
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

โครงการพฒันาแหล่งน ้า

9 มิถุนายน 2557 

ณ หอ้ง 500 ศูนยวิ์ศวกรรมการชลประทาน 

กรมชลประทาน
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หวัหนา้กลุม่สิ่งแวดลอ้มโครงการ Mobile: 081 444 7068
ส านักบริหารโครงการ
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ประกอบดว้ย

1. ความหมายของการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

2. ความส าคญัของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

3. ความเป็นมาของการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย

4. กระบวนการเตรียมความพรอ้มโครงการพฒันาแหลง่น ้าดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ประเภทของโครงการพฒันาแหลง่น ้าและการชลประทาน

6. ประเภทของการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

7. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบังานดา้นส่ิงแวดลอ้มโครงการพฒันาแหลง่น ้า

8. การจดัท ารายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มโครงการพฒันาแหลง่น ้า 

9. ขั้นตอนการพิจารณารายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

10. หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตอ่การพิจารณารายงาน 

ประสบการณ ์กรณีศึกษา    



เป็นการท านายหรือ

คาดการณเ์ก่ียวกบั

ผลกระทบในทางบวก

และทางลบของ

โครงการพฒันาท่ีจะมี

ตอ่สภาพแวดลอ้มใน

ทุกๆ ดา้น

EIA

การพิจารณา และ

เสนอมาตรการท่ี

จะใชใ้นการลด 

และป้องกนั

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม

วางแผนการติดตาม

ตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

ของโครงการเพื่อ

ป้องกนัและลด

ผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน

www.onep.go.th

1. ความหมายของการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม



2. ความส าคญัของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

1

สามารถใชใ้นการวาง

แผนการใชป้ระโยชน์

จากทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเป็น

หลกัประกนัในการใช้

ทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื

ช่วยพิจารณาผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มจากการ

พฒันาโครงการ เพื่อให้

เจา้ของโครงการ

สามารถก าหนด

มาตรการในการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึ้ นน้ันอยา่ง

เหมาะสมก่อน

ด าเนินการ ช่วยลด

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้ นได้

3

เป็นเอกสารทีใ่ห้
ขอ้มลูโครงการต่อ
สาธารณชน เพือ่
ป้องกนัปญัหาความ
ขดัแยง้ระหวา่ง
สาธารณชนกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพฒันา 

4

เพื่อเป็นขอ้มลู

สนับสนุนการ

ตดัสินใจในการลงทุน

รวมทั้งพฒันา

โครงการ

2

www.onep.go.th



www.onep.go.th

3. ความเป็นมาของการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย

2518

2524

2527

2535

2552

2553

2555

ประเทศไทยประกาศใช้  พ.ร.บ. 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ พ.ศ. 2518

ประกาศก าหนด

ประเภทและขนาด

โครงการ จ  านวน 

10 ประเภท

จดทะเบียนนิติ

บุคคล

ท ารายงาน

พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

ในสว่นของการจดัท ารายงาน และ

ประกาศฯ จ  านวน 22 ประเภท

ประกาศประเภทและ

ขนาดโครงการทั้งหมด 

34 ประเภท

ประกาศประเภทและขนาดโครงการ

รุนแรงตามมาตรา 67 ของรฐัธรรมนูญ

ปี 50 จ  านวน 11 ประเภท

ประกาศประเภทและ

ขนาดโครงการเพิ่มเตมิ

จาก 34 เป็น 35 

ประเภท
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4. กระบวนการเตรียมความพรอ้มโครงการพฒันาแหลง่น ้า

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม

-นโยบายของรฐั

-แผนงานกระทรวงฯ, กรมฯ

-การรอ้งขอของประชาชน

-อื่นๆ

งานศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม

ก าหนดประเภทลกัษณะโครงการ  
ทีเ่หมาะสม

-SEA+PP -EHIA+PP

-EIA+SIA+HIA+PP -IEE+SIA+PP

-EC+PP

-มต ิครม.

-ระเบยีบ

-นโยบายกรมฯ

งานออกแบบรายละเอยีดโครงการ แบบก่อสรา้ง

ขออนุมตัเิปิดโครงการ

บรหิารจดัการ

งานด าเนินการก่อสรา้ง

-EIMP in EIA

-Post-EIA

-Monitor in IEE

การตดิตามและประเมนิผล
โครงการ

งานศกึษาความเหมาะสม (FS)

งานวางโครงการ (PR) -รฐัธรรมนูญ

-พระราชบญัญตัิ

-ประกาศกระทรวงฯ



5. ประเภทของโครงการพฒันาแหลง่น ้าและการชลประทาน
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1) โครงการพฒันาอ่างเก็บน ้า ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้าทุกขนาด 

2) โครงการพฒันาฝาย ไดแ้ก่ ฝายในล าน ้า (ฝายคอนกรีตและฝายยาง) 

3) โครงการพฒันาประตรูะบายน ้า/เข่ือนระบายน ้า ไดแ้ก่ ประตูระบายน ้า 

4) โครงการพฒันาระบบสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า ไดแ้ก่ สถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า

ควบคู่กบัการพฒันาระบบส่งน ้าท่ีอาจมีทั้งคลองหรือระบบท่อไปยงัพื้ นท่ี

เกษตรกรรม

5) โครงการพฒันาแกม้ลิง ไดแ้ก่ การพฒันาพื้ นท่ีลุ่มน ้าต า่ท่ีอยูใ่กลท้างน ้า 

หรืออยูใ่นแนวน ้าหลาก (อาคารควบคุมการไหลของน ้า หรือระดบัน ้า) 

6) โครงการพฒันาโครงข่ายน ้า ไดแ้ก่ ระบบเช่ือมโยงแหล่งเก็บกกัน ้าท่ีมี

พื้ นท่ีรบัน ้าฝนและพ้ืนท่ีรบัประโยชน์อยูต่่างลุ่มน ้า (อาคารบงัคบัน ้า

ควบคุมทิศทางและปริมาณการไหลไปยงัลุ่มน ้าท่ีตอ้งการ)

7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน ้าในระดบัไร่นา ไดแ้ก่ ระบบคนัคู

น ้าและงานจดัรปูท่ีดินในพื้ นท่ีชลประทาน

8) โครงการพฒันาระบบส่งน ้า ไดแ้ก่ คลองหรือท่อส่งน ้า 

9) โครงการพฒันาระบบระบายน ้า ไดแ้ก่ คนักั้นน ้า คลองระบายน ้า

10) โครงการเหลียวหลงั ไดแ้ก่ การปรบัปรุงประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางเดิมท่ีมีการใชง้าน

มากกวา่ 20 ปี



6. ประเภทของการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
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3. รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

(Initial Environmental Examination)

2. รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

(Environmental Impact Assessment)

1. รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส าหรบั
โครงการที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ชุมชนอยา่ง

รุนแรงฯ (Environmental & Health Impact Assessment)

4. รายงานรายการขอ้มูลดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

(Environmental Checklist)

EHIA

EIA

IEE

EC



ประเภทของการศึกษาดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

9

3. รายงานการมีส่วนรว่มของประชาชน 

(Public Participation)

2. รายงานการประเมินผลกระทบทางสงัคม

(Social Impact Assessment)

1. รายงานการประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพ
(Health Impact Assessment)

4. รายงานการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์

(Strategic Environmental Assessment) 

HIA

SIA

PP

SEA

http://www.pasakdam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:2009-07-15-18-43-19&catid=1:latest-news


7. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นส่ิงแวดลอ้มโครงการพฒันาแหล่งน ้า 
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1. ขอ้มลูลกัษณะโครงการทางดา้นวิศวกรรมเบ้ืองตน้ 

2. แผนท่ีแสดงขอบเขตพื้ นท่ีหวังานและพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้า 

3. แผนท่ีแสดงสภาพภมูิประเทศ (1 : 50,000) ของกรมแผนท่ีทหาร 

4. แผนท่ีแสดงการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมใ้นเขตป่าสงวน

แห่งชาติ (1 : 50,000) ของกรมแผนท่ีทหาร (แผนท่ีป่าไม)้

5. แผนท่ีแสดงชั้นคุณภาพลุ่มน ้า (1 : 50,000) ของ สผ. (แผนท่ีลุ่มน ้า)

6. แผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาในเขตพื้ นท่ีอุทยานและเขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป่์า (แผนท่ีแนบทา้ย)

สิ่งที่จ  าเป็นในการพิจารณาระดบัการจดัท ารายงาน

การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 



พืน้ทีป่า่เพือ่การอนุรกัษ์ (C)
พื้ นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีก าหนดไวเ้พ่ือการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 

   -ดิน น ้า พนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัวท่ี์มีคุณค่า 

   -การป้องกนัธรรมชาติ อนัเกิดจากน ้าท่วมและการพงัทลายของดิน 

   -การศึกษาวิจยั

   -นันทนาการของประชาชนและความมัน่คงของชาติ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. พ้ืนท่ีป่าอนุรกัษต์ามกฎหมายและมตคิณะรฐัมนตรี

2. พ้ืนท่ีป่าอนุรกัษเ์พ่ิมเตมิ



พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ตามกฎหมาย
1. อทุยานแห่งชาติ ตาม พรบ.อุทยานฯ พ.ศ. 2504 (ม.6)
2. เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า ตาม พรบ.สงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ 

พ.ศ. 2535 (ม.33)
3. เขตห้ามล่าสตัวป่์า ตาม พรบ.สงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ 

พ.ศ. 2535 (ม.42)
4. ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พรบ.ปา่สงวนฯ พ.ศ. 2507
5. ป่าคุ้มครองและป่าสงวน ตาม พรบ.คุม้ครองและสงวนป่า 

พ.ศ. 2481
6. พืน้ท่ีคุ้มครอง ตาม พรบ.สง่เสรมิฯ พ.ศ. 2535
7. แหล่งโบราณคดี/โบราณสถาน
8. แหล่งมรดกโลก ตามอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลก
9. พืน้ท่ีหวงห้ามอ่ืนๆ (วนอุทยาน สวนปา่ของรฐั สวนรกุขชาต ิ

สวนพฤษศาสตร)์



พื้ นท่ีอนุรกัษ์ตามมติ ครม.

1. พื้ นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้นท่ี 1A และ 1B

2. พื้ นท่ีอนุรกัษ์ป่าชายเลนและแหล่งปะการงั

3. พื้ นท่ีกรุงรตันโกสินทรแ์ละเมืองเก่า

4. แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมอนัควรอนุรกัษ์

5. ป่าอนุรกัษ์โซน C ตามมติ ครม.

6. พื้ นท่ีชุ่มน ้าระดบัชาติและนานาชาติ

7. ป่าไมถ้าวรหรือ ป่าท่ี ครม. มีมติใหร้กัษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ



พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์เพิม่เตมิ
พื้ นท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ ท่ีมีสภาพสมบรูณห์รือมีศกัยภาพเหมาะสมต่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติ 

ไดแ้ก่ 

1. พื้ นท่ีป่าท่ีมีสภาพสมบรูณ ์หรือท่ีสมควรสงวนและรกัษาสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ

2. พื้ นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการสงวนไวเ้พื่อการศึกษาวิจยั

3. พื้ นท่ีป่าท่ีหา้มบุคคลเขา้ไปหรืออยูอ่าศยัแนวชายแดน 

4. พื้ นท่ีป่าท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะทอ้งถ่ิน

5. พื้ นท่ีป่าท่ีเป็นท่ีตั้งของแหล่งธรรมชาติท่ีควรอนุรกัษ์

6. พื้ นท่ีป่าท่ีก าหนดเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถุ 



8. การจดัท ารายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มโครงการพฒันาแหลง่น ้า

• เป็นงานทางเทคนิคบนพื้ นฐานของการคาดการณถึ์งความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจาก

การพฒันาโครงการตามหลักวิชาการ โดยตอ้งวิเคราะหถึ์งผลกระทบและสภาพปัญหาท่ีจะ

เกิดขึ้ นต่อส่ิงแวดลอ้ม และทรพัยากรต่างๆ บริเวณพื้ นท่ีโครงการพฒันา และรอบโครงการ 

ทั้งในลกัษณะของผลกระทบทางบวกและทางลบ ในระยะสั้นและระยะยาว และจะตอ้งเสนอ

มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้ น 

รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไวอ้ย่างเหมาะสมและตรงประเด็น 

สามารถใชใ้นการจัดการผลกระทบดา้นลบของโครงการ การบรรเทา หรือป้องกันความ

เสียหายต่อทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างชดัเจน ในกรณีไม่สามารถหลีกเล่ียงการเกิด

ผลกระทบแกผู่ไ้ดร้บัผลกระทบได”้

เพื่อใชป้ระกอบการขออนุญาตใชพ้ื้ นท่ีป่าไม ้เพื่อก่อสรา้งโครงการ



โครงการอา่งเก็บน ้าคลองหลวง  รัชชโลทร

กระบวนการศึกษาวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม



อุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุฯ์         กรมอุทยานฯ แบบ อส.ว01-04

การขออนุญาตเขา้พ้ืนท่ีศึกษาตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ตอ้งด าเนินการยืน่ค าขออนุญาตเขา้ไปท าการศึกษาหรือวิจยัทางวิชาการใน

พ้ืนท่ีป่าอนุรกัษ ์(C) ตามกฎหมายและมติคณะรฐัมนตรี

”
ป่าสงวนแห่งชาต ิ        ผูว่้าฯ โดย ทส.จ.จงัหวดั แบบ ปส.24 



โครงการศึกษาวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อา่งเก็บน ้าห้วยตาเปอะ (EIA) 
อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมุกดาหาร

พ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้า และพ้ืนท่ีชลประทาน
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องคป์ระกอบ

สิ่งแวดลอ้ม
คุณภาพ

ชีวติ

     ทรพัยากรกายภาพ

1 สภาพภมิูประเทศ

2 สภาพภมิูอากาศและ

   อตุนิุยมวิทยา

3 อทุกวิทยาน ้าผิวดิน

4 คณุภาพน ้าผิวดิน

5 อทุกธรณีวิทยาและ

   คณุภาพน ้าใตด้ิน

6 ดินเพื่อการเกษตร

7 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว

8 พ้ืนท่ีชุ่มน ้า

9 การกดัเซาะและการตกตะกอน

10 การชะลา้งพงัทลายของดนิ
    ทรพัยากรชีวภาพ

1 นิเวศวิทยาทางน ้าและ

  การประมง

2 ทรพัยากรป่าไม้

3 การจดัการลุ่มน ้า

4 ทรพัยากรสตัวป่์า

5 พ้ืนท่ีชุ่มน ้า

6 การจดัการอทุยาน

7 ระบบนิเวศ

        คณุค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย์

1 การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน

2 การใชน้ ้าและการบรหิารการใชน้ ้า

3 การเกษตรกรรมและปศุสตัว์

4 การคมนาคมขนสง่

5 การชลประทานและการระบายน ้า

6 การบรรเทาอทุกภยั

7 แหลง่แรแ่ละการท าเหมืองแร/่แหล่งวสัดกุ่อสรา้ง

8 การอตุสาหกรรม

9 การจดัการน ้าเสียและส่ิงปฏิกูล

10 การจดัการขยะมลูฝอย

11 พลงังานงานไฟฟ้า

 คณุค่าตอ่คณุภาพชีวิต

1 สภาพเศรษฐกิจสงัคมและ

  องคก์ร

2 การสาธารณสุข

3 แหลง่โบราณคดีและ

   ประวตัศิาสตร์

4 คณุค่าการพกัผ่อนหยอ่นใจ

   และการทอ่งเที่ยว

5 การชดเชยท่ีดินและ

   ทรพัยส์ิน



เกณฑ์ รายละเอียด

ความส าคญั

ขนาดของการรบกวน

ระยะเวลาและความถ่ี

ความสามารถกลบัคืนได้

ความเส่ียง

คุณค่าขององค์ประกอบส่ิงแวดลอ้มน้ัน ๆ ตามสภาพ

ปัจจุบนั

พื้ น ท่ี ท่ีคาดว่าจะได้รับการรบกวนอันเ น่ืองมาจาก

โครงการ

ระยะเวลาต่อเน่ืองท่ีกิจกรรมจะก่อใหเ้กิดการรบกวนและ

ความถ่ีของการเกิดการรบกวน

ความสามารถขององคป์ระกอบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะฟ้ืนคุณค่า

กลบัคืนมาหลงัจากไดเ้กิดการรบกวนแลว้

ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์

มาก่อนอันเน่ืองมาจากโครงการท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัเพิ่มขึ้ น

เกณฑส์ าหรบัการประเมินความส าคญัของผลกระทบจากโครงการ



ขั้นตอนด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มจากโครง

        1)  การประเมินตวัแปรส่ิงแวดลอ้มท่ีถกูกระทบ

        2)  การประเมินองคป์ระกอบของโครงการท่ีอาจเป็นตน้เหตุของผลกระทบต่อตวัแปร

ส่ิงแวดลอ้ม

        3)  การพิจารณาพื้ นท่ีใกลเ้คียงท่ีอาจถกูผลกระทบ

        4)  การประเมินสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนักอ่นมีโครงการ

        5)  การประเมินสภาพแวดลอ้มในอนาคตถา้ไมมี่โครงการ

        6)  การประเมินสภาพแวดลอ้มในอนาคตถา้มีโครงการ

        7)  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มในกรณีท่ีมีโครงการ

กบัไมมี่โครงการ

    EIMP



การวางแผนเตรียมการ การลงพ้ืนท่ีส  ารวจ และรวบรวมขอ้มูลพ้ืนท่ีโครงการ



ลงพ้ืนท่ีและประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารโครงการ



การศึกษาทางเลือกของการพฒันาโครงการ

ทางเลือกที ่1 : บรหิารจดัการโดยใชส้ิง่กอ่สรา้งทีม่ีอยูเ่ดมิ

ทางเลือกที ่3 : กอ่สรา้งฝายตามล าน ้า 

                    +ขดุสระส ารองน ้าในไรน่า

ทางเลือกที ่4 : กอ่สรา้งฝายตามล าน ้า                       

                    +ระบบน ้าใตด้นิ 

ทางเลือกที ่5 : กอ่สรา้งเขือ่น+ระบบชลประทาน

ทางเลือกที ่2 : กอ่สรา้งฝายตามล าน ้า



29

แผ่นดินไหว
o พื้นที่ โครงการตั้ งอ ยู่ในบริเวณ
เส่ียงภัยแผ่นดินไหว ระดับ 2ก (ระดับ
คามรุนแรง V-VII เมอร์คลัลี)่ 
o ส่ิ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
ออกแบบ เพือ่รองรับแรงส่ันสะเทอืน

ธรณีวิทยาและแผ่นดนิไหว

ท่ีตั้งโครงการ



10. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ่การพิจารณารายงาน

เขตอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า กรมอุทยานฯ คณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า

พ้ืนท่ีชุ่มน ้า สผ. คณะท างานวิชาการพ้ืนท่ีชุ่มน ้า

ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้

พ้ืนท่ีสวนป่า กรมป่าไม้ คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองกรณีการ

ขอใชป้ระโยชนพ้ื์นท่ีป่าไมท้บัพ้ืนท่ีสวนป่า

EHIA สผ. องคก์รอิสระ

พ้ืนท่ีมรดกโลก สผ. คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลก

รมว.ทส.พิจารณาอนุญาต

ครม.เพิกถอนพ้ืนท่ี

ครม.เพิกถอนพ้ืนท่ี

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ

กองการอนุญาต
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RCC-S 
Dam

RCC-VS 
Dam

RCC-B 
Dam

อาคารพิพธิภัณฑ์กรมศิลป์

ร้านค้าบริเวณท้ายเข่ือน

กิจกรรมล่องแก่งเรือยางใน
คลองท่าด่าน

เข่ือนคอนกรีตบดอัด

ทางหลวงชนบท 
น.ย.4016

ถนนขึน้สู่สันเข่ือน อาคารรับเสดจ็ Saddle Dam 

อ่างเก็บน า้และป่าในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่



ครม.อนุมติัใหเ้ปิดโครงการ

ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบแผน EIMP ตามท่ีไดร้บัจดัสรรงบฯ

โอนงบฯใหห้น่วยงานด าเนินงานตามแผน EIMP

ติดตามการด าเนินงานตามแผน EIMP

ประชุมติดตามทุก 3 เดือน ส่งเล่มรายงานทุก 6 เดือน

ส่งผลการติดตามให ้สผ. รบัทราบ

กรม จดัท า EIA โครงการ การพิจารณาของ คชก. และ กก.วล.
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Thank You 
for you kind attention
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