
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
รอบท่ี 1 (Project and Progress Reviews) กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ 

เขต 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน) เขต 16 (เชียงรำย น่ำน พะเยำ แพร่)  
เขต 17 (ตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) เขต 18 (ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธำนี) 

ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 มกรำคม 2562 ณ จังหวัดเชียงรำย 
*************************************************************************************** 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562 
เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร 

07.45 – 09.15 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง ถึง สนามบินจังหวัดเชียงราย  
โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 8203 

08.45 – 09.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ระยะทางประมาณ 10 กม.) 

09.30 – 10.00 น. คณะผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ เข้ำพบผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย เพื่อหำรือข้อรำชกำร
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงรำย  

10.00 – 10.45 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เดินทางถึง พ้ืนที่ดูงานการด้านการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  
ในท้องที่ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย (ระยะทางประมาณ 19 กม.) 

10.45 – 12.00 น. คณะผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้  
กิจกรรมฟื้นฟูป่ำอนุรักษ์ที่เสื่อมสภำพ (เนื้อที่ 300 ไร่) 
โดย ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ (เชียงราย) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เดินทางถึงป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางแล ป่าดอยยาว และป่าดอย
พระบาท บ้านป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย (ระยะทางประมาณ 24 กม.) 

14.00 – 16.30 น. คณะผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 รับฟังบรรยำยสรุปผลกำรด ำเนินงำนของ คทช.อ ำเภอเมืองเชียงรำย 
 ลงพื้นที่ตรวจติดตำมกำรด ำเนินกำรกำรตรวจยึดและทวงคืนพื้นที่ป่ำไม้  
โดย ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย 

16.30 – 17.00 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เดินทางเข้าที่พัก จ.เชียงราย (ระยะทางประมาณ 16 กม.) 
 

วันศุกร์ที่ 11 มกรำคม 2562 
เวลำ ก ำหนดกำร 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมพวงชมพูพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

09.00 - 09.30 น. ชี้แจงกรอบแนวทางและขอบเขตการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 
โดย  ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ (นายวรพล จันทร์งาม) 
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เวลำ ก ำหนดกำร 

09.30 – 12.00 น. หน่วยงานส่วนกลางชี้แจงเป้าหมายการด าเนินงาน การเตรียมความพร้อม ความก้าวหน้า และ
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ภาคเหนือ (เขต 15 - 18) ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

1.1 กรมป่ำไม้  น าเสนอโดย ผู้แทน ปม. (น าเสนอในภาพรวมของ สจป.1 เชียงใหม่/สจป.1 
สาขาแม่ฮ่องสอน/สจป.2 เชียราย/สจป.3 ล าปาง/สจป.3 สาขาแพร่/สจป.4 ตาก/สจป.4 สาขา
นครสวรรค์/สจป.4 สาขาพิษณุโลก 

  พ้ืนที่ป่าที่ไม้ทวงคืนได้ 
 พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน  
  ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
  จัดหาที่ดินให้ชุมชน (คทช.) 
  แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

1.2 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช น าเสนอโดย ผู้แทน อส. (น าเสนอในภาพรวม 
ของสบอ.11 พิษณุโลก/สบอ.12 นครสวรรค์/สบอ.13 แพร่/สบอ.13 สาขาล าปาง/สบอ.14 
ตาก/สบอ.15 เชียงราย/สบอ.16 เชียงใหม่/สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง  

  พ้ืนที่ป่าที่ไม้ทวงคืนได้ 
  พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน  
  แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

1.3 องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ น าเสนอโดย ผู้แทน อ.อ.ป.  (น าเสนอในภาพรวมของ อ.อ.ป.
ภาคเหนือบน และ อ.อ.ป.ภาคเหนือล่าง) 

  พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน  
  ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 

1.4 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม น าเสนอโดย ผู้แทน สผ. 
(น าเสนอภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) 

  จัดหาที่ดินให้ชุมชน (คทช.) 

2. ด้ำนจัดกำรและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรน้ ำให้มีใช้อย่ำงพอเพียง 
2.1 กรมทรัพยำกรน้ ำ น าเสนอโดย ผู้แทน ทน. (น าเสนอภาพรวมของ สทภ. 1 ล าปาง และ 

สทภ. 9 พิษณุโลก) 
  แหล่งน้ าได้รับการอนุรักษ์/ฟื้นฟู  

2.2 กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล น าเสนอโดย ผู้แทน ทบ. (น าเสนอภาพรวมของ สทบ.1 ล าปาง 
และ สทบ.7 ก าแพงเพชร)  

  แหล่งน้ าต้นทุนประปาชนบท 
  โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้ าดื่มสะอาด 
  จ านวนแหล่งน้ า/น้ าบาดาลเพ่ิมข้ึน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลำ ก ำหนดกำร 
13.00 – 16.30 น. 3. ด้ำนจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม  

3.1 ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม น าเสนอโดย ผู้แทน สป.ทส.  
(น าเสนอในภาพรวมของ สสภ.1 เชียงใหม่, สสภ.2 ล าปาง, สสภ.3 พิษณุโลก, สสภ.4  

นครสวรรค์ และทสจ. ภาคเหนือ 17 จังหวัด) 
3.2 กรมควบคุมมลพิษ น าเสนอโดย ผู้แทน คพ.  

(น าเสนอภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) 
3.3 กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม น าเสนอโดย ผู้แทน สส.  

(น าเสนอภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) 
4. กรมทรัพยำกรธรณี น าเสนอแผน/ผลการด าเนินงาน โดย สทธ.เขต 1 (ล าปาง) 
5. แผนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและข้อสั่งกำร รมว.ทส.   

5.1 การรณรงค์ ลดรับ ลดรับ ลดใช้ ลดให้ถุงพลาสติก 
5.2 การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
5.2 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพื้นที่ 

 น าเสนอโดย : สสภ.1 เชียงใหม่, สสภ.2 ล าปาง, สสภ.3 พิษณุโลก, สสภ.4  นครสวรรค ์ 
ทสจ. ภาคเหนือ 17 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) 

16.30 – 17.00 น. เดินทางถึงสนามบินจังหวัดเชียงราย (ระยะทางประมาณ 18 กม.) 

17.50 – 19.20 น. เดินทางออกเดินทางจากสนามบินจังหวัดเชียงราย ถึง สนามบินดอนเมือง  
โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3200 

หมายเหตุ :   1. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
2. ผู้ประสำนงำน :  นำงวนิดำ  วิศิษฎ์วรำกร         เบอร์ติดต่อ   02 - 2656175  / 089 - 4456168 

นำงสำวพิมพพ์ิศำ  บญุจันทึก   เบอร์ติดต่อ   02 - 2788571 / 089 - 6631241 
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แผนที่กำรลงพื้นที่แนบท้ำยก ำหนดกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดที่ 1 สนำมบินเชียงรำย      (ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย) 
จุดที่ 2 ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย     (ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย) 
จุดที่ 3 พื้นที่ดูงำนกำรด้ำนกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้     (ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย) 
จุดที่ 4 พื้นที่ดูงำนด้ำนกำรทวงคืนพื้นที่ป่ำไม้ /คทช.อ ำเภอ   (ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย) 
จุดที่ 5 ที่พัก (วนำศรมรีสอร์ท)     (ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย) 

 

ระยะทางรวมประมาณ 68 กม. 
จุด 1 ถงึ จุด 2   ประมาณ 10 กม. 
จุด 2 ถงึ จุด 3   ประมาณ 19 กม. 
จุด 3 ถงึ จุด 4   ประมาณ 23 กม. 
จุด 4 ถงึ จุด 5   ประมาณ 16 กม. 
 

 

 

 

  


