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ต าแหน่งเลขที ่2003  ส่วนยุทธศาสตร์ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัท าคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั                        
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัพื้นท่ีท่ี
เป็นกลไกมุ่งเนน้ใหเ้กิดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                            
ในภาพรวมของจงัหวดั และทอ้งถ่ินท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง                            
เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นช่องทางหน่ึงในการสนบัสนุน
งบประมาณใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ในการด าเนินงานดา้นการ
บริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามภารกิจถ่ายโอน 
โดยแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั จึงเปรียบเสมือนแผนแม่บทในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดั จะตอ้งเกิดจากการประสาน
เช่ือมโยง และบูรณาการแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
โดยหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ไดด้ าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอยา่ง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยดึหลกัการบริหารจดัการเชิงพื้นท่ี ซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาขอ้มูลพื้นฐานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การใช้
ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
และคุณภาพชีวติ การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจะไม่จ ากดัเฉพาะปัญหาท่ี เกิดข้ึน
ในพื้นท่ีทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง แต่รวมถึงปัญหาท่ีคาบเก่ียวระหวา่งพื้นท่ีดว้ย โดยแต่ละ
หน่วยงานหรือ องคก์รในพื้นท่ีนั้นๆ จะตอ้งร่วมกนัจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม       
ท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ี โดยค านึงถึงสภาพ
ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน และเง่ือนไขในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
 ผลศึกษา พบวา่ แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นแผนท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหก้าร
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บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สามารถ
ปฏิบติัและด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธภาพ และเป็นแนวทางในการใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบั
พื้นท่ีใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ได ้และยงัเป็นช่องทางใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ประสงคจ์ะขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีของตนไดเ้สนอโครงการเพื่อบบจุลงในแผนปฏิบติัการฯ ดงักล่าว
ได ้ แต่อยา่งไรกต็าม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจถึงความส าคญั
ของแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และการเสนอ
โครงการผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั               
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัมีกรอบการด าเนินการและรายละเอียดการจดัท า
โครงการท่ีค่อนขา้งจ ากดั โดยจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและตอ้งศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการบางประเภท ท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัไม่
ค่อยเขา้ใจกระบวนการจดัท าโครงการ และเสียโอกาสในการขอรับการจดัสรร
งบประมาณในส่วนดงักล่าว 
 ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการส่งเจา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ีเพื่อช้ีแจงการจดัท า
โครงการเพื่อขอรับการจดัสรรงบประมาณภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั อาทิ หลกัเกณฑ ์ระเบียบ แนวทาง และขอ้จ ากดัของการ
เสนอโครงการ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยตรงอีกทางหน่ึงดว้ย รวมถึงควร
มีการฝึกอบรมใหค้วามรู้และเตรียมความพร้อมใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                   
ในการจดัท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดท่ีก าหนด เพื่อให้
เป็นไปตามท่ีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก าหนด 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 เอกสารผลงานวชิาการ แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส าเร็จไดด้ว้ยความ
อนุเคราะห์จากผูมี้พระคุณหลายท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน ใหค้  าปรึกษาในการ
ด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วง เน่ืองดว้ยความกรุณาของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน 
 ผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณนายอภิชยั เชียร์ศิริกลุ ผูอ้  านวยการส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นางสาวนิภาพรรณ ศรีฟ้า 
ผูอ้  านวยการส่วนส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั                    
สุราษฎร์ธานี  ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีส่วนส่ิงแวดลอ้ม และส่วนอ่ืนๆ ของส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษา 
แนวคิด ตลอดจนค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน ์ซ่ึงเป็นส่วนช่วยเติมเตม็ใหผ้ลงานเล่มน้ี
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณครอบครัว พี่นอ้ง และเพื่อนๆ ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน   
ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจจนท า
ใหผ้ลงานวชิาการฉบบัน้ีส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวทุ้กประการ  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั                  
เป็นการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535  มาตรา 37 - 41  ซ่ึงมีเจตนารมณ์เพื่อใหเ้กิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระดบัชาติ 
โดยเฉพาะในทอ้งท่ีเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม หรือเขตควบคุมมลพิษ ท่ีผูว้า่ราชการ
จงัหวดัจะตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั  ส าหรับจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีประสงคจ์ะ
ด าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กส็ามารถจดัท าแผนปฏิบติัการฯ                       
ในระดบัจงัหวดั แลว้เสนอไปยงัส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าการรวบรวม
และวเิคราะห์แผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลใหแ้ก่หน่วย
ด าเนินการได ้(คู่มือการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั, มิถุนายน 2555) 
 เม่ือมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  แผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้  าหนดใหส้ านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณตาม
แผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) โดยยงัคง
ใหมี้การด าเนินการตามขั้นตอนของการจดัท าแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั และให ้
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) รวบรวม 



 
 

  2 

 
วเิคราะห์ และจดัล าดบัความส าคญัตามภาพรวมของประเทศ ขอ้จ ากดัของ งบประมาณ 
ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ แลว้จึงน าเสนอคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กกถ.) พิจารณาจดัสรร
งบประมาณ โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (สถ.) เป็นผูข้อตั้งงบประมาณใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ซ่ึงท่ีผา่นมาเป็นการจดัสรรงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการ โครงการดา้นการก่อสร้างระบบจดัการขยะมูลฝอยและน ้าเสียชุมชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เท่านั้น 
 ดงันั้น การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมของจงัหวดั และทอ้งถ่ินท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นช่องทางหน่ึงในการสนบัสนุน
งบประมาณใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ในการด าเนินงานดา้นการบริหาร
จดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามภารกิจถ่ายโอน โดย
แผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั จึงเปรียบเสมือนแผนแม่บทในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดั จะตอ้งเกิดจากการประสาน
เช่ือมโยง และบูรณาการแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
โดยหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ไดด้ าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยดึหลกัการบริหารจดัการเชิงพื้นท่ี ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาขอ้มูล
พื้นฐานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์ทรัพยากร 
กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวติ                        
การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจะไม่จ ากดัเฉพาะปัญหาท่ี เกิดข้ึนในพื้นท่ีทอ้งถ่ิน
ใดทอ้งถ่ินหน่ึง แต่รวมถึงปัญหาท่ีคาบเก่ียวระหวา่งพื้นท่ีดว้ย โดยแต่ละหน่วยงานหรือ 
องคก์รในพื้นท่ีนั้นๆ จะตอ้งร่วมกนัจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเหมาะสม                      
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เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ี โดยค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็น
เร่งด่วน และเง่ือนไขในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหก้ารบริหารจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาทั้งในระดบัจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และ
ระดบัประเทศ โดยอาศยัการบูรณาการจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. เพื่อรวบรวมแผนงานโครงการดา้นการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อเสนอของบประมาณมาด าเนินการในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 3. เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
เสนอแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในเขตพื้นท่ี
ท่ีรับผดิชอบอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ตุลาคม 2559 – ธนัวาคม 2560 
 
พืน้ทีด่ ำเนินกำร 
 พื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
สัดส่วนของผลงำน 
 การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั                            
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  นางสาวเอมิกา แช่มศรีรัตน ์ ผูเ้สนอขอรับ
การประเมินไดด้ าเนินการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
ประสานองคก์รปกครองส่วนถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินกิจกรรมตามแผนและ
สรุปผลด าเนินการ ซ่ึงมีสัดส่วนการด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ 80 ของเน้ืองานทั้งหมด 
และผูร่้วมด าเนินการ นางสาวนิภาพรรณ ศรีฟ้า  สัดส่วนการด าเนินงาน ร้อยละ 20 โดยมี
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 1 
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ตำรำง 1 
สัดส่วนผลของงาน 
ส่วนของงำนทีป่ฏบิัติ รำยละเอยีดของผลงำน สัดส่วน 
1. กำรประสำนงำน
และกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 

   - ด าเนินการจดัประชุมแก่หน่วยงานและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อช้ีแจงรายละเอียด
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั และใหค้วามรู้ในการเสนอ
โครงการเพื่อรับการสนบัสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบติัการ  
   - ประสานองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดั 
จดัท าโครงการ/กิจกรรมภายใตก้ลยทุธ์ มาตรการ 
และแผนงานท่ีก าหนด 
   - ตรวจเอกสาร รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานจากขอ้มูล
ปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ และทบทวนขอ้มูล
สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั  
   - วเิคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีจงัหวดั ทั้งขอ้มูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยวเิคราะห์จาก
ฐานขอ้มูลของแต่ละหน่วยงาน และการส ารวจ
พื้นท่ี 
   - จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของจงัหวดั และประเดน็ปัญหาท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งเร่งด่วนของจงัหวดั  
   - วเิคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดั โดยใชเ้ทคนิค 
SWOT Analysis เพื่อประเมินศกัยภาพของจงัหวดั 
ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการ

50% 
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ส่วนของงำนทีป่ฏบิัติ รำยละเอยีดของผลงำน สัดส่วน 

บริหารจดัการ และรวบรวมขอ้มูลแนวทางป้องกนั 
และการแกไ้ขปัญหา 
   - ก าหนดวสิัยทศัน ์และเป้าหมาย กลยทุธ์ 
ภาพรวมของจงัหวดัในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ เป้าหมายของ
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั และตวัช้ีวดัในแต่ละระดบั
มาตรการ ท่ีด าเนินการแลว้สามารถบรรลุตาม
วสิัยทศันท่ี์ก าหนดไว ้ 

2. กำรด ำเนินงำน    - จดัประชุมคณะกรรมการจดัท าและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั วเิคราะห์แผนงาน/
โครงการขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีเสนอ
ขอรับการจดัสรรงบประมาณ โดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และมาตรการท่ีก าหนด 
จดัล าดบัความส าคญัของโครงการ และตรวจสอบ
ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารตามท่ีก าหนด 
และบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
   - ตรวจทานความเรียบร้อยเสนอใหผู้ว้า่ราชการ
จงัหวดั พิจารณาลงนาม 
   - ส่งแผนแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ใหส้ านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวน 4 ชุด และส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 
จ านวน 1 ชุด 

30% 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 แผนปฏบิัติกำร 
 หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ี
ถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ลงสู่ภาคปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานจริงตามกลยทุธ์  
ประกอบดว้ย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะตอ้งด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ ตวับ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย
ของตวับ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผูรั้บผดิชอบหลกัหรือหวัหนา้โครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการ
ท่ีชดัเจน 
 กำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
 การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวติของประชาชน 
 แผนปฏบัิติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
 กรอบแนวทางท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มูลในการด าเนินตามแผนงาน/โครงการ เพื่อมุ่งเนน้
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ
ของประชาชน โดยมีกรอบเป้าหมายความส าเร็จ และแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและ
สอดรับกบักฎหมาย และแผนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน 
 1. การรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน ค่าทางสถิติ และขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั ไม่เป็นปัจจุบนั รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็น
ฐานขอ้มูลเดียวกนั แต่แหล่งท่ีมาหรือหน่วยงานจดัเกบ็ต่างกนั มีขอ้มูลไม่ตรงกนั ท าให้
ตอ้งสืบหาขอ้มูลจากหลายแหล่ง หรือส ารวจขอ้มูลใหม่เพื่อตรวจยนืยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล   
 2. การขอรับขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืน และองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ไม่ค่อยไดรั้บ
ความร่วมมือ หรือไม่เห็นความส าคญั จึงจ าเป็นตอ้งมีการ ติดตาม ทวงถาม ช้ีแจงท าความ
เขา้ใจเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีซ่ึงไดม้าครอบคลุมและครบถว้น 
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 3. การเสนอโครงการผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัจงัหวดั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีกรอบการด าเนินการและรายละเอียด
การจดัท าโครงการท่ีค่อนขา้งจ ากดั โดยจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและตอ้งศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการบางประเภท ท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงั
ไม่ค่อยเขา้ใจกระบวนการจดัท าโครงการ และเสียโอกาสในการขอรับการจดัสรร
งบประมาณในส่วนดงักล่าว 
 
ประโยชน์ของผลงำน 
 1. เป็นแนวทางในการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั ท่ีสามารถน าไปใชป้ฏิบติังานแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  
 2. เป็นกลไกในการบูรณาการ การปฏิบติังานในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดั ไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นและสามารถบูรณาการการปฏิบติังานร่วมกนั
ไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพ 
 3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นแนวทางในการขอรับสนบัสนุนงบ
ประมาณในการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 
 
 



 

 
บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั                      
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ผูจ้ดัท าไดค้น้ควา้ระเบียบ เอกสารทาง
วชิาการ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นแนวทางกรอบแนวคิดในการจดัท า
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มฯ ประกอบดว้ย 
 1. พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 2. แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
 3. แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 - 2564 
 4. นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 5. ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 6. แนวคิดการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
 7. แนวคิดการประเมินผลโครงการ 
 8. การทบทวนเอกสารผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 
37 - 41 ไดก้  าหนดใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั ในทอ้งท่ีเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม หรือเขต
ควบคุมมลพิษ จะตอ้งด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั ส าหรับจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม อาจจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
ท่ีมีรายละเอียดของระบบการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัแผนจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เสนอมายงัส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าการรวบรวมและ
วเิคราะห์แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั แลว้จึงเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อขอตั้งงบประมาณ หมวดเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนบัสนุนแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 (พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535) 
 
2. แผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั 
 การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั                   
เป็นการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535  มาตรา 37 - 41  ซ่ึงมีเจตนารมณ์เพื่อใหเ้กิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระดบัชาติ 
โดยเฉพาะในทอ้งท่ีเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม หรือเขตควบคุมมลพิษ ท่ีผูว้า่ราชการ
จงัหวดัจะตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั  ส าหรับจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีประสงคจ์ะ
ด าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กส็ามารถจดัท าแผนปฏิบติัการฯ                     
ในระดบัจงัหวดั แลว้เสนอไปยงัส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าการรวบรวม
และวเิคราะห์แผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลใหแ้ก่หน่วย
ด าเนินการได ้(คู่มือการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั, มิถุนายน 2555) 
 แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เป็นลกัษณะ
ของแผนกา้วหนา้และมีความต่อเน่ือง ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี เป็นการบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกนัของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกระดบั 
เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งและสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ี ยงัเป็นช่องทางหน่ึงใน
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การสนบัสนุน งบประมาณใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
และถือเป็นกลไกหน่ึงในการแปลงแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติไปสู่การ
ปฏิบติัในพื้นท่ีจงัหวดัและทอ้งถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทาง การพฒันาของจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี                    
โดยแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั จะตอ้งมีความชดัเจน มีความเช่ือมโยงกนัของ
วสิัยทศัน ์เป้าหมายเชิงพื้นท่ี เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีกลยทุธ์และมาตรการในการ
แกไ้ขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะปานกลาง การ ล าดบัความส าคญัของแผนงาน
และโครงการ วงเงินงบประมาณในแต่ละปี และบทบาทและความรับผดิชอบของ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหค้วามส าคญักบัผลสัมฤทธ์ิโดยเนน้ผลลพัธ์ (Outcome) และ
ผลประโยชนท่ี์ประชาชนจะไดรั้บในภาพรวม 
 ดงันั้น เพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
เป็นกลไกการแปลงแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2560 - 2564  ไปสู่การ
ปฏิบติั เพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีจงัหวดั และ
ทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)  
และชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  จึงมีแนวทางการ
จดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  ดงัน้ี 
 2.1 การแปลงแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2560 - 2564 ไปสู่การปฏิบติั                   
ในระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน โดยใชป้ระเดน็ยทุธศาสตร์ภายใตแ้ผนจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 - 2564  เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 4 ประเดน็
ยทุธศาสตร์ คือ 
       2.1.1 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและเป็นธรรม 
       2.1.2 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ไดรั้บการป้องกนั 
บ าบดัและฟ้ืนฟู 
       2.1.3 ยทุธศาสตร์ท่ี 3  เพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและยัง่ยนื 
       2.1.4 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  สร้างศกัยภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภยัธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
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 2.2 การบูรณาการการด าเนินงานตามกฎหมายและแผนดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดความ
เช่ือมโยงเป็นกรอบหรือแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ใหส้อดรับกบัการพฒันาและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมของประเทศ  
 2.3 การปรับแผนการด าเนินงานไดใ้นทุกๆ ปี (Rolling Plan) แผนปฏิบติัการฯ      
ในระดบัจงัหวดั เป็นแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม
ของทั้งจงัหวดั ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี  ดงันั้น จึงตอ้งมีการ
ทบทวนแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดัเดิม พร้อมปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีจะด าเนินการในแต่ละปีตามล าดบัก่อน - หลงั ในลกัษณะ
ของแผน 4 ปี (Rolling Plan)  เพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดัมีความสอดคลอ้ง 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 2.4 ก าหนดกรอบของแผนงาน/โครงการภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ใหค้รอบคลุมการจดัการส่ิงแวดลอ้มในประเดน็
ส าคญัท่ีเป็นปัญหาและมีล าดบัความส าคญัเร่งด่วน รวมถึงความพร้อมของทอ้งถ่ินและ
จงัหวดัในการด าเนินการ และการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยผา่นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 2.5 การจดัท าแผนงาน/โครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความจ าเป็นของพื้นท่ีอยา่งครบถว้น จงัหวดั ร่วมกบั องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาแนวทางการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
และจดัท าแผนงาน/โครงการ โดยค านึงถึงศกัยภาพและแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน โดยส่งเสริมให้
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองหรือแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง และมีความต่อเน่ืองในการจดัการปัญหา รวมทั้งมี
ผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจนท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.6 กรอบของแผนงาน/โครงการภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั ควรจะ
ครอบคลุมการ จดัการส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี  
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       2.6.1 การด าเนินงานตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่  
     1./1 แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  
     1./2 แผนการจดัหาและใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดิน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
เคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นส าหรับ การก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดดัแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
และด าเนินการระบบบ าบดัน ้าเสียรวม หรือระบบก าจดั ของเสียรวมของส่วนราชการ
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
     1./3 แผนการจดัเกบ็ภาษีอากรและค่าบริการเพื่อการด าเนินการ และ
บ ารุงรักษาระบบบ าบดั น ้ าเสียรวมหรือระบบการก าจดัของเสียรวมตาม ขอ้ 2)  
     1./4 แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยท้ิงน ้าเสียและ
ของเสียอยา่งอ่ืนจาก แหล่งก าเนิดมลพิษ  
     1./5 แผนการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อป้องกนัและปราบปรามการละเมิด 
และฝ่าฝืนกฎหมาย เก่ียวกบัการควบคุมมลพิษ การอนุรักษธ์รรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม  
       2.6.2 การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ซ่ึงไดเ้คยมีแนวทาง มาตรการ และมติของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เช่น   
     1./1 การอนุรักษร์ะบบนิเวศน ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
จดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า   
     1./2 การจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองและการวางรากฐานพฒันาเมืองแบบ
สังคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Society) เช่น การจดัการพื้นท่ีสีเขียว การจดัการภูมิทศัน ์
การจดัการดา้นมลทศัน ์  
     1./3 การจดัการมลพิษทางอากาศและเสียง  
     1./4 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งธรรมชาติ แหล่ง
ศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางวฒันธรรม   
     1./5 การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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       ทั้งน้ี จงัหวดัตอ้งพิจารณาใหค้วามส าคญักบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและมีล าดบั
ความส าคญัเร่งด่วน ความพร้อมของทอ้งถ่ินและจงัหวดัในการด าเนินการ การสนบัสนุน
จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงไดผ้า่น กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 2.7 ส่งเสริมใหเ้อกชนเป็นผูด้  าเนินการระบบบ าบดัน ้าเสียและระบบก าจดัของเสีย 
เพื่อใหบ้ริการในเขตจงัหวดันั้นแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ตามมาตรา 39 
แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยใหก้รม
ควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารขอและการออก ใบอนุญาต
ผูรั้บจา้งเป็นผูค้วบคุมหรือรับจา้งใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสียหรือก าจดัของเสีย ตามมาตรา 73 
แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
 2.8 จงัหวดัและทอ้งถ่ินควรพิจารณาแผนงาน/โครงการในพื้นท่ีใหค้วามส าคญั
เร่งด่วน ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ประกอบดว้ย (1) พื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ       
(2) พื้นท่ีเขตอนุรักษแ์ละพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  (3) พื้นท่ีตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น 
พื้นท่ีหา้มใชค้วามเคม็เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในพื้นท่ีน ้าจืด (4) พื้นท่ีท่ีเป็นมรดกโลกตาม
อนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก และพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเสนอเป็นมรดกของชาติไทย  
รวมถึง การบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ป็นไปตามมาตรการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) และมาตรการการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 2.9 แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
ประกอบดว้ย  
       2.9.1 แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั        
แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ (1) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  (2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
       2.9.2 แผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ (กรณีท่ี
จงัหวดัมีพื้นท่ีท่ีประกาศใหเ้ป็นเขตควบคุมมลพิษ)  
       2.9.3 แผนงานการจดัการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขต
พื้นท่ีด าเนินการประกาศเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (กรณีท่ีจงัหวดัมีพื้นท่ีท่ีประกาศ
ใหเ้ป็นพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม)  
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ภาพที ่1 ความสัมพนัธ์ และความเช่ือมโยงกฎหมายและแผนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา: จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม: คู่มือการจัดท าแผนปฏิบติัการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั, มิถนุายน 2555 
 
3. แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 
 แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มระดบัประเทศ เพื่อเป็นกรอบช้ีน าใหภ้าคีการพฒันาน าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในช่วงเวลา 5 ปีขา้งหนา้ และ
เป็นการด าเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยท่ีผา่นมา ไดมี้การประกาศใชแ้ผนจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มมาแลว้ รวม 4 ฉบบั ไดแ้ก่ แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2542 - 2549 
กรอบแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 - 2549 แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2550 - 2554 และแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 – 2559 
      การจดัท าแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 - 2564 ไดน้อ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม มาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการเพื่อใหก้ารจดัการและแกไ้ขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถทนัต่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศและเป็นเชิงรุก รวมถึงใหค้วามส าคญัต่อบทบาทและสิทธิของชุมชน 
ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีมุ่ง
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อใหส้ังคมไทยยนืหยดัไดอ้ยา่งมัน่คง เกิดภูมิคุม้กนั และมีการ
บริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม และส่งผลใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดุล
และยัง่ยนื 
 
4. นโยบายทีเ่กีย่วข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายรัฐบาล 
       นโยบายส าคญัของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ขอ้ 9 การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่ง
การการอนุรักษ ์กบัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื โดยสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละ
การใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
       4.1 ในระยะเฉพาะหนา้ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
และสัตวป่์า โดยใหค้วามส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จดัท าแนวเขต
ท่ีดินของรัฐใหช้ดัเจน เร่งรัดกระบวนก ารพิสูจนสิ์ทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของ
รัฐ โดยน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อการบริหารจดัการปรับปรุงกฎหมายใหท้นัสมยัและ
สร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยเฉพาะ 
ในพื้นท่ีป่าตน้น ้าและพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีความส าคญัเชิงนิเวศ ก าหนดพื้นท่ีแนวกนัชนท่ี
ราบเชิงเขาใหเ้ป็นพื้นท่ียทุธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกนัภยัพิบติัและป้องกนัการบุกรุก
ป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชนเพื่อลดแรง
กดดนัในการตดัไมจ้ากป่าธรรมช าติ รวมทั้งผลกัดนัแนวทางการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษ ์เช่น โครงการปลูกป่า
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เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงก ารอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้บบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เป็นตน้ 
       4.2 ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื ค  านึงถึงขีดจ ากดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวั สร้าง
โอกาสในการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชนอ์นัเกิดจากการใชท้รัพยากรพนัธุกรรม
อยา่งยติุธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน ความมัน่คงดา้น
อาหาร สุขอนามยัสนบัสนุนวถีิชีวติของชุมชน และการพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งใหก้ารคุม้ครองเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทางชีวภาพ 
       4.3 ในระยะต่อไป พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดิน และแกไ้ขการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ โดยยดึแนวพระราชด าริท่ีใหป้ระชาชนสามารถอยูร่่วมกบัป่าได ้เช่น ก าหนดเขต
ป่าชุมชนใหช้ดัเจนพื้นท่ีใดท่ีสงวนหรือกนัไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าสมบูรณ์กใ็ชม้าตรการทาง
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดพื้นท่ีใดสมควรใหป้ระชาชนใชป้ระโยชนไ์ดก้จ็ะผอ่นผนัใหต้าม
ความจ าเป็นโดยใชม้าตรการทางการบริหารจดัการมาตรการทางสังคมจิตวทิยา และการ
ปลูกป่าทดแทนเขา้ด าเนินการ ทั้งจะใหเ้ช่ือมโยงกบัการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้
อ่ืนอนัเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนท่ีต่อเน่ืองเพื่อใหค้นเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดต้ามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยท่ีดินยงัเป็นของรัฐและเอกชนใหมี้เอกภาพเพื่อท า
หนา้ท่ีก าหนดนโยบายดา้นท่ีดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการท่ีดิน
ของรัฐและเอกชนใหมี้เอกภาพเพื่อท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายดา้นท่ีดินในภาพรวม และ
ปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองท่ีดิน เร่งรัดการจดัสรรท่ีดินใหแ้ก่ผูย้ากไร้
โดยไม่ตอ้งเป็นกรรมสิทธ์ิแต่รับรองสิทธิร่วมในการจดัการท่ีดินของชุมชน ก าหนด
รูปแบบท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดินเพื่อใหเ้ป็นกลไกในการน าทรัพยากรท่ีดินมาใช ้             
ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
       4.4 บริหารจดัการทรัพยากรน ้าของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพในทุกมิติทั้ง                
เชิงปริมาณและคุณภาพ จดัใหมี้แผนบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของประเทศและมี
กระบวนการบูรณาการการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ารจดัท าแผนงาน 17 โครงการ ไม่เกิดความซ ้ าซอ้นมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็น
ระบบ และสอดคลอ้งกบัทิศทางและนโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าโดยจดัตั้ง
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หรือก าหนดกลไกในการบริหารจดัการน ้า พร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ
สูงมาใชใ้นระบบของก ารบริหารจดัการน ้าและการเตือนภยั 
       4.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่ประช าชน โดยใหค้วามส าคญั ในการ
เร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นล าดบัแรก ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคดัแยกขยะเพื่อ
น ากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด เร่งก าจดัขยะจดัการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น
พลงังานกจ็ะสนบัสนุนใหก้ารด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึน อยา่งถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานและใหแ้ยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอนัตราย 
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพฒันาระบบก ากบัติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงั
ไม่ใหมี้การลกัลอบท้ิง รวมทั้งจดัการสารเคมีโดยลดความเส่ียงและอนัตรายท่ีเกิดจากการ
ร่ัวไหล และการเกิดอุบติัเหตุ ใหค้วามส าคญัในการจดัการอยา่งครบวงจร และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเดด็ขาดในระดบัพื้นท่ี 
 
5. ยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
       ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ไดมี้การก าหนดกรอบทิศ
ทางการพฒันาประเทศระยะยาว เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน ์“ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ 
ย ัง่ยนื เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึง
ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ส าคญั โดยดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้
ปรากฏอยูใ่นยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีแนวทางเพื่อเร่งอนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมัน่คงดา้นน ้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกนั
ผลกระทบและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ และพฒันา
มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ท่ีมีการน าหลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มน าและประยกุตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม การพฒันา
ท่ียดึหลกัสมดุล ย ัง่ยนื และน าไปสู่วสิัยทศันร์ะยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” ของประเทศ 
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โดยมียทุธศาสตร์ในการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้
ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  ซ่ึงมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดบัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสนบัสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของ
ประชาชน เร่งแกไ้ขปัญหาวกิฤติส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการ
บริโภค พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งมากข้ึน ตอ้งเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
 5.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปี 2559 - 2564 
       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดด้ าเนินการทบทวน
ยทุธศาสตร์กระทรวงฯ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ประเทศ ประกอบดว้ย 5 ประเดน็ 
ดงัน้ี 
       5.2.1 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1  สงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งบูรณาการท่ีตอบสนองต่อการพฒันาและใชป้ระโยชนอ์ยา่ง
ย ัง่ยนืและเป็นธรรม 
       5.2.2 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2  บริหารจดัการน ้ าผวิดินและน ้าใตดิ้นอยา่ง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
       5.2.3 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3  รักษาและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วน
ร่วม 
       5.2.4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การป้องกนั การลดผลกระทบ และการปรับตวั 
เพื่อรับมือภยัพิบติัทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
       5.2.5 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการองคก์รและ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.3 ยุทธศาสตร์จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
       จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสภาพปัญหาท่ี
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เกิดข้ึนมีความรุนแรงและตอ้งด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ซ่ึงภายใตย้ทุธศาสตร์จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี มีประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมัน่คง
และมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยมีกลยทุธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งก าเนิดมลพิษ (ขยะ/น ้าเสีย) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพ และ ลดความเส่ียงและเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนในการจดัการภยัพิบติัและสาธารณภยั 
 5.4 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
       แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย มุ่งเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของกลุ่มจงัหวดั โดยภายใตแ้ผนพฒันากลุ่มจงัหวดั
ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย ไดมี้ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และ
สังคมคุณภาพ โดยมีเป้าหมายใหก้ลุ่มจงัหวดัมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มี
ส่ิงแวดลอ้ม และสภาพสังคมท่ีดี 
 
6. แนวคดิการจัดท าแผนปฏบิัติการ 
 แผนปฏิบติัการ หมายถึง เคร่ืองค ้าประกนัวา่เป้าหมายในการท างานในแต่ละปีมี
โอกาสบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้หรือเป็นส่ิงยนืยนัวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวน้ั้นมีความ
เป็นไปได ้เพราะมีแผนงานรองรับท่ีชดัเจน และถา้แผนปฏิบติัการด าเนินการไดส้ าเร็จก็
จะส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ช่นกนั  
 แผนปฏิบติัการ คือ 
   1. เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีแนวทางในการสร้างความส าเร็จใหก้บัเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้
   2. เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการท างานไวล่้วงหนา้ 
   3. เพื่อลดความขดัแยง้ในการท างานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน 
  4. เพื่อลดความผดิพลาดและลดความซ ้ าซอ้นในการท างาน 
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   5. เพื่อจดัล าดบัความส าคญัและเร่งด่วนของการท างานไวล่้วงหนา้ 
   6. เพื่อใชใ้นการมอบหมายงานใหก้บัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพราะทุกคนจะทราบวา่ใครจะตอ้งท าอะไร เม่ือไหร่ อยา่งไร 
   7. เพื่อใชใ้นการก าหนดงบประมาณค่าใชจ่้ายประจ าปี 
   8. เพื่อใหแ้ผนท่ีวางไวมี้ความเป็นไปไดแ้ละใกลเ้คียงกบัการท่ีจะปฏิบติั
จริงใหม้ากท่ีสุด 
 การวางแผน หมายถึง การวางแผนหรือการก าหนดอนาคตไวล่้วงหนา้เก่ียวกบั
ภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆท่ีจะกระท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 การวางแผนปฏิบติัการ หมายถึง เป็นการจดัท าแผนระยะสั้น 1 - 2 ปี โดยมีการ
วเิคราะห์สถานการณ์ การก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของงานหรือโครงการท่ี
จะตอ้งท า รวมทั้งจดัท ารายละเอียดของการด าเนินงานไวด้ว้ย โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์ 
 วตัถุประสงคข์องการวางแผนปฏิบติัการ 
  1. เพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ในการพฒันาของแต่ละภาคส่วน 
หน่วยงาน และพื้นท่ีในกระบวนการพฒันาประเทศ 
  2. เพื่อก าหนดล าดบัความส าคญัของการพฒันา แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ของภาคส่วนหน่วยงาน หรือแต่ละ
พื้นท่ี 
  3. เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการ และมาตรการท่ีสนบัสนุนและ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาประเทศ ทั้งน้ี เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบติัหรือการด าเนินงาน 
 วธีิการจดัท าแผนปฏิบติัการ การจดัท าแผนปฏิบติัการโดยทัว่ไปทุกหน่วยงาน
จะตอ้งใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของการพฒันาประเทศ นัน่คือการวางแผนจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย
การก าหนดกรอบแผนพฒันาโดยส่วนรวมของประเทศข้ึนมาก่อน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
จดัท าแผนปฏิบติัการ ซ่ึงประกอบดว้ยการด าเนินงานในสามขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การแยกยอ่ย ขั้นตอนน้ีหน่วยงานวางแผนพฒันาของประเทศ
จะเป็นผูแ้ยกยอ่ยเป้าหมาย และแนวทางการพฒันาแบบองคร์วมออกเป็นเป้าหมายและ
แนวทางการพฒันาของแต่ละภาคส่วน แต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละระดบัของแผนปฏิบติั



 
 

21 
 

การ ผลจากการแยกยอ่ยดงักล่าว กจ็ะไดแ้ผนปฏิบติัการเบ้ืองตน้ของหน่วยงานกลาง 
กระทรวง ทบวง กรม และจงัหวดั ท่ีมีความสอดคลอ้ง และสนบัสนุนแผนพฒันาโดย
ส่วนรวมของประเทศ 
  ขั้นตอนท่ี 2 การจดัเตรียมแผนงาน โครงการ และมาตรการ โดย
หน่วยงานจะจดัเตรียมแผนงาน/โครงการ/มาตรการใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนเป้าหมาย 
และแนวทางของการพฒันาท่ีแยกยอ่ยออกมา 
  ขั้นตอนท่ี 3 การประสานแผนปฏิบติัการเบ้ืองตน้เขา้กบัแผนงาน/
โครงการ/และมาตรการ ซ่ึงอาจด าเนินงานตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
   1. การรวบรวมโครงการเม่ือหน่วยงานต่างๆ จดัเตรียมแผนงาน/
โครงการ และมาตรการตามท่ีแยกยอ่ยออกมาแลว้ หน่วยงานวางแผนกลางกจ็ะเป็นผู ้
รวบรวมแผนงาน/โครงการ และมาตรการ 
   2. การกลัน่กรองโครงการ เช่น 
       2.1 การตรวจสอบขอ้เสนอโครงการ ไดแ้ก่ การตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของโครงการ 
       2.2 กลัน่กรองขอ้เสนอโครงการเบ้ืองตน้ เพื่อพิจารณาวา่
โครงการท่ีเสนอมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนพฒันาหรือไม่/สอดคลอ้งกบั
นโยบายของหน่วยงานหรือไม่/สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชน 
       2.3 การวเิคราะห์และการคดัเลือกโครงการ ทั้งน้ีเพื่อก่อใหเ้กิด
ความมัน่ใจวา่โครงการมีความเหมาะสม และความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค ดา้นการเงิน 
ดา้นเศรษฐกิจหรือไม่ 
   3. องคป์ระกอบของแผนปฏิบติัการ ประกอบดว้ย ขอ้ความท่ี
อธิบายถึงสถานการณ์ของหน่วยงาน, วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะบรรลุ, กลยทุธ์ท่ีเลือก
น ามาใชเ้พื่อใหว้ตัถุประสงคบ์รรลุของหน่วยงาน, การจดัท ารายกงานของแผนงาน/
โครงการ โดยใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาประเทศ กระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดั 
และการจดัสรรงบประมาณหรือทรัพยากรท่ีตอ้งการ 
 การจดัเตรียมแผนปฏิบติัการท่ีดี 
  1. การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยใชห้ลกั SWOT 
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  2. การก าหนดวตัถุประสงค ์โดยจะตอ้งชดัเจน สามารถปฏิบติัได ้และ
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
  3. ก าหนดกลยทุธ์ การคิดคน้วธีิการหรือแนวทางปฏิบติัเพื่อท าให้
วตัถุประสงคบ์รรลุ 
  4. การก าหนดแผนการด าเนินงาน คือ ก าหนดวา่ จะท าอะไร ใครเป็น
ผูด้  าเนินการ ท าเม่ือไร เสร็จเม่ือไร ท าท่ีไหน ใชท้รัพยากร หรืองบประมาณเท่าไหร่ 
  5. ก าหนดทรัพยากรท่ีตอ้งการ เช่น ทรัพยากรดา้นการเงิน หรือทรัพยากร
บุคคล 
  6. การประเมินและอนุมติัแผน ซ่ึงก่อนท่ีจะอนุมติ จะตอ้งมีการวเิคราะห์
และประเมินเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่จะใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหมี้ประสิทธิภาพ 
หรือคุม้ค่า และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไดดี้ท่ีสุด 
 ดงันั้น เม่ือแผนปฏิบติัการไดรั้บการอนุมติแลว้ กจ็ะมีการน าแผนไปปฏิบติั และมี
การติดตามและประเมินผลแผน 
 
7. แนวคดิการประเมนิผลโครงการ 
 ในการประเมินโครงการมีเป้าประสงคห์ลกั คือ ตอ้งการขอ้มูลท่ีบ่งช้ีวา่โครงการ
ท่ีด าเนินการนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่หรือเป็นโครงการท่ีคุม้ค่าต่อการ
ตดัสินใจในการด าเนินการหรือไม่  รวมถึงการศึกษาวา่ในการด าเนินการโครงการมี
ปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขในเร่ืองอะไรบา้ง  และเป็นโครงการท่ีมี
คุณค่ามากนอ้ยเพียงใด 
 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบเพื่อสรุปผลวา่โครงการนั้นๆ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพเพียงใด โดยเกบ็ขอ้มูลจากตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึนและน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบ 
กบัเกณฑห์รือมาตรฐาน เพื่อแสดงถึงความส าเร็จของโครงการ 
 ประเภทของการประเมินโครงการ  การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่
เป็นการก าหนดเกณฑเ์ดด็ขาด แต่จ าเป็นตอ้งอาศยัเกณฑห์ลายชนิดมาจ าแนกประเภท 
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เช่น ใชเ้วลา วตัถุประสงค ์วธีิการ และรูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการ
ประเมิน ซ่ึงในท่ีน้ีอาจจ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น  4  ประเภท  ดงัน้ี   
                     1.1 การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ (Preliminary Evaluation)  เป็น
การศึกษาประเมินความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ก่อนท่ีเร่ิมโครงการใดๆ โดยอาจ
ท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจยัป้อนความเหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดวา่จะ
น ามาใชใ้นการบริหารจดัการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเส่ียงของโครงการ 
ตลอดจนผลลพัธ์หรือประสิทธิผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ในขณะเดียวกนักอ็าจจะศึกษา
ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ 
  1.2 การประเมินระหวา่งด าเนินการโครงการ (Formative  evaluation)  
เป็นการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเป็นส าคญัซ่ึงมกัจะใชป้ระเมินผลระหวา่งแผนหรือ
ระหวา่งพฒันาโครงการ  ผลท่ีไดจ้าก Formative evaluation นั้น  จะช่วยตั้งวตัถุประสงค์
ของโครงการให ้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีแทจ้ริง  นอกจากนั้น Formative  evaluation                
อาจใชใ้นระหวา่งด าเนินโครงการจะช่วยตรวจสอบวา่โครงการไดด้ าเนินไปตามแผน
ของโครงการอยา่งไร อาจเรียกช่ือเฉพาะวา่ Implementation evaluation หรือ Formative 
evaluation อาจตรวจสอบ ความกา้วหนา้ของโครงการวา่ด าเนินไดผ้ลเพียงไร เรียกวา่ 
Progress evaluation 
                     1.3  การประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative 
Evaluation)  เป็นการประเมินผลรวมสรุปมกัจะใชป้ระเมินหลงัส้ินสุดโครงการ  ส าหรับ
โครงการท่ีมีการด าเนินระยะยาวกอ็าจใช ้ Summative Evaluation ในการสรุปยอ่ความระยะ
ยาวต่างๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากระยะต่างๆ จะช่วยใหมี้การประเมินสรุปรวมนั้น  ส่วนใหญ่จะ
รวบรวมจากผลของ Formative evaluation เป็น Summative Evaluation ซ่ึงผลสรุปท่ีได้
จะน าสู่การรายงายวา่ โครงการไดบ้รรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อยา่งไร ตลอดจนการ
รายงานถึงสถานภาพของโครงการวา่ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวเพียงไร มีปัญหา
หรืออุปสรรคใดท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารโครงการสามารถ
น าไปสู่การตดัสินวา่ โครงการนั้นควรด าเนินการต่อหรือยกเลิก                      
  1.4 การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโครงการโดยทัว่ไปโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในประเทศไทยท่ีผา่นมา ยงัจ  ากดัอยูแ่ต่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งท่ีจะ



 
 

24 
 

ทราบความส าเร็จหรือความลม้เหลวของโครงการเท่านั้น ทั้งน้ี เพื่อประกอบการตดัสินใจ
ของผูใ้หบ้ริการหรือผูใ้หทุ้นในการยติุหรือขยายโครงการ แต่ในปัจจุบนันกัประเมินและ
ผูบ้ริหารโครงการ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการดว้ย โดยถือวา่เป็นประเภทของการประเมินท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการบริการ
ทัว่ไป เพราะจะช่วยเสริมใหโ้ครงการเหล่านั้น สามารถด าเนินการอยา่งสอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
หรือโครงการท่ีเป็นตวัก าหนดเกณฑส์ าคญัส าหรับประกนัโครงการขนาดใหญ่ระดบัชาติ
ท่ีจะไม่ตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัโดยไม่จ าเป็น  การด าเนินโครงการบริการ
สังคมนั้นจะไม่มุ่งแต่เพียงความส าเร็จของโครงการเท่านั้น  แต่จะตอ้งใหคุ้ม้ค่าในเชิงของ
ประสิทธิภาพดว้ย 
 ขั้นตอนการประเมินโครงการในการประเมินแต่ละคร้ัง ผูป้ระเมินจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินตามขั้นตอนของการประเมิน ดงัต่อไปน้ี  
  1.1 การวเิคราะห์โครงการท่ีจะประเมิน  
  1.2 การศึกษารูปแบบการประเมิน (Model)  
  1.3 การก าหนดประเดน็ของการประเมิน 
  1.4 การพฒันาตวัช้ีวดัและก าหนดเกณฑ ์ 
  1.5 การออกแบบการประเมิน  
  1.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
  1.7 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
  1.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
  1.9 การตดัสินผล สรุปผล และอภิปรายผลการประเมิน  
  1.10 การเขียนรายงานการประเมิน 
 
8. การทบทวนผลงานทีเ่กีย่วข้อง 
 การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั                   
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ผูป้ระเมินไดท้ าการทบทวนผลงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั ดงัน้ี 
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 8.1 แผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2559 – 2564  ภายใตแ้ผนดงักล่าว ไดมี้การวเิคราะห์ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั โดยในประเดน็ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ จงัหวดั                     
สุราษฎร์ธานี มีประเดน็ปัญหาทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ทรัพยากรดินและท่ีดิน  (2) 
ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า  (3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  (4) ความหลากหลาย
ชีวภาพ  (5) ดา้นทรัพยากรน ้า  ประเดน็ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีประเดน็ปัญหาทั้งหมด 
4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ขยะมูลฝอย  (2) คุณภาพน ้า  (3) ของเสียอนัตราย  (4) คุณภาพอากาศ  
โดยแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พ.ศ.
2559-2564 จะสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสามารถประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นตอ้งมี
กระบวนการประสานเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัในระดบัพื้นท่ี อยา่งไรกต็าม 
มาตรการและแนวทางการปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นแผนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2559-2564 หน่วยงานใน
ระดบัพื้นท่ีสามารถน าไปพิจารณาปรับใชต้ามความเหมาะสมของสภาพปัญหาและพื้นท่ี
โดยจะตอ้งมีการวเิคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาของแต่ละพื้นท่ีจริง 
(ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, แผนบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2559 – 2564, กรกฎาคม 
2558) 
 8.2 แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณตามแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีจ  านวนทั้งส้ิน 11 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการ
ก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน จ านวน 4 โครงการ และ
โครงการอ่ืนๆ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 7 โครงการ 
ซ่ึงในการจดัท าแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
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โครงการอ่ืนๆ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 โครงการ 
ซ่ึงการด าเนินโครงการจะเป็นลกัษณะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี ส่วนโครงการก่อสร้างระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน ซ่ึงเป็นโครงการในลกัษณะการก่อสร้างระบบ
ขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน ้าเสีย ไม่มีโครงการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ เน่ืองจาก
โครงการส่วนใหญ่ยงัติดปัญหาเร่ืองเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบตามท่ี
ส านกังานนโยบายและแผนก าหนดไว ้(ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, พฤษภาคม 2558) 
 8.3 แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณตามแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีจ  านวนทั้งส้ิน 8 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการ
ก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน จ านวน 3 โครงการ และ
โครงการอ่ืนๆ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 โครงการ 
ซ่ึงในการจดัท าแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอ่ืนๆ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 โครงการ 
ซ่ึงการด าเนินโครงการจะเป็นลกัษณะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี ส่วนโครงการก่อสร้างระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน ซ่ึงเป็นโครงการในลกัษณะการก่อสร้างระบบ
ขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน ้าเสีย ไม่มีโครงการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ เน่ืองจาก
โครงการส่วนใหญ่ยงัติดปัญหาเร่ืองเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบตามท่ี
ส านกังานนโยบายและแผนก าหนดไว ้(ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, พฤษภาคม 2559) 



 

 
บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 
 

 การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั                    
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าและ
ติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั   
ซ่ึงมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน และมีผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั (ทสจ.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. การรวบรวม/ทบทวนข้อมูลพืน้ฐานของจังหวดั 
     การรวบรวม/ทบทวนขอ้มูลพื้นท่ีของจงัหวดั เป็นการรวมรวมขอ้มูลดา้นต่างๆ 
เช่น ลกัษณะทัว่ไปทางกายภาพของจงัหวดั การเปล่ียนแปลงของประชากร สภาพทาง
เศรษฐกิจ สภาพสังคม อนัเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีน ามาประกอบการพิจารณาวเิคราะห์
แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบจากการพฒันา และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 2. การทบทวนและวเิคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
จังหวดั 
     เป็นทบทวนและวเิคราะห์สถานกาณ์และประเดน็ปัญหาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดั โดยใชว้ธีิการแบ่งกลุ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรดิน
และการใชท่ี้ดิน ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ทรัพยากรน ้า ทรัพยากรธรณีและแร่ 
ทรัพยากรพลงังาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นท่ี
ชุ่มน ้า เป็นตน้  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษทางน ้า มลพิษจากขยะมูลฝอย มิลพิษจากของ
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เสียอนัตราย มลพิษทางอากาศและเสียง พื้นท่ีวกิฤติทางส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มเมือง 
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ 
     การวเิคราะห์สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี
จงัหวดั จะตอ้งครอบคลุมถึงสถากาณ์ในปัจจุบนั ปัญหาท่ีเกิดข้ึน สาเหตุของปัญหา 
ผลกระทบและขนาดของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พื้นท่ีท่ีเกิดปัญหา และการด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา รวมถึงขอ้เสนอแนะ แนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
ต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี สามารถวเิคราะห์แนวโนม้ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้หรืออาจ
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามแผนการพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ซ่ึงการวิเคราะห์
สถานการณ์และป ยหาในแต่ละดา้นตามท่ีจ าแนกไว ้ควรท าการวเิคราะห์ใหเ้ห็นเชิงพื้นท่ี 
โดยมีการบรรยายสถานการณ์ดา้นทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบัการ
น าเสนอขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพในรูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถช่วยใหเ้ห็นภาพท่ี
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 3. การจัดล าดับความส าคญัของปัญหาในจังหวดั 
     เป็นการด าเนินการจดัล าดบัปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของจงัหวดั ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งเร่งด่วน ควรใหค้วามส าคญักบัการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลายวธีิตามความเหมาะสม ไม่วา่จะเป็น
การประชุมหารือถึงประเดน็ปัญหาและล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์สถานการณ์และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบการใช้
ขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนในพื้นท่ี ขอ้มูลสถิติ
การร้องทุกขค์วามถ่ีของการชุมนุมของประชาชนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณา 
จากความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแกไ้ขปัญหา ความสอดคลอ้งกบั
นโยบายและยทุธศาสตร์ในแต่ละระดบั รวมทั้ง ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและ
ประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหานั้นๆ 
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 4. การวเิคราะห์ศักยภาพของจังหวดั โดยวธิี SWOT Analysis หรือวิธีอ่ืนความ
ความเหมาะสม ส าหรับประเมนิศักยภาพและการก าหนดทศิทางของจังหวดั  
     โดยตอ้งพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อ
การบริหารจดัการ เพื่อน ามาวเิคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดั ในการก าหนดกลยทุธ์และ
มาตรการของจงัหวดัในอนาคต 
 5. ก าหนดวสัิยทศัน์และเป้าหมายภาพรวมของจังหวดั ในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ และก าหนดตวัช้ีวดัของผลผลิต และผลลพัธ์ท่ีด าเนินการ
แลว้สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวพ้ร้อมทั้งจดัท าแผนงาน และโครงการ/
กิจกรรม โดยแสดงในรูปแบบท่ีสามารถเห็นถึงความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบของ
เป้าหมาย วตัถุประสงคผ์ลผลิต โครงการ/กิจกรรม และตวัช้ีวดัความส าเร็จต่างๆ ภายใต้
แต่ละล าดบัชั้นของแผนงาน เช่น ตาราง Log frame หรือ Project Design Matrix 
(PDM) และจดัล าดบัความส าคญัโครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วน โดยตอ้งพิจารณาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมดว้ย เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายดงักล่าว 
     ทั้งน้ีแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ควรมีสาระส าคญัตามกรอบแผนงาน/
โครงการ ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมติของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีโดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั เขา้มามีส่วนร่วมในการ 
พิจารณาแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการจดัท าขอ้เสนอโครงการภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ 
ในระดบัจงัหวดั 
 6. การรวบรวมแผนงาน/โครงการ 
     ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีหนงัสือ
แจง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีความประสงคจ์ะ
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จดัท า
ขอ้เสนอแผนงาน/โครงการดา้นการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาให้
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ความส าคญักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเป้าหมายและมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการแกไ้ขปัญหา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายภาพของจงัหวดั 
 7. การวเิคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ 
     คณะกรรมการจดัท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จะท าการวเิคราะห์แผนงาน/โครงการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และมาตรการท่ีก าหนด 
จดัล าดบัความส าคญัของโครงการ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
ตามท่ีก าหนด เพื่อบรรจุอยูใ่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั และเสนอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาลงนาม 
 8. จัดส่งแผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั 
     ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดย                  
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส่งแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัจงัหวดั และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด 5 ชุด โดยจดัส่งมายงัส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 4 ชุด และ ส านกังาน
ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 14 จ  านวน 1 ชุด เพื่อวเิคราะห์กลัน่กรองแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั และขอ้เสนอโครงการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ก่อนน าเสนอคณะท างานดา้นเทคนิค วชิาการ  ทั้งน้ี โครงการท่ีจะเสนอขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัจงัหวดั จะตอ้งมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถว้นตามท่ีก าหนด 
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ภาพที ่2 การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

ท่ีมา: จาก ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม: คู่มือการ
จัดท าแผนปฏิบติัการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั, มิถุนายน 2555 
 
 



 

 

 

 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 จากการท่ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในคร้ังน้ี                
ท าใหไ้ดอ้งคป์ระกอบของแผนปฏิบติัการฯ ดงัน้ี 
 1. หลกัการและเหตุผล 
     พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 37 - 41  ได ้ก าหนดใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั ในทอ้งท่ีเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
หรือเขตควบคุมมลพิษ จะตอ้งด าเนินการ จดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ส าหรับจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจในการ ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อาจจดัท าแผนปฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดั ท่ีมีรายละเอียดของ
ระบบการ จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                         
เสนอมายงัส านกังานนโยบายและ แผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าการรวบรวมและ วเิคราะห์แผนปฏิบติัการฯ 
ในระดบัจงัหวดั แลว้จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
เพื่อขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนบัสนุนแผนปฏิบติัการ
เพื่อการจดัการคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
     จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีแนวทางการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื แต่ดว้ยอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากร และการ
ขยายตวัของเมืองเพิ่มสูงข้ึน ท าใหมี้ความตอ้งการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เพือ่การด ารงชีวติเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย นอกจากนั้นการพฒันาและ
การขยายตวัของธุรกิจในแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ                    
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ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหจ้งัหวดัสุราษฎร์ธานีประสบปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน ซ่ึงประเดน็ปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนภายในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ 
ประเดน็ปัญหาดา้นการจดัการขยะ การจดัการน ้าเสีย การบุกรุกพื้นท่ีป่า การจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวกิฤตโลกร้อน เป็นตน้  จึงได้
ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงคณะกรรมการจดัท าและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ใหข้อ้เสนอแนะ 
ขอ้คิดเห็น และจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
ปรับปรุงแผนฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและนโยบายของรัฐบาล โดย
พิจารณาใหค้วามคิดเห็นเบ้ืองตน้ต่อโครงการต่างๆ ท่ีเสนอบรรจุเขา้สู่แผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏในเล่มแผนปฏิบติัการฯ เล่มน้ี 
 2. วตัถุประสงค์ 
      การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 น้ี มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  2.1 เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมของจงัหวดั และทอ้งถ่ิน สามารถน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (กก.วล.) และส านกังบประมาณ ในการพิจารณาให้
การสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินงานดา้นการ
บริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามภารกิจถ่ายโอน
ต่อไป 
  2.2 เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.3 เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีโดยค านึงถึงสภาพ
ปัญหาและเง่ือนไขดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
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 3. วสัิยทศัน์ 
     วสัิยทศัน์จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
  “สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งคนดีท่ีน่าอยู ่ศูนยก์ลางการเกษตรครบวงจร 
และผูน้  าการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืในภูมิภาค” 
     วสัิยทศัน์ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
  “เป็นองคก์รหลกัในการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ใหมี้ส่วนร่วม
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการใชป้ระโยชนอ์ยา่งสมดุล และ
ยัง่ยนื” 
     วสัิยทศัน์แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564         
  “อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและเป็น
ธรรม มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และมุ่งสู่การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” 
 4. พนัธกจิ 
     พนัธกิจจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  1./1 พฒันาจงัหวดัสู่การเป็นศูนยก์ลางเกษตรครบวงจรการท่องเท่ียวเชิง
คุณภาพและการเป็นเมืองน่าอยู ่ 
  1./2 ขบัเคล่ือนเพื่อการเปล่ียนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจและการบริหาร
รองรับความตอ้งการของประชาชน  
  1./3 พฒันาระบบบริหารราชการจงัหวดั และการกระจายอ านาจของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนในพื้นท่ี 
     ค่านิยมหลกัขององคก์าร 
  1./1 ท างานอยา่งสร้างสรรค ์คิดดีต่อกนั คิดเจริญต่อกนั (สมานฉนัท)์  
  1./2 ท างานอยา่งเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมตามวถีิชุมชน (เป็นธรรม)  
  1./3 ท างานภายใตค้วามคุม้ครองของความสุจริต (โปร่งใส)  
  1./4 ท างานเป็นทีม (ประหยดั/ประสิทธิภาพ) 
     พนัธกิจส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  สุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อม
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ทั้งสร้างองคค์วามรู้และศกัยภาพการบริหารจดัการใหก้บัชุมชนและบุคลากรของรัฐใน
ทอ้งถ่ิน 
 5. แนวคดิการบริหารจัดการ 
     5.1 ยดึหลกัการจดัการในระดบัพื้นท่ี 
     5.2 เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม 
 6. กลยุทธ์ 
     6.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของทุกภาคส่วน และมีการขบัเคล่ือนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหมี้
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเชิงรุก 
     6.2 ก ากบั ดู ป้องกนั และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความ
สมดุลและยัง่ยนื 
     6.3 ศึกษา วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นทรัพยากรธรรามชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 7. เป้าหมาย 
     การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเป้าหมายในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในจงัหวดั ดงัน้ี 
  7.1 ผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีด าเนินการจดัการขยะ
มูลฝอย แบบครบวงจร รวมถึงการจดัท าศูนยจ์ดัการขยะรวมในพื้นท่ีเป็นโซนๆ อยา่ง
นอ้ยอ าเภอละ 1 ศูนย ์เพื่อใหเ้กิดศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลของจงัหวดั
ต่อไป โดยจะใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีในปี พ.ศ.2562 
  7.2 ผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีด าเนินการจดัการส่ิง
ปฏิกลูอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลในพื้นท่ีเป็นโซนๆ อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 แห่ง เพื่อใหเ้กิด
สถานท่ีก าจดัส่ิงปฏิกลูท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลของจงัหวดัต่อไป โดยจะใหค้รอบคลุมทุก
พื้นท่ีในปี พ.ศ. 2562 
  7.3 ผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี ท่ีมีชุมชนติด                 
แหล่งน ้า ด าเนินการจดัการน ้าเสียตั้งแต่ระดบัครัวเรือน ขนาดเลก็ในพื้นท่ี รวมถึงใน
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ภาพรวมของชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อลดภาระการรองรับน ้าท้ิงจากชุมชน ของ
แหล่งน ้า ป้องกนัคุณภาพน ้าเส่ือมโทรมมากข้ึน โดยจะใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีในปี พ.ศ.
2562 
  7.4 ผลกัดนัใหป้ระชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีส่วนร่วมโดยการ
สร้างกระบวนการชุมชน เพื่อใหชุ้มชนไดมี้การขบัเคล่ือนการบริหารจดัการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นพี่เล้ียงในการ
สนบัสนุน และประสานงานใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 
 8. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
     จากการท่ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการจดัการแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไดมี้การ
วเิคราะห์ถึงสภาพปัญหาและผลกระทบจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อช้ีใหเ้ห็น
ถึงสภาพปัญหาความรุนแรง และแนวโนม้ท่ีอาจเกิดปัญหาข้ึนในอนาคต และได้
ด าเนินการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา ท าใหท้ราบวา่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัท่ี
เป็นปัญหาหลกั 3 ปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาขยะมูลฝอย รองลงมาคือ ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาคุณภาพน ้า ตามล าดบั  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวไดมี้การเสนอ
แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไวใ้นแผนปฏิบติัการฯ ดงัน้ี 
     8.1 ปัญหาขยะมูลฝอย 
           8.1.1. การจดัการขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม (ขยะเก่า) 
           8.1.2 การบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการ (ขยะใหม่) 
           8.1.3 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย 
           8.1.4 การสร้างวนิยัของประชาชน 
           8.1.5 ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการจดัการขยะในครัวเรือน 
           8.1.6 สร้างจิตส านึกท่ีดีในการท้ิงขยะมูลฝอยใหถู้กท่ี ไม่ท้ิงขยะในพื้นท่ี
สาธารณะ 
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     8.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
           8.2.1 ยบัย ั้งการบุกรุกท าลายป่า  เร่งฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ีป่าท่ีเส่ือมโทรม 
           8.2.2 ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ี 
ป่าไมใ้หช้ดัเจน 
           8.2.3 ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม ้
           8.2.4 สร้างจิตส านึกใหชุ้มชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้
           8.2.5 ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้าล  าธาร ป่าเศรษฐกิจ ป่า
ชุมชน ป่าหมู่บา้น และปลูกป่าทุกรูปแบบในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และท่ีสาธารณะประโยชน ์
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
           8.2.6 รณรงคโ์ดยการอบรมและเผยแพร่ใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าแก่เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชน
ทัว่ไป 
           8.2.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการพฒันาเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์
ป้องกนัไฟป่า 
           8.2.8 รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ และอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรดา้นสัตวป่์า 
           8.2.9 ขอความร่วมมือหน่วยงานทอ้งถ่ินช่วยดูแลมิใหเ้กิดการล่า คา้ เล้ียง
และบริโภคสัตวป่์า   
           8.2.10 ตรวจสอบร้านคา้อาหารป่า 
     8.3 ปัญหาด้านคุณภาพน า้ 
           8.3.1 ควบคุมและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษ 
           8.3.2 ใหท้อ้งถ่ินออกขอ้บงัคบัเทศบญัญติัควบคุมบงัคบัใหก้บั
ผูป้ระกอบการบ าบดัน ้าท้ิงในโรงงานใหไ้ดม้าตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 
           8.3.3 ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 
           8.3.4 ส่งเสริมใหป้ระชาชนและสถานประกอบการขนาดยอ่มติดตั้งบ่อดกั
ไขมนัประจ าบา้น/อาคาร เพื่อบ าบดัน ้าเสียเบ้ืองตน้  
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           8.3.5. ส่งเสริมใหมี้เครือข่ายเฝ้าระวงัและรักษาคุณภาพน ้าในแม่น ้าและ
คลองสาขา 
           8.3.6 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ อปท. และชุมชนในการจดัการน ้าเสีย
และอนุรักษแ์ม่น ้าล  าคลอง 
           8.3.7 มีการรณรงคก์ารอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า 
 ในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั                 
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ไดมี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เสนอโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบติัการฯ ดงักล่าว จ  านวน                       
6 โครงการ  โดยมีแผนงาน/โครงการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน ้า
เสียชุมชน จ านวน 2 โครงการ และแผนงาน/โครงการอ่ืนๆ ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 4 โครงการ ซ่ึงจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดย
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตามค าสั่งจงัหวดัท่ี 
1373/2559  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อ
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ลงวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 
2559  ไดมี้การประชุมพิจารณาโครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดั                  
สุราษฎร์ธานี เสนอขอเขา้บรรจุภายใตป้ฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 
2562  โดยไดพ้ิจารณาโครงการตามแนวทางการพิจารณาท่ีส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้  าหนด พบวา่ มีโครงการท่ีผา่นและไดบ้รรจุใน
แผนปฏิบติัการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ  านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ
ก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน จ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ 
โครงการจดัการน ้าเสียชุมชนบ่อผดุ และชุมชนหวัถนน (เทศบาลนครเกาะสมุย) และ
โครงการอ่ืนๆ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 4 โครงการ 
ไดแ้ก่ (1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง  โดย 
เทศบาลต าบลเวยีง อ  าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  (2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การบริหารจดัการขยะของชุมชนในต าบลท่าเคย  โดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเคย 
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  (3) โครงการชาวบางเดือนร่วมใจ ลดโลกร้อน ดว้ย
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การจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื  โดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  และ (4) โครงการอาสาสมคัรพิทกัษภ์ยัพิบติั 
 หลกัเกณฑท่ี์ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์เพื่อใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการพิจารณาประเมิน
โครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบติัการเพื่อการ
จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั มีด าเนินการโดยใชว้ธีิการจดัล าดบั
ความส าคญั ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาต่อไปน้ี 
  1. โครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด 
  2. ความเร่งด่วนในการด าเนินโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของจงัหวดัไดท้นัท่วงที 
  3. รายละเอียดโครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนท่ีมีรายละเอียดกิจกรรม
และประมาณการใชจ่้ายงบประมาณภายใตโ้ครงการท่ีชดัเจน ครบถว้น และสมบูรณ์  
ตามหลกัเกณฑท่ี์ทางส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ไดก้  าหนดไว ้และมีความพร้อมในการด าเนินการ 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
 จากการท่ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของ
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงไดแ้จง้ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  านวน 137 แห่ง จดัส่งโครงการเพื่อ
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไดมี้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เสนอโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบติัการฯ 
ดงักล่าว จ  านวน 6 โครงการ  โดยมีแผนงาน/โครงการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอย
และระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน จ านวน 2 โครงการ และแผนงาน/โครงการอ่ืนๆ ดา้นการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 4 โครงการ ซ่ึงจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตามค าสั่งจงัหวดั
ท่ี 1373/2559  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการ
เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ลงวนัท่ี 11 เมษายน 
พ.ศ. 2559  ไดมี้การประชุมพิจารณาโครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เสนอขอเขา้บรรจุภายใตป้ฏิบติัการฯ ในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2562  โดยไดพ้ิจารณาโครงการตามแนวทางการพิจารณาท่ีส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้  าหนด พบวา่ มีโครงการท่ีผา่นและได้
บรรจุในแผนปฏิบติัการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ  านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ 
โครงการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน จ านวน                              
1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการจดัการน ้าเสียชุมชนบ่อผดุ และชุมชนหวัถนน                       
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(เทศบาลนครเกาะสมุย) และโครงการอ่ืนๆ ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ (1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง  โดย เทศบาลต าบลเวียง อ  าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                    
(2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจดัการขยะของชุมชนในต าบลท่าเคย  
โดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเคย อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  (3) โครงการ
ชาวบางเดือนร่วมใจ ลดโลกร้อน ดว้ยการจดัการขยะ อยา่งย ัง่ยนื  โดย องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  และ (4) โครงการอาสาสมคัร
พิทกัษภ์ยัพิบติั 
 ผูศึ้กษาไดน้ าโครงการท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจดัท าและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
มาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ โดยพิจารณาวา่โครงการใดท่ีมีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด มีความเร่งด่วนในการด าเนินโครงการ
เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และมีรายละเอียดโครงการท่ี
ขอรับการสนบัสนุนท่ีมีรายละเอียดกิจกรรมและประมาณการใชจ่้ายงบประมาณภายใต้
โครงการท่ีชดัเจน ครบถว้น และสมบูรณ์ ตามหลกัเกณฑท่ี์ทางส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้  าหนดไว ้และมีความพร้อมในการ
ด าเนินการ 
 นอกจากน้ี ยงัไดอ้งคป์ระกอบท่ีส าคญัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณา
แผนงาน/โครงการภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดั 
 2. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
 3. การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาในจงัหวดั 
 4. การวเิคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดั  
 5. การก าหนดวสิัยทศันแ์ละเป้าหมายภาพรวมของจงัหวดั  
 6. แผนงาน/โครงการ 
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ปัญหาอปุสรรค 
 จากการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                     
ในระดบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พบปัญหาและอุปสรรค 
ดงัน้ี 
 1. การรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน ค่าทางสถิติ และขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั ไม่เป็นปัจจุบนั รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็น
ฐานขอ้มูลเดียวกนั แต่แหล่งท่ีมาหรือหน่วยงานจดัเกบ็ต่างกนั มีขอ้มูลไม่ตรงกนั ท าให้
ตอ้งสืบหาขอ้มูลจากหลายแหล่ง หรือส ารวจขอ้มูลใหม่เพื่อตรวจยนืยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล 
 2. การขอรับขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืน และองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ไม่ค่อยไดรั้บ
ความร่วมมือ หรือไม่เห็นความส าคญั จึงจ าเป็นตอ้งมีการ ติดตาม ทวงถาม ช้ีแจงท าความ
เขา้ใจเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีครอบคลุม ครบถว้น 
 3. การเสนอโครงการผา่นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัจงัหวดั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีกรอบการด าเนินการและรายละเอียด
การจดัท าโครงการท่ีค่อนขา้งจ ากดั โดยจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและตอ้งศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการบางประเภท ท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงั
ไม่ค่อยเขา้ใจกระบวนการจดัท าโครงการ และเสียโอกาสในการขอรับการจดัสรร
งบประมาณในส่วนดงักล่าว 
 4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจถึงความส าคญัของ
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
 5. งบประมาณท่ีไดรั้บในการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั มีค่อนขา้งจ ากดั ท าใหไ้ม่สามารถจดัประชุมช้ีแจง
ใหก้บัองคก์รปกครงอส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเพื่อจดัท าขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การน าเสนอโครงการของหน่วยงานหรือองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ควรมีการเสนอ
สรุปผลการประชุมประชาคมในพื้นท่ีแนบเป็นขอ้มูลเพื่อแสดงความตอ้งการของ
ประชาชน และใชเ้ป็นขอ้มูลปฐมภูมิในการวเิคราะห์ขอ้มูลอีกทางหน่ึง 
 2. ในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
นอกเหนือจากคณะกรรมการจดัท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัแลว้ ควรมีการก าหนดโครงสร้างเพิ่มเติม ในรูปแบบ
อนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยเหลือในการสืบหาขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ี
ครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน 
 3. ควรมีการฝึกอบรมใหค้วามรู้และเตรียมความพร้อมใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในการจดัท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดท่ีก าหนด 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนด 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ค าส่ังจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ที ่1373/2559 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมนิผลแผนปฏบิัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
การจัดท าแผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในระดบัจังหวัด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจะต้องเป็นแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดยมีรายละเอียดที่ต้องนําเสนอใน ๒ ส่วน ดังนี้ 
  - ส่วนที่ ๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
  - ส่วนที่ ๒ การจัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณสําหรับการก่อสร้างหรือดําเนินการ 
     เพื่อให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม   
 
 

ส่วนที่ ๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 

๑. องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นแผนปฏิบัติการที่กําหนดให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
จัดทําขึ้น เพื่อกําหนดแผนงาน โครงการสําหรับการป้องกัน แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
 การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จะต้องดํานินการให้สอดคล้องกับ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ซึ่งได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติ ออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ๔ เป้าหมาย ๑๑ กลยุทธ์ และ ๓๐ 
แผนงาน (https://www.facebook.com/EnviPolicy) อาทิ ๑) แผนงานทรัพยากรป่าไม้  ๒) แผนงานทรัพยากรน้ํา/
น้ําบาดาล  ๓) แผนงานทรัพยากรดินและที่ดิน  ๔) แผนงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ๕) แผนงานทรัพยากรธรณี  
๖) แผนงานความหลากหลายทางชีวภาพ  ๗) แผนงานการ  มีส่วนร่วมในการจัดการ  ๘) แผนงานการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการ  ๙) แผนงานการเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก  ๑๐) แผนงานการพัฒนาเครื่องมือ
กลไกการบริหารจัดการ  ๑๑) แผนงานการจัดการน้ําเสีย  ๑๒) แผนงานการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง   
๑๓) แผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย  ๑๔) แผนงานการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและ
กฎหมาย  ๑๕) แผนงานการฟื้นฟูพ้ืนที่วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑๖) แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน  ๑๗) แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑๘) แผนงานการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๑๙) แผนงานการส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๒๐) แผนงาน
การเกษตร  ๒๑) แผนงานการอุตสาหกรรม  ๒๒) แผนงานการท่องเที่ยว  ๒๓) แผนงานการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ๒๔) แผนงานการเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ๒๕)แผนงานการสร้าง 
 
                                                                                                                           ความรู้ … 
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ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน  ๒๖) แผนงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ๒๗) แผนงาน
การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน  ๒๘) แผนงานการสร้างความสามารถในการ
ปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ  ๒๙) แผนงานการพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  และ๓๐) แผนงาน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ  
 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๓ วิสัยทัศน์ 
 ๑.๔ พันธกิจ 
 ๑.๕ เป้าหมาย 
 ๑.๖ ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 
 ๑.๗ สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๘ นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๙ การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
 ๑.๑๐ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๑๑ กลยุทธ์ มาตรการ ผลผลิต ตัวช้ีวัดของจังหวัด 
 ๑.๑๒ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีองค์ประกอบ ดังนี้  
   ๑) สรุปสาระสําคัญ 

    เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานที่จะได้มาซึ่งผลผลิต 
๒) ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
๓) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 
๔) เงื่อนไขสําคัญหรือสมมติฐาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
๕) งบประมาณและแหล่งงบประมาณ ซึ่งต้องสรุปไว้ในทุกโครงการเพื่อแสดงให้เห็นค่าใช้จ่าย 

หรือเงินจากทุกแหล่งที่ใช้ในการดําเนินงานตามแผนงาน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน  เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม งบประมาณ
สนับสนุนจากท้องถิ่น  งบพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  งบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ (ระบุ ….) เป็นต้น 

๖) หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อใช้ในการวางแผนติดตามผลการดําเนินงาน 
๗) ลักษณะโครงการ กําหนดประเภทโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง/โครงการใหม่ 
๘) ลําดับความสําคัญของโครงการ/ลําดับความสําคัญของการดําเนินโครงการ ตามความรุนแรง  

ความเหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อมหรือศักยภาพของท้องถิ่นในการดําเนินโครงการ 
 ๑.๑๓ กลไกการผลักดันการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล 
 
 
                                                                                                                ๒. เอกสาร … 
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๒. เอกสารประกอบการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๒.๑ หนังสือนําส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนามโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
 ๒.๒ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 ๒.๓ วาระการประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๕ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งมีรายละเอียดองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ต้องนําเสนอ 
ตามข้อ ๑ 
  
 

ส่วนที่ ๒   การจัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณสําหรับการก่อสร้างหรือดําเนินการเพื่อให้มีระบบ 
             บําบัดน้ําเสียรวม   
 

 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่นําเสนอโครงการสําหรับการก่อสร้าง
หรือดําเนินการเพื่อให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม ภายใต้แผนงานการจัดการน้ําเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชนในเขต
พ้ืนที่ของตน และมีความประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน จะต้องจัดทําข้อเสนอโครงการและ
นําเสนอแผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับการก่อสร้าง 
ติดต้ัง  ปรับปรุง  ดัดแปลง  ซ่อมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการ แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพื่อการ
ดําเนินการและบํารุงรักษา รวมทั้งต้องประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดินสําหรับการก่อสร้างหรือดําเนินการ
เพื่อให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ต้องนําเสนอ ดังนี้ 
 ๑. แผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ํา 
 ๒. ข้อเสนอโครงการ 
 ๓. ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS) และ/หรือ ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (FS/DD) 
 
                                                      ๔. การสํารวจ … 
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 ๔. การสํารวจและออกแบบรายละเอียด (DD) 
          ๕. รายการประมาณราคา 
 ๖. กรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการก่อสร้างระบบและ/หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ 
 ๗. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ๘. การยนืยันการสมทบงบประมาณ 
 ๙. บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ําเสีย (กรณีจัดการ
น้ําเสียนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   
 ๑๐. แผนการบริหารจัดการโครงการ  
 ๑๑. สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี 
 ๑๒. ร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียชุมชน  
 ๑๓. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) (สําหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงาน) 
  ๑๔. รายงานผลการเดินระบบ การบํารุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (สําหรับโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ) 

๑๕. ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 ๑๖. การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
โดยมีรายละเอียดของเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. แผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ํา 
     แผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์การจัดการน้ําเสียชุมชนของจังหวัด ต้องจัดทําให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
หรือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนของประเทศ และมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

    ๑.๑ เป้าหมายของแผน 
    ๑.๒ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑) จํานวน ขอบเขต ขนาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
๒) ปริมาณน้ําเสียชุมชน ที่เกิดขึ้นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                     ๓) ความพร้อมด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

    ๑.๓ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน้ําเสียชุมชน  
    ๑.๔ แนวทางการจัดการน้ําเสียชุมชน   

              ๑.๕ แผนการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด  
              ๑.๖ การติดตามตรวจสอบ การประเมินผลแผนการดําเนินงานตามข้อ ๑.๕ 
 
 
                     ๒. ขอ้เสนอ … 
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 ๒. ข้อเสนอโครงการ (TOR) 
     ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ให้จัดทําเป็นรายโครงการ สอดคล้องกับข้อมูล      
ที่ทําการศึกษาในข้อ ๔ โดยจะต้องแสดงสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :  
      ความเป็นมา ปัญหาอุปสรรค สถานการณ์ปัจจุบัน วัตถปุระสงค์ ที่ต้ังโครงการทีแ่สดงพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(latitude/longitude) ที่ชัดเจน ขอบเขตงาน วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ (จาํนวนวนั) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
     กรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แสดงรายละเอียดโครงการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ และเหตุผลการขอรับการอุดหนุนงบประมาณ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
 ๓. ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS) และ/หรอื ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (FS/DD)  
     ๓.๑ ข้อมูลที่นําเสนอต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น     
เพื่อวางแผนพัฒนาโครงการอย่างเต็มรูปแบบ โดยแสดงให้เห็นการพัฒนาในแต่ละระยะ (phasing) ที่สอดคล้องกับ
การคาดการณ์สภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัญหา สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมของที่ต้ังโครงการ เทคโนโลยีที่เลือกใช้ และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หากโครงการ
มีความเหมาะสม จะนําไปสู่การออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการต่อไป 
     ๓.๒ การศึกษาความเหมาะสมที่เคยศึกษามาในอดีตและยังไม่ได้พัฒนาไปสู่การออกแบบรายละเอียด
และก่อสร้างโครงการ  หากมีความจําเป็นต้องนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการโครงการ ต้องมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ก่อนที่จะดําเนินการโครงการใน
ขั้นตอนต่อไป  
     ๓.๓ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เป็นการวางแผนพัฒนาโครงการอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยแสดงให้เห็นการพัฒนาในแต่ละระยะ (phase) ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์สภาพปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการศึกษาความเหมาะสม แต่เป็นการดําเนินการในกรณีวิกฤต เร่งด่วน จึงต้องศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในคราวเดียวกัน   
     ๓.๔ องค์ประกอบของการศึกษาความเหมาะสม (FS) และ/หรือ ผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด (FS/DD) จะต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :  
   ๑) ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
   (๑) สภาพพื้นทีท่ั่วไป เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร ์แหล่งน้ํา พ้ืนที่และขอบเขตการปกครอง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จํานวนประชากร/ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร ปริมาณน้ําฝน เป็นต้น 
   (๒) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถนน แนวท่อระบายน้ํา หรือระบบรวบรวม 
น้ําเสีย ณ ปัจจุบัน เป็นต้น 
   (๔) ปรมิาณการใช้น้ําของประชากรจากแหล่งต่างๆ เช่น น้ําประปา น้ําบาดาล 
   ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงปริมาณควรแสดงเป็นข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี และคํานวณ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

         ๒) สถานการณ์ … 
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    ๒) สถานการณ์น้ําเสียชุมชน  
             (๑) แสดงปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ําเสียคุณภาพน้ําเสียชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
สาระสําคัญที่ต้องนําเสนอ ดังต่อไปนี้ 
         - แหล่งกําเนิดน้ําเสีย 
        - พ้ืนที่บริการในการจัดการน้ําเสียที่มีอยูใ่นปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
        - จุดเก็บตัวอย่างน้ําในพื้นที่ศึกษาที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
        - ผลการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
        - สมมติฐานการคํานวณปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นและการคาดการณ์ปริมาณนํ้าเสีย  
ในอนาคตรวมทั้งผลการคํานวณปริมาณน้ําเสีย 
    (๒) กรณีเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  
        - แสดงแหล่งกําเนิดน้ําเสียและพื้นที่บรกิารที่เพิ่มขึ้น 
        - ให้คํานวนอัตราการเกิดน้ําเสีย โดยอ้างอิงจากปริมาณน้ําเสียและผลวิเคราะห์
ลักษณะสมบัติของน้ําเสีย เพื่อคาดการณ์แทนการอ้างอิงจํานวนประชากร 
   ๓) ที่ต้ังโครงการ  
            จะต้องระบุตําแหน่งค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์บริเวณที่ต้ังโครงการ  ในรูปของ  Latitude- 
Longitude และเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียของกรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ จะต้อง
แสดงสภาพแวดล้อมโดยรอบของพื้นที่และจะต้องมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะดําเนินโครงการตลอดอายุโครงการ (๒๐ ปี)  
   ๔) เทคโนโลยี 
   (๑) แสดงการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเหตุผล
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี 
   (๒) แบ่งการดําเนินงานออกเป็นระยะๆ (Phasing) โดยคํานึงถึงปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจริง 
ตามข้อมูลในข้อ ๓.๔.๒ 
   (๓) แสดงปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเฉลี่ยในแต่ละวัน และการคํานวณปริมาณน้ําเสีย
สําหรับการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละหน่วยบําบัด 
    ๕) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
   (๑) จะต้องระบุตําแหน่งค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของถนน 
ในรูปของ Latitude-Longitude 
             (๒) แสดงรายละเอียดของแนวเส้นท่อ/ระบบรวบรวมหรือระบายน้ําเสียบริเวณพื้นที่ต่างๆ 
ได้แก่ ชนิด ขนาด ความยาว เป็นต้น วิธีการและปริมาณนํ้าเสียที่ถูกรวบรวมเข้าท่อหรือระบบรวบรวมน้ําเสีย 
รวมถึงแสดงจุดเชื่อมต่อแนวท่อหรือระบบรวบรวมน้ําเสียเดิม(ถ้ามี) กับระบบรวบรวมน้ําเสียใหม่   
   (๓) แบ่งการดําเนินงานออกเป็นระยะๆ (Phasing) โดยคํานึงถึงปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
จริงจากการวัดปริมาณน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดถึงจุดปล่อยน้ําทิ้ง ตามข้อมูลในข้อ ๔.๒ 
 

๖) การบริหาร … 



- ๗ - 
 

     ๖) การบริหารจัดการ  
   (๑) โครงสร้างบุคลากรประจําและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเดินระบบและบํารุง 
รักษาระบบ  
   (๒) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ เช่น ค่าสาธารณูปโภค    
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา และค่าบุคลากร เป็นต้น 
   (๓) รายรับของโครงการ โดยรายงานฯ จะต้องนําเสนออัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสีย      
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการสามารถนําไปจัดเก็บได้จริงและเพียงพอ สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่
จะเกิดขึ้นจากการเดินและบํารุงรักษาระบบ  
   ๗) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
             การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ต้องมีผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ดําเนินงานโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ต้ังโครงการและบริเวณใกล้เคียงประกอบการพิจารณา พร้อมทั้ง
กําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการฟื้นฟู เยียวยาผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการ 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้คู่มือการจัดทําโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบจัดการน้ําเสีย สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมควบคุมมลพิษ เป็นแนวทาง ในการ
ดําเนินการ 
     ๔. การสํารวจและออกแบบรายละเอียด (DD)  

        ๔.๑ แบบรายละเอียดจะต้องสอดคล้องกับรายงานการศึกษาฯ ในข้อ ๓ และมีรายละเอียดชัดเจน 
เพียงพอต่อการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ คํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินการและ
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง โดยพิจารณา
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ 
             ๔.๒ การออกแบบรายละเอียดจะต้องดําเนินการจากข้อมูลที่ได้จากการสํารวจสภาพพื้นที่จริง     
ที่จะก่อสร้าง และลงนามการออกแบบและรับรองแบบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้มีอํานาจลงนาม ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้ที่ออกแบบและรับรองแบบดังกล่าว 
                   ๔.๓ แบบแปลนรายละเอียดจะต้องแสดงรายการ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย : 

    ๑) ปกช่ือโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เดือนและปี ที่จัดทํา 
      ๒) สารบัญแบบ  
      ๓) สญัลักษณ์ คําย่อ และหมายเหตุทั่วไป 
      ๔) แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการ 
      ๕) เส้นชั้นความสูง (Contour Line)ของพื้นที่ก่อสร้าง 

    ๖) การเจาะสํารวจชั้นดิน พร้อมแสดงตําแหน่งที่เจาะและชั้นระดับน้ําใต้ดิน 
    ๗) จุดหมุดหลักฐานถาวร (BM) 

 
                          ๘) ผังระบบ … 
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    ๘) ผังระบบ (Layout Plan) ผังที่ต้ังระบบฯ และบริเวณข้างเคียง พร้อมระบุทิศทางและสัญลักษณ์ 
ที่ชัดเจน 
           ๙) ผังแนวท่อระบบรวบรวมน้ําเสียเดิม ผังแนวท่อระบบรวบรวมน้ําเสียใหม่ และผังระบบ
บําบัดน้ําเสียปัจจุบัน อย่างชัดเจน (สําหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ) รวมทั้งรายละเอียดชนิดและขนาดของท่อ 
และองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในระบบรวบรวมน้ําเสียดังกล่าว 
       ๑๐) มิติ ค่าระดับ และภาพหน้าตัด (Cross Section) ขององค์ประกอบต่างๆ  ตามสภาพ
พ้ืนที่จริง และแบบขยาย 

    ๑๑) รายการประกอบแบบก่อสร้าง รวมถึงรายละเอียดงานของระบบต่างๆ อาทิ งานอาคาร  
งานฐานราก งานระบบไฟฟ้า (แสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร หม้อแปลงพร้อมแผงวงจร) งานระบบสุขาภิบาล  
งานระบบจัดการน้ําเสีย 
                 ๔.๔ มาตรฐานการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดของมาตรฐานงานประเภทต่างๆ  
                 ๔.๕ คู่มือการดําเนินการและบํารุงรักษา  
       จะต้องเป็นคู่มือที่แสดงถึงการดําเนินการและบํารุงรักษาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และสอดคล้องกับการดําเนินการของระบบที่ออกแบบไว้ โดยต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย : 
       ๑) ภาพรวมของระบบ (System Overview) 
       ๒) ขั้นตอนและวิธีการเดินระบบ 

 (๑) วิธีการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
    (๒) การติดตามผลการดําเนินงานของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
       ๓) วิธีการบํารุงรักษา จะต้องแสดงถึงการบํารุงรักษาแนวท่อรวบรวมน้ําเสีย บ่อพัก บ่อดัก 
น้ําเสีย รวมถึงการซ่อมบํารุงที่จะต้องดําเนินการเป็นประจําตามอายุการใช้งานของแต่ละชิ้นส่วน (parts) และการ
ซ่อมใหญ่ (overhaul) ของอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ 
             ๕. รายการประมาณราคา (BOQ) 
                 เอกสารแสดงบัญชีรายการประมาณราคา ที่ต้องนําเสนอ ประกอบด้วย แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน
และราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่จัดหา (แบบ ปร.๕) โดยแสดงรายละเอียดปริมาณงาน
และราคาต่อหน่วยทุกรายการ โดยคํานึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ การประมาณราคาจะต้องแจกแจงรายละเอียด ปริมาณงาน วัสดุ และค่าแรงที่สอดคล้องกับ
แบบรายละเอียด ไม่คิดราคาเหมา รวมท้ัง จํานวนครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหาต้องสอดคล้องกับลักษณะงานและ
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง 

๕.๒ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่นอกรายการมาตรฐานของทางราชการ จะต้องนําเสนอใบเสนอราคา
เพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบราคา โดยต้อง 
                        ๑) นําเสนอให้ครบทุกรายการที่ต้องการจัดหา 
                        ๒) ทําการเปรียบเทียบราคาในแต่ละรายการ จํานวน ๓ บริษัทเป็นอย่างน้อย 
 

     ๓) ราคา … 
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                        ๓) ราคาที่นําเสนอต้องเป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน ๒ ปี)  
                        ๔) มีรายละเอียดของรายการในใบเสนอราคาที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามรายการครุภัณฑ์ที่
ต้องการจัดหา สามารถเปรียบเทียบราคาได้ และสอดคล้องกับรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ระบุในรายการประมาณราคา  
                        ๕) ให้ใช้ราคาตํ่าสุดเป็นราคาที่นําเสนอในรายการประมาณราคา 
                        ๖) ใบเสนอราคาในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้พิจารณาจากผู้จําหน่ายหรือผู้ผลิต 
ภายในประเทศก่อน หากไม่มผีลิตหรือจําหนา่ยภายในประเทศและต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ใหใ้ช้อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ณ ปัจจุบัน 

     ๗) ใบเสนอราคาต้องนําเสนอต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ 
     ๖. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและ/หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
         เอกสาร หลักฐานแสดงกรรมสทิธ์ิที่ดินและ/หรือหนังสืออนญุาตใหใ้ช้พ้ืนที่จากหนว่ยงานผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ 
  ๖.๑ โฉนดที่ดิน  

 กรณีที่ที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
  ๖.๒ หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด  

 ๑) กรณีใช้ที่สาธารณประโยชน์ สามารถแสดงเอกสารการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมแสดงสถานภาพการดําเนินการถอนสภาพ       
ที่สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

  ๒) กรณีใช้ที่ราชพัสดุ/จัดรูปที่ดิน ให้แสดงเอกสาร หลักฐานการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าว  
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ๓) กรณีใช้ที่ทางหลวง ที่ชลประทาน ที่รถไฟ ฯลฯ เพื่อวางท่อรวบรวมและองค์ประกอบ  
ที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว  
  ๖.๓ หนังสืออนุญาตให้ทํากิจการนอกเขต 

 กรณีพ้ืนที่ที่ใช้ดําเนินการอยู่นอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
หน่วยรับงบประมาณ ต้องแสดงเอกสารการอนุญาตให้ทํากิจการนอกเขต  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
  ๖.๔ เอกสารหรือแผนที่แสดงการวางผังเมืองรวมและ/หรือผังเมืองเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ต้ัง
โครงการ 
     ๗. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
         ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ในทุกขั้นตอน พร้อมส่งเอกสาร หลักฐานการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย : 
 
                       ๗.๑ การเผยแพร่ … 
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  ๗.๑ การเผยแพร่ข้อมูลตามที่กําหนดก่อนเริ่มดําเนินการโครงการแก่ประชาชนและการประกาศ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ 
  ๗.๒ การประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย
ระยะเวลา สถานที่ และรายละเอียดอ่ืนที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้  
ซึ่งปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของรัฐหรือสถานที่ที่จะดําเนินโครงการของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
สิบห้าวัน ก่อนเริ่มดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ 
  ๗.๓ รายละเอียดของการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเอกสารที่ใช้ในการจัดรับฟังความ
คิดเห็น ข้อคิดเห็น/ข้อกังวลของประชาชนต่อการดําเนินโครงการและมาตรการเยียวยาผู้ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการพร้อมสําเนารายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
  ๗.๔ การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 
สิบห้าวัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประกาศโดยปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
ปิดประกาศของรัฐหรือสถานที่ที่จะดําเนินโครงการของรัฐ และการประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ 
                   ๗.๕ มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการโครงการ  
      ๘. การยืนยันการสมทบงบประมาณ 
        การยืนยันการสมทบงบประมาณ ให้นําเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ จากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงเลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๘.๒ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ที่มีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับข้อ ๘.๑ 
     ๙. บันทึกขอ้ตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ําเสีย (กรณี
จัดการน้ําเสียนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น)  
              เป็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ําเสีย ซึ่งต้อง
ผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น กรณีรับน้ําเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาบําบัด หรือรวบรวมน้ําเสีย
ส่งไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยจะต้องคํานึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้     
เป็นอย่างน้อย : 

    ๙.๑ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย 
    ๙.๒ ปริมาณและคุณภาพน้ํา 
    ๙.๓ แหล่งกําเนิดน้ําเสีย/พ้ืนที่ให้บริการ 
 

                  ๙.๔ ค่าใช้จ่าย … 
 



- ๑๑ - 
 

    ๙.๔ ค่าใช้จา่ยในการรวบรวม/บําบัดน้ําเสีย 
      ๙.๕ การเก็บเงินส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม  
     ๑๐. แผนการบริหารจัดการโครงการ  
  ให้นําเสนอแผนการบริหารจัดการโครงการ ภายหลังการก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการโครงการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โดยต้องนําเสนอ
เอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย : 
  ๑๐.๑ แผนงานการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
  ๑๐.๒ แผนงบประมาณการเดินระบบและบํารุงรักษา 
  ๑๐.๓ แผนการจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากร 
  ๑๐.๔ แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๑๐.๕ แผนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
     ๑๑. สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี 
  นําเสนอสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ 
ย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมในการเดินระบบ การบํารุงรักษาระบบและบริหารจัดการระบบ 
โดยต้องนําเสนอเอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย : 
  ๑๑.๑ ข้อมูลรายได้-รายจ่าย 
  ๑๑.๒ เงินสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายได้ 
     ๑๒. ร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียชุมชน  
   นําเสนอร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียชุมชน ที่จะประกาศใช้ 
และแผนการดําเนินงานในการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียชุมชนให้เป็นไปตามร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าว 
     ๑๓. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) (สําหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงาน) 
                    กรณีโครงการเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามประกาศกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ  
ที่เกี่ยวข้อง ให้นําเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) พร้อมทั้ง ผลการพิจารณารายงานดังกล่าวประกอบการพิจารณา 
      ๑๔. รายงานผลการเดินระบบ การบํารุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (สําหรับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ) 
                    กรณีมีการดําเนินการโครงการอยู่แล้วในปัจจุบันและต้องการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพ ต้องนําเสนอเอกสาร หลักฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย : 
   ๑๔.๑ ประสิทธิภาพของระบบเดิม รวมถึงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยแสดง
รายละเอียด เช่น องค์ประกอบของระบบทั้งหมด (ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย) รายการที่เคยได้รับการ 
 
                          สนับสนุน … 



- ๑๒ - 
 

สนับสนุนงบประมาณ สถิติร้อยละปริมาณน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบรวบรวมต่อศักยภาพของระบบรวบรวมที่ออกแบบไว้  
สถิติร้อยละปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดต่อศักยภาพของระบบบําบัดที่รองรับได้หรือออกแบบไว้ สถิติคุณภาพน้ํา
เข้า-ออกจากระบบ รายละเอียดการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบ ประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ํา สถิติ
ผลการจัดการน้ําเสีย/วัน สถิติรายได้-ค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบ/เดือน สถิติค่าบํารุงรักษาระบบ/ปี เป็นต้น 
           ๑๔.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบ เพื่อการการติดตาม ประเมินผลระบบการ
จัดการน้ําเสียชุมชน ในระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล (http://mews.onep.go.th)   

    ๑๕. ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
ให้นําส่งรายงานที่นําเสนอผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบําบัด  

น้ําเสีย เพื่อประกอบการพิจารณาความสอดคล้องในการจัดทําร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม   
การรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
     ๑๖. การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ๑๖.๑ กรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะแรก 
        - ให้นําส่งรายงานหรือหลักฐานแสดงผลการส่งคืนเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม  

   ๑๖.๒ กรณีโครงการใหม่ 
         - ให้จัดทําแผนการดําเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ เพื่อการจัดเก็บค่าบริการ 

และการส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม  
 

 
 
 



การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์

ธานี) ได้รับหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้ง
ให้จังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ                         
พ.ศ.2561 ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรา 37-41 ก าหนดให้ 
จังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และมาตรา 44(4) ให้จังหวัด
จัดท าแผนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว จะต้องจัดท าเป็น “แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ          
2 ช่องทางได้ ดังนี้ 

(1) กรณีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  
 (1.1) กรณีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ตามมาตรา 23(1) ซึ่ง

หน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ คือ ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและ
ด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งจัดหา จัดซื้อที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน และบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย  โดยมีวงเงินอุดหนุน
ไม่เกินร้อยละ 50-90 ของวงเงินโครงการ และองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสมทบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
และไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินโครงการ 
    (1.2) กรณีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน เงินกู้ ตามมาตรา 23(2) ซึ่ง
หน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ คือ ราชการส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาล) 
และรัฐวิสาหกิจ ส าหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบก าจัดของเสีย
หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือการควบคุม บ าบัดหรือขจัดมลพิษ โดยมีอัตราดอกเบี้ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละ 2.25 และ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.50  
    (1.3) กรณีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ตามมาตรา 23(4) ได้แก่                
เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการ
กองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ได้ก าหนดขอบเขต/กิจกรรม/พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมจะให้การสนับสนุน
เงินอุดหนุน ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 3 ปี ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 โดยมีกรอบการสนับสนุนกรอบ ได้แก่ 

   - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างยั่งยืน 
   - การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   - การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 



   - ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   - การกัดเซาะชายฝั่ง/ริมตลิ่ง/แม่น้ าล าคลอง/การพังทลายของดิน 
   - เกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิต 
     ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   - การวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
   - ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศโดยรอบพื้นที่ป่า 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการของเสียและน้ าเสียที่ 
     แหล่งก าเนิด 

ซึ่งหน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) สภาองค์กรชุมชน 
องค์การมหาชน สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการหมู่บ้าน 

(2)  กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบกระจายอ านาจ) 
   กรณีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ส าหรับการลงทุนและ
ด าเนินการ ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม ซึ่งหน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ดังนี้ 
    (1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แจ้งจังหวัด               
ทั่วประเทศด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
   (2) คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
   (3) คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   (4) ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด มายัง สผ. และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง  
   (5) สผ. วิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดย
แยกเป็นงบกองทุนสิ่งแวดล้อม และงบกระจายอ านาจ 
   (6) สผ. น าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ผ่านการ
วิเคราะห์กลั่นกรองของคณะท างานพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด



เสนอคณะอนุกรรมการก ากับการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
(ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) พิจารณากลั่นกรองต่อไป 
   (7) สผ. น าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด                       
ที่คณะอนุกรรมการก ากับการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พิจารณา
กลั่นกรองแล้ว เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 
   (8) สผ. น าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่าน
ความเห็นจาก กก.วล. เสนอคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ต่อไป กรณีเป็นงบกระจายอ านาจ และเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติโครงการ กรณีเป็นงบกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
 

 1.3 ค าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1373/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
   (2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
   (3) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด             
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาล 
   (4) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 5 ปี 
   (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด 5 ปี 
   (6) ปรับปรุงแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 5 ปี 
   (7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 5 ปี และอ่ืนๆ 
  ทั้งนี้ จังหวัดจะต้องท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ                   
และสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  โดย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงาน



ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อ าเภอ 
เพ่ือขอความร่วมมือในการประสานแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้รับทราบ และหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณดังกล่าว ให้ด าเนินการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ เพ่ือบรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม
แนวทางส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด โดยจัดส่งรายละเอียดให้
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมซีดีข้อมูลไฟล์เวิร์ด และทางอีเมล์ 
planmnre.surat@gmail.com ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560  เพ่ือส านักงานฯ จะได้ด าเนินการตามข้ันตอน
การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ต่อไป 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
สรุปการจัดท าแผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37 - 41                    
ได้ ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในท้องที่เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ จะต้องด าเนินการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ส าหรับจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีภารกิจในการ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาจจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่มีรายละเอียดของระบบการ 
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอมายังส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าการรวบรวมและ 
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด แล้วจึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เพ่ือขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
เห็นชอบกรอบของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงาน 
ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ไม่เพียงแต่การจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียชุมชนเท่านั้น อาทิเช่น  
การจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในเขตเมืองเก่า การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ การด าเนินงานตามแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ การจัดการด้านมลทัศน์ เช่น การจัดการระเบียบป้าย 
และอ่ืนๆ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ยังเห็นชอบให้มีการส่งเสริ ม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่เป็นโครงการ กิจกรรม ที่สามารถตอบสนอง 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง และมีความต่อเนื่องในการจัดการปัญหา รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบที่ 
ชัดเจน ที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ซึ่งวิธีการปฏิบัติอาจ 
เป็นการด าเนินการในแต่ละจังหวัดหรือร่วมกันหลายจังหวัดหลายพื้นท่ี 
 ด้วย แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 – 2564 ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการ
เพ่ือให้การจัดการและการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทัน
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเป็น
เชิงรุก รวมถึงให้ความส าคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
ที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือให้สังคมไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม และส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแนวทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
อย่างยั่งยืน แต่ด้วยอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร และการขยายตัวของเมืองเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้มีความต้องการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นการ
พัฒนาและการขยายตัวของธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการเ ปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ                    
ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น                          
ซึ่งประเด็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ประเด็นปัญหาด้านการจัดกา รขยะ                   



การจัดการน้ าเสีย การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโลก
ร้อน เป็นต้น  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาล โดย
พิจารณาให้ความคิดเห็นเบื้องต้นต่อโครงการต่างๆ ที่เสนอบรรจุเข้าสู่ แผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายละเอียดปรากฏในเล่มแผนปฏิบัติการฯ เล่มนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัด 
และท้องถิ่น สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และส านักงบประมาณ ในการพิจารณาให้
การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามภารกิจถ่ายโอนต่อไป 
  2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบและ                           
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยค านึงถึงสภาพปัญหาและเงื่อนไข              
ด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

3. วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 “สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และผู้น าการท่องเที่ยว                          
ที่ยั่งยืนในภูมิภาค” 

 วิสัยทัศน์ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 “เป็นองค์กรหลัก ในการประสานความร่ วมมื อทุ กภาคส่ วน  ให้มี ส่ วนร่ วมบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน” 

 วิสัยทัศน์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564         
 “อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่ง

สู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

4. พันธกิจ 
 พันธกิจจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

  1. พัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางเกษตรครบวงจรการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการเป็นเมืองน่าอยู่  
  2. ขับเคลื่อนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจและการบริหารรองรับความต้องการของ

ประชาชน  
  3. พัฒนาระบบบริหารราชการจังหวัด และการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี 



 ค่ำนิยมหลักขององค์กำร 
  1. ท างานอย่างสร้างสรรค์ คิดดีต่อกัน คิดเจริญต่อกัน (สมานฉันท์)  
  2. ท างานอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมตามวิถีชุมชน (เป็นธรรม)  
  3. ท างานภายใต้ความคุ้มครองของความสุจริต (โปร่งใส)  
  4. ท างานเป็นทีม (ประหยัด/ประสิทธิภาพ) 

 พันธกิจส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 สุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้และศักยภาพการบริหารจัดการให้กับ
ชุมชนและบุคลากรของรัฐในท้องถิ่น 

5. เป้ำหมำย 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัด ดังนี้ 
  1. ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร 
รวมถึงการจัดท าศูนย์จัดการขยะรวมในพ้ืนที่เป็นโซนๆ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ศูนย์ เพ่ือให้เกิดศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลของจังหวัดต่อไป โดยจะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในปี พ.ศ.2562 
  2. ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด าเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ในพ้ืนที่เป็นโซนๆ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง เพ่ือให้เกิดสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลของจังหวัด
ต่อไป โดยจะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในปี พ.ศ. 2562 
  3. ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่มีชุมชนติดแหล่งน้ า ด าเนินการจัดการ                
น้ าเสียตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขนาดเล็กในพ้ืนที่  รวมถึงในภาพรวมของชุมชนตามความเหมาะสม เพ่ือลดภาระการ
รองรับน้ าทิ้งจากชุมชน ของแหล่งน้ า ป้องกันคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมากขึ้น โดยจะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่               
ในปี พ.ศ.2562 
  4. ผลักดันให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีส่วนร่วมโดยการสร้างกระบวนการชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง โดยมี
หน่วยงานภาครัฐเป็นพ่ีเลี้ยงในการสนับสนุน และประสานงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  สถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัด 
 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับแผนใน
ระดับต่างๆ และหน่วยงานหลักที่มีความเกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ดังปรากฏ
ในภาพที่ 2-1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของแผนต่างๆ และหน่วยงานหลักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ 
 

พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 (มาตรา 35 – มาตรา 41) 

ส านักนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

 

แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 
  - ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งเน้นการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558  
- พ.ร.บ.วิธีการวบประมาณ พ.ศ.2502 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

แผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 

แผนการจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมระดบัภาค 
(ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค : สสภ.) 

แผนปฏิบัตริาชการภาคในภูมภิาค 
(หน่วยงานราชการในภูมภิาค) 

 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั 5 ปี 

 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด (มาตรา 37) 

(ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด : ทสจ.) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (กลุม่งานยุทธศาสตร ์
การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวดั) 
  - การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

แผนพัฒนาของท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล) 
- พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
                 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-2 กลไกความสัมพันธ์ระหว่างแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 5 ปี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

คณะอนุกรรมการก ากับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ

การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 

แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด 5 ปี 

งบประมาณจากโครงการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ

การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปี 

งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณตามภารกิจของกระทรวง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โดย...ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด 



สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสูง เนื่องด้วยลักษณะทาง
กายภาพของภูมิประเทศที่หลากหลาย มีทั้งพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดป่าชายเลนและสัตว์น้ า
เศรษฐกิจ มีผืนป่าที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้มากมาย ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าล าธารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก
นานาชาติ และมีแม่น้ าหลายสายซึ่งมีความส าคัญต่อการท าเกษตร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชน แต่ไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนใดก็ตาม เมื่อมีประชากรจ านวนมากและอยู่อย่าง
หนาแน่น ย่อมเกิดปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติหลายประการ ไก้แก่ 
  1. ปัญหาสภาพป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลรอบอ่าวบ้านดอนมีความเสื่อมโทรม 
เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ค านึงถึงประโยชน์ทางด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท าให้ขาดการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู
  2. ปัญหาความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ซึ่งเป็น
ปัญหาที่สอดคล้องและมีความต่อเนื่องกัน เพราะเมื่อพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และ
แหล่งน้ าของช้างป่ามีสภาพเสื่อมโทรมลง ช้างป่าจึงไม่สามารถอาศัยในป่าตามธรรมชาติได้ และรุกล้ าเข้าไปในที่ท า
กินของประชาชน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก 
  3. ปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าพรุคันธุลี ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับนานาชาติ (ตามประกาศคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543) และเป็นป่าพรุที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นล าดับที่ 2 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ ปัจจุบัน พบว่า มีประชาชนเข้าไป
บุกรุกและครอบครองพ้ืนที่มากข้ึน 
  4. ปัญหาคุณภาพน้ าในแม่น้ าตาปี-พุมดวง และบริเวณชายฝั่งเสื่อมโทรม เนื่องจากการท าเกษตร
และอ่ืนๆ 
  5. ปัญหาความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งมีสาเหตุส าคัญประการหนึ่งจากการที่ชุมชน
ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ส่วนราชการที่มีภารกิจยังขาด
เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พ้ืนที่เสี่ยงภัย อุทกภัยและดินโคลน
ถล่มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งสิ้น 127 ชุมชน มีการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปแล้ว 54 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 42.51 จึงมี
ความจ าเป็นต้องด าเนนิโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วน 
  6. ปัญหาด้านขยะ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ บางแห่งขาดความรู้ในการบริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ 
ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 



 จากปัญหาที่กล่าวมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีนโยบายให้ด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างฐาน
กลุ่มชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ประสบปัญหา เพ่ือให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงต้นเองได้เมื่อประสบปัญหา เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของบ้านเกิด และมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถดูแลชุมชนของ
ตนเองได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยั่งยืน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดในอนาคต เพราะเมื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์แล้ว ย่อมส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นตามไปด้วย (หนังสือ “สุราษฎร์ธานี : 
บริบทของการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาจังหวัด”, 2558) 
 
*หมายเหตุ: รายละเอียดรูปเล่มฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเวปส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
นโยบำย  ยุทธศำสตร์ และแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

1. นโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด จะพิจารณาความสอดคล้องและสอดรับกับกฎหมาย 

ระเบียบ และแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรายสาขาทั้งระดับภาคและระดับประเทศ ที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับภาค 
น ามาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ดังนี้  

  1) สำขำทรัพยำกรธรรมชำติ 
    - แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาติ (อส. ปม.) 
    - แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (อส. ปม.) 
     - แผนยุทธศาสตร์การจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ (อส. ปม.) 
    - แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 25 ลุ่มน้ า (ทน. ทบ.) 
    - แผนแม่บทการจัดการทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี (ทธ.) 
    - ร่างนโยบายและแนวทางการจัดการทรัพยากรแร่ (ทธ.)  
    - ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
    - แผนแม่บทการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
    - นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  อย่าง

ยั่งยืน (สผ.) 

  2) สำขำสิ่งแวดล้อม 
    - แผนจัดการน้ าเสียชุมชน (คพ.) 
    -  ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ

กรุงเทพมหานครด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน (คพ.) 
    - แผนจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ (คพ.) 
    -  ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการขยะมูลฝอย (คพ.) 
    - แผนแม่บทคุณภาพอากาศและเสียง (คพ.) 
    - แผนแม่บทเมืองเก่า (สผ.) 
    - แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน (สผ.) 
    - ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สผ.) 
 

หมำยเหตุ : ทธ. – กรมทรัพยากรธรณี   
 ทน. – กรมทรัพยากรน้ า   
 ทบ. – กรมทรัพยากรน้ าบาดาล          
 ปม. – กรมป่าไม้  
 อส. – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช                                    
 ทช. – กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 คพ. – กรมควบคุมมลพิษ 
 
 



2 แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 วิสัยทัศน์       
 “อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่ง

สู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

 พันธกิจ 
 ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพที่ดีบนพ้ืนฐานการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ และช่วยเสริมสร้างความสมดุล เป็นธรรม และบรรลุเป้าหมาย บนพื้นฐานการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เป้ำประสงค์ 
 เพ่ือให้แนวทางการดาเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 - 2564 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

 ยุทธศำสตร์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 – 2564  
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 3 

– 1  
 

ตำรำงท่ี 3 – 1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน  

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน 
1. กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
สมดุลและเป็นธรรม 

1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใชป้ระโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 

1.1.1 ทรัพยากรป่าไม ้
1.1.2 ทรัพยากรน้ า/น้ าบาดาล 
1.1.3 ทรัพยากรดินและที่ดิน 
1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ 
1.1.5 ทรัพยากรธรณี 



ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน 
1.1.6 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน 

1.2.1 การมีส่วนร่วมในการ
จัดการ 
1.2.2 การเสริมสร้างศักยภาพ
การจัดการ 
1.2.3 การเสริมสร้างความรู้และ
ความตระหนัก 

2. กำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับกำร
ป้องกันบ ำบัด และฟื้นฟ ู

2.1 การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 
 

2.1.1 การพัฒนาเครื่องมือกลไก
การบริหารจัดการ 
2.1.2 การจัดการน้ าเสีย 
2.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
2.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนและของเสียอันตราย 

2.2 การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รบั
ผลกระทบ 

2.2.1 การพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงินและกฎหมาย 
2.2.2 การฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมอ่ืน 

2.3.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 
2.3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และ
ยั่งยืน 

3.1 การส่งเสริมการบริโภคที่ยัง่ยืน 3.1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
3.1.2 การส่งเสริมพลังงานที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.2 การส่งเสริมการผลิตและบริการที่
ยั่งยืน 

3.2.1 การเกษตร 
3.2.2 การอุตสาหกรรม 
3.2.3 การท่องเที่ยว 

3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยนื 

3.3.1 การใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
3.3.2 การเพิ่มมูลค่าในการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 

4. สร้างศักยภาพเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

4.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4.1.1 การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 
4.1.2 การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 



ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน 
 4.2 การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีด

ความสามารถในการปรับตวัต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.2.1 การสร้างความพร้อมและ
ขีดความสามารถในการปรับตัว
ของชุมชน 
4.2.2 การสร้างความสามารถใน
การปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ 

 4.3 การพัฒนาความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 

4.3.1 การพัฒนาและกระตุน้
บทบาทความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 
4.3.2 การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวที
ระหว่างประเทศ 

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560 
  
 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสนอแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการตามกรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2560 – 2564 โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้ก าหนดกรอบทิศทางการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินโครงการ ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในช่วงปี ๒๕60 – ๒๕64  ขึ้น และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ ๒1 กันยายน 
๒๕59 แล้ว โดยได้ก าหนดขอบเขต/กิจกรรมพ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมจะให้การ
สนับสนุนเงินอุดหนุนไม่เกิน ๕ ล้านบาทต่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการไม่เกิน ๓ ปี โดยประกอบด้วย
เนื้อหา ๒ ส่วน คือ 

  ๑) กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕60 – 2564 

  ๒) การจัดท าข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมการขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ซึ่งหน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ด าเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร “กรอบทิศทางการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕60 – ๒๕64” ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑) ท่านเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีสิทธิ์ยื่นค าขอหรือไม่  โดยตรวจสอบว่าท่านอยู่ ใน 
“กลุ่มเป้าหมาย” ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนหรือไม่ 

  ๒) โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านจะขอรับการสนับสนุน อยู่ใน “กรอบการสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม” 
หรือไม ่

 



ตำรำงท่ี 3 – 2 กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕60 – ๒๕64  

กรอบทิศทำงกำรสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้ำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

๑. กำรปกปูอง คุ้มครอง และ
ฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ป่ำต้นน้ ำ 
ทรัพยำกรป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
 

  ๑.๑ การเสริมสร้างความรู้ สร้างจิตส านึก 
และความตระหนัก เกี่ยวกับความส าคัญของ
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
คุณค่าระบบนิเวศ รวมทั้งการปกปูอง และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  ๑.๒ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
เกิดความตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ป่า
ต้นน้ า พ้ืนที่ป่าและบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีถูกแปรสภาพเป็นเขาหัวโล้น 
  ๑.๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยเฉพาะในบริเวณท่ีถูกแปรสภาพเป็นเขา
หัวโล้น และพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในการ 
 - ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และมลพิษอ่ืนๆ เช่น การรวมกลุ่มเพื่อน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือลดการเผาในที่
โล่ง โดยการน้าเศษวัสดุทางการเกษตรมาท้า
ปุ๋ยอินทรีย์ หรือการใช้เตาเผาชีวมวลไร้ควัน 
เป็นต้น 
 - ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีใน
พ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ต้นน้ า โดยสนับสนุนการท้า
เกษตรที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 - ติดตาม เฝ้าระวัง ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหา ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า/ดิน
โคลนถล่ม/การพังทลายของดิน/การกัดเซาะ
ชายฝั่ง/ริมตลิ่งแม่น้ าล าคลอง รวมทั้งการ                       
บูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการแจ้ง
เตือนภัยที่ครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะใน
ระดับชุมชนท้องถิ่น 
  ๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน และส่วนราชการรวมทั้งชุมชน
ประมงชายฝั่ง ในการคุ้มครอง ดูแล จัดการ 
และฟ้ืนฟู สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง 

พื้นที่เป้ำหมำย 
- พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย 
- ส่วนราชการ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- องค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 
- องค์การมหาชน 
- สถาบันการศึกษา 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- สภาองค์กรชุมชนต าบล 
 



กรอบทิศทำงกำรสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้ำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์พื้นเมืองหายาก ใกล้
สูญพันธุ์ เช่น วาฬบรูด้าและปลากระเบนราหู 
เป็นต้น 
  ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทั้งการใช้กระบวนการ
เพ่ือสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือสิทธิชุมชนใน
การจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน
และพ่ึงตนเองได้ 
  ๑.๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการปกปู
อง คุ้มครอง และฟ้ืนฟู พ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ป่า
ต้นน้ า ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

๒. กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
และควำมหลำกหลำย                     
ทำงชีวภำพให้เกิดควำมยั่งยืน 
 

  ๒.๑ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
จัดการ อนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และรักษาไว้สู่อนาคต โดยการ มีส่วน
ร่วมของชุมชนในท้องถิ่น เช่น 
 - การอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ส าคัญ 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการจัดการ
ระบบนิเวศร่วมกันในเชิงบูรณาการ 
 - การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และป่าชายเลนที่มีคุณค่าต่อระบบ
นิเวศ 
 - การรวบรวมองค์ความรู้ การจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน และถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง 
 - การส่งเสริมการจัดท าธนาคาร
ต้นไม้ เป็นต้น 
  ๒.๒ เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน และส่วนราชการ ในการ 
 - พัฒนาชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ให้เป็นชุมชน เชิงนิเวศ 

พื้นที่เป้ำหมำย 
- พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย 
- ส่วนราชการ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- องค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- เครือขา่ยอาสาสมัคร
พิทักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 
- องค์การมหาชน 
- สถาบันการศึกษา 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- สภาองค์กรชุมชนต าบล 
- หน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น 
 



กรอบทิศทำงกำรสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้ำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

 - พัฒนา สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ป่าต้นน้ า และการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
 - อนุรักษ์และคุ้มครององค์ประกอบ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
 - การเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของ
ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น รวมถึงบริการจาก
ระบบนิเวศของพ้ืนที่ โดยสามารถน้า
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนคืนกลับให้กับชุมชนหรือ
พ้ืนที่ ในการน าไปใช้เพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและคงไว้ซึ่งบริการจาก
ระบบนิเวศ 
 - ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการ
คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ลักลอบใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ 
 - จัดท าแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 
  ๒.๓ การส่งเสริม การสร้างความตระหนัก
และการสร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาไว้สู่อนาคต 
  ๒.๔ การส่งเสริมการจัดการความรู้ รณรงค์
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
หมายเหตุ: ๑) องค์ประกอบความหลากหลายทางชวีภาพ 
หมายถึง การมีส่ิงมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอัน
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซ่ึงมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก ซ่ึง
ประกอบดว้ย ชนิดพันธุ ์(Species) สายพันธุ์ (Genetic) และ
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลาย บนโลก 



กรอบทิศทำงกำรสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้ำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

๒) ระบบนิเวศที่ส าคัญ หมายถึง ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ าในแผ่นดิน ระบบ
นิเวศภูเขา ระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่กึ่งชื้น ระบบ
นิเวศเกาะ และระบบนิเวศเกษตร 
๓) สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หมายถึง สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
รอบตัวศิลปกรรมที่มีความเกีย่วเนื่องและมีความสัมพันธ์กันทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม 
๔) สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิหมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณค่าทาง
วิทยาการ และสุนทรียภาพที่เกีย่วข้องเป็นสัณฐานที่ส าคัญทาง
ธรณีวิทยา และภูมิศาสตร์ อันเป็นเอกลกัษณ์หรือสัญลักษณ์
ของท้องถิ่นนั้นๆ มีลักษณะเฉพาะ คือ เมื่อถูกท าลายก็จะหมด
สภาพไป มิสามารถฟื้นฟู คืนสู่สภาพเดิมเหมือนธรรมชาติอื่นๆ ได้ 

๓. กำรจัดกำรขยะและน้ ำเสีย ที่
แหล่งก ำเนิด โดยกระบวนกำร มี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 

  ๓.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะและน้ าเสียที่แหล่งก าเนิด 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เช่น 
 - ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก
ขยะ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เป็นการ
ลดปริมาณของเสียที่ต้องน าไปก าจัด เช่น การ
ท าปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่น การ
จัดท าธนาคารขยะ และการน าของเสียมาใช้
เป็นพลังงานทดแทน เป็นต้น 
 - ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้/
พัฒนาองค์ความรู้/เผยแพร่องค์ความรู้ 
เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการขยะและน้ าเสีย 
ผลกระทบจากสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือสารก่อมะเร็งที่มาจากขยะ/สร้างแหล่ง
เรียนรู้ ในการจัดการขยะและน้ าเสียในท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมการ
จัดการขยะและน้ าเสีย 
 - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัด
กิจกรรม สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และ
สร้างวินัย ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 - ติดตาม เฝ้าระวัง มิให้มีการ
ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย สารอันตราย กาก
อุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อ ในสิ่งแวดล้อม 
และการลักลอบปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ เป็นต้น 
  ๓.๒ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของ
ประชาชน และองค์กรชุมชน ในการจัดการ

พื้นที่เป้ำหมำย 
- พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย 
- ส่วนราชการ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- องค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 
- องค์การมหาชน 
- สถาบันการศึกษา 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- สภาองค์กรชุมชนต าบล 
 



กรอบทิศทำงกำรสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้ำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ขยะและน้ าเสียที่ต้นทาง การดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ การส่งเสริม
ให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีดีในชุมชน 
  ๓.๓ การส่งเสริมการสร้างจิตส านึก โดยยึด
หลักเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ของ
เสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) กิจกรรม 3Rs 
(การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) 
และการน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)) และ
ด าเนินกิจกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆเช่น 
 - การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 - การคัดแยกขยะ / ลดขยะที่
แหล่งก าเนิด 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการน้าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ 
 - การบริหารจัดการซาก
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 

๔. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน 
ในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 
 

  ๔.๑ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ผลกระทบ
และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การใช้พลังงานทดแทน และการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๒ การสร้างความตระหนัก และการสร้าง
จิตส านึก เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จากการผลิตและการบริโภค 
  ๔.๓ การสร้างศักยภาพของชุมชนและสร้าง
เครือข่าย ในการการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  ๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

พื้นที่เป้ำหมำย 
- พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย 
- ส่วนราชการ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- องค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 
- องค์การมหาชน 
- สถาบันการศึกษา 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- สภาองค์กรชุมชนต าบล 

๕. กำรสนับสนุนกำรเกษตรตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕.๑ ส่งเสริมการท้าเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร 
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เป็นต้น 

พื้นที่เป้ำหมำย 
- พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย 



กรอบทิศทำงกำรสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้ำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

และส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี ใน
ดินและน้ า โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  ๕.๒ การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน า
ของเสีย และของเหลือใช้จากภาคการเกษตร
มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน
และลดการใช้สารเคมี หรือเป็นพลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ใน
ระดับครัวเรือน เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือลดการเผาในที่
โล่ง โดยการน้าเศษวัสดุทางการเกษตรมาท า
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 
  ๕.๓ การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้/
พัฒนาองค์ความรู้/เผยแพร่องค์ความรู้/การ
สร้างแหล่งเรียนรู้/ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม
ให้ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภค ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสร้างเครือข่าย ในการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการ
ลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๕ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ในการปรับพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตประจ้าวัน เพื่อการบริโภคสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ส่วนราชการ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- องค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 
- องค์การมหาชน 
- สถาบันการศึกษา 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- สภาองค์กรชุมชนต าบล 
 

๖. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
วิจัยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และกำรใช้
เทคโนโลยีที่สะอำด 
กำรส่งเสริมงำนวิจัยและกำรน้ำ
ผลงำนวิจัยด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชุมชนท้องถิ่น ไปสู่กำร
ปฏิบัติ ซึ่งต้องเป็นงำนวิจัยท่ีไม่

  ๖.๑ งานวิจัยเชิงปฏิบัติหรืองานวิจัยไทบ้านที่
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างชาวบ้าน กับองค์กร
ท้องถิ่น หรือชาวบ้านร่วมกับวัด โรงเรียน หรือ
ชุมชนในพ้ืนที่ เป็นต้น 
  ๖.๒ งานวิจัยที่สนับสนุนนโยบาย มาตรการ 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีปัญหาเร่งด่วน 

พ้ืนที่เป้าหมาย 
- พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- ส่วนราชการ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- องค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ 



กรอบทิศทำงกำรสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้ำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ขอรับกำรสนับสนุนซ้ ำซ้อนกับ
แหล่งทุนอ่ืน โดยมุ่งเน้น 
 

  ๖.๓ งานวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด
ภายในประเทศ 
 - เพ่ือขยายผลในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ 
 - เพ่ือลดผลกระทบและการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 - เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์
เพ่ือการเกษตร ที่เหมาะสม 
 - เทคโนโลยีการแปรรูปขยะและน้ า
เสียเป็นพลังงาน เป็นต้น 
  ๖.๔ สนับสนุนงานวิจัย และพัฒนา และ
จัดท าพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือสาธิตการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงงานศึกษาเพ่ือถอดบทเรียน องค์ความรู้
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในแง่ของประโยชน์ที่ได้รับในเชิง
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๕ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการ
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอด
งานวิจัยและพัฒนา ในเชิงบูรณาการร่วมกับ
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน หรือส่วนราชการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 
- องค์การมหาชน 
- สถาบันการศึกษา 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- สภาองค์กรชุมชนต าบล 

หมำยเหตุ : กรอบทิศทางดังกล่าวฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒1 กันยายน ๒๕๕9 

ซึ่งข้อเสนอโครงการ ควรประกอบด้วยสาระส าคัญของข้อเสนอโครงการ ๑๒ ประเด็น ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับพื้นที่ด ำเนินโครงกำร เป็นการน าเสนอข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะ

ความส าคัญของพ้ืนที่ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาในพื้นท่ีโครงการ 
2. สภำพปัญหำ แสดงถึงสภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หรือที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่เป้าหมาย พร้อมทั้ง แสดงถึงความจ าเป็นหรือความต้องการที่จัดท าโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
3. วัตถุประสงค์ แสดงถึงผลลัพธ์หรือสภาพพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ โดย

ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ง่าย ชัดเจน และสื่อให้เห็นถึงความต้องการในภาพรวมที่มุ่งจะแก้ไขปัญหา ไม่เกิน  ๓ ข้อ 
4. ควำมสอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนจัดกำรสิ่งแวดล้อมระดับต่ำงๆ  ระบุ

ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของโครงการกับแนวนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



5. พื้นที่เป้ำหมำยและกลุ่มเป้ำหมำย ระบุถึงสถานที่ตั้ง ขนาด หรือพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการ ให้
ชัดเจน รวมถึงการจัดท าแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ ระบุถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรอง ที่จะได้รับ
ผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการให้ชัดเจน 

6. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ระบุระยะเวลาด าเนินโครงการ (จ านวน/ปี) ต้องไม่เกิน ๓ ปี และ
มีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

7. แผนงำน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระบุกระบวนการด าเนินงาน/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน ควรน าเสนอในรูปแบบตาราง ๒ ส่วน คือ ตารางเวลาการท างาน           และ
ตารางแผนงาน รวมถึงต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 

8. วงเงินงบประมำณ แสดงรายละเอียดงบประมาณตามแผนการด าเนินโครงการเป็นรายปีให้
ละเอียดชัดเจน วงเงินสนับสนุนแต่ละโครงการไม่เกิน ๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ งบบริหารโครงการ   (ไม่
เกินร้อยละ ๓๐ ของงบที่ขอรับการสนับสนุน) และงบด าเนินโครงการ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของงบที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

9. ตัวชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร ระบุตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ที่สามารถวัดความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์หรือแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   ได้อย่าง
ชัดเจน 

10. กำรบริหำรงำนโครงกำร ควรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรโครงกำร  โดยอาจจะมีการ
จัดตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานในหลายๆ ระดับ ทั้งนี้อาจมีการแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นองค์กรบริหารโครงการด้วย 

11. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ระบุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ      เพ่ือ
ประโยชน์ในการวัดหรือติดตาม โดยต้องแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อม       ในระยะ
สั้นและระยะยาวทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

12. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล
โครงการ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับการบริหารจัดการโครงการโดยควรก าหนดช่วงเวลาเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะ
เริ่มต้นโครงการระหว่างการด าเนินงาน และระยะสิ้นสุดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี 2561 – 2564 ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์เชิงรุก (SO) 
(ใช้จุดแข็งสร้างโอกาส) 

o ใช้จุดแข็งท่ีมีผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีหลำกหลำยสรำ้งโอกำส
จำกกระแสควำมต้องกำรอำหำรคุณภำพและปลอดภัยท่ีเพ่ิม
สูงขึ้น  ส่งเสรมิและพัฒนายกระดบัมาตรฐานฟาร์ม (ไมผ้ล
และสินค้าประมง) ให้ได้มาตรฐานสากลผ่านกลุ่มเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 

o  ใช้จุดแข็งท่ีมสีถำบันกำรศึกษำพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำในกำรสร้ำงโอกำสจำกควำมต้องกำรอำหำรคุณภำพและ
ปลอดภัยท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพื่อพัฒนา
คุณภาพและเพิ่มมลูค่าสินค้าไมผ้ลแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงและ
อาหารพื้นบ้าน (OTOP)  

o  ใช้ทรัพยำกรทำงกำรท่องเท่ียวระดับโลกของจังหวัดเพ่ิม
โอกำสในกระแสกำรท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติ เชิงวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภำพ  พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์จงัหวัดให้ตอบรับกระแสการ
ท่องเที่ยวโลก  

o  ใช้ท ำเลท่ีตั้งท่ีได้เปรียบสร้ำงโอกำสจำกนโยบำยภำครัฐและ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่เพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่
ประชำคมอำเซียน  พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ
ศูนย์โลจสิติกส์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

o  ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีสมบูรณ์และหลำกหลำยเป็นฐำนใน
กำรสรำ้งโอกำสจำกกระแสท่องเท่ียวโลก  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดลอ้มเพือ่สร้างการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

โอกำส (Opportunities) 

o รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส าคัญ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(Country Strategy) ที่ชัดเจน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0  ร่างแผนพัฒนาภาค 
และมีการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมท าให้เกิดโอกาสในการ
พัฒนาระดับพื้นที่ โดยมีแผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโซนนิ่งภาคเกษตร 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทการบรหิารจัดการน้ า ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  

o การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรโลก ท าให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารมีปริมาณสูง 
o กระแสโลกให้ความส าคัญกับกิจกรรมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการ

พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย  
o ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการวิจยัพัฒนาการ

เกษตรกว้างขวางรวดเร็ว และช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและมลูค่าสนิค้าเกษตร  
o การรวมกลุ่มประเทศอาเซียนและกรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น IMT-GT เปิด

โอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและ
การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและคมนาคมขนส่ง  

o กระแสนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสอดรับกบัศักยภาพการท่องเทีย่วของจังหวัด  

o แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและการท่องเที่ยว 
o การเพิ่มศักยภาพและน าประสบการณ์ของแรงงานสตรีและแรงงานหลัง

เกษียณซึ่งเพิ่มข้ึนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ 
o กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดให้ใช้ประโยชน์แผนที่เกษตรเพื่อการบรหิาร

จัดการเชิงรุก (Agri - Map)  

ยุทธศำสตร์เชิงแก้ไข (OW) 
(ใช้โอกาสปรับปรุงจุดอ่อน) 

o เพ่ิมจ ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวโดยใช้
โอกำสจำกกระแสท่องเที่ยวโลกในกำรสร้ำงควำมพร้อมเพ่ือเป็น
เมืองน่ำเที่ยวน่ำอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยพื้นทีท่่องเที่ยวนานาชาติและชุมชน 

o  เพ่ิมจ ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวโดยใช้
โอกำสจำกกระแสท่องเที่ยวโลกในกำรสร้ำงควำมพร้อมเพ่ือเป็น
เมืองน่ำเที่ยว แก้ไขปัญหาในแหล่งทอ่งเที่ยวหลักและเพิม่
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

 
  

จุดแข็ง (Strengths) 

o เศรษฐกจิมีภาคการผลิตหลกัหลายสาขารองรับ ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว และพาณิชยกรรม  

o ท าเลที่ตั้งเหมาะสมระหว่างสองฝัง่ทะเลมีความได้เปรียบในการเช่ือมโยงการ
คมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวทั้งฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน สามารถพัฒนาสู่
ศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์โลจิสตกิส์ภาคใต้ตอนบน 

o ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ 
อาหารทะเล และสมุนไพร สร้างความมั่งค่ังและสามารถแปรรปูเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ได้  

o ทรัพยากรการท่องเที่ยวทัง้ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
มีช่ือเสียงระดบัโลก และมสีวนโมกขพลารามเป็นแหล่งปฏิบตัิธรรมระดับ
นานาชาติ 

o ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายและอุดมสมบรูณ์ ทั้งป่าไม้ ชายฝั่ง
ทะเลและป่าชายเลนรวมถึงชะวากทะเลเป็นแหลง่นิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์
ของสัตว์ทะเลวัยอ่อน 

o สถาบันการศึกษาในพื้นที่สามารถวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างมลูค่า
แก่ผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการ  

o  มีทุนทางสังคมทีห่ลากหลาย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา การท่องเที่ยว 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เป็นต้น 

o มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านหัวใจ หลอด
เลือดและมะเรง็ 

o มีโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรจ านวนมาก 
o มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตร

เชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน 
o  มีโรงแรม ที่พักจ านวนมาก และห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่เพียงพอ

รองรับกจิกรรมด้านการท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา การรบัปรญิญา และ
การแสดงสินค้าในระดบัภูมิภาค 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

o กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรเน้นเฉพำะกิจกรรมต้นน้ ำ ซึ่งมีมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจต่ ำกว่ำกิจกรรมกลำงน้ ำและปลำยน้ ำแต่ท้ังน้ีผลิตภำพกำรผลิต
ภำคกำรเกษตรยังคงอยู่ในระดับต่ ำ 

o กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรเน้นเฉพำะกิจกรรมต้นน้ ำ ซึ่งมีมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจต่ ำกว่ำกิจกรรมกลำงน้ ำและปลำยน้ ำแต่ท้ังน้ีผลิตภำพกำรผลิต
ภำคกำรเกษตรยังคงอยู่ในระดับต่ ำ  

o ขำดควำมพร้อมในกำรบริหำรเพ่ือรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจำก
กำรขยำยตัวของกำรท่องเท่ียวและชุมชนเมืองรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพอำกำศ  

o ปัญหำสังคมมีแนวโน้มรุนแรง (อำทิ ปัญหำยำเสพติด กำรท้องก่อนวัยอันควร 
ควำมรุนแรงในครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำต่ ำ)  

o กำรบริกำรจัดกำรดำ้นสุขภำพและบริกำรสำธำรณสุข ขำดประสิทธิภำพ
และไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

o ระบบนิเวศน์ทำงทะเลและชำยฝ่ังถูกใช้ประโยชน์เกินศักยภำพและเกิดควำม
ขัดแย้งจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเชิงเศรษฐกิจ ระบบนิเวศต่ำงๆ  ไม่ได้รับ
กำรดูแลย่ำงจริงจังและขำดแผนกำรฟ้ืนฟูท่ีเป็นรูปธรรม  

o ขำดกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมท่ีดี ท้ังในเขตชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
o ปริมำณขยะมแีนวโน้มสูงขึ้น และปริมำณขยะรอกำรก ำจดัสูงขึ้น  
o เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย ขำดกำรรวมกลุม่เป็นสถำบัน

และขำดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย 
o กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและภัยท่ี

เกิดจำกน้ ำในระดับพ้ืนท่ีและในระดับกลุ่มลุ่มน้ ำภำยในจังหวัดยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกำรเกษตรและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในจังหวัด 

o อัตรำกำรพ่ึงพิงสงูเมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยประเทศ แสดงถงึกำรมีประชำกรท่ีต้อง
พ่ึงพิงทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น มีผู้สูงอำยุในสดัส่วนสูงกว่ำวัยท ำงำน 

o ขำดกำรศึกษำวิจัยพืชอ่ืนเพ่ือทดแทนพืชเศรษฐกิจหลัก 

ยุทธศำสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
(ใช้จุดแข็งรับมือกับอุปสรรค) 

o ใช้กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำยำงพำรำเพ่ือรบัมือกับ
ปริมำณควำมต้องกำรวัตถุดิบยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันจำก
ประเทศไทยท่ีจะลดลงในอนำคต  พัฒนาภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมยางพาราและปาลม์น้ ามันแบบครบวงจร (การผลิต 
การแปรรปู การตลาด) เพื่อเพิ่มมลูค่าและศักยภาพในการแข่งขัน 

 

อุปสรรค (Threats) 

o ภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีน
ก าลังขยายพื้นทีป่ลูกยางพาราและปาลม์น้ ามันจ านวนมากสง่ผลกระทบตอ่
ปริมาณความต้องการและราคายางพาราและปาล์มน้ ามันจากประเทศไทย 

o การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานเสรีส่งผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจและแรงงานฝีมือจ านวนมากที่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะปัจจัยด้านภาษาต่างประเทศ 

o ภาวะเศรษฐกิจโลกทีผ่ันผวนและราคาน้ ามันที่สงูข้ึนสง่ผลกระทบต่อราคา
ปัจจัยการผลิตและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึน 

o กระแสบรโิภคนิยมและค่านิยมทีผ่ิดกระตุ้นการใช้จา่ยฟุม่เฟือยของภาคประชาชน 
o แรงงานแฝงและแรงงานต่างด้าวเปน็สาเหตุของปญัหาสงัคมและปัญหาด้านสาธารณสุข 
o โรคระบาดในพืช เช่น โรครากขาวในยางพารา ส่งผลต่อฐานเศรษฐกิจหลักของ

จังหวัดและรายได้ของเกษตรกร 
o การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและดิน

ถล่ม เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก 
o ลัทธิก่อการร้าย (Terrorism) ส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาของภาคการท่องเที่ยว 
o การให้ความส าคัญในการให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหรือ 

วางแผนในการพฒันาจงัหวัดยังมีอยู่น้อย 

ยุทธศำสตร์เชิงรับ (WT) 
(ก าจัดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

o แก้ไขวิกฤติด้ำนกำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อมเขำ้สู่ประชำคม
อำเซียน  พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

o  แก้ไขปัญหำสำธำรณสุขของประชำชนและเตรียมรับมือกับ
แรงงำนแฝงและแรงงำนต่ำงด้ำว  พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขใหม้ีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล (HA)   

o  ลดควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติและลดจำกพ่ึงพิงภำครัฐในกำร
จัดกำรกับปัญหำภัยพิบัติและสำธำรณภัย  ลดความเสีย่งและ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพบิัติและสาธารณ
ภัย 

o  แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมเขตชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวและสร้ำง
ควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำรขยำยตัวของเมืองจำกแรงงำน
ย้ำยถิ่น  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการจดัการ
สิ่งแวดล้อมในแหลง่ท่องเที่ยวและเขตเมือง  



การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในรูปความสัมพันธ์แบบตารางไขว้ (TOWS Matrix) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือวาง
ทิศทางยุทธศาสตร์จังหวัด และการวิเคราะห์ TOWS matrix เป็นการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพ่ือ
ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา (Strategy) ด าเนินการหลังจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาโดยการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้อจ ากัดแล้ว ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาประเภทต่าง ๆ เกิดจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยศักยภาพ 4 ชุดปัจจัย ได้แก่ ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส (S+O) จุดแข็งกับข้อจ ากัด (S+T) 
จุดอ่อนกับโอกาส (W+O) และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด (W+T) ซึ่งผลผลิตของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแต่ละคู่
ปัจจัย คือ กลยุทธ์ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศำสตร์เชิงรุก – ต าแหน่งที่ดีที่สุดของจังหวัดเพราะเป็นสถานการณ์ที่มีทั้งจุดแข็งและโอกาส 
จังหวัดจะน าจุดแข็งไปรับและฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด 
 
        (Strengths) 

S1:                                                                                            
S2:                                                                                                              -         

                                                             
S3:                                                                                                                

                           
S :                                                                                                                  

                        
S5:                                                                                                                

                                 
S6:                                                                                                               

            
S7:                                                                                                                   

               
S8:                                                                                
S9:                                                 
S10:                                                                                         
S11:                                                                                                              

                                        

      (Opportunities) 

O1:                                                          (Country Strategy)                                         
                                           Thailand                                                    
                                                                                                       
                                                                                                        
                                             

O2:                                                                                 
O3:                                                                                             
O4:                                                                                                              

                           
O5:                                                      IMT-GT                                     

                                                                      
O6:                                                                                                               

                                             
O7:                                                                             
O8:                                                                                                           
O9:                                                                               (Agri - Map)

SO Strategy –                  
o                                                      
                                                
                                                   
                                                    
             
o                                                      
                                                 
                                                        
                                                    
                 (OTOP) 
o                                                   
                                                      
                                             
                                                  
             
o                                                        
                                                     
                                           
                                              
o                                                  
                                                 
                                                     
                       

 
  



 2. ยุทธศำสตร์แก้ไข – จังหวัดปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อ านวยให้ในแต่ละ
ช่วงเวลา 
 
        (Weaknesses) 

W1:                                                                                                                                
                                   

W2:                                                                                                                                
                                   

W3:                                                                                                                   
                    

W4:                            (                                                                                     )
W5::                                                                                    

W                                                                                                                    
                                                                      

W7:                                                                         

W8:                                                          
W9:                                                                                       

W10:                                                                                                                               
                                                     

W11:                                                                                                                                   
      

W12:                                                 

      (Opportunities) 

O1:                                                          (Country Strategy)                                         
                                           Thailand                                                           
                                                                                                             
                                                                                                             
                           

O2:                                                                                 

O3:                                                                                             

O4:                                                                                                                     
                    

O5:                                                      IMT-GT                                              
                                                             

O6:                                                                                                                           
                                 

O7:                                                                             
O8:                                                                                                           

O9:                                                                               (Agri - Map)

WO Strategy –                
o                                                        
                                                  
                                                      
                                        
o                                                        
                                                  
                                                     
                                

 
 
  



 3. ยุทธศำสตร์ป้องกัน – จังหวัดใช้จุดแข็งที่มีอยู่น าไปก าหนดกลยุทธ์ป้องกันหรือลดทอนอิทธิพลของ
อุปสรรคคุกคามภายนอก 
 
        (Strengths) 
        (Strengths) 
S1:                                                                                            
S2:                                                                                                              -         

                                                             
S3:                                                                                                                

                           
S :                                                                                                                  

                        
S5:                                                                                                                

                                 
S6:                                                                                                               

            
S7:                                                                                                                   

               
S8:                                                                                
S9:                                                 
S10:                                                                                         
S11:                                                                                                              

                                        

          (Threats) 

T1:                                                                                                                
                                                                       

T2:                                                                                                                   
                                              

T3:                                                                                                            
T4:                                                                        
T5:                                                                        
T6:                                                                                             
T7:                                                                                                           

         
T8:                  (Terrorism)                                            

T9:                                                                                                      

ST Strategy –                  
o                                                      
                                                 
                                          
                                             
                                                 
                            

 
 
  



 4. ยุทธศำสตร์แก้วิกฤติ – กลยุทธ์ที่ป้องกันตนเองโดยการลดความอ่อนแอและหลีกเลี่ยงสภาวะคุกคามให้
ได้มากท่ีสุด 
 
        (Weaknesses) 

W1:                                                                                                                                
                                   

W2:                                                                                                                                
                                   

W3:                                                                                                                   
                    

W4:                            (                                                                                     )
W5::                                                                                    
W                                                                                                                    

                                                                      
W7:                                                                         

W8:                                                          
W9:                                                                                       
W10:                                                                                                                               

                                                     
W11:                                                                                                                                   

      
W12:                                                 

          (Threats) 

T1:                                                                                                       
                                                                                

T2:                                                                                                          
                                                       

T3:                                                                                                            

T4:                                                                        
T5:                                                                        
T6:                                                                                             
T7:                                                                                                  

                  
T8:                  (Terrorism)                                            
T9:                                                                                                      

WT Strategy –                    
o                                                 
                                            
                                                 
            
o                                             
                                        
                                            HA)  
o                                                 
                                              
                                                 
                  
o                                                
                                                 
                                                 
                                                 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ได้
เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ถึงแม้พ้ืนที่ป่าชายเลนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่ระดับ
ความอุดมสมบูรณ์กลับลดลงมาก ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการร่วมกัน ที่ส าคัญคือ การขยายตัวของประชากร 
ท าให้มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญคือ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเฉพาะการท านากุ้ง 
การท าเหมืองแร่ การเกษตรกรรม และกิจกรรมอ่ืน การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลนดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศป่าชายเลน หลายประการ เช่น อุณหภูมิน้ าสูงขึ้น ปริมาณธาตุอาหารลดลง ความเค็มเพ่ิมขึ้น น้ าขุ่นข้น 
มีปริมาณสารพิษ ในน้ า เกิดการพังทลายของดิน มีการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณและลักษณะโครงสร้างของพืชและ
สัตว์น้ า ที่ ส าคัญคือมีผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลนและระบบนิเวศอ่ืนในบริเวณชายฝั่ง
และ ใกล้เคียงป่าชายเลน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจและประชาชนและของประเทศโดยรวม และยากที่จะ
ฟ้ืนฟูเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้แม้จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล  

ผังกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง 

         

                

      /    

                  

                   

                     

                

        

            
         

                   

          

          

         

                 

                

             
              

   

          

         

         

              

     /       

           

              

            
          

 

ที่มำ : แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 – 2564  

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่สามารถก้าวทันการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ยกตัวอย่าง เช่น ในขณะที่ปริมาณขยะและน้ าเสียเพ่ิมขึ้นตามระดับการพัฒนาและจ านวนประชากรใน
เขต เมื อ ง  แต่ เ ทศบาล เมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี และ เกาะสมุ ยยั ง ไม่ มี ร ะบบการก า จั ดขยะและน้ า เ สี ย 
ที่เหมาะสม ประชาชนมักจะใช้พ้ืนที่แหล่งน้ า เช่น ล าน้ า เป็นสถานที่ทิ้งขยะ ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมเสียหาย 
ปัญหาเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาขยะ จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างที่ก าจัดขยะ  
ให้แก่ประชาชน หากไม่เร่งด าเนินการปัญหาการสะสมของขยะท าให้ทัศนียภาพและคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมลง      
และจ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกิจกรรมการด าเนินการของส่วนราชการ 
ภาคเอกชน เพ่ือให้การด าเนินการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและ  
สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น การวางเป้าประสงค์การพัฒนาจังหวัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็น 1) ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลักมีสภำพแวดล้อมที่ดี 2) พื้นที่ป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์และมี



สีเขียวเพิ่มขึ้น (ป่ำบก ป่ำชำยเลน)  และ 3) ชุมชนเสี่ยงภัยมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรภัยพิบัติและ 
สำธำรณภัย 

กลยุทธ์การพัฒนามีจุดมุ่งเน้นหลัก ในการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าสมดุล และลดพ้ืนที่ทรัพยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมและยั่งยืนเฝ้าติดตามและแก้ไข
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยแนวร่วมจากองค์กรภาคประชาชน เพ่ือลดการท าลาย
ทรัพยากรทางทะเลและเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการประสาน 
ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือป้องกันความเสียหาย โดยมีลักษณะของการท างานในเชิงรุก 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ มีอาสาสมัครในการเตือนภัยและให้ความรู้เรื่อง 
ภัยธรรมชาติพร้อมทั้งการป้องกัน และการเตรียมรับมือ ให้แก่ชาวบ้านในทุกหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ  
โดยความร่วมมือของภาคีภาคประชาชน 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

แผนงำนและโครงกำร/กิจกรรม 
 แผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณกองทุน
สิ่งแวดล้อม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ โดยสรุปรายละเอียดของแต่ละโครงการ ได้ดังนี้ 
 แผนงำน/โครงกำร เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
 1.1 โครงการจัดการน้ าเสียชุมชนบ่อผุด และชุมชนหัวถนน (เทศบาลนครเกาะสมุย)  

งบประมาณ 865,000,000 บาท (ได้บรรจุโครงการต่อเนื่องภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561)  

   1.2 โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
คลองบอด อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 5,320,000 บาท โดย เทศบาลเมืองนาสาร 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2. โครงการอื่นๆ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  โดย เทศบาล
ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 426,220 บาท 
  2.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะของชุมชนในต าบลท่าเคย  
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 630,050 บาท 
  2.3 โครงการชาวบางเดือนร่วมใจ ลดโลกร้อน ด้วยการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 1,270,850 บาท   
  2.4 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภัยพิบัติ  โดย เทศบาลต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 81,000 บาท 
 คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2560 และ
คณะกรรมการเห็นชอบให้บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
 1.1 โครงการจัดการน้ าเสียชุมชนบ่อผุด และชุมชนหัวถนน (เทศบาลนครเกาะสมุย)  

งบประมาณ 865,000,000 บาท 
2. โครงการอื่นๆ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  โดย เทศบาล
ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 672,320 บาท 
  2.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะของชุมชนในต าบลท่าเคย  
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 643,250 บาท 
   2.3 โครงการชาวบางเดือนร่วมใจ ลดโลกร้อน ด้วยการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 1,270,850 บาท   
  2.4 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภัยพิบัติ  โดย เทศบาลต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 144,800 บาท 



 รวบงบประมาณที่ขอรับการสนับสุนนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนงาน ดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน  รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 865,000,000 บาท 
  2. โครงการอ่ืนๆ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,731,220 บาท 
ดังนั้น รวมงบประมาณทั้ง 2 แผนงาน จ านวนทั้งสิ้น 867,731,220 บาท (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 



บัญชีรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำโครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน  
ประกอบแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด   

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
1) โครงกำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชนบ่อผุด และชุมชนหัวถนน 
 หน่วยงำน : เทศบาลเมืองเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรเอกสำร รูปแบบ 
ตรวจสอบ 

หมำยเหต ุ
มี ไม่มี 

1 แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ.. เอกสารและไฟล์ Word /   
2 แผนแม่บทการบริหารจัดกรน้ าเสีย/ขยะมูลฝอยชุมชน เอกสารและไฟล์ Word /   
3 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ (TOR) เอกสารและไฟล์ Word /   
4 การศึกษาความเหมาะสม (FS) (FS/DD) เอกสารและไฟล์ Word /  อยู่ระหว่างการทบทวนและ

ปรับปรุงใหม่ เนื่องจาก FS/DD 
หมดอายุ 

5 การส ารวจและออกแบบรายละเอียด (DD) 
5.1 แบบแปลนรายละเอียด (แบบพิมพ์เขียว) 
5.2 มาตรฐานการก่อสร้าง 
5.3 รายการประมาณราคาโดยละเอียด 
5.4 คู่มือการด าเนินการและบ ารุงรักษา 

เอกสารและไฟล์ auto 
CAD 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการทบทวนและ
ปรับปรุงใหม่ เนื่องจาก FS/DD 
หมดอายุ 

6 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินก่อสร้างระบบ เอกสาร /   
7 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เอกสาร /   
8 การสมทบงบประมาณ เอกสาร /   
9 การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เอกสาร - - ส าหรับโครงการจัดการขยะมูล

ฝอย 
10 แผนการบริหารจัดการโครงการ 

10.1 แผนงานการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบ 
10.2 แผนงบประมาณการเดินระบบและบ ารุงรักษา 
10.3 แผนการจัดการโครงสร้างองค์กรและบุคลากร 
10.4 แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
10.5 แผนการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เอกสารและไฟล์ Word  
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

  

11 งบประมาณประจ าปี ย้อนหลัง 3 ปี 
11.1 งบประมาณรายได้-รายจ่าย 
11.2 เงินสะสม ของ อปท. 
11.3 สถานการณ์คลัง ของ อปท. 

เอกสารและไฟล์ excel  
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 

 

12 เทศบัญญัติค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย/ก าจัดขยะมูลฝอย เอกสาร /  จัดเตรียมร่างฯ แล้ว 
13 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) หรือ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 
(IEE) รวมท้ังผลการพิจารณา IEE/EIA ของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) 

เอกสารและไฟล์ Word - -  - ดูประกาศ ทส. เรื่องพื้นท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการเตาเผาขยะท่ีมีระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้า > 10 เมกะวัตต์ 

14 รายงานผลการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบ เอกสารและไฟล์ Word - - ส าหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
15 เอกสารการจัดเก็บค่าบริการและการส่งเงินคืนกองทุน

สิ่งแวดล้อม 
เอกสาร - - ส าหรับโครงการจะขอหรือเคยได้รับการ

สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 



 

ตำรำงท่ี 4.1 รายละเอียดประกอบการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 แผนงำน/โครงกำร เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 1. ประเภทโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน้ าเสยีชุมชน  ตามล าดับความส าคัญ ดังนี ้

แผนงำน/
โครงกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ. (บำท) 
วงเงินรวม 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมำณ (บำท) 
ลักษณะ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2559 2560 2561 2562 

งปม. 
แผ่นดิน 

งปม. 
อปท. 

งปม. 
จังหวัด 

งปม. อ่ืนๆ 
ต่อ 

เนื่อง 
ใหม ่

แผนกำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชำชนทุกระดับ 
1. โครงการจัดการ
น้ าเสียชุมชนบ่อผุด 
และชุมชนหัวถนน 

865,000,000 
(ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบฯ จาก

กองทุน
สิ่งแวดล้อม) 

865,000,000 
(ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบฯ จาก

กองทุน
สิ่งแวดล้อม) 

865,000,000 
(ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบฯ จาก

กองทุน
สิ่งแวดล้อม) 

865,000,000 
 

865,000,000 ทน. 
เกาะสมุย 

 

       1. สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนงานก่อสร้าง
ภายในก าหนด  
 2. ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการบ าบัด    
น้ าเสีย และการบริหาร
จัดการเก็บค่าบริการ
บ าบัด น้ าเสีย 

2. โครงการ
ก่อสร้างบ่อบ าบัด
น้ าเสียแบบบึง
ประดิษฐ์ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองบอด 

- - - 5,320,000 5,320,000 ทม. 
นาสาร 

        1.น้ าเสียจากชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองนาสาร
ได้รับการบ าบัด 
  2. คุณภาพน้ าทิ้งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 



 

ตำรำงท่ี 4.2 รายละเอียดประกอบการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 แผนงำน/โครงกำร เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 2. ประเภทโครงการอื่นๆ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

แผนงำน/โครงกำร 

วงเงิน 
งบประมำณ 
พ.ศ.2562 

(บำท) 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมำณ (บำท) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ 

งบกองทุน 
สิ่งแวดล้อม ท้องถ่ินสมทบ 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง 

426,220 ทต.เวียง    ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
   - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง  
   - กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
   - มีฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ การจัดการขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

แผนงำนที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
   ๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
   ๑.๒ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
   ๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง 
แผนงำนท่ี ๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะทั่ วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ 
สถาบันการศึกษา/โรงเรียน 
   ๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ 
 - ก าหนดจุดคัดแยกขยะอินทรีย์ 
 - จัดหาสถานที่ท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพของชุมชน 
 - ก าหนดวันรวบรวมขยะอินทรีย์  
 - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่องและรวบรวม ณ จุดต่างๆที่ตกลงไว้ 
   ๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล 
 - ประชุมหมู่บ้านหาข้อตกลงร่วมกัน ในการคัดแยกขยะ
รีไซเคิล 
 - จัดต้ังธนาคารขยะในโรงเรียน 1 โรงเรียน และ 1 
ชุมชน 
 - โครงการขยะแลกไข่ 
 - ประสานร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลมาซื้อขยะ 
 - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่องและรวบรวม ณ จุดต่างๆที่ตกลงไว้ 
   ๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย 
 - ก าหนดจุดรวบรวมขยะอันตราย 
 - จัดท าบ่อซีเคียว 
 - เทศบาลต าบลเวียงพร้อมคณะกรรมการรวบรวมขยะ
อันตรายไปส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด                     สุราษฎร์
ธานี 
   ๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป 



 

แผนงำน/โครงกำร 

วงเงิน 
งบประมำณ 
พ.ศ.2562 

(บำท) 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมำณ (บำท) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ 

งบกองทุน 
สิ่งแวดล้อม ท้องถ่ินสมทบ 

 - ก าหนดวันรณรงค์เก็บขยะทั่วไป 
 - ให้ท าบ่อฝังกลบขยะ 
แผนงำนท่ี ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เกบ็รวบรวม บ าบัด หรือ
ก าจัด หรือน าไปใช้ประโยชน์) 
   ๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ 
 - รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบในการคัดแยกขยะอินทรีย์ 
 - คัดแยกขยะอินทรีย์เป็น 3 ประเภท  
 - จัดหาคนรวบรวมขยะอินทรีย์ไปไว้ ณ จุดท าปุ๋ยหมัก 
จ านวน 3 จุด 
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมัก
ชีวภาพ 
 - จัดหาบรรจุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์  หาตลาด เพื่อ
จ าหน่ายปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
   ๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล 
 - จัดต้ังธนาคารขยะ 
 - จัดอบรมอาชีพเสริม “ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล” 
 - ก าหนดวันให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และ ผู้รับซื้อขยะ ให้มี
การซื้อขายขยะรีไซเคิล ในวันประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
 - จัดหาผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล 
   ๓.๓ การจัดการขยะอันตราย 
 - จัดหาสถานที่และภาชนะ เก็บรวบรวมขยะอันตราย 
 - ก าหนดวันรวบรวมขยะอันตราย 
 - ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด      สุ
ราษฎร์ธานี ถึงแนวทางการรับรวบรวมขยะอันตรายเพื่อส่งไปท าลาย
ต่อไป 
   ๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากพลาสติก โฟม และ
รณรงค์ให้ลดการใช้ ถึงพลาสติก โฟม ตามหมู่บ้าน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ 
 - ปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนให้รักษาสิ่งแวดล้อม โดย 
ให้ความรู้ตามหมู่บ้าน สถานศึกษา สถานประกอบการ จัดให้กิจกรรม
วันงดใช้ถุงพลาสติกประจ าหมู่บ้าน 
 - จัดการขยะทั่วไปที่ตกค้างในชุมชนโดยการให้ขุดหลุม
ฝังกลบแต่ละครัวเรือน 
 - จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าอยู่  



 

แผนงำน/โครงกำร 

วงเงิน 
งบประมำณ 
พ.ศ.2562 

(บำท) 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมำณ (บำท) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ 

งบกองทุน 
สิ่งแวดล้อม ท้องถ่ินสมทบ 

 - จัดกิจกรรมประกวดครัวเรือนต้นแบบ “ครัวเรือน
สะอาด ปราศจากมูลฝอย” 
แผนงำนที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน 
   ๔.๑ การติดตาม ประเมินผล 
   ๔.๒ การถอดบทเรียน  สรุปผล และการจัดท ารายงาน 

2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการขยะของชุมชนใน
ต าบลท่าเคย 

630,050 อบต.ท่าเคย    ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
   - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง  
   - กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
   - มีฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ การจัดการขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

แผนงำนที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
   ๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
   ๑.๒ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
   ๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง 
แผนงำนท่ี ๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะทั่ วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ 
สถาบันการศึกษา/โรงเรียน 
   ๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ 
   ๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล 
   ๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย 
   ๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป 
ซึ่งมีการด าเนินการด าเนินการคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ครัวเรือนต้นแบบหมู่ 1 - 11 คัดแยกขยะในครัวเรือน 
โดยอบต.มอบถังขยะและอุปกรณ์การคัดแยกให้ครัวเรือนต้นแบบ
ด าเนินการ 
 2. โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้นักเรียนคัดแยก
ขยะแต่ละประเภทโดยจัดเก็บขยะและคัดแยกไว้ บริเวณ ที่จัดไว้ของ
โรงเรียนคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท  
แผนงำนที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บ าบัด หรือ
ก าจัด หรือน าไปใช้ประโยชน์) 
   ๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ 
 - ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายด าเนินการจัดการขยะ โดยการท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ าหมัก เป็นต้น 
   ๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล 
 - จัดท าที่คัดแยกขยะรีไซเคิล ตามจุดที่ด าเนินการและ
จัดหาผู้รับซื้อ 
   ๓.๓ การจัดการขยะอันตราย 
 - รวบรวมขยะอันตรายจากการคัดแยกมาเก็บไว้ที่ศาลา
ประชุมหมู่บ้านและน าส่งให้องค์การบริหาร   ส่วนต าบลท่าเคย 
   ๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป 
 - น าขยะทั่วไปด าเนินการเผาหรือฝังกลบ 



 

แผนงำน/โครงกำร 

วงเงิน 
งบประมำณ 
พ.ศ.2562 

(บำท) 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมำณ (บำท) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ 

งบกองทุน 
สิ่งแวดล้อม ท้องถ่ินสมทบ 

แผนงำนที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน 
   ๔.๑ การติดตาม ประเมินผล 
   ๔.๒ การถอดบทเรียน  สรุปผล และการจัดท ารายงาน 

3. โครงการชาวบางเดือนร่วมใจ                 
ลดโลกร้อน ด้วยการจัดการขยะ             
อย่างยั่งยืน 

1,270,850 อบต.บางเดือน    ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จของโครงกำรในภำพรวมท้ังโครงกำร 
   - ชุมชนมีองค์ความรู้ในการการจัดการและแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการจัดการขยะใน
พื้นที่  
   - เยาวชนและชุมชนมีความตระหนักเรื่องปัญหาขยะ  
   - มีฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะในต าบลบางเดือน  
   - เพื่อให้เกิดรูปธรรม และความย่ังยืนของโครงการ 
   - มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภท และและสามารถลด
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการน าขยะไป
ใช้ประโยชน์ 
   - มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
และการจัดการขยะในพื้นที่ 

แผนงำนท่ี ๑ สร้างองค์ความรู้ในการจัดการและแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการจัดการขยะในพื้นที่ 
 - กิจกรรมอบรม ให้ความรู้แก่ชุมชน ในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการจัดการขยะ 
แผนงำนที ่๒ สร้างความตระหนักเรื่องปัญหาขยะแก่เยาวชนในพื้นที่ 
 - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในโรงเรียน 
 - กิจกรรมค่ายเยาวชนลดโลกร้อน ด้วยการจัดการขยะ 
 - กิจกรรมประกวดเล่านิทาน ประกอบภาพส าหรับเด็ก 
แผนงำนท่ี 3  สร้างความรู้  ความเข้าใจ และการตระหนัก ถึง
ความส าคัญของโครงการให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดือน และผู้น าชุมชนในต าบลบางเดือน 
 - กิจกรรมอบรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และการ
ตระหนักถึงความส าคัญของโครงการ 
 - กิจกรรมสร้างกฎกติกาชุมชน 
แผนงำนที่ 4 จัดท าฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะในต าบลบางเดือน 
 - กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบส ารวจ
ปริมาณขยะ 
 - กิจกรรมจัดท าข้อมูลแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย และ
เส้นทางขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
แผนงำนที่ 5 การสร้างความย่ังยืน 
 - กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 - กิจกรรมถอดบทเรียน 
แผนงำนที่ 6 ด าเนินการคัดแยกขยะ 4 ประเภท และค านวณปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกจากการลดปริมาณขยะในพื้นที่ 
 - กิจกรรมส ารวจปริมาณขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ ใน
ชุมชน 
 - กิจกรรมส ารวจปริมาณขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ ใน
โรงเรียน 
แผนงำนท่ี 7  จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ และการจัดการขยะในพื้นที่ 
 - กิจกรรมจัดท าศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน 
 - กิจกรรมจัดท าศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน 

4. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภัย
พิบัติ 

81,000 ทต.พรุพี    *ไม่ปรากฏในรายละเอียดโครงการ 1. ก าหนดพื้นที่  
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 - ก าหนดพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติและพื้นที่เตรียมความ
พร้อมคัดเลือกอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมโครงการ 
2. ประชุมภาคีความร่วมมือ  
 - จัดประชุมภาคีความร่วมมือเพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินโครงการร่วมกันระหว่าง ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลพรุพี ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์
ธานี และชมรมนักวิทยุสมัครเล่นช่องช้างสัมพันธ์ เพื่อก าหนดกรอบ
ด้านการจัดการภัยพิบัติ 
3. จัดฝึกอบรม  
 - จัดอบรมฝึกทักษะในการพึ่งพาตนเองในการป้องกัน 
เตือนภัยและฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทั้ง
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมในยามเกิดภาวะวิกฤติ 
 - ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนหลักสูตรการ
ป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟู ชุมชนในภาวะวิกฤต 
 - ผู้เข้าอบรมก าหนดแผนยุทธศาสตร์* ในการขับเคลื่อน
และจัดต้ังเครือข่ายในระดับพื้นที่ชุมชน (ต าบล) โดยใช้บริบทของพื้นที่
เป็นตัวก าหนด 
๔. ลงพื้นที่ขยายผลสร้างเครือข่าย จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ข้อมูล
ภาคประชาชน  
 - เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะสามารถกลับไปเป็นแกน
น าในการจัดต้ังและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและเป็นตัวอย่าง
ความส าเร็จด้านการพึ่งตนเองพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
เตือนภัยพิบัติ            และขยายผลแตกตัวไปยังพื้นที่รอบๆจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการ ป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟู ชุมชนในภาวะวิกฤตเชื่อม
เครือข่ายในระดับต าบล 
๕. ส่งเสริมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์  
 - เสริมหนุนความพร้อมด้านเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
วิเคราะห์สภาพดิน ฟ้า อากาศ เพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยในชุมชน และ
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฐานเรียนรู้ 
๖. สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
 - ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งยั่งยืนโดยการจัด ปฏิบัติการฟื้นฟูป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟู 
ชุมชนในภาวะวิกฤต เผยแพร่น าเสนอข้อมูลปฏิบัติการ แก่กลุ่มคนที่
สนใจ 



 

 

ตำรำงท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์และพิจารณาโครงการ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดท าและตดิตามประเมินผลแผนปฏิบตักิารเพื่อการจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดพิจารณาใหค้วามเห็น
ส าหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รายโครงการ) ดังนี ้
 แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 1. ประเภทโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน้ าเสยีชุมชน  ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

 1) โครงกำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชนบ่อผุด และชุมชนหัวถนน (เทศบำลนครเกำะสมุย)  งบประมำณ 865,000,000 บำท 
สรุปสำระส ำคัญโครงกำร กำรประเมินควำมพร้อม ควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
    1.1 สภาพพื้นที่ 
          เทศบาลเมืองเกาะสมุยมีพ้ืนที่ 252 ตร.กม. พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นที่ราบล้อมรอบภูเขา 
    1.2 ประชากร 
          จ านวนประชากรทั้งสิ้น 53,990 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2552) และมีประชากรแฝง
ประมาณสองเท่าของประชากรตามทะเบียนราษฎร 
    1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
          โครงสร้างทางเศรษฐกิจในเกาะสมุยประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรมเป็นสาขาหลัก 
รองลงมา คือ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการค้าและบริการ และสาขาอุตสาหกรรม ตามล าดับ 

2. สถำนกำรณ์ปัญหำ 
          มีอัตราการขยายตัวของชุมชนเมือง การสร้างที่พักอาศัย โรงแรม ที่พักตากอากาศเพิ่มข้ึน  
ส่งผลให้เกาะสมุยมีปัญหาน้ าเสียเพิ่มมากข้ึน  ท าให้มีการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านต่างๆ ตามมา เช่น การแพร่กระจายของเชื้อโรค การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกต่อแหล่งน้ า 
ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาระยะยาว 

3. กำรด ำเนินงำน ในปัจจุบัน 
    -  

4. สำระส ำคัญของโครงกำรท่ีเสนอขอรับกำรสนับสนุน 
    4.1 วัตถุประสงค์เป้าหมาย 
  เพื่อแก้ปัญหาน้ าเสียภายในเทศบาลเมืองเกาะสมุยในพื้นที่ที่ระบบบ าบัดน้ าเสียครอบคลุม
ไม่ถึง และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองเพิ่มมากข้ึนในอนาคตในพื้นที่ชุมชนแม่น้ า 
ชุมชนบ่อผุด และชุมชนหัวถนน 
 4.2 แผนการด าเนินการ 
  การก่อสร้างระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนบ่อผุด และชุมชนหัวถนน ใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณ 25 เดือน ดังนี้ 
     1) การก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสีย ใช้เวลาประมาณ 14 เดือน (เดือนที่ 1-14) 
     2) การก่อสร้างบ่อดักน้ าเสีย สถานีสูบน้ าเสีย ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12 เดือน 
(เดือนที่ 13-24) 

*มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรตำมหลักเบื้องต้น* 
 - ทน.เกาะสมุย ได้ท าเรื่องของบประมาณผ่านไปยังยังส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกติดปัญหาเรื่องพื้นที่จุด
รวบรวมน้ าเสียซึ่งพื้นที่ติดทางหลวง ซึ่งทาง ทน.เกาะสมุย ได้ด าเนินการท าหนังสือขออนุญาต
ไปยังกรมทางหลวง และได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครั้งที่ 2 เรื่อง
การเซ็นแบบที่รับรองที่ได้ออกแบบไป ซึ่งทาง สผ. ได้ให้ความเห็นว่า ผู้เซ็นแบบได้จะต้องอยู่
ในระดับสามัญ แต่ตอนที่ทาง ทน.เกาะสมุย ได้เซ็นแบบอยู่ระในระดับภาคี หลังจากนั้นเลยได้
ท าหนังสือมายังจังหวัดเพื่อขอเสนอเข้าบรรจุในแผนอีก ความคืบหน้าโครงการ ณ เวลานี้ 
FS/DD อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงใหม่ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ มีรายละเอียดพร้อม
ที่จะด าเนินการ 
 
 

 - ข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนการ
พิจารณาของกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้คงอยู่แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรอการ
พิจารณาของกองทุนต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ ภาคผนวก) 



 

 

สรุปสำระส ำคัญโครงกำร กำรประเมินควำมพร้อม ควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 
     3) การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 20 เดือน (เดือนที่ 
3-22) 
     4) การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรกลของโรงบ าบัดน้ าเสีย ใช้เวลาจัดหาประมาณ 8 
เดือน (เดือนที่ 17-24) 
     5) การทดสอบเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและการฝึกอบรม 1 เดือนของชุมชนบ่อผุด 
และชุมชนหัวถนน 
     6) การตรวจสอบติดตาม และประเมินผลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 4.3 พื้นที่ด าเนินการ/ร้อยละของพื้นที่ให้บริการ 
          1) ทางหลวงหมายเลข 4169 ที่ซอย Platinum ถนนบริเวณตลาดสดบ่อผุด 
และซอยเขาพระศูนย์ลงเก่า ครอบคลุมพ้ืนที่จ านวน 2.9 ตร.กม. 
          2) ทางหลวงหมายเลข 4169 บริเวณตลาดหัวถนน และซอยต่างๆ ในชุมชนมุสลิม 
ครอบคลุมพ้ืนที่จ านวน 2.8 ตร.กม. 
 4.4 แหล่งงบประมาณ/ระยะเวลาก่อสร้าง/วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 วงเงินก่อสร้าง รวม  882.97 ล้านบาท  ค่าจ้างที่ปรึกษา  30.90 ล้านบาท  รวมทั้งสิ้น  
913.87 ล้านบาท  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 794.67 ล้านบาท  
ท้องถ่ินสมทบ 88.30 ล้านบาท  ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 25 เดือน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตำรำงท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์และพิจารณาโครงการ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดท าและตดิตามประเมินผลแผนปฏิบตักิารเพื่อการจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดพิจารณาใหค้วามเห็น
ส าหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รายโครงการ) ดังนี ้
 2. แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 2.2 ประเภทโครงการอื่นๆ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามล าดับความส าคญั ดังนี้ 

สรุปสำระส ำคัญโครงกำร กำรประเมินควำมพร้อม ควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะท่ีต้นทำง 
 ผู้รับผิดชอบ 
 - เทศบาลต าบลเวียง 

 งบประมำณ 
 - งบประมาณ 672,320 บาท (งบกองทุนสิ่งแวดล้อม) 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ 
 ๒. ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชนเป้าหมาย 
 ๓. ให้มีชุมชน/กลุ่มเป้าหมายน าร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
 ๔. ให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนก่อน
เริ่มด าเนินโครงการ 

* มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร 
(เทศบาลได้มีการปรับรายละเอียดบางส่วน พร้อมแก้ไขวงเงินจาก 426,220 
บาท เป็น 672,320 บาท) 

เห็นชอบให้บรรจุโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรฯ  
ในระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 - ขอให้ปรับรายละเอียดบางส่วน เช่น วงเงินที่จะขอ อาจจะปรับ
เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นงบไม่เกิน 5 ล้าน และสามารถด าเนินการได้ใน 3 
ปี 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรจัดกำรขยะของชุมชนในต ำบลท่ำเคย 
 ผู้รับผิดชอบ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย 

 งบประมำณ 
 - งบประมาณ 643,250 บาท (งบกองทุนสิ่งแวดล้อม) 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา สถานประกอบการ ฯลฯ 
    ๒. ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่
ต าบลมะขามเต้ีย 
    ๓. ให้มีครัวเรือนน าร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ  
    ๔. ให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนก่อน
เริ่มด าเนินโครงการ 
 

* มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร 
(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคยได้มีการปรับรายละเอียดบางส่วน พร้อมแก้ไข
วงเงินจาก 630,050 บาท เป็น 643,250 บาท) 

เห็นชอบให้บรรจุโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรฯ  
ในระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 - เป็นโครงการที่ทาง อบต.ท่าเคย เคยได้รับประมาณจัดสรรใน
โครงการขยะต้นทางอยู่แล้ว อยากฝากให้พื้นที่ที่จะด าเนินการสามารถท า
กิจกรรมที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยอาจจะขยายไปยังท้องถ่ิน
ใกล้เคียง 

3. โครงกำรชำวบำงเดือนร่วมใจ ลดโลกร้อน ด้วยกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน 
 ผู้รับผิดชอบ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน 

 งบประมำณ 

* มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร 
(ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนต าบล                 บางเดือน ว่า
สามารถด าเนินการได้ทันในปีเดียว) 

เห็นชอบให้บรรจุโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรฯ  
ในระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 - ขอให้ปรับแผนกิจกรรมให้ด าเนินการ 2 ปี ถ้าปรับได้  
 



 

 

สรุปสำระส ำคัญโครงกำร กำรประเมินควำมพร้อม ควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 
 - งบประมาณ 1,270,850 บาท (งบกองทุนสิ่งแวดล้อม) 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในการจัดการและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการจัดการ
ขยะ แก่เยาวชน และชุมชนในพื้นที่ 
 2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะในต าบลบางเดือน 
  3. เพื่อให้เกิดรูปธรรม และความย่ังยืนของโครงการ 
 
4. โครงกำรชำวพรุพีร่วมใจ ต้ำนภัยธรรมชำติ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 - เทศบาลต าบลพรุพี 

 งบประมำณ 
 - งบประมาณ 144,800 บาท (งบกองทุนสิ่งแวดล้อม) 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๒. เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรป่าไม้ ในท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม 
 ๓. เพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

* มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร 
(เทศบาลได้มีการปรับรายละเอียดบางส่วน พร้อมเปลี่ยนชื่อโครงการจาก 
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภัยพิบัติ เป็นโครงการชาวพรุพีร่วมใจ ต้านภัย
ธรรมชาติ พร้อมแก้ไขวงเงินจาก 81,000 บาท เป็น 144,800 บาท) 

เห็นชอบให้บรรจุโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรฯ  
ในระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 - ให้เทศบาลไปปรับรายละเอียดโครงการให้เข้ากับกรอบการของ
บกองทุนสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงการเป็นลักษณะของการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมากกว่า 
 - ให้ปรับวงเงินงบประมาณใหม่ 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
รายงานการประชุมแผนปฏบัิติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในระดับจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น 5) 
**************************************** 

ผู้มาประชุม 
 1. นายศุภวัช  ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประธาน 
 2. นายอภิชัย  เชียร์ศิริกุล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
 3. นายยงยุทธ  พณิตอังกูร ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
 4. นายชุมพล  ขวัญนาค แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 5. น.ส.พัชลินทร์  ยี่หวา แทน ผู้อ านวยการบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 4 
 6. นายวรวิทย์  หยูด า แทน ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 
 7. นายสัมพันธ์  นาคบ ารุง แทน นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 8. น.ส.สุภาพร  ดวงเพชรรัตน์ แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 9. นายกัมปนาท  บุญสา แทน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
 10. นายรวิสุด  แสงจันทร์ แทน นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 
 11. นายอุทัย  ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 12. นายสมบัติ  สุวรรณี แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 13. นายเชิงชาย  สร้อยพานิช แทน นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม 
 14. น.ส.ธันยาภรณ์  เดมีย์กุล แทน นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร 
 15. นายประเดิม  อุทธยานมณี แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 
  และชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร 
 16. นายสุรเชษฐ  เรืองศรี แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 
 17. นายประวีณ  จุลภักดี ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 18. น.ส.นิภาพรรณ  ศรีฟ้า ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม 
  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 
 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3. นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก 
 4. ผู้อ านวยการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 5. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  เหล่าดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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 6. ผศ.ดร.สมทิพย์  ด่านธีรวนชิ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 7. ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 
 4. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 6 ตรัง 
 5. นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางทิพวรรณ  เดชมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย 
 2. นางรัตน์สุดา  เพชรย้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลเวียง 
 3. นายภาณุพงศ์  สุดคง ประธานเด็กและเยาวชน  เทศบาลต าบลพรุพี 
 4. นายสายัณห์  ชัยเมือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลพรุพี 
 5. น.ส.ขจีพรรณ  บุญญานุวงศ์ พนักงานจ้างเหมา  เทศบาลเมืองนาสาร 
 6. น.ส.อติมา  ขาวสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
 7. นายจักรพงษ์  คงช่วย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 8. น.ส.พัชรี  ศิริพรหม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 9. น.ส.เอมิกา  แช่มศรีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 10. นายนิธิ  สดุวิไล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
                                                               ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
    
เริ่มประชุมเวลา 13.30น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   ท่านประธานเปิดที่ประชุม  นายศุภวัชร  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ท่านประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดภารกิจประชุม
ของส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมอบให้ให้กระผม นายศุภวัชร ศักดา  รองผู้ว่ารากชารจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แทน และขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขาได้ด าเนินการชี้แจงรายละเอียด
การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวน าเสนอท่ีประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องเพื่อทราบ   
    ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    แจ้งรายละเอียดโดยสรุปตามวาระท่ี 2.1 – 2.3 
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    2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ 
ที่ 1005.3/ว1144  ลงวันที่ 30 มกราคม 2560  
                   2.2 ขั้นตอนการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    2.3 ค าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1373/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัด                                   
สุราษฎร์ธาน ี
            ตามที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งหนังสือถึงท้องถิ่นทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
นายอ าเภอในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้ช่วยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนและจัดส่งให้แก่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด                  
สุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบเบื้องต้น พร้อมกับจัดท ารายละเอียดเพ่ือส่งให้กับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประกอบการพิจารณาต่อไป ตามขั้นตอนการพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ  ในระดับจังหวัด เพ่ือ
จังหวัดจะได้ด าเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ไปยังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ทันภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ต่อไปนั้น  โดยจะให้ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เสนอโครงการเพ่ือบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้น าเสนอและชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาในวาระเรื่องพิจารณา ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนือง 
    ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    3.1 ติดตามผลการด าเนินการโครงการจัดการน้ าเสียชุมชนบ่อผุด ชุมชนหัวถนน และ
ชุมชนแม่น้ า (เทศบาลนครเกาะสมุย) งบประมาณ 865,000,000 บาท  เป็นโครงการที่บรรจุเข้าในแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จึงขอให้เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดถัดไป 
    ผู้แทนจากเทศบาลนครเกาะสมุย 
    เทศบาลนครเกาะสมุย ได้ขอโครงการจัดการน้ าเสียชุมชนบ่อผุด ชุมชนหัวถนน และ
ชุมชนแม่น้ า วงเงินงบประมาณ 865,000,000 บาท โดยเริ่มต้นจะจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียบ่อผุด และชุมชนหัวถนน ซึ่งแต่ละชุมชนมีการบ าบัดขนาด 2,500 ลบ.ม./วัน  เดิมทีเทศบาล
นครเกาะสมุยมีระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหน้าทอน ชุมชนเววง และชุมชนละไม  โดยระบบบ าบัด
ที่ชุมชนหน้าทอน มีประสิทธิภาพในการบ าบัดที่ 2,400 ลบ.ม./วัน  ชุมชนเววง มีประสิทธิภาพในการบ าบัดที่ 
6,000 ลบ.ม./วัน และชุมชนละไม มีประสิทธิภาพในการบ าบัดที่ 8,600 ลบ.ม./วัน และยังมี cluster ขนาดเล็ก      
. 
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อีก 3 ตัว บริเวณรอบพรุเววง มีประสิทธิภาพในการบ าบัดที่ cluster ละ 1,000 ลบ.ม./วัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ
การบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่เกาะสมุย เนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นภูเขา ท าให้น้ าเสียที่ถูกปล่อย
ออกมาแต่ละชุมชนในพื้นที่เกาะสมุย ไม่สามารถไหลมารวมที่เดียวกันได้ ก็เลยประเมินชุมชนที่มีความเสี่ยงในเรื่อง
การเกิดน้ าเสีย ซึ่งได้แก่ ชุมชนหัวถนน และชุมชนบ่อผุด โดยชุมชนหัวถนน เป็นชุมชนตลาดเก่า และเป็นพ้ืนที่ที่มี
ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน น้ าเสียที่ถูกปล่อยจากครัวเรือนได้ส่งผล
กับล าคลองในพ้ืนที่แล้ว  ส่วนชุมชนบ่อผุด เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่น้ าเสียจะลงสู่บริเวณ fisherman village ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย 
    โดยที่ผ่านมา เทศบาลนครเกาะสมุย ได้ด าเนินการของบประมาณผ่านกองทุน
สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด แต่สืบเนื่องจากตอนนี้ FS/DD ที่ทางเทศบาลได้ท าการศึกษาไว้หมดอายุลง ซึ่งตอนนี้ได้ผู้
รับจ้างที่จะมาทบทวนและปรับปรุง FS/DD แล้ว และได้ท าการเปิดซองเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา 
โดยจะใช้เวลาประมาณ 180 วัน ในการด าเนินการตรงนี้ต่อไป 
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    พ้ืนที่ด าเนินการตรงนี้เป็นเขตพ้ืนที่ของทางหลวง หรือของใคร? 
    ผู้แทนจากเทศบาลนครเกาะสมุย 
    เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งทางเทศบาลได้ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด                        
สุราษฎร์ธานี ตามมาตรา 9 เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้ได้คราวละ 5 ปี 
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    ฝากเรื่องที่ดิน ก าชับให้เทศบาลนครเกาะสมุย ดูรายละเอียดให้เรียบร้อย เนื่องจาก
โครงการส่วนใหญ่จะมีปัญหาการขออนุญาตใช้ที่ดินอยู่บ่อยครั้ง 
    ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
    อันนี้เป็นโครงการเดิมที่ทางเทศบาลนครเกาะสมุย ได้เคยขอไว้ซึ่งอยู่ที่กองทุนอยู่แล้ว 
และก็เป็นการตอบกลับไปกลับมาระหว่าง สผ. และเทศบาลมาโดยตลอด โดยทางส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 14 
ก็ได้ติดตามว่าท าไมโครงการยังค้างอยู่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งทางส่วนกลางแจ้ งว่าเทศบาลขอถอน
โครงการออกวาระพิจารณา จึงจะขอฝากเทศบาลนครเกาะสมุย ติดต่อและประสานกับ สผ. ว่าเรื่องกระบวนเป็น
อย่างไร 
    ผู้ช่วยฝ่ายเลขาฯ (ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) 
    เดิมที่ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนฯ อยู่ทุกปี และได้น าโครงการของเทศบาลนคร
เกาะสมุย เข้าพิจารณาและติดตามความคืบหน้าและบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มาโดยตลอด ซึ่งก็
ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมา 2 – 3 ปี เนื่องจาก เอกสารไม่ครบบ้าง ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบ้าง แต่ทาง
ส านักงานฯ ก็บรรจุไว้ในแผนให้ตลอด ซึ่งทาง สผ. เอง ก็ได้ประสานโดยตรงกับเทศบาลโดยไม่ได้ผ่านทาง ทสจ. 
ได้รับทราบเลย แต่ทางส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบรายละเอียดตรงนี้ ซึ่ง ทสจ.
เองจะไม่รับทราบความคืบหน้าในการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดจนกว่าทางเทศบาลจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณ สผ. จึงจะแจ้งให้ ทสจ. ไปด าเนินการติดตามโครงการที่รับงบตรงนี้ 
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    ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
    จริงๆ โครงการนี้มันอนุมัติไปตั้งแต่ 2 – 3 ปีที่แล้ว แต่มีประเด็นที่ทาง สผ. จะให้ท า EIA 
แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้เสนออนุมัติก่อนที่จะประกาศพ้ืนที่คุ้มครอง ปี 2557 ทาง สผ. เลยยอมให้
โครงการนี้ด าเนินการต่อไปได้ ตรงนี้ฝากเทศบาลประสานกับ สผ. ด้วย 
    ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นระบบ IS โดยจะมีการ
ใช้เครื่องจักร ซึ่งน่าจะเกิน 5 แรงม้า ซึ่งค่านิยามของอุตสาหกรรมก็อยากให้พิจาณาในส่วนดังกล่าวด้วย 
    ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
    ระบบบ าบัดน้ าเสียในส่วนนี้ จริงๆ แล้วต้องขออนุญาต ซึ่งการขออนุญาตไม่น่าจะมี
ปัญหา เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นระบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานอยู่แล้ว ก็คาดว่าไม่มีปัญหา 
 
มติที่ประชุม   รับทราบความก้าวหน้าและฝากให้เทศบาลทบทวนรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยให้
ประสานความคืบหน้าโครงการจาก สผ. ให้เรียบร้อย และให้โครงการดังกล่าวยังคงอยู่ในแผนต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและมีความประสงค์จะเสนอขอรับการสนับสนุน   
งบประมาณแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งมายังส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทั้งหมด 5 โครงการ  โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณแผนงาน/โครงการดังกล่าว เข้ามาชี้แจ้งและให้รายละเอียดเพ่ิมเติมแก่คณะกรรมฯ                       
เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นแผนงานและโครงการ ดังนี้ 
    4.1 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
    1) โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองบอด อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย เทศบาลเมืองนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 5,320,000 บาท  เชิญผู้แทนจากเทศบาลเมืองนาสารชี้แจง 
   ผู้แทนจากเทศบาลเมืองนาสาร 
   เทศบาลเมืองนาสาร มีโครงการที่เสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองบอด อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ก่อนน าเสนอโครงการดังกล่าวขอชี้แจงความเป็นมาของระบบบ าบัดน้ าเสียเดิมของเทศบาล
เมืองนาสาร ซึ่งได้มีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2549 เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึ งประดิษฐ์ ที่ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,196,153.92 บาท จาก สผ. ประสิทธิภาพในการบ าบัดจะอยู่ที่ 60 ลบ.ม./วัน หลังจากการก่อสร้างเสร็จ                           
. 
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ก็ได้มีการด าเนินระบบได้ดีมาโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ.2556 เครื่องสูบน้ าซึ่งอยู่บริเวณหัวสูบมีการเสียบ่อย 
ทางผู้บริหารของเทศบาลเลยขอปรับปรุงระบบ จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์เป็นบ่อผึ่ง หลังจาก
ปรับปรุง ทางส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ก็ได้เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง ปรากฏว่ามีค่าเกินมาตรฐานของการ
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมจากชุมชน จึงเป็นที่มาของโครงการที่จะเสนอของบประมาณ
ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อแก้ไขน้ าเสียชุมชน ให้ได้รับการบ าบัดน้ าเสียชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง 
  2. เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองบอด และริมคลองววาง 
  3. เพื่อสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นปอดของเมืองนาสาร 
  4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองนาสาร 
  5. เพ่ือเป็นสถานที่สร้างการเรียนรู้ การท ากิจกรรม การออกก าลังกายร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชน 
ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบึงประดิษฐ์ จ านวน 6 บ่อ และในส่วนของการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบ ซึ่งการก่อสร้างบึงประดิษฐ์เป็นการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ต่อ
จากพ้ืนที่บ่อบ าบัดน้ าเสียเดิม จะเป็นเฟสที่ 2 ของการก่อสร้างที่เขียวขอเข้ามา ระยะทางในการก่อสร้างประมาณ 
321 เมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการ
ด าเนินการท า FS/DD จะเป็นกระบวนการที่จะด าเนินการหลังจากการขออนุญาตพ้ืนที่เรียบร้อยต่อไป 
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    พ้ืนที่ด าเนินการตรงนี้เป็นอะไรที่ขออนุญาตใช้ที่ดินจากส านักงานที่ดินจังหวัด? 
   ผู้แทนจากเทศบาลเมืองนาสาร 
    เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    ฝากเทศบาลดูรายละเอียดเรื่องที่ดินให้ดี ค่อนข้างจะเป็นห่วงในการเรื่องของที่ดินเป็น
พิเศษ เพ่ือไม่ให้โครงการมีปัญหาในอนาคต น่าจะเตรียมให้เสร็จในเรื่องท่ีดินนะ กรรมการว่าอย่างไร? 
    ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 14 
    ประเด็นที่ 1 เงื่อนไขแรกที่ทางเทศบาลต้องด าเนินการคือ 14 รายการที่กองทุนให้มา 
ซึ่งเทศบาลต้องไปเตรียมเอกสารมาให้ครบ ตรงนี้ฝากให้กลับไปทบทวนเอกสารมาใหม่ 
    ประเด็นที่ 2 เทศบาลมีระบบบ าบัดเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าใน
การใช้งานของระบบเดิมนั้นเป็นอย่างไร ณ ปัจจุบัน 
    ประเด็นที่ 3 ในโครงการดูเหมือนจะเป็นการสร้างสวนสาธารณะมากกว่าที่จะเป็นการ
สร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งการจัดซื้อพวกเครื่องออกก าลังกายอะไรจ าพวกนี้ ไม่สามารถจัดซื้อได้อยู่แล้วด้วยระบบ
การของบกองทุน 
 
 
 

/ดังนั้น... 
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    ดังนั้น ในเมื่อที่ดินไม่เรียบร้อยกรรมการก็ไม่พิจารณาเข้าแผนก่อน เพราะถึงส่งเข้าไปก็
จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 14 รายการ ซึ่งยังไงก็ไม่ผ่าน เพราะวะนั้น ให้เทศบาลกลับไปทบทวนรายละเอียด 
เอกสารโครงการให้ครบถ้วนเรียบร้อย และดูประเด็นที่ชี้แจงเบื้องต้น แล้วค่อยมายื่นเสนอใหม่ปีหน้า 
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    ถ้าอย่างนั้น ให้เทศบาลกลับไปดูรายละเอียดใหม่เรียบร้อย โดยเวพาะเรื่องที่ดินที่
ด าเนินการในโครงการ ดูว่าที่ดินเป็นที่อะไร เป็นแนวคลองหรือไม่ พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของใคร ของ
กรมเจ้าท่าหรือไม ่ฝากชี้แจงให้ผู้บริหารเข้าใจด้วย 
    ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   เพราะวะนั้น ในการพิจารณาโครงการของเทศบาลเมืองนาสาร คือให้เสนอใหม่ปีหน้า 
โดยให้กลับไปทบทวนรายละเอียดตามรายการพิจารณา 14 รายการ  โดยเวพาะรายการที่เป็นประเด็นจาก
คณะกรรมการ ให้กลับไปทบทวนและแก้ไขใหม่ให้เป็นไปตามรายการพิจารณาของ สผ. ต่อไป 
    
มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบให้น าบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และให้เทศบาลเมืองนาสารกลับไปทบทวนรายละเอียดและปรับปรุง
โครงการตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามประเด็นท่ีได้ให้ความเห็นไว้ และค่อยยื่นเสนอใหม่ในปีถัดไป 
 
   4.2 โครงการอ่ืนๆ ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ขอเข้าในรายละเอียดโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โครงการแรกเชิญผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงตามรายละเอียดวาระต่อไป 
   1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  โดย 
เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 426,220 บาท    
  ผู้แทนจากเทศบาลต าบลเวียง 
  เทศบาลต าบลเวียงมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจ านวน 2.20 ตันต่อวัน การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ได้ประมาณ 2 ตันต่อวัน มีขยะมูลฝอยตกค้างจ านวน 0.2 ตันต่อวัน 
โดยน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไปก าจัด ณ สถานที่เอกชน (สถานที่/ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ ่ง
ด าเนินการโดย เทศบาลต าบลเวียง ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่  5 ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี)   
โดยพื้นที ่ด าเนินโครงการที่คัดเลือกเป็นชุมชนเป้าหมาย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ ้นเวลี ่ย ประมาณ     
0.8 ตันต่อวัน 
  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์                      
ยังขาดจิตส านึก ยังไม่มีศักยภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน การบริหารจัดการ                                        
ขยะมูลฝอยของหมู่บ้านยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างตามที่สาธารณะ และทิ้งหรือกองขยะไว้                      
. 
 
 

/บริเวณ... 
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บริเวณบ้านเรือน ไม่มีการก าจัดอย่างถูกวิธี เป็นแหล่งเพาะและแพร่กระจายของเชื้อโรค  ซึ่งปัญหาดังกล่าว                       
เกิดจากประชาชนขาดจิตส านึก และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเวียงไม่มีการด าเนินการอย่าง
จริงจัง ขาดอุปกรณ์ และขาดบุคลากรในการด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเวียง มีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ชุมชน สถานศึกษา อาคาร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลาดสด เป็นต้น ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียง และเพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย 
(ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และ
สามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ภายในเขตพ้ืนที่  ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียง จึงได้มีโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 426,220 บาท รายละเอียดแผนงาน 
ดังนี้ 
  แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
  แผนงานที่ ๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน 
  แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บ าบัด หรือก าจัด หรือ
น าไปใช้ประโยชน์) 
  แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
    ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 14 
   ส่วนใหญ่กรรมการฯ ในที่นี้เห็นชอบโครงการลักษณะนี้ ขอให้ผ่านการพิจารณา อาจจะ
ขอวงเงินให้มากกว่านี้ เพราะสามารถขอได้ถึง 3 ปี ไม่เกิน 5 ล้าน อาจจะปรับรายละเอียดดูถ้าหากว่ามีเวลาปรับ
ได้ทัน 
   พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   เห็นด้วยกับโครงการนี้ถ้าด าเนินการได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอฝากในเรื่องของการคัด
แยกขยะอินทรีย์ จริงๆ มีหน่วยงานที่จะสามารถบูรณาการในเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัด                        
สุราษฎร์ธานี ซึ่งของทางพลังงานเอกก็มีหน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ท าในเรื่องของโครงการชีววิถี โดย
ด าเนินการในเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการท าน้ าหมัก การท าปุ๋ย หรืออะไรต่างๆ ตรงนี้แนะน า
ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากได้งบก็สามารถประสานหน่วยงานดังกล่าวลงไปให้ความรู้ได้ นอกจากนี้ ยัง
สามารถขอสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการด าเนินการได้ ก็ขอฝากให้ลองประสานและบูรณาการดู 
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   กรรมการท่านอ่ืนๆ ว่าอย่างไร มีใครจะเพ่ิมประเด็นรายละเอียดตรงไหนหรือไม่ ถ้าไม่มี
ถือว่าเห็นชอบ 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 



- 9 - 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้น าบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
  2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะของชุมชนในต าบลท่าเคย  
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 630,050 บาท 
  ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย เคยมีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  ชื่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง          
ด าเนินการโดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย จ านวนเงิน 365,000 บาท  ปีที่ด าเนินการ พ.ศ.2559 - 
2560 พ้ืนที่ (ชุมชน/หมู่บ้าน) ที่ด าเนินโครงการจ านวน 2 ชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีผลการด าเนินงานที่เกิดเป็น
รูปธรรมให้เห็น แต่ก็เป็นเพียงพ้ืนที่เล็กๆ ยังไม่ขยายไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งชุมชนในเขตต าบลท่าเคยทั้ง 11  
หมู่บ้าน และโรงเรียนยังไม่มีการคัดแยกขยะและจัดการขยะแบบยั่งยืนหรือยังไม่มีสถานที่ก าจัดขยะอย่างเป็น
รูปธรรม โดยในแต่ละชุมชนแต่ละครัวเรือนมีการก าจัดขยะกันเอง เช่น เผา หรือฝัง ซึ่งท าให้เกิดภาวะมลพิษต่อ
ท้องที่และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของแต่ละชุมชน 
เช่น ประชาชน ขาดจิตส านึกและไม่มีความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะแต่ละประเภทภายในชุมชน และโรงเรียน  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลขาดประสิทธิภาพเนื่องจากอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ
หรือขาดบุคลากรในการด าเนินการ มีมีสถานที่ก าจัดขยะอย่างเต็มรูปแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย จึง
เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการขยะที่ต้นทางมากขึ้น และต้องการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง จึงได้
น าเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะของชุมชนในต าบลท่าเคย วงเงินงบประมาณ 
630,050 บาท ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  กรรมการท่านอ่ืนๆ ว่าอย่างไร มีใครจะเพ่ิมประเด็นรายละเอียดตรงไหนหรือไม่  ถ้าไม่มี
ถือว่าเห็นชอบ 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้น าบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
  3) โครงการชาวบางเดือนร่วมใจ ลดโลกร้อน ด้วยการจัดการขยะ อย่างยั่งยืน  โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 1,270,850 บาท 
  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  เนื่องจากผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน ติดภารกิจไม่สามารถมาชี้แจงได้ จะ
ให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการภาพรวมแทน 
 
 
 

/ผู้ชว่ยเลขาฯ... 
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  ผู้ช่วยเลขาฯ (เจ้าหน้าที่จากส่วนสิ่งแวดล้อม) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน มีนโยบายให้ชุมชนจัดการขยะด้วยตนเองตั้งแต่ต้นทาง 
จะไม่มีการจัดถังขยะชุมชน หรือรถเก็บขนขยะ แต่จะใช้การส่งเสริม ให้ความรู้ชุมชนในการคัดแยกขยะ และกระบวนการ 
3R เป็นแนวทางเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากของเสีย เพ่ืออนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างชาญวลาด ซึ่ง
เป็นมาตรการที่ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนและป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ง่ายสะดวก
และมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสียชุมชน อันเป็นต้นเหตุที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก  อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าชุมชนมีการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี อาทิ มีการคัดแยกไม่ถูกต้อง ขาด
การน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการกองเผามูลฝอย เป็นต้น 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน จึงได้จัดท าข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ชื่อโครงการ “ชาวบางเดือนร่วมใจ ลดโลกร้อน ด้วยการจัดการขยะ อย่างยั่งยืน” ขึ้น เพ่ือ
การส่งเสริม ให้ความรู้ชุมชนในการลดโลกร้อนด้วยการคัดแยกขยะ และกระบวนการ 3R การสร้างกฎ ระเบียบ อันเป็นที่
ยอมรับของชุมชน รวมไปถึง สถานที่เรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายในต าบล ท าให้เกิดความตระหนัก และเห็น
ความส าคัญของปัญหาขยะซึ่งก่อให้เกิด วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,270,850 บาท  โดยมีแผนงาน ดังนี้ 
  แผนงานที่ ๑ สร้างองค์ความรู้ในการจัดการและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ด้วยการจัดการขยะในพ้ืนที ่
  แผนงานที่ ๒ สร้างความตระหนักเรื่องปัญหาขยะแก่เยาวชนในพ้ืนที่ 
  แผนงานที่ 3 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความส าคัญของโครงการให้กับ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน และผู้น าชุมชนในต าบลบางเดือน 
  แผนงานที่ 4 จัดท าฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะในต าบลบางเดือน 
  แผนงานที่ 5 การสร้างความยั่งยืน 
  แผนงานที่ 6 ด าเนินการคัดแยกขยะ 4 ประเภท และค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ 
  แผนงานที่ 7 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และการจัดการ
ขยะในพ้ืนที ่
   ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
   ปรับวงเงินได้ไหม หรือไม่ให้ปรับเป็น 2 ปี หรือ 3 ปี เพราะดูวงเงินแล้วค่อนข้างจะเยอะ                  
ถ้าท าปีเดียว เกรงว่าจะด าเนินการไม่ทัน ฝากฝ่ายเลขาฯ ลองประสานกับ อบต. ให้ด้วย 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   กรรมการท่านอ่ืนๆ ว่าอย่างไร มีใครจะเพ่ิมประเด็นรายละเอียดตรงไหนหรือไม่  ถ้าไม่มี
ถือว่าเห็นชอบ 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้น าบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

/4) โครงการ... 
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  4) โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภัยพิบัติ  โดย เทศบาลต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 81,000 บาท    
  ผู้แทนจากเทศบาลต าบลพรุพี 
  เนื่องด้วยพ้ืนที่บ้านช่องช้างและบ้านคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ต าบลพรุพี อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพ้ืนที่เสี่ยงแก่การเกิดภัยพิบัติในเรื่องของดินโคล่นถล่ม เนื่องจากมีสภาพเป็นป่า 
ภูเขาสูงและสภาพภูเขาเป็นภูเขาดิน ต้นไม้ใหญ่ที่คอยยึดหน้าดินก็มีน้อย จากการส ารวจของกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่พบ
ร่องรอยการสไลด์หน้าดินหลายจุดและที่ส าคัญดินที่สไลด์ลงมาห่ างจากตัวบ้านเรือนของประชาชนไม่มากนัก 
โดยประมาณ 500 เมตร  เพราะเหตุนี้จึงท าให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดท าแผนการด าเนินงานป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติดินโคลนถล่มร่วมกับ
เทศบาลต าบลพรุพีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ประกาศให้พื้นที่บ้านช่องช้างและบ้านคลองหินแท่น หมู่ที่ 
4 และหมู่ที่ 7 เป็นพ้ืนที่สีแดงในการเกิดภัยพิบัติเรื่องของดินโคลนถล่ม จึงเกิดโครงกาอาสาสมัครพิทักษ์ภัยพิบัติ วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 81,000 บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
  1. ก าหนดพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติและพ้ืนที่เตรียมความพร้อมคัดเลือกอาสาสมัครที่จะเข้า
ร่วมโครงการ 
  2. ประชุมภาคีความร่วมมือ  
  3. จัดฝึกอบรม  
  ๔. ลงพ้ืนที่ขยายผลสร้างเครือข่าย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลภาคประชาชน 
  ๕. ส่งเสริมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์  
  ๖. สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
   ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
  ลักษณะโครงการเหมือนจะเป็นไปในทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากกว่า ซึ่งไม่เข้ากับ
กรอบการสนับสนุนงบประมาณของกองทุน แต่ถ้าหากปรับรายละเอียดโครงการให้มีในเรื่องของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ร่วมด้วยหรือไม่ กรรมการคิดเห็นว่าอย่างไร 
  ผู้แทนจากส านักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 
  จริงๆ เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ซึ่งการมีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันดินโคลนถล่มเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง แต่คงต้องให้ปรับโครงการการให้เข้ากับกรอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
อาจจะให้ทางส านักงานทรัพยากรธรณี เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
    ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
  ทางเทศบาลว่าอย่างไร คิดว่าควรต้องปรับรายละเอียด อาจจะเอาหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านดินโคลนถลม่ เช่น ส านักงานทรัพยากรธรณี เข้ามา และอาจจะ
ต้องเพ่ิมในเรื่องของการฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังจากประสบภัย เช่น การปลูกป่า ตรงนี้ก็สามารถประสานไปยังส านักงานงานป่าไม้  
  ผู้แทนจากเทศบาลต าบลพรุพี 
  จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้เข้ากับกรอบของกองทุนสิ่งแวดล้อม และส่งให้ทาง 
ทสจ. อีกครั้ง 
 

/รองผู้ว่า... 
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  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ให้ทางเทศบาลไปปรับรายละเอียด และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถ
ประสานและช่วยเหลือกิจกรรมภายในโครงการได้อย่างไรบ้าง เพ่ือให้เข้ากับกรอบของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
กรรมการท่านอ่ืนๆ ว่าอย่างไร มีใครจะเพ่ิมประเด็นรายละเอียดตรงไหนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าเห็นชอบ 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้น าบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ขอฝากเรื่องการจัดท าโครงการ จะท าอะไร กิจกรรมอะไร วงเงินเท่าไหร่ สิ่งที่ต้องค านึง
เวลาจัดท าโครงการ คือ ความพร้อมของโครงการ ไม่ว่าจะเรื่องที่ดิน ศักยภาพของหน่วยงานและพ้ืนที่ ส าคัญมาก 
เพราะเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรรมาด าเนินโครงการแล้ว กลับมีปัญหาเรื่องความพร้อมของโครงการ โดยเวพาะ
เรื่องที่ดิน ย้ าตลอดว่าให้ตรวจสอบให้ชัดไม่ว่าจะหน่วยงานใด เพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วจะการด าเนินโครงการก็จะ
ไม่ประสบผลส าเร็จ   
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

 
ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางสาวเอมิกา  แช่มศรีรัตน์) 

                                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวนิภาพรรณ  ศรีฟ้า) 
      ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม 

    ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  



ภาพการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น 5) 
------------------------------------------------- 
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ประวตัิผู้เขยีน 

ช่ือ ช่ือสกลุ   นางสาวเอมิกา แช่มศรีรัตน ์
วนั เดือน ปีเกิด   15 กมุภาพนัธ ์2532 
สถานท่ีเกิด   อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
วฒิุการศึกษา   ส าเร็จปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
    สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 
    จากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
    ปีการศึกษา 2554 
    ส าเร็จปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
จากมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ปีการศึกษา 2557 

ต าแหน่งหนา้ท่ี   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ระดบั ปฏิบติัการ 
การท างานปัจจุบนั  ปฏิบติัราชการประจ าส่วนยทุธศาสตร์ 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 
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