บทที่ 2 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จะเป็นลักษณะของแผนก้าวหน้าและ
มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี เป็นการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกระดับ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มของจั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) และถือเป็นกลไกหนึ่งในการแปลงแผน
จั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ ชาติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด และท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง
การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด จะต้องมีความชัดเจน มีความเชื่อมโยงกันของวิสัยทัศน์ เป้าหมายเชิงพื้นที่
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีกลยุทธ์และมาตรการในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะปานกลาง การ
ลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการ วงเงินงบประมาณในแต่ละปี และบทบาทและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์โดยเน้นผลลัพท์ (Outcome) และผลประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับในภาพรวม
บทที่ 2 นี้ ได้กําหนดหัวข้อและรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด โดยจังหวัดสามารถ
ดําเนินการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัด ตามกระบวนการ
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศ
(Geographic Information system: GIS) การจัดลําดับความสําคัญ การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด (SWOT
Analysis) ซึ่งจะนําไปใช้ในการวางแผนเชิงพื้นที่ (Area Based Planning) เพื่อกําหนดทิศทางในดําเนินการของ
อปท. ที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง
โดยเฉพาะโครงการของ อปท. ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี เมื่อจังหวัดได้รวบรวม
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อปท. ทุกแห่งแล้ว พร้อมทั้งจัดทําแผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรม โดยใช้ Project Design Matrix (PDM) ในการวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
เป็นภาพรวมของจังหวัดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทําและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากนั้นนําเสนอแผนปฏิบัติการฯ
ในระดับจังหวัดดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาและลงนามในหนังสือนําส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัดมายังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดําเนินการต่อไป
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แผนปฏิบตั ิการเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จังหวัด .......................................
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25..........

จัดทําโดย
จังหวัด .................................................................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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ตัวอย่าง คําสัง่ คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัตกิ าร
เพื่อการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด
ที่ .../.....
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้น จังหวัดเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
2. องค์ประกอบ
2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
2.2 ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน
กรรมการ
2.3 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการ
2.4 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง
กรรมการ
(อปท. ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตควบคุมมลพิษ)
2.5 ผู้แทนภาคเอกชน 2 แห่ง
กรรมการ
2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ 2 ท่าน
กรรมการ
2.7 ผู้แทนภาคประชาชน/ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน 2 ท่าน
กรรมการ
2.8 ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
กรรมการ
2.9 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรรมการและเลขานุการ
2.10 เจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. อํานาจหน้าที่
3.1 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
3.2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด
3.3 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาล
3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีผ่ ู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .................................................
ลงนาม ...........................................................................
(............................................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด .................................................
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1. หลักการและเหตุผล
เป็นส่วนที่นําเสนอให้เห็นความสําคัญและเหตุผลความจําเป็นในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
แสดงวั ตถุ ป ระสงค์ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ในระดั บ จั ง หวั ด ในการลด ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
3. วิสัยทัศน์
ภาพที่ต้องการจะเห็นในอนาคตที่มีความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. พันธกิจ
ภารกิจที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงาน
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. เป้าหมาย
ประเด็นสําคัญที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดมาจาก
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศได้

6. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของจั ง หวั ด เช่ น ลั ก ษณะทั่ ว ไปทางกายภาพของจั ง หวั ด การเปลี่ ย นแปลงของ
ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม เป็นข้อมูลสําคัญที่นํามาประกอบการพิจารณาวิเคราะห์แนวโน้ม
ของการเปลี่ ย นแปลง สถานการณ์ ปั ญ หา ผลกระทบจากการพั ฒ นา และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นต้องระบุที่มาของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล รวมทั้งปีที่ทําการเก็บข้อมูล
ให้ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง อาทิ
6.1 สภาพทางกายภาพ เป็นการกล่าวถึง ขอบเขตจังหวัด พื้นที่ของจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ลุ่มน้ํา ลักษณะภูมิอากาศ เป็นต้น
6.2 ข้อมูลประชากร ข้อมูลจํานวนประชากรย้อนหลังและการประมาณการจํานวนประชากรใน
อนาคต มีความสําคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยจังหวัด
สามารถใช้ข้อมูลจํานวนประชากรรายจังหวัดและการประมาณการจํานวนประชากร ที่จัดทําและเผยแพร่โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
วางแผนได้ ทั้งนี้ ควรระบุปีที่ทําการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง
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6.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้ อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ และการประมาณการสภาวะเศรษฐกิ จ ในอนาคต เป็ น อี ก หนึ่ ง ดั ช นี
ที่สําคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจังหวัดสามารถนําข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด ที่จัดทําและเผยแพร่โดย สศช. มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนได้เช่นกัน พร้อมทั้ง
ระบุปีที่ทําการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงด้วย
7. สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 การแสดงสถานการณ์และประเด็ นปั ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของ
จั ง หวัด ควรครอบคลุ ม ทั้ งด้านทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มในพื้นที่ของแต่ ละจั งหวัด ซึ่งอาจทํา การ
แบ่งกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรธรณีและแร่
ทรัพยากรพลังงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้าํ

ด้านสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางน้ํา
มลพิษจากขยะมูลฝอย
มลพิษจากของเสียอันตราย
มลพิษทางอากาศและเสียง
พื้นที่วิกฤติทางสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเมือง
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ควรครอบคลุมถึง
สถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา ผลกระทบ/ขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้น พื้นที่ที่เกิด
ปัญหา และการดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อใน
อนาคต อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในแต่ละด้านตามที่ได้จําแนกไว้ ควรทํา
การวิเคราะห์ให้เห็นในเชิงพื้นที่ โดยมีการบรรยายสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ
การนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
เช่น ในรูปแบบของตาราง รูปภาพ ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information system: GIS) เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจถึงสถานการณ์และการดําเนินงานจัดการในภาพรวมของทั้งจังหวัดอย่างชัดเจน โดยควรแสดงข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันหรือปีล่าสุดประกอบกับข้อมูลย้อนหลังที่ได้มีการบันทึกไว้
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ทั้งนี้ ในการประเมินสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรนําข้อมูลจากการสํารวจใน
พื้ นที่ เช่น ผลการติ ดตามเฝ้า ระวั งคุ ณ ภาพน้ํ า คุ ณภาพอากาศ มาวิเคราะห์ ร่วมด้ ว ย โดยทํา การอ้ า งอิ งหรื อ
เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ของจั ง หวั ด กั บ ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆ เช่ น
ค่ า มาตรฐานการปล่ อ ยมลพิ ษ มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ในแหล่ ง น้ํ า ผิ ว ดิ น การกํ า หนดประเภทแหล่ ง น้ํ า ผิ ว ดิ น
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล การกําหนดประเภทแหล่งน้ําทะเล พร้อมทั้งแสดงตารางค่ามาตรฐานไว้ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทําการเปรียบเทียบได้ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพเหล่านี้จะช่วยบ่งชี้และประเมินสถานการณ์ใน
พื้นที่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การนําเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและการเปรียบเทียบย้อนหลังโดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
หรือภาพถ่ายทางอากาศเป็นสิ่งสําคัญและมีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้จะรับในการวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกรณีของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
จังหวัด เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรดินและ
ที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อาทิ การวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ในเขต
จังหวัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรรายสาขาหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
การใช้ประโยชน์จากระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทํา
ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อบ่งชี้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของทั้งจังหวัด จะ
ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สามารถคาดการณ์ปัญหา พื้นที่ที่จะประสบปัญหา สาเหตุของปัญหา เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ํา ความ
หนาแน่นของประชากร และตําแหน่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
สําหรับข้อมูล GIS ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสามารถประสานขอข้อมูลจาก
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) มาใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ได้ โดยที่จังหวัดสามารถระบุ
ประเด็นปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนและ
กําหนดมาตรการ หรือสาขาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องนําข้อมูลเชิงพื้นที่มาอธิบายถึงสถานการณ์
ปัจจุบัน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
ตัวอย่างที่ 1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีต เมื่อ 10 และ 20 ปีที่แล้ว ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ใช้วิธีการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 ซึ่งได้บันทึกภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2531 วันที่ 30 มีนาคม 2540 และวันที่ 30 มีนาคม 2550 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ดาวเทียม สามารถสรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงปี พ.ศ.
2531-2550 ได้ ดังนี้
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ตารางที่ 2-1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2550
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

การใช้ที่ดิน
เมืองและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ป่าชายเลน
แหล่งน้ํา
พื้นที่ชุ่มน้ํา
นาเกลือ
รวม

พื้นที่ (ตร.กม.)
2531
2540
12.09
21.85
235.08
220.48
95.38
104.32
34.20
23.15
9.84
9.87
8.77
14.93
17.30
15.61
412.64
410.22

2550
22.14
223.98
100.60
26.97
12.64
6.20
19.45
411.98

2531
2.93
56.97
23.11
8.29
2.38
2.13
4.19
100.00

ร้อยละ (%)
2540
2550
5.33
5.37
53.75
54.37
25.43
24.42
5.64
6.55
2.41
3.07
3.64
1.50
3.81
4.72
100.00 100.00

(1) เมืองและสิ่งปลูกสร้าง มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. 2531-2540 โดยพื้นที่ประมาณ
10 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) เปลี่ยนเป็นพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง หลังจากนั้นพบกว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่ใน
ประเภทนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมแม่น้ําแม่กลองและถนน
สายหลัก
(2) พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เกินครึ่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งลดลง
ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2540 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปี พ.ศ. 2540-2550 โดยพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ใช้เพื่อ
การปลูกมะพร้าวและทําสวนผลไม้
(3) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา พื้นที่ประมาณ 3 กิโลเมตร (กม.) จากชายฝั่ง ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยในช่วงปี พ.ศ. 2531- 2540 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง และในช่วงปี พ.ศ. 2540-2550 ลดลง
เล็กน้อย
(4) พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายเลนลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2531-2540 ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไปเป็น
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่หลังจากปี พ.ศ. 2540 พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการรณรงค์การปลูกป่าและการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน
(5) แหล่งน้ําและพื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่แหล่งน้ําเพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2531-2540 ขณะที่พื้นที่ชุ่มน้ําได้
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2550 โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ําที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอ
อัมพวาลดลงอย่างเห็นได้ชัด
(6) พื้นที่นาเกลือ พื้นที่นาเกลือลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2531-2540 จากนั้นมีการเพิ่มขึ้น โดยมีการ
ขยายพื้นที่ออกไปทางชายฝั่ง
(7) การกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่รวมของจังหวัดลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2531-2540 แต่กลับเพิ่มขึ้นในช่วงปี
พ.ศ. 2540-2550 ซึ่งต้องพิจารณาทบทวนหาสาเหตุ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีการดําเนินงานเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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ตัวอย่างที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
จากผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 ในตารางที่ 1-5 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่าชายเลน จาก 34.20 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2531 ลดเหลือเพียง 23.15 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2540 และกลับ
เพิ่มขึ้นเป็น 26.97 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2550 แต่ทั้งนี้ แม้ว่าพื้นที่ป่าชายเลนจะเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เท่ากับพื้นที่
เดิมที่เคยมีในปี พ.ศ. 2531
รูปที่ 2-3 แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ที่มีป่าชายเลนหนาแน่นมากเพียงพอ จะสามารถป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้ ในขณะที่พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของป่าชายเลนน้อย จะมีความเสี่ยงต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

รูปที่ 2-1

พื้นที่ป่าชายเลนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SPOT-5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550

ตั ว อย่ า งที่ 3 ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ ข องคุ ณ ภาพน้ํ า แหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ทางน้ํ า และที่ ตั้ ง ระบบผลิ ต
น้ําประปาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(1) ประเภทของคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินของแม่น้ําสายหลักทั้ง 4 สาย ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กับมาตรฐานคุณภาพน้ําการกําหนดประเภทแหล่งน้ําผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในประเภทที่ 4
ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อนนํามาใช้ประโยชน์
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ตารางที่ 2-2 ผลการจําแนกประเภทคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลัก ของ จ.พระนครศรีอยุธยา (ข้อมูล พ.ศ. 2549)
แม่น้ํา
น้อย
ลพบุรี
ป่าสัก

เจ้าพระยา

สถานี
NO 01
NO 02
LB 01
LB 02
PS 01
PS 02
PS 03
CH 18
CH 20

DO (P20)
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4

BOD (P80)
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4

TCB (P80)
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 3

FCB (P80)
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 3

รูปที่ 2-2 คุณภาพน้ําของแม่น้ําสายหลัก 4 สาย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(2) แหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา ที่สําคัญในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่
(2.1) น้ําเสียชุมชนจากพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น ในเขตเมือง จากการวิเคราะห์สภาพ
ปั ญ หาแล้ ว พบว่ า สาเหตุ สํ า คั ญ เกิ ด จากปั ญ หาในการควบคุ ม น้ํ า เสี ย ชุ ม ชนจากโครงการบ้ า นจั ด สรร
ที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ เนื่ อ งจากจะกํ า หนดจํ า นวนที่ ดิ น จั ดสรรของโครงการให้ น้ อ ยกว่า 100 แปลง เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
ข้อกฎหมายที่กําหนดให้ต้องมีการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม (มาตรฐานน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร กรมควบคุม
มลพิษ ) จึงทําให้ โครงการบ้ านจัดสรรดั งกล่าวกลายเป็น แหล่งกําเนิด มลพิษประเภทน้ําเสี ยชุ มชนขนาดใหญ่
ประกอบกับข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(คณะผู้ศึกษา JICA, 2550) พบว่า ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระบบท่อรวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อง
ละ 4 ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 96% ระบายน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะโดยไม่มีการบําบัด อย่างไรก็ตาม 25% ของ
สิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน ได้รับการบําบัดโดยบ่อเกรอะบ่อซึม (Septic tank)
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(2.2) น้ํ า เสี ย อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง จากโรงงาน โรงฆ่ า สั ต ว์ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์
โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กหลายแห่ง ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มีการปล่อยน้ําเสียที่ยังไม่
ผ่านการบําบัดลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ (คณะผู้ศึกษา JICA, 2550) สําหรับโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะถูกส่งไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรม
(2.3) น้ําเสียจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาส่ ว นใหญ่ เป็ น การขุ ด หลุ ม ฝั ง และเทกอง โดยไม่ มี ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า ชะขยะมู ล ฝอย
น้ําเสียเหล่านี้จึงถูกระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ และมีโอกาสที่จะไหลซึมลงไปปนเปื้อนน้ําใต้ดิน

รูปที่ 2-3 ที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําที่สําคัญใน จ.พระนครศรีอยุธยา
(3) ระบบผลิตน้ําประปา
น้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน เป็นแหล่งน้ําที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การชลประทาน และ
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการพิจารณากระบวนการผลิตน้ําที่เหมาะสมและคุ้มค่า

รูปที่ 2-4 ที่ตั้งของระบบผลิตน้ําประปา และแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา
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ตัวอย่างที่ 4 การประมาณการปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
การประมาณการปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนสมมติฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) อัตราการเกิดขยะมูลฝอยคงที่ โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล เท่ากับ 0.995
กิโลกรัม/คน/ วัน และในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เท่ากับ 0.602 กิโลกรัม/คน/วัน
(2) ปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปตามสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร โดยที่สัดส่วนของ
ประชากรในเขตเทศบาล และ อบต. ต่อจํานวนประชากรทั้งหมดของจังหวัด คิดเป็น 33.9% และ 66.1%
ตามลําดับ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548–2554
ตารางที่ 2-3 การประมาณการปริมาณขยะมูลฝอยใน จ.พระนครศรีอยุธยา
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

จํานวนประชากร (คน)
เทศบาล
อบต.
253,316
493,603
253,561
494,408
253,917
495,102
254,273
495,796
254,629
496,490
254,985
497,184
255,341
497,878

รวม
746,919
747,969
749,019
750,069
751,119
752,169
753,219

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)
เทศบาล
อบต.
รวม
252.0
297.0
549.0
252.3
297.6
549.9
252.6
298.1
550.7
253.0
298.5
551.5
253.4
298.9
552.3
253.7
299.3
553.0
254.1
299.7
553.8

ตัวอย่างที่ 5 การประมาณการปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล
การประมาณการปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากสถานพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่บนสมมติฐานดังต่อไปนี้
(1) อ้างอิงข้อมูลอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอัตรา
การเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล เท่ากับ 1.32 กิโลกรัม/เตียง/วัน และจากสถานีอนามัย เท่ากับ 0.46
กิโลกรัม/เตียง/วัน ทั้งนี้ อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อมีค่าคงที่
(2) จํานวนเตี ยงในโรงพยาบาลและสถานีอนามั ยเพิ่ม ขึ้นตามสัดส่ วนการเพิ่ม ขึ้นของจํ านวน
ประชากร
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ตารางที่ 2-4 การประมาณการปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา
ปี

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

โรงพยาบาล
จํานวนเตียง อัตราการเกิด ปริมาณ
(กก./เตียง/วัน) (กก./วัน)
1,015
0.46
467
1,016
0.46
467
1,018
0.46
468
1,019
0.46
469
1,021
0.46
470
1,022
0.46
470
1,023
0.46
471

แห่ง
206
206
207
207
207
207
208

สถานีอนามัย
รวม
อัตราการเกิด ปริมาณ (กก./วัน)
(กก./แห่ง/วัน) (กก./วัน)
1.32
272
739
1.32
272
739
1.32
273
741
1.32
273
742
1.32
273
743
1.32
273
743
1.32
273
744

7.3 สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด จังหวัดสามารถทํา
ตารางสรุปผลดังกล่าว ประกอบด้วย สถานการณ์/ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน พื้นที่ที่เกิดปัญหา พร้อมทั้งระบุ
สาเหตุของปัญหา ผลกระทบและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น การดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
รวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะแนวทางป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วต่ อ ไปในอนาคต เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพรวมทั้ ง หมดของ
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดและพื้นที่คาบเกี่ยว
ตารางที่ 2-5 สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
สถานการณ์/
ประเด็น
ปัญหา

สาเหตุของ
ปัญหา

ผลกระทบที่
เกิดขึ้น

พื้นที่
ที่เกิด
ปัญหา

การป้องกันแก้ไข
ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนวทาง
การแก้ไขในอนาคต
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8. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนทีเ่ กี่ยวข้อง
8.1 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด นอกจากจะพิจารณาความสอดคล้องและสอดรับ
กับกฎหมาย ระเบียบ และแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามเนื้อหาในบทที่ 1 หัวข้อ 1.2 แล้ว จังหวัดและอปท.
ยังสามารถนําข้อมูลจากแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายสาขา ทั้งระดับภาคและ
ระดับประเทศ ที่จัดทําขึ้นโดยหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับภาค นํามาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯ ในระดับจังหวัดได้ เช่น
1) สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
- แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2547-2556 (อส. ปม.)
- แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (อส. ปม.)
- แผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (อส. ปม.)
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 25 ลุ่มน้ํา (ทน. ทบ.)
- แผนแม่บทการจัดการทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2547 (ทธ.)
- ร่างนโยบายและแนวทางการจัดการทรัพยากรแร่ พ.ศ. 2554-2563 (ทธ.)
- ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- แผนแม่บทการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
- นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
พ.ศ. 2551-2555 (สผ.)
2) สาขาสิ่งแวดล้อม
- แผนจัดการน้ําเสียชุมชน (คพ.)
- ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร
ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน (คพ.)
- แผนจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ พ.ศ. 2546 (คพ.)
- ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย (คพ.)
- แผนแม่บทคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ. 2550-2559 (คพ.)
- แผนแม่บทเมืองเก่า (สผ.)
- แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน (สผ.)
- ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 (สผ.)
หมายเหตุ ทธ. – กรมทรัพยากรธรณี ทน. – กรมทรัพยากรน้ํา ทบ. – กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ปม. – กรมป่าไม้
อส. - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทช. - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
คพ. - กรมควบคุมมลพิษ
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ตารางที่ 2-6 ตัวอย่างการวิเคราะห์และเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นปัญหา
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
- ป่าไม้ และสัตว์ป่า
- ที่ดินและการใช้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
- ทรัพยากรน้ํา
- ทรัพยากรธรณี
- ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

ยุทธศาสตร์ ทส.
-แผนแม่บทการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาติ
พ.ศ. 2547-2556
-แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
-แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา25ลุ่มน้ํา
-แผนแม่บทการจัดการทาง
ธรณีวิทยาและทรัพยากร
ธรณี พ.ศ. 2547
-แ ผ น แ ม่ บ ทก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
-แผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ.
2551-2555
-แผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา
ในปี 2551-2555
ประกาศกระทรวงฯ ต่างๆ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและพื้นที่
ชุ่มน้ํา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน

การจัดการพื้นที่วิกฤติ
สิ่งแวดล้อม
- พื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม
- พื้นที่เขตควบคุม
มลพิษ

- มาตรา 42-45 และ
มาตรา 59-63 แห่ง พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง แผนจัดการน้ําเสียชุมชน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชนในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง แผนแม่บทคุณภาพอากาศ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
และเสียง พ.ศ. 2550-2559
ให้กับประชาชนในทุก
ระดับ

มลพิษทางน้ํา

มลพิษทางอากาศ
และเสียง

ระดับจังหวัด

ระดับท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น
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ประเด็นปัญหา
ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

สิ่งแวดล้อมเมือง
-การจัดการพื้นที่สี
เขียวชุมชนเมือง
-การจัดการภูมิทัศน์
และมลทัศน์
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชนในทุก
ระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชนในทุก
ระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชนในทุก
ระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ
การเผาซากตอซังและ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับ
เศษวัสดุทางการเกษตร ฐานการผลิตและการ
ในพื้นที่โล่ง
บริโภคให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นด้านอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ ทส.

ระดับจังหวัด

ระดับท้องถิ่น

แผนจัดการขยะมูลฝอย
แห่งชาติ พ.ศ. 2546

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนแม่บทเมืองเก่า

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

-แผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย
ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์
ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ ศ.2551-2555

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ปฏิญญา
กรุงเทพมหานคร
แผนแม่บท 5 ปี
(2550-2554)
ลดสภาวะโลกร้อน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น
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9. การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่คาบเกี่ยวมักจะครอบคลุม
หลายสาขาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบกั บ ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นบุ ค ลากร เทคนิ ค วิ ช าการ และ
งบประมาณ การดําเนินงานตามมาตราการต่างๆ อาจจะต้องดําเนินการเป็นระยะเวลาหลายปีจึงจะเห็นผลสําเร็จ
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ครอบคลุมทุกด้านได้ภายในระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่ควรดําเนินการป้องกันและแก้ไข และลําดับการ
ดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกันกับปีงบประมาณ
ทั้งนี้ การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ควรให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งอาจดําเนินการได้หลายวิธีตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมหารือถึงประเด็นปัญหาและลําดับความสําคัญของปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบการใช้ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลสถิติการร้องทุกข์ ความถี่ของการชุมนุมของประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพิจารณา
จากความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ระดับ รวมทั้ง ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหานั้นๆ
แนวทางในการจั ดลําดั บความสําคัญของปัญ หา โดยพิจารณากําหนดเกณฑ์การพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา แสดงดังตารางที่ 2 – 3 และมีรายละเอียด ดังนี้
1) พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ซึ่งจะใช้กี่เกณฑ์กไ็ ด้
เช่น ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา ความสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ความ
ร่วมมือของประชาชน พื้นที่เป้าหมาย เป็นต้น
2) กําหนดเกณฑ์การให้ค่าถ่วงน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ตามความสําคัญของแต่ละจังหวัด และควร
แบ่งระดับความรุนแรงของแต่ละเกณฑ์ จากน้อยไปมาก เช่น ระดับที่ 1 – น้อย ระดับที่ 2 - ปานกลาง และระดับ
ที่ 3 – มาก
3) ให้คะแนนของแต่ละปัญหาตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ และนําคะแนนที่ให้ไว้ดังกล่าว มาคูณกับค่า
ถ่วงน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์
4) สรุปรวมคะแนนที่ได้ แล้วนํามาจัดเรียงลําดับความสําคัญของปัญหา ก่อน-หลัง ตามลําดับ
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ตารางที่ 2-7 การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ
- ป่าไม้ และสัตว์ป่า
- การใช้ที่ดิน
- ทรัพยากรน้ํา
- ทรัพยากรธรณี
- ทรัพยากรชายฝั่ง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
พื้นที่ชุ่มน้ํา
พื้นที่วิกฤติ
สิ่งแวดล้อม
มลพิษทางน้ํา
มลพิษทางอากาศ
และเสียง
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม
สิ่งแวดล้อมเมือง
-การจัดการพื้นที่
สีเขียวชุมชนเมือง
-การจัดการภูมิทัศน์
และมลทัศน์
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ประเด็นด้านอื่นๆ
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ = คะแนน

ในเขต (3)

นอกเขต (1)

มาก (3)

ปานกลาง (2)

น้อย (1)

มาก (3)

ปานกลาง (2)

น้อย (1)

ยาก (3)

ปานกลาง

ความยากง่ายใน
ความ
ความร่วมมือ พื้นที่คุ้มครองสวล. รวม ลําดับ
การแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับ ของประชาชน เขตควบคุมมลพิษ คะแนน ความ
นโยบาย /
สําคัญ
(4)
(3)
มรดกโลก
ยุทธศาสตร์(3)
มรดกแห่งชาติ(4)
ง่าย (1)

มาก (3)

ตัวชี้วัด ความรุนแรง
ในการ ของปัญหา
ประ
(4)
เมิน

น้อย (1)
ปานกลาง (2)

สถานการณ์/
ประเด็นปัญหา
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10. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ที่ส่งผลกับทิศทาง
และเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด
การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด (SWOT Analysis) คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
หรือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ซึ่ งช่ วยผู้บริหารกําหนดจุ ดแข็ งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทํางานของจังหวัด
ตารางที่ 2-8 การพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของจังหวัด
เชิงลบ

จุดแข็ง (S-Strengths)

จุดอ่อน (W-Weaknesses)

โอกาส (O-Opportunities)

อุปสรรค (T-Threats)

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

เชิงบวก
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10.3 สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. กลยุทธ์ มาตรการ ผลผลิต ตัวชี้วัดของจังหวัด
11.1 กลยุทธ์
กลยุทธ์ ต้องแสดงถึงแนวทางหลักที่จังหวัดเลือกเพื่อเป็นตัวกําหนดทิศทางในการปฏิบัติที่
ตอบสนองกับประเด็นปัญหา โดยควรสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีการดําเนินการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้
จะต้องคํานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนและสนับสนุนการนํา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
11.2 มาตรการ
เป็นการกําหนดเทคนิควิธีการดําเนินงาน ที่สอดคล้องกับแต่ละกลยุทธ์ในข้อ 11.1 ทั้งนี้ การ
กําหนดมาตรการในแต่ละกลยุทธ์จะต้องแสดงถึงการดําเนินงานด้านเทคนิควิชาการ และเครื่องมือในการขับ
เคลื่อนที่ใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการกํากับควบคุม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสังคม
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดนี้ด้วย
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มาตรการ

เป้าหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

1. การปรับฐานการ
ผลิตและการบริโภค
ให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

1. การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเร่งด่วน
- การจัดทําพื้นที่ต้นแบบเพื่อสาธิตการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ํา การ
ลดการก่อมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา
ซากตอซัง และการนําเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรกลับไปใช้ประโยชน์
ระยะปานกลาง
- สนับสนุนให้มีการทําเกษตรที่เกื้อกูลกับ
ระบบนิเวศ โดยส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ตลอดจนการห้ามใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้ําโดย
เด็ดขาด
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบเกษตรยั่งยืน
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านทางวิทยากร
ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
2. การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ระยะเร่งด่วน
- พัฒนาศักยภาพของอปท.และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษใน
แหล่งท่องเที่ยว

1. มีกระบวนการ
ผลิตภาคการเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

1. ลดปัญหาโลกร้อน
และการก่อมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจาก
เผาซากตอซัง
2. เกษตรกร และ
ประชาชนไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้
สารเคมีทาง
การเกษตร

1.พื้นที่เกษตร
อินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน
วนเกษตร และ
เกษตรทฤษฎี
ใหม่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ...
ต่อปี ของพื้นที่
การเกษตรทั้ง
จังหวัด

1. มีการจัดการของ
เสีย การจัดการ
มลพิษในแหล่ง
ท่องเที่ยว
2. อปท.มีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ
พัฒนาและจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1. มีการใช้ประโยชน์
2. การอนุรักษ์และ 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินบริเวณชายฝั่ง
ฟื้นฟูแหล่ง
ระยะเร่งด่วน
ทรัพยากรธรรมชาติ - การดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับสภาพ
อย่างยั่งยืน
พื้นที่
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ลดการก่อสร้างที่ และความ
หลากหลายทาง
ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น
2. มีการเฝ้าระวัง
ชีวภาพได้รับการ
และติดตามการ
ระยะปานกลาง
อนุรักษ์อย่างมี
เปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนการเฝ้าระวังและติดตามการ
สถานภาพของระบบ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของระบบนิเวศในพื้นที่ ประสิทธิภาพ
นิเวศในพื้นที่
อย่างเป็นระบบ

มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น

มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และ
บริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

1. การก่อสร้างที่
ก่อให้เกิดการกัด
เซาะชายฝั่ง
ลดลง
2. เครือข่ายการ
เฝ้าระวังและ
ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง
สถานภาพของ
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มาตรการ

เป้าหมาย

- การอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ํา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

3. การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต
3.มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะ
การคุ้มครอง
พื้นที่ชุ่มน้ํา

ตัวชี้วัด
3. สัดส่วนพื้นที่
อนุรักษ์
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพต่อพื้นที่
ประเทศ
กิจกรรมการ
เสริมสร้างฟื้นฟู
แนวชายฝั่งทะเล
ด้วยระบบ
ธรรมชาติ

2. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ระยะปานกลาง
- ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และการให้
ความรู้แก่ประชาชน องค์กรชุมชน อปท.ใน
บริเวณชายฝั่งทะเล ในการเสริมสร้างฟื้นฟูแนว
ชายฝั่งทะเลด้วยระบบธรรมชาติ

แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการ
ฟื้นฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ

องค์ความรู้และการ
ให้ความรู้แก่
ประชาชน องค์กร
ชุมชน อปท.ใน
บริเวณชายฝั่งทะเล

1. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน
ระยะปานกลาง
- สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

มีกลไกเพื่อเสริม
ศักยภาพของ
ท้องถิ่นและชุมชน
ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่นและชุมชนมี
ศักยภาพในการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายการเฝ้า
ระวังและติดตาม
ตรวจสอบ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

2. การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม
ระยะเร่งด่วน
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับ
พื้นที่ เพื่อการจัดการปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
และฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
ระยะปานกลาง
- เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ อปท. และภาคี
เครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและด้านลบเพื่อ
นําไปสู่การเฝ้าระวังปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีแผนการจัดการ
พื้นที่วิกฤติ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม

1. มีแผนยุทธศาสตร์
เชิงบูรณาการใน
ระดับพื้นที่ เพื่อการ
จัดการปัญหาและ
ฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม
2. อปท. และภาคี
เครือข่ายมีความรู้
ความเข้าใจใน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

1. แผน
ยุทธศาสตร์เชิง
บูรณาการใน
ระดับพื้นที่วิกฤติ
สิ่งแวดล้อม
2. เครือข่ายการ
เฝ้าระวังและ
ติดตาม
ตรวจสอบใน
พื้นที่วิกฤติ
สิ่งแวดล้อม

42
กลยุทธ์
4. การสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับประชาชน
ในทุกระดับ

มาตรการ

เป้าหมาย

การป้องกันและลด
1. การจัดการมลพิษ
มลพิษ ณ
ระยะเร่งด่วน
- ผลักดันให้การดําเนินงานเฝ้าระวังด้านการ แหล่งกําเนิด
จัดการหมอกควันเป็นภารกิจของ อปท.
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- สนับสนุน อปท. ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอันตรายที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
- พัฒนาศักยภาพของ อปท. โดยเฉพาะด้าน
การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะชุมชน และ
การจัดการขยะติดเชื้อ เพื่อให้บุคลากรมีความ
ชํานาญและสามารถจัดการมลพิษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ระยะปานกลาง
- สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน โดย
เน้นหลักการ 3R (Reuse, Reduce,
Recycle)

ผลผลิต

1. การเฝ้าระวังด้าน
การจัดการหมอก
ควัน
2. อปท. มีการ
จัดการขยะมูลฝอย
มูลฝอยติดเชื้อ และ
ของเสียอันตรายที่
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
3. อปท. มีบุคลากรที่
มีความชํานาญและ
สามารถจัดการ
มลพิษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.ประชาชนลด
ปริมาณการเกิดขยะ
มูลฝอยจาก
บ้านเรือน โดยเน้น
หลักการ 3R
การจัดการคุณภาพ 1. ต้นแบบเมืองที่
2. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง
สิ่งแวดล้อมเมือง
เป็นมิตรกับ
ระยะเร่งด่วน
สิ่งแวดล้อม (Green
- พัฒนาต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างมี
City)
(Green City) และให้ความสําคัญกับการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
พื้นที่สีเขียว รวมทั้งส่งเสริมการนําหลักการ
2. คุ้มครองพื้นที่
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา
สีเขียวรอบเมือง
(Low Carbon Society)
(Green Belt) และ
พื้นที่เกษตรกรรม
ระยะปานกลาง
รอบชานเมือง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเมืองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ในเมือง (Urban
3. อปท. มีบทบาทใน
Forestry)
การจัดการมลทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
- คุ้มครองพื้นที่สีเขียวรอบเมือง (Green Belt)
และพื้นที่เกษตรกรรมรอบชานเมือง เพื่อเป็น
ภูมิทัศน์ของเมือง
พื้นที่แนวกันชนรอบเมืองและป้องกันการ
ให้น่าอยู่
ขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระบบ
- สนับสนุนและผลักดันให้ อปท. มีบทบาทใน
การจัดการมลทัศน์และสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์
ของเมืองให้น่าอยู่

ตัวชี้วัด
1. แม่น้ําสาย
หลักที่มีคุณภาพ
น้ําอยู่ในเกณฑ์
ระดับพอใช้ขึ้น
ไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ....
2. อัตราการผลิต
ขยะมูลฝอยใน
เขตเมืองไม่
เกิน .... กก./คน/
วัน
3. อัตราการนํา
ขยะมูลฝอย
กลับมาใช้
ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ....
ของปริมาณขยะ
ทั้งจังหวัด
1. สัดส่วนพื้นที่
สีเขียวของชุมชน
เมืองไม่น้อย
กว่า ... ตร.ม./
คน
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มาตรการ

เป้าหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

3. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม
และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม
ระยะเร่งด่วน
- สนับสนุนบทบาทของ อปท. และภาคีร่วม
พัฒนาในการบํารุงรักษาและพัฒนาแหล่ง
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แหล่งสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม
ระยะปานกลาง
- สนับสนุนบทบาทประชาชน เยาวชน
สถานศึกษาในท้องถิ่นในการเข้าถึงการใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
- กําหนดให้มีกลไกการจัดการของเสียและ
มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาคุณภาพของแหล่ง
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประชาสัมพันธ์ และการสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์แหล่งธรรมชาติ
แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน

การพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพ
แหล่งธรรมชาติ
แหล่งศิลปกรรม
และแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม

1. อปท. และภาคี
ร่วมพัฒนาในการ
บํารุงรักษาและ
พัฒนาแหล่ง
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
แหล่งสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม และแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม
2. มีกลไกการจัดการ
ของเสียและมลพิษที่
เกิดจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. สัดส่วนของ
แหล่งศิลปกรรม
และแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติ
และ
ศิลปวัฒนธรรมที่
มีการบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ

1. การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ระยะเร่งด่วน
- พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมชุมชน
ในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดบ่อยครั้ง
และรุนแรงขึ้น

การเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือ
จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ

1. ชุมชนได้รับการ
1. การจัดตั้ง
เตรียมความพร้อมใน เครือข่ายเฝ้า
การรับมือกับภัย
ระวังภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่อาจเกิด
บ่อยครั้งและรุนแรง
ขึ้น

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อ
นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา

5. การสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อความ
เสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ
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กลยุทธ์

มาตรการ

ระยะปานกลาง
- เพิ่มขีดความสามารถของ อปท. ให้ส่งเสริม
และสนับสนุนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและลดพิบัติภัยจากธรรมชาติในพื้นที่
6. การพัฒนาคน
1. การสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมที่มีสํานึก ระยะปานกลาง
รับผิดชอบต่อ
- สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเน้น
การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตัวอย่างให้ชัดเจน รวมทั้ง
การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

เป้าหมาย

ผลผลิต

2. ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและ
ลดพิบัติภัยจาก
ธรรมชาติในพื้นที่
ทุกภาคส่วนมีความ มีการเรียนรู้จากการ
ตระหนักรู้ มี
ถ่ายทอด
จิตสํานึกรับผิดชอบ ประสบการณ์และภูมิ
ต่อสังคมและ
ปัญญาท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการสร้าง
แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้าน
สิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติใน
จังหวัด

12. แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม
จากข้อจํากัดในการดําเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
และช่วงระยะเวลาดังกล่าว การพิจารณาคัดเลือกแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง จะต้องคํานึงว่าเป็นแผนงาน
และโครงการที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจั งหวัด และเป็น
ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สําหรับโครงการที่มีเป้าหมายที่จะแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองต่อเป้าหมายในเรื่องเดียวกันจะถูกนํามาบรรจุไว้ภายใต้แผนงานเดียวกัน
การกําหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ภายใต้มาตรการที่กําหนดไว้ในข้อ 11.2 เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้ Project Design Matrix (PDM) ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบของเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จต่างๆ ภายใต้แต่ละ
ลําดับชั้นของแผนงาน พร้อมระบุเงื่อนไขที่มีผลต่อการประสบความสําเร็จของแผนงาน นอกจากนี้ การทําตาราง
โครงการ/กิจกรรม ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยนําเข้า (Input) ทั้งในส่วนของวงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานผู้สนับสนุนของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ .... เพื่อแสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายหรือเงินจากทุกแหล่ง ที่
จะต้องใช้ในการดําเนินโครงการ รวมทั้ง การจัดลําดับความสําคัญ เพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลเป็นรายปี
ทั้งนี้ แผนงานควรจะครอบคลุมการจัดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อม ตามกรอบของ
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด (เนื้อหาในบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.5)
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12.1 Project Design Matrix (PDM) มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) สรุปสาระสําคัญ (Narrative summary) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีความสอดคล้อง
กัน เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ได้แก่
เป้าหมาย (Goal) หมายถึง เป้าหมายในระยะยาว ที่โครงการ/กิจกรรมจะมีส่วน
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ผลผลิ ตจากการดําเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม ในกรณีที่เป็นแผนงานใหญ่ อาจมีหลายวั ตถุประสงค์ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ย่อยจะต้องสอดคล้องหรือเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงาน
ผลผลิต (Output) คือ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ทั้งผลผลิตที่เป็นวัตถุทางกายภาพ เช่น สิ่งก่อสร้าง หรือผลผลิตที่ได้จากกระบวนการดําเนินงาน เช่น
ความตระหนักของประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งนี้ ผลผลิตต่างๆ ที่เกิดจากโครงการ/
กิจกรรม จะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม (Activities) คือ การดําเนินงานต่างๆ ที่จะได้มาซึ่งผลผลิต
2) ตัวชี้วัดผลสําเร็จ (Performance Indicator) เป็นการกําหนดผลการดําเนินงานที่
ต้องการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลผลิตที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยเป็นได้ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ หรือเชิงพฤติกรรม อีกทั้งยังเป็นฐานในการติดตามประเมินผลตามขั้นตอนต่อไป
3) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ (Means of Verification) เป็นการระบุแหล่งข้อมูล
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล รูปแบบของข้อมูล และผู้รับผิดชอบข้อมูลที่จะนํามาวัดผลสําเร็จ
4) เงื่อนไขที่สําคัญหรือสมมติฐาน (Assumptions) เป็นการระบุปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง
5) งบประมาณและแหล่งงบประมาณ
งบประมาณและแหล่ ง งบประมาณควรจะต้ องจั ดทํา สรุ ป ไว้ ใ นโครงการทุก โครงการและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามตารางแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อแสดงให้
เห็นค่าใช้จ่ายหรือเงินจากทุกแหล่งที่จะต้องใช้ในการดําเนินโครงการตามแผนงาน ได้แก่
- งบประมาณแผ่นดิน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
- งบพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- งบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น
- งบประมาณอื่นๆ เช่น การลงทุนของภาคเอกชน เป็นต้น
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6) หน่วยงานรับผิดชอบ
ระบุ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจน เพื่ อ ที่ จ ะได้ ว างแผนและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
โครงการหรือกิจกรรมได้อย่างสะดวก ซึ่งสามารถระบุเพียงหน่วยงานเดียวหรือหลายหน่วยงานก็ได้ ขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงของปัญหา หรือลักษณะของโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละจังหวัด แต่
จะต้องระบุผู้รับผิดชอบหลัก หรือผู้สนับสนุนที่จะทําให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
7) ลักษณะโครงการ
กําหนดประเภทของโครงการที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ โครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่
8) ลําดับความสําคัญของโครงการ/ลําดับความสําคัญการดําเนินโครงการ
ควรมีการจัดลําดับความสําคัญโครงการ/กิจกรรม ตามความรุนแรง ความเหมาะสมของพื้นที่
ความพร้อมหรือศักยภาพของท้องถิ่นในการดําเนินโครงการ พร้อมทั้งลําดับความสําคัญในการดําเนินโครงการ
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Project Design Matrix (PDM)
แผนงาน...............................................................................................................................................................
พื้นทีเ่ ป้าหมาย ....................................................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย …………………………………………………………………………………………………………………………………....
สรุปสาระสําคัญ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

เครื่องมือในการตรวจสอบ

เงื่อนไขที่สําคัญ

งบประมาณ (ล้านบาท)

หน่วยงาน ลักษณะ ลําดับ
รับผิดชอบ โครงการ ความ
หลัก/
สําคัญ
สนับสนุน

เป้าหมายรวม
วัตถุประสงค์

รวม
หมายเหตุ

งปม. แผ่นดิน

=

กองทุนสวล.
งปม. อปท.
งปม. จังหวัด
งปม. อื่นๆ

=
=
=
=

งบประมาณแผ่นดินผ่านคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณจังหวัด
งบประมาณนอกเหนือจาก 3 แหล่งข้างต้น (โปรดระบุ)

ใหม่

ต่อเนื่อง

งปม.อื่นๆ

งปม. อปท.

งปม.จังหวัด

งปม.แผ่นดิน

รวมงบ
ประมาณ
(ล้าน
บาท)

25..

25..

25..

วงเงิน/
ปีงบประมาณ
ดําเนินการ
(ล้านบาท)

25..

โครงการ / กิจกรรม

กองทุน สวล.

ผลผลิต
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ตัวอย่างที่ 6 ความสัมพันธ์ของโครงการแต่ละโครงการที่อยู่ในลําดับความสําคัญ ภายใต้แผนงานการรักษา
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําสาธารณะ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานการรักษาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําสาธารณะ
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ตัวอย่างที่ 7 Project Design Matrix (PDM) แสดงแผนงานการรักษาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําสาธารณะ ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อแผนงาน
พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

การรักษาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําสาธารณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ําสาธารณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปสาระสําคัญ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

เป้าหมายรวม
แหล่งน้าํ สาธารณะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ
มีคุณภาพน้าํ อยู่ในเกณฑ์ดี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดการ
คุณภาพน้ําที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในภาพรวม
ของทั้งจังหวัด
ผลผลิต
1. การกําหนดปริมาณมลพิษที่ปล่อยจาก
แหล่งกําเนิดประเภทต่างๆ
2. แผนการรักษาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม
1. การสํารวจแหล่งกําเนิดมลพิษ

2. การจัดทําแผนการรักษาคุณภาพน้ําใน
แหล่งน้ําสาธารณะ

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ
การติดตามตรวจวัด
คุณภาพน้ํา

เงื่อนไขที่สําคัญ
(สมมุติฐาน)
นโยบายของจังหวัด
ในเรื่องนี้
ไม่เปลี่ยนแปลง

เนื้อหาของแผนจัดการคุณภาพ แผนจัดการคุณภาพน้ํา
น้ํา

1. ผลการสํารวจแหล่งกําเนิด
มลพิษ
2. เนื้อหาของแผนการรักษา
คุณภาพน้ําในแหล่งน้าํ
สาธารณะ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ทสจ. สสภ. คพ.

ทสจ. สสภ. คพ.

1. รายงานการสํารวจ
แหล่งกําเนิดมลพิษ
2. แผนการรักษาคุณภาพ
น้ําในแหล่งน้ํา
สาธารณะ
หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณ (บาท)
สนง.เกษตรจังหวัด
3,000,000
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
อปท.
สนง.เกษตรจังหวัด
3,500,000
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
อปท.

50
ตัวอย่างที่ 8

ความสั ม พั น ธ์ ข องโครงการแต่ ล ะโครงการที่ อ ยู่ ใ นลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ภายใต้ แ ผนงานการ
ป้องกันน้ําท่วมและบรรเทาสาธารณภัย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานการป้องกันน้ําท่วมและบรรเทาสาธารณภัย
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ตัวอย่างที่ 9

Project Design Matrix (PDM) แสดงแผนงานการป้องกันน้ําท่วมและบรรเทาสาธารณภัย
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อแผนงาน
พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

การป้องกันน้ําท่วมและบรรเทาสาธารณภัย
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปสาระสําคัญ
เป้าหมายรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสามารถในการ
รับมือกับสถานการณ์นา้ํ ท่วมได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแผนการป้องกัน
น้ําท่วมและบรรเทาสาธารณภัย ทีไ่ ด้คํานึงถึงความ
คุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์
ที่ได้รับ
ผลผลิต
1. แผนป้องกันน้าํ ท่วมและบรรเทาสาธารณภัยที่
คํานึงถึงความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์
ที่ได้รับ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

- มูลค่าความเสียหายจากภัย
น้ําท่วม
- จิตสํานึกของผูม้ ีส่วนได้เสีย

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ
- สถิติความเสียหายจาก
ภัยน้ําท่วม
- แบบสอบถาม

แผนปฏิบัติการทีม่ ีการจัดลําดับ แผนป้องกันน้าํ ท่วมและ
ความสําคัญของการดําเนินงาน บรรเทาสาธารณภัย
สําหรับเป็นแนวทางในการ
ป้องกันน้าํ ท่วมและบรรเทา
สาธารณภัย
1. แผนป้องกันน้าํ ท่วมและการ 1. รายงานผลการศึกษา
บรรเทาสาธารณภัย และผล
แผนป้องกันน้าํ ท่วม
การวิเคราะห์ (Economic/
และการบรรเทา
financial internal rate of
สาธารณภัย
return)

2. แม่น้ําลําคลองได้รับการปรับปรุง ดูแลรักษา
เพื่อลดผลกระทบจากภัยน้ําท่วม

2. โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ 2. รายงานผลการ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานการดูแล
การดูแลรักษาแม่น้ําลําคลอง
รักษาแม่น้ําลําคลอง

3. มาตรการป้องกันน้ําท่วมและบรรเทาความ
เสียหายจากน้าํ ท่วม เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยพิบัติ

3. เนื้อหาของแผนป้องกัน
น้ําท่วมและบรรเทาความ
เสียหายจากน้าํ ท่วม

3. รายงานการป้องกัน
น้ําท่วมและบรรเทา
ความเสียหายจาก
น้ําท่วม

เงื่อนไขที่สําคัญ
(สมมุติฐาน)
นโยบายของจังหวัด
ในเรื่องนี้
ไม่เปลี่ยนแปลง
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โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทําแผนป้องกันน้าํ ท่วมและบรรเทา
สาธารณภัย
1.1 ศึกษาศักยภาพทางอุทกวิทยาในพื้นที่
1.2 วิเคราะห์สถิติความเสียหายในพื้นที่ที่ถูก
น้ําท่วมในช่วงที่ผา่ นมา และคํานวณ
ค่าความเสียหาย
1.3 ตรวจสอบ/ทบทวน มาตรการบรรเทา
ความเสียหายจากภัยน้ําท่วม
1.4 คัดเลือกมาตรการที่มีความสําคัญและ
ต้องดําเนินการเร่งด่วน

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณ (บาท)
7,000,000
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.โครงการชลประทาน
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด
อปท.

2. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูและ
บํารุงรักษาแม่น้ําลําคลอง

อปท.

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมชลประทาน

3,000,000

3. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความเสียหาย
จากน้าํ ท่วม

อปท.

สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้าํ

3,000,000
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ตัวอย่างที่ 10 ความสัมพันธ์ของโครงการแต่ละโครงการที่อยู่ในลําดับความสําคัญ ภายใต้แผนงาน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม
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ตัวอย่างที่ 11 Project Design Matrix (PDM) แสดงแผนงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อแผนงาน
พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่ชายฝั่งทะเลในจังหวัดสมุทรสงคราม และลุ่มน้ําแม่กลอง
ชาวประมง ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

สรุปสาระสําคัญ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ

เป้าหมายรวม
ทรัพยากรสัตว์น้ําในจังหวัดสมุทรสงครามและลุ่ม ปริมาณการจับสัตว์น้ําได้ต่อ
การสัมภาษณ์
น้ําแม่กลอง ได้รบั การอนุรักษ์และฟื้นฟู
หน่วย (Catch per Unit) เพิ่ม
มากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้จังหวัดสมุทรสงคราม มีแนวทางการใช้
จิตสํานึกที่เพิ่มขึน้ ของประชาชน แบบสอบถาม
ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืน
ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ผลผลิต
1. แผนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา
ที่เหมาะสมกับจังหวัดสมุทรสงคราม

2. รูปแบบการทําประมงที่ยั่งยืน

3. แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําเพิ่มขึ้น โดย
การปลูกป่าชายเลน

1.1 สถิติการประมงจําแนก
1.1 รายงานการศึกษา/
ตามชนิดพันธุ์ ประเภท และ
สํารวจ
แหล่งที่พบ
1.2 รายละเอียดของแผนอนุรักษ์ 1.2 แผนแม่บทการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา
ทรัพยากรสัตว์น้ํา
2.1 จํานวนครั้งของการตักเตือน 2.1 การสัมภาษณ์
และการจับกุมการทํา
ประมง
2.2 การสัมภาษณ์
ที่ผิดกฎหมาย
2.2 จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมให้ความรู้ การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. การสํารวจและวิเคราะห์
3. สถิติพื้นที่ป่าชายเลน สถิติ
ภาพถ่ายดาวเทียม
พื้นที่ป่าปลูกทดแทนทั้งหมด

เงื่อนไขที่สําคัญ
(สมมุติฐาน)
นโยบายของจังหวัด
ในเรื่องนี้
ไม่เปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมให้มีการขึน้
ทะเบียนชาวประมง
ที่เป็นแรงงานต่าง
ด้าว อย่างจริงจัง
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โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทําแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นา้ํ

2. ควบคุมการทําประมงที่ผิดกฎหมายและ
เผยแพร่วิธีการประมงแบบยั่งยืน
3. อนุรักษ์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของทรัพยากร
สัตว์น้ําและการปลูกป่าชายเลน

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.ประมงจังหวัด
อบจ.

หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณ (บาท)
ทส.จ.
1,000,000
สถานีพัฒนาป่าชายเลน
ที่ 7
คณะประมง/เกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนากุง้
ทะเล จังหวัด
สมุทรสงคราม

อปท.
สนง.ประมงจังหวัด

ทส.จ.
สํานักงานจังหวัด

750,000

สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 7
ทส.จ.
อปท.

สนง.ประมงจังหวัด

1,000,000
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ตัวอย่างที่ 12 รายละเอียดโครงการตามแผนงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
(1) โครงการจัดทําแผนการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา
1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
4. หน่วยงานรับผิดชอบ
5. หน่วยงานสนับสนุน
6. หน่วยงานติดตาม/
ประเมินผล
7. ความเป็นมาของโครงการ

8. ความจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
11. ส่วนประกอบหลักของ
โครงการ
12. แผนการดําเนินงาน

13. แผนงบประมาณ

14. ประโยชน์ที่จะได้รับ

การอนุรักษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดทําแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นา้ํ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
สนง.ประมงจังหวัด/ อบจ.
ทส.จ./ สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 7/ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
ศูนย์วิจัยและพัฒนากุ้งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม
ทส.จ. ร่วมกับ ผู้มสี ่วนได้เสียทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสงคราม
แม้วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจะเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจากภาคประมง
ในปี พ.ศ. 2548 (356 ล้านบาท) กลับลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของปี พ.ศ. 2544
(658 ล้านบาท) จากผลการสํารวจความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ แสดงให้เห็นว่า
ปัญหารุนแรงที่สดุ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสงคราม
คือ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”
ดังนั้น การสํารวจ/ศึกษาข้อมูลด้านสภาพปัจจุบันของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
รวมทั้งจัดทําแผนแม่บทเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ํา จึงเป็นเรือ่ งที่ต้องดําเนินการ
ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับที่สูงกว่า: รอการยืนยัน
จัดทําแผนแม่บทเพื่ออนุรักษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม
เนื้อหาของแผนแม่บทเพื่อการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นา้ํ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
• ค้นหาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากรสัตว์นา้ํ
• ค้นหาข้อมูลการจับทรัพยากรสัตว์นา้ํ ในอดีต
• ประเมินสภาพปัจจุบันของทรัพยากรสัตว์นา้ํ และกําหนดเป้าหมายควบคุม
• จัดทําแผนแม่บทรวมเพื่ออนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา
ปี พ.ศ. ที่ดําเนินการ
กิจกรรม
2551
สํารวจข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและปริมาณการจับ
สัตว์นา้ํ
ในอดีต
2551-2552
จัดทําแผนแม่บทการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้ํา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
กิจกรรม
500,000 จังหวัด
สํารวจข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและ
ปริมาณการจับสัตว์น้ําในอดีต
500,000 จังหวัด
จัดทําแผนแม่บทการอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา
ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ คือ ประชาชนผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
สัตว์นา้ํ
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(2) โครงการควบคุมการทําประมงที่ผิดกฎหมายและเผยแพร่การทําประมงอย่างยั่งยืน
1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
4. หน่วยงานรับผิดชอบ
5. หน่วยงานสนับสนุน
6. หน่วยงานติดตาม/
ประเมินผล
7. ความเป็นมาของโครงการ

8. ความจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
11. ส่วนประกอบหลักของ
โครงการ
12. แผนการดําเนินงาน

13. แผนงบประมาณ

14. ประโยชน์ที่จะได้รับ

การอนุรักษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม
ควบคุมการทําประมงที่ผิดกฎหมายและเผยแพร่วิธกี ารประมงแบบยั่งยืน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
สนง.ประมงจังหวัด/ อปท.
ทส.จ./ สํานักงานจังหวัด
ทส.จ. ร่วมกับ ผู้มสี ่วนได้เสียทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสงคราม
แม้วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจะเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจากภาคประมง
ในปี พ.ศ. 2548 (356 ล้านบาท) กลับลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของปี พ.ศ. 2544
(658 ล้านบาท) จากผลการสํารวจความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ แสดงให้เห็นว่า
ปัญหารุนแรงที่สดุ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสงคราม
คือ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”
ดังนั้น หากมีการควบคุมปริมาณที่จบั การจัดที่เหมาะสม รวมทั้งการอนุบาลสัตว์นา้ํ แต่ละ
สายพันธุ์ จะส่งผลให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นา้ํ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
การควบคุมการทําประมงที่ยั่งยืน และเผยแพร่วธิ ีการดังกล่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ
ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับที่สูงกว่า: รอการยืนยัน
จัดตั้งรูปแบบการทําประมงที่ยั่งยืน
1. จํานวนครัง้ ของการตักเตือนและการจับกุมการทําประมงที่ผิดกฎหมาย
2. จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และ
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ควบคุมการทําประมงที่ผิดกฎหมายและเผยแพร่วธิ กี ารทําประมงที่ยั่งยืน
2. ให้ความรู้แก่ชาวประมงถึงความสําคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นา้ํ และ
เพิ่มความตระหนัก
กิจกรรม
ปี พ.ศ. ที่ดําเนินการ
ควบคุมการทําประมงที่ผิดกฎหมาย
255 -2553
ให้ความรูแ้ ก่ชาวประมง
2551-2554
กิจกรรม
ควบคุมการทําประมงที่ผิดกฎหมาย
ให้ความรูแ้ ก่ชาวประมง

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
500,000 จังหวัด/ อปท.
250,000 จังหวัด/ อปท.

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ คือ ประชาชนทั้งหมดและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรสัตว์นา้ํ
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(3) โครงการอนุรกั ษ์แหล่งที่อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติของทรัพยากรสัตว์นา้ํ และการปลูกป่าชายเลน
1. ชื่อแผนงาน
2. ชื่อโครงการ
3. สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
4. หน่วยงานรับผิดชอบ
5. หน่วยงานสนับสนุน
6. หน่วยงานติดตามและ
ประเมินผล
7. ความเป็นมาของโครงการ

8. ความจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
11. ส่วนประกอบหลักของ
โครงการ
12. แผนการดําเนินงาน
13. แผนงบประมาณ
14. ประโยชน์ที่จะได้รับ

การอนุรักษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม
อนุรักษ์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์นา้ํ และเพิ่มจํานวนที่อยู่อาศัย
ด้วยการปลูกป่าชายเลน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 7/ ทส.จ./ อปท.
สนง.ประมงจังหวัด
ทส.จ. ร่วมกับ ผู้มสี ่วนได้เสียทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสงคราม
แม้วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจะเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจากภาคประมง
ในปี พ.ศ. 2548 (356 ล้านบาท) กลับลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของปี พ.ศ. 2544
(658 ล้านบาท) จากผลการสํารวจความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ แสดงให้เห็นว่า
ปัญหารุนแรงที่สดุ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสงคราม
คือ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”
นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลส่งผลให้ที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของสัตว์นา้ํ อาทิ
ป่าชายเลน ลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัดในทศวรรษที่ผ่านมา มีการกัดเซาะชายฝั่งในอัตรา 1
ถึง 5 เมตรต่อปี ที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวไทย ดังนั้น การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชายเลนนับเป็นเรือ่ งสําคัญเร่งด่วน ทั้งในด้านป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ และอนุรกั ษ์
บ้านที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของทรัพยากรสัตว์นา้ํ
ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับที่สูงกว่า: รอการยืนยัน
สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของทรัพยากรสัตว์น้ําและลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการเพิ่มพื้นทีป่ ่าชายเลน
สถิติพื้นที่ปา่ ชายเลน และสถิติพื้นทีป่ ่าที่ปลูกทดแทนทั้งหมด
การอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของทรัพยากรสัตว์ทะเล เช่น ป่าชายเลน และเพิ่ม
ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้กับสัตว์ทะเลโดยการฟื้นฟูป่าชายเลน
กิจกรรม
การฟื้นฟูป่าชายเลน

ปี พ.ศ. ที่ดําเนินการ
2551-2554

กิจกรรม
การฟื้นฟูป่าชายเลน

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
1,000,000 จังหวัด

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ คือ ประชาชนทั้งหมดและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรสัตว์นา้ํ
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12.2 ผลการวิเคราะห์และพิจารณาโครงการ คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นสําหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รายโครงการ)
สรุปสาระสําคัญโครงการ
การประเมินความพร้อม
ความเห็น คณะกรรมการฯ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สภาพพื้นที่
1.2 ประชากร
1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
2. สถานการณ์ปัญหา
(ขยะมูลฝอย/น้ําเสีย/มลพิษทางอากาศ และอื่นๆ ในปัจจุบัน)
3. การดําเนินงาน ในปัจจุบัน
สําหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจะต้องมีการรายงาน
ประสิทธิภาพในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
4. สาระสําคัญของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
4.1 วัตถุประสงค์เป้าหมาย
4.2 แผนการดําเนินการ
4.3 พื้นที่ดําเนินการ/ร้อยละของพื้นที่ให้บริการ
4.4 แหล่งงบประมาณ/ระยะเวลาก่อสร้าง/วงเงินงบประมาณ
ทั้งโครงการ

1. พื้นที่ดําเนินการ
1.1 บริเวณก่อสร้างโครงการ
1.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อสร้างระบบ
1.3 การรับฟังความคิดเห็นในการคัดเลือกพื้นที่โครงการ
1.4 การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของ คพ.
2. ด้านเทคนิค เช่น
2.1 ข้อมูลและวิธีการวัดปริมาณและองค์ประกอบขยะ
มูลฝอย/น้ําเสีย/มลพิษทางอากาศ
2.2 ทางเลือกของเทคโนโลยีที่เหมาะสมของระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย/น้ําเสีย/มลพิษทางอากาศ
2.3 Mass Balance ของปริมาณขยะ และFlow Diagram
ของปริมาณน้ําเสียที่จะเข้าสู่ระบบต่างๆ
3. การรับฟังความเห็นของประชาชน
3.1 การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 รายงาน/ประกาศสรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชน
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การประเมินความพร้อม
4. งบประมาณ
4.1 ประมาณการราคาแต่ละระบบ
4.2 การสมทบงบประมาณ
5. ความพร้อมของเทศบาล
5.1 นโยบายของผู้บริหาร/งบประมาณบริหารจัดการ
5.2 โครงสร้าง/การจัดเตรียมบุคลากร
5.3 เทศบัญญัติ/แผนการจัดเก็บค่าบริการ
6. การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)
(สําหรับโครงการด้านการจัดการขยะ)

หมายเหตุ โครงการอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อได้ตามความเหมาะสม

ความเห็น คณะกรรมการฯ
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13. กลไกการผลักดันการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานให้เป็นตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการประสาน สนับสนุนการดําเนินการ และ
การติดตามประเมินผลในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ
ในระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัด จะประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ทั้งระดับจังหวัดและระดับ
ท้องถิ่น นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือจะตั้งคณะทํางานอีกชุดขึ้นมาทําหน้าที่โดยเฉพาะก็ได้
ซึ่งถือเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริม และผลักดันให้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดผลลัพธ์ (Outcome) ตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
นอกจากนี้ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและมี
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจในแผน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน และสามารถดําเนินการได้ในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด จึงต้องกําหนดแผนการดําเนินงานอันเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้ง การติดตามและประเมินผล ที่มีระยะเวลาชัดเจน
ตลอดจนสาระที่บ่งชี้ถึง
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและงบประมาณ แหล่งเงินของการดําเนินการ โดยควรมีกระบวนการประสานเพื่อแปลง
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ คือสร้างความเข้าใจ เพื่อให้มีการทํางานแบบ
บูรณาการ โดยนําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดไปกําหนดเป็นกรอบแผนของหน่วยงาน และเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจน เผยแพร่ข้อมูลและสถานการณ์ ให้ประชาชนรับทราบ และสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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ตารางที่ 2-10 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และการติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
มาตรการ

เป้าหมาย

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

แนวทาง/กิจกรรม
(การส่งเสริม สนับสนุน
และติดตามประเมินผล
การดําเนินการ)

หน่วยงานปฏิบัติ

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานรอง

ระยะเวลา
(ใช้ในการติดตาม)

- สําหรับโครงการก่อสร้าง
ระบบฯ ควรติดตามการ
ดําเนินงาน ตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่ผูกพัน
- สําหรับโครงการอื่นๆ
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน
1 ปี ควรติดตามและ
ประเมินผล อย่างน้อย 2
ครั้งใน 1 ปี

งบประมาณ
(บาท)
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สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
สถานการณ์และ
ประเด็นปัญหา

ทรัพยากร
ธรรมชาติต่างๆ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

มลพิษทางนํ้า

ขยะและของเสี ย
อันตราย

การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมเมือง

แหล่ง
ศิลปกรรม

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ด้านอื่นๆ

วิสยั ทัศน์
เป้ าหมาย
กลยุทธ์
มาตรการ

ผลผลิตและ
ตัวชี้วดั
กลไกในการ
บริ หารจัดการ

1. คณะกรรมการ.................................................................................................

2. คณะกรรมการ.............................................................................................

แผนงาน
โครงการ

งบประมาณ
..........โครงการ
.......... ล้านบาท

... โครงการ
... ล้านบาท

... โครงการ
... ล้านบาท

... โครงการ
... ล้านบาท

... โครงการ
... ล้านบาท

... โครงการ
... ล้านบาท

... โครงการ
... ล้านบาท

... โครงการ
... ล้านบาท

