ที่ มี แนว เขต เดียวกัน และแจ้ งประชาชนรับทราบข้อมูล 
๒.  พิสูจน์สิทธิพื้นที่  และจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์  โดย เร่งส ารวจและจัดท า
 ฐานข้อมูลและก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ ครอบคลุมทั่ว
 จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ชัดเจน และถูกต้อง  พร้อมประกาศแสดงแนวเขตป่าให้ ป ร ะ ช า ช น
 ทราบ เพื่อลดข้อขัดแย้งเรื่องแนวเขตรัฐ และเป็นการป้องกันมิให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า  
๓. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยประเมินพื้นที่ป่า ร่วมกับการลาดตระเวนในพื้นที่ 
 โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วงเวลา ก าหนดพื้นที่ เสี่ยง และตรวจหา
 ต าแหน่งจุดความร้อน เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงจากการถูกเผาป่า รวมถึงตรวจสอบ
 ความร้ อนและแห้ งแล้ งของพื้ นที่ เสี่ ยงจากปัจจั ยสภาพพื้ นที่  ต้ นไม้  แหล่ งน้ า   
 สถิติไฟไหม้ในอดีต และน ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
๔. บังคับใช้กฎหมาย พร้อมเยียวยา/ชดเชยให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบบางรายที่มี
 คุณสมบัติตามที่ก าหนด 

๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จัดท าแผนที่และประกาศเขตพื้นที่ป่า/ป่าอนุรักษ์
 แบบบูรณาการ 

   

๒. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลและก าหนดแนวเขต
 พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ 

   

๓. ส ารวจ ตรวจสอบ พร้อมทั้งการลาดตระเวนใน
 พื้นทีเ่พื่อก าหนดพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

   

๔. ส ารวจราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อเยียวยา/ชดเชย     
๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. จั ด ท า แ ผ น ที่ แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ เ ข ต พื้ น ที่ ป่ า / 
 ป่าอนุรักษแ์บบบูรณาการ 

  แผ่นดิน/จังหวัด/ 
............. 

๒. ส า ร วจและจั ดท า ฐ านข้ อมู ลและก าหนด
 แนวเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ 

  แผ่นดิน/จังหวัด/ 
............. 

๓. ส ารวจ ตรวจสอบ พร้อมทั้งการลาดตระเวนใน
 พื้นทีเ่พื่อก าหนดพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
............. 

๔. ส ารวจราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อเยียวยา/ชดเชย  แผ่นดิน/จังหวัด/ 
.............  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ ได้ รับประโยชน์ โดยตรง: ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ป่ าอนุรักษ์  และอยู่ โดยรอบ 
   ป่าอนุรักษ์ได้รับการพิสูจน์สิทธิถือครองพื้นที่ และมีประชาชนที่
   ต้องอพยพจากพื้นที่อนุรักษ์บางรายที่มีคุณสมบัติ ได้รับ            
                                    ค่าชดเชยอย่างเป็นธรรม 
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม:  ประชาชนในจังหวัด............. มีป่าไม้เพิ่มขึ้น 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๔๗ 
 

โครงการที่ ๑.๒ การฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้ 
๑. ช่ือแผนงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด................................... 
๒. ช่ือโครงการ การฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้ 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๔.  หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. ภาคเอกชน  ๔. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ ที่ผ่านมา ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเนื่องจนท าให้พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด  
ในปี พ.ศ. ............ ที่มีอยู่จ านวน........ไร่ และในปี พ.ศ. ........ .เหลือเพียง.......ไร่  
ซึ่งลดลงไปเป็นจ านวนมาก ส่งผลเสียหายให้เกิดการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ 
ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีปัญหา
สิ่งแวดล้อมอื่น เช่น การสูญเสียความสมบูรณ์ของหน้าดิน การเกิดน้ าท่วมฉับพลัน และ
ดินถล่ม จึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมา 

     หน่วยงานรับผิดชอบหลัก      จึ งได้ร่ วมกันกับ  หน่วยงานสนับสนุน    
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้ ด้วย 
การปลูกป่า สร้างฝายเก็บกักและชะลอน้ า เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้แก่ป่าไม้  การจัดตั้ง 
ป่าชุมชน การสร้างเครือข่ายดูแลทรัพยากรป่าไม้ พร้อมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 
ป่าไม้ ดิน และน้ า ในพื้นที่........................ซึ่งเคยถูกบุกรุกท าลายมาก่อน เพื่อให้ทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไป 

๗. ความสอดคล้องกับ 
นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่า และมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
๒. เพื่อเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้แก่พ้ืนท่ีป่า  และมีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและประมง 
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ 
๔. ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการปลูกป่า และการอนุรักษ์ดินและน้ า รวมทั้ง 

ด้านกฎหมาย 
๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. มีพื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น  

๒. มีปริมาณน้ าใช้ในชุมชนอย่างพอเพียง (จ านวนเรื่องร้องเรียนการขาดแคลนน้ า) 
๓. จ านวน/พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
๔. จ านวนเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรป่าไม้  
๕. จ านวนประชาชนมีความรู้ (โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน) เรื่องการปลูกป่า และ

การอนุรักษ์ดินและน้ า รวมทั้งด้านกฎหมาย 
 

 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๔๘ 
 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. รณรงค์ให้ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ อาทิ ส่งเสริมโครงการธนาคารต้นไม้  
๒. ก่อสร้างฝาย โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน   
๓. จัดตั้งป่าชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 เชิงอนุรักษ์ การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และสร้างอาชีพจากป่าชุมชน 
๔. ส ารวจและพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกป่าในเขตเมือง/ชุมชน รวมถึงสนับสนุน
 การพัฒนาป่าไมต้ามแนวพระราชด าริ โดยเฉพาะการปลูกป่าตามหลักการฟื้นฟูป่า
 ตามธรรมชาติ และการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  
๕. สร้างเครือข่ายในการดแูลทรัพยากรป่าไม ้
๖. อบรม สัมมนา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปลกูป่า และ 
 การอนุรักษ์ดินและน้ า รวมทั้งด้านกฎหมาย 
๗. บูรณาการงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านการใช้ที่ดินร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
 เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อลดกิจกรรมที่ท าลายทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ า 
 และสิ่งแวดล้อมอ่ืน 

๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม  พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รณรงคก์ารปลูกต้นไม้และดูแลรักษาป่าไม้ 
  

   

๒. ก่อสร้างฝาย โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน   
 

   

๓. จัดตั้งป่าชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 เชิงอนุรักษ ์

   

๔. ส ารวจและพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกป่า
 ในเขตเมือง/ชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนา
 ป่าไม้ตามแนวพระราชด าร ิ

   

๕. อบรม สัมมนาการดูแลทรัพยากรป่าไม้และ
 สร้างเครือข่าย 
 

   

๖. - อบรม สัมมนา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
     ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการปลูกป่า และ
  การอนุรักษ์ดิน น้ า และกฎหมาย 

- วางแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และด้านการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ 

 
 
 

   

 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๔๙ 
 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

๑. จัดกิจกรรมธนาคารต้นไม้รณรงค์การปลูกและ
ดูแลรักษาป่าไม้  

  จังหวัด/ อปท./
เอกชน/….. 

๒. ก่อสร้างฝาย โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน   
 

 แผ่นดิน/
จังหวัด/.......... 

๓. จัดตั้งป่าชุมชน และการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
 เชิงอนุรักษ ์

 แผ่นดิน/
จังหวัด/.......... 

๔. ส ารวจและพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกป่า
 ในเขตเมือง/ชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนา
 ป่าไม้ตามแนวพระราชด าร ิ

 แผ่นดิน/
จังหวัด/.......... 

๕. อบรม สัมมนาการดูแลทรัพยากรป่าไม้และ
 สร้างเครือข่าย 

 แผ่นดิน/
จังหวัด/.......... 

๗. - อบรม สัมมนา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
     ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการปลูกป่า และ
  การอนุรักษ์ดิน น้ า และกฎหมาย 

- วางแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และด้านการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ 

 

 แผ่นดิน/
จังหวัด/
เอกชน/.......... 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: มีป่าไม้ในชุมชน และประชาชนได้รับประโยชน์ด้านรายได้ 

          หรืออาชีพจากทรัพยากรป่าไม้ 
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีทรัพยากรอย่าง 
           เพียงพอ   

 
  

-ตัวอย่าง- 



 

๑๕๐ 
 

โครงการที่ ๑.๓ การปลูกป่าเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑. ช่ือแผนงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด................................... 
๒. ช่ือโครงการ การปลูกป่าเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. ภาคเอกชน  ๔. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ ที่ผ่านมา ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรของประชาชน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเนื่องจนท าให้พื้นที่ป่าไม้ของ
จังหวัด ในปี พ.ศ. ............ ที่มีอยู่จ านวน........ไร่ และในปี พ.ศ. .........เหลือเพียง.......
ไร่ ซึ่งลดลงไปเป็นจ านวนมาก ส่งผลเสียหายให้เกิดการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายใน 
ประเทศ ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน เช่น การสูญเสียความสมบูรณข์องหน้าดิน การเกิดน้ าท่วม
ฉับพลัน ดินถล่ม จึงจ าเป็นต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์
ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมา 

   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   จึงได้ร่วมกันกับ...หน่วยงานสนับสนุน   ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน ปลูกป่าบริเวณพื้นที่.............................ซึ่งเคยถูก
บุกรุกท าลายมาก่อน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้  
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไป 

๗. ความสอดคล้องกับ 
นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่ อ ให้ เกิดรูปแบบการจัดการทรั พยากรป่ า ไม้อย่ า งมีส่ วนร่ วมและยั่ งยื น 
ด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. จ านวนพื้นที่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เอกชน และป่าเสื่อมโทรม เพิ่มขึ้น 
๒. งบประมาณเพื่อการวิจัย และป้องกันการลักลอบน าไม้ออกจากป่า 
๓. ประชาชนมีรายได้จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้น 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชน นอกเขตพื้นท่ีป่าไม้ 
๒. อนุญาตให้ปลูกต้นไม้ในแปลงปลูกป่า/ป่าเสื่อมโทรม เพื่อปลูกไม้ใช้สอยในอนาคต 
๓. วิจัยเพื่อหาแนวทางระบุแหล่งก าเนิดไม้ และป้องกันการลักลอบน าไม้ออกจากป่า 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนที่อาศัยรอบป่า ในการร่วมมือกับ

ภาคเอกชน จัดท าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และสร้าง
อาชีพท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 

๕. ส่งเสริมการการปลูกพืชผสมผสาน พืชสมุนไพร และการตลาด 
 
 
 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๕๑ 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. รณรงค์การปลูกไม้ เศรษฐกิจในพื้นที่ เอกชน  
   นอกเขตพื้นท่ีป่าไม้ 

   

๒. สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในแปลงปลูกป่า/ 
    ป่าเสื่อมโทรม    

   

๓. ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางระบุแหล่งก าเนิดไม้    
 และป้องกันการลักลอบน าไม้ออกจากป่า 

   

๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน และ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   

๕. ส่งเสริมการการปลูกพืชผสมผสาน พืชสมุนไพร 
และการตลาด 

   

 
๑๒. แผนงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

๑. รณรงคก์ารปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพ้ืนที่   
 เอกชนนอกเขตพื้นท่ีป่าไม ้

  แผ่นดิน/จังหวัด/ 
เอกชน/..... 

๒. สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในแปลงปลูกป่า/ 
    ป่าเสื่อมโทรม    

  แผ่นดิน/จังหวัด/ 
เอกชน/..... 

๓. ศึกษาวิจัยเพือ่หาแนวทางระบุ   
 แหล่งก าเนิดไม้และป้องกันการลักลอบ
 น าไม้ออกจากป่า 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
เอกชน/..... 

๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยร่วมมอืกับ
 ภาคเอกชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ของประชาชน 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
เอกชน/..... 

๕. ส่งเสริมการการปลูกพืชผสมผสาน พืช
 สมุนไพร และการตลาด 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/.....  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนผู้ประกอบอาชีพปลูกไม้เศรษฐกิจ  
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากท่ีมีการส่งเสริม
          ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๕๒ 
 

โครงการที่ ๑.๔ การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
๑. ช่ือแผนงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด................................... 
๒. ช่ือโครงการ การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๔.  หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. ภาคเอกชน  ๔. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕.   หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 

๖. ความเป็นมาของโครงการ ปัญหาการเผาไหม้ ไฟป่า และหมอกควันในพื้นทีภ่าคเหนือที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกวา้ง
ในหลายจังหวัดได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีค่ามลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่
จังหวัด.....................................  โดยเฉพาะจังหวัด...............มีค่ามลพิษทางอากาศ 
วัดได้ ...................ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และยังมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ในขณะที่
จุดที่แสดงความร้อน (Hotspot) บนภาพถ่ายทางอากาศได้แสดงผลของต าแหน่งที่เกิด
การเผาไหม้ขึ้น โดยมีสาเหตุจากการจุดไฟเผาของมนุษย์ทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนา 
รวมถึงสาเหตุโดยธรรมชาติ ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย 

นอกจากนี้คุณภาพอากาศ ในอีกหลายพื้นที่ พบฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  และบางแห่งเครื่องบินไม่สามารถท าการขึ้นลง
ได้ ส าหรับสาเหตุของหมอกควัน ฝุ่นละอองซึ่งมีสาเหตุมาจากฝีมือมนุษย์ที่จุดไฟเผา
วัชพืชในไร่นา กับถางป่าเพื่อบุกรุกเป็นส าคัญ  โดยปัญหานี้ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และได้เกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ดังนั้น จึงต้องมีการลดและ
ควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบจากปัญหาคุณภาพอากาศท่ีมี
ต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 

๗. ความสอดคล้องกับ 
นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อลดการเผาไหม้พื้นท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีทางการเกษตร หรือการเผาในที่โล่งอื่นๆ 
๒. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
๓. เพื่อหาและน ารูปแบบการติดตามและประเมินความรุนแรงของจุดความร้อนจาก

การเผาไหม้อย่างทันท่วงท ี
๔. ควบคุมและลดการเผาไหม้จากภาคการเกษตรโดยการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรอย่างคุ้มค่า  
๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. จ านวน hotspot ไฟป่าที่เกิดขึน้เฉลี่ยต่อปีลดลง  

๒. จ านวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศ (PM10) เกินค่ามาตรฐานลดลง 
๓. จ านวนผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจลดลง 
๔. จ านวนนักท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
๕. มีการใช้วัสดุจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น 

 
 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๕๓ 
 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. ส่งเสริมเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันไฟป่า การรายงานสถานการณ์
ไฟป่าในระดับพื้นท่ีแบบ real time 

๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ประชาชนเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม และให้ความรู้
เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๓. การติดตามข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศมาประเมินพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า เพื่อหา
แนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ใหม่ หรือพื้นที่ซ้ าเดิม รวมถึง
ข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่า จาก GISTDA 

๔. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวสัดุการเกษตรให้คุ้มค่าทีสุ่ด และเป็นระบบ อาทิ  
การน าเศษวัชพืชมาท าปุ๋ยหมัก การไถกลบวัชพืช ท าถ่านชีวภาพ (Biochar)  
ท าเช้ือเพลิงอัดแท่งชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล  

๕. ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินและป่าใหม้ีความอุดมสมบรูณ์  
๖. ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

๑๑.  แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเพื่อให้ความรู้ใน
 การป้องกันไฟป่าและการรายงานสถานการณ์ 
 ไฟป่าแกเ่ครือข่าย 

   

๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมการเผา 
 ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 

   

๓. ติดตามประเมินผลเพื่อหาแนวทางป้องกัน 
 การเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อ่ืนๆ 

   

๔. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุการเกษตรให้
 คุ้มค่าที่สุด และเป็นระบบ 

   

๕. ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินและป่าให้มีความอุดม
 สมบูรณ์ 

   

๖. ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน     
๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเพื่อให้ความรู้ใน
 การป้องกันไฟป่าและการรายงานสถานการณ ์
 ไฟป่าแกเ่ครือข่าย 

   จังหวัด/ อปท./
เอกชน/………. 

๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมการเผา 
 ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/........... 

๓. ติดตามประเมินผลเพื่อหาแนวทางป้องกัน 
 การเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อ่ืนๆ 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/........... 

-ตัวอย่าง- 



 

๑๕๔ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

๔. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุการเกษตรให้
 คุ้มค่าที่สุด และเป็นระบบ 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/........... 

๕. ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินและป่าให้มีความอุดม
 สมบูรณ์ 

 จังหวัด/ อปท./
เอกชน/........... 

๖. ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน  จังหวัด/ อปท./
เอกชน/……….  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากมีคุณภาพอากาศอยู่ใน
          เกณฑ์มาตรฐาน  
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่
           เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

-ตัวอย่าง- 



๑๕๕ 
 

ข้อสรุปการด าเนินโครงการ 
 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแนวทำงกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ 
ไปสู่กำรปฏิบัติให้แก่ภำคีกำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน องค์กำรมหำชน 
สถำบันกำรศึกษำ และสื่อมวลชน ทั้งในส่วนกลำง และในส่วนภูมิภำค ทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด ตั้งแตเ่ดือนธันวำคม 
๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนำคม ๒๕๖๐ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกลยุทธ์ มำตรกำร และแนวทำงปฏิบัติ  
ที่ก ำหนดไว้ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ ให้สำมำรถถ่ำยทอดไปเป็นแผนงำน/โครงกำร ที่สำมำรถ
แก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่ำงเป็นองค์รวม เป็นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ จำกกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ  และแนวทำงกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ ได้รับทรำบประเด็นที่ส ำคัญในกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ ไปสู่ 
กำรปฏิบัติ โดยเฉพำะเรื่อง (๑) งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ หรือได้รับงบประมำณไม่เพียงพอ หรือได้รับแต่ไม่ต่อเนื่อง  
(๒) กำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนผู้ปฏิบัติยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน (๓) กำรเปิดโอกำสให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนขั้นตอนต่ำงๆ  
ไม่ครอบคลุมหรือไม่ทั่วถึง (๔) กำรสร้ำงศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรของ
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่จัดท ำแผนงำน/โครงกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมควรด ำเนินกำรให้
ครอบคลุมและต่อเนื่อง จำกประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้นจึงจะท ำให้กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมไม่เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลเท่ำท่ีควร  
 
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรรับรู้และ
เข้ำใจต่อแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรจัดท ำ
แนวทำงกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ ไปสู่กำรปฏิบัติของภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง ส ำนักงำนฯ 
จึงได้ร่วมกับส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค ที่มี 
ควำมรับผิดชอบในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑ จัดท ำ
กรณีศึกษำด้วยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยกำรร่วมระดมควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร
ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมกำรให้ภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ต่อกำรจัดท ำกิจกรรมแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีส่วนร่วม และครอบคลุมกำรแก้ไขปัญหำให้มำกที่สุด เพ่ือน ำข้อมูลที่
ได้รับไปจัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ 
ครบวงจร และเกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ อีกท้ังกำรจัดท ำตัวอย่ำงแผนงำน/
โครงกำร จะเป็นแนวทำงสร้ำงควำมพร้อมในกำรเสนอขอรับงบประมำณจำกช่องทำงต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็น



๑๕๖ 
 

และเร่งด่วน โดยพิจำรณำกำรสนับสนุนงบประมำณจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งงบประมำณประจ ำปี งบกลำงของ
รัฐบำล และงบประมำณจำกแหล่งอื่นๆ อำทิ งบประมำณสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ หรือจำกต่ำงประเทศ   
 
 แผนงำน/โครงกำรที่ได้จัดท ำขึ้น ได้พิจำรณำควำมส ำคัญของปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และมีควำมจ ำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหำ ส ำหรับกลุ่มภำคเหนือตอนบน ๒  
มี ๓ ประเด็น คือ ทรัพยำกรป่ำไม้ ขยะมูลฝอย และหมอกควันและไฟป่ำ ในขณะที่กลุ่มภำคกลำงตอนล่ำง ๑ 
ได้พิจำณำเห็นควำมส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำในประเด็นด้ำน ทรัพยำกรน้ ำ คุณภำพน้ ำ และ
น้ ำท่วม-น้ ำ งแล้  ขยะมูลฝอย และเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรกรรมอินทรีย์ ดังนั้น ตัวอย่ำงของแผนงำนจึงได้
พิจำรณำด ำเนินกำรตำมหัวข้อดังกล่ำว  
 

กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีรำยละเอียดของ
กำรจัดท ำแผนงำนพร้อมแสดงรำยละเอียดกำรจัดท ำโครงกำรในระยะเวลำ ๕ ปีข้ำงหน้ำ สอดคล้องกับ
ระยะเวลำของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงแหล่งงบประมำณที่ประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุน  
เป็นต้น ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในภำพรวมของกำรจัดท ำแผนงำนต่ำงๆ เหล่ำนั้น นอกจำกนั้น ในกำรจัดท ำ
โครงกำร ได้แสดงตัวอย่ำงรำยละเอียดของกำรจัดท ำโครงกำร เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจต่อสถำนกำรณ์ปัญหำที่
เกิดขึ้น แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยอ่ืนๆ วิธีด ำเนินกำร หน่วยงำนที่จะเข้ำมำร่วม
ด ำเนินกำรอย่ำงบูรณำกำร เป็นต้น ภำยหลังกำรยกร่ำงตัวอย่ำงแผนงำน/โครงกำรแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมทั้ ง  ๒ พ้ืนที่ แล้ ว  จึ ง ได้น ำ ไปหำรือร่ วมกับผู้ แทนส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำกนั้นได้น ำ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่ำวมำปรับปรุงข้อมูล เพ่ือให้ได้แนวทำงกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมฯ ที่มีตัวอย่ำงแผนงำน/โครงกำร ที่มีควำมสมบูรณ์ และเหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติงำนจริง 
ในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
 
  
 
 
  
 



๑๕๗ 

 

บรรณานุกรม 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๘) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ”  
สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวปไซต์ 
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom๑๔/๐๑-๐๒-๐๑.html 

สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช. (๒๕๕๘) “การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ”  สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เวปไซต์ http://drsomphan.blogspot.com/๒๐๑๑/๐๗/blog-post_๒๔.html  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (๒๕๖๐) “แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (๒๕๕๙) “แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”  

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด. (๒๕๖๐) “แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔” เวปไซต์ http://www.pad.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id     
=216&I temid=439 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๙) “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔”  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๕) “คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด”  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๐) “คู่มือการแปลงแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ไปสู่การปฏิบัติ”  

Kokusai Kogyo, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๑) “การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดของประเทศไทย” 

 

 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/01-02-01.html
http://drsomphan.blogspot.com/2011/07/blog-post_24.html
http://www.pad.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id%20%20%20%20=216&I
http://www.pad.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id%20%20%20%20=216&I
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