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คํานํา 
 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีเน้ือที่ประมาณ 12.17 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้มากเป็นอันดับที่ 3 
ของประเทศ รองลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก พ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 7.44 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 61.14 ของเน้ือที่จังหวัด เป็นต้นนํ้าลําธารของลุ่มนํ้าแม่กลอง ประกอบด้วย ลํานํ้าสายหลัก 5 สาย คือ 
แม่นํ้าแควน้อย  แม่นํ้าแควใหญ่  แม่นํ้าแม่กลอง  แม่นํ้าลําภาชี  และแม่นํ้าลําตะเพิน  โดยมีเขื่อนกักเก็บนํ้า
ขนาดใหญ่ คือ เขื่อนศรีนครินทร์  เขื่อนวชิราลงกรณ  เขื่อนท่าทุ่งนา  เขื่อนแม่กลอง และอ่างเก็บนํ้าลําตะเพิน 
ที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดพ้ืนที่ภาคกลางตะวันตก รวมถึงชาวกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแหล่งนํ้าดิบ 
ในการเกษตร  การอุตสาหกรรม  การอุปโภคบริโภคและเป็นพ้ืนที่นันทนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ทําให้กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี  ราชบุรี และสุพรรณบุรี) มีรายได้มวลรวมของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งอาศัยแหล่งนํ้าที่สําคัญจากลุ่มนํ้าท่าจีน และลุ่มนํ้า
แม่กลอง จึงกําหนดยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดให้ “เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย” ประกอบกับสภาพปัญหาของคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าท่าจีน  
ลุ่มนํ้าแม่กลอง ในปัจจุบันมีความเสื่อมโทรมลงเป็นลําดับ  มีผลกระทบโดยตรงกับสินค้าเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย และได้อนุมัติให้จัดทําโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งนํ้าของแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้า
แม่กลอง  และคูคลองสาขา  สําหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  โดยมี
การจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว ภายใต้การดําเนินงาน 5 กิจกรรมหลัก 
ประกอบด้วย 1) การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อม,  2) การจัดทําระบบฐานข้อมูลและ
ทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับการดูแลรักษาแหล่งนํ้า, 3) การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพนํ้าใน
แม่นํ้าและคูคลองสาขา, 4) คลองสวยน้ําใส  และ 5) การเปลี่ยนของเสียหรือวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน
ด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด ซึ่งต้องดําเนินงานภายใต้ 16 กิจกรรมย่อย รวม 19 ผลผลิต 
 การแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าแม่กลอง ได้บรรจุในแผนการดําเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 4 ปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2557  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้เริ่มดําเนินงาน
โครงการ และการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบแนวทางที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม)  
เป็นเจ้าภาพหลัก  และได้กําหนดนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงระบบตามหลักวิชาการ  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย  ข้าพเจ้าและ
คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว้  มีผลผลิต  ผลลัพธ์  และประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับไว้อย่างชัดเจน  รวมถึงเป็นแผนงานโครงการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 3.4  “ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี” หวังเป็นอย่างย่ิงหากโครงการ
ดังกล่าว มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการอย่างต่อเน่ือง 4 ปี  จะช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าให้ดีขึ้น
ตามลําดับ  สนับสนุนให้แหล่งนํ้ามีคุณภาพส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย  
ตามยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต่อไป 
 

พีรวัส  เมฆิน 
มกราคม  2555 



สารบญั 
 

เรื่อง  หน้า 

ส่วนที่  1  สรปุการดําเนนิงานการศึกษาจัดทาํแผนปฏบิตักิาร และการดาํเนินงาน 
ตามโครงการปรบัปรุงคณุภาพแหลง่น้าํของแม่น้าํท่าจีน แม่น้ําแม่กลอง 
และคคูลองสาขา สําหรบัการผลติสินค้าเกษตรทีป่ลอดภัย ประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ.2554 

1 

 1. ความเป็นมา   1 
 2. วัตถุประสงค์ 2 
 3. ระยะเวลาดําเนินการ 3 
 4. พ้ืนที่ดําเนินการ 5 
 5. ขั้นตอนดําเนินงานภาพรวมโดยละเอียด 5 
 6. ขั้นตอนดําเนินงานของผู้ประเมินโดยละเอียด  

    (ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน) 
๗ 

 7. ความยุ่งยากของงาน   1๒ 
 8. ข้อจํากัดในการศึกษา   1๒ 
 9. สรุปผลการดําเนินงาน   1๓ 
 10.ข้อเสนอแนะ 2๒ 
ส่วนที่ 2   สรปุย่อผลงาน การจัดทําแผนปฏบิตักิารและดําเนนิงานตามโครงการปรับปรุง

คณุภาพแหล่งน้ําของแม่น้าํทา่จีน แม่น้ําแม่กลองและคคูลองสาขาสําหรบัผลติ
สินค้าเกษตรทีป่ลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

2๕ 

บทที่ 1     บทนํา 2๕ 
 1.1  ความเป็นมา 2๕ 
 1.2  วัตถุประสงค์ 2๖ 
 1.3  พ้ืนที่ดําเนินการ 2๗ 
 1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2๗ 
 1.5  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน   2๗ 
บทที่  2   ทฤษฏีและผลงานที่เกี่ยวข้อง ๒๘ 
 2.1  แนวคิดทีใ่ช้ในการวางแผนโครงการ ๒๘ 
 2.2  การเขียนโครงการในเชิงพรรณนาความหรือแบบประเพณีนิยม 3๓ 
 2.3  ตัวแบบ 12 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการโครงการ  3๖ 
 2.4  การบริหารจัดการโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

       (Results Base Management : RBM) 
4๐ 

 2.5  แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยนํ้าเสีย   4๓ 
 2.6  การจัดการนํ้าเสียชุมชน 4๔ 
 2.7  การสนับสนุน อปท.จัดทําแผนงานเพ่ือจัดการนํ้าเสียชุมชน 5๖ 



สารบญั (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า 

บทที่  3   วิธีการศึกษา 6๒ 
 3.1  ขอบเขตการศึกษา 6๔ 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ศึกษา 6๗ 
 3.3  การรวบรวมข้อมูล ๖๘ 
 3.4  วิธีการวิเคราะห์ ๖๘ 
บทที่  4   ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 7๗ 
 4.1  การจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 7๗ 
        4.1.1 การจัดเตรียมการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการ 7๗ 
        4.1.2 การอภิปรายผลการจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 9๐ 
 4.2  การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 10๗ 
        4.2.1  ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ 10๗ 
        4.2.2  การอภิปรายผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 17๖ 
บทที่ 5   สรุปผลและข้อเสนอแนะ 18๖ 
 5.1  สรุปผลการศึกษา 18๖ 
        5.1.1 สรุปผลการจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 18๖ 
        5.1.2 สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

5.1.๓ สรุปผลการดําเนินงานโครงการและผลการตรวจวัดคุณภาพ 
         น้ําลุ่มน้ําแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ทีด่ขีึ้นตามตัวชี้วัดที่ ๓.๔  

 ส่งผลได้รบัคะแนนอยู่ในระดบั ๕ (เต็ม)  

18๖ 
๑๙๓ 

 
 

 5.2  ข้อเสนอแนะ 19๓ 
        5.2.1  ข้อเสนอแนะการศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 19๓ 
        5.2.2  ข้อเสนอแนะการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 19๔ 
บรรณานุกรม 19๖ 
ภาคผนวก 19๗ 
 
 
 



สารบญัตาราง 
 

ตาราง  หน้า 

ส่วนที่  1   
ตารางที่ 1.1  แสดงการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ   4 
ตารางที่ 1.2  แสดงรายละเอียดการดําเนินงานในภาพรวมและส่วนของผูข้อประเมิน   ๘ 
ตารางที่ 1.3  แสดงขั้นตอนการสํารวจสภาพปัญหาและจดัทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 1๔ 
ตารางที่ 1.4  แสดงขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 1๖ 
ตารางที่ 1.5  แสดงสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 2๐ 
   
ส่วนที่ 2   
ตารางที่ 2.1    แสดงอัตราการเกิดนํ้าเสียต่อคนต่อวัน 4๕ 
ตารางที่ 2.2   แสดงปริมาณน้ําเสียจากอาคารประเภทต่าง ๆ 4๕ 
ตารางที่ 2.3   แสดงพารามิเตอร์ของลักษณะนํ้าเสียชุมชนต่อหน่วย 4๗ 
ตารางที่ 2.4   แสดงพารามิเตอร์ตัวอย่างลักษณะนํ้าเสียจากบ้านพักอาศัย ๔๘ 
ตารางที่ 2.5   แสดงค่าสมมลูประชากรแบ่งตามภาคต่างๆ ๔๙ 
ตารางที่ 2.6  แสดงลักษณะของน้ําเสียจากอาคารประเภทต่างๆ ๔๙ 
ตารางที่ 2.7  ข้อแนะนําวิธีการจัดการของเสียจากบ้านเรือน 5๓ 
ตารางที่ 2.8  แสดงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติโครงการ 6๖ 
ตารางที่ 2.9   แสดง อปท. สง่ข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ๗๘ 
ตารางที่ 2.10   แสดงข้อมูลกิจกรรมดําเนินงานตามโครงการ ๗๙ 
ตารางที่ 2.11   แสดงรายการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามแผนปฏิบัติการโครงการ 8๒ 
ตารางที่ 2.12   แสดงรายการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามแผนปฏิบัติการโครงการ 

(เพ่ิมเติม) 
๘๙ 

 
ตารางที่ 2.13 แสดงการอภิปรายผลการจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 9๐ 
ตารางที่ 2.14 แสดงกิจกรรมและค่าใช้จ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการ 9๓ 
ตารางที่ 2.15   แสดงข้อกําหนด (TOR) จัดทําชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ของกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 11๙ 
ตารางที่ 2.16   แสดงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิทยุ/โทรทัศน์ 1๒๙ 
ตารางที่ 2.17   แสดงข้อมูลสรปุรูปเล่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการ 13๗ 
ตารางที่ 2.18   แสดงผลการรวบรวมผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ตามโครงการ 1๓๘ 
ตารางที่ 2.19  แสดงผลการจดัเวทีเสวนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาผักตบชวา 

และต้ังเครือข่ายติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า   
14๒ 

ตารางที่ 2.20   แสดงการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา 14๕ 
ตารางที่ 2.21   แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าแม่นํ้าแควน้อย 15๒ 
ตารางที่ 2.22   แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าแม่นํ้าแควใหญ ่ 15๒ 

 



สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 

ส่วนที่ 2 (ต่อ)   
ตารางที่ 2.23   แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าแม่นํ้าแม่กลอง 15๓ 
ตารางที่ 2.24   แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าแม่นํ้าลําภาชี 15๓ 
ตารางที่ 2.25   แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าแม่นํ้าลําตะเพิน 15๔ 
ตารางที่ 2.26  แสดงข้อมูลรูปเล่มการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้า 

แม่นํ้าแควน้อย  แม่นํ้าแควใหญ่ แม่นํ้าแม่กลอง  แม่นํ้าลําภาชี   
และแม่นํ้าลําตะเพิน ตามโครงการ 

15๔ 

ตารางที่ 2.27  แสดงข้อมูลสรปุรูปเล่มการประสานงาน/ปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้เทคนิควิชาการ และผลกัดันให้จัดการนํ้าเสียชุมชน 

1๕๘ 

ตารางที่ 2.28  แสดงข้อมูลสรปุรูปเล่มการศกึษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ 
เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ 

1๖๘ 

ตารางที่ 2.29  แสดงการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จําเป็น 
ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 

17๒ 

ตารางที่ 2.30  แสดงการอภิปรายผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 17๖ 
ตารางที่ 2.31  แสดงสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 18๖ 

 

 



สารบญัรปูภาพ 
 

รูปภาพ  หน้า 

ส่วนที ่2   
รูปภาพที่ 2.1 บ่อดักไขมัน   5๕ 
รูปภาพที่ 2.2 การประชุมขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุน

ข้อมูลสภาพปัญหาที่เก่ียวข้องใช้ประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการ 

  8๐ 
 

รูปภาพที่ 2.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการ   8๑ 
รูปภาพที่ 2.4   การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลดมลพิษสิง่แวดล้อมจากแหล่งกําเนิด 

โดยชุมชน 
10๗ 

รูปภาพที่ 2.5 การถ่ายทอดวิธีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และการบังคับใช้กฎหมาย 

1๐๘ 

รูปภาพที่ 2.6  กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 11๐ 
รูปภาพที่ 2.7  การถวายราชสดุดี และปฏิญาณตนลูกเสือ-เนตรนารีเพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 
11๓ 

รูปภาพที่ 2.8  กิจกรรมเดิน - ว่ิง เพ่ือสุขภาพและการรณรงค์อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

11๕ 

รูปภาพที่ 2.9  จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 11๗ 
รูปภาพที่ 2.10  จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 11๗ 
รูปภาพที่ 2.11  จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกับสํานักงานประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี 
1๑๘ 

รูปภาพที่ 2.12  ป้ายไวนิลติดต้ังประชาสัมพันธ์โครงการ 1๑๙ 
รูปภาพที่ 2.13  ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ของกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
12๒ 

รูปภาพที่ 2.14  ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านสง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12๖ 

รูปภาพที่ 2.15  โปสเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ 12๗ 
รูปภาพที่ 2.16  เสื้อรณรงค์อนุรักษ์ลุ่มนํ้าแม่กลอง 12๗ 
รูปภาพที่ 2.17  คู่มือการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 1๒๘ 
รูปภาพที่ 2.18  การผลิตสื่อและร่วมรายการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์ 13๑ 
รูปภาพที่ 2.19  การเสวนา สรรหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ในระดับท้องถิ่น 
13๓ 

รูปภาพที่ 2.20  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม 13๔ 
รูปภาพที่ 2.21  ศูนย์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 13๔ 
รูปภาพที่ 2.22  ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่อนุรักษ์ป่าพ้ืนบ้านลุ่มนํ้าแม่กลอง 13๕ 
รูปภาพที่ 2.23  ศูนย์เผยแพร่เรยีนรู้การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 13๕ 



สารบญัรปูภาพ (ต่อ) 
รูปภาพ  หน้า 

รูปภาพที่ 2.24  ศูนย์เรียนรู้เกษตรบ้านยาง 13๖ 
รูปภาพที่ 2.25  หนังสือทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 14๐ 
รูปภาพที่ 2.26  เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 14๑ 
รูปภาพที่ 2.27  การจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย 14๓ 
รูปภาพที่ 2.28  ศูนย์การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา 14๔ 
รูปภาพที่ 2.29  การถ่ายทอดความรู้และสาธิตการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา 14๖ 
รูปภาพที่ 2.30  ถังดักไขมันครัวเรือน 14๗ 
รูปภาพที่ 2.31  การจัดประชุมราษฎรชุมชนริมนํ้าสาธิตและแจกจ่ายถังดักไขมัน 1๔๘ 
รูปภาพที่ 2.32  ถังรองรับสิ่งปฏิกูลในเรือแพ 1๔๘ 
รูปภาพที่ 2.33  การประชุมช้ีแจงให้ความรู้การติดต้ังถังรองรับสิ่งปฏิกูลเรือแพ 1๔๙ 
รูปภาพที่ 2.34  รูปเล่มรายงานผลฉบับสมบูรณ์การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิด

มลพิษทางนํ้า แม่นํ้าแควน้อย แม่นํ้าแควใหญ่ แม่นํ้าแม่กลอง แม่นํ้าลําภาชี  
และแม่นํ้าลําตะเพิน 

15๖ 

รูปภาพที่ 2.35  
 

รูปเล่มรายงานผลฉบับสมบูรณ์การประสานงาน/ปฏิบัติการร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ความรู้เทคนิควิชาการ และผลักดัน 
ให้จัดการนํ้าเสียชุมชน 

1๕๙ 

รูปภาพที่ 2.36  ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลชุมชนริมนํ้า 1๕๙ 
รูปภาพที่ 2.37  ประชุมเตรียมการดําเนินงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน 16๐ 
รูปภาพที่ 2.38  การสนับสนุนชุมชนจัดการคุณภาพนํ้า 16๐ 
รูปภาพที่ 2.39  คณะกรรมการออกปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่ 16๑ 
รูปภาพที่ 2.40  กิจกรรมการศกึษาดูงานการจัดการนํ้าเสียชุมชนตัวอย่างชุกโดน 16๓ 
รูปภาพที่ 2.41  คู่มือการอนุรักษ์แม่นํ้าคูคลอง 16๔ 
รูปภาพที่ 2.4๒ รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาและจดัทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ 

เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ 
๑๖๙ 

รูปภาพที่ 2.4๓  การทดลองดําเนินงานการเปล่ียนวัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล 17๐ 
รูปภาพที่ 2.4๔  การประชุมผู้ประกอบการโรงงานเพ่ือการสนับสนุนดําเนินงาน 17๑ 
รูปภาพที่ 2.4๕ การพัฒนากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และลดมลพิษสิ่งแวดล้อมกาญจนบุร ี
17๓ 

รูปภาพที่ 2.4๖  คณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 17๔ 
รูปภาพที่ 2.4๗  โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
17๕ 

รูปภาพที่ 2.4๘  เรือจัดเก็บผักตบชวา/วัชพืชและขยะในลํานํ้า 17๖ 
   
 
 
 



สารบญัแผนภูมิ 
 

แผนภูมิ  หน้า 

ส่วนที่ 2    
แผนภูมิที ่2.1  แสดงความสัมพันธ์เชิงตรรกะของกระบวนการแก้ปัญหา ๒๘ 
แผนภูมิที ่2.2  แสดงขั้นตอนการวางแผนโครงการ 3๒ 
แผนภูมิที ่2.3  ตัวแบบ 12 ปัจจัย แห่งความสําเร็จในการจัดการโครงการ ๓๙ 
แผนภูมิที ่2.4  กรอบแนวคิดการศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 6๓ 
แผนภูมิที ่2.5  กรอบแนวคิดการศึกษาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ 6๔ 
แผนภูมิที ่2.6  ภาพแสดงวงจรโครงการ ๖๙ 
   
   
   
   

 



 ส่วนที่ 1 
สรุปการดําเนินงานการศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการและการดาํเนินงานตามโครงการปรับปรุง
คุณภาพแหลง่น้ําของแม่น้ําท่าจีน แม่น้าํแม่กลอง และคูคลองสาขา สําหรบัการผลิตสนิค้าเกษตร 

ที่ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 

1. ความเป็นมา   
 ๑) ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ ๑ (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี) เก่ียวกับการเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน
ปลอดภัย ซึ่งในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมจําเป็นต้องมีแหล่งนํ้า เพ่ือการผลิตที่ปลอดภัย  
และมีคุณภาพ โดยในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมอาศัยแหล่งนํ้าจากพื้นที่ลุ่มนํ้าท่าจีนเป็นหลัก  
พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี อาศัยแหล่งนํ้าจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง ซึ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งสองมีการปล่อยนํ้าทิ้ง
จากแหล่งต่างๆ ของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการกสิกรรมจํานวนมาก จากผลการติดตามตรวจวัด
คุณภาพนํ้าจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๕ นครปฐม และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๘ ราชบุรี พบว่า 
คุณภาพนํ้าบางจุด อยู่ในระดับตํ่าถึงเสื่อมโทรม โดยมีต้นเหตุจากแหล่งกําเนิดมลพิษ ทั้งจากพ้ืนที่กสิกรรม  
ปศุสัตว์ ประมง พ้ืนที่ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
 ๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ รับทราบตามที่สํานักงานสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง “การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มนํ้าท่าจีน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยมีความเห็นประเด็นหน่ึง 
คือ จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดในแม่นํ้าท่าจีน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
และกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ที่สําคัญที่จะเป็นครัวและปอดของภาคกลางและเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  ๓) ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าวิกฤต  เมื่อวันที่ 
๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้มีการลงนามความร่วมมือของ ๔ กระทรวงหลัก เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ 
ในการรักษาแหล่งนํ้า รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพแหล่งนํ้าหลักของประเทศ  
ซึ่งขณะน้ีมีความเสื่อมโทรมให้กลับมามีคุณภาพตามมาตรฐาน  เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์แหล่งนํ้าและรักษา 
วิถีชีวิตริมนํ้า โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้อย่างปลอดภัยและย่ังยืน รวมทั้งมีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 
 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
  แม่นํ้าแม่กลองและคูคลองสาขา ซึ่งจะไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรี จะไหลผ่านพ้ืนที่ ๗ อําเภอ ๔๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความยาวลํานํ้าแควน้อย,  
แควใหญ่และแม่กลอง รวมประมาณ ๒๗๕ กิโลเมตร มีการดําเนินกิจกรรมการปล่อยนํ้าทิ้งจากแหล่งนํ้าต่างๆ 
ของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการกสิกรรมจํานวนมาก จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าจากสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ราชบุรี  พบว่า คุณภาพนํ้าอยู่ในระดับตํ่าถึงเสื่อมโทรม  ต้ังแต่แม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ 
และแม่กลอง หลังจากไหลผ่านแหล่งน้ําทิ้งแต่ละจุดตลอดลํานํ้า โดยแต่ละพ้ืนที่ไม่มีการบําบัดนํ้าเสียก่อนลงสู่
แหล่งนํ้า ทําให้เกิดสภาพปัญหาส่งผลกระทบต่อการนํานํ้าไปใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างย่ิงชาว
จังหวัดภาคกลางตะวันตก และกรุงเทพมหานคร ต้องอาศัยนํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองเป็นแหล่งนํ้าดิบในการผลิต
นํ้าประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค 
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 จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าค่าดัชนีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ปรากฏว่า ปริมาณออกซิเจน (DO) ตํ่า, 
ปริมาณความสกปรกท่ีเป็นอินทรีย์สารที่ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย (BOD) ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 
กลุ่ม Fecal bacteria ที่อยู่ในลําไส้ของสัตว์เลือดอุ่น (FCB) และแอมโมเนีย (NH ๓) ปะปนอยู่ในนํ้าเกินเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ นอกจากน้ีแม่นํ้าแม่กลองยังไหลผ่านราชบุรีและลงสู่อ่าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  
มีระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ซึ่งประชาชนใช้นํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองและแหล่งนํ้า
คูคลองสาขา เพ่ือการอุปโภคบริโภค ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมท้ัง 
การคมนาคม ในปัจจุบันคุณภาพนํ้ามีความเสื่อมโทรมลงเป็นลําดับ  การดูแลรักษา ฟ้ืนฟู  คุณภาพนํ้าจึงมี 
ความจําเป็นและมีความสําคัญย่ิง เพ่ือให้แม่นํ้าและคูคลองสาขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอย่างย่ังยืน 
 เน่ืองจากคุณภาพนํ้าของพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่กลองส่งผลต่อกิจกรรมการผลิตภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็น
แหล่งรายได้ที่สําคัญของจังหวัด  โดยผลผลิตพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔  เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศ และวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นให้ “เป็นระบบการ
ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน” ดังน้ันจึงควรดําเนินการฟ้ืนฟูและเฝ้าระวังคุณภาพแม่นํ้าแม่กลอง โดยดําเนินการร่วมกัน
อย่างเป็นระบบลุ่มนํ้า เพ่ือเป็นการตรวจสอบเฝ้าระวังสามารถสร้างกลไกผลักดันให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น
จัดทําแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการปัญหาคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงจําเป็นต้องบูรณาการความเห็นและแนวทางที่มีประสิทธิภาพจากทุกภาคส่วน รวมถึง 
การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าให้กับเครือข่าย
ประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าแม่กลอง 
ให้เป็นระบบให้ได้  ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันนําไปสู่การผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องร่วมกัน
จัดการคุณภาพนํ้าในลุ่มนํ้าแม่กลอง  และติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าเพ่ือส่งเสริมให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่
ของแหล่งผลิตอาหารและเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่ปลอดภัยต่อไป 
 

 ความเร่งด่วน   
  จากการเกิดปัญหาดังกล่าว ภาครัฐไม่สามารถออกไปปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพนํ้าได้อย่างใกล้ชิด
และบ่อยคร้ัง รวมถึงการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังยังไม่สามารถสร้างกลไกผลักดันหน่วยงานในระดับท้องถิ่น
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในเทคนิควิชาการในการจัดการ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ 
ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับป้องกันมลพิษแหล่งนํ้า จึงมีความสําคัญ 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการก่อมลพิษแหล่งนํ้า ซึ่งต้องรีบเร่งดําเนินการ มิฉะน้ันจะเกิด
มลพิษสะสมในระยะยาวท่ีจะทําให้ยากลําบากในการแก้ไขปัญหา และกระทบต่อการผลิตสินค้าทางด้าน
การเกษตร เพราะไม่สามารถจะทําให้ขบวนการผลิตสินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไร้มลพิษสารตกค้างตาม
เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดได้ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 ปรับปรุงคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าแควน้อย แม่นํ้าแควใหญ่ แม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขา 
ลุ่มนํ้าแม่กลอง โดยการลดปัญหามลพิษทางนํ้าที่ต้นเหตุ เพ่ือให้ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง 
ในสินค้าการเกษตร 
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3.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินงาน รวม 12 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554   
โดยได้ดําเนินงานตามข้ันตอน และปฏิทินการดําเนินงาน ดังน้ี 
 การสํารวจสภาพปญัหาและการดาํเนินงานจัดทําแผนปฏบิตักิารตามโครงการ 
 3.1  เดือน ตุลาคม 2553 
 1) รายงานผลการอนุมัติ / นําเสนอรายละเอียดโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
 2) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
 3) จัดทําข้อกําหนดงาน (TOR) และจัดหาเจ้าหน้าที่จ้างเหมาร่วมดําเนินงานโครงการ 
(เตรียมการขออนุมัติจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานล่วงหน้า และให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายน 2553  โดยจะทําการเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป) 
 3.2  เดือน พฤศจิกายน 2553 
 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน เพ่ือสํารวจ/รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหาและการ
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 
 3.3  เดือน ธันวาคม 2553 
 จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งนํ้าของแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง 
และคูคลองสาขา สําหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเห็นชอบสนับสนุนและลงนามเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นผู้อนุมัติโครงการ 
 3.4  เดือน มกราคม 2554 
 ส่งเรื่องราวการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติการโครงการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 3.5  เดือน กุมภาพันธ์ 2554 
 1) รายงานผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือสั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินงานโครงการต่อไป 
 2) แจ้งประสานหน่วยงานเก่ียวกับแผนปฏิบัติงานโครงการและคําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสนับสนุนการดําเนินงานและคณะทํางานปฏิบัติงานโครงการร่วมกัน 
แบบบูรณาการ 
 3.6  เดือน มีนาคม 2554 
 1) รายงานผลการมอบอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ) เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับพัสดุและการจัดทํานิติกรรมสัญญาของ 
กลุ่มจังหวัด โดยมอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ในการอนุมัติ อนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณโครงการ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท กรณีวงเงินเกินกว่า 2,000,000 บาท  มอบอํานาจให้ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กําหนด 
 2) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มเติมระหว่าง
การดําเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนสูงสุด 
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การดาํเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ  ดังตารางที่ 1.1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1.1 แสดงการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
 

กิจกรรม 
แผนงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมท่ี ๑  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
     1.1  ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเร่ืองแหล่ง 
กําเนิดมลพิษ และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งกําเนิดโดยชุมชน  
     1.2  ถ่ายทอดวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้า
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย  
     1.3  ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  
     1.4 รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ในโอกาส
วันสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม  
     1.5  จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น 
เอกสาร คู่ มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้า 
หมวกเพ่ือการณรงค์ เป็นต้น 

     

กิจกรรมที่  2   การจัดทําระบบฐานข้อมูลและ
ทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวกับการ
ดูแลรักษาแหล่งน้ํา 
     ๒.๑ จัดเวทีเสวนาสรรหาองค์ความรู้ภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ในระดับ
ท้องถ่ิน   
     ๒.๒ สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา 
เช่นศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ 
ศูนย์เ รียนรู้ชุมชนวิถี พ่ึงพาตนเองภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
     ๒.๓ จัดทําระบบฐานข้อมูล ทะเบียนและทําเนียบ
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
     ๒.๔ จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา

        

กิจกรรมท่ี ๓  การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
แม่น้ํา และคูคลองสาขา 
     3.1 จัดต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจวัดและเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําระดับชุมชน 
     3.2 จัดเก็บผักตบชวา/จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์
จากฝักตบชวา เช่น ศูนย์ทําน้ําหมักจากผักตบชวา 
ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาหรือศูนย์การจัดการ
ผักตบชวา 
     3.3 การติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน/ติดต้ัง
ถังรองรับสิ่งปฏิกูล 
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กิจกรรม 
แผนงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมท่ี ๔  คลองสวย น้ําใส 
     4.1  สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ
บริเวณริมแม่น้ําและคูคลองสาขา 
     4.2  การจัดประกวดชุมชนริมน้ําต้นแบบรักษา
สิ่งแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษใน
แม่น้ํา คู คลอง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และบูรณาการกับ
โครงการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 
     4.3  จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่น้ําคูคลอง 

        

กิจกรรมท่ี ๕  ศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุ
เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้
ฟืนจากธรรมชา ติและ จัดประชุม เผยแพร่ ใ ห้
ผู้ประกอบการโรงงานและผู้สนใจ เพ่ือการสนับสนุน
การดําเนินงาน 

        

 
4.  พื้นที่ดําเนินการ 
 แม่นํ้าแควน้อย แม่นํ้าแควใหญ่ และแม่นํ้าแม่กลอง  ในพ้ืนที่ 45 องค์กรปกครองท้องถิ่น 7 อําเภอ  
ของจังหวัดกาญจนบุรี 
 
5.  ขั้นตอนดําเนินงานภาพรวม 
 ขั้นตอนที่ 1  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการอนุมัติโครงการ  
 ประสานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)  
ในฐานะเจ้าภาพหลักดําเนินงานโครงการ  เพ่ือทราบผลการอนุมัติโครงการจากรัฐบาล และเข้าร่วมประชุม
เตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาทบทวนข้อมูล แนวทางการดําเนินงานของโครงการที่กําหนดไว้ โดยนําหลักการ 
ทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนินงานตามข้ันตอนของโครงการมาใช้ประโยชน์
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ขั้นตอนที่ 3  จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการออกปฏิบัติงาน  
 จัดเตรียมบุคลากรท่ีโครงการกําหนดให้จ้างเหมาร่วมปฏิบัติงานโครงการโดยสามารถปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า  โดยเบิกจ่ายค่าจ้างย้อนหลังจากการโอนเงินงบประมาณมาให้ รวมถึงการขออนุมัติในหลักการ 
ให้เจ้าหน้าที่สามารถออกปฏิบัติงาน สํารวจสภาพปัญหาเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 4  สํารวจข้อมูลสภาพปัญหาสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ  
 รวบรวมกิจกรรมที่ต้องดําเนินงานตามโครงการ วางแผนการสํารวจรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
จัดทําหนังสือประสานขอความร่วมมือส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  
ออกปฏิบัติงาน ประสานงานและตรวจสอบสภาพปัญหาในพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 5  จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางาน
ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 นํากรอบแนวทางการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมและข้อมูลสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที่วิเคราะห์
จัดลําดับความสําคัญ บรรจุในแผนการปฏิบัติงาน  จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ  ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม  
พ้ืนที่ดําเนินการ  กลุ่มบุคคลเป้าหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ  ขอบเขตการดําเนินงาน  ผลผลิตของแต่ละ
กิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบอย่างเหมาะสม และคุ้มค่ากับผลผลิตที่เกิดขึ้น การศึกษา
รวบรวมรายช่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ที่สามารถสนับสนุนดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการเกิด
ความสําเร็จ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสนับสนุนและคณะทํางานร่วมปฏิบัติงานโครงการ  
ตลอดจนจัดทําหนังสือประสานงานและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่ 6  การดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ  
 กิจกรรมที่ ๑  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 1)  ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องแหล่งกําเนิดมลพิษ และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่ง 
กําเนิดโดยชุมชน 
 2)  ถ่ายทอดวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย 
 3)  ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4)  รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาสวันสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
 5)  จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้า
หมวกเพ่ือการณรงค์ เป็นต้น 
 กิจกรรมท่ี 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับ 
การดูแลรักษาแหล่งนํ้า 
 1)  จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เกษตรอินทรีย์  เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ในระดับท้องถิ่น   
 2)  สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา เช่น ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 
 3)  จัดทําระบบฐานข้อมูล ทะเบียนและทําเนียบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4)  จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา 
 กิจกรรมที่ ๓  การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า และคูคลองสาขา 
 1)  จัดต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าระดับชุมชน 
 2)  จัดเก็บผักตบชวา/จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากฝักตบชวา เช่น ศูนย์ทํานํ้าหมัก 
จากผักตบชวา ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาหรือศูนย์การถักสารผักตบชวา 
 3)  การติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน/ติดต้ังถังรองรับสิ่งปฏิกูล 
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 กิจกรรมที่ ๔  คลองสวย นํ้าใส 
 1)  สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษบริเวณริมแม่นํ้าและคูคลองสาขา 
 2)  การจัดประกวดชุมชนริมนํ้าต้นแบบรักษาส่ิงแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษ
ในแม่นํ้า คูคลอง ในพ้ืนที่เป้าหมาย และบูรณาการกับโครงการอ่ืนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
 3)  จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่นํ้าคูคลอง 
 กิจกรรมที่ ๕   ศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นพลังงาน
ทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ  และจัดประชุมเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการโรงงานและผู้สนใจเพ่ือการสนับสนุน 
การดําเนินงาน 
 งานอํานวยการสํานักงาน จัดทําข้อกําหนดงาน/นําเสนอขออนุมัติ ในการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง
พัฒนาศูนย์เรียนรู้กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี และสนับสนุนศูนย์เผยแพร่เรียนรู้การลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม รวม 5 แห่ง 
  1)  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
 2) ค่าวัสดุสํานักงาน  

3) ค่าครุภัณฑ์ 
  
6. ขั้นตอนดําเนินงานของผู้ประเมิน (ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน) 
   6.1  รปูแบบการดาํเนนิงาน 
 ในการศึกษาจัดเตรียมการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนินงาน  
ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งนํ้าของแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขา สําหรับการผลิตสินค้า
เกษตรท่ีปลอดภัย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 นายพีรวัส  เมฆิน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานสิ ่งแวดล้อม ผู ้ประเมินมีส่วนของผลงานที ่ปฏิบัติ คิดเป็นสัดส่วนผลงาน ร้อยละ 85  
ของผลงานทั้งหมด ซึ่งการศึกษาปฏิบัติงานในคร้ังน้ี ได้ดําเนินงานเป็นทีมงาน โดยในการปฏิบัติงานดังกล่าว  
มีผู้ร่วมดําเนินการ ดังน้ี 

1) นายประพันธ์  เสริมธนานันท์  เจ้าพนักงานป่าไม้ ชํานาญงาน ร่วมสนับสนุน 
การปฏิบัติงานธุรการในสํานักงานและในพ้ืนที่ในการจัดประชุม/สัมมนาและจัดอบรมตรวจรับงานในแต่ละ
กิจกรรม  โดยมีสัดส่วนของผลงานร้อยละ 6 ของเน้ืองานทั้งหมด 

2) นางสาวนิภารัตน์  ต้ังสุขสันต์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมสนับสนุน 
การปฏิบัติงานธุรการในสํานักงานและในพ้ืนที่ในการจัดประชุม/สัมมนาและจัดอบรม ตรวจรับงานในแต่ละ
กิจกรรม โดยมีสัดส่วนของผลงานร้อยละ 5 ของเน้ืองานทั้งหมด 

3) นางภัทรา  พ่ึงไทย  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการใน
สํานักงานและในพื้นที่ในการจัดประชุม/สัมมนาและจัดอบรม ตรวจรับงานในแต่ละกิจกรรม โดยมีสัดส่วนของ
ผลงานร้อยละ 4 ของเน้ืองานทั้งหมด 
   6.2   รายละเอียดการดําเนนิงานในภาพรวมและส่วนของผูป้ระเมิน 
 สําหรับการดําเนินงานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนินโครงการปรับปรุง
คุณภาพแหล่งนํ้าของแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขา สําหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 นายพีรวัส เมฆิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ ได้รับผิดชอบดําเนินการ
มีส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ  คิดเป็นสัดส่วนผลงาน ร้อยละ 85 ของผลงานทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินงานในภาพรวมและส่วนของผู้ขอประเมินรายเอียดดังตารางที่ 1.2 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1.2 แสดงรายละเอียดการดําเนินงานในภาพรวมและส่วนของผู้ขอประเมิน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม การดําเนินงานในภาพรวม การดําเนินงานของผู้ขอประเมิน 
ขั้นตอนท่ี 1   
ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องติดตามการ
อนุมัติโครงการ 
 

ประสานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) ในฐานะ
เจ้าภาพหลักดําเนินงานโครงการ  เพ่ือทราบผลการ
อนุมัติโครงการจากรัฐบาล และเข้าร่วมประชุมเตรียม 
การจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ

เป็นผู้ประสานงาน/เข้าร่วมประชุม
และรายงานผู้บริหารดําเนินการต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2   
ศึกษาทบทวนเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาทบทวนข้อมูล แนวทางการดําเนินงานของ
โครงการท่ีกําหนดไว้  โดยนําหลักการทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนิน 
งานตามข้ันตอนของโครงการมาใช้ประโยชน์ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป็นผู้ศึกษาทบทวนข้อมูลแนวทาง
โครงการและนําองค์ความรู้วิชาการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาจัดทําแผนปฏิบัติ
การ 

ขั้นตอนท่ี 3   
จัดเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรในการออก
ปฏิบัติงาน 

จัดเตรียมบุคลากรท่ีโครงการกําหนดให้จ้างเหมาร่วม
ปฏิบัติงานโครงการโดยสามารถปฏิบัติงานล่วงหน้า  
โดย เบิ กจ่ ายค่ าจ้ า ง ย้อนหลั งจากการ โอน เ งิ น
งบประมาณมาให้  รวมถึงการขออนุมัติในหลักการให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถออกปฏิบัติงาน  สํารวจสภาพปัญหา
เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการต่อไป 

เป็นผู้ศึกษาระเบียบแนวทางการจ้าง
เหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโครงการ 
การขออนุมัติเตรียมการจ้างบุคลากร
ล่วงหน้า  และนําเสนอผู้บริหารอนุมัติ
ตามระเบียบ 

ขั้นตอนท่ี 4   
สํ า ร ว จ ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ปัญหาสนั บสนุ นกา ร
จัดทําแผนปฏิบั ติการ
โครงการ 

รวบรวมกิจกรรมที่ ต้องดําเนินงานตามโครงการ 
วางแผนการสํารวจรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง จัดทํา
หนังสือประสานขอความร่วมมือส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีประสานงานและ
ตรวจสอบสภาพปัญหาในพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการท่ี
เกี่ยวข้อง ออกปฏิบติังาน 

เ ป็ น ผู้ ต ร ว จสอบข้ อ มู ล กิ จ ก ร รม
โครงการจัดทําแบบฟอร์มขอความ
ร่วมมือหน่วยงานและ อปท. โดยเข้า
ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้วยตนเอง รวมถึงการ
ประสานงานผู้บริหาร อปท. กําหนด
นัดสํารวจรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนท่ี 5 
จัดทําแผนปฏิบั ติการ
โ ค ร ง ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการอํานวย 
การและคณะทํางานร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

นํากรอบแนวทางการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมและ
ข้อมูลสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ีวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ บรรจุในแผนการปฏิบัติงาน  จัดทํา
แผนปฏิบัติการโครงการ  ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  กลุ่มบุคคลเป้าหมาย  ระยะเวลา
ดําเนินการ  ขอบเขตการดําเนินงาน  ผลผลิตของแต่
ละกิจกรรม รวมถึงงบประมาณท่ีเป็นไปตามระเบียบ
อย่างเหมาะสม  และคุ้มค่ ากับผลผลิต ท่ี เกิด ข้ึน  
การศึกษารวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่ี
สามารถสนับสนุนดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
โครงการเกิดความสํ า เ ร็จ   จัด ทําคํ าสั่ งแ ต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการอํานวยการสนับสนุนและคณะทํางาน
ร่วมปฏิบัติงานโครงการ  ตลอดจนจัดทําหนังสือ
ประสานงานและสื่อสารในการปฏิบัติงานอย่างบูรณา
การร่วมกัน 

เป็นผู้นําสภาพปัญหาจัดลําดับความ 
สําคัญโดยมีส่วนร่วมกับ อปท. ชุมชน 
และเครือข่ายประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
บรรจุกิจกรรมพ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่ม
บุคคล เป้ าหมาย  และระยะเวลา
ปฏิบั ติการอย่างเหมาะสม รวมถึง
กําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติการร่าง
คํ าสั่ ง คณะกรรมการ อํ านวยการ 
คณะทํางาน  และหนังสือประสานงาน 
นําเสนอผู้บริหารลงนามแผนปฏิบัติ
การโครงการ คําสั่งจังหวัด หนังสือ
ประสานขอความร่วมมือหน่วยงาน
ต่างๆ ตลอดจนประสานงานเตรียม 
การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 



9 

ขั้นตอน/กิจกรรม การดําเนินงานในภาพรวม การดําเนินงานของผู้ขอประเมิน 
ขั้นตอนท่ี 6   
การดําเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมท่ี ๑  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
1) ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเร่ืองแหล่งกําเนิด

มลพิษ และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่ง 
กําเนิดโดยชุมชน 

 
 
เป็นผู้จัดทําเร่ืองราวเสนอผู้บริหาร
อนุมัติให้ดําเนินกิจกรรม  ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ จัดเตรียม
หลักสูตร ประสานวิทยากรสถานท่ีจัด
ง าน  วา งแผนการ เชิญผู้ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรม  สรุปประเมินผลการดําเนิน 
งานเป็นไปตามข้ันตอนรายการท่ี
กําหนดไว้ทุกประการ 

2) ถ่ายทอดวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย 

 

เป็นผู้จัดทําเร่ืองราวเสนอผู้บริหาร
อนุมัติให้ดําเนินกิจกรรม  ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ จัดเตรียม
หลักสูตร  ประสานวิทยากรสถานท่ีจัด
ง าน  วา งแผนการ เชิญผู้ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรม สรุปประเมินผลการดําเนิน 
งานเป็นไปตามข้ันตอนรายการท่ี
กําหนดไว้ทุกประการ 

3) ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เป็นผู้จัดทําเร่ืองราวเสนอผู้บริหาร
อนุมัติให้ดําเนินกิจกรรม  ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ จัดเตรียม
หลักสูตร  ประสานวิทยากรสถานท่ีจัด
ง าน  วา งแผนการ เชิญผู้ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรม  สรุปประเมินผลการดําเนิน 
งานเป็นไปตามข้ันตอนรายการท่ี
กําหนดไว้ทุกประการ 

4) รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาสวัน
สําคัญด้านสิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้จัดทําเร่ืองราวเสนอผู้บริหาร
อนุมัติให้ดําเนินกิจกรรม  ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ จัดเตรียม
หลักสูตร  ประสานวิทยากรสถานท่ีจัด
ง าน  วา งแผนการ เชิญผู้ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรม  สรุปประเมินผลการดําเนิน 
งานเป็นไปตามข้ันตอนรายการท่ี
กําหนดไว้ทุกประการ 

5) จัดทําสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  อาทิ  เช่น 
เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้า
หมวกเพ่ือการณรงค์ เป็นต้น 

เป็นผู้ จัดทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ต า ม
คุณ ลักษณะท่ีต้องการเสนอผู้บริหาร
อนุมัติ และให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนิน 
การจั ดจ้ า งผลิ ตสื่ อ เ ผยแพ ร่ตาม
ระเบียบ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม การดําเนินงานในภาพรวม การดําเนินงานของผู้ขอประเมิน 
กิจกรรมท่ี 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและ
ทําเนียบองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวกับ
การดูแลรักษาแหล่งน้ํา 
1) จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ด้านการจัดการทรัพยากรและ ส่ิงแวดล้อม  
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ใน
ระดับท้องถ่ิน 

 
 
 
เป็นผู้จัดทําเร่ืองราวเสนอผู้บริหาร
อนุมัติให้ดําเนินกิจกรรม ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ จัดเตรียม
หลักสูตร  ประสานวิทยากรสถานท่ีจัด
ง าน  วา งแผนการ เชิญผู้ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรม สรุปประเมินผลการดําเนิน 
งานเป็นไปตามข้ันตอนรายการท่ี
กําหนดไว้ทุกประการ 

2) สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา เช่น
ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ 
ศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบพ่ึง
ธรรมชาติศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

เป็นผู้ จัดทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
รายละเอียดคุณลักษณะสนับสนุน
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา 5 
แห่ง ท่ีต้องการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
และให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการจัด
จ้างตามระเบียบ 

3) จัดทําระบบฐานข้อมูล ทะเบียนและทําเนียบองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

เป็นผู้ จัดทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
รายละเอียดคุณลักษณะจัดทําระบบ
ฐานข้อมูล ทะเบียนและทําเนียบองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีต้อง 
การเสนอผู้บ ริหารอนุ มั ติ  และให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการจัดจ้างตาม
ระเบียบ 

4) จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา เป็นผู้ จัด ทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ต า ม
คุณลักษณะท่ีต้องการเสนอผู้บริหาร
อนุมัติ และให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนิน 
การจัดจ้างผลิตสื่อตามระเบียบ 

กิจกรรมท่ี ๓  การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
แม่น้ํา และคูคลองสาขา 
1) จัดต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจวัดและเฝ้าระวัง

คุณภาพน้ําระดับชุมชน 

 
 
เป็นผู้จัดทําเร่ืองราวเสนอผู้บริหาร
อนุมัติให้ดําเนินกิจกรรม  ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ จัดเตรียม
หลักสูตร ประสานวิทยากรสถานท่ีจัด
ง าน  วา งแผนการ เชิญผู้ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรม สรุปประเมินผลการดําเนิน 
งานเป็นไปตามข้ันตอนรายการท่ี
กําหนดไว้ทุกประการ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม การดําเนินงานในภาพรวม การดําเนินงานของผู้ขอประเมิน 
2) จัดเก็บผักตบชวา/จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จาก

ฝักตบชวา เช่น ศูนย์ทําน้ําหมักจากผักตบชวา ศูนย์
ทําปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาหรือศูนย์การจัดการ
ผักตบชวา 

 

เป็นผู้ จัด ทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
รายละ เอี ยดคุณลั กษณะจั ด เ ก็ บ
ผักตบชวา/จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์
จากฝักตบชวาท่ีต้องการเสนอผู้บริหาร
อ นุ มั ติ  แ ล ะ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี พั ส ดุ
ดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบ 

3) การติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน/ติดต้ังถัง
รองรับสิ่งปฏิกูล 

 

เป็นผู้ จัดทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
รายละเอียดคุณลักษณะการติดต้ังถัง
ดักไขมันระดับครัวเรือน/ ติดต้ังถัง
รอง รับสิ่ งป ฏิกู ล ท่ี ต้ อ งการ เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ และให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบ 

กิจกรรมท่ี ๔ คลองสวย น้ําใส 
1) สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ

บริเวณริมแม่น้ําและคูคลองสาขา 

 
เป็นผู้ จัดทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
รายละเอียดคุณลักษณะการสํารวจ
ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิด
มลพิษท่ีต้องการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
และให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการจัด
จ้างตามระเบียบ 

2) การจัดประกวดชุมชน ริมน้ํ า ต้นแบบรักษา
สิ่งแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษ
ในแม่น้ํา คูคลอง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และบูรณา
การกับโครงการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 

เป็นผู้จัดทําเร่ืองราวเสนอผู้บริหาร
อนุมัติให้ดําเนินกิจกรรม ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ จัดเตรียม
หลักสูตร ประสานวิทยากรสถานท่ีจัด
ง าน  วา งแผนการ เชิญผู้ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรม สรุปประเมินผลการดําเนิน 
งานเป็นไปตามข้ันตอนรายการท่ี
กําหนดไว้ทุกประการ 

3) จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่น้ําคูคลอง เป็นผู้ จัดทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
รายละเอียดคุณลักษณะคู่ มือการ
อนุรักษ์แม่น้ําคูคอลงท่ีต้องการเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ และให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบ 

กิจกรรมท่ี ๕  ศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุ
เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้
ฟืนจากธรรมชา ติและ จัดประชุม เผยแพร่ ใ ห้
ผู้ประกอบการโรงงานและผู้สนใจเพ่ือการสนับสนุน
การดําเนินงาน 

เป็นผู้ จัดทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
รายละเอียดคุณลักษณะการศึกษาและ
จัดทําระบบท่ีต้องการเสนอผู้บริหาร
อ นุ มั ติ  แ ล ะ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี พั ส ดุ
ดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม การดําเนินงานในภาพรวม การดําเนินงานของผู้ขอประเมิน 
งานอํานวยการสํานักงาน  จัดทําข้อกําหนดงาน/
นําเสนอขออนุมัติในการจัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุง
พัฒนาศูนย์เรียนรู้กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงาน 
ทสจ.กาญจนบุรี และสนับสนุนศูนย์เผยแพร่เรียนรู้
การลดมลพิษสิ่งแวดล้อม รวม 5 แห่ง 
 1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม ๖ รายการ 
 2) ค่าวัสดุสํานักงาน รวม ๑๕ รายการ 
 3) ค่าครุภัณฑ์ รวม ๕ รายการ 

 

เป็นผู้ จัดทํา ข้อกําหนดงาน  (TOR) 
รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุและ
ครุภัณฑ์ท่ีต้องการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
และให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการจัด
จ้างตามระเบียบ 

 
7. ความยุ่งยากของงาน   

1) การแจ้งผลการอนุมัติโครงการของสํานักงานกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดกาญจนบุรี และส่งต่อสํานักงาน 
ทสจ.กาญจนบุรี ทราบล่าช้า หากไม่มีการขออนุมัติในหลักการดําเนินการล่วงหน้าจะทําให้ดําเนินโครงการ
ล่าช้าไม่ทันต่อเวลาที่กําหนด (ทั้งน้ีได้ทราบผลจาก สสภ.5 นครปฐม มีการจัดประชุมช้ีแจงให้ทราบก่อน
ล่วงหน้า) 
 2) การนําเสนอแผนปฏิบัติการโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมใน
ฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด  จนถึงขั้นตอนอนุมัติเกิดความล่าช้า เนื่องจากการตรวจสอบ/นําเสนอของ
เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ว่าฯ มีภารกิจงานที่หลากหลาย ทําให้การอนุมัติแผนปฏิบัติการ จึงใช้เวลาประมาณ  
2 เดือน ทําให้สูญเสียเวลาไปมากเกิดผลกระทบ ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร 
 3) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเน่ืองจาก สสภ.5 นครปฐม      
ต้องรอข้อมูลจาก 4 จังหวัดส่งรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกัน และสรุปนําเสนอในคราวเดียวกัน
ทําให้จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดําเนินงานแล้วเสร็จในลําดับต้นๆต้องรอเสียเวลาในการปฏิบัติงานล่าช้าเพ่ิมขึ้น 
 4) โครงการน้ี มีการจัดทําข้อกําหนดงาน (TOR) รวม 10 เรื่อง ในระยะเวลาที่มีการเร่งรัดดําเนินการ 
ในแต่ละกิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ความรู้แบบสหวิทยาการที่หลากหลายและการค้นคว้าใน
สาระสําคัญที่เก่ียวข้องมาประกอบการจัดทํา TOR ในแต่ละเรื่อง ให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนอย่าง
เหมาะสมสามารถดําเนินงานอย่างบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีกําหนดไว้ ถือได้ว่ามีความยุ่งยาก
เป็นอย่างย่ิง 
 5) การดําเนินงานโครงการมีจํานวนกิจกรรมย่อยที่หลากหลายและงบประมาณจํานวนมาก ผู้รับผิดชอบ
หลักต้องอาศัยวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเวลากลางคืนในการปฏิบัติงาน โดยทาง
ราชการไม่มีค่าล่วงเวลาใดๆ โดยหากไม่ปฏิบัติงานเช่นน้ี  อัตรากําลังที่ไม่เพียงพอและศักยภาพของบุคลากรที่
ประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน จะไม่สามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จได้ทันกําหนดของแต่ละกิจกรรมได้ 
สิ่งสําคัญขวัญและกําลังใจในความก้าวหน้าในสายงานยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร   

8. ข้อจํากัดในการศึกษา   
 8.1  ข้อจํากัดด้านเวลาที่สูญเสียกับการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 8.2  ข้อจํากัดด้านเจ้าหน้าที่ เฉพาะทางที่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน เช่น  
การออกแบบการก่อสร้าง/ซ่อมแซมต่างๆ ในพ้ืนที่ เป็นต้น 
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 8.3  อัตรากําลังเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการ จํานวน 3 คน พนักงานราชการ 1 คน 
ซึ่งต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเองที่มีจํานวนมาก เกิดการวางแผนการใช้เวลาปฏิบัติงานไว้ 
อย่างเหมาะสม และเร่งรัดการปฏิบัติงานในกิจกรรมปกติและกิจกรรมโครงการให้แล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้  

9. สรุปผลการดําเนินงาน   
 9.1 การสํารวจสภาพปัญหาและการดําเนินงานจ้างทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 
 การดําเนินการโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งนํ้า แม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ และ
แม่นํ้าแม่กลอง วัตถุประสงค์การลดปัญหามลพิษทางนํ้าที่ต้นเหตุ เพ่ือให้ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง
ในสินค้าเกษตร ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นเจ้าภาพหลัก 
กําหนดไว้ ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

๑.๑. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องแหล่งกําเนิดมลพิษ และการลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนิดโดยชุมชน ๒ ครั้ง  

๑.๒. กระบวนการถ่ายทอดวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และการบังคับใช้กฎหมาย ๒ ครั้ง 

๑.๓. การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑ ครั้ง 
๑.๔. การจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาสวันสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม 

๒ ครั้ง 
๑.๕. การจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ 

เสื้อ  ถุงผ้า  หมวก เพ่ือการณรงค์  เป็นต้น 
 กิจกรรมที่ 2 การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน้ํา 

๒.๑  จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม   เกษตรอินทรีย์  เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ในระดับท้องถิ่น ๑ ครั้ง  

๒.๒  สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา เช่นศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ชีวภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

๒.๓  จัดทําระบบฐานข้อมูล ทะเบียนและทําเนียบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑ ระบบ 

๒.๔  จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา 
 กิจกรรมที่ ๓   การแก้ไข ปรับปรงุคุณภาพน้ําในแม่น้ํา และคู คลองสาขา 

๓.๑  การจัดต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าระดับชุมชน 
๓.๒  การจัดเก็บผักตบชวา และจัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากฝักตบชวา เช่น ศูนย์ทํานํ้าหมัก

จากผักตบชวา ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาหรือศูนย์การถักสานผักตบชวา 
๓.๓  การติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน 

 กิจกรรมที่ ๔  คลองสวย น้ําใส 
๔.๑  สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษบริเวณริมแม่นํ้าและคูคลองสาขา 
๔.๒  การจัดประกวดชุมชนริมนํ้าต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษ

ในแม่นํ้า คูคลอง  ในพ้ืนที่เป้าหมาย ๖ แห่ง  และบูรณาการกับโครงการอ่ืนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  
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๔.๓  จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่นํ้า คูคลอง 
 กิจกรรมที่ ๕  เปลี่ยนของเสยีหรือวัสดเุหลือใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด 

๕.๑  สนับสนุนศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเป็น
พลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ และจัดประชุมผู้ประกอบการโรงงานเพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 
ผู้ศึกษาได้ดําเนินการสํารวจสภาพปัญหา และการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 

โดยอาศัยหลักการแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
ความต้องการของประชาชนและความเป็นไปได้ของการดําเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที่กําหนด ดังรายละเอียดขั้นตอนในตารางที่ 1.3 ดังน้ี 

ตารางที่ 1.3 แสดงขั้นตอนการสํารวจสภาพปัญหาและจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 
 

ขั้นตอนและการดําเนินงาน เหตุผล 

1) รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการในหลักการ/
รายละเอียดกรอบแนวทางและกิจกรรมดําเนินงานพร้อมท้ังเสนอ
ข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีเตรียมการ
รวบรวมข้อมูลและสํารวจสภาพปัญหาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ด่วนท่ีสุด  
ท่ี กจ 0013.2/190  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2553  

เป็นการผลักดันให้สามารถปฏิบัติงานได้ล่วงหน้าไม่
ต้องรอแจ้งการโอนงบประมาณ 

2) ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ทุกแห่ง สนับสนุนข้อมูลประกอบ 
การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/19516 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2553  

ให้เกิดการขับเคลื่อนมีข้อมูลเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าเนื่องจากเป็นโครงการ มีรายละเอียด
กิจกรรมเกี่ยวข้อง อปท. จํานวน 122 อปท. 

3) ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือร่วมเตรียมการดําเนินงานโครงการ 
จํานวน 2 อัตรา โดยกําหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบตามขอบเขต
งาน (TOR) เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว้  
ตามหนังสือกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/193 
ลงวันท่ี  26 ตุลาคม  2553  

โครงการอนุมัติแล้วโดยมีห้วงระยะเวลาให้จัดจ้างได้
ต้ังแต่ตุลาคม  2553  ควรขออนุมัติหลักการไว้ก่อน 
โดยการออกคําสั่งจ้างสามารถขออนุมัติได้โดยมีผล
บังคับย้อนหลังเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด ทําให้
ปฏิบัติงานได้ทันทีและใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) ขออนุมัติให้เจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงานสํารวจข้อมูล สภาพปัญหา 
เพ่ือนําข้อมูลสภาพปัญหามากําหนดรายละเอียดในแผนปฏิบัติการ
และค่าใช้จ่ายให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงกับสาเหตุของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตามหนังสือ
สํานักงาน ทสจ. กาญจนบุรี ท่ี กจ 0013.2/1706 ลงวันท่ี 
15  พฤศจิกายน  2553  

ไตรมาสท่ีหนึ่งของปีงบประมาณเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ออกปฏิบัติงานในพื้นท่ีล่วงหน้าได้สะดวก โดยแผน 
งานปกติของสํานักงานตามที่ส่วนกลางมอบหมายให้
ดําเนินงานยังไม่มีการแจ้งให้ปฏิบัติการเท่าท่ีควร  
หากรอหนังสือจังหวัดแจ้งผลอนุมัติ/โอนงบประมาณ
อย่างเป็นทางการ จะมีเวลาปฏิบัติงานคงเหลือไม่
เพียงพอดําเนินงานและมีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5) ขออนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการ มีรายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง
รายการ/กิจกรรมและหมวดเงินงบประมาณโดยไม่กระทบต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงกับความต้องการของประชาชน ผ่านหัวหน้าสํานักงานจังหวัด, 
ตรวจสอบภายในจังหวัด เพ่ือนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

เนื่องจากแผนงานโครงการดังกล่าวสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) เป็นเจ้าภาพหลัก 
รับผิดชอบจัดทําแผนงานที่ มี เป้าหมาย ตัวชี้ วัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ โดยรวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
กาญจนบุ รี  ราชบุ รี  สุพรรณบุ รี และนครปฐม 
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ขั้นตอนและการดําเนินงาน เหตุผล 

อนุมัติแผนปฏิบัติการ ตามหนังสือสํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/1883 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2553  
โดยในคร้ังนี้ผู้ ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้อนุมัติโครงการ 
เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมท้ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางานปฏิบัติการตามโครงการฯ เพ่ือเตรียม 
พร้อมการปฏิบัติงานและส่งเรื่องราวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯอนุมัติแผนปฏิบัติการและการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณอีกคร้ังหนึ่ง 

มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาเป้าหมายท่ี
สามารถดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และมี
ประสิท ธิภาพเกิดประสิท ธิผล  รวมถึงแต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานร่วมสนับสนุนดําเนินการ

6) ส่งเร่ืองราวขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติ
การโครงการโดยชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ
ให้ชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทางโครงการ ไม่ขัดต่อระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดไว้ ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด 
ท่ี กจ 0013.2/1940  ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554 

การอนุ มั ติ เปลี่ ยนแปลงรายละเ อียดกิจกรรม
โครงการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมายโครงการเป็นอํานาจของหัวหน้ากลุ่ม
จังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบแนวทางท่ีกําหนดไว้ 

7) รายงานผลตามท่ีผู้ ว่ าราชการจั งห วัดนครปฐม  ไ ด้อนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบั ติราชการและ
งบประมาณโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ พร้อม
ท้ังมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  สามารถอนุมัติ/อนุญาตในการ
ดําเนินกิจกรรมตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ตามระเบียบ
ต่อไป ตามหนังสือสํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี  ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 
0013.2/292  ลงวันท่ี 25  กุมภาพันธ์  2554 

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดรับผิดชอบควบคุมดูแลการดําเนินงานโครงการ
ท้ังหมดของจังหวัด มีความจําเป็นต้องรายงานผลให้ผู้ว่าฯ 
ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือจะได้มีการสั่งการ
ให้ดําเนินการไว้อย่างชัดเจนพร้อมท้ังขอให้พิจารณา
มอบอํานาจให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างพัสดุตามระเบียบ เพ่ือลดขั้นตอนและเวลาในการ
ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน 

8) รายงานผลการมอบอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ นโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพัสดุ และจัดทํานิติกรรมสัญญา
ของกลุ่มจังหวัด  โดยมอบให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน 
ล่าง 1 ในการอนุมัติ อนุญาตการจัดซ้ือจัดจ้างทุกข้ันตอน ภายใน
วง เ งิ น ท่ี ไ ด้ รับจั ดสรรงบประมาณโครงการฯ  แ ต่ ไ ม่ เกิ น 
2,000,000 บาท กรณีวงเงินเกนิกว่า 2,000,000 บาท 
มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กํากับส่วน 
ราชการนั้น ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 
0013.2/ 4021 ลงวันท่ี  8  มีนาคม  2554 

นําเสนอเป็นลายลักษณะอักษรให้ผู้รับมอบอํานาจ
ทราบและถือปฏิบั ติ โดยสําเนาหนังสือแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหารท่ัวไป (การเงิน
และพัสดุ) จะได้ยึดถือปฏิบัติเป็นการประสาน/
สื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างเป็นทางการให้ชัดเจน 

9) แจ้งแผนปฏิบั ติการโครงการและคําสั่ งจั งหวัดกาญจนบุ รี 
ท่ี 174/2554 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554 ให้คณะ กรรมการ
อํานวยการสนับสนุนการดําเนินงานและคณะ ทํางานปฏิบัติงาน
โครงการทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/1941  ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์  2554 

เปน็การสั่งการประสานงานและการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการมีรายละเอียดครบถ้วน เกิดความเข้าใจ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ขั้นตอนและการดําเนินงาน เหตุผล 

10) รายงานผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ กรณี 
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมขอเปลี่ยนคุณลักษณะเรือจัดเก็บผักตบชวา 
(จากระบบสายพานเป็นระบบแขนย่ืน) ตามหนังสือกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ท่ี มท .0224 (นฐ) /331 ลงวันท่ี 
2 มิถุนายน 2554  และพ้ืนท่ีการจัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์
จากผักตบชวา (จากหมู่ 4 เป็นหมู่ 2 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง) 
ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ท่ี มท. 0224
(นฐ)/332 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2554 (รายละเอียดดังตาราง
แนบข้างล่าง) 

ภายหลังออกปฏิบัติงานแล้วรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม
เกิดการเปรียบเทียบความคุ้มค่าและประโยชน์ท่ี
ประชาชนจะได้รับเพ่ิมข้ึน จึงนําเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมบางรายการโดยไม่
ขัดต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กําหนดข้ึน  

 
จึงทาํใหเ้กดิแผนปฏบิตักิารตามโครงการรายละเอียดตามตารางที่ 1.4 ดังนี ้
ตารางที่ 1.4 แสดงข้ันตอนการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ 

 

กิจกรรม หน่วยนับ จํานวน 
แผนงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมท่ี ๑  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน
เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
แหล่งกํ า เนิดมลพิษ  และการลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนิดโดยชุมชน  

2. ถ่ายทอดวิธีการติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
บังคับใช้กฎหมาย 

3. ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมใน

โอกาสวันสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
5. จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อ า ทิ  เ ช่ น  เ อ ก ส า ร  คู่ มื อ  แ ผ่ น พั บ 
ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้าหมวก เพ่ือการ
ณรงค์ เป็นต้น 

 

 
 
คร้ัง/คน 

 
 

คร้ัง/คน 
 
 

คร้ัง/คน 
คร้ัง/คน 

 
ประเภท 

 
 
๒/๒๐๐ 

 
 

๒/๒๐๐ 
 
 

๑/๑๒๐ 
๒/๗๐๐ 

 
๕ 
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กิจกรรม หน่วยนับ จํานวน 
แผนงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมท่ี 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูล
และทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เก่ียวกับการดูแลรักษาแหล่งน้ํา 

1.1 จัดเวทีเสวนาสรรหาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้านการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอด-
สารพิษ ฯลฯ ในระดับท้องถ่ิน 

2.1 สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
เป็นรายสาขา เช่น  ศูนย์บริการชาวนา 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี-การเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

3.1 จัดทําระบบฐานข้อมูล ทะเบียน
และทําเนียบองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

4.1 จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้
เป็นรายสาขา 

 
 
 

คร้ัง/คน/
วัน 
 

 
แห่ง 

 
 
 
 
 

ระบบ/เล่ม 
 
 

สาขา/ 
ชุด 

 
 
 

1/120
/1 
 
 

5 
 
 
 
 
 

1/ 
2,500 

 
5/ 

10,000

   
 

     

กิจกรรมที่ ๓  การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพ
น้ําในแม่น้ํา และคูคลองสาขา 

๓.๑) จัดต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจวัด
และเฝ้าระวังคุณภาพน้ําระดับชุมชน 

๓.๒) จัดเก็บผักตบชวา/จัดต้ังศูนย์การใช้
ประโยชน์จากฝักตบชวา เช่น ศูนย์ทําน้ํา
หมักจากผักตบชวา ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์จาก
ผักตบชวาหรือศูนย์การถักสารผักตบชวา 

๓.๓) ก า ร ติ ด ต้ั ง ถั ง ดั ก ไ ข มั น ร ะ ดั บ
ครัวเรือน/ติดต้ังถังรองรับสิ่งปฏิกูล 

 
 

อําเภอ 
 
 

แห่ง/ศูนย์ 
 
 

ครัวเรือน/
เรือแพ 

 
 
๗ 
 
 

๑๐/๙ 
 
 

๕๐๐/
๓๐๐ 

         

กิจกรรมท่ี ๔ คลองสวย น้ําใส 
4.1 สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่ง 

กําเนิดมลพิษบริเวณริมแม่น้ําและคูคลอง
สาขา 

4.2 การจัดประกวดชุมชนริมน้ําต้นแบบ
รักษาส่ิงแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่
การลดมลพิษในแม่น้ํา คูคลอง  ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย และบูรณาการกับโครงการอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 

4.3 จั ด ทํ าคู่ มื อ ก า รอนุ รั ก ษ์ แ ม่น้ํ า 
คูคลอง 

 
อําเภอ 

 
 

แห่ง 
 
 
 
 

ฉบับ 

 
๗ 
 
 
๖ 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
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กิจกรรม หน่วยนับ จํานวน 
แผนงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมท่ี ๕  ศึกษาและจัดทําระบบการ
เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ
และจัดประชุมเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ
โรงงานและผู้สนใจเพ่ือการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
 

 ระบบ ๑         

 

โดยมีรายละเอียดช้ีแจงประกอบแผนปฏิบัติการตามโครงการ  ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1   การสรา้งองคค์วามรูสู้่ชุมชนเพื่อลดมลพษิสิ่งแวดล้อม 

1) การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเร่ืองแหล่งกําเนิดมลพิษ และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม  
จากแหล่งกําเนิดโดยชุมชน จํานวน ๒ ครั้ง รวม 200 คน มาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนที่ติดกับ
แม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง ท้องที่ 7 อําเภอ จํานวน 45 แห่งๆ ละ 2 คน และชุมชนริมนํ้า  
รวม 10 แห่ง 

2) การถ่ายทอดวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบังคับ 
ใช้กฎหมาย จํานวน ๒ ครั้ง รวม 200 คน มาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนที่ติดกับแม่นํ้าแควน้อย 
แควใหญ่ และแม่กลอง ท้องที่ 7 อําเภอ จํานวน 45 แห่ง ๆ ละ 2 คน และชุมชนริมนํ้า รวม 10 แห่ง 

3) ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑ ครั้ง รวม 120 คน มาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
พ้ืนที่ติดกับแม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง ท้องที่ 7 อําเภอ จํานวน 45 แห่งๆ ละ 2 คน และชุมชน
ริมนํ้า รวม 10 แห่ง 

4) รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาสวันสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน ๒ ครั้ง รวม 700 คน 
ได้กําหนดในวันสําคัญที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับการผลิตสื่อได้เสร็จทันต่อการดําเนินงานรณรงค์ดังกล่าว 
โดยจะได้จัดทําแผนปฏิบัติการขออนุมัติผู้ว่าราชการดําเนินการตามลําดับต่อไป 

5) จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ เสื้อ  ถุงผ้า  
หมวกเพ่ือการณรงค์ เป็นต้น เป็นการกําหนดแผนการดําเนินงาน จํานวน 5 ประเภท โดยจะได้กําหนดชนิดสื่อ
และออกแบบขออนุมัติดําเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป 
 กิจกรรมที่ 2   การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทาํเนียบองค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ที่เกี่ยวกบั
การดแูลรกัษาแหลง่น้าํ 

1) จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ในระดับท้องถิ่น จํานวน ๑ ครั้ง 1 วัน รวม 120 คน โดยมีการ
ประสานท้องถิ่นสํารวจประมาณจํานวนปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

2) สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา เช่น ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ชีวภาพ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น จํานวน 5 แห่ง  โดยมีข้อมูลจากการสํารวจในระดับพ้ืนที่จริงมีความเป็นไปได้อย่าง
เหมาะสมไว้แล้ว 
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3) จัดทําระบบฐานข้อมูล ทะเบียนและทําเนียบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๑ ระบบ 
รวม 2,500 เล่ม ได้จากการประสานคัดเลือกปราชญ์ท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละบุคคล 
และออกแบบการจัดทําข้อมูลรูปเล่ม 1 ระบบ แล้วผลิตหนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่ จํานวน 2,500 เล่ม 

4) จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา 5 สาขาๆ ละ 2,000 เล่ม รวมทั้งสิ้น 10,000 เล่ม 
ได้จากการจัดทําเอกสารเพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ 5 เรื่อง ที่มีความจําเป็นต้องใช้ประโยชน์
เผยแพร่แจกจ่ายแก่ประชาชน 
 กิจกรรมที่ ๓   การแก้ไข ปรบัปรุงคณุภาพน้ําในแม่น้ํา และคคูลองสาขา 

1) จัดต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าระดับชุมชน ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ       
ที่มีพ้ืนที่ไหลผ่านของแม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่นํ้าแม่กลอง 

2) การจัดเก็บผักตบชวา และจัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากฝักตบชวา เช่น ศูนย์ทํานํ้าหมัก 
จากผักตบชวา  ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาหรือศูนย์การถักสารผักตบชวา จํานวน 10 แห่ง รวม 9 ศูนย์  
ได้จากการสํารวจพ้ืนที่ตําบลท่ีมีปริมาณผักตบชวาจํานวนมาก และติดต่อกันของแม่นํ้า 3 สาย รวมถึงการจัดต้ัง
ศูนย์กําจัดผักตบชวานําไปใช้ประโยชน์แปรรูปเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่างๆ และมีความพร้อมของสถานที่และ
ชุมชนสนับสนุนร่วมดําเนินการ 

3) การติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน จํานวน 500 ครัวเรือน ติดต้ังถังรองรับสิ่งปฏิกูล 
จํานวน 300 เรือแพ  โดยมีจํานวนชุมชนหนาแน่นที่ติดกับริมนํ้า บริเวณท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอท่าม่วง 
และอําเภอท่ามะกา ที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ค่า DO และ BOD ตํ่า สมควรเร่งรัดสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา โดยส่งเสริมการติดต้ังถังดักไขมันครัวเรือน และถังรองรับสิ่งปฏิกูลในเรือแพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณ
หน้าเมืองกาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่เช่ือมต่อของแม่นํ้าแควน้อย แม่นํ้าแควใหญ่ และแม่นํ้าแม่กลอง 
 กิจกรรมที่ ๔  คลองสวย น้าํใส 

1) สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษบริเวณริมแม่นํ้าและคูคลองสาขา ท้องที่ 7 อําเภอ  
ของแม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง เพ่ือทราบถึงแหล่งกําเนิดมลพิษที่มีกิจกรรมอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าแม่กลอง 
เช่น กลุ่มชุมชนริมนํ้า โรงแรม อาคารชุด รีสอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์/โรงฆ่าสัตว์ กลุ่มเรือแพ  
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร  โรงพยาบาล/สถานพยาบาล  ตลาดชุมชน  บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า/กระชังปลา  และบ่อบําบัด
นํ้าเสียชุมชน  โดยมีการปล่อยนํ้าเสียที่อาจเกิดผลกระทบต่อคุณภาพนํ้า เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกัน รวมถึง 
การตรวจสอบมิให้เกิดมลพิษสู่ลํานํ้าต่อไป 

2) การจัดประกวดชุมชนริมนํ้าต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษ 
ในแม่นํ้าคูคลองในพ้ืนที่เป้าหมาย ๖ แห่ง เริ่มต้นจากการประสานชุมชนหนาแน่นที่อยู่ติดริมแม่นํ้า บริเวณหน้า
เมืองกาญจนบุรี ที่ส่งผลกระทบต่อลํานํ้ามากที่สุดก่อน เพ่ือง่ายต่อการส่งเสริมกิจกรรมนําร่อง และสามารถ
ขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนในปีต่อไป เน่ืองจากข้อจํากัดด้านบุคลากรและงบประมาณ 

3) จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่นํ้า คูคลอง จํานวน 7,000 ฉบับ โดยยึดเอาจํานวนพ้ืนที่ 7 อําเภอ  
45 อปท. ที่มีปริมาณครัวเรือน สมควรแจกจ่ายเผยแพร่ได้เพียงพอทั่วถึง รวมถึง การจัดกิจกรรมในโอกาส
ต่างๆ สามารถแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมแม่นํ้าลําคลองอ่ืนๆ ซึ่งสาระเน้ือหามีการกําหนดให้สอดคล้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ทําให้ประชาชนมีความรู้และนําไปปฏิบัติ โดยมีส่วนร่วมจัดการอนุรักษ์แม่นํ้าคูคลอง 
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 กิจกรรมที่ ๕  เปลีย่นของเสยีหรือวัสดเุหลอืใช้เปน็พลังงานทดแทนด้วยกลไกการพฒันาที่
สะอาด 

1) ศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนของเสียหรือวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยกลไก 
การพัฒนาที่สะอาด เป็นกิจกรรมที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ได้กําหนดให้จัดการฟาร์มสุกร  



20 

ที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลหรือนํ้าเสียไหลลงสู่แม่นํ้า ด้วยเทคโนโลยีที่สะอาด แต่จากการประชุมช้ีแจงเหตุผลกรณี 
จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีฟาร์มสุกรที่ส่งผลกระทบดังกล่าวจึงเสนอของเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นศึกษาและจัดทํา
ระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ  ๑ ระบบ   
 งานอํานวยการสํานักงาน  จัดทําข้อกําหนดงาน/นําเสนอขออนุมัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี และสนับสนุนศูนย์เผยแพร่
เรียนรู้การลดมลพิษสิ่งแวดล้อม รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย 

1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   รวม    6  รายการ 
2) ค่าวัสดุสํานักงาน   รวม  15  รายการ 
3) ค่าครุภัณฑ์    รวม    5  รายการ 

โดยเป็นข้อมูลจาการสาํรวจความต้องการตามความจําเป็นเกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
  

9.2  สรปุผลการดําเนนิกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ  มีรายละเอียดดังตารางที่ 1.5 ดังน้ี 
ตารางที่ 1.5 แสดงสรุปผลการดาํเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
 

กิจกรรมดําเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผลสําเร็จ หมายเหตุ 
หน่วยนับ จํานวน 

กิจกรรมที่ ๑  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเร่ืองแหล่งกําเนิดมลพิษ 

และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนิดโดย
ชุมชน 

 
 

คร้ัง/คน 

 
 

2/200 

 
 

1/243 

 

2. ถ่ายทอดวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย 

คร้ัง/คน 2/200 1/264  

3. ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม คร้ัง/คน 1/120 1/123  
4. รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาสวันสําคัญ

ด้านสิ่งแวดล้อม 
คร้ัง/คน 2/700 

 
2/3,400  

5. จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น เอกสาร 
คู่มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้า หมวก
เพ่ือการณรงค์ เป็นต้น 

ประเภท 5 7  

กิจกรรมท่ี 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบ
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวกับการดูแล
รักษาแหล่งน้ํา 
1. จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ด้ านการจั ดการทรั พยากรและสิ่ ง แ วดล้ อม  
เ กษตร อินท รี ย์  เ กษตรปลอดสาร พิษ  ฯลฯ 
ในระดับท้องถ่ิน   

 
 
 

คร้ัง/คน/วัน 

 
 
 

1/120/1 

 
 
 

1/132/1 

 

2. สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา เช่น
ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เ รียนรู้เกษตรชีวภาพ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบพ่ึงพา  
ธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 

แห่ง 5 5  
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กิจกรรมดําเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผลสําเร็จ หมายเหตุ 
หน่วยนับ จํานวน 

3. จัดทําระบบฐานข้อมูล  ทะเบียนและทําเนียบ
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ระบบ/เล่ม 1/2,500 1/2500  

4. จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา สาขา/ชุด 5/10,000 5/10,000  
กิจกรรมท่ี ๓  การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้ําในแม่น้ํา 
และคูคลองสาขา 
1. จัดต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจวัดและเฝ้าระวัง

คุณภาพน้ําระดับชุมชน 

 
 

อําเภอ 

 
 

7 

 
 

7 

 

2. จัดเก็บผักตบชวา/จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จาก
ฝักตบชวา เช่น ศูนย์ทําน้ําหมักจากผักตบชวา 
ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา  หรือศูนย์การ
จัดการผักตบชวา 

แห่ง/ศูนย์ 10/9 10/9  

3. การติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน/ติดต้ังถัง
รองรับสิ่งปฏิกูล 

ครัวเรือน/ 
เรือแพ 

500/300 500/300  

กิจกรรมท่ี ๔  คลองสวย น้ําใส 
1.  สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษบริเวณ

ริมแม่น้ําและคูคลองสาขา 

 
อําเภอ 

 
7 

 
9 

 

2 .  การจั ดประกวดชุ มชนริ มน้ํ า ต้ นแบบ รักษา
สิ่งแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษใน
แม่น้ํา คูคลอง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และบูรณาการกับ
โครงการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 

แห่ง 6 6  

3. จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่น้ํา คูคลอง ฉบับ 7,000 7,000  
กิจกรรมที่ ๕  ศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุ
เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้
ฟื นจากธร รมชา ติ และจั ดประชุ ม เ ผยแพร่ ใ ห้
ผู้ประกอบการโรงงานและผู้สนใจเพื่อการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

ระบบ 1 1  

งานอํานวยการสํานักงาน จัดทําข้อกําหนดงาน/
นําเสนอขออนุมัติในการจัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุงพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม สํานักงาน ทสจ .
กาญจนบุรี และสนับสนุนศูนย์เผยแพร่เรียนรู้การลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม รวม 5 แห่ง 

    

1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ     
- จอภาพคอมพิวเตอร์ (LED) 
- ปร้ินเตอร์ (สี) แบบเติมหมึก  
- ปร้ินเตอร์ (ขาว/ดํา) แบบเลเซอร์ 
- วัสดุติดต้ังระบบ internet ไร้สาย 
- วัสดุเดินสายระบบinternetเชื่อมต่อสํานักงานฯ 
- วัสดุปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์    
  ของสํานักงานฯ 

จอ 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

4 
1 
1 
4 
4 
4 

4 
1 
1 
4 
4 
4 

 

2) ค่าวัสดุสํานักงาน  15 รายการ     
- กล้องถ่ายรูป  กล้อง 2 2  
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กิจกรรมดําเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผลสําเร็จ หมายเหตุ 
หน่วยนับ จํานวน 

- ตลับหมึกแบบเลเซอร์ 
- ตลับหมึกแบบ Inkjet 
- น้ําหมึกชนิดเติม 
- เคร่ืองบันทึกเสียงสําหรับการประชุม 
- แผ่นซีดี, ดีวีดี  
- โต๊ะเอนกประสงค์ห้องประชุม  
- โต๊ะมุมห้องประชุม  
- เก้าอ้ีประชุม 
- เก้าอ้ีทํางาน (ระดับชํานาญการ) 
- เก้าอ้ีทํางาน (ระดับชํานาญงาน) 
- เก้าอ้ีทํางาน (ระดับปฏิบัติการ/บริการ) 
- ม่านปรับแสง ปรับปรุงห้องสิ่งแวดล้อมและ 
  ศูนย์เผยแพร่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เคร่ืองคิดเลข 
- พัดลม 

กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
เคร่ือง 
หลอด 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

รายการ 
 

เคร่ือง 
ตัว 

10 
10 
12 
1 
5 
4 
2 

25 
2 
2 
5 

13 
 

3 
1 

10 
10 
12 
1 
5 
4 
2 

25 
2 
2 
5 

13 
 

3 
1 

3) ค่าครุภัณฑ์ 5 รายการ     
1. จัดซ้ือเรือจัดเก็บผักตบชวา/วัชพืชและขยะในลําน้ํา 
2. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
4. จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
5. จัดซ้ือจอรับภาพ 

ลํา 
ชุด 

เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

 

 
10. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนินงานโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่ง
นํ้าของแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขา สําหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ทําให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา 
กลุ่มจังหวัดได้  ดังน้ี 

10.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 
1) การอนุมัติโครงการล่าช้า สืบเน่ืองต้ังแต่รัฐบาลรวมถึงขั้นตอนของศาลากลางจังหวัด

และสํานักงานกลุ่มจังหวัดที่มีการตรวจสอบ/นําเสนอให้ผู้ว่าฯลงนาม ใช้เวลานาน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ  สมควรปรับปรุงวิธีการปฏิบัติด้านธุรการให้ลดขั้นตอนและเร่งรัดอย่างรวดเร็ว
เพ่ิมขึ้น 

2) ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการและการอนุมั ติโครงการ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต้ังแต่ผู้จัดทําแผน/เสนอแผน/ผู้ตรวจสอบแผนและผู้พิจารณาอนุมัติแผนจะต้องให้ความสําคัญ
ติดตามเร่งรัดให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3) การกระจายอํานาจให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถอนุมัติให้ดําเนินงานในกิจกรรมย่อย
ของโครงการ สมควรมีการมอบอํานาจ อนุมัติ  อนุญาต และดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ให้ต้ังแต่ 
ต้นปีงบประมาณ จะช่วยทําให้กิจกรรมย่อยต่างๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวย่ิงขึ้น 
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4) สํานักงานกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบดําเนินงานโครงการ  
สมควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทันทีเมื่อได้รับทราบผลการอนุมัติโครงการจากรัฐบาลและมีการเตรียมการ
ช้ีแจงระเบียบแนวทางการดําเนินงานตามข้ันตอนและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างละเอียดและ
ชัดเจน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในคราวเดียวกัน  และให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนทําความ
เข้าใจอย่างแท้จริง ไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานและเกิดความผิดพลาดล่าช้าต่อไปได้ พร้อมทั้งมีข้อมูล
สื่อสาร/แบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องแจกจ่ายและสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจาก Web site ของหน่วยงานได้
ตลอดเวลา 

10.2 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ 
1) การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ 45 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ท้องที่ 7 อําเภอ  ที่อยู่ติดลํานํ้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง ต้องอาศัยการดําเนินงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบมีเครือขา่ยแกนนําสามารถประสานงานปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ทุกปี  โดยไม่ทิ้งเครือข่ายเดิมและเพ่ิมเครือข่ายใหม่ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อาจจะจัดทําใน
รูปแบบอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ช่วยเช่ือมต่อภารกิจเฝ้าระวัง
ป้องกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ลุ่มนํ้าอย่างย่ังยืนต่อไป 

2) การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับดูแล
รักษาแหล่งนํ้า ด้วยภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ขณะน้ีโดยภาคประชาชนมีการต่ืนตัวจํานวนมาก และ
ประชาชนเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ค้นหาภูมิปัญญา และถือปฏิบัติโดยภูมิปัญญาที่มีอยู่ เป็นโอกาสที่สําคัญของรัฐที่
ต้องเข้าสนับสนุนส่งเสริมและนํามาเป็นตัวอย่างนําร่องขยายผลให้กว้างขวางย่ิงขึ้น สุดท้ายจะเป็นสิ่งที่ช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  สมควรมีกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี มีการค้นหา
เพ่ิมเติม มีการสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว ในลักษณะปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมศูนย์
เรียนรู้เป็นสถานที่เผยแพร่แก่ประชาชนอย่างเหมาะสม ให้หลากหลายองค์ความรู้กระจายไปในทุกพ้ืนที่ มีการ
นํามาพบปะแลกเปลี่ยนเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ จัดรูปแบบนําเสนอสู่สาธารณะที่น่าสนใจและง่ายต่อ
การถ่ายทอดเรียนรู้นําไปปฏิบัติอย่างเกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนผลิตเป็นเอกสารเผยแพร่อย่างเป็นระบบ เชิดชูผู้ทําความดีด้านสิ่งแวดล้อม และแจกจ่ายแก่ประชาชน
นําไปใช้ประโยชน์  รวมถึงสามารถประสานงานติดตามผลงานที่เกิดขึ้นทุกปี 

3) การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพนํ้า ควรมีกิจกรรมเวทีเสวนาสัญจรชุมชนริมนํ้าอย่างต่อเน่ือง
ทุกปี เป็นการกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัวให้ความสําคัญแม่นํ้าลําคลองอย่างสมํ่าเสมอ โดยร่วมกับสื่อมวลชนจัดทํา
กิจกรรม ซึ่งจากผลการดําเนินงานประชาชนพึงพอใจและสนับสนุนการดําเนินงานเป็นอย่างดี การต่อยอดขยาย
ผลจึงเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นเป็นอย่างย่ิง เช่นเดียวกับการจัดเก็บผักตบชวาเป็นภารกิจที่ต้องผลักดันให้ชุมชนถือ
ปฏิบัติภายใต้การสนับสนุนของ อปท.แห่งท้องที่ เพ่ือเป็นการลดจํานวนและกําจัดผักตบชวาให้หมดสิ้นไปใน
ที่สุด ตลอดจนศูนย์การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดความรู้ในการนําผักตบชวามาแปรรูป สมควรถือเป็นประเพณี
ของชุมชนริมนํ้าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการลดมลพิษทางนํ้าและทําให้คุณภาพนํ้าดีขึ้น 
สําหรับถังดักไขมันและถังรองรับสิ่งปฏิกูลในเรือแพ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการนํ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
ลํานํ้า ซึ่งมีข้อมูลจํานวนครัวเรือนและเรือแพอย่างชัดเจน ต้องถือเป็นภารกิจที่ต้องผลักดันจัดการให้บรรลุ
เป้าหมายตามลําดับต่อไป 

4) คลองสวยน้ําใส ประกอบด้วยกิจกรรมสํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ
บริเวณริมแม่นํ้าและคูคลองสาขา เป้าประสงค์สําคัญจะต้องให้ได้มาซึ่งข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษสองฝั่งลํานํ้า 
นําไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์เผยแพร่แก่หน่วยงาน/ชุมชนและเครือข่าย ทสม. ที่จะช่วยกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมดูแลลดมลพิษและขจัดมลพิษที่จะลงสู่ลํานํ้าให้จงได้ รวมถึงหน่วยงาน
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ที่เก่ียวข้องสมควรใช้ในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ติดตามผลการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภาพรวม 
และแนวโน้มการดําเนินการที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีวิธีการอย่างไร จึงเป็นข้อมูลสําคัญต่อ
การวางแผนจัดการคุณภาพนํ้าอีกต่อไป สําหรับกิจกรรมด้านการประสาน/ปฏิบัติการร่วมกับ อปท. ตรวจสอบ
พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ติดกับลํานํ้าและมีการปล่อยนํ้าเสียสู่ลํานํ้า รวม 42 ชุมชน ในท้องที่ของ อปท. 18 แห่ง 
สมควรต้องมีการผลักดันให้เกิดการศึกษาออกแบบระบบและให้เกิดการจัดการนํ้าเสียชุมชนอย่างย่ังยืน โดยใน
ปี 2555 มีแผนงานกิจกรรมโครงการ ต้องนํา อปท. เหล่าน้ีให้ความรู้สนับสนุนส่งเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดการนํ้าเสียชุมชนท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไป อีกทั้งชุมชนริมนํ้าในพ้ืนที่ต่างๆ ต้องสนับสนุน
กิจกรรมกระตุ้นปรับปรุงพัฒนาคุณภาพนํ้าให้เกิดความก้าวหน้าจัดประกวดชุมชนริมนํ้าดูแลคุณภาพนํ้าและ 
ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถึงยกระดับชุมชนริมนํ้าให้ได้รับรางวัลเป็นขวัญกําลังใจ  และมีการศึกษาดูงานจาก
ชุมชนดีเด่นขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 

5) การนําวัสดุเหลือใช้จากลํานํ้า เช่น ผักตบชวา จอกหูหนูยักษ์ และวัชพืชอ่ืนๆ ไปใช้
ประโยชน์ นอกเหลือจากใช้ในการเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังมีช่องทางแปรรูปเป็นงานศิลปหัตถกรรม เช่น 
สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างๆ โดยกิจกรรมวัสดุเหลือใช้ผักตบชวา มีผลการทดลองนําไปอัดแท่งเป็นเช้ือเพลิง
แข็งผสมกับวัสดุอ่ืนสามารถเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล ให้พลังงานความร้อน เป็นพลังงานทดแทนการใช้ไม้ฟืนจาก
แหล่งธรรมชาติ ลดการตัดไม้ทําลายป่าในอนาคต นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สําคัญจําเป็น ที่ควรนําเอาข้อมูลผล
การศึกษาและรูปแบบที่จัดทําขึ้น หาช่องทางเผยแพร่ขยายผล และปรับปรุงพัฒนานําไปสู่การทดลองออกแบบ
ที่คุ้มทุนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากข้อเท็จจริงวัสดุเหลือใช้ทักผักตบชวาและเศษปลายไม้ที่ประชาชนทั่วไป ไม่ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เกิดการทิ้งและเผาทําลายโดยเปล่าประโยชน์ หากมีการสํารวจศึกษารวบรวมข้อมูลเศษวัสดุ
เหล่าน้ี ถึงการสูญเปล่าประโยชน์ มีปริมาณเพียงพอและสามารถจัดทําระบบอัดแท่งเป็นเช้ือเพลิงแข็งจําแหน่าย
เกิดความคุ้มทุนมีกําไรในการบริหารจัดการ ผู้นําเอาเช้ือเพลิงแข็งไปเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลใช้ในโรงงานมีความ
สะดวกคุ้มค่าต่อการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับการได้ไม้ฟืนจากธรรมชาติ สมควรที่จะสนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรมนําวัสดุเหลือใช้หรือวัชพืชในนํ้า เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเพ่ิมเติมอีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าใน
การอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อมวลสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนต่อไป 

 
 
  

 



ส่วนที่ 2 
สรุปย่อผลงาน 

ผลงานการจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินงาน 
ตามโครงการปรบัปรุงคณุภาพแหล่งน้ําของแม่น้าํท่าจีน แม่น้าํแม่กลองและคูคลองสาขา  

สําหรบัผลติสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1   ความเปน็มา 
 ๑)  ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ ๑ (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี) เก่ียวกับการเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานปลอดภัย 
ซึ่งในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมจําเป็นต้องมีแหล่งนํ้า เพ่ือการผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ  โดย
ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมอาศัยแหล่งนํ้าจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าท่าจีนเป็นหลัก พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี
และราชบุรี  อาศัยแหล่งนํ้าจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง  ซึ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งสองมีการปล่อยนํ้าทิ้ง จากแหล่งต่างๆ 
ของชุมชน  โรงงานอุตสาหกรรมและการกสิกรรมจํานวนมาก  จากผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพนํ้า  
จากสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๕ นครปฐม และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ราชบุรี พบว่าคุณภาพนํ้า 
บางจุด อยู่ในระดับตํ่าถึงเสื่อมโทรม โดยมีต้นเหตุจากแหล่งกําเนิดมลพิษ ทั้งจากพ้ืนที่กสิกรรม ปศุสัตว์  ประมง  
พ้ืนที่ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
 ๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ รับทราบตามที่สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง “การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มนํ้าท่าจีน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”  โดยมีความเห็นประเด็น
หน่ึง คือ จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดในแม่นํ้าท่าจีน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับศักยภาพ 
ของพ้ืนที่  และกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ที่สําคัญที่จะเป็นครัวและปอดของภาคกลางและเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ๓)  ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าในพื้นที่ลุ่มนํ้าวิกฤต เมื่อวันที่  
๔  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ได้มีการลงนามความร่วมมือของ ๔ กระทรวงหลัก  เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ความ
ร่วมมือในการรักษาแหล่งนํ้า รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งนํ้าหลักของประเทศ 
ซึ่งขณะน้ีมีความเสื่อมโทรมให้กลับมามีคุณภาพตามมาตรฐาน  เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์แหล่งนํ้า และรักษา 
วิถีชีวิตริมนํ้า โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้อย่างปลอดภัยและย่ังยืน รวมทั้งมีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต 
 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 แม่นํ้าแม่กลองและคูคลองสาขา ซึ่งจะไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีน้ัน ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี  จะไหลผ่านพ้ืนที่ ๗ อําเภอ ๔๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความยาวลํานํ้าแควน้อย  แควใหญ่
และแม่กลอง รวมประมาณ ๒๗๕ กิโลเมตร มีการดําเนินกิจกรรมการปล่อยนํ้าทิ้งจากแหล่งนํ้าต่างๆ ของชุมชน
โรงงานอุตสาหกรรม และการกสิกรรมจํานวนมาก จากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ ๘ ราชบุรี  พบว่า  คุณภาพนํ้าอยู่ในระดับตํ่าถึงเสื่อมโทรม  ต้ังแต่แม่นํ้าแควน้อย  แควใหญ่ และแม่กลอง  
หลังจากไหลผ่านแหล่งนํ้าทิ้งแต่ละจุดตลอดลําน้ํา  โดยแต่ละพ้ืนที่ไม่มีการบําบัดนํ้าเสียก่อนลงสู่แหล่งนํ้า  
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ทําให้เกิดสภาพปัญหาส่งผลกระทบต่อการนํานํ้าไปใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัด
ภาคกลางตะวันตก และกรุงเทพมหานคร ต้องอาศัยนํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองเป็นแหล่งนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปา
ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าค่าดัชนีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ปรากฏว่า ปริมาณออกซิเจน (DO) ตํ่า, ปริมาณ
ความสกปรกที่เป็นอินทรีย์สารที่ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย (BOD) ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 
กลุ่ม Fecal bacteria ที่อยู่ในลําไส้ของสัตว์เลือดอุ่น (FCB) และแอมโมเนีย (NH ๓) ปะปนอยู่ในนํ้าเกินเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้ นอกจากนี้แม่นํ้าแม่กลองยังไหลผ่านราชบุรีและลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
มีระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร  ซึ่งประชาชนใช้นํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองและแหล่งนํ้า
คูคลองสาขา  เพื่อการอุปโภคบริโภค  ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การคมนาคม ในปัจจุบันคุณภาพนํ้ามีความเสื่อมโทรมลงเป็นลําดับ  การดูแลรักษาฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้า  จึงมีความ
จําเป็นและมีความสําคัญย่ิง เพ่ือให้แม่นํ้าและคูคลองสาขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอย่างย่ังยืน 
 เนื่องจากคุณภาพนํ้าของพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่กลองส่งผลต่อกิจกรรมการผลิตภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็น
แหล่งรายได้ที่สําคัญของจังหวัด  โดยผลผลิตพืชไร่  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔  เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศ และวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นให้ “เป็นระบบการ
ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน” ดังน้ันจึงควรดําเนินการฟ้ืนฟูและเฝ้าระวังคุณภาพแม่นํ้าแม่กลอง โดยดําเนินการร่วมกัน
อย่างเป็นระบบลุ่มนํ้า เพ่ือเป็นการตรวจสอบเฝ้าระวังสามารถสร้างกลไกผลักดันให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น
จัดทําแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการปัญหาคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  จึงจําเป็นต้องบูรณาการความเห็นและแนวทางที่มีประสิทธิภาพจากทุกภาคส่วน รวมถึง
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าให้กับเครือข่าย
ประชาชนในพื้นที่เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าแม่กลองให้
เป็นระบบให้ได้  ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันนําไปสู่การผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดการ
คุณภาพน้ําในลุ่มนํ้าแม่กลอง  และติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าเพ่ือส่งเสริมให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของ 
แหล่งผลิตอาหารและเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่ปลอดภัยต่อไป 
 

 ความเร่งด่วน   
 จากการเกิดปัญหาดังกล่าว ภาครัฐไม่สามารถออกไปปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพนํ้าได้อย่างใกล้ชิดและ
บ่อยคร้ัง รวมถึงการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังยังไม่สามารถสร้างกลไกผลักดันหน่วยงานในระดับท้องถิ่นจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิค
วิชาการในการจัดการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับป้องกันมลพิษแหล่งนํ้า จึงมีความสําคัญ เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการก่อมลพิษแหล่งนํ้า ซึ่งต้องรีบเร่งดําเนินการ มิฉะน้ันจะเกิดมลพิษสะสมใน
ระยะยาวที่จะทําให้ยากลําบากในการแก้ไขปัญหา  และกระทบต่อการผลิตสินค้าทางด้านการเกษตร เพราะไม่
สามารถจะทําให้ขบวนการผลิตสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไร้มลพิษสารตกค้างตามเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดได้ 

 
1.2.  วัตถุประสงค์ 
 ปรับปรุงคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าแควน้อย  แม่นํ้าแควใหญ่ แม่นํ้าแม่กลอง  และคูคลองสาขา 
ลุ่มนํ้าแม่กลอง โดยการลดปัญหามลพิษทางนํ้าที่ต้นเหตุ เพ่ือให้ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง 
ในสินค้าการเกษตร 
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1.3  พื้นที่ดําเนินการ 
 แม่นํ้าแควน้อย แม่นํ้าแควใหญ่ และแม่นํ้าแม่กลอง ในพ้ืนที่ 45 องค์กรปกครองท้องถิ่น 7 อําเภอ 
ของจังหวัดกาญจนบุรี 
 
1.4   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความต่ืนตัวในการลดมลพิษแม่นํ้า คูคลอง ในพ้ืนที่เป้าหมาย เกิดกลุ่ม
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง ที่มีปัญหาคุณภาพ
นํ้าเสื่อมโทรม  เกิดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในการลดมลพิษแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า เกิดเครือข่ายเฝ้า
ระวังคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า  มีศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละสาขาที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาแหล่งนํ้า 
 2) การลดลงของมลพิษในแม่นํ้า คูคลอง โดยเยาวชน ประชาชน และเกษตรกรผู้ใช้นํ้ามีความต่ืนตัวและ
ให้ความร่วมมือในการลดมลพิษทางนํ้า เกิดการบูรณาการการรักษาคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า คูคลอง กับการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ ของจังหวัด 
 3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงหน้าที่เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ  
(แหล่งนํ้า) และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งนํ้าให้มีคุณภาพดีขึ้น ไร้มลพิษ เพ่ือการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรที่ปลอดภัย 
 
1.5 ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน   
 1) การแจ้งผลการอนุมัติโครงการของสํานักงานกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดกาญจนบุรี และส่งต่อสํานักงาน 
ทสจ.กาญจนบุรี ทราบล่าช้า หากไม่มีการขออนุมัติในหลักการดําเนินการล่วงหน้าจะทําให้ดําเนินโครงการ
ล่าช้าไม่ทันต่อเวลาที่กําหนด(ทั้งน้ีได้ทราบผลจาก สสภ.5 นครปฐม มีการจัดประชุมช้ีแจงให้ทราบก่อน
ล่วงหน้า) 
 2) การนําเสนอแผนปฏิบัติการโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมใน
ฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด  จนถึงขั้นตอนอนุมัติเกิดความล่าช้า  เนื่องจากการตรวจสอบ/นําเสนอของ
เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ว่าฯ มีภารกิจงานที่หลากหลายทําให้การอนุมัติแผนปฏิบัติการ  จึงใช้เวลาประมาณ  
2 เดือน ทําให้สูญเสียเวลาไปมากเกิดผลกระทบ ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร 
 3) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเน่ืองจาก สสภ.5 นครปฐม      
ต้องรอข้อมูลจาก 4 จังหวัดส่งรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกัน และสรุปนําเสนอในคราวเดียวกัน
ทําให้จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดําเนินงานแล้วเสร็จในลําดับต้นๆต้องรอเสียเวลาในการปฏิบัติงานล่าช้าเพ่ิมขึ้น 
 4) โครงการน้ี มีการจัดทําข้อกําหนดงาน (TOR) รวม 10 เรื่อง ในระยะเวลาที่มีการเร่งรัดดําเนินการ 
ในแต่ละกิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ความรู้แบบสหวิทยาการที่หลากหลายและการค้นคว้าใน
สาระสําคัญที่เก่ียวข้องมาประกอบการจัดทํา TOR ในแต่ละเรื่อง ให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนอย่าง
เหมาะสมสามารถดําเนินงานอย่างบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีกําหนดไว้ ถือได้ว่ามีความยุ่งยาก
เป็นอย่างย่ิง 
 5) การดําเนินงานโครงการมีจํานวนกิจกรรมย่อยที่หลากหลายและงบประมาณจํานวนมาก ผู้รับผิดชอบ
หลักต้องอาศัยวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  และเวลากลางคืนในการปฏิบัติงาน โดยทาง
ราชการไม่มีค่าล่วงเวลาใดๆ โดยหากไม่ปฏิบัติงานเช่นน้ี  อัตรากําลังที่ไม่เพียงพอและศักยภาพของบุคลากรที่
ประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน จะไม่สามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จได้ทันกําหนดของแต่ละกิจกรรมได้ 
สิ่งสําคัญขวัญและกําลังใจในความก้าวหน้าในสายงานยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร   



บทที่ 2 
ทฤษฏีและผลงานที่เก่ียวข้อง 

 
2.1   แนวคดิที่ใช้ในการวางแผนโครงการ 
 เพ่ือให้การวางแผนโครงการมีความรัดกุม และชัดเจน นักวางแผนควรจะนําเอาแนวคิดต่างๆ ต่อไปน้ี 
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตามลําดับคือ 

2.1.1 กระบวนการแกป้ญัหา (Problem Solving Process) 
 ให้นักวางแผนใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และความสามารถต่างๆ ตอบคําถามต่อไปนี้ให้ชัดเจน คือ 
 1) ปัญหาหรือความต้องการขององค์การ หรือของลูกค้า หรอืผู้รับบริการคืออะไร 
 2) ปัญหาและความต้องการ มีสาเหตุจากอะไร 
 3) วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา คืออะไร 
 4) วิธีการในการแก้ไขปัญหามีอะไรบ้าง อย่างไร 
 คําถามทั้ง 4 คําถามข้างต้น มีความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะ (Logical Relations) ดังแสดงไว้ใน
แผนภูมิข้างล่างน้ี 
 อน่ึง สําหรับเรื่องปัญหา (Problems) กับความต้องการ (Wants) หรือความจําเป็น (Need) 
ตลอดจนความคาดหวัง (Expectation) จะต้องอาศัยการพิจารณาจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน 
โดยจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าเป็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข (Improvement problems) หรือเป็นปัญหาในเชิง
ป้องกัน (Preventive problems) หรือเป็นการระบุความต้องการในอันที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนา 
(Opportunity for development) ทั้งน้ีเพ่ือแยกแยะประเภทของโครงการได้อย่างชัดเจน 

 
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงความสัมพนัธเ์ชิงตรรกะของกระบวนการแก้ปญัหา 

 

                                                              
 
 ใช้ข้อมูลหรือขอ้เท็จจริง ให้ความรู้เพ่ือการคาดการณ์ 
 เพ่ือยืนยันความชัดเจน สิ่งที่จะทําในอนาคต 
 ของปัญหาในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

                                                               
 
 

 จากแผนภูมิน้ีจะเห็นความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะของกระบวนการแก้ปัญหารวม 4 ด้าน คือ 
 ด้านแรก  เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหาและสาเหตุ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
หรือข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ ซึ่งแสดงให้เป็นปัญหาหรือปรากฏการณ์ในด้านลบที่แสดงถึงช่องว่างระหว่างสภาพ
ที่ต้องการหรือที่ควรจะเป็น กับสภาพของความเป็นจริง อันอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข หรือปัญหาที่ต้อง
ป้องกัน หรือโอกาสที่ควรริเริ่มหรือพัฒนา 

ตัวชี้วัดวิธีการ สาเหต ุ

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค ์ปญัหา 
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 จากน้ันจึงเป็นวิเคราะห์ว่าปัญหาที่ระบุไว้มีสาเหตุมาจากกอะไรได้บ้างปกติแล้วปัญหาหน่ึงปัญหา
ใดมีผลมาจากสาเหตุหลายสาเหตุ หรือในทางกลับกัน สาเหตุเพียงเร่ืองเดียวก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆ หลาย
ปัญหาก็ได้ 
 ด้านที่สอง  เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหา กับ วัตถุประสงค์ คือการเปลี่ยนปัญหาซึ่งเป็น
สภาพในเชิงลบในเวลาปัจจุบันให้เป็นวัตถุประสงค์ (Objectives) คือ สภาพที่ปัญหาจะหมดไปหรือลดลงใน
อนาคต โดยจะระบุวัตถุประสงค์หรือจุดหมาย (Ends) คือผลลัพธ์ในเชิงบวกที่ต้องการ รวมทั้งเป้าหมายต่างๆ 
(Targets) ในรูปของผลงานหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการจะทําหรือจะให้เป็น ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ กํากับด้วยกลุ่มคนหรือพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้รับผลประโยชน์ รวมทั้งระบุเวลาที่ต้องการให้ผล
งานเสร็จ 
 ด้านที่สาม  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ กับวิธีการ คือ การคิดค้นวิธีการหรือทางเลือก
ต่างๆ (Alternatives or Means) ที่ควรจะเป็นการดําเนินการให้สําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ด้านที่สี่   เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง วิธีการ กับสาเหตุ คือ ในการคิดค้นวิธีการจะต้องสัมพันธ์
กับสาเหตุของปัญหาที่ได้วิเคราะห์ไว้ ซึ่งเป็นการช้ีให้เห็นว่าทางเลือกในการดําเนินงานที่เป็นจริง  จะต้องนําไปสู่
การลดหรือขจัดสาเหตุต่างๆ ที่ระบุไว้ล่วงหน้าได้ 

2.1.2 กระบวนการและเนื้อหาของวิธีการ  
 เมื่อได้วิธีการดังที่ไดอธิบายมาแล้ว การทํางานของนักวางแผนในข้ันต่อไป คือการจัดวาง
รายละเอียดของวิธีการ ซึ่งแนวทางก็คือการตอบคําถาม 6 W 2 H (Why, What, When, Where, Who, 
Whom, How & How much) กล่าวคือ 
 1) จะทําทาํไม (Why) 
 เป็นการอธิบายถึงหลักการและเหตุผล ตลอดจนความจําเป็น จากการระบุปัญหา และ
ระบุสาเหตุ ในชั้นนี้จะเป็นการระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพ่ือ
อธิบายให้ผู้ที่เก่ียวข้องเห็นว่าผลลัพธ์และผลงานของโครงการคืออะไร  พร้อมทั้งระบุตัวช้ีวัดด้านเวลา ปริมาณ
งาน คุณภาพของงาน รวมท้ังกลุ่มคนหรือพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการจะให้ได้รับประโยชน์หลังจากโครงการแล้ว
เสร็จ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับคําถามที่ว่าจะทําเพ่ือใคร 
 ในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ควรใช้หลักนิยมที่นักวางแผนรู้จัดกันดี คือ 
SMART PRINCIPLE ซึ่งมาจากหลักคิดดังน้ี 
 S = Sensible & Specific  = เป็นไปได้และชัดเจน 
 M = Measurable  = วัดได้ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
 A = Attainable & Assignable  = บรรลุผล (แก้ปัญหาได้) และสามารถทําได้หรือมอบหมายได้ 
 R = Reasonable & Realistic  = อธิบายได้และเป็นจริง 
 T = Time Available  = กําหนดเวลาที่เหมาะสม 
 2) จะทําอะไร (What) 
 เป็นการพิจารณาว่าวิธีการต่างๆ ที่กําหนดไว้น้ัน จะต้องมีกิจกรรมหลักที่สําคัญต้ังแต่
จุดเร่ิมต้นไปถึงจุดสุดท้ายอะไรบ้าง ทั้งน้ีด้วยการพิจารณาเน้ือหาของงานในเชิงเทคนิค ที่ถูกต้องและสอดคล้อง
กับกิจกรรมเรื่องน้ันอย่างชัดเจน 
 3) จะทําเม่ือไร (When) 
  เป็นการวางกรอบเวลาในการดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับเวลาเป้าหมายที่กําหนดไว้  
อันเป็นการวางกําหนดการของกิจกรรมต่างๆ การเรียงลําดับกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการต่อไป 
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 4) จะทําที่ไหน (Where)  
 เป็นการพิจารณาเร่ืองของสถานท่ีดําเนินการว่าจะใช้สถานที่ใด มีความเก่ียวข้องกับสภาพ
ทางกายภาพต่างๆ หรือไม่อย่างใด เช่น การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน การจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
หรือในหลายกรณีอาจจะต้องจัดการด้านการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นอาทิ 
 5) จะทําโดยใคร (Who) 
 เป็นการคาดการณ์ด้านกําลังคนที่ต้องการ ลักษณะหรือประเภทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ การกําหนดจํานวนและคุณสมบัติ
ของบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่จะเก่ียวข้อง 
 6) จะทําเพือ่ใคร (Whom) 
 เป็นการพิจารณาถึงกลุ่มบุคคล หรือพ้ืนที่ที่จะได้รับผลประโยชน์อันสัมพันธ์กับเป้าหมาย 
ที่ระบุในข้อ 2.1.1 ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาครอบคลุมไปถึงกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ 
ในกรณีของผู้ที่เสียผลประโยชน์ ก็จะต้องพิจารณาว่าควรจะดําเนินการเพ่ือชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างไรด้วย 
 7) จะทําอย่างไร (How) 
 เป็นงานสําคัญที่สุดด้านหน่ึงในกาวางแผนเพราะถ้าตอบคําถามน้ีไม่ชัดเจน  แผนที่กําหนด
ก็จะเป็นเพียงความคาดหวังหรือความฝันที่ไม่เป็นจริงหรือจะเรียกว่า สร้างวิมานในอากาศก็ว่าได้ 
 การตอบคําถามน้ีจึงมีคําถามย่อยตามมาอีกหลาย คําถามคือ 

ก. ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมที่ระบุไว้ใน 2.1.2 ข้อ 2) มีอะไรบ้าง 
ข. แต่ละขั้นตอนจะต้องทํางานตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมมีอะไรบ้าง 
ค. จะต้องมีการแก้ไขกฎเกณฑ์เดิมหรือไม่ อะไรบ้าง และต้องเสนอกฎเกณฑ์ใหม่ ในเรื่อง

ใดบ้าง จะมีขั้นตอนอย่างไร 
ง. จะต้องใช้ความรู้หรือเทคโนโลยี (Technical know how) และ ความชํานาญในเรื่อง

ใดบ้าง จะแสวงหาการสนับสนุนจากที่ใด 
จ. จะกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard operating procedure) อะไรบ้าง 

อย่างไร 
 8) จะจ่ายเทา่ไร (How Much) 
  เป็นการคํานวณรายละเอียดของค่าใช้จ่าย (Cost) ที่ครอบคลุมงบประมาณด้านต่างๆ ทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นงบลงทุน งบดําเนินการค่าใช้จ่ายทางตรง และทางอ้อมทุกรายการ โดยฐานการคิดค่าใช้จ่ายจะต้อง
สอดคล้องกับราคามาตรฐานที่เป็นอยู่จริง ทั้งราคาปัจจุบันและราคาที่คิดปรับค่าเวลา ค่าเสียโอกาส 
ตามหลักการวิเคราะห์โครงการที่ดี 
 จากนี้จะเห็นว่า การตอบคําถามหลักทั้ง 8 คําถาม ถ้าหากนักวางแผนหรือนักบริหาร 
ไม่อาจท่ีจะตอบคําถามทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก็จําต้องใช้ที่ปรึกษา (Consultants) ที่มีความรู้ ความชํานาญ 
ประสบการณ์ และความสนใจในปัญหาเรื่องน้ันๆ โดยกระจ่ายชัดเข้ามาเป็นที่ปรึกษา 

2.1.3 การใชค้วามคดิสร้างสรรค ์
  เป็นเรื่องของการใช้ “ความรู้และภูมิปัญญา” ด้านต่างๆ ในการตอบคําถาม ในข้อ 2.1.1 และ 
2.1.2 อย่างสร้างสรรค์ โดยความรู้เช่นว่าน้ีได้มาจาก 

1) ความรูท้ีป่ระมวลจากประสบการณ์ หรือสญัชาตญิาณ (Intuition) 
 ในการทํางานหรือที่เรียกขานกันในภาษาชาวบ้านว่า “ช่ัวโมงบิน” ของนักบริหารเพ่ือตอบ
คําถามด้านต่างๆ  ด้วยการคํานึงถึงโอกาสที่เป็นไปได้ และเหมาะสมกับสภาพที่ควรจะเป็น 
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2) ความรูท้ี่ได้จากการเรียนรู้ในองค์การ (Learning Organization) 
  ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากข้อเท็จจริงที่องค์การของตนสามารถค้นพบสิ่งใหม่ (Discovery) ที่ทํา
ให้เกิดการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนสามารถรักษาเสถียรภาพ
และความได้เปรียบในการแข่งขันได้ตลอดเวลา 
  ความรู้ประเภทนี้เกิดขึ้นจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในองค์การ อันได้แก่ 
การสอนงาน  การให้คําแนะนํา  การสาธิตการนิเทศงาน  การฝึกอบรม  การวิจัยและพัฒนา และการสรรสร้าง
สภาพแห่งการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ 

3) การเรียนรู้จากผู้อ่ืน (Learning From Others) 
 หมายถึง ความพยายามที่จะมองออกสู่ภายนอกโดยการศึกษาเปรียบเทียบบทเรียนแห่ง
ความสําเร็จของกิจการช้ันนํา (Benchmarks) ของกิจการอ่ืนๆ หรือการศึกษาในสถาบัน การศึกษาต่างๆ 
การศึกษาดูงานการรับรู้ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยต่างๆ การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ 
การติดตามและทําความเข้าใจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกิจการระหว่างประเทศ 

4) ความรู้ในการวิเคราะหส์ถานการณ์ (Situation analysis) 
 กรณีน้ีเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมาก เพราะการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของกิจการ จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินหมากในการทํางาน ทั้งน้ีหมายความว่า การประยุกต์หลักการ
ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ และการสรุปประเด็นเชิงกลยุทธ์ย่อมจะมีคุณค่าอย่างมากต่อการจําลอง
สถานการณ์ 
 อน่ึง เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือการกําหนดกลยุทธ์และ
กลวิธีต่างๆ เหล่าน้ี ควรค้นคว้าเพ่ิมเติมแหล่งความรู้ในด้านของการวางแผนกลยุทธ์  
 ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะถูกประมวลรวมกันเพ่ือให้นักวางแผนใช้เป็นเครื่องมือ
ทางความคิดในการจัดรวบรวมระบบข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาต่างๆ ที่จะใช้เป็นฐานในการ
ตัดสินใจ เพ่ือตอบคําถามที่กล่าวไว้ก่อนหน้าน้ีได้อย่างรอบรู้ รอบคอบและรอบด้านมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
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แผนภูมิที่ 2.2 แสดงข้ันตอนการวางแผนโครงการ 
 

 
 

 รูป้ญัหาและความต้องการ 
 

 
 

 รู้สาเหต ุ
 

 
 

 รู้ผลลพัธแ์ละผลงานทีจ่ะทาํ 
 

    
 

 อนุมัต ิ
 

 อนุมัต ิ
 

 
 

 รู้วิธีการตา่ง ๆ 
 

 
 

 รู้ลําดบัทางเลอืก 
 

    
 

 อนุมัต ิ
 เลือกทางเลือกที่เหมาะสม 
 

 
 

 
 
 
 จากแผนภูมิสามารถอธิบายได้ว่าในการจัดทําโครงการควรเรียงลําดับขั้นตอนดังน้ี 

การจัดทาํข้อเสนอโครงการ 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบทางเลอืก 

การคดิด้นทางเลือก 

กําหนดวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมาย 

วิเคราะหป์ญัหาและความต้องการ 

การรวบรวมขอ้มูลและข้อเทจ็จริงตา่งๆ 

ปรับปรุง ไม่อนุมัติ เสนอเพือ่พิจารณา

ปรับปรุง ไม่อนุมัติ เสนอเพือ่พิจารณา 



33 

  ขั้นที่ 1 :  การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งน้ี เพ่ือที่จะเป็นตัวบ่งช้ีว่าเกิดอะไรข้ึนบ้าง 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ผลลัพธ์ของขั้นตอนน้ีคือ การรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการต่างๆ รวมทั้งการ
ประเมินสาถนการณ์ที่แท้จริง 
 ขั้นที่ 2 :  การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ เพ่ือที่จะพิจารณาว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหา 
หรือความต้องการเช่นน้ันมีอะไรบ้าง มีก่ีสาเหตุ 
 ชั้นที่ 3 :  การกําหนดวัตถุประสงค์ คือ สภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นพร้อมกับการ
กําหนดเป้าหมาย คือ ผลงานที่จะดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่กําหนด โดยผลงงาน้ีจะระบุทั้งปริมาณหรือ
คุณภาพ และเวลา รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน 
 ขั้นที่ 4 :  การพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในขั้นน้ีเป็นการปรึกษาหรือขอความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและหรือไม่เป็นทางการ สุดแล้วแต่กรณี 
 ผลจากการปรึกษาหารือ  อาจนําไปสู่การปรับปรุง ยกเลิกหรืออนุมัติวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
อันถือเป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นที่สําคัญและนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดวิธีการต่อไป 
 ขั้นที่ 5 :  การคิดค้นและแสงหาทางเลือกโดยพิจารณาว่าสาเหตุต่างๆ ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว ควรจะ
มีวิธีการแก้ไขอย่างไร ซึ่งมักจะมีทางเลือกมากกว่าหน่ึงทาง 
 จากน้ันในแต่ละทางเลือกจะจัดทํารายละเอียดของวิธีการโดยใช้คําถามต้ังแต่ Why, What, 
When, Where, Who, Whom, How , How much ดังที่ได้ เสนอไว้แล้ว 
  ขั้นที่ 6 :  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือกต่างๆ ด้วยการใช้ข้อมูลจาก 
ผลการศึกษาความเป็นไปได้มาใช้พิจารณาสําหรับวิธีการศึกษาความเป็นไปได้จะอธิบายในหัวข้ออ่ืนต่อไป 
 ขั้นที่ 7 :  การนําข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือก เสนอให้
ผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณา เพ่ือตัดสินว่าควรจะเลือกทางเลือกที่เหมาะสมท่ีสุด 
 ขั้นที่ 8 :  นําทางเลือกที่เหมาะสมไปจัดทําข้อเสนอโครงการตามแบบแผนที่กําหนด ทั้งน้ี 
หมายถึงการจัดทําเอกสาร แผน และส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งในแต่ละหน่วยงาน อาจมีข้อกําหนดเก่ียวกับ 
การจัดทําเอกสาร แผน ตามท่ีเห็นเหมาะสมสําหรับวิธีการเขียนแผนจะได้อธิบายต่อไป 
 
2.2 การเขียนโครงการในเชิงพรรณนาความหรือแบบประเพณนีิยม 
 การเขียนโครงการแบบน้ี เป็นการเขียนตามแบบแผนหรือรูปแบบ (format) ที่หน่วยงานหน่ึงๆ กําหนดขึ้น 
เพ่ือให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องจัดทําเอกสารแผนไปในทิศทางเดียวกันในหนังสือน้ีจะยกตัวอย่างและคําแนะนําสั้นๆ 
สําหรับการเขียนในเชิงพรรณนาความ ซึ่งมีความคาบเก่ียวกับการจัดทําโครงการแบบ LogFrame 
 อย่างไรก็ดี ขออธิบายก่อนว่ารูปแบบการเขียนโครงการในลักษณะน้ีเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีนิยม 
ที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในการเขียนของหน่วยราชการ  องค์การพัฒนาระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนา
เอกชน  และองค์กรประชาชนต่างๆ 
 สําหรับในการเขียนแผนประเภทน้ี อาจเทียบเคียงได้จากหน่วยงานแผนกลาง (Central Planning 
Agency = CPA) ต่างๆ เช่น สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สํานักงบประมาณ  
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นต้น  หรืออาจดูหน่วยงานวางแผนของกระทรวงต่างๆ ก็ได้ 
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การเขียนแผนโครงการของหน่วยราชการไทยโดยทั่วไป 
ชื่อโครงการ (ระบุช่ือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนออนุมัติและจัดการโครงการ) 
ปีงบประมาณ……………………………………………………………………………………… 
เป็นโครงการตามแผนงาน  (ระบุช่ือแผนงานอันเป็นที่มาของโครงการ) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

- ระบุความเป็นมาของโครงการ 
- ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่างๆ 
- ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการน้ี 
- ระบุข้อจาํกัดหากไม่มีโครงการน้ี 
- ระบุความสําคัญของโครงการท่ีจะมีต่อนโยบาย 

2. วัตถุประสงค์ 
 - ระบุผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ (ทําโครงการน้ีแล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร) 
3. เป้าหมาย 
 - ระบุปริมาณและคุณภาพของผลวาน หรือผลผลิตต่างๆ  (ที่เมื่อทําได้จะทําให้เกิดผลลัพธ์ 
 ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

- ระบุเวลาที่ผลงานจะแล้วเสร็จ 
4. วิธีดําเนินงาน 
 - ระบุกิจกรรมโครงการท้ังหมด 
 - ระบุขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
 - ระบุเทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติการ 
5. ระยะเวลาโครงการ 
 - ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
6. สถานที่โครงการ 
 - ระบุสถานที่และเง่ือนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
7. งบประมาณ 
 - ระบุค่าใช้จ่ายของโครงการ ตามหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายตามระเบียบการจัดทํางบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 - ระบุช่ือบุคคลหรือคณะทํางานที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการ 
 - ระบุรูปแบบขององค์การโครงการ 
9. การติดตามและประเมินผล 
 - ระบุวิธีการ  เกณฑ์วัด  และระยะเวลา  ที่จะติดตามโครงการ 
 - ระบุเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผล 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มบุคคล  พ้ืนที่  หรือสังคมโดยรวมจะได้รับ 
 - ระบุผลกระทบในด้านบวกท่ีจะตามมาจากการมีโครงการ 
 
 
 ลงช่ือ......................................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (....................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ......................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (....................................................................) 
 
(ปกรณ์  ปรียากร, 2553) 
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2.3   ตัวแบบ 12 ปัจจัย ทีส่่งผลต่อความสาํเรจ็ในการจัดการโครงการ :  
ข้อพิจารณาเชิงบูรณาการ  ปัจจัยทั้ง 12 ปัจจัย ประกอบด้วย  
1. มีความรู้และความเข้าใจภารกิจของโครงการโดยชัยเจน 
2. การสนับสนุนของนักบริหารระดับสูง 
3. การจําแนกโครงสร้างงานและการวางกําหนดการ 
4. การปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับของผู้รับบริการ 
5. การทําความเข้าใจพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
7. การจัดการด้านเทคนิค  งบประมาณ  และการบริหารสัญญา 
8. การจัดวางระบบการควบคุมเวลา  ค่าใช้จ่าย  และการบริหารสัญญา 
9. การวางเครือข่ายการสื่อสารและการจัดทํารายงาน 
10. การแก้ไขปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย 
11. การจัดการความขัดแย้ง 
12. การอํานวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ 

 ปัจจัยที่ 1  มีความรู้และความเข้าใจภารกิจของโครงการโดยชัดเจน   
 หมายความว่า  ผู้จัดการโครงการและทีมงานจะต้องศึกษา  ปรึกษา  และทําความเข้าใจภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง  ผู้บริหารหน่วยงานประจําที่ร่วมโครงการ และตัวผู้จัดการโครงการเอง  โดยต้องทําความตกลง 
ให้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ คือ 

(1) จุดมุ่งหมาย (Goal) หรือวัตถุประสงค์โดยรวม (Overall objective) ที่โครงการจะต้อง
ดําเนินงานให้สัมฤทธ์ิผล 

(2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
(3) แนวทางในการดําเนินกิจกรรมและทรัพยากรต่างๆ 
(4) ลักษณะเฉพาะที่สําคัญ (Uniqueness) ของโครงการ  เมื่อพิจารณาจากเง่ือนไขที่สําคัญ 

(Important Assumption) ของโครงการ 
 ปัจจัยที่ 2  การสนับสนุนของนักบริหารระดับสูง 
 ผู้จัดการโครงการจะต้องริเริ่ม  ต่ืนตัว  และเอาใจใส่ในการแสวงหา  การสนับสนุนจากนักบริหาร
ระดับสูงด้วยวิธีการทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสุดแล้วแต่กรณี เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 

(1) ทรัพยากรด้านต่างๆ ที่จําเป็น 
(2) อํานาจหน้าที่และแนวทางในการใช้อํานาจด้านต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดการโครงการ 
(3) การสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น เช่น การตรวจเย่ียมโครงการ (Project-Site Visit)  

การบํารุงขวัญ และการสร้างค่านิยมร่วม  ในการจัดการ 
 ปัจจัยที่ 3  การจําแนกโครงสร้างงานและการวางกําหนดการ 
 เป็นการดําเนินงานที่ผู้จัดการโครงการและบุคลากรหลักในทีมงานโครงการ จะร่วมมือกัน 

(1) การจําแนกโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure) 
(2) การจัดเรียงลําดับกิจกรรม 
(3) การกําหนดเวลาที่เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
(4) การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ  
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(5) การกําหนดความรับผิดชองของทีมงาน 
(6) การจัดทําแผนดําเนินงาน ในรูปแบบของแผนภูมิรูปแท่ง (Gantt Charts) หรือตาข่ายงาน 

(Network Diagram) 
 ปัจจัยที่ 4  การปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับของผู้รับบริการ 
 เป็นการใช้ความสามารถและบุคลิกภาพของผู้จัดการโครงการ และทีมงาน ในการดําเนินการ
เก่ียวกับ 

(1) นําเสนอ หรือขายความคิดที่เป็นผลลัพธ์ของโครงการ (Project Outcomes) ให้แก่ลูกค้า
หรือผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะให้เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ (Intended Users) 

(2) ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์ในกรณีที่จําเป็นหรือเก่ียวข้อง 
(3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคม (Civil Society) องค์กรปกครองท้องถิ่น  

ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับอนาคตของโครงการ 
(4) เสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ทีมงานโครงการกับลูกค้าและผู้รับบริการ 

 ปัจจัยที่ 5  การทําความเข้าใจพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
 เป็นการศึกษาพ้ืนที่ โครงการอย่างวิเคราะห์ เจาะลึก ทั้งในด้านของปัจจัยพ้ืนฐานและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ดังน้ี 

(1) โครงสร้างอํานาจทางการเมือง 
(2) การวิเคราะห์ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ 
(3) การทําความเข้าใจเน้ือหาสาระทางสังคมและวัฒนธรรม 
(4) การพิจารณาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
(5) การพิจารณาปัจจัยพ้ืนฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลักษณะทาง

กายภาพด้านอ่ืนๆ 
 อน่ึง ในกรณีที่เป็นโครงการที่ดําเนินงานภายในองค์การ คําว่า “ชุมชน” หมายถึง สภาพแวดล้อม
ขององค์การน้ัน 
 ปัจจัยที่ 6  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 เรื่องน้ีถือเป็นเร่ืองสําคัญและละเอียดอ่อนที่สุดเร่ืองหน่ึงในการจัดการโครงการ ดังน้ัน จึงจะต้อง
ให้ความสนใจต่อเรื่องต่างๆ ต่อไปน้ี 

(1) การพิจารณาคุณสมบัติและคําอธิบายลักษณะงานของผู้จัดการโครงการ 
(2) การสรรหา  คัดเลือก  และอบรมบุคลากรโครงการ 
(3) การกําหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูลที่จําเป็น 
(4) การสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Building) 
(5) การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปัจจัยที่ 7  การจัดการด้านเทคนิค  งบประมาณ  และการบริหารสัญญา 
 เรื่องต่างๆ เหล่าน้ี เปรียบได้กับงานประจําภายในโครงการบางเร่ืองเป็นกรณีที่จุกจิก ซับซ้อน  
และอาจมีความละเอียดอ่อนในตัวเอง  ดังน้ัน ผู้จัดการโครงการและทีมงานจึงควรเอาใจใส่ต่อสิ่งต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน คือ 

(1) พิจารณาสาระสําคัญเชิงเทคนิค หรือข้อกําหนดด้านตัวเน้ืองานของกิจกรรม  โครงการอย่างถี่ถ้วน 
(2) พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ 
(3) การจัดทํานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาทุกขั้นตอน เช่น ด้านการประมูล  การจัดซื้อ  

การจัดจ้าง  การจัดหา  การเบิกจ่าย  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น 
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 ปัจจัยที่ 8  การจัดวางระบบการควบคุมเวลา  ค่าใช้จ่าย  และการบริหารสัญญา 
 เป็นงานจัดวางระบบการควบคุมโครงการที่ประกอบด้วย 

(1) กําหนดมาตรฐานด้านต่างๆ ของงาน ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องคุณภาพงาน  เวลา การทํางาน  
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  และค่าใช้จ่ายในงบลงทุนและงบดําเนินการ 

(2) การกําหนดกระบวนการของงาน และการติดตามงาน ทั้งในด้านของกิจกรรม และการใช้
ทรัพยากร 

(3) กําหนดเกณฑ์การวัดผลงาน และวิธีการวัด 
(4) กําหนดและมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไข 

 ปัจจัยที่ 9  การวางเครือข่ายการสื่อสารและการจัดทํารายงาน 
 เป็นการจัดวางระบบสนับสนุนการควบคุมที่กล่าวไว้แล้ว โดยจะให้ความสําคัญต่อ 

(1) กําหนดช่องทางและวิธีการในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักบริหารระดับสูง  ผู้จัดการ
โครงการ  ทีมงานโครงการ  โครงการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานประจําที่จะต้องทํางาน
ร่วมกัน 

(2) กําหนดรูปแบบของการายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุปสําหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive 
Summary) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รายงานการประชุม  รายงานการดําเนินงาน  
รายงานผลการตรวจงาน  รายงานสําหรับการเผยแพร่ และรายงานขั้นสุดท้าย 

(3) การจัดการประชุมทั้งที่เป็นทางการ และการปรึกษาหารือนอกรอบ  เพ่ือประโยชน์ในการ
รับทราบความเคลื่อนไหว  และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ 

(4) การกําหนดกระบวนการของงาน และการติดตามงาน ทั้งในด้านของกิจกรรม และการใช้
ทรัพยากร 
 ปัจจัยที่ 10  การแก้ไขปัญหาท่ีอยู่นอกเหนือความคาดหมาย 
 ในการจัดการโครงการ เรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอคือ ปัญหาและอุปสรรคที่ยากจะคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ (Unforeseen Trouble)  ดังน้ัน  ผู้จัดการโครงการจึงจําเป็นต้องเตรียมการ ที่จะรับมือกับเรื่องน้ี 
โดยใช้ข้อเสนอของตัวแบบต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 ปัจจัยที่ 11  การจัดการความขัดแย้ง 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อการจัดการโครงการเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และความเสี่ยงด้านต่างๆ 
ดังนั้น สิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ก็คือ ความขัดแย้งประเภทต่างๆ เช่น ด้านความคิด  
ด้านผลประโยชน์และอ่ืนๆ ดังนั้น ผู้จัดการโครงการจึงจําเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการบริหาร 
ความขัดแย้งอย่างรอบรู้  รอบคอบ  และรอบด้านอีกด้วย 
 ปัจจัยที่ 12  การอํานวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ    
 เมื่อโครงการใกล้จะเสร็จ จําเป็นต้องถ่ายโอน (Transfer) โครงการส่งต่อไปยังผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการบริหารงานประจํา โดยงานที่สําคัญจะประกอบด้วย 
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แผนภูมิที่ 2.3 ตัวแบบ 12 ปัจจยั แห่งความสําเร็จในการจัดการโครงการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

      
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
(ปกรณ์  ปรียากร, 2542) 
 

 
 

การจัดวางระบบการ
ควบคุม 

การจัดการด้านเทคนิค 
งบประมาณและสัญญา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การอํานวยความสะดวก 
ในการถ่ายโอนโครงการ 

การจําแนกโครงสร้างงาน 
และการวางกําหนดการ

การสนับสนุนของนัก
บริหารระดับสูง 

เข้าใจภารกิจโครงการจัดเจน

การแก้ปัญหา 
ท่ีอยู่นอกเหนือ
ความคาดหมาย 

การปรึกษาหารือและ
การสร้างการยอมรับ

ของผู้รับบริการ 

การจัดการความ
ขัดแย้ง 

การเข้าใจพ้ืนฐาน
และสภาพแวดล้อม

ชุมชน 

การสื่อสารและการรายงาน
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2.4   การบริหารจัดการโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Base Management : RBM) 
 การบริหารจัดการและดําเนินงานของโครงการโดยมีความมุ่งหวังที่จะต้องการทําประสบความสําเร็จ
อย่างแท้จริง และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และ
ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) หลักของความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา 
การวิเคราะห์ปัญหาถือเป็นจุดเร่ิมต้นอันสําคัญของหลักของการจัดการที่ดี กล่าวคือ นักบริหารของ

องค์การจําเป็นที่จะต้องมีระดับความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ภายใต้เง่ือนไขของการมี
ส่วนร่วมเป็นสําคัญ  ทั้งน้ีเพ่ือทําให้ผลของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มีความน่าเช่ือถือและถูกต้อง ตราบใดที่องค์การ
ยังไม่เข้าใจปัญหาทางการจัดการขององค์การตนเองอย่างชัดเจนก็ย่อมเป็นการยากต่อการแก้ไข 

2) หลักของการวางแผนที่ดี 
การวางแผน  ถือเป็นหัวใจอันสําคัญต่อระบบการจัดการที่ดีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  จะมีส่วน

ช่วยทําให้องค์การมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบภายใต้ความเข้าใจที่ตรงกันอย่างมีเอกภาพของบุคลากรใน
องค์การ  อีกทั้งยังก่อให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ  และในการวางแผนที่ดีน้ัน จําเป็น
อย่างย่ิงที่นักบริหารขององค์การจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์การให้ครบถ้วน 

3) หลักของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบการจัดการที่ดีขององค์การจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  

โดยการประสานงานดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นถึงความคล่องตัวและความราบรื่นเป็นสําคัญ  โดยจะต้องทําให้ทุก
ฝ่ายมีความรู้สึกพึงพอใจต่อรูปแบบของการประสานงานอย่างทั่วถึง  นอกจากน้ันในการออกแบบรูปแบบของ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและกับหน่วยงานภายนอกองค์การใดๆ ก็ตาม จําเป็นที่จะต้องคํานึง
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าหรือประชาชนเป็นสําคัญซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีจากรูปแบบของการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4) หลักของการสั่งการที่ดี 
ระบบการจัดการที่ ดีจําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติของการสั่งการที่ ดีประกอบด้วยโดยกรอบ

แนวความคิดของการสั่งการที่ดีน้ันควรมีองค์ประกอบเก่ียวกับ  เรื่องจํานวนผู้สั่งการที่เหมาะสม  ลําดับขั้นของ
การสั่งการที่ชัดเจน  การทําความเข้าใจถึงสภาพข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติก่อนการส่ังการ  ความชัดเจนของ
แนวคิดและเน้ือหาสาระของเรื่องที่สั่งการ  ซึ่งประเด็นเหล่าน้ีถือเป็นหัวใจสําคัญของการสั่งการที่ดี 

5) หลักของการสื่อสารที่ชัดเจน 
ประสิทธิภาพของระบบการสื่อสาร (Communication) ทั้งภายในและภายนอกองค์การจัดเป็น

เรื่องที่สําคัญอีกประการหน่ึงของระบบบริหารการจัดการที่ดี ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวจะครอบคลุมถึงรูปแบบของ
การสื่อสารทั้งด้วยวาจา  และลายลักษณ์อักษรระดับความชัดเจนของเน้ือหาสาระที่ทําการสื่อสาร  ความถี่ที่ใช้
ในการสื่อสาร  การสื่อสารแบบทางเดียวหรือสองทาง  ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ใช้ในการสื่อสารจํานวน
หน่วยงานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการสื่อสาร ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งองค์การที่ดีและมีความเป็นองค์การสมัยใหม่  
จําเป็นที่จะต้องตระหนัก  และให้ความสําคัญต่อเรื่องการสื่อสารเพ่ิมขึ้น  ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
และทําให้องค์การได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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6) หลักของการกระจายอํานาจอย่างเหมาะสม 
กระแสคิดโดยทั่วไปของการจัดการสมัยใหม่มักจะมุ่งเน้นเรื่องการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

เป็นสําคัญ  ทั้งน้ี  เพราะภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันและอนาคตความรวดเร็วของ
การติดสินใจเป็นเรื่องที่จําเป็น โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าภายในองค์การด้วยกันเอง  ตลอดจนลูกค้า
ภายนอก  องค์การเป็นสําคัญ อน่ึงหลักของการกระจายอํานาจที่ดีจําเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึง
ประเด็นสําคัญต่างๆ ซึ่งได้แก่ นัยสําคัญของเรื่องที่จะกระจายอํานาจ  ขอบเขตอันเหมาะสมของการกระจาย
อํานาจ  ระดับความชัดเจนของแนวทางที่ใช้ในการกระจายอํานาจ  ความรู้ความสามารถ  ของผู้รับการ
กระจายอํานาจ ความพร้อมในด้านต่างๆ ของผู้รับการกระจายอํานาจ  ความสามารถในการตรวจสอบได้ของ
การกระจายอํานาจช่วงเวลาอันเหมาะสมของการกระจายอํานาจ ฯลฯ  เป็นต้น 

7) หลักของการติดตามและประเมินผลที่ดี 
องค์การสมัยใหม่มักจะให้ความสําคัญต่อเร่ืองการติดตามและประเมินผลเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะความ

เป็นองค์การแบบไทยๆ ด้วยแล้ว  จุดอ่อนอันสําคัญของระบบการจัดการของไทยก็มักจะเป็นเรื่องดังกล่าว  ซึ่ง
ถ้าบรรดาองค์การของไทยสามารถที่จะลบล้างหรือลดระดับจุดอ่อนดังกล่าวลงไปได้ ก็จะส่งผลทําให้องค์การ
ของไทยมีศักยภาพในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น โดยหลักของการติดตามและประเมินผลที่ดีแล้ว  นักบริหารจําเป็น
ที่จะต้องให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ซึ่งได้แก่  รูปแบบที่ใช้ในการติดตามทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  สาระสําคัญของหัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในการติดตาม  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้ติดตาม  งวดเวลาอัน
เหมาะสมท่ีใช้ในการติดตาม  ปริมาณเวลาที่เพียงพอต่อการติดตาม  ความรู้ความสามารถของผู้ติดตามและ
ประเมินผล  ระดับความเข้าใจในความสําคัญของการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตาม  วิธีการท่ีนํามาใช้ในการนําเสนอรายงานการติดตาม
และประเมินผล  ความทันเวลาของการนําเสนอรายงานการประเมินผล  คุณภาพของรายงานการประเมินผลที่
มีต่อในการทางการบริหาร ฯลฯ  เป็นต้น 

8) หลักของการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
กรอบแนวความคิดอันสําคัญในเชิงของหลักการจัดการสมัยใหม่องค์การจําเป็นที่จะต้องยึดหลักการ

มีส่วนร่วม (Participation) ของบุคลากรในองค์การเป็นสําคัญ  ซึ่งหลักการดังกล่าว จะมีความสัมพันธ์กับ
เรื่องความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) เป็นอย่างมาก  โดยหลักของการมีส่วนร่วมดังกล่าว
จะเป็นพลังขับเคลื่อนอันสําคัญ  ในการผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมายในความสําเร็จด้านการจัดการเป็น
อย่างมาก 

หลักของการมีส่วนร่วมที่ดี  ซึ่งควรนําเอามาใช้ในองค์การจะประกอบไปด้วยการกําหนดประเด็น
หรือเรื่องราวที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน  รูปแบบและความเหมาะสมของการระดมความคิด ขอบเขตที่
เหมาะสมของผู้เข้าร่วมในการระดมความคิดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมในการระดมความคิด  ความเพียงพอ
และเหมาะสมของตัวแทนจากกลุ่มหลากหลายที่เข้าร่วมในการระดมความคิด (จากทั้งภายในและภายนอก
องค์การ) ความพร้อมของข้อมูลและข่าวสารที่ใช้ประกอบในการระดมความคิดความเหมาะสมของช่วงเวลาที่
กําหนดให้มีการระดมความคิด ปริมาณเวลาที่เพียงพอต่อการระดมความคิด ระดับความเหมาะสมของการเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมระดมความคิดได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น ฯลฯ  เป็นต้น 

9) หลักของการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นที่จะต้องพ่ึงพอการทํางานเป็นทีมของบรรดาบุคลากร  

ทั้งน้ี  เพราะการที่จะผลักดันให้ภารกิจต่างๆ  ขององค์การบรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จได้น้ันจําเป็นที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจของบรรดาบุคลากรขององค์การเป็นอย่างมาก  องค์การท่ีปล่อยให้บุคลากรต่างคน
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ต่างทํางาน  โดยปราศจากการประสานงานแบบร่วมมือร่วมใจอย่างเป็นระบบ  ย่อมส่งผลทําให้คุณภาพของ
งานที่ลูกค้าหรือประชาชนจะได้รับมีข้อจํากัด 

หลักของการทํางานเป็นทีมภายใต้ระบบการจัดการที่ดีน้ันควรมีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี ความ
เหมาะสมของบุคลากรที่เข้าร่วมในทีมงาน  องค์ประกอบโดยรวมในพลังความรู้ความสามารถของทีมงาน ระดับ
การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  ความเสียสละและการทุ่มเทของบุคลากรในทีมงาน ความเพียงพอที่มี
ต่อการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมงาน  การกําหนดภาระหน้าที่ของบุคลาการให้สอดประสานกันอย่าง
มีความเช่ือมโยงที่ดี  การสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ทีมงาน  ภาวะผู้นําอันเหมาะสมของหัวหน้าของหัวหน้าทีมงาน ฯลฯ  
เป็นต้น 

จากองค์ประกอบอันสําคัญตามหลักของการทํางานเป็นทีมดังกล่าวถือเป็นว่าการหล่อหลอมจิตใจ
บุคลากรให้เป็นหน่ึงเดียวเป็นสภาวะที่จําเป็นอย่างมากต่อการทํางานเป็นทีมซึ่งกระบวนการของการหล่อหลอม
จิตใจของบุคลากรน้ัน  ผู้นําองค์การจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาในการทํางานที่ดีให้แก่บุคลากร
อย่างสมํ่าเสมอ 

10) หลักของโครงสร้างการจัดองค์การที่เหมาะสม 
การออกแบบโครงสร้างของการจัดองค์การถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อระดับความสําเร็จ

ในภารกิจต่างๆ ขององค์การเป็นอย่างมาก  องค์การที่ดีต้องคอยหมั่นตรวจสอบอยู่อย่างสมํ่าเสมอว่า  ในแต่ละ
ช่วงเวลาน้ันโครงสร้างองค์การของเราสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  
จําเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะทําให้โครงสร้างการจัดองค์การมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

หลักของโครงสร้างการจัดองค์การที่ดี  ให้พิจารณาจากสาระสําคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
10.1 ความเหมาะสมของการจัดทําการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
10.2 ความสอดคล้องต้องกันระหว่างภารกิจกับการแบ่งฝ่ายและแผนก 
10.3 ความเหมาะสมของการกําหนดช่ือตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งงาน (Job Position) 
10.4 ความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหน่ง (Job Specification) 
10.5 ความชัดเจนของการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง                 

(Job Description) 
10.6 ความเหมาะสมของการกําหนดช่วงการควบคุม (Span of Control) 
10.7 ความเหมาะสมของการจัดแบ่งระดับ (Level)  ในสายการบังคับบัญชา 
10.8 มีความสอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี (Internal Control) 
10.9 ปัจจัยอ่ืนๆ โดยให้พิจารณาจากลักษณะการดําเนินงานขององค์การ 
จากหลักของโครงสร้างการจัดองค์การท่ีดีข้างต้น  สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการที่ดี

ขององค์การว่าจัดอยู่ในระดับใด ดังน้ีถ้าองค์การใดมีโครงสร้างการจัดองค์การท่ีดีก็จะเอ้ืออํานวยและส่งเสริม 
ทําให้กลยุทธ์ต่างๆ ที่องค์การจะนําไปสู่การปฏิบัติมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จได้มาก  แต่ถ้าโครงสร้างการ
จัดองค์การขององค์การใดถูกกําหนดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมแล้ว  ก็ย่อมที่จะทําให้องค์การน้ันๆ มีข้อกําจัดต่อการ
นําภารกิจใดๆ ขององค์การไปปฏิบัติ 

11) หลักของภาวะผู้นําที่ดี 
ภายใต้องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ัน  นักบริหารควรตระหนักถึงและให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน

ภาวะผู้นําประกอบด้วย  ทั้งน้ีเพราะว่าแม้องค์การจะมีองค์ประกอบของหลักการจัดการที่ดีในประการต่างๆ 
อย่างไรก็ตาม  แต่ถ้าบรรดาหลักการจัดการที่ดีต่างๆ เหล่าน้ันขาดซึ่งหลักของภาวะผู้นําที่ดี  ย่อมนําพาองค์การ
ไปสู่ความสําเร็จในทางการบริหารได้ยาก  เพราะภาวะผู้นําที่ดีขององค์การคือหัวใจอันสําคัญของหลักการ
จัดการที่จะมีอิทธิพลต่อการผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์การสามารถเดินทางไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่
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องค์การได้กําหนดไว้  ทั้งน้ี จะต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้นํา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ หมายถึง เจตจํานง  
หรือความต้ังใจที่กว้างขวาง  ครอบคลุมทุกๆ เรื่องขององค์การและที่สําคัญมากก็คือ คิดไปข้างหน้า วิสัยทัศน์
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในอนาคตโดยมิได้ระบุถึงวิธีดําเนินงานในองค์การซึ่งมีระบบของการจัดการ
ที่ดี คุณสมบัติอันเหมาะสมของภาวะผู้นํา (Leadership) สามารถที่จะประเมินได้จากตัวช้ีวัดต่างๆ ดังน้ี 

11.1 การมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ดีให้แก่องค์การ 
11.2 การมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและเพียงพอต่อภาระหน้าที่ 
11.3 ระดับความสามารถที่มีต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
11.4 การมีคุณธรรมอันดีงามต่อการใช้อํานาจในการปฏิบัติงาน 
11.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
11.6 มีความโปร่งใส  (Transparency)  ในการบริหารงาน 
11.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเที่ยงธรรม  โดยยึดหลัก

ความสามารถเป็นสําคัญ 
11.8 มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
11.9 สามารถสร้างการยอมรับและนับถือให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
11.10 ใฝ่แสวงหาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ 
11.11 มีความกล้าหาญต่อการตัดสินใจในภาวะวิกฤตต่างๆ 
11.12 คุณสมบัติอ่ืนๆ  ที่ส่งเสริมและทําให้ภาวะผู้นํามีความแข็งแกร่งมากย่ิงขึ้น 

(กิตติ  บุนนาค, 2554) 

2.5  แหล่งกําเนดิมลพษิทีจ่ะต้องควบคุมการปล่อยน้ําเสีย   
2.5.1  “อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่ 
๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังน้ี  

๑) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคาร หรือกลุ่ม
ของอาคารต้ังแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน 

๒) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกช้ันของอาคาร หรือกลุ่มของ
อาคารต้ังแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง 

๓) หอพักที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคาร หรือกลุ่มของ
อาคารต้ังแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป 

๔) สถานบริการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่
๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๑๐ เตียง แต่
ไม่ถึง ๓๐ เตียง 

๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๕,๐๐๐ 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
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๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของ
เอกชนที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

๙) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๑,๕๐๐ 
ตารางเมตรแต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 

๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพ้ืนที่ให้บริการรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารต้ังแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๑) ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออก
สู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่นํ้าเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท 
ข. ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ทั้งน้ีต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง (Dilution) 

2.5.2 โรงงานอุตสาหกรรม จําพวกท่ี 2 และ 3 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม (ประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม  เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศ  ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2539) 

2.5.3 ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพ่ือจําหน่ายเกินกว่า 100 แปลงขึ้นไป (ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548) 

2.5.4 การเลี้ยงสุกรที่มีนํ้าหนักหน่วยปศุสัตว์ต้ังแต่ 60 หน่วยขึ้นไป (ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548) 

2.5.5 สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทที่ 1 และ 2 (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนดให้สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2545) 

2.5.6 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งที่มี พ้ืนที่ บ่อต้ังแต่ 10 ไร่ขึ้นไป (ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 
28 กันยายน พ.ศ. 2548) (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทของ
อาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2, ๒๕๕๔)  
 
2.6   การจัดการน้าํเสียชุมชน 
 2.6.1 น้ําเสียชุมชน  (Domestic Wastewater) 
 นํ้าเสีย หมายถึง  นํ้าที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นนํ้าที่ไม่เป็นที่ต้องการ 
และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสําหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลํานํ้าธรรมชาติก็จะทํา
ให้คุณภาพนํ้าของธรรมชาติเสียหายได้  
 นํ้าเสียชุมชน (Domestic Wastewater) หมายถึง นํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจําวันของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได้แก่ นํ้าเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและชําระ
ล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทต่างๆ ปริมาณนํ้าเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน 
อาคาร จะมีประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช้ทั้งหมด 
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ตารางที ่ 2.1   แสดงอัตราการเกดิน้าํเสียต่อคนต่อวัน  
 

อัตราการเกิดน้ําเสียต่อคนต่อวัน 

ภาค 
อัตราการเกิดน้ําเสีย (ลิตร/คน-วัน 

2536 2540 2545 2550 2555 2560 
กลาง 160-214 165-242 170-288 176-342 183-406 189-482 
เหนือ 183 200 225 252 282 316 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 200-253 216-263 239-277 264-291 291-306 318-322 
ใต้ 171 195 204 226 249 275 

 

ท่ีมา : โครงการศึกษาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญการจัดการน้ําเสียชุมชน, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2538  
 
 
ตารางที ่2.2  แสดงปริมาณน้ําเสยีจากอาคารประเภทตา่งๆ 
 

ปริมาณน้ําเสียจากอาคารประเภทต่างๆ 

ประเภทอาคาร หน่วย ลิตร/วัน-หน่วย 
อาคารชุด/บ้านพัก ยูนิต 500 
โรงแรม ห้อง 1,000 
หอพัก ห้อง 80 
สถานบริการ ห้อง 400 
หมู่บ้านจัดสรร คน 180 
โรงพยาบาล เตียง 800 
ภัตตาคาร ตารางเมตร 25 
ตลาด ตารางเมตร 70 
ห้างสรรพสินค้า ตารางเมตร 5.0 
สํานักงาน ตารางเมตร 3.0 

 

ท่ีมา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ําท้ิงชุมชนในประเทศไทย, เอกสารประกอบการประชุม สวสท'36, สมาคม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 2536 
 

ลักษณะน้ําเสยี  
 เกิดจากบ้านพักอาศัยประกอบไปด้วยนํ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งมี
องค์ประกอบต่างๆ ดังน้ี 

๑) สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น เศษข้าว ก๋วยเต๋ียว นํ้าแกง เศษใบตอง 
พืชผัก ช้ินเน้ือ เป็นต้น ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ทําให้ระดับออกซิเจนละลายนํ้า 
(Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ ปริมาณของสารอินทรีย์ในนํ้านิยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) 
เมื่อค่าบีโอดีในนํ้าสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก และสภาพเน่าเหม็นจะเกิดขึ้นได้ง่าย 

๒) สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ที่อาจไม่ทําให้เกิดนํ้าเน่าเหม็น แต่อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คลอไรด์, ซัลเฟอร์ เป็นต้น 
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๓) โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์และสามารถสะสมอยู่ใน
วงจรอาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู่ในนํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการกําจัดศัตรูพืชที่ปนมากับนํ้าทิ้งจากการเกษตร สําหรับในเขตชุมชนอาจมี
สารมลพิษน้ีมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ และนํ้าเสียจาก
โรงพยาบาล เป็นต้น 

๔) นํ้ามันและสารลอยนํ้าต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวางการกระจายของ
ออกซิเจนจากอากาศลงสู่นํ้า นอกจากน้ันยังทําให้เกิดสภาพไม่น่าดู 

๕) ของแข็ง เมื่อจมตัวสู่ก้นลํานํ้า ทําให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่ท้องนํ้า ทําให้แหล่งนํ้าต้ืนเขิน  
มีความขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดํารงชีพของสัตว์นํ้า 

๖) สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะกีดกันการกระจายของออกซิเจน
ในอากาศสู่นํ้า และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า  

๗) จุลินทรีย์ นํ้าเสียจากโรงฟอกหนัง โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงานอาหารกระป๋อง จะมีจุลินทรีย์เป็น
จํานวนมากจุลินทรีย์เหล่าน้ีใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิตสามารถลดระดับของออกซิเจนละลายน้ํา ทําให้เกิด
สภาพเน่าเหม็น นอกจากน้ีจุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเช้ือโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในนํ้า
เสียจากโรงพยาบาล 

๘) ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทําให้เกิดการเจริญเติบโต
และเพ่ิมปริมาณอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (Algae Bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให้ระดับออกซิเจนในนํ้า
ลดลงตํ่ามากในช่วงกลางคืน อีกทั้งยังทําให้เกิดวัชพืชนํ้า ซึ่งเป็นปัญหาแก่การสัญจรทางนํ้า 

๙) กลิ่น เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์แบบไร้ออกซิเจน 
หรือกลิ่นอ่ืนๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานทําปลาป่น โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

ตารางที ่2.3  แสดงพารามิเตอร์ของลกัษณะน้าํเสียชุมชนต่อหน่วย 
 

ลักษณะน้ําเสยีชุมชน 

พารามิเตอร ์ หน่วย ความ
เข้มขน้ 

พารา 
มิเตอร ์ หน่วย 

1.ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) มก./ล. 350 720 1200 
ของแข็งละลายนํ้า (Dissolved Solids) มก./ล. 250 500 850 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มก./ล. 100 220 350 

2.ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  มล./ล 5 10 20 
3.ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand;BOD) มก./ล. 110 220 400 
4.ค่าซิโอดี (chemical Oxygen Demand;COD) มก./ล. 250 500 1000 
5.ไนโตรเจนทั้งหมด (Total as N) มก./ล. 20 40 85 
อินทรีย์ไนโตรเจน (Organic) มก./ล. 8 15 35 
แอมโมเนีย (Free ammonia) มก./ล. 12 25 50 
ไนโตรท์ (Nitrites) มก./ล. 0 0 0 
ไนเตรท (Nitrate) มก./ล. 0 0 0 

6.ฟอสฟอรัสทัง้หมด (Total as P) มก./ล. 4 8 15 
สารอินทรีย์ (Organic) มก./ล. 1 3 5 
สารอนินทรีย์ (Inorganic) มก./ล. 3 5 10 

7. คลอไรด์ (Chloride)(1) มก./ล. 30 50 100 
8.ซัลเฟต (Sulfate)(1) มก./ล. 20 30 50 
9.สภาพด่าง (Alkalinity as CaCO3) มก./ล. 50 100 200 
10.ไขมัน (Grease) มก./ล. 50 100 150 
11.Total Coliform MPN/100ml 106-107 107-108 107-109 

 
หมายเหต ุ: (1) เป็นค่าที่เพ่ิมจากค่าที่ตรวจพบในนํ้าใช้ปกติ  
ที่มา : Wastewater Engineering, Metcalf&Eddy 1991 
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ตารางที ่2.4  แสดงพารามิเตอรต์ัวอย่างลักษณะน้ําเสยีจากบา้นพกัอาศัย 
 

ตัวอย่างลักษณะน้ําเสียจากบ้านพักอาศัย 

 น้ําเสียจากส้อม จากห้องอาบน้ํา จากการซักผัก จากครัว 
ตักอาบ ฝักบัว ด้วยมือ ด้วยเครื่อง ผ่านตะแกรง ไม่ผ่าน 

pH 7.7 7.1 7.0 7.2 7.7 7.2 6.3 
COD (mg/l) 1,500 230 400 200 560 960 2,900 
BOD (mg/l) 700 120 260 70 150 540 1,800 
TKN (mg/l)  300 8 38 14 12 18 120 
PO4 (mg/l) 24 6 1 10 24 13 90 
SS (mg/l) 560 45 80 60 55 210 1,200 
FOG (mg/l) 540 400 480 500 520 500 2,700 

 

ท่ีมา :  น้ําเสียชุมชนและปัญหามลภาวะทางน้ําในเขต กทม. และปริมณฑล, ธงชัย พรรณสวัสด์ิ  
 และคณะสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2530 
 
 ผลกระทบของน้ําเสียชุมชนต่อสุขภาพอนามัย  
 โดยทั่วไปเช้ือโรคที่พบในนํ้าเสียที่ก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์ได้ มี 4 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว 
และพยาธิ โดยมีสาเหตุมาจากอุจจาระของมนุษย์ปนมากับนํ้าเสีย โรคติดเช้ือจากสิ่งขับถ่ายสามารถติดต่อสู่คน 
มี 2 วิธี คือ เกิดจากเช้ือโรคที่อยู่ในสิ่งขับถ่ายของบุคคลหน่ึงแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมแล้วเข้าสู่บุคคลอ่ืน 
และเกิดจากเช้ือโรคจากส่ิงขับถ่ายเข้าทางปาก โดยที่สัตว์พาหนะ เช่น หนูหรือแมลงต่างๆ ที่อาศัยสิ่งขับถ่ายใน
การขยายพันธ์ุ จะรับเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยเช้ืออาจอยู่ในตัว ลําไส้ หรือในเลือดของสัตว์พาหนะน้ัน โดยที่คน
จะได้รับเช้ือผ่านสัตว์เหล่าน้ันอีกทีหน่ึง ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จําแนกเช้ือโรคตามลักษณะการติด
เช้ือออกเป็น 6 ประเภท  
 ประเภทที่ 1 การติดเช้ือไวรัสและโปรโตซัว สามารถทําให้เกิดโรคได้แม้ว่าจะได้รับเช้ือเพียง
เล็กน้อย และสามารถติดต่อได้ง่าย ซึ่งการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ จะต้องให้ความรู้
เก่ียวกับสุขภาพควบคู่กันด้วย 
 ประเภทที่ 2  การติดเช้ือจากแบคทีเรีย จะต้องได้รับเช้ือในปริมาณที่มากพอจึงจะทําให้เกิดโรคได้ 
แต่ติดต่อจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงได้ยาก เช้ือน้ีมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสามารถแพร่
พันธ์ุได้ดีในที่ที่เหมาะสม ซึ่งการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ จะต้องให้ความรู้เก่ียวกับ
สุขภาพควบคู่กันด้วย 
 ประเภทที่ 3 เช้ือชนิดน้ีทําให้เกิดโรคได้ทั้งในระยะแฝงและระยะฝังตัว ได้แก่ ไข่พยาธิ ซึ่งไม่
สามารถติดต่อจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงได้โดยตรง แต่ต้องการสถานท่ีและสภาวะที่เหมาะสมเพ่ือ
เจริญเติบโตเป็นตัวพยาธิและเข้าสู่ร่างกายได้ ดังน้ันการจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี เช่น การกําจัดสิ่งขับถ่ายที่
ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญ จึงเป็นการป้องกันมิให้มีสิ่งขับถ่ายปนเป้ือนสิ่งแวดล้อม 
 ประเภทที่ 4 พยาธิตัวตืดอาศัยอยู่ในลําไส้คน ไข่พยาธิจะปนออกมากับอุจจาระ ถ้าการกําจัดสิ่ง
ขับถ่ายไม่เหมาะสม ก็จะทําให้สัตว์จําพวกโค กระบือ และสุกร ได้รับไข่พยาธิจากการกินหญ้าที่มีไข่พยาธิเข้าไป 
ซึ่งไข่พยาธิน้ีเมื่อเข้าไปในร่างกายสัตว์แล้วจะกลายเป็นซีสต์ (Cyst) และฝังตัวอยู่ตามกล้ามเน้ือ คนจะได้รับ
พยาธิโดยการรับประทานเน้ือสัตว์ดิบๆ ดังน้ันการจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี เช่น การกําจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกต้องจึง
เป็นสิ่งสําคัญ จึงเป็นการป้องกันมิให้มีสิ่งขับถ่ายปนเป้ือนสิ่งแวดล้อม 
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  ประเภทที่ 5 พยาธิที่มีบางระยะของวงชีวิตอยู่ในนํ้า โดยพยาธิเหล่าน้ีจะมีระยะติดต่อตอนที่
อาศัยอยู่ในนํ้า โดยจะเข้าสู่ร่างกายคนโดยการไชเข้าทางผิวหนังหรือรับประทานสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ทําให้สุก ดังน้ัน
การจัดระบบสุขาภิบาลท่ีดี จึงเป็นการป้องกันมิให้พยาธิเหล่าน้ีปนเป้ือนสิ่งแวดล้อม 
 ประเภทที่ 6 การติดเช้ือโดยมีแมลงเป็นพาหะ แมลงที่เป็นพาหะที่สําคัญ ได้แก่ ยุง แมลงวัน โดย
ยุงพวก Culex pipines จะสามารถสืบพันธ์ุได้นํ้าเสีย โดยเช้ือจะติดไปกับตัวแมลง เมื่อสัมผัสอาหารเช้ือก็จะ
ปนเป้ือนกับอาหาร ดังน้ันการจัดระบบสุขาภิบาลท่ีดี จึงเป็นการป้องกันพาหนะเหล่าน้ี 
 ดังน้ัน แนวทางหน่ึงในการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรค คือ จะต้องจัดระบบสุขาภิบาล
ต้ังแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนให้ถูกต้องเหมาะและควรมีระบบการจัดการและบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชนที่สามารถกําจัดเช้ือโรคในนํ้าทิ้งได้ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  
 สมมูลประชากร คือ ค่าความสกปรกหรือมลสารในรูปสารอินทรีย์ที่วัดได้โดยหน่วยวัดบีโอดี 
อันเกิดจากการดําเนินชีวิตของคนๆ หน่ึง และสามารถหาได้จากสูตร  
 สมมูลประชากร (สป.) = บีโอดีในนํ้าเสีย (กรัม/ลิตร) x ปริมาณนํ้าเสียที่คนๆ หนึ่งผลิตออกมา
ต่อวัน (ลิตร/คน/วัน) = บีโอดี เป็น กรัม/คน-วัน 
 
ตารางที ่2.5  แสดงค่าสมมูลประชากรแบง่ตามภาคต่างๆ 
 

ค่าสมมูลประชากรแบ่งตามภาคต่างๆ 

ภาค 
ค่าสมมูลประชากร (กรัม บีโอดี/คน-วัน) 

2540 2545 2550 2555 2560 
กลาง 30 34 36 38 40 
เหนือ 30 34 36 38 40 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 35 40 43 47 50 
ใต้ 35 38 42 46 50 

 

ท่ีมา : โครงการศึกษาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญการจัดการน้ําเสียชุมชน, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2538  
 
ตารางที ่2.6 แสดงลกัษณะของน้ําเสียจากอาคารประเภทต่างๆ 
 

ลักษณะของนํ้าเสียจากอาคารประเภทต่างๆ 

ลักษณะ 

หอพัก ภัตตาคาร 

โรงพยาบาล ตลาดสด 

อาหารสํานักงาน 
สถาน
บริการ 
อาบ อบ 
นวด* 

ห้าง
สรรพ 
สินค้า 

โรง
ภาพยนตร์ โรงแรม 

อาคารชุด 
(คอนโด มิ
เนียม) จากส้วม 

จาก
ส่วน
อ่ืนๆ 

จากส้วม
บําบัด
แล้ว+

ครัวและ
อ่ืนๆ 

จาก
ครัว+
อ่ืนๆ 

จาก
ส้วม 

จาก
ครัว
อ่ืนๆ 

pH 8.55 7.78 6.54 6.74 6.84 6.67 8.10 7.4 6.6 7.51 7.53 7.05 7.20 
COD(mg/l) 1,290 135 1,785 3,164 350 2,528 392 96 117 253 110 311 221 
BOD(mg/l) 723 75 919 1,759 238 1,172 181 41 55 81 60 190 151 
TKN(mg/l) 329 19.2 55.1 63.2 15.2 76.5 44.1 9.7 14.1 66.8 72.7 23 33.7 
PO4 (mg/l) 6.8 3.9 3.2 2.6 3.29 5.1 2.0 0.4 14.7 10.1 2.7 1.8 2.0 
SS (mg/l) 666 29 401 913 87.06 662 158 26 17.1 61 45 84 63 
FOG(mg/l) 377 411 1,136 1,570 631 897 455 527 452.86 577 219 563 473 

 

* บําบัดมาแล้วบางส่วน 
ท่ีมา :  น้ําเสียชุมชนและปัญหามลภาวะทางน้ําในเขต กทม. และปริมณฑล, ธงชัย พรรณสวัสด์ิ และคณะ,  
 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2530 
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๑) พีเอช (pH) เป็นค่าที่บอกถึงความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําเสีย โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตในนํ้าหรือ
จุลินทรีย์ในถังบําบัดจะดํารงชีพได้ดีในสภาวะเป็นกลาง คือ pH ประมาณ 6-8  

๒) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เป็นค่าที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าบีโอดีสูงแสดงว่าความต้องการออกซิเจนสูง น่ันคือมีความสกปรกหรือ
สารอินทรีย์ในนํ้ามาก  

๓) ปริมาณของแข็ง (Solids)< หมายถึง ปริมาณสารต่างๆ ที่มีอยู่ในนํ้าเสีย ทั้งในลักษณะที่ไม่
ละลายนํ้าและที่ละลายนํ้า (Dissolved Solids) ของแข็งบางชนิดมีนํ้าหนักเบาและแขวนลอยอยู่ในนํ้า 
(Suspended Solids) บางชนิดหนักและจมตัวลงเบ้ืองล่าง (Settle able Solids) ของแข็งที่ไม่ละลายน้ําน้ีอาจ
สร้างปัญหาในการอุดตันเคร่ืองเติมอากาศ และถ้าปล่อยทิ้งในปริมาณมากจะทําให้เกิดความสกปรกและต้ืนเขิน
ในลํานํ้าธรรมชาติ ตลอดจนบดบังแสงแดดที่ส่องลงสู่ท้องนํ้า  

๔) ไนโตรเจน (Nitrogen) เป็นธาตุจําเป็นในการสร้างเซลล์ ของสิ่งมีชีวิต ไนโตรเจนจะเปลี่ยน
สภาพเป็นแอมโมเนีย ถ้าหากในนํ้ามีออกซิเจนพอเพียงก็จะถูกย่อยสลายไปเป็นไนไทรต์และไนเตรท ดังน้ันการ
ปล่อยนํ้าเสียที่มีสารประกอบไนโตรเจนสูงจึงทําให้ออกซิเจนที่มีอยู่ในลํานํ้าลดน้อยลง  

๕) ไขมันและน้ํามัน (Fat, Oil, and Grease) ส่วนใหญ่ ได้แก่ นํ้ามันและไขมันจากพืชและ
สัตว์ที่ใช้ในการทําอาหาร สบู่จากการอาบนํ้า ฟองสารซักฟอกจากการชําระล้าง สารเหล่าน้ีมีนํ้าหนักเบาและ
ลอยนํ้า ทําให้เกิดสภาพไม่น่าดูและขวางกั้นการซึมของอกอซิเจนจากอากาศสู่แหล่งนํ้า นอกจากน้ียังมีค่าบีโอดี
สูงเพราะเป็นสารอินทรีย์  

๖) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) คือ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อย
สารอินทรีย์ด้วยวิธีการทางเคมี มักใช้เทียบหาค่าบีโอดีโดยคร่าวๆ ปกติ COD:BOD ของน้ําเสียชุมชนประมาณ 
2-4 เท่า 
 
 2.6.2  น้ําเสียและของเสยีอันตรายจากบา้นเรือน (Wastewater and Household Hazardous Waste) 
   ของเสียที่เกิดจากบ้านเรือนที่พักอาศัยและอาคารต่างๆ ภายในแหล่งชุมชน นอกจากจะเป็นนํ้า
เสียที่เกิดจากการซักล้าง ทําครัว อาบนํ้า และส้วม ที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ําหรือแหล่งนํ้าแล้ว ยังมีของเสีย
ประเภทอ่ืนที่อาจถูกระบายทิ้งปนเป้ือนกับนํ้าเสีย โดยท่ีหลายคนอาจไม่ได้คํานึงถึงหรือไม่ทราบมาก่อน ของ
เสียที่กล่าวถึงก็คือ "ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน (Household Hazardous Waste)" ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านเรือนหรืออาคาร ซึ่งเมื่อปนเป้ือนมากับนํ้าเสียและถูกระบายลงสู่
แหล่งนํ้าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม จะย่ิงก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งนํ้า ตลอดจนแหล่งนํ้าดิบเพ่ือผลิต
ประปา คุณภาพชีวิตของมนุษย์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น  
   ของเสียอันตรายบางชนิดจุดติดไฟได้ง่าย บางชนิดมีฤทธ์ิในการกัดกร่อน บางชนิดสามารถทํา
ปฏิกิริยากับสารอ่ืนได้ง่ายและก่อให้เกิดอันตราย บางชนิดสามารถระเบิดได้ง่ายในสภาวะปกติ และบางชนิดมี
ความเป็นพิษในตัวเอง ดังน้ันจึงจําเป็นต้องได้รับการกําจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้อง เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่จะมีต่อสุขภาพอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 



51 

1)  ของเสียอันตรายจากบา้นเรือน 
  ในชีวิตประจําวันรอบตัวเราน้ีมีการใช้วัสดุอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกและใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ มากมายภายในบ้านเรือน ได้แก่ กระป๋องทินเนอร์ แบตเตอร่ีรถยนต์ หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 
นํ้ายาทําความสะอาดต่างๆ ผลิตภัณฑ์นํ้ายาขัดโลหะและสารทําละลาย ยาฆ่าเช้ือโรค นํ้ามันต่างๆ นํ้ายาล้างสี สี 
กาว ยากําจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง สารทําละลายต่างๆ ที่ใช้ในการทําความสะอาด และอ่ืน ๆ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้เหล่าน้ีจะมีส่วนประกอบของของเสียอันตรายอยู่ด้วย และหากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสมแล้ว ของเสียเหล่าน้ีอาจปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยการทิ้งลงท่อระบายนํ้าในบ้านเรือนหรืออาคารที่
พักอาศัย ทิ้งหรือฝังกลบในพ้ืนที่ข้างเคียง ทิ้งรวมกับขยะชุมชนทั่วๆไปโดยไม่มีการคัดแยก ซึ่งของเสียอันตราย
เหล่าน้ีส่งผลทําให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งต้องมีการสัมผัสกับของเสีย
อันตรายดังกล่าว และเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง ความผิดปกติในทารกแรกเกิด เป็นต้น  

2)  การกําจัดของเสียอันตราย 
   การกําจัดของเสียอันตรายจากบ้านเรือนด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมจะก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ชุมชน ในที่สุด เน่ืองจากของเสียอันตรายบางประเภทอาจเกิดระเบิดหรือติดไฟได้ตลอดเวลา แม้แต่การระเบิด
ภายในท่อระบายนํ้าเสีย หรือรถเก็บขนขยะเกิดไฟลุกไหม้ จากสาเหตุเพียงเพราะขาดความระมัดระวังในการทิ้ง
ของเสียที่ติดไฟง่าย หรือของเสียที่เกิดปฏิกิริยากับสารอ่ืนได้ง่าย เท่าน้ัน  
ของเสียอันตรายบางชนิด เช่น นํ้ากรดจากแบตเตอรี่รถยนต์ ยังสามารถกัดกร่อนทําความเสียหายให้แก่วัสดุ
อุปกรณ์และสิ่งต่างๆ ได้ ของเสียอันตรายบางชนิดเป็นพิษต่อทั้งคน สัตว์และพืช บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง 
เป็นอันตรายต่อการขยายพันธ์ุนก และปัญหาอ่ืนๆ เก่ียวกับการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล  
  สิ่งที่ควรคํานึงถึงและระมัดระวัง คือ ไม่ควรทิ้งของเสียอันตรายเหล่านี้ลงท่อระบายน้ําเสีย อีกทั้ง
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนไม่ได้ออกแบบให้สามารถรองรับหรือบําบัดของเสียอันตรายเหล่าน้ีได้ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีการใช้จุลินทรีย์ในการลดสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย  จนอาจ
ทําให้การทํางานของระบบล้มเหลวได้ หรือแม้แต่การนําของเสียอันตรายไปกําจัดรวมกับขยะมูลฝอยชุมชนด้วย
วิธีฝังกลบที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งนํ้าผิวดิน แหล่งนํ้าใต้ดิน และคุณภาพ
อากาศได้ด้วย  
 ดังน้ันหากแหล่งชุมชนต่างๆ ตลอดจนประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายของของเสียอันตราย
และร่วมมือกัน ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ โดยการเรียนรู้วิธีการจัดการของเสียอันตรายเบ้ืองต้น และ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้ันตอนที่ถูกต้อง  

3)  การจัดการของเสียอันตรายเบื้องต้นและขั้นตอนปฏิบัติ  
  ขั้นต้น : ลดปริมาณการผลิตของเสียอันตรายจากบ้านเรือน โดย 

๓.๑) ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ ควรอ่านฉลากเพ่ือให้แน่ใจว่า สิ่งที่ท่านซื้อท่านสามารถกําจัดได้
อย่าง เหมาะสม 

๓.๒) ไม่เก็บสะสมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีส่วนประกอบของของเสียอันตรายไว้ในปริมาณที่มาก
เกินความ จําเป็น 

๓.๓) อ่านคําแนะนําในการใช้และการทิ้งบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียดและปฏิบัติตาม 
๓.๔) หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้วัสดุทดแทนที่ปลอดภัยกว่าที่สามารถหาได้ภายในท้องถิ่น 
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  ขั้นที่สอง : การจัดการของเสียอันตรายจากบ้านเรือน  
  เมื่อท่านได้ทําการลดปริมาณของเสียอันตรายดังคําแนะนําข้างต้นแล้ว และยังคงมีของเสีย
อันตรายเกิดขึ้นอีกบางส่วนที่ควรได้รับการกําจัดที่เหมาะสม เช่น การนํากลับมาใช้ใหม่ การฝังกลบ และการ
เผา เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากทําการเผาโดยใช้เตาตามบ้านเรือนจะไม่สามารถทําลายของเสียอันตรายได้อย่าง
สมบูรณ์ เน่ืองจากเตาที่ใช้ตามบ้านเรือนให้ความร้อนไม่ เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมสารพิษและมลพิษทาง
อากาศให้เกิดขึ้นอีกด้วย  
   ที่สําคัญก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับการกําจัดของเสียอันตราย
จากบ้านเรือน โดยจะต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการและดําเนินการอย่างจริงจัง โดยอาจว่าจ้างผู้รับจ้างที่
มี ใบอนุญาตภายในท้องถิ่นเพ่ือทําการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย และนําไปกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากน้ีประชาชนอาจขอคําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในท้องถิ่นของท่าน เพ่ือขอ
คําแนะนําเก่ียวกับการทิ้งของเสียอันตรายน้ีได้ รวมท้ังขอคําแนะนําจากผู้มีความรู้ในการดําเนินการเดินระบบ
บําบัดนํ้าเสียเก่ียวกับการทิ้งของเหลวที่เกิดจากของเสียอันตรายน้ันๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย  
บทบาทหน้าที่ของท่านในการมีส่วนร่วม 
  การจัดการควรมีการร่วมมือกันภายในชุมชนในการวางแผนและสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการของเสียอันตรายจากแหล่งกําเนิดคือ บ้านเรือน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมและ
การแยกของเสียอันตราย จะเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ภายในท้องถิ่นในการป้องกันการปนเป้ือนของของเสีย
อันตรายไปสู่สิ่งแวดล้อม หรือไปสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย และน้ําใต้ดิน ดังน้ันประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากบ้านเรือนของตนเองให้เหมาะสม อาทิเช่น  

๑) เรียนรู้เก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสียที่ท่านใช้อยู่ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และบอกกล่าวให้
ครอบครัวหรือเพ่ือนได้รับรู้ด้วย 

๒) เรียนรู้เก่ียวกับระบบฝังกลบของชุมชนและโปรแกรมพิเศษสําหรับจัดการของเสียอันตราย 
๓) ติดต่อหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย ซึ่ง

สามารถกําจัดของเสียอันตรายได้อย่างเหมาะสม หรือสามารถให้คําแนะนําท่านในเรื่อง
การจัดการของเสียอันตรายจากบ้านเรือนน้ีได้ อันได้แก่ 
๓.๑) สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม : 

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 2024165, 2024167  
๓.๒) ศูนย์บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด : นิคมมาบตาพุด  

โทร. (038) 684096 หรือ (02) 6518816-22 (สํานักงานกรุงเทพฯ)  
๓.๓) ศูนย์บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมแสมดํา : ซอยวัดแสมดํา แขวงแสมดํา  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร. (038) 684096 หรือ (02) 6518816-22 
(สํานักงานกรุงเทพฯ)  

๓.๔) สํานักจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : โทร 0-2298-2433 
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ตารางที ่2.7 ข้อแนะนาํวิธกีารจัดการของเสียจากบ้านเรือน  
 

ข้อแนะนําในเรื่องของวิธีการจัดการของเสียจากบ้านเรือน รวบรวมจาก Water Environment Federation (WEF) สําหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง
เหมาะสมและปลอดภยัในการท้ิงของเสียเหลา่น้ี 

แหล่งท่ีมา ชนิดของเสีย 
วิธีการจัดการ 

1 2 3 4 
ท้ิงลงท่อ รอกําจัด นํากลับไปใช้ 

1.ครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กระป๋องใส่นํ้ายาสําหรบัฉีดที่หมดแล้ว(แบบสบู)   
-นํ้ายาทําความสะอาดอลูมิเนียม    
-นํ้ายาแอมโมเนีย    
-กระป๋องยาฆ่าแมลง     
-นํ้ายาล้างทอ่ระบายนํ้า    
-ผลิตภณัฑ์รักษาพื้น     
-ผลิตภณัฑ์นํ้ายาขัดเงาเฟอร์นิเจอร์     
-ผลิตภณัฑ์นํ้ายาขัดโลหะพร้อมสารทําละลาย     
-นํ้ายาเช็ดกระจก    
-กระป๋องใส่นํ้ายาทาํความสะอาดเตา    

2.ห้องนํ้า 
 
 
 
 
 
 

-โลหะที่มสี่วนผสมแอลกอฮอล(์เช่น นํ้าหอม)    
-นํ้ายาทําความสะอาดห้องนํ้า    
-นํ้ายากําจัดขน    
-นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค    
-โลช่ัน    
-นํ้ายาใสผ่ม    
-ยาหมดอาย    
-ผลิตภณัฑ์นํ้ายาแต่งเลบ็    
-นํ้ายาทําความสะอาดอา่งนํ้า    
-นํ้ายาทําความสะอาดกระเบ้ือง    

3.โรงจอดรถ 
 

-ผลิตภณัฑ์นํ้ายาป้องกันการแข็งตัวของนํ้า    
-นํ้ามันเกียรอ์ัตโนมัติ    
-ผลิตภณัฑ์ซ่อมแซมตัวถัง    
-แบตเตอรี ่    
-นํ้ามันเบรค     
-นํ้ายาขัดเงารถพร้อมสารทําละลาย     
-นํ้ามันดีเซล    
-นํ้ามันเครื่อง    
-นํ้ามันเบนซิน    
-นํ้ามันก๊าด    
-ผลิตภณัฑ์นํ้ายาขัดโลหะพร้อมสารละลาย     
-นํ้ามันมอเตอร ์    
-นํ้ามันอื่น ๆ     
-นํ้ายาทําความสะอาดกระจก    

4.ห้องเก็บเครือ่งมือ
ช่าง 
 

-นํ้ายาล้างสีพรอ้มสารทาํละลาย    
-นํ้ายาล้างสีพรอ้ม TSP    
-กระป๋องใส่นํ้ายาสําหรบัฉีดที่หมดแล้ว-(แบบสูบ)   
-นํ้ามันลอกส ี     
-กาว(ใช้ตัวทําละลายอืน่)     
-กาว (ใช้นํ้าเป็นตัวทําละลาย)    
-สี ลาเท็กซ์   
-สี นํ้ามัน     
-สี ออโต้     
-สี โมเดล     
-สีทินเนอร ์    
-สีสทริปเปอร ์     
-สีสทริปเปอร-์(ด่าง)    
-สีที่ใช้ลงพื้นช้ันแรก     
-ผลิตภณัฑ์กําจัดสนิท (ผสมกรดฟอสฟอรคิ)    
-นํ้ามันสน    
-นํ้ามันขัดเงา     
-นํ้ายาถนอมเน้ือไม ้     
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แหล่งท่ีมา ชนิดของเสีย 
วิธีการจัดการ 

1 2 3 4 
ท้ิงลงท่อ รอกําจัด นํากลับไปใช้ 

5.สวน 
 

-ปุ๋ย    
-ยากําจัดรา     
-ยากําจัดหญ้า     
-ยากําจัดแมลง     
-ยากําจัดวัชพืช     

อื่น ๆ -กระสุนปืน     
-นํ้ามันสาํหรับละลาย     
-สารทําละลายที่ใช้ในการทําความสะอาด    
-เส้นใยแก้วอพี็อคซ่ี     
-สารทําลายที่ใช้ทําความสะอาดปืน    
-นํ้ายาที่ใช้จุดไฟ     
-ตะก่ัวจากแบตเตอรี ่    
-ลูกเหม็น     
-สารเคมทีี่ใช้เก่ียวกับการถ่ายภาพ     
-นํ้ายาขัดรองเทา้    
-สารเคมีใช้ภายในสระวา่ยนํ้า     

 

หมายเหตุ :  
 วิธีการจัดการท่ี 1 :  ของเสียท่ีสามารถเทท้ิงลงท่อระบายน้ําท่ีมีปริมาณนํ้าในการเจือจางสูงได้โดยตรง  

แต่ท้ังนี้ต้องศึกษาฉลากข้างผลิตภัณฑ์ด้วยว่ามีผลต่อบ่อเกรอะบ่อซึมหรือไม่  
 วิธีการจัดการท่ี 2 :  ของเสียท่ีเป็นวัสดุท่ีไม่สามารถท้ิงลงท่อระบายน้ําได้ แต่จะต้องทําการกําจัดโดยนําไปท้ิงยัง 

สถานท่ี ฝังกลบท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
 วิธีการจัดการท่ี 3 :  ของเสียอันตรายท่ีจะต้องถูกกําจัดโดยวิธีการท่ีเหมาะสม โดยการว่าจ้างผู้รับจ้างให้บริการกําจัด  

ของเสียอันตรายท่ีมีใบอนุญาต เพ่ือนําไปกําจัดอีกทอดหนึ่ง  
 วิธีการจัดการท่ี 4 :  ของเสียอันตรายท่ีสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกหรือสามารถนํากลับมาแปรสภาพเพื่อใช้งานได้ 

 
2.6.3   บ่อดักไขมัน (Grease Trap)   

 บ่อดักไขมันใช้สําหรับบําบัดนํ้าเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารหรือภัตตาคาร 
เนื่องจากนํ้าเสียดังกล่าวจะมีนํ้ามันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่กําจัดออกจะทําให้ท่อระบายนํ้าอุดตัน 
โดยลักษณะนํ้าเสียจากครัวของบ้านพักอาศัยกรณีที่ไม่ผ่านตะแกรงจะมีนํ้ามันและไขมันประมาณ 2,700 
มิลลิกรัม/ลิตร  หากผ่านตะแกรงจะมีนํ้ามันและไขมันประมาณ 500 มิลลิกรัม/ลิตร  สําหรับลักษณะนํ้าเสีย
จากครัวของภัตตาคารจะมีนํ้ามันและไขมันประมาณ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร  ดังนั้น บ่อดักไขมันที่ใช้จะต้องมี
ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักนํ้าเสียไว้ระยะหน่ึงเพ่ือให้ไขมันและนํ้ามันมีโอกาสลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวนํ้า เมื่อ
ปริมาณไขมันและนํ้ามันสะสมมากขึ้นต้องตักออกไปกําจัด เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะหรือนําไปตากแห้ง
หรือหมักทําปุ๋ย บ่อดักไขมันจะสามารถกําจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ 60 บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสําเร็จรูปที่
สามารถซื้อและติดต้ังได้ง่าย หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วงขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หินขัด ซึ่งประหยัด
ค่าใช้จ่ายกว่าแบบสําเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และปริมาณนํ้าที่ใช้  
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รปูภาพที่ 2.1 บ่อดกัไขมัน 
 

 
 การสรา้งบ่อดกัไขมัน 
 การออกแบบบ่อดักไขมันสําหรับประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิสูง การจับตัวของไขมันช้า ดังน้ัน
ระยะเวลากักพัก (Detention Time) ของบ่อดักไขมันจึงไม่ควรน้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อให้นํ้ามันและไขมัน
มีโอกาสแยกตัวและลอยขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวนํ้า และตักออกไปกําจัดเมื่อปริมาณไขมันและน้ํามันสะสม
มากขึ้น 
 เน่ืองจากบ่อที่ใช้สําหรับบ้านเรือนจะมีขนาดเล็กทําให้ไม่คุ้มกับการก่อสร้างแบบเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก ดังน้ันอาจก่อสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์ที่มีจําหน่ายทั่วไปนํามาวางซ้อนกัน เพ่ือให้ได้ปริมาตรเก็บกัก
ตามที่ได้คํานวณไว้  โดยทางน้ําเข้าและทางน้ําออกของบ่อดักไขมันอาจจะใช้ท่อรูปตัวที (T) หรือแผ่นก้ัน 
(Baffle) สําหรับในกรณีที่นํ้าเสียมีปริมาณมากอาจก่อสร้างจํานวนสองบ่อหรือมากกว่าตามความเหมาะสม แล้ว
แบ่งนํ้าเสียไหลเข้าแต่ละบ่อในอัตราเท่าๆ กัน 
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 การใช้งานและดแูลรกัษา  
  ปัญหาสําคัญของบ่อดักไขมัน คือ การขาดการดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําให้เกิด
ความสกปรกและกล่ินเหม็น เกิดการอุดตันหรืออาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบและอ่ืนๆ ได้ รวมทั้งทําให้บ่อ
ดักไขมันเต็มและแยกไขมันได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการดูแลรักษาควรดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ ดังน้ี 

1. ต้องติดต้ังตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน  
2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน  
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่ว่าจะช่ัวคราวหรือถาวร  
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสมํ่าเสมอ  
5. ห้ามเอาน้ําจากส่วนอ่ืนๆ เช่น นํ้าล้างมือ นํ้าอาบ นํ้าซัก นํ้าฝน ฯลฯ เขา้มาในบ่อดักไขมัน  
6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นําไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิด

มิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพ่ือให้รถเทศบาลนําไปกําจัดต่อไป  
7. หมั่นตรวจดูท่อระบายนํ้าที่รับนํ้าจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้อง

ทําตามข้อ 6 ถี่มากขึ้นกว่าเดิม  
 นอกจากน้ี ยังมีบ่อดักไขมันสาํเร็จรูป ดังน้ันการพิจารณาใช้ควรคํานึงถึงขนาดของถังที่ได้ตาม
มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ รวมถึงประสิทธิภาพการกําจัดไขมันและต้องตรวจสอบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
กําหนด เพ่ือให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
(นํ้าเสยีชุมและระบบบําบัดนํ้าเสีย, กรมควบคมุมลพิษ, http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html#s12) 
 
2.7 การสนบัสนนุ อปท.จัดทําแผนงานเพือ่จัดการน้าํเสียชุมชน 

2.7.1  กรอบของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ควรจะครอบคลุม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในเร่ืองที่สําคัญ ดังนี้ 

1) การดําเนินงานตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

๑.๑) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด 
๑.๒) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จําเป็น

สําหรับการก่อสร้าง ติดต้ัง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

๑.๓) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพ่ือการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมตาม ข้อ 2) 

๑.๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งนํ้าเสียและของเสียอย่างอ่ืนจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ 

๑.๕) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการละเมิด และฝ่าฝืนกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

2) การดําเนินการที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่างๆ ซ่ึงได้เคยมีแนวทาง มาตรการ และมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เช่น  

๒.๑) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า  
๒.๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการวางรากฐานพัฒนาเมืองแบบสังคมคาร์บอนตํ่า 

(Low Carbon Society) เช่น การจัดการพ้ืนที่สีเขียว การจัดการภูมิทัศน์ การจัดการด้านมลทัศน์  
๒.๓) การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
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๒.๔) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรม  

๒.๕) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ทั้งน้ี จังหวัดควรพิจารณาให้ความสําคัญกับเร่ืองที่เป็นปัญหาและมีลําดับความสําคัญ

เร่งด่วน ความพร้อมของท้องถิ่นและจังหวัดในการดําเนินการ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงได้ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2.7.2 ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดของเสีย เพ่ือให้บริการ 
ในเขตจังหวัดน้ันแทน อปท. ตามมาตรา 39 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 โดยให้กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การขอและการออกใบอนุญาต
ผู้รับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย ตามมาตรา 73 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 2.7.3  หลกัเกณฑ์การพจิารณาโครงการด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

1) พิจารณาสนับสนุนโครงการด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชน ที่ผ่านการศึกษาความเหมาะสม
และการพิจารณาความสําคัญในการดําเนินการภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการนํ้าเสียในภาพรวมของจังหวัด 

1.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย หมายถึง 
- การขยายโครงข่ายท่อรวบรวมนํ้าเสียและการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนขยาย 
- การปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการบําบัดนํ้าเสีย 

ซึ่งจะต้องมีระยะการเดินระบบ (Operate) แล้ว อย่างน้อย 3 ปี และจะต้องมีผลการเดินระบบและบํารุงรักษา
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

1.2) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนใหม่  
2) ให้ความสําคัญกับพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ  พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่เป้าหมาย

ตาม “นโยบายและพ้ืนที่เป้าหมายการจัดการนํ้าเสียชุมชน ปี 2552-2559” ของ คพ. ซึ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 

3) ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียอย่างง่าย เน้นหลักการธรรมชาติ มีการเดิน
ระบบและบํารุงรักษาระบบท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตํ่า รวมถึงระบบบําบัดนํ้าเสีย
แบบแยกเฉพาะน้ําเสีย 

4) สําหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ พิจารณาดังน้ี 
4.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมนํ้าเสีย จะต้องมีปริมาณนํ้าเข้าสู่ระบบรวบรวม

นํ้าเสียในระยะแรก ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของประสิทธิภาพ ระบบที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว 
4.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย จะต้องมีปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้า

เสียในระยะแรกไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของประสิทธิภาพ ระบบที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว 
4.3) ให้ความสําคัญกับระบบบําบัดนํ้าเสียที่ผ่านการตรวจประเมินระบบการจัดการนํ้าเสีย

ชุมชน ด้วยระบบการตรวจประเมินระบบการจัดการนํ้าเสียชุมชน (MSMS 2008) ของกรมควบคุมมลพิษ 
5) สําหรับ อปท. ที่มีความประสงค์จะวางแผนการจัดการนํ้าเสียในพ้ืนที่ของตน โดยใช้

รูปแบบการจัดการนํ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment) อปท. สามารถประสานกรม
ควบคุมมลพิษ เพ่ือขอใช้แบบมาตรฐานและรายการประมาณราคา ในการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดให้มีความสอดคล้องพ้ืนที่ของตน 
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6) สําหรับ อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการก่อสร้าง
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และมีความประสงค์จะเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมนํ้าเสีย จะต้องมีผลการดําเนินการ
ตามมาตรา 88 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ที่ได้นําเงินรายได้ ร้อยละ 3.5 ส่งคืนให้กองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  

7) สําหรับ อปท. ขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณนํ้าเสียที่จะเข้าสู่ระบบ 50 - 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
มีความประสงค์จะดําเนินการโครงการด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชน โดยการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน
ขนาดเล็ก และวงเงินโครงการไม่เกิน 20 ล้านบาท อาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ 

8) มีแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งในระยะการก่อสร้างและระยะการเดินระบบ
และบํารุงรักษาระบบ อย่างเป็นรูปธรรม  โดยแผนดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารและสภา
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ  

ทั้งน้ี การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น จะต้องจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการพร้อมรายละเอียดข้อมูลตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาโครงการลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสียชุมชนในตารางที่ 1  โดยกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ 

ก. การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์สร้างจิตสํานึก และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการนํ้าเสียชุมชน 

ข. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการนํ้าเสียชุมชน 
ค. การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือก่อสร้างระบบจัดการนํ้าเสียชุมชน 
ง. การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน รวมท้ังการติดตาม

ตรวจสอบระบบจัดการนํ้าเสียชุมชนเป็นระยะๆ 
 

2.7.5  หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน (เงินกองทนุสิ่งแวดล้อม) 
 โครงการด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชน ที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นโครงการในลักษณะของการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียแห่งใหม่ หรือการ
ขยาย/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ําเสียในระยะต่อไป โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนที่ที่มีการจัดลําดับ
ความสําคัญในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ตามแผนการจัดการนํ้าเสียชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ ทั้งน้ี จะพิจารณาความเหมาะสม
และเป็นไปได้ของโครงการจากข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 
 1)   ด้านกายภาพ 
 พ้ืนที่โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อพิจารณาเบ้ืองต้นในการเลือก
ที่ต้ังของโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ตามเกณฑ์แนะนําการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าของชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ คือ 
 1.1) ควรต้ังอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดนํ้าเสียและแหล่งรับนํ้าทิ้ง (นํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้ว) 
 1.2) จุดระบายนํ้าทิ้งต้องอยู่บริเวณท้ายนํ้าของชุมชน และไม่ควรอยู่ก่อนจุดสูบนํ้าดิบ
สําหรับการผลิตนํ้าประปา แต่ในกรณีที่ต้องการนํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือจุด
ระบายนํ้าทิ้งควรต้ังอยู่ใกล้กับแหล่งที่จะนํานํ้าทิ้งไปใช้ 
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 1.3) สถานที่ต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียควรมีระดับพ้ืนที่ตํ่ากว่าพ้ืนที่ของชุมชน ซึ่งทําให้นํ้า
เสียจากชุมชนไหลเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก แต่ทั้งน้ีจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่นํ้าไม่ท่วม เว้นแต่
จะมีการเตรียมป้องกันเท่านั้น เช่น การสร้างกําแพงกันนํ้า (Dike) โดยควรตรวจสอบระดับนํ้าท่วมสูงสุดอย่าง
น้อยในรอบ 100 ปี 
 1.4) ควรต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีถนนเข้าถึงได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล รวมทั้งต้องมีความพร้อม
ในด้านสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ด้วย เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น 
 1.5) สภาพของช้ันดินและระดับนํ้าใต้ดิน 
 1.6) ขนาดพ้ืนที่ต้องเพียงพอสําหรับการขยายระบบจนถึงปีเป้าหมาย 
 1.7) ควรมีพ้ืนที่เขตกันชนรอบระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยมีระยะห่างกับรั้ว ไม่น้อยกว่า  
15 เมตร ยกเว้นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและมีพ้ืนที่จํากัด จะต้องมีมาตรการลดผลกระทบต่างๆ  
 ทั้งน้ี การออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมนํ้าเสีย ควรออกแบบให้สามารถรองรับนํ้า
เสียได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณนํ้าเสียทั้งหมดในพ้ืนที่ให้บริการ ในขณะนั้น และที่ต้ังของระบบบําบัด
นํ้าเสียให้คํานึงถึงความพร้อมของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 
 2)  ที่ดิน  
 2.1) ที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างระบบ จะต้องมีทางเข้า-ออกสะดวก และเป็นไปได้ตาม
ผลการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 
 2.2) จะต้องมีเอกสารสิทธ์ิการแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
 2.3) ในกรณีที่ขอใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ หรือพ้ืนที่ของหน่วยงานอื่น เช่น พ้ืนที่ป่า
สงวน พ้ืนที่สาธารณะ จะต้องมีหนังสืออนุญาตการใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ซึ่งระบุวัตถุประสงค์การใช้
ที่ดินเพ่ือการดําเนินโครงการจัดการนํ้าเสียชุมชน ทั้งน้ี ให้ระบุขั้นตอน  ในการขอใช้พ้ืนที่ในการดําเนินโครงการ 
 2.4) มีการยืนยัน และยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือดําเนินโครงการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน อปท. ที่ดูแลพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งน้ี จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาของ อปท. น้ันๆ และประชาชนด้วย 
 2.5) แผนท่ีแสดงตําแหน่งที่ต้ังของโครงการ และพ้ืนที่ให้บริการ พร้อมระบุระยะทาง
โดยสังเขป 
 3)   ด้านเทคนิค 
  3.1) รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสีย ที่มีความสอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ และสภาพสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน พร้อมทั้งแบบ
ก่อสร้าง รายการคํานวณทางวิศวกรรม และรายการประมาณราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคา
กลางงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง สํานักนายกรัฐมนตรี 
  3.2) ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย จะต้องออกแบบให้มีการแบ่งระยะและจัดทําแผน
ของการก่อสร้างที่เหมาะสม (Phasing) กับปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้น ศักยภาพของ อปท. ในการเดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบ และการรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
  3.3) ให้นําเสนอเหตุผลความจําเป็นในการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคการจัดการที่
นําเสนอ พร้อมทั้งนําเสนอรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบ ขนาดกําลังการผลิต ขั้นตอนการจัดการ การใช้
เช้ือเพลิง การใช้งาน การดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา คุณสมบัติเฉพาะ  ของบุคลากรที่จะดําเนินการระบบ การ
วิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสีย การศึกษาเปรียบเทียบกับเทคนิค หรือเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืน ตัวอย่างการใช้งานทั้งใน
และต่างประเทศ 
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 4)   ด้านสิ่งแวดล้อม 
  หน่วยงานจะต้องนําเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) หรือรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาตามประเภท ขนาด กิจกรรม และ
พ้ืนที่ดําเนินโครงการ  
 5)   ด้านสังคมและการเมือง 
  อปท. จะต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นต่อการดําเนินโครงการ จากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บริเวณที่ต้ังโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการ ซึ่งรวมถึงเร่ืองการ
ออกเทศบัญญัติเพ่ือจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays 
Principle : PPP) ซึ่งมีการกําหนดอัตราค่าบริการด้วยแล้ว ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และ
ให้การสนับสนุนโครงการ 
 6)  ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

6.1) จะต้องนําเสนอผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ เพ่ือประเมิน
สถานะและวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินของโครงการโดยพิจารณาจากงบ   ทางการเงินต่างๆ เช่น  
งบกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุน งบดุล เป็นต้น รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุน  

6.2) จะต้องนําเสนอผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ  
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจที่สําคัญคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนต่อ
ค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio) อัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return) อัตราผลตอบแทน
การลงทุนสุทธิ (Net Benefit Investment Ratio) และการวิเคราะห์ผลลัพธ์การลงทุนตามหลักต้นทุนตํ่าสุด
กับผลการตอบแทนสูงสุด (Least Cost Analysis)  

7)   ด้านการบริหารจัดการ 
 7.1)  แผนบริหารโครงการ 
 - จะต้องแสดงถึงแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน วงเงินงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดอายุโครงการ 
 - ในส่วนของแผนงานการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ จะต้องแสดงถึงงาน/
กิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงแผนฉุกเฉิน และแผนการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบ เพ่ือให้การดําเนินการระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 7.2)  แผนบริหารจัดการด้านการเงินของโครงการ 
 - จะต้องแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งที่มาของรายได้   และงบแสดง
สถานะทางการเงินต่างๆ ของ อปท. ย้อนหลัง 5 ปี และงบแสดงสถานะทางการเงินของโครงการตลอดอายุ
โครงการ เช่น งบลงทุน งบดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน เป็นต้น ทั้งน้ี ให้รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้จากการ
จัดเก็บค่าบริการบําบัดหรือกําจัดของเสีย และรายจ่ายในการหักส่งค่าบริการดังกล่าวคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาของ อปท. 
 - อปท. จะต้องสมทบงบประมาณในการดําเนินโครงการประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  และระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552   
ทั้งน้ี วงเงินที่จะสมทบต้องผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากสภาของ อปท. โดยจัดทําเป็นหนังสือยืนยัน
การสมทบงบประมาณพร้อมกับการเสนอโครงการ  
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 - กรณีที่ อปท. ไม่ประสงค์จะดําเนินการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบด้วย
ตนเอง ก็สามารถที่จะว่าจ้างในระยะแรก หรือตลอดอายุโครงการ ก็จะต้องแสดงแผนงบประมาณที่ใช้ในการ
ว่าจ้างด้วย 
 7.3)  แผนการจัดองค์กรและระบบการบริหารงานของโครงการ 
 แผนการจัดวางโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานของโครงการ ทั้งในรูป
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และการจัดวางโครงสร้าง อัตรากําลัง และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตลอดอายุโครงการ (คู่มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด, 2555 – 2559) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research) ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งนํ้าของแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง  และ
คูคลองสาขาสําหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยจัดทําแผนปฏิบัติ
ก า รตามกรอบแนวทางของ โคร งการที่ กํ าหนด ไ ว้  5  กิ จกร รมหลั ก  รวม  16  กิ จกร รม ย่อย  
และดําเนินงานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง ประกอบด้วย แม่นํ้าแควน้อย  แม่นํ้าแควใหญ่  และแม่นํ้าแม่กลอง  
รวม 3 สาย  ความยาวรวมกันประมาณ 275 กิโลเมตร ท้องที่ 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 อําเภอ ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ ๑  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลดมลพิษสิง่แวดล้อม 
 1)  ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเร่ืองแหล่งกําเนิดมลพิษ และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งกําเนิดโดยชุมชน 
 2)  ถ่ายทอดวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้
กฎหมาย 
 3)  ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4)  รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาสวันสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
 5)  จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้า
หมวกเพ่ือการณรงค์ เป็นต้น 
 กิจกรรมที่ 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เก่ียวกับ
การดูแลรักษาแหล่งนํ้า 
 1)  จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ในระดับท้องถิ่น   
 2)  สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา เช่นศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 
 3)  จัดทําระบบฐานข้อมูล ทะเบียนและทําเนียบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4)  จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา 
 กิจกรรมที่ ๓  การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า และคูคลองสาขา 
 1)  จัดต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าระดับชุมชน 
 2)  จัดเก็บผักตบชวา/จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากฝักตบชวา เช่น ศูนย์ทํานํ้าหมัก 
จากผักตบชวา ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาหรือศูนย์การถักสารผักตบชวา 
 3)  การติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน/ติดต้ังถังรองรับสิ่งปฏิกูล 
 กิจกรรมที่ ๔ คลองสวย นํ้าใส 
 1)  สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษบริเวณริมแม่นํ้าและคูคลองสาขา 
 2)  การจัดประกวดชุมชนริมนํ้าต้นแบบรักษาส่ิงแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษ
ในแม่นํ้า คูคลอง ในพ้ืนที่เป้าหมาย และบูรณาการกับโครงการอ่ืนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
 3)  จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่นํ้าคูคลอง 
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 กิจกรรมที่ ๕  ศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นพลังงาน
ทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติและจัดประชุมเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการโรงงานและผู้สนใจเพ่ือการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
  กรอบแนวคิดการศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ ดังแผนภูมิที่ 2.4 ดังนี้  
    

แผนภูมิที่ 2.4 กรอบแนวคดิการศกึษาการจัดทาํแผนปฏบิตักิารตามโครงการ 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการที่เหมาะสม 
ใช้ในการดําเนินงานโครงการปรับปรุง

คุณภาพแหล่งนํ้าลุ่มนํ้าแม่กลอง  
(แม่นํ้าแควน้อย, แควใหญ่และแม่กลอง)

กรอบแนวทางของโครงการ 5 กิจกรรมหลัก
1. การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลดมลพิษ

สิ่งแวดล้อมรวม 5 กิจกรรมย่อย 
2. การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบ

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับ
การดูแลรักษาแหล่งนํ้ารวม 4 กิจกรรมย่อย 

3. การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า 
และคูคลองสาขา 

4. คลองสวย นํ้าใส รวม 3 กิจกรรมย่อย 
5. เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน

ด้วยกลไกการพัฒนาทีส่ะอาด รวม 2 
กิจกรรมย่อย 

สํารวจศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล
สภาพปัญหาใน
พ้ืนที่ จัดลําดับ
ความสําคัญของ
ปัญหาและความ
พร้อมสนับสนุน
การดําเนินงาน 

 
 

แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารวิชาการ 

ที่เก่ียวข้อง 
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กรอบแนวคดิการศกึษาการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารโครงการ ดงัแผนภูมิที่ 2.5 ดังนี ้
 

แผนภูมิที่ 2.5 กรอบแนวคดิการศกึษาการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารโครงการ 
 

 
  
 

 
 
3.1   ขอบเขตการศึกษา 
  3.1.1   ขอบเขตพ้ืนที่ดําเนินการ 
 ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง (แม่นํ้าแควน้อย,  แม่นํ้าแควใหญ่และแม่นํ้าแม่กลอง) ท้องที่ 45 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7 อําเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับการจัดลําดับความสําคัญ
ของปัญหาและงบประมาณอย่างเหมาะสม 
 3.1.2   ขอบเขตของเน้ือหา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 จัดเตรียมการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 
 กิจกรรมที่ 1  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อลดมลพิษ 
 สภาพปัญหาชุมชนเป้าหมายที่สมควรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในพ้ืนที่ เ น้ือหาองค์ความรู้
แหล่งกําเนิดมลพิษการเฝ้าระวังป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของเยาวชน สื่อเผยแพร่ที่จําเป็นและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชน จํานวนปริมาณสื่อชนิดต่างๆ จํานวนผู้รับองค์ความรู้สอดคล้องกับโอกาส และงบประมาณ 
ที่จัดสรรไว้  ตลอดจนขั้นตอนวิธีการถ่ายทอดในแต่ละคร้ังอย่างเหมาะสม 
 
 
 

 

ผลการดําเนินงานเกิดความสําเร็จ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่กําหนดไว้ 

 
 

แผนการปฏิบัติการที่เหมาะสม 
ใช้ในการดําเนินงานโครงการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพแหล่งนํ้า ลุ่มนํ้าแม่กลอง  
(แม่นํ้าแควน้อย, แควใหญ่และแม่กลอง) 

คณะกรรมการ/
คณะทํางาน 
หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง/ชุมชน
และประชาชนให้
การสนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานฯ 

 

 
ทฤษฎีวิชาการ
ปัจจัยนําไปสู่
ความสําเร็จ 
ในการจัดการ

โครงการ 
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 กิจกรรมที่ 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน้ํา 
 ประสานงานผู้รู้ เ ก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา สํารวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ิมเติม รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จัดทําทําเนียบองค์ความรู้ รวมถึงผลิตเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา ตลอดจนสนับสนุน 
การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขาที่ดําเนินกิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมที่ 3  การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้ําในแม่น้ําและคูคลองสาขา 
 สํารวจพ้ืนที่ชุมชนติดลํานํ้า แหล่งพ้ืนที่ที่มีปริมาณผักตบชวาในการกําจัดและนําไปใช้ประโยชน์ 
จัดหาพ้ืนที่ในชุมชนติดลํานํ้าสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา รวมถึงความต้องการ 
ของครัวเรือนติดลํานํ้าโดยตรงสนับสนุนการติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน 
 กิจกรรมที่ ๔ คลองสวย น้ําใส 
 ศึกษาข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษสองฝั่งลํานํ้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง ในพ้ืนที่ ที่มีการ
ปล่อยนํ้าทิ้งลงสู่แม่นํ้าโดยตรง  คัดเลือกชุมชนริมนํ้าตามความสําคัญเข้าร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟูพัฒนาแม่นํ้าลําคลอง  
การจัดศึกษาเรียนรู้จากชุมชนริมนํ้าที่เป็นตัวอย่างนําร่อง การผลิตคู่มือการอนุรักษ์แม่นํ้าคูคลอง รวมถึงการ
ประกวดชุมชุนริมนํ้าที่ช่วยกันพัฒนา และลดมลพิษลงสู่แม่นํ้า 
 กิจกรรมที่ ๕  การเปลี่ยนของเสียวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนด้วยกลไกการพัฒนาที่
สะอาด 
 ศึกษาการนําวัสดุเหลือใช้ในกิจกรรมน้ี จังหวัดกาญจนบุรีได้กําหนดให้ผักตบผวาที่อยู่ในแม่นํ้า
จํานวนมาก นําไปจัดทําวัสดุเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติที่ถูกลักลอบบุกรุกทําลายป่า 
และสนับสนุนการเผยแพร่เรียนรู้ของผู้ประกอบการโรงงานที่มีการใช้ไม้ฟืนเป็นวัตถุดิบให้ความรู้การใช้เช้ือเพลิง
ชีวมวลจากผักตบชวา และวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ 
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 ส่วนที่ 2  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ 
ตารางที่ 2.8 แสดงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติโครงการ  
 

กิจกรรม หน่วยนับ จํานวน 
แผนงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมท่ี ๑  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน
เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

๑.๑  ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเร่ือง
แหล่งกําเนิดมลพิษ  และการลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนิดโดยชุมชน  

๑.๒ ถ่ายทอดวิธีการติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
บังคับใช้กฎหมาย 

๑.๓ ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑.๔ รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมใน

โอกาสวันสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
๑.๕ จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อ า ทิ  เ ช่ น  เ อ ก ส า ร  คู่ มื อ  แ ผ่ น พั บ 
ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้า หมวก เพ่ือการ
รณรงค์ เป็นต้น 

 
 
คร้ัง/คน 

 
 

คร้ัง/คน 
 
 

คร้ัง/คน 
คร้ัง/คน 

 
ประเภท 

 
 
๒/๒๐๐ 

 
 

๒/๒๐๐ 
 
 

๑/๑๒๐ 
๒/๗๐๐ 

 
๕ 

  
 

   

กิจกรรมท่ี 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูล
และทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาแหล่งน้ํา 

2.1 จัดเวทีเสวนาสรรหาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอด-สารพิษ ฯลฯ ในระดับท้องถ่ิน 

๒ .๒ สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
เป็นรายสาขา เช่น  ศูนย์บริการชาวนา 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี-การเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

๒.๓ จัดทําระบบฐานข้อมูล ทะเบียน
และทําเนียบองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๒.๔ จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้
เป็นรายสาขา 

 
 
 

คร้ัง/คน/
วัน 
 

 
แห่ง 

 
 
 
 
 

ระบบ/
เล่ม 

 
สาขา/ 
ชุด 

 
 
 

1/120
/1 
 
 

5 
 
 
 
 
 

1/ 
2,500 

 
5/ 

10,000

         

กิจกรรมที่ ๓  การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพ
น้ําในแม่น้ํา และคูคลองสาขา 

๓.๑ ต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจวัดและ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ําระดับชุมชน 

 
 

อําเภอ 
 

 
 
๗ 
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กิจกรรม หน่วยนับ จํานวน 
แผนงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 
๓.๒ จัดเก็บผักตบชวา /จัดต้ังศูนย์การ

ใช้ประโยชน์จากฝักตบชวา เช่น ศูนย์ทําน้ํา
หมักจากผักตบชวา ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์จาก
ผักตบชวาหรือศูนย์การจัดการผักตบชวา 

๓.๓ การติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน/
ติดต้ังถังรองรับสิ่งปฏิกูล 

 
แห่ง/ศูนย์ 

 
 
 

ครัวเรือน/
เรือแพ 

 
๑๐/๙ 

 
 
 

๕๐๐/
๓๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๔ คลองสวย น้ําใส 
4.1 สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่ง 

กํ า เ นิ ด ม ล พิ ษ บ ริ เ ว ณ ริ ม แ ม่ น้ํ า แ ล ะ
คูคลองสาขา 

4.2 การจั ดประกวดชุ มชน ริมน้ํ า
ต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม และดําเนินการ
เผยแพร่การลดมลพิษในแม่น้ํา  คูคลอง 
ใน พ้ืน ท่ี เป้ าหมาย  และ บูรณาการกั บ
โครงการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 

4.3 จั ด ทํ าคู่ มื อการอนุ รั ก ษ์แ ม่น้ํ า 
คูคลอง 

 
อําเภอ 

 
 

แห่ง 
 
 
 
 

ฉบับ 

 
๗ 
 
 
๖ 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 

         

กิจกรรมท่ี ๕  ศึกษาและจัดทําระบบการ
เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ
และจัดประชุมเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ
โรงงานและผู้สนใจเพ่ือการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
 

 ระบบ ๑          

 
3.2   เครื่องมือที่ใช้ศึกษา 

๓.๒.๑. ความรู้วิชาการด้านการวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ 
๓.๒.๒. ความรู้วิชาการด้านการบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสําเร็จ (Critical 

Success Factors In Effective Project Implementation)  
๓.๒.๓. ความรู้วิชาการด้านยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่โดยใช้กระบวนการ 

ของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management : RBM) 
๓.๒.๔. กรอบแนวทางปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งนํ้าของแม่นํ้าท่าจีน 

แม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขาสําหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
๓.๒.๕. ระเบียบแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดที่เก่ียวข้อง 
๓.๒.๖. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เก่ียวกับการควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษ 
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๓.๒.๗. ความรู้วิชาการเก่ียวกับการจัดการนํ้าเสียครัวเรือนและชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ 
๓.๒.๘. คู่มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  

ปี พ.ศ.2555-2559 
๓.๒.๙. คณะกรรมการอํานวยการสนับสนุนการดําเนินงานและคณะทํางานปฏิบัติงานโครงการ  

ที่ 174/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 
๓.๒.๑๐. ข้อกําหนดงาน(TOR) ที่จัดทําขึ้นในกิจกรรมโครงการ 

 
3.3   การรวบรวมข้อมูล 
  3.3.1   ขอความร่วมมือกรอบแบบฟอร์มข้อมูลที่ต้องการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ในพ้ืนที่ที่ติดลํานํ้าแม่นํ้าแควน้อย แม่นํ้าแควใหญ่ และแม่นํ้าแม่กลอง สนับสนุนข้อมูลในทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 3.3.2   รวบรวมข้อมูลจากการออกปฏิบัติงานสํารวจสภาพปัญหาในพ้ืนที่แหล่งชุมชนริมนํ้า เพ่ือการ
สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ 
 3.3.3   ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสภาพปัญญาและสถานการณ์ทั่วไป จากศูนย์ข้อมูล POC ของจังหวัด
กาญจนบุรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3.3.4  รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์การมีส่วนร่วมของประชาชน/จดบันทึกขึ้นเอง/แบบฟอร์มสํารวจ
ความคิดเห็น/ประเมินผล และบันทึกภาพ ทั้งก่อนดําเนินงาน/ระหว่างดําเนินงานและหลังดําเนินงาน/กิจกรรม
ที่จัดทําขึ้น รวมถึงเอกสารส่งมอบงานภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 
 
3.4   วิธีการวิเคราะห์ 

1.4.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ ประกอบด้วยหลักวิชาการ  ดังน้ี 
1) การวางแผนการประเมินและจัดทําข้อเสนอโครงการ (Planning, Appraisal and 

Design) โดยยึดหลักองค์ความรู้ คือ 
 

1.1) กําหนดแนวคิดโครงการ (Project Identification and Formulation)  
ให้สอดคล้องตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทางเลือกในการดําเนินงานที่ควรสนใจ รวมทั้ง
ระบุงบประมาณการใช้ทรัพยากร และแหล่งที่มาของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการจัดการโครงการ ตลอดจนอายุ
โครงการ (Project Life) 

1.2) การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการ (Feasibility Studies and 
Appraisal) เป็นการศึกษาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงในการบริบทของโครงการ (Project context)  
เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งนําผลการศึกษาท้ังหมดมาประเมินความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชน์สําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจดําเนินการอย่างเหมาะสม 
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มีความเหมาะสม
TOR

แผนภูมิที่ 2.6 ภาพแสดงวงจรโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 ลงทุน 
 ควบคุม 
 
 
 
 

1.3) การจัดทาํข้อเสนออันเปน็รายละเอียดหรือการออกแบบโครงการ (Project Design) 
เป็นการจัดทํารายละเอียดของแผน คือ กิจกรรมต่าง ๆ ความรับผิดชอบจํานวนทรัพยากรที่ใช้ รวมทั้งปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น จํานวนบุคลากรทักษะเคร่ืองมือต่าง ๆ ตลอดจนการประมวลสถานการณ์แวดล้อม เง่ือนไขทาง
สังคมเทคโนโลยีที่จําเป็น รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินงาน ส่วนในกรณีโครงการด้านการก่อสร้าง จะต้องจัดทํา
แบบการก่อสร้างหรือพิมพ์เขียว (Blueprints) คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Specifications) มาตรฐานของ
อุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

2) การคดัเลือกการอนุมัติและการเตรียมความพร้อม (Selection, Approval and Activation)  
2.1) การคัดเลือกและอนุมัติโครงการ (Selection and Approve) 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการนํารายละเอียดของโครงการมาพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงการ
อ่ืนๆ ดังน้ันรายละเอียดต่างๆ ที่กําหนดขึ้นจึงถูกประเมินโดยผู้มีอํานาจในการตัดสินใจอีกคร้ังหน่ึง โดยอาจมี
แนวทางที่สําคัญดังต่อไปน้ี  

๒.๑.๑) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ 
๒.๑.๒) การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบ้ืองต้น ในประเด็นของ 

-  เหตุผลและความจําเป็นของโครงการ 
-  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
-  ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ 

มติ คําสั่ง ระเบียบ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานแผนงานและโครงการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

-  พิจารณาความเหมาะสมของการศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาความ
เหมาะสมของแผนดําเนินงานวิธีการดําเนินงานประสิทธิภาพของ
โครงการและแหล่งทุนที่ใช้ในการดําเนินงาน 

๒.๑.๓) พิจารณาความเหมาะสมของทางเลือก 
๒.๑.๔) การอนุมัติโครงการ 

กรอบ
แนวทาง/
นโยบาย

2. การคัดเลือกการอนุมัติ  
    และการเตรียมความพร้อม 

1. การวางแผน การประเมิน 
    และการจัดทําข้อเสนอ 
    โครงการ 

4. การประเมินและ 
    การปรับปรุงแก้ไข 

3. การปฏิบัติการ การควบคุม 
    และการส่งมอบงาน 
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2.2) การเตรียมความพร้อม (Activation) 
การเตรียมความพร้อมของโครงการจะเก่ียวข้องโดยตรงกับการเตรียมการท่ีสําคัญ 

รวม 3 ด้าน คือ 
๒.๒.๑) การจัดทําแผนดําเนินงาน (Operation plan) 
๒.๒.๒) การจัดทําแผนเงิน (Financial plan) 
๒.๒.๓) การจัดทําแผนกําลังคน การคัดเลือกผู้จัดการโครงการและทีมงาน การจัด

องค์กร โครงการ การวางแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (Manpower and 
Organization plan)  

ในการเตรียมความพร้อมของโครงการ จะมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องโดยตรงกับงานใน
ขั้นที่ การคัดเลือกการอนุมัติและการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการกําหนดเง่ือนไขที่สําคัญ 
ของโครงการกับตัวรายละเอียดของโครงการ 

3) การปฏบิตักิารการควบคุม การยุติและส่งมอบ (Operation, Control, and Hand-Over)
แบ่งงานออกเป็นสามขั้นตอนย่อย ได้แก่ 

๓.๑) การนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation) 
๓.๑.๑) มอบหมายงานแก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในองค์กรโครงการ 
๓.๑.๒) การตัดสินใจในการจัดซื้อ จดัหา อุปกรณ์ทรัพยากรด้านต่าง ๆ  
๓.๑.๓) การจัดวางระบบควบคุมและระบบสนับสนุนต่าง ๆ 

๓.๒) การนิเทศและควบคุมโครงการ (Supervision and Control) 
๓.๓) การยตุแิละส่งมอบโครงการ 
อน่ึง งานในขั้นตอนที่ 3.4.3 ทั้งหมดจะไปสัมพันธ์เช่ือมโยง กับงานในขั้นของการเตรียม

ความพร้อมของโครงการ รวมทั้งเช่ือมโยงต่อไปยังขั้นที่ 3.4.1 ด้วย ทั้งน้ี เพ่ือความสอดคล้องระหว่างการ
วางแผนโครงการกับการนําโครงการไปสู่การปฏิบัติ 

4) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข (Evaluation and Refinement)   
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 

๔.๑) การติดตามและประเมินผล (Follow-up and Evaluation) 
๔.๒) การปรับนโยบายและแผน (Refinement of policy and planning) โดยสาระสําคัญ

ของขั้นตอนน้ี เป็นการให้ความสนใจต่อการวัดความสําเร็จ หรือประเมินความล้มเหลวของโครงการ โดยผลการ
ประเมินจะถูกนําไปใช้สําหรับการปรับปรุงนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ต่อไป (ปกรณ์  ปรียากร, 2553) 

 
1.4.2 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ ประกอบด้วยหลักวิชาการ  ดังน้ี 

การบริหารจัดการโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Base Management : RBM) 
การบริหารจัดการและดําเนินงานของโครงการโดยมีความมุ่งหวังที่จะต้องการทําประสบ

ความสําเร็จอย่างแท้จริง และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมท้ังในระดับผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ 
(Outcomes) และผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑) หลักของความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา 
การวิเคราะห์ปัญหาถือเป็นจุดเร่ิมต้นอันสําคัญของหลักของการจัดการที่ดี กล่าวคือ   

นักบริหาร  ขององค์การจําเป็นที่จะต้องมีระดับความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ ภายใต้
เง่ือนไขของการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ  ทั้งน้ีเพ่ือทําให้ผลของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มีความน่าเช่ือถือและถูกต้อง    
ตราบใดที่องค์การยังไม่เข้าใจปัญหาทางการจัดการขององค์การตนเองอย่างชัดเจนก็ย่อมเป็นการยากต่อการแก้ไข 
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๒) หลักของการวางแผนที่ดี 
การวางแผน  ถือเป็นหัวใจอันสําคัญต่อระบบการจัดการที่ดีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  

จะมีส่วนช่วยทําให้องค์การมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบภายใต้ความเข้าใจที่ตรงกันอย่างมีเอกภาพของ
บุคลากรในองค์การ  อีกทั้งยังก่อให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ  และในการวางแผนที่ดีน้ัน  
จําเป็นอย่างย่ิงที่นักบริหารขององค์การจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์การให้ครบถ้วน 

๓) หลักของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบการจัดการที่ ดีขององค์การจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการประสานงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ  โดยการประสานงานดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นถึงความคล่องตัวและความราบรื่นเป็นสําคัญ  
โดยจะต้องทําให้ทุกฝ่ายมีความรู้สึกพึงพอใจต่อรูปแบบของการประสานงานอย่างทั่วถึง นอกจากน้ันในการ
ออกแบบรูปแบบของการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและกับหน่วยงานภายนอกองค์การใดๆ ก็ตาม  
จําเป็นที่จะต้องคํานึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าหรือประชาชนเป็นสําคัญซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีจากรูปแบบ 
ของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

๔) หลกัของการสั่งการที่ดี 
ระบบการจัดการที่ดีจําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติของการสั่งการที่ดีประกอบด้วยโดยกรอบ

แนวความคิดของการสั่งการที่ดีน้ันควรมีองค์ประกอบเกี่ยวกับ  เรื่อง  จํานวนผู้สั่งการที่เหมาะสม  ลําดับขั้น
ของการสั่งการที่ชัดเจน  การทําความเข้าใจถึงสภาพข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติก่อนการส่ังการ  ความชัดเจน 
ของแนวคิดและเน้ือหาสาระของเรื่องที่สั่งการ  ซึ่งประเด็นเหล่าน้ีถือเป็นหัวใจสําคัญของการสั่งการที่ดี 

๕) หลักของการสื่อสารที่ชัดเจน 
ประสิทธิภาพของระบบการสื่อสาร  (Communication) ทั้งภายในและภายนอกองค์การ

จัดเป็นเร่ืองที่สําคัญอีกประการหน่ึงของระบบบริหารการจัดการที่ดี  ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวจะครอบคลุมถึง
รูปแบบของการส่ือสารทั้งด้วยวาจา  และลายลักษณ์อักษรระดับความชัดเจนของเน้ือหาสาระที่ทําการสื่อสาร
ความถี่ที่ใช้ในการสื่อสาร การสื่อสารแบบทางเดียว หรือสองทาง ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ใช้ในการ
สื่อสารจํานวนหน่วยงานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการสื่อสาร ฯลฯ  เป็นต้น  ซึ่งองค์การที่ดีและมีความเป็น
องค์การสมัยใหม่  จําเป็นที่จะต้องตระหนัก  และให้ความสําคัญต่อเรื่องการสื่อสารเพ่ิมขึ้น  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนและทําให้องค์การได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

๖) หลักของการกระจายอํานาจอย่างเหมาะสม 
กระแสคิดโดยทั่วไปของการจัดการสมัยใหม่มักจะมุ่งเน้นเรื่องการกระจายอํานาจ 

(Decentralization)  เป็นสําคัญ  ทั้งน้ีเพราะภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันและ
อนาคตความรวดเร็วของการติดสินใจเป็นเร่ืองที่จําเป็น โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าภายในองค์การด้วย
กันเอง  ตลอดจนลูกค้าภายนอก  องค์การเป็นสําคัญ อน่ึงหลักของการกระจายอํานาจท่ีดีจําเป็นที่จะต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญต่าง ๆ ซึ่งได้แก่  นัยสําคัญของเร่ืองที่จะกระจายอํานาจ  ขอบเขตอัน
เหมาะสมของการกระจายอํานาจ  ระดับความชัดเจนของแนวทางที่ใช้ในการกระจายอํานาจ ความรู้
ความสามารถของผู้รับการกระจายอํานาจ ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของผู้รับการกระจายอํานาจความสามารถ
ในการตรวจสอบได้ของการกระจายอํานาจช่วงเวลาอันเหมาะสมของการกระจายอํานาจฯลฯ  เป็นต้น 
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๗) หลักของการติดตามและประเมินผลที่ดี 
องค์การสมัยใหม่มักจะให้ความสําคัญต่อเรื่องการติดตามและประเมินผลเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ

ความเป็นองค์การแบบไทย ๆ ด้วยแล้ว  จุดอ่อนอันสําคัญของระบบการจัดการของไทยก็มักจะเป็นเรื่อง
ดังกล่าว  ซึ่งถ้าบรรดาองค์การของไทยสามารถที่จะลบล้างหรือลดระดับจุดอ่อนดังกล่าวลงไปได้  ก็จะส่งผลทําให้  
องค์การของไทยมีศักยภาพในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น โดยหลักของการติดตามและประเมินผลที่ดีแล้ว  
นักบริหารจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ซึ่งได้แก่  รูปแบบ ที่ใช้ในการติดตามทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ สาระสําคัญของหัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในการติดตาม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ของผู้ติดตาม งวดเวลาอันเหมาะสมที่ใช้ในการติดตาม ปริมาณเวลาที่เพียงพอต่อการติดตาม ความรู้
ความสามารถของผู้ติดตามและประเมินผล  ระดับความเข้าใจในความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตาม  วิธีการที่นํามาใช้ใน
การนําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล  ความทันเวลาของการนําเสนอรายงานการประเมินผล  
คุณภาพของรายงานการประเมินผลที่มีต่อในการทางการบริหาร ฯลฯ  เป็นต้น 

๘) หลักของการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
กรอบแนวความคิดอันสําคัญในเชิงของหลักการจัดการสมัยใหม่องค์การจําเป็นที่จะต้อง 

ยึดหลักการมีส่วนร่วม   (Participation)  ของบุคลากรในองค์การเป็นสําคัญ  ซึ่ งหลักการดังกล่าว 
จะมีความสัมพันธ์กับเร่ืองความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) เป็นอย่างมาก โดยหลัก 
ของการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะเป็นพลังขับเคลื่อนอันสําคัญ ในการผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 
ในความสําเร็จด้านการจัดการเป็นอย่างมาก 

หลักของการมีส่วนร่วมที่ดี  ซึ่งควรนําเอามาใช้ในองค์การจะประกอบไปด้วยการกําหนด
ประเด็น  หรือเรื่องราวท่ีเข้าข่ายการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน  รูปแบบและความเหมาะสมของการระดมความคิด  
ขอบเขตที่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมในการระดมความคิดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมในการระดมความคิด  
ความเพียงพอและเหมาะสมของตัวแทนจากกลุ่มหลากหลายที่เข้าร่วมในการระดมความคิด (จากทั้งภายใน 
และภายนอกองค์การ) ความพร้อมของข้อมูลและข่าวสารท่ีใช้ประกอบในการระดมความคิดความเหมาะสม
ของช่วงเวลาที่กําหนดให้มีการระดมความคิด ปริมาณเวลาที่เพียงพอต่อการระดมความคิด ระดับความ
เหมาะสมของการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมระดมความคิดได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น ฯลฯ  เป็นต้น 

๙) หลักของการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  จําเป็นที่จะต้องพ่ึงพอการทํางานเป็นทีมของบรรดา

บุคลากร  ทั้งน้ี  เพราะการที่จะผลักดันให้ภารกิจต่างๆ  ขององค์การบรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จได้น้ัน
จําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบรรดาบุคลากรขององค์การเป็นอย่างมาก องค์การที่ปล่อยให้
บุคลากรต่างคนต่างทํางาน  โดยปราศจากการประสานงานแบบร่วมมือร่วมใจอย่างเป็นระบบ  ย่อมส่งผลทําให้
คุณภาพของงานท่ีลูกค้าหรือประชาชนจะได้รับมีข้อจํากัด 

หลักของการทํางานเป็นทีมภายใต้ระบบการจัดการที่ดีน้ันควรมีองค์ประกอบที่สําคัญดังน้ี  
ความเหมาะสมของบุคลากรท่ีเข้าร่วมในทีมงาน  องค์ประกอบโดยรวมในพลังความรู้ความสามารถของทีมงาน  
ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ความเสียสละและการทุ่มเทของบุคลากรในทีมงานความเพียงพอ
ที่มีต่อการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมงาน  การกําหนดภาระหน้าที่ของบุคลาการให้สอดประสานกัน
อย่างมีความเช่ือมโยงที่ดี  การสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ทีมงาน  ภาวะผู้นําอันเหมาะสมของหัวหน้าของหัวหน้า
ทีมงาน ฯลฯ  เป็นต้น 
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จากองค์ประกอบอันสําคัญตามหลักของการทํางานเป็นทีมดังกล่าวถือเป็นว่าการหล่อหลอม
จิตใจบุคลากรให้เป็นหน่ึงเดียวเป็นสภาวะที่จําเป็นอย่างมากต่อการทํางานเป็นทีมซึ่งกระบวนการของการหล่อหลอม
จิตใจของบุคลากรน้ัน  ผู้นําองค์การจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาในการทํางานที่ดีให้แก่บุคลากร
อย่างสมํ่าเสมอ 

๑๐) หลักของโครงสร้างการจัดองค์การที่เหมาะสม 
การออกแบบโครงสร้างของการจัดองค์การถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อระดับ

ความสําเร็จในภารกิจต่างๆ ขององค์การเป็นอย่างมาก  องค์การที่ดีต้องคอยหมั่นตรวจสอบอยู่อย่างสมํ่าเสมอว่า  
ในแต่ละช่วงเวลาน้ันโครงสร้างองค์การของเราสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด  จําเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะทําให้โครงสร้างการจัดองค์การมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

หลักของโครงสร้างการจัดองค์การที่ดี  ให้พิจารณาจากสาระสําคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
10.1 ความเหมาะสมของการจัดทําการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
10.2 ความสอดคล้องต้องกันระหว่างภารกิจกับการแบ่งฝ่ายและแผนก 
10.3 ความเหมาะสมของการกําหนดช่ือตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งงาน  

(Job Position) 
10.4 ความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหน่ง (Job Specification) 
10.5 ความชัดเจนของการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง  

(Job Description) 
10.6 ความเหมาะสมของการกําหนดช่วงการควบคุม (Span of Control) 
10.7 ความเหมาะสมของการจัดแบ่งระดับ (Level)  ในสายการบังคับบัญชา 
10.8 มีความสอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี (Internal Control) 
10.9 ปัจจัยอ่ืน ๆ โดยให้พิจารณาจากลักษณะการดําเนินงานขององค์การ 

 
จากหลักของโครงสร้างการจัดองค์การท่ีดีข้างต้น  สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระบบการ

จัดการที่ดีขององค์การว่าจัดอยู่ในระดับใด  ดังน้ีถ้าองค์การใดมีโครงสร้างการจัดองค์การท่ีดีก็จะเอ้ืออํานวย
และส่งเสริมทําให้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่องค์การจะนําไปสู่การปฏิบัติมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จได้มาก  แต่ถ้า
โครงสร้างการจัดองค์การขององค์การใดถูกกําหนดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมแล้ว  ก็ย่อมที่จะทําให้องค์การน้ันๆ 
มีข้อกําจัดต่อการนําภารกิจใดๆ ขององค์การไปปฏิบัติ 

๑๑) หลักของภาวะผู้นําที่ดี 
ภายใต้องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ัน นักบริหารควรตระหนักถึงและให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยด้านภาวะผู้นําประกอบด้วย  ทั้งน้ีเพราะว่าแม้องค์การจะมีองค์ประกอบของหลักการจัดการที่ดีใน
ประการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม  แต่ถ้าบรรดาหลักการจัดการที่ดีต่าง ๆ   เหล่าน้ันขาดซึ่งหลักของภาวะผู้นําที่ดี 
ย่อมนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จในทางการบริหารได้ยาก  เพราะภาวะผู้นําที่ดีขององค์การคือหัวใจอันสําคัญ
ของหลักการจัดการที่จะมีอิทธิพลต่อการผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์การสามารถเดินทางไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่องค์การได้กําหนดไว้  ทั้งน้ีจะต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้นําประกอบด้วย วิสัยทัศน์  หมายถึง  
เจตจํานง  หรือความต้ังใจท่ีกว้างขวาง  ครอบคลุมทุก ๆ เรื่องขององค์การและที่สําคัญมากก็คือคิดไปข้างหน้า  
วิสัยทัศน์เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในอนาคตโดยมิได้ระบุถึงวิธีดําเนินงาน  ในองค์การซึ่งมีระบบ
ของการจัดการที่ดี  คุณสมบัติอันเหมาะสมของภาวะผู้นํา (Leadership)  สามารถที่จะประเมินได้จากตัวช้ีวัด
ต่างๆ ดังน้ี 
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๑1.๑) การมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ดีให้แก่องค์การ 
๑1.๒) การมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและเพียงพอต่อภาระหน้าที่ 
๑1.๓) ระดับความสามารถที่มีต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
๑1.๔) การมีคุณธรรมอันดีงามต่อการใช้อํานาจในการปฏิบัติงาน 
๑1.๕) การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
๑1.๖) มีความโปร่งใส (Transparency) ในการบริหารงาน 
๑1.๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเที่ยงธรรม   

โดยยึดหลักความสามารถเป็นสําคัญ 
๑1.๘) มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๑1.๙) สามารถสร้างการยอมรับและนับถือให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา 
๑1.๑๐) ใฝ่แสวงหาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ 
๑1.๑๑) มีความกล้าหาญต่อการตัดสินใจในภาวะวิกฤตต่างๆ 
๑1.๑๒) คุณสมบัติอ่ืนๆ  ทีส่่งเสริมและทาํให้ภาวะผู้นํามีความแข็งแกร่งมากย่ิงขึ้น 

(กิตติ  บุนนาค,  2554) 
 

1.4.3 การจัดการโครงการ (Project management) ด้วยตัวแบบบูรณาการ 12 ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ (The twelve critical success factors model) ประกอบด้วย 

ปัจจัยที่ 1  มีความรู้และความเข้าใจภารกิจของโครงการโดยชัดเจน   
ผู้จัดการโครงการและทีมงานจะต้องศึกษา  ปรึกษา  และทําความเข้าใจภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง  
ผู้บริหารหน่วยงานประจําที่ร่วมโครงการ และตัวผู้จัดการโครงการเอง  โดยต้องทําความตกลงให้ชัดเจนในเรื่อง
ต่างๆ คือ 

(1) จุดมุ่งหมาย (Goal) หรือวัตถุประสงค์โดยรวม (Overall objective) ที่โครงการจะต้อง
ดําเนินงานให้สัมฤทธ์ิผล 

(2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
(3) แนวทางในการดําเนินกิจกรรมและทรัพยากรต่างๆ 
(4) ลักษณะเฉพาะที่สําคัญ (Uniqueness) ของโครงการ  เมื่อพิจารณาจากเง่ือนไขที่สําคัญ 

(Important Assumption) ของโครงการ 
ปัจจัยที่ 2  การสนับสนุนของนักบริหารระดับสูง 
ผู้จัดการโครงการจะต้องริเริ่ม  ต่ืนตัว  และเอาใจใส่ในการแสวงหา  การสนับสนุนจากนัก

บริหารระดับสูงด้วยวิธีการทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสุดแล้วแต่กรณี เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
(1) ทรัพยากรด้านต่างๆ ที่จําเป็น 
(2) อํานาจหน้าที่และแนวทางในการใช้อํานาจด้านต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดการโครงการ 
(3) การสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น เช่น การตรวจเย่ียมโครงการ (Project-Site Visit)  

การบํารุงขวัญ และการสร้างค่านิยมร่วม  ในการจัดการ 
ปัจจัยที่ 3  การจําแนกโครงสร้างงานและการวางกําหนดการ 
เป็นการดําเนินงานท่ีผู้จัดการโครงการและบุคลากรหลักในทีมงานโครงการ จะร่วมมือกัน 
(1) การจําแนกโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure) 
(2) การจัดเรียงลําดับกิจกรรม 
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(3) การกําหนดเวลาที่เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
(4) การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ  
(5) การกําหนดความรับผิดชองของทีมงาน 
(6) การจัดทําแผนดําเนินงาน ในรูปแบบของแผนภูมิรูปแท่ง (Gantt Charts) หรือตาข่ายงาน 

(Network Diagram) 
ปัจจัยที่ 4  การปรึกษาหารอืและการสรา้งการยอมรับของผู้รับบริการ 
เป็นการใช้ความสามารถและบุคลิกภาพของผู้จัดการโครงการ และทีมงาน ในการดําเนินการ

เก่ียวกับ 
(1) นําเสนอ หรือขายความคิดที่เป็นผลลัพธ์ของโครงการ (Project Outcomes) ให้แก่ลูกค้า

หรือผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะให้เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ (Intended Users) 
(2) ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์ในกรณทีี่จาํเป็นหรือเก่ียวข้อง 
(3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคม (Civil Society) องค์กรปกครองท้องถิ่น  

ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับอนาคตของโครงการ 
(4) เสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ทีมงานโครงการกับลูกค้าและผู้รับบริการ 
ปัจจัยที่ 5  การทําความเข้าใจพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
เป็นการศึกษาพ้ืนที่ โครงการอย่างวิเคราะห์เจาะลึก ทั้งในด้านของปัจจัยพ้ืนฐานและ

สภาพแวดล้อมต่างๆ ดังน้ี 
(1) โครงสร้างอํานาจทางการเมือง 
(2) การวิเคราะห์ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ 
(3) การทําความเข้าใจเน้ือหาสาระทางสังคมและวัฒนธรรม 
(4) การพิจารณาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
(5) การพิจารณาปัจจัยพ้ืนฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลักษณะทาง

กายภาพด้านอ่ืนๆ 
ปัจจัยที่ 6  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่องน้ีถือเป็นเรื่องสําคัญและละเอียดอ่อนที่สุดเรื่องหน่ึงในการจัดการโครงการ ดังน้ัน จึง

จะต้องให้ความสนใจต่อเรื่องต่างๆ ต่อไปน้ี 
(1) การพิจารณาคุณสมบัติและคาํอธิบายลักษณะงานของผู้จัดการโครงการ 
(2) การสรรหา  คดัเลือก  และอบรมบุคลากรโครงการ 
(3) การกําหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูลที่จําเป็น 
(4) การสร้างบรรยากาศในการทาํงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Building) 
(5) การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปัจจัยที่ 7  การจัดการด้านเทคนิค  งบประมาณ  และการบริหารสญัญา 
เรื่องต่างๆ เหล่าน้ี เปรียบได้กับงานประจําภายในโครงการบางเร่ืองเป็นกรณีที่จุกจิก ซับซ้อน  

และอาจมีความละเอียดอ่อนในตัวเอง  ดังน้ัน ผู้จัดการโครงการและทีมงานจึงควรเอาใจใส่ต่อสิ่งต่างๆ          
ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน คือ 

(1) พิจารณาสาระสําคัญเชิงเทคนิค หรือข้อกําหนดด้านตัวเนื้องานของกิจกรรม  โครงการอย่างถี่ถ้วน 
(2) พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ 
(3) การจัดทํานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาทุกขั้นตอน เช่น ด้านการประมูล   

การจัดซื้อ  การจัดจ้าง  การจัดหา  การเบิกจ่าย  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น 
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ปัจจัยที่ 8  การจัดวางระบบการควบคุมเวลา  ค่าใช้จ่าย  และการบริหารสัญญา 
เป็นงานจัดวางระบบการควบคุมโครงการที่ประกอบด้วย 
(1) กําหนดมาตรฐานด้านต่างๆ ของงาน ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องคุณภาพงาน  เวลา  การทํางาน  

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  และค่าใช้จ่ายในงบลงทุนและงบดําเนินการ 
(2) การกําหนดกระบวนการของงาน และการติดตามงาน ทั้งในด้านของกิจกรรม และการใช้

ทรัพยากร 
(3) กําหนดเกณฑ์การวัดผลงาน และวิธีการวัด 
(4) กําหนดและมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไข 
ปัจจัยที่ 9  การวางเครือข่ายการสื่อสารและการจัดทํารายงาน 
เป็นการจัดวางระบบสนับสนุนการควบคุมที่กล่าวไว้แล้ว โดยจะให้ความสําคัญต่อ 
(1) กําหนดช่องทางและวิธีการในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักบริหารระดับสูง  ผู้จัดการ

โครงการ  ทีมงานโครงการ  โครงการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานประจําที่จะต้องทํางาน
ร่วมกัน 

(2) กําหนดรูปแบบของการายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุปสําหรับผู้บริหารระดับสูง 
(Executive Summary) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รายงานการประชุม  รายงานการ
ดําเนินงาน  รายงานผลการตรวจงาน  รายงานสําหรับการเผยแพร่ และรายงานขั้นสุดท้าย 

(3) การจัดการประชุมทั้งที่เป็นทางการ และการปรึกษาหารือนอกรอบ  เพ่ือประโยชน์ในการ
รับทราบความเคลื่อนไหว  และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ 

(4) การกําหนดกระบวนการของงาน และการติดตามงาน ทั้งในด้านของกิจกรรม และการใช้
ทรัพยากร 

ปัจจัยที่ 10  การแก้ไขปัญหาท่ีอยู่นอกเหนือความคาดหมาย 
ในการจัดการโครงการ เรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอคือ ปัญหาและอุปสรรคที่ยากจะคาดหมาย

ล่วงหน้าได้ (Unforeseen Trouble)  ดังน้ัน  ผู้จัดการโครงการจึงจําเป็นต้องเตรียมการ ที่จะรับมือกับเรื่องน้ี 
โดยใช้ข้อเสนอของตัวแบบต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ปัจจัยที่ 11  การจัดการความขัดแย้ง 
เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อการจัดการโครงการเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และความเสี่ยงด้าน

ต่างๆ ดังนั้น  สิ ่งที ่เกิดขึ ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี ่ยงได้ ก็คือ  ความขัดแย้งประเภทต่างๆ  เช่น  ด้าน
ความคิด  ด้านผลประโยชน์และอื่นๆ ดังน้ัน ผู้จัดการโครงการจึงจําเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการ
บริหารความขัดแย้งอย่างรอบรู้  รอบคอบ  และรอบด้านอีกด้วย 

ปัจจัยที่ 12  การอํานวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ    
เมื่อโครงการใกล้จะเสร็จ จําเป็นต้องถ่ายโอน (Transfer) โครงการส่งต่อไปยังผู ้ที่

ร ับผ ิดชอบ  ในการบริหารงานประจํา โดยงานที่สําคัญจะประกอบด้วย (ปกรณ์  ปรียากร , 2๕๔๒)



บทที่  4 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

 
 การศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งนํ้า 
แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลองและคูคลองสาขา  สําหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 ดําเนินการตามข้ันตอน เริ่มจากการนําเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาอนุมัติให้ออกปฏิบัติการ
สํารวจสภาพปัญหา ประสานหน่วยงานและชุมชนสนับสนุนการดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสนับสนุนและคณะทํางานปฏิบัติการตามแผนงานโครงการ กําหนดกิจกรรม
และระยะเวลาดําเนินการอย่างชัดเจนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง คือ แม่นํ้าแควน้อย  แม่นํ้าแควใหญ่ และแม่นํ้า 
แม่กลอง ท้องที่ 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 อําเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5 กิจกรรมหลัก  
16 กิจกรรมย่อย รวม 19 ผลผลิต ที่เกิดขึ้น ปรากฏผลการศึกษาและการอภิปรายผล ดังน้ี 
 
4.1   การจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 
 4.1.1   การจัดเตรียมการดาํเนินงานจัดทําแผนปฏบิตักิาร 
 1)  การประสานงานสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม) หรือ 
OSM (นครปฐม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  และราชบุรี) และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) ในฐานะ
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบโครงการ และเข้าร่วมประชุมรับทราบการอนุมัติโครงการตามที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณประจําปี 2554 และรายละเอียดการดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง ในเดือน ตุลาคม 2553  
โดยขณะที่จังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ผลการพิจารณาอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดแต่อย่างใด ภายหลังจาก
การประชุมช้ีแจงในรายละเอียดโครงการและแนวทางการดําเนินงานอย่างชัดเจนแล้ว ได้สรุปผลและรายงานให้
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และ
พิจารณาอนุมัติให้เจ้าหน้าที่สามารถออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือการประสานงานสํารวจสภาพปัญหา รวบรวม
ข้อมูลเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 
 2)  ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่ที่จะออกปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่างๆ ทุกแห่ง สนับสนุนข้อมูลสภาพปัญหาที่เก่ียวข้องใช้ประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ 45 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 อําเภอ โดยจัดทําเป็นหนังสือนําเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบถึงความ
จําเป็น และลงนามในหนังสือถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ ตามหนังสือจังหวัด
กาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 0013.2/19512  และนําเข้าวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานร่วมช้ีแจงสนับสนุนการดําเนินโครงการ ประจําเดือน ตุลาคม 
2553 จากผลการดําเนินงานทําให้ได้รับข้อมูลจากการสํารวจขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มี อปท. ส่งข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง และคูคลอง
สาขา  สําหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยฯ ตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จํานวน  
43 แห่ง  
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ตารางที่ 2.9  แสดง อปท. ส่งข้อมูลสนบัสนนุกิจกรรมโครงการ 
 

อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ที ่
ส่งข้อมูลสนบัสนนุกิจกรรมโครงการ 

จํานวน 
(แห่ง) หมายเหต ุ

เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
เทศบาลตําบลลาดหญ้า 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสําโรง 
เทศบาลตําบลแก่งเสี้ยน 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะขาม 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังด้ง 

6 สําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล
สนับสนุนกิจกรรมโครงการ  
เจ้าหน้าที่ได้มีการสํารวจสภาพ
ปัญหาในพ้ืนทีแ่ละประสานงาน
เพ่ือขอความร่วมมือการ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมเติม
ภายหลังเรียบร้อยแล้ว 

ท่าม่วง เทศบาลตําบลม่วงชุม 
เทศบาลตําบลสํารอง 
เทศบาลตําบลหนองขาว 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 

5 

ท่ามะกา เทศบาลตําบลท่ามะกา 
เทศบาลตําบลท่าไม้ 
เทศบาลตําบลหวายเหนียว 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะครํ้าเอน 
เทศบาลตําบลท่ามะกา 

5 

ด่านมะขามเต้ีย เทศบาลตําบลด่านมะขามเต้ีย 
องค์การบริหารส่วนตําบลกลอนโด 

5 

พนมทวน เทศบาลตําบลตลาดเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนเจดีย์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโรง 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสมอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตาเพชร 

5 

เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนตําบลเลาขวัญ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน 

5 

ห้วยกระเจา เทศบาลตําบลสระลงเรือ 
เทศบาลตําบลหนองรี 
เทศบาลตําบลห้วยกระเจา 
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ 

4 

หนองปรือ องค์การบริหารส่วนตําบลสมเด็จเจริญ 1  
บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อพลอย 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุ่ม 
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุมรัง 

3  
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อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ที ่
ส่งข้อมูลสนบัสนนุกิจกรรมโครงการ 

จํานวน 
(แห่ง) หมายเหต ุ

ไทรโยค เทศบาลตําบลวังโพธ์ิ 
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโยค 
องค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ 

4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่ได้ส่งข้อมูลสนับสนุนกิจกรรม
โครงการ ได้มีการสํารวจสภาพ
ปัญหาในพ้ืนทีแ่ละประสานงาน
เพ่ือขอความร่วมมือการ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมเติม
เรียบร้อยแล้ว 

ศรีสวัสด์ิ เทศบาลตําบลเอราวัณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสวน 

2 

ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าขนุน 
องค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 

3 

สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่ 1 
 

ตารางที่ 2.10  แสดงข้อมูลกิจกรรมดาํเนินงานตามโครงการ  
 

ที ่ การสนบัสนนุกิจกรรมดําเนนิงานของ อปท. จํานวน 
(แห่ง) 

1. สมาชิกเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์หรือบุคคลที่สนใจร่วมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 36  
2. บุคคลที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการดูแลแหล่งนํ้าเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมเวทีสัมมนา

สรรหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษการเฝ้า
ระวังมลพิษสู่ลํานํ้า และอ่ืนๆ 

26 

3. ข้อมูลศูนย์เรียนรู้สาขาต่างๆ ในพ้ืนที่เช่น ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ชีวภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบพ่ึงพาธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

30 

4. พ้ืนที่แม่นํ้าแควน้อย/แควใหญ่และคูคลองสาขา ที่มีจํานวนผักตบชวาขึ้นอยู่อย่าง
หนาแน่นเป็นปัญหาเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บและจัดหาพ้ืนที่เป็นศูนย์นํ้าปุ๋ยอินทรีย์
หรือถักสานผักตบชวา 

15 

5. คลองสาขาของแม่นํ้าแควน้อยแควใหญ่และแม่กลองเพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการ
คลองสวย-นํ้าใส ที่มีสภาพปัญหาคุณภาพนํ้า หรือมีวัชพืชปกคลุมสกปรกภูมิทัศน์ 
ไม่สวยงาม 

10 

6. สํารวจและนําเสนอชุมชนที่อยู่ติดกับลํานํ้าปล่อยนํ้าทิ้งลงสู่ลํานํ้าโดยตรงอยู่กันเป็น
กลุ่มชุมชน เพ่ือจัดการสนับสนุนวัสดุจัดทําหรือติดต้ังถังดักไขมันครัวเรือนชุมชนริมนํ้า 

10 

7. สํารวจและนําเสนอฟาร์มปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงสัตว์ในปริมาณมูลสัตว์จํานวนมาก เพ่ือ
การสนับสนุนการศึกษาออกแบบและส่งเสริมจัดทําโครงการฟาร์มปศุสัตว์เป็นพลังงาน
ทดแทนด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

5 
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รปูภาพที่ 2.2   การประชุมขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สนับสนุนข้อมูล 
 สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 

 

     
 

 3) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ จํานวน 2 อัตรา โดยศึกษาระเบียบ
แนวทางปฏิบัติและจัดทําข้อกําหนดงาน (TOR) ให้สอดคล้องกับภารกิจตามแผนปฏิบัติการโครงการ สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
อนุมัติการจัดจ้างในหลักการต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553  โดยภายหลังได้รับการโอนเงินงบประมาณ  
มีการออกคําสั่งจ้างและเบิกจ่าย ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 และมีการกําหนดเง่ือนไขการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี   
 ข้อกําหนดงาน (TOR) 
 การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งนํ้า
ของแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลองและคูคลองสาขา สําหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี และสุพรรณบุรี)ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2554  กิจกรรมการบริหารโครงการ (จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงาน/ประสานงานโครงการ )   
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการฯ ดังน้ี 

1. ประชุมเครือข่ายประชาชน/ทสม. ร่วมปฏิบัติการสํารวจนําช้ีแหล่งมลพิษทางนํ้า 45 
ตําบลๆ ละ 3-4 คน ประมาณ 150 คน  รวม  2 วัน 

2. การจ้างเหมาอาจารย์ที่ปรึกษาสํารวจร่วมกับเครือข่ายประชาชน/ทสม. รวบรวมข้อมูลศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาแหล่งมลพิษทางนํ้าแม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ แม่กลอง และคูคลองสาขา รวม 45 ตําบล   

3. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้า และเทคนิคการติดตาม
ตรวจสอบและรวมถึงจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 45 ตําบลๆ ละ 5-6 คน ประมาณ 250 คน 
รวม 2  วัน 

4. กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เยาวชนจาก 45 ตําบลๆ ละ 3 คน ประมาณ 150 คน 
รวม 2 วัน 

5. กิ จกร รมจั ด เ วที เ ส วนาสรรหาองค์ ค ว ามรู้ ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น ด้ านการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น จํานวน 150 คน รวม 1 วัน  อย่างน้อย 2 ครั้ง 

6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีกสิกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย 3 แห่ง 

7. จัดทําระบบฐานข้อมูล/ทําเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีรูปเลม่แจกจ่าย 500 เลม่   
8. จัดเก็บผักตบชวา (พืชในลํานํ้า) ในพ้ืนทีแ่มนํ้่าแควน้อย/แควใหญแ่ละแมก่ลอง   
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9. จัดเวทีเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผกัตบชวาแน่นคลอง อย่างน้อย 2 ครั้ง    
10. จัดต้ังศูนย์การแปรรูปผักชวา/วัชพืชในลํานํ้าผลิตปุ๋ยอินทรีย์/นํ้าหมักชีวภาพ และอ่ืนๆ  3 แห่ง   
11. จ้างที่ปรึกษาออกแบบเอกสารคู่มือการจัดการผักตบชวา 
12. ติดต้ังถังดักไขมันในครัวเรือน 100 ครัวเรอืน 
13. นําประชาชน/เกษตรกรศึกษาสภาพแม่นํ้าและคูคลองสาขา 4 ครั้ง  
14. จัดประกวดชุมชนริมนํ้าต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม 
15. การดําเนินงาน/ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า คลองสวย นํ้าใส  6 ครั้ง 
16. ศึกษาสนับสนุนการทําโครงการพัฒนาที่สะอาดจากฟาร์มปศุสัตว์ 
17. การติดตามประเมินผล 

 โดยจ้างเหมาพนักงาน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 คน 
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน  ในอัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ  8,500 บาท  รวม 2 คน  ต้ังแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2553 - 30 กันยายน 2554  รวม 11 เดือน  เป็นเงินทั้งสิ้น 187,000 บาท  (หน่ึงแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดการที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติ  ดังน้ี 

1.  จัดทําร่างหนังสือเสนอเตรียมดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
2.  ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์/สื่อสาร ผลักดันและสนับสนุนหน่วยงาน/เอกชนและประชาชน 

ที่เก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนดําเนินงานโครงการ 
3.  จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสาร/ข้อมูลที่เก่ียวข้อง/และความพร้อมอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน 

ในแต่ละกิจกรรม   
4. ออกปฏิบัติงานในท้องที่ให้จัดเตรียมพ้ืนที่/ประสานหน่วยงาน/กลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วม

สนับสนุนดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดไว้   
5. ติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม/รวบรวมข้อมูล/เอกสารหลักฐาน/ถ่ายภาพ 

การดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลสภาพปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการสรุปประเมินผลรายงาน 
ให้สํานักงานฯ 

6. ช่วยเหลืองานด้านธุรการของสํานักงานฯ และการบริการประชาชนอ่ืนๆ รวมถึงให้ 
ความร่วมมือกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญต่างๆ ตามท่ีสํานักงานฯ และจังหวัดกําหนดขึ้น 

 
รปูภาพที่ 2.3 เจ้าหนา้ทีป่ฏบิตังิานและประสานงานโครงการ 

 

                 
   
        

                                    
 

นายอํานาจ  ทับทิมใส 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวจุฑารัตน์  เชื้อชูชาติ 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 
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 4)  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการโดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมและหมวดเงิน
งบประมาณ สืบเน่ืองจากการจัดทําแผนโครงการของกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม  
สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  และราชบุรี  ซึ่งประกอบด้วยตัวช้ีวัดหรือผลผลิตของแต่ละจังหวัดที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของจังหวัด จึงได้เสนอแผนปฏิบัติการโครงการที่ประกอบด้วยเหตุผลความจําเป็นในการ 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการ/กิจกรรมและหมวดเงินงบประมาณ ภายใต้การถือปฏิบัติตามระเบียบแนวทางที่
กําหนดไว้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้าสํานักงานจังหวัดและสํานักงานตรวจสอบภายในจังหวัด
กาญจนบุรี ตามหนังสือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 
0013.2/1883  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553  โดยได้มีการช้ีแจงและสรุปข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
เพ่ิมเติมจนได้รับอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมทั้งจัดทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นผู้อนุมัติโครงการต่อไป 
 

ตารางที่ 2.11  แสดงรายการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงแก้ไขตามแผนปฏบิตักิารโครงการ 
 

ท่ี รายการท่ีขอแก้ไข เหตุผล หมายเหตุ 

 หัวข้อในแผนงาน/โครงการเดิม ข้อ (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ  
ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี 

 
1. 

จากเดิม 
๑) มีแผนปฏิบตัิการระดับชุมชน 
และฐานข้อมลูสภาพปญัหา
แหลง่นํ้าท้ิงท่ีมผีลกระทบต่อ
คุณภาพนํ้า ๗ อําเภอ 
แก้ไขเป็น (ไม่มีแผนปฏิบัตกิาร
ชุมชน) 
๑) มีฐานข้อมูลสภาพปญัหา
แหลง่นํ้าท้ิงท่ีมผีลกระทบต่อ
คุณภาพนํ้า  ๗ อําเภอ 
 

 
เน่ืองจากรายละเอียดวงเงินของโครงการ ใน(๘) ข้ันตอนท่ี ๔ 
ข้อ  ๓  จั งหวัดกาญจนบุรี  ไม่มีแผนงาน/งบประมาณ
ดําเนินการจัดทําแผนชุมชน มีเฉพาะของ สสภ.๕ / OSM 
นครปฐม ๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่าน้ัน 

 
เป็นไปตามโครงการท่ี
อนุมัติไว้เดิมและ
โครงการท่ีอนุมัติใหม่ก็
ไม่มีกาํหนดไว ้

2. จากเดิม 
๓) ชุมชนริมนํ้าต้นแบบรักษา
สิ่งแวดล้อม ๗ อาํเภอ 
แก้ไขเป็น   
๓) ชุมชนริมนํ้าต้นแบบรักษา
สิ่งแวดล้อม ๖ แหง่ 

 
เน่ืองจากเป้าหมายรวมกิจกรรมชุมชนริมนํ้าต้นแบบฯ กําหนด
ไว้เพียง ๖ อําเภอโดยข้อเท็จจริงต้องเฉลี่ยดําเนินการในพื้นท่ี 
๔ จังหวัด สําหรับกาญจนบุรีการกําหนด ๗ อําเภอ บาง
อําเภอไม่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่นํ้า เช่น อําเภอด่านมะขามเตี้ย, 
ไทรโยค แต่บางอําเภอมีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่นํ้าหนาแน่นและ
เป็นเรือแพอยู่อาศัยวิถีชีวิตในน้ํา เช่น อําเภอเมืองกาญจนบุรี, 
ท่าม่วง, ท่ามะกา หากใช้คําว่าอําเภอจะไม่ทําได้ และควรระบุ
เปลี่ยนเป็น ๖ แห่ง ตามเป้าหมายเดิม 
 

 
เป็นไปตามเปา้ หมาย
ของโครงการท่ีอนุมัติไว้
เดิม (โดยจังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม 
และ ราชบรุ ีได้ระบุ   
ใช้คําวา่ “แห่ง”) 

3. จากเดิม 
๔) ศูนย์การเรียนรูเ้พื่อรักษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม ๔ สาขา 
แก้ไขเป็น   
๔) ศูนย์การเรียนรูเ้พื่อรักษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม ๕ แหง่ 

 
เน่ืองจากโครงการท่ีอนุมัติเดิมใช้คําว่า “แห่ง” และได้จํานวน
ศูนย์เพิ่มข้ึนโดย ศูนย์เรียนรู้ฯของจังหวัดกาญจนบุรี เช่น  
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มีความรู้หลากหลายสาขา เช่น ปุ๋ย
หมักปุ๋ยนํ้า สมุนไพรการเกษตร การเกษตรชีวภาพ เกษตร
พึ่งพาธรรมชาติ ชุมชนวิถีพึ่งพาตนเอง เป็นต้น  
 
 

 
เป็นไปตามโครงการท่ี
อ นุ มั ติ ไ ว้ เ ดิ ม และ ได้
ศูนย์ฯเพ่ิมข้ึน 
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ท่ี รายการท่ีขอแก้ไข เหตุผล หมายเหตุ 

4. จากเดิม 
๖) มีระบบบําบัดนํ้าเสียระดับ
ครัวเรือน ๑๐๐ ครัวเรือน 
แก้ไขเป็น   
๖) มีระบบบําบัดนํ้าเสียระดับ
ครัวเรือน ๕๐๐ ครัวเรือน และ
มีถังรองรับสิง่ปฏิกูลในเรือแพ 
๓๐๐ ถัง 

 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน/เรือแพ
จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีอยู่จริงและสามารถผลักดันการแก้ไข
ปัญหาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดการคุณภาพนํ้าให้
ได้มากท่ีสุด 

 
เพิ่มกิจกรรมและ
ปริมาณเกินกว่า
เป้าหมายที่กาํหนดเป็น
ประโยชน์ต่อโครงการ 

5. จากเดิม 
๗) มีศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทนจากฟาร์มสุกร ๑ แห่ง 
แก้ไขเป็น  - ยกเลิกข้อ ๗ 

 
เน่ืองจากรายละเอียดวงเงินงบประมาณ (๘) ข้อตอนท่ี ๕ ข้อ 
๒ พัฒนาและจัดตั้งโครงการตน้แบบกลไกพัฒนาท่ีสะอาดจาก
ฟาร์มสุกร จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีแผนงาน/งบประมาณ
ดําเนินการ มีเฉพาะของจังหวัดสุพรรณบุรี, นครปฐม และ
ราชบุรี เท่าน้ัน 

 
เป็นไปตามโครงการท่ี
อนุมัติไว้เดิม 

6. จากเดิม 
๙) มีระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 
แก้ไขเป็น  - ยกเลิกข้อ ๙ 

 
รายละเอียดวงเงินงบประมาณใน (๘) ข้ันตอนท่ี ๖ ข้อ ๑ 
จังหวัดกาญจนบุรี  ไม่มีแผนงาน/งบประมาณดําเนินการ มี
เฉพาะของ สสภ.๕/OSM นครปฐม ๕๐๐,๐๐๐ บาท เท่าน้ัน 
 

 
เป็นไปตามโครงการท่ี
อนุมัติไว้เดิม 

 (๘) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 ข ั้นตอนท่ี ๓   
7. จากเดิม 

๓) ค่าจัดกระบวนการถา่ยทอด
การใช้ประโยชน์จากผกัตบชวา 
๒ ครั้ง 
แก้ไขเป็น   
๓) ค่าจัดกระบวนการถา่ยทอด
การใช้ประโยชน์จากผกัตบชวา 
๙ ครั้ง 
 

 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัสภาพปญัหาชุมชนท่ีติดรมินํ้าและ
ต้องการความรู้การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาของจังหวัด
เพิ่มข้ึน 

 
เพิ่มปริมาณได้มากกว่า
เป้าหมายที่กาํหนดเป็น
ประโยชน์ต่อโครงการ 

8. จากเดิม (ค่าใช้สอย) 
๔) ค่าจัดตัง้ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์
จากผักตบชวา ๓ แห่ง 
แก้ไขเป็น (ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
๔) ค่าจัดตัง้ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์
จากผักตบชวา ๙แห่ง 
 

 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัสภาพปญัหาชุมชนท่ีติดรมินํ้าและ
ต้องการศูนย์ทําปุย๋อินทรีย์จากผักตบชวาของจังหวัดเพิ่มข้ึน 

 
เพิ่มปริมาณได้มากกว่า
เป้าหมายที่กาํหนดเป็น
ประโยชน์ต่อโครงการ 

9. จากเดิม (ค่าใช้สอย) 
๕) ค่าจัดตัง้ศูนย์ทํานํ้าหมัก
ชีวภาพจากผักตบชวา ๓ แห่ง 
แก้ไขเป็น (ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
๕) ค่าจัดตัง้ศูนย์ทํานํ้าหมัก
ชีวภาพจากผักตบชวา ๙แหง่ 
 

 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัสภาพปญัหาชุมชนท่ีติดรมินํ้าและ
ต้องการศูนย์ทํานํ้าหมกัชีวภาพจากผักตบชวาของจังหวัด
เพิ่มข้ึน 

 
เพิ่มปริมาณได้มาก กวา่
เป้าหมายที่กาํหนดเป็น
ระโยชน์ต่อโครงการ 
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10. จากเดิม 
๗) ค่าติดตั้งถังดักไขมัน
ครัวเรือน ๑๐๐ ครัวเรือน 
 
 
แก้ไขเป็น   
๗) ค่าติดตั้งถังดักไขมัน
ครัวเรือน ๕๐๐  ครัวเรือน และ
มีถังรองรับสิง่ปฏิกูลในเรือแพ 
๓๐๐ ถัง 

 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน/เรือแพ
จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีอยู่จริงและสามารถผลักดันการแก้ไข
ปัญหาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดการคุณภาพนํ้าให้ได้ 
มากท่ีสุด 

 
เพิ่มกิจกรรมและ
ปริมาณเกินกว่า
เป้าหมายที่กาํหนดเป็น
ประโยชน์ต่อโครงการ 

 ข้ันตอนท่ี ๕   
11. จากเดิม 

๑) ค่าจ้างสํารวจ รวบรวม และ
ศึกษาแนวทางการจัดการ
โครงการ การพัฒนาท่ีสะอาด
จากฟารม์สุกร 
แก้ไขเป็น   
ค่าจ้างเหมาศึกษาและจัดทํา
ระบบการเปลี่ยนวสัดุเหลือใช้
เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเป็น
พลังงานทดแทนไม้ฟืนจาก
ธรรมชาติ และจัดประชุม
ผู้ประกอบการโรงงานเพื่อการ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

 
ปรับเปลี่ยนเน่ืองจากแผนงานโครงการเดิมท่ีอนุมัติไว้ จังหวัด
กาญจนบุรีไม่มีกิจกรรมน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สอดคล้องกับบริบทปัญหาที่เกิดข้ึนกับจังหวัดกาญจนบุรี จึง
ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าว 

 
เป็นอํานาจของหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดสามารถ
เปลี่ยน แปลง
รายละเอียดกจิกรรม
โดยไม่กระทบต่อ
วัตถุประสงค์/เปา้หมาย
ของโครงการ 

 ข้ันตอนท่ี ๖   
12. จากเดิม 

๔) ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ขนาดใหญ่ ๔ ชุด เป็นเงิน 
๖๐,๐๐๐ บาท  
แก้ไขเป็น   
๔) ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ขนาดใหญ่๑๒ ชุด เป็นเงิน 
๖๐,๐๐๐ บาท  

 
เป็ นการกระจายป้ ายขนาดใหญ่ไปในพื้ น ท่ีสามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถ่ัวถึงครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

 
เพิ่มปริมาณได้มากกว่า
เป้าหมายที่กาํหนดเป็น
ประโยชน์ต่อโครงการ 

 งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์   
13. จากเดิม 

๑) เครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้า
แบบดจิิตอลแบบหลาย
พารามิเตอร์ จาํนวน ๒ เครื่อง 
เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท  
แก้ไขเป็น   
๑) เรือจัดเกบ็ผักตบชวา/วัชพืช
และขยะในลาํนํ้า จํานวน ๑ ลาํ 
ขับเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ดีเซล  
มีระบบจดัเก็บแบบสายพานใช้
ประโยชน์เอนกประสงค์สามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นเรอืตรวจการมีท่ี

 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์เน่ืองจากสํานักงานฯมีเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าดังกล่าวแล้ว (จัดซ้ือโดยงบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘) ไปเป็นเรือจัดเก็บผักตบชวาฯ (คุณลักษณะเฉพาะ) 
หน่วยงาน/อปท. สามารถยืมใช้ประโยชน์จัดเก็บผักตบชวา/
วัชพืชในลํานํ้าของจังหวัดรวมถึงขนวัตถุดิบสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยนํ้า ๙ แห่ง ตามโครงการฯอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี  

 
เป็นอํานาจของหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดสามารถ
เปลี่ยน แปลงรายการ
ครุภัณฑ์ได้ต่อหน่วยต่ํา
กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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น่ังโดยสารและหลงัคาท่ีพับ
จัดเก็บได้  ตัวเรือทําด้วยเหล็ก
หนาอย่างน้อย ๓ มิลลิเมตร 
กว้างประมาณ ๓ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

14. จากเดิม 
๒) เครื่องบันทึกข้อมูลแบบ
พกพา ๓๕,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเป็น   
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
ราคาตอ่หน่วย ๓๓,๐๐๐ บาท 
สําหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก 
(2 core) มีความเร็วสญัญาณ
นาฬกิาไม่น้อยกวา่ 2.0 GHz 
และมีความเรว็บัส (FSB/HTT) 
ไม่น้อยกวา่ 1,066 MHz 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจาํหลัก (RAM) 
ชนิด DDR2 หรือดีกวา่ ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
320 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มจีอภาพชนิด WXGA หรือ
ดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 
น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา่ 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย 
แบบ 10/100 Mbps จํานวน
ไม่น้อยกวา่  1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่ 
WiFi (802.11b, g) และ 
Bluetooth 

 
เน่ืองจากช่ือเดิมของครุภัณฑ์ท่ีกําหนดไม่ตรงกับคุณลักษณะ 
ท่ีต้องการและช่ือท่ีทางราชการกําหนดท่ีถูกต้องคือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค และราคามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกําหนด ราคา
เครื่องละไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท 

 
เป็นอํานาจของหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดสามารถ
เปลี่ยนแปลงรายการ
ครุภัณฑ์ได้ต่อหน่วยต่ํา
กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

15. จากเดิม 
๓) เครื่องฉายทึบแสง 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเป็น   
๓) เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ 
ขนาดไม่น้อยกวา่ ๔,๐๐๐ ANSI 
Lumens ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท 
(และเงินคงเหลือนําไปใช้
สนับสนุนเปลี่ยนแปลงเป็น

 
เน่ืองจากช่ือเดิม ของครุภัณฑ์ทางราชการไม่มีกําหนดไว้  มี
เพียงแต่ช่ือเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ ราคามาตรฐานท่ี
กําหนด ไม่เกิน ๖,๙๐๐ บาท โดยสํานักงานฯไม่มีความ
ต้องการเคร่ืองดังกล่าว แต่ยังขาดและต้องการ เคร่ือง
มัล ติ มี เ ดียโปรเจคเตอ ร์   ราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์ ท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท  

 
เป็นอํานาจของหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดสามารถ
เปลี่ยนแปลงรายการ
ครุภัณฑ์ได้ต่อหน่วยต่ํา
กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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ค่าใช้จา่ยจัดซ้ือเรอื ในข้อ ๑๓  
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในข้อ 
๑๗  และวัสดอุุปกรณ์สาํนักงาน
ท่ีจําเป็นอื่น)  
 

16. จากเดิม 
๔) จอรับภาพ ๒๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเป็น   
๔) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด ๑๓๕ น้ิว 
๒๒,๐๐๐ บาท   
 

เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้กับห้องประชุมศูนย์เผยแพร่
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมของสํานักงานฯ(ห้องกว้างใหญ่บรรจุ
ผู้ชมได้จํานวนมาก) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท 

เป็นอํานาจของหัวหน้า
กลุ่ มจั งหวั ดสามารถ
เปลี่ยนแปลงรายการ
ครุ ภัณ ฑ์ ได้ ต่ อห น่วย  
ต่ํากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

17. (เพ่ิมเติมครุภัณฑ์) 
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  พร้อม
อุปกรณ์ท่ีจําเป็น ๒ ชุดๆ ละ 
๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๖๐,๐๐๐ 
บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก 
(4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา   ไม่น้อยกวา่ 
2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ท่ีมี
หน่วยความจาํขนาดไม่น้อยกวา่ 
512  MB 
- มีหน่วยความจาํหลัก (RAM) 
ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไม่น้อยกวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Disk) ชนิด SATA หรือดกีวา่ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 
GB  จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา่ 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย 
แบบ10/100/ 1,000 Mbps 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับ
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,360 X 768 Pixel, มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 
18 น้ิว จํานวน 1 หน่วย 
 

เน่ืองจากมีบุคลากรอัตราจ้างผู้ประสาน/ปฏิบัติงานโครงการ
เพิ่ ม ข้ึ น  จํ านวน  ๒  คน  และปั จจุ บั นสํ า นัก ง านฯ  มี
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานไม่เพียงพออยู่แล้ว ราคามาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด ราคาเครื่องละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

เป็นอํานาจของหัวหน้า
กลุ่ มจั งหวั ดสามารถ
เปลี่ยนแปลงรายการ
ครุ ภัณ ฑ์ ได้ ต่ อห น่วย  
ต่ํากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



87 

ท่ี รายการท่ีขอแก้ไข เหตุผล หมายเหตุ 

 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ 
18. จากเดิม 

จัดสรรเงินมาให้ดําเนินงานเป็น
ข้ันตอนท่ี  
๑-๖ แบ่งเป็นงบดําเนินงาน กับ 
งบลงทุน 
และ แยกเป็นค่ากจิกรรมตา่งๆ
ในแตล่ะขั้นตอน ไม่ได้ระบุเป็น
ค่าตอบแทน/ใช้สอยและวัสดุใน
แต่ละกจิกรรมใหชั้ดเจน 
แก้ไขเป็น 
ได้นํามาจดัทําเป็นแผนปฏิบตัิ
การของโครงการฯตามขั้นตอน
ท่ีกําหนด สอดคลอ้งกับสภาพ
ปัญหาและการแก้ไขปัญหา โดย
กิจกรรมตา่งๆ มกีารระบุ
ค่าใช้จา่ยเงินเป็นค่าต่างๆไว้
ชัดเจน เช่น ค่าวิทยากร พาหนะ
เหมาจ่าย ค่าอาหาร ค่าเช่า
สถานท่ี/รถและวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าผลิตเสื้อ ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ท่ีพักค่านํ้ามันรถปฏิบัติงาน ค่า
วัสดกุารเกษตร เปน็ต้น  เพื่อ
กระบวนการปฏิบตัิงานท่ี
สมบูรณ์ครบถ้วนประชาชนมี
ส่วนรว่มอย่างมีประสิทธิภาพ  
และค่าใช้จ่ายถัวจา่ยกันได้ทุก
รายการ 

 
เป็นการดําเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรมท่ีกําหนด มีความ
จําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการฯกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน
และมีค่าใช้จ่ายย่อยในกิจกรรมเพ่ือให้กระบวนการทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
เป็นอํานาจของหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดสามารถ
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแต่ละ
กิจกรรมโดยไม่ทําให้
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 

 
 5)  แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ และคณะทํางาน
ปฏิบัติการตามแผนงานโครงการ มีความจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาพส่วนที่เก่ียวข้อง 
และประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินงานทุกขั้นตอน ทั้งการอํานวยการสนับสนุนการ
ดําเนินงานและให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง รวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
และคณะทํางานปฏิบัติงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานกิจกรรมที่กําหนดด้วยความเรียบร้อย ให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามคําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี  
ที่ 174/2554  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมแจ้งประสานงานให้คณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อร่วม
สนับสนุนและดําเนินงานต่อไป 
 คณะกรรมการอํานวยการสนับสนุนดําเนินงานโครงการฯ 
 ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี ประธานคณะกรรมการ 
       (ที่กํากับดูแล สนง.ทสจ.กาญจนบุรี) 
 ๒. ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๕ (นครปฐม) กรรมการ 
 ๓. ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๘ (ราชบุรี) กรรมการ 
 ๔. เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการ 
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 ๕. หัวหน้าสํานักงานการขนส่งทางนํ้าที่ ๓ สาขากาญจนบุรี  กรรมการ 
 ๖. ประมงจังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการ 
 ๗. ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ 
 ๘. อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการ 
 ๙. พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการ 
 ๑๐. ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี  กรรมการ 
 ๑๑. ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ ๑๐ (ราชบุร)ี กรรมการ 
 ๑๒. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแห่งท้องที่ทุกแห่ง กรรมการ 
 ๑๓. ธนารักษพ้ื์นที่กาญจนบุรี กรรมการ 
 ๑๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการ 
 ๑๕. ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรรมการ 
       จังหวัดกาญจนบุรี   
 ๑๖. นายอําเภอทุกอําเภอ  กรรมการ 
 ๑๗. นายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทุกแห่ง  กรรมการ 
 ๑๘. กํานัน/ ผูใ้หญ่บ้านแห่งท้องที่   กรรมการ 
 ๑๙. คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 
              และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดกาญจนบุรี   
 ๒๐. นายกสมาคมผู้ประกอบการชาวแพชาวเรือจังหวัดกาญจนบุร ี กรรมการ 
 ๒๑. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการและ 
       จังหวัดกาญจนบุร ี เลขานุการ   
 ๒๒. หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดลอ้ม สํานักงาน ทสจ. กาญจนบุรี กรรมการและ 
  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 คณะทาํงานปฏบิตักิารโครงการฯ  
 ๑. ผู้อํานวยการสํานักงาน ทสจ. กาญจนบุร ี  ประธานคณะทํางาน 
 ๒. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรนํ้า และเจ้าหน้าทีใ่นสังกัด  คณะทํางาน 
 ๓. หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  คณะทํางาน 
 ๔. นายพีรวัส  เมฆิน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ  คณะทํางานและ
    เลขานุการ 
 ๕. นายประพันธ์  เสรมิธนานันท์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน  คณะทํางานและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖. นางสาวนิภารัตน์  ต้ังสุขสันต์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  คณะทํางานและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6)  ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานประสานงานหน่วยงาน/ชุมชน เพ่ือสํารวจข้อมูลสภาพ
ปัญหาด้านการจัดการคุณภาพนํ้าแม่นํ้าแควน้อย  แควใหญ่ และแม่กลอง สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสาเหตุของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตามหนังสือสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0013.2/1706  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน  2553 
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  อนุมัติในหลักการต้ังแต่วันที่ผู้อํานวยการสํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี  
ได้อนุมัติไว้แล้ว เพ่ือให้มีผลต่อการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ต้ังแต่โครงการได้รับการอนุมัติในเดือน
ตุลาคม 2553   
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 7)  รายงานผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
(นครปฐม) พร้อมทั้งนําเสนอขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสําตักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี สามารถอนุมัติ/อนุญาต การดําเนินกิจกรรมตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติตามระเบียบ ตามหนังสือสํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 0013.2/292 ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2554 
 8)  รายงานผลการมอบอํานาจตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับพัสดุ และจัดทํานิติกรรมสัญญาของกลุ่ม
จังหวัด  โดยมอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง 1 ในการอนุมัติ อนุญาต การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอน ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการฯ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  กรณีวงเงินเกนิกว่า 2,000,000 บาท  มอบอํานาจให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้กํากับส่วนราชการนั้น ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ  
0013.2/4021  ลงวันที่  8  มีนาคม  2554 
 9)  แจ้งแผนปฏิบัติการโครงการและคําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 174/2554 ลงวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2554  ให้คณะกรรมการอํานวยการสนับสนุนการดําเนินงานและคณะทํางานปฏิบัติงาน
โครงการทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี  ด่วนที่สุด ที่ กจ 0013.2/1941  ลงวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2554 
 10)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ กรณีกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมขอเปลี่ยน
คุณลักษณะเรือจัดเก็บผักตบชวา (จากระบบสายพานเป็นระบบแขนย่ืน) ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ที่ มท. 0224(นฐ)/331  ลงวันที่  2  มิถุนายน  2554  และพ้ืนที่การจัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์
จากผักตบชวา (จากหมู่ 4 เป็นหมู่ 2 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง) ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ มท. 
0224(นฐ)/332  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2554 
 
ตารางที่ 2.12  แสดงรายการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงแก้ไขตามแผนปฏบิตักิารโครงการ (เพิ่มเตมิ) 
 

งบรายจ่าย-รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําช้ีแจง เหตุผลท่ีแก้ไข 8. ค่าครุภัณฑ์ 

เดิม 
1. จัดซ้ือเรือจัดเกบ็

ผักตบชวา/วัชพืชและ
ขยะในลํานํ้า 

 
600,000 

 
จํานวน 1 ลํา ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล มีระบบจัดเก็บผักตบ/วัชพืชและขยะ
ในลํานํ้า แบบสายพาน และใช้ประโยชน์
อื่นได้เอนกประสงค์สามารถปรบัเปลีย่นเปน็
เรือตรวจการมี ท่ีน่ังโดยสารและหลังคา 
ถอดประกอบได้ทําด้วยเหล็กหนาอย่างน้อย 
1 มิลลิเมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร 

 
1. จากการประชุมราษฎรสํารวจ
สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาชุมชนริมนํ้า 10 แห่งแล้ว 
พบ ว่ า วั ช พื ช ใ น นํ้ า ไ ม่ มี เ พี ย ง
ผักตบชวาอย่างเดียว จะมีท้ังต้น
ดอกบัว ต้นอ้อ ต้นจอกหูหนูยักษ์
และอื่นๆ  ท่ีมี รากยึดติดกับดิน
บริเวณท่ีนํ้าไม่ลึก หากใช้เรือชนิด
สายพานไม่มีระบบขุด/ตักหรือ
หยิบ ข้ึนจากดินได้   จะทําให้ ไม่
สามารถกําจัดวัชพืชริมแม่ นํ้าได้
ท้ังหมดและผักตบชวาส่วนใหญ่จะ
ลอยมาเกาะติดกับวัชพืชอื่นดังกล่าว
และผักตบมีรากหย่ังลึกด้วยเช่นกัน 
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งบรายจ่าย-รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําช้ีแจง เหตุผลท่ีแก้ไข 8. ค่าครุภัณฑ์ 

ใหม่ 
1. จัดซ้ือเรือจัดเกบ็

ผักตบชวา/วัชพืชและ
ขยะในลํานํ้า 

 
600,000 

 
จํานวน 1 ลํา ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล มีระบบจัดเก็บผักตบ/วัชพืชและขยะ
ในลํานํ้า แบบแขนย่ืนลงไปเก็บผักตบชวา/
วัชพืชอื่นในนํ้า และใช้ประโยชน์อื่นได้
เอนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเรือ
ตรวจการมีท่ีน่ังโดยสารและหลังคา ถอด
ประกอบได้ทําด้วยเหล็กหนาอย่างน้อย 2 
มิลลิเมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร 

 
2. เพิ่มความหนาของเหล็กตัวถัง
เรือมีประโยชน์ให้มีความคงทนเพ่ิม
มากขึ้น 

 
4.1.2  การอภิปรายผลการจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ ดังตารางที่ 2.13 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.13 แสดงการอภิปรายผลการจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 
 

การดาํเนินงานจัดทําแผนปฏบิตักิารตามโครงการ การอภปิรายผล 
1) รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการอนุ มั ติโครงการใน

หลักการ/รายละเอียดกรอบแนวทางและกิจกรรมดําเนินงาน
พร้อมท้ังเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติสนับสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีเตรียมการรวบรวมข้อมูลและสํารวจสภาพปัญหา
เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการท่ีเกี่ยวข้อง ตามหนังสือ
กลุ่มงานสิ่ งแวดล้อม ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/190  
ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2553  

1) จากการประสานงานสํานักบริหารยุทธศาสตร์ภาค
กลางตอนล่าง 1 (OSM) นครปฐม และสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) และเข้าร่วมประชุม
รับทราบการอนุมัติโครงการและชี้แจงรายละเอียด
กรอบแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ ทําให้เกิด
ความเข้าใจในรายละเอียดวัตถุประสงค์เป้าหมายและ
แนวทางท่ีกําหนด  ประเด็นสําคัญท่ีหารือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานมีกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยจํานวน
มาก มีความ เห็นร่วมกันว่าสมควรเตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบั ติการล่วงหน้า  ในช่วงระยะเวลาท่ีอยู่
ระหว่างรอข้ันตอนทางธุรการท่ีมักจะล่าช้า และ
จะต้องเร่งรัดการดําเนินการ โดยภายหลังจากการ
ประชุมได้สรุปเสนอผู้บริหารอนุมัติในหลักการให้
ดําเนินการเตรียม การล่วงหน้าตามท่ีเสนอทุกประการ 

2) ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนท่ี
ท่ีจะออกปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ทุกแห่ง สนับสนุนข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการตามหนังสือจังหวัด
กาญจนบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/19516 ลงวันท่ี 
19 ตุลาคม 2553  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ให้ความร่วมมือ
กรอกข้อมูลรายงานสภาพปัญหาและความต้องการ
ของพ้ืนท่ี โดยได้นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ประกอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

3) ขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือร่วมเตรียมการดําเนินงาน
โครงการ  จํานวน  2 อัตรา  โดยกําหนดบทบาทหน้า ท่ี
รับผิดชอบตามขอบเขตงาน(TOR) เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณท่ีกําหนดไว้  ตามหนังสือกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/193 ลงวันท่ี  26 ตุลาคม  2553 

3) จากการขออนุมัติในหลักการขอให้จังหวัดอนุมัติ
จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามโครงการ 2 อัตรา 
ภายใต้ข้อกําหนดงาน (TOR) ท่ีกําหนดไว้ ส่งผลได้รับ
การอนุมัติจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีและให้มาปฏิบัติ งานต้ังแต่
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553  ทําให้สามารถมีบุคลากร
ร่วมปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนดไว้ โดยสามารถเบิกจ่าย
เม่ือมีการโอนงบประมาณมาให้ภายหลังตามระเบียบ
ต่อไป 
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การดาํเนินงานจัดทําแผนปฏบิตักิารตามโครงการ การอภปิรายผล 
4) ขออนุมัติให้เจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงานสํารวจข้อมูล สภาพ

ปัญหา เพ่ือนําข้อมูลสภาพปัญหามากําหนดรายละเอียดใน
แผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงกับสาเหตุของปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืน ท่ี  ตามหนังสือสํ านักงาน  ทสจ .  กาญจนบุ รี  ท่ี  กจ 
0013.2/1706 ลงวันท่ี 15  พฤศจิกายน  2553  

4) ทําให้เจ้าหน้าท่ีสามารถออกปฏิบัติงานสํารวจ
ข้อมูล/สภาพปัญหาล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอการแจ้งผล
การอนุมัติโครงการ และการโอนเงินงบประมาณอย่าง
เป็นทางการ  เป็นประโยชน์ต่อการเร่งรัดปฏิบัติงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ และส่งผลให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณในการเดินทางไปราชการภายหลังจากมี
การโอนเงินงบประมาณต่อไป   

5) ขออนุ มั ติแผนปฏิบั ติ การ โครงการ  มี รายละ เ อียดขอ
เปลี่ยนแปลงรายการ/กิจกรรมและหมวดเงินงบประมาณโดย
ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการผ่านหัวหน้า 
สํานักงานจังหวัด, ตรวจสอบภายในจังหวัด เพ่ือนําเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี อนุมัติแผนปฏิบัติการ ตามหนังสือ 
สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/1883 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2553  โดยในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้อนุมัติโครงการ เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554 
พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางาน
ปฏิบัติการตามโครงการฯ และส่งเร่ืองราวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯอนุมัติแผนปฏิบัติการ
และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอีกคร้ังหนึ่ง 

5) มีการเปล่ียนแปลงรายการกิจกรรมและหมวดเงิน
งบประมาณ ส่งผลทําให้สามารถกําหนดกิจกรรมแก้ไข
ปัญหาและการจัดการคุณภาพน้ําได้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาพ้ืนท่ีตามความจําเป็นเร่งด่วน ตรงกับ
ความ ต้องการของประชาชน  และการใช้ จ่ า ย
งบประมาณท่ีเหมาะสม  รวมถึ ง เป็นการอนุ มั ติ
แผนปฏิบัติการตามอํานาจหน้าท่ีอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ และมีการอนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการด้วย
ความเรียบร้อย 

6) ส่งเ ร่ืองราวขออนุ มัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
แผนปฏิบัติการโครงการโดยชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและ
ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบให้ชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง
โครงการ ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว้ ตามหนังสือ
จังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ท่ี กจ 0013.2/1940  ลง
วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554 

6) มีการทบทวนรายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 
พบข้อมูลท่ีต้องขอเสนอขอเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน
ย่ิงข้ึน โดยต้องแจงเหตุผลความจําเป็น เกิดประโยชน์
ต่อประสิทธิผลโครงการ และได้รับการอนุมัติเป็นไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด  

7) รายงานผลตามท่ีผู้ ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติราชการและ
งบประมาณโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ 
พร้อมท้ังมอบอํานาจให้ผู้ อํานวยการสํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  สามารถอนุมัติ/
อนุญาตในการดําเนินกิจกรรมตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติ ตามระเบียบต่อไป ตามหนังสือสํานักงาน ทสจ .
กาญจนบุรี  ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/292  ลงวันท่ี 
25  กุมภาพันธ์  2554 

7) ทําให้ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ทราบผลอนุมัติโครงการจาก
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม) ส่งผลให้
เกิดการสั่งการคณะกรรมการ/คณะทํางานปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนกิจกรรมโครงการท่ีกําหนด รวมถึงในขณะนั้นยัง
ไม่มีการมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด 
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ จึงได้มีการขอให้
ผู้ว่าฯมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจนเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานย่ิงข้ึน และต่อมาได้มีการอนุมัติให้มอบอํานาจ
ตามลําดับต่อไป 
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8) รายงานผลการมอบอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ 

นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพัสดุ และจัดทํานิติ
กรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด  โดยมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ
ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอน ล่าง 1 ในการอนุมัติ อนุญาตการจัดซ้ือ
จัดจ้างทุกข้ันตอน ภายในวงเงินท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
โครงการฯ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท กรณีวงเงินเกนิกว่า 
2,000,000 บาท มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ผู้กํากับส่วนราชการนั้น ตามหนังสือจังหวัด
กาญจนบุ รี ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/ 4021 ลงวันท่ี  
8  มีนาคม  2554 

8) จากรายงานผลการมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้แก่ผู้บริหาร ส่งผลทําให้ทราบขอบเขตอํานาจ
การอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างและวงเงินท่ีกําหนดไว้  เกิด
ความเข้าใจท้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและผู้บริหารฯตรงกัน  
ทําให้การปฏิบัติงานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 

9) แจ้งแผนปฏิบัติการโครงการและคําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ี  174/2554  ล ง วัน ท่ี  3  กุ มภา พัน ธ์  2554  ใ ห้
คณะกรรมการอํานวยการสนับสนุนการดําเนินงานและคณะ 
ทํางานปฏิบัติงานโครงการทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป ตาม
หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 0013.2/1941  
ลงวันท่ี 3 กมุภาพันธ์  2554 

คณะกรรมการอํานวยการสนับสุนนและคณะทํางาน
ปฏิบัติการร่วมดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ  
โดยมีหนังสือแจ้งเป็นทางการให้ทุกคนทราบพร้อม
รายละเอียดแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน  ส่งผลทําให้
การประสานการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

10) รายงานผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
เพ่ิมเติม กรณีกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมขอเปลี่ยนคุณลักษณะเรือ
จัดเก็บผักตบชวา (จากระบบสายพานเป็นระบบแขนย่ืน) 
ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ท่ี มท.0224 
(นฐ) /331 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2554  และพื้นท่ีการ
จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา (จากหมู่ 4 เป็น
หมู่ 2 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง) ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 ท่ี มท. 0224(นฐ)/332 ลงวันท่ี 3 
มิถุนายน 2554  

ภายหลังมีการปฏิบัติงานได้ในระยะหนึ่งมีการนําเสนอ
ขอเปลี่ ยนแปลง เพิ่ ม เ ติม ถึ งความต้องการของ
ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควร
ให้มีการแก้ไขรายละเอียดบางประเภทท่ีทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเพ่ิมข้ึน ได้มีการของ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดกิจกรรมคร้ังท่ี 2 ภายใต้
ขอบเขตอํานาจตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ และได้รับการ
อนุมัติตามระเบียบ 
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ตารางที่ 2.14 แสดงกิจกรรมและค่าใช้จ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการ 
 

งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

รวมทั้งสิ้น 11,030,000 สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 
จังหวัดกาญจนบุรี / 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

11,030,000  

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผลผลิต:การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมย่อย : โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
แหล่งน้ําของแม่น้ําท่าจีน แม่น้ําแม่กลองและคูคลอง
สาขา สําหรับผลิตสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัย 

  

1. งบดําเนินงาน 9,340,450  
    1.1 ค่าตอบแทน 518,800  
    1.2 ค่าใช้สอย 8,228,358  
    1.3 ค่าวัสดุ 593,292  
2.  งบลงทุน 1,689,550  
     2.1 ค่าครุภัณฑ์  790,000  
     2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 899,550  
ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน/ประสานโครงการ 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประสาน/เตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและติดตามโครงการ 

 
187,000 

 
 
 

65,000 

 
2 คน ๆ ละ 8,500 บาท/เดือน รวม 11 
เดือน (ท้ังนี้จังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติจ้าง
เหมาปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2553 เป็นต้นมา)  
จํานวน 3 คน 126 บาท/วัน รวม 60 วัน 
= 22,680 บาท  
ท่ีพัก 450 บาท/วัน รวม 20 วัน = 
27,000 บาท และน้ํามันรถยนต์ฯ 
15,320 บาท 

กิจกรรมท่ี 1 การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน  เพ่ือลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม 

2,622,202  

กิจกรรมท่ี 1.1 
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องแหล่งกําเนิดมลพิษ
และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนิดโดย
ชุมชน  
(2 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 100 คน รวม 200 คน) 

 
276,096 

 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร (เหมาจ่ายไป-กลับ) 
- ค่าพาหนะราษฎร (เหมาจ่ายไป-กลับ) 

 
4,800 
4,200 

100,000 

 
4 ชม.ๆ ละ 600 บาท รวม 2 คร้ัง 
3 คนๆ ละ 2 คร้ังๆ ละ 700 บาท 
200 คนๆ ละ 500 บาท 
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ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารราษฎร 
- ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมราษฎร 
 
- ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 
 
- ค่าจ้างผลิตเสื้อเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ําแม่กลองเผยแพร่ 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารท่ีจําเป็น 

 
25,000 
20,000 

 
20,000 
12,096 

 
55,000 
5,000 

 
200 คนๆ ละ 125 บาท/วัน  
200 คนๆ ละ 50 บาท/ม้ือ วันละ 2 ม้ือ 
2 วันๆ ละ 10,000 บาท 
126 บาท/วัน 7 คน รวม 3 วัน = 2,646 
บาท ท่ีพัก 450 บาท/คน 7 คน 3 วัน = 
9,450 บาท 
220 ตัวๆ ละ 250 บาท 
สําเนาเอกสาร/ข้อมูลความรู้เผยแพร่ท่ี
จําเป็น  

ค่าวัสดุ 
- ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสํานักงานท่ีจําเป็น 
- ค่าน้ํามันรถยนต์ปฏิบัติงาน 

 
25,000 
5,000 

 
คร้ังละ 100 คน รวม 2 คร้ัง 
ประสานเตรียมงานและจัดประชุม 

กิจกรรมท่ี 1.2 
ถ่ายทอดวิธีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย 
(2 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 100 คน รวม 200 คน) 

 
276,096 

 

ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร (เหมาจ่ายไป-กลับ) 
- ค่าพาหนะราษฎร (เหมาจ่ายไป-กลับ) 

 
4,800 
4,200 

100,000 

 
4 ชม.ๆ ละ 600 บาท รวม 2 คร้ัง 
3 คนๆ ละ 2 คร้ังๆ ละ 700 บาท 
200 คนๆ ละ 500 บาท 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารราษฎร 
- ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมราษฎร 
- ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 
 
 
- ค่าจ้างผลิตเสื้อเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ําแม่กลองเผยแพร่ 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารท่ีจําเป็น 

 
25,000 
20,000 
20,000 
12,096 

 
 

55,000 
5,000 

 
200 คนๆ ละ 250 บาท/วัน 
200 คนๆ ละ 50 บาท/ม้ือ วันละ 2 ม้ือ 
2 วันๆ ละ 10,000 บาท 
126 บาท/วัน 7 คน รวม 3 วัน= 2,646 
บ . ท่ีพัก 450 บาท/คน 7 คน 3 วัน = 
9,450 บาท 
220 ตัวๆ ละ 250 บาท 
ถ่ายเอกสาร/ข้อมูลความรู้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  

ค่าวัสดุ 
- ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสํานักงานท่ีจําเป็น 
- ค่าน้ํามันรถยนต์ปฏิบัติงาน 

 
25,000 
5,000 

 
คร้ังละ 100 คน รวม 2 คร้ัง 
ประสานเตรียมงานและจัดประชุม 

กิจกรรมท่ี 1.3 
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(1 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน รวม 120 คน) 

 
481,110 

 

ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร (เหมาจ่ายไป-กลับ) 
- ค่าพาหนะราษฎร (เหมาจ่ายไป-กลับ) 

 
10,800 
6,300 

60,000 

 
18 ชม.ๆ ละ 600 บาท  
9 คนๆ ละ 700 บาท 
120 คนๆ ละ 500 บาท 
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ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารเยาวชน 
- ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมเยาวชน 
 
- ค่าท่ีพักเยาวชน 
- ค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 
 
 
- ค่าจ้างเหมาผลิตเสื้อพร้อมกระเป๋าเข้าค่าย 
  เครือข่ายกลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยแพร่ 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารท่ีจําเป็น 

 
90,000 
36,000 

 
108,000 
24,000 
17,010 

 
 

84,000 
 

5,000 

 
120 คน ๆ ละ 250 บาท/วัน รวม 3 วัน 
120 คนๆ ละ 50 บาท/ม้ือ วันละ 2 ม้ือ 
รวม 3 วัน 
120 คนๆ ละ 450 บาท/คืน รวม 2 คืน 
3 วันๆ ละ 8,000 บาท 
126 บาท/วัน 7 คน รวม 5 วัน = 4,410 
บาท ท่ีพัก 450 บาท/คน 7 คน 4 คืน = 
12,600 บาท 
140 ชุดๆ ละ 600 บาท 
 
ถ่ายเอกสาร/ข้อมูลความรู้เผยแพร่ 
ในการเข้าค่าย 

ค่าวัสดุ 
- ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสํานักงานท่ีจําเป็น 
 
- ค่าน้ํามันรถยนต์ปฏิบัติงาน 

 
25,000 

 
15,000 

 
จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุในการอบรม 20 คน 
รวม 3 วัน 
ประสานเตรียมงานและจัดกิจกรรมเข้าค่าย 
รวมถึงนําเยาวชนเข้าค่ายในพ้ืนท่ี 

กิจกรรมท่ี 1.4 
รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาสวันสําคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม (2 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน รวม 700 คน) 

 
217,500 

 
 

ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหาร 
-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
-ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ 
-ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี 
-ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์/ถ่ายเอกสารและ 
 วัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็น 

 
87,500 
70,000 
10,000 
30,000 
20,000 

 
700 คนๆ ละ 125 บาท 
700 คนๆ ละ 50 บาท/ม้ือ รวม 2 ม้ือ 
คร้ังละ 5,000 บาท รวม 2 คร้ัง 
คร้ังละ 15,000 บาท รวม 2 คร้ัง 
รวม 2 คร้ัง  

กิจกรรมท่ี 1.5 
การจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เช่น เอกสาร 
แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้า หมวก เพ่ือการ
รณรงค์เผยแพร่  เป็นต้น    

 
1,371,400 

 

ค่าใช้สอย 
1) จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ัง 
2) จ้างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี 

ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

3) สนับสนุนหน่วยงานเก็บข้อมูล/ผลิตสื่อ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ 

 
59,400 

800,000 
 
 
 
 

 
199,500 

 

 
จํานวน 12 ป้าย ๆ ละ  4,950 บาท 
ศูนย์เผยแพร่เรียนรู้ของ ทสจ. 1 ชุด รวม 
256,100 บาท  สนับสนุน  อปท. ติดลํา
น้ํา 45 แห่งๆ ละ 3 ชุดๆ ละ 3,700 บาท 
รวม 499,500 บาท, ศูนย์เรียนรู้ฯอ่ืน 4 
แห่งๆ ละ 3 ชุดๆ ละ 3,700 บาท รวม 
44,400 บาท  รวมท้ังสิ้น 800,000 บาท 
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์  
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งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

4) จ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
5) จ้างผลิตเสื้อรณรงค์อนุรักษ์ลุ่มน้ํา 
6) จ้างผลิตคู่มือการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

150,000 
75,000 
87,500 

1 เร่ืองๆ ละ 5,000 แผ่นๆ ละ 30 บาท 
500 ตัวๆ ละ 150 บาท 
2,500 ชุดๆ ละ 35 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดทําระบบฐานข้อมูลและ
ทําเนียบองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับการ
ดูแลรักษาแหล่งน้ํา 

2,406,914  

กิจกรรมท่ี 2.1 
จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ในระดับ
ท้องถ่ิน 1 ครั้ง 

 
153,014 

 

ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร (เหมาจ่ายไป-กลับ) 
- ค่าพาหนะผู้ร่วมเสวนา  
  (เหมาจ่ายไป-กลับ) 

 
12,600 
 3,500 
60,000 

 
7 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท  
7 คน ๆ ละ 500 บาท 
120 คน ๆ ละ 500 บาท 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารผู้ร่วมเสวนา 
- ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมผู้ร่วมเสวนา 
- ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 
 
 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารท่ีจําเป็น 

 
30,000 
12,000 
10,000 
4,914 

 
 

5,000 

 
120 คน ๆ ละ 250 บาท/วัน 
120 คนๆ ละ 50 บาท/ม้ือ วันละ 2 ม้ือ 
1 วัน ๆ ละ 10,000 บาท 
126 บาท/วัน 7 คน รวม 2 วัน = 1,764 
บาท ท่ีพัก 450 บาท/คน 7 คน 1 คืน = 
3,150 บาท 
ถ่ายเอกสาร/ข้อมูลความรู้เผยแพร่ท่ีจําเป็น  

ค่าวัสดุ 
- ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสํานักงานท่ีจําเป็น 
- ค่าน้ํามันรถยนต์ปฏิบัติงาน 

 
10,000 
5,000 

 
จัดเตรียมงานเสวนา 120 คน 
ประสานเตรียมงานและจัดประชุมเสวนา 

กิจกรรมท่ี 2.2 
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 5 แห่ง 
ค่าใช้สอย  รวม 5 แห่ง 

 
1,353,900 

 

1) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ(ท่ามะขาม)  อ.เมืองกาญจนบุรี 
 - จ้างเหมาซ่อมแซมและพัฒนาศูนย์ฯ 

 
500,000 

 

 
หมู่ท่ี 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี
(ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์,ฐานเรียนรู้
ต่างๆและตกแต่งภูมิทัศน์) 

2) ศูนย์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  
     - จ้างเหมาซ่อมแซมและพัฒนาศูนย์ฯ 
 
 
     - สนับสนุนโต๊ะ/เก้าอ้ีในศูนย์ฯ 
 

 
450,000 

 
 

99,000 

 
หมู่ท่ี 4 ต.บ้องต้ี  อ.ไทรโยค (ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์,ฐานเรียนรู้ต่างๆและตกแต่ง
ภูมิทัศน์)  
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 24x72 นิ้ว  รวม 
30 ตัวๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 
63,000 บาท , เก้าอ้ีพลาสติก รวม 150 
ตัวๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
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งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

3) ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่อนุรักษ์ป่า 
    พ้ืนบ้านลุ่มน้ําแม่กลอง 
    - จ้างเหมาซ่อมแซมและพัฒนาศูนย์ฯ 
 

 
 

160,000 
 

 
 
หมู่ท่ี 6 ต.ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค (ซ่อมแซมร้ัว,
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ป้ายสื่อความหมาย 
และตกแต่งภูมิทัศน์ 26 ไร่) 

4) ศูนย์เผยแพร่เรียนรู้การจัดการคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.กาญจนบุรี 
    - จ้างเหมาซ่อมแซมและพัฒนาศูนย์ฯ 
 
 
 

 
 

99,900 
 

 
 
ศูนย์เผยแพร่ของกลุ่มงานสิ่งแวดลอ้มสนง. 
ทสจ.กาญจนบุรี อาคาร อบจ. ถ.แสงชูโต  
ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี (ซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องเรียนรู้/ห้องน้ํา) 

5) ศูนย์เรียนรู้เกษตรบ้านยาง  
     - จ้างเหมาซ่อมแซมและพัฒนาศูนย์ฯ 
 

 
45,000 

  
 

 
หมู่ 4 ต . ท่ามะขาม อ . เ มืองกาญจนบุ รี
(ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์/
ตกแต่งบริ เวณพ้ืนท่ีและวัสดุ อุปกรณ์ ท่ี
จําเป็น) 

กิจกรรมท่ี 2.3 
จัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนและทําเนียบ 
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

 
550,000 

 

ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมารวบรวมข้อมูลจัดทําระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนและทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และผลิตหนังสือทําเนียบองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  

 
550,000 

 
 

 
จัดทําฐานข้อมูล 1 ระบบ และผลิตสื่อ
ทําเนียบเผยแพร่ รวม 2,500 เล่ม 

กิจกรรมท่ี 2.4 
จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา  
รวม 5 สาขา  

 
350,000 

 

ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาผลิตคู่มือการจัดทําปุ๋ยหมัก 
  จากผักตบชวา/วัชพืช 
- จ้างเหมาผลิตคู่มือการจัดทําปุ๋ยน้ําชีวภาพ 
- จ้างเหมาผลิตคู่มือการจัดทําแก๊สชีวภาพ 
- จ้างเหมาผลิตคู่มือการจัดทําเชื้อเห็ด 
  จากผักตบชวา 
- จ้างเหมาผลิตคู่มือการใช้สมุนไพรในการเกษตร 

 
70,000 

 
70,000 
70,000 
70,000 

 
70,000 

 
จํานวน 2,000 ชุดๆ ละ 35 บาท 
 
จํานวน 2,000 ชุดๆ ละ 35 บาท 
จํานวน 2,000 ชุดๆ ละ 35 บาท 
จํานวน 2,000 ชุดๆ ละ 35 บาท 
 
จํานวน 2,000 ชุดๆ ละ 35 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ําในแม่น้ํา
และคูคลองสาขา 

2,863,768  

กิจกรรมท่ี 3.1 
จัดเวทีเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
และต้ังเครือข่ายติดตามตรวจวัดและเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําระดับชุมชน 
(10 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 50 คน รวม 500 คน) 

 
121,320 
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ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารผู้ร่วมเสวนา 
- ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 
 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารท่ีจําเป็น 

 
62,500 
25,000 
 8,820 

 
 5,000 

 
500 คน ๆ ละ 125 บาท/วัน  
500 คนๆ ละ 25 บาท/ม้ือ รวม 2 ม้ือ 
เบี้ยเลี้ยง 126 บาท/วัน 7 คน  10 วัน = 
8,820 บาท 
ถ่ายเอกสาร/ข้อมูลความรู้เผยแพร่ท่ีจําเป็น  

ค่าวัสดุ 
- ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสํานักงานท่ีจําเป็น 
- ค่าน้ํามันรถยนต์ปฏิบัติงาน 

 
10,000 
10,000 

 
ใช้จัดเสวนา 500 คน 
ประสานเตรียมงานและจัดประชุมเสวนา 

กิจกรรมท่ี 3.2 
3.2.1 การจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย 
ค่าใช้สอย 

 
544,500 

 

1) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้ายของ  
ต.ท่ามะขาม/ขนย้ายไปศูนย์ฯของบ้านยาง หมู่ท่ี 4  
ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี 

30,000 บริเวณคลองหนองแก หมู่ท่ี 4 ต.ท่ามะขาม 
ในหมู่บ้านบางส่วนและเก็บขนไปศูนย์เกษตร
อินทรีย์ของหมู่บ้าน รวม 20 ตัน(2 คันรถ) 

2) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้ายของ  
ต.หนองหญ้า/ขนย้ายไปศูนย์ฯ ณ พ้ืนท่ีหลังท่ีทําการ  
อบต.หนองหญ้า  อ.เมืองกาญจนบุรี 

40,000 บริเวณริมตลิ่งฝั่งลําน้ําแควน้อยกีดขวางทาง
เดินเรือแพวิ่งผ่านไม่รวมพ้ืนท่ีลึกเว้าเข้าไปใน
ฝั่งน้ําหรือบึงกว้างมีผักตบชวาหนาแน่น ใน
เขตตําบลหนองหญ้า 

3) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้ายของ  
ต.เกาะสําโรง/ขนย้ายไปศูนย์ฯ ณ พ้ืนท่ีหลังท่ีทําการ 
อบต.เกาะสําโรง  อ.เมืองกาญจนบุรี 

50,000 บริเวณริมตลิ่งฝั่งลําน้ําแควน้อยกีดขวางทาง
เดินเรือแพวิ่งผ่านไม่รวมพ้ืนท่ีลึกเว้าเข้าไปใน
ฝั่งน้ําหรือบึงกว้างมีผักตบชวาหนาแน่น  
หมู่ท่ี 1,2,3 และ 9 ต.เกาะสําโรง 
(รวมคลองนํ้าไหลจากเขาสู่แควน้อย) 

4) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย ของหมู่ท่ี 1 
ต.ปากแพรก/ขนย้ายไปศูนย์ฯของหมู่บ้าน(ศูนย์สาม
สงฆ์ฯ)  อ.เมืองกาญจนบุรี 

40,000 ริมตลิ่งสองฝั่งแม่น้ําแควใหญ่ และริมตลิ่ง
สองฝ่ังคลองบ้านยางเชื่อมแม่น้ําแควใหญ่ 
เขตหมู่ท่ี 1 ต.ปากแพรก   

5) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้ายของหมู่ท่ี 2 
ต.ปากแพรก/ขนย้ายไปศูนย์ฯของหมู่บ้าน  
อ.เมืองกาญจนบุรี 
 

50,000 บ ริ เ วณ ริมตลิ่ ง ฝั่ ง ลํ าน้ํ า แ ม่กลอง ท่ีกี ด
ขวางทางเดินเรือแพว่ิงผ่านไม่รวมพ้ืนท่ีลึก
เว้าเข้าไปในฝั่งน้ําหรือบึงกว้างมีผักตบชวา
หนาแน่นในเขตหมู่ท่ี 2 ต.ปากแพรก  

6) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย 
ของหมู่ท่ี 12 ต.ปากแพรก/ขนย้ายไปศูนย์ฯ 
ของหมู่ท่ี 2 บ้านเขาแหลม  ต.ปากแพรก   
อ.เมืองกาญจนบุรี 

99,500 บริเวณริมตลิ่งฝั่งลําน้ําแม่กลองและรอบ
เกาะลุ่มดงกระเบาที่กีดขวางทางเดินเรือแพ
ว่ิงผ่านไม่รวมพ้ืนท่ีลึกเว้าเข้าไปในฝั่งน้ําหรือ
บึงกว้างมีผักตบชวาหนาแน่นในเขต 
หมู่ท่ี 12  ต.ปากแพรก 

7) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย ของ ต.ท่า
ล้อ/ขนย้ายไปศูนย์ฯ หมู่ท่ี 2  ต.ท่าล้อ 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

95,000 บ ริ เ วณ ริมตลิ่ ง ฝั่ ง ลํ าน้ํ า แ ม่กลอง ท่ีกี ด
ขวางทางเดินเรือแพว่ิงผ่านไม่รวมพ้ืนท่ีลึก
เว้าเข้าไปในฝั่งน้ําหรือบึงกว้างมีผักตบชวา
หนาแนน่ในเขตหมู่ท่ี 1,2, 3, และ 4   
ต.ท่าล้อ   
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8) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย ของ ต.ท่า
ม่วง/ขนย้ายไปศูนย์ฯ หมู่ท่ี 4 ต.ท่าม่วง  อ.ท่าม่วง 

55,000 บริเวณริมตลิ่งฝั่งลําน้ําแม่กลองท่ีกีดขวางทาง
เดินเรือแพวิ่งผ่านไม่รวมพ้ืนท่ีลึกเว้าเข้าไปใน
ฝั่งน้ําหรือบึงกว้างมีผักตบชวาหนาแน่นและ
บริเวณพ้ืนท่ีหน้าเข่ือน ในเขตหมู่ท่ี  1, 4  
ต.ท่าม่วง  

9) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย ของ ต.ม่วง
ชุม/ขนย้ายไปศูนย์ฯ  หมู่ท่ี 4  ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง 

40,000 บริเวณริมตลิ่งฝั่งลําน้ําแม่กลองท่ีกีดขวางทาง
เดินเรือแพวิ่งผ่านไม่รวมพ้ืนท่ีลึกเว้าเข้าไปใน
ฝั่งน้ําหรือบึงกว้างมีผักตบชวาหนาแน่นใน
เขตหมู่ท่ี 3,5 ต.ม่วงชมุ  

10) จ้างเหมาจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย ของ  
ต .เขาน้อย/ขนย้ายไปศูนย์ฯ หมู่ท่ี 2 ต .เขาน้อย  
อ.ท่าม่วง  

45,000 บริเวณริมตลิ่งฝั่งลําน้ําแม่กลองท่ีกีดขวางทาง
เดินเรือแพวิ่งผ่านไม่รวมพ้ืนท่ีลึกเว้าเข้าไปใน
ฝั่งน้ําหรือบึงกว้างมีผักตบชวาหนาแน่นใน
เขตหมูท่ี 1,2ต.เขาน้อย   

3.2.2 จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา         
         ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  9 แห่ง 

899,550  

1) จ้างเหมาจัดต้ังศูนย์ฯ ณ หมู่ท่ี 4  ต.ท่ามะขาม  
    อ.เมืองกาญจนบุรี 

99,950 โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร 
กั้น ด้วยอิฐบล๊อก  ผนังสู ง  1 .50 เมตร 
แบ่งเป็น 5 ช่องๆ ละ 2 เมตร  ด้านหน้า
เปิด ห้องเก็บของ 1 ช่อง  ก่อด้วยอิฐบล็อก
ล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจได้ พ้ืนเป็น
ซีเมนต์เสาปูน หลังคามุงกระเบื้อง 

2) จ้างเหมาจัดต้ังศูนย์ฯ ณ พ้ืนท่ีหลังท่ีทําการ  
    อบต.หนองหญ้า  อ.เมืองกาญจนบุรี 

99,950 โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร 
กั้น ด้วยอิฐบล๊อก  ผนังสู ง  1 .50 เมตร 
แบ่งเป็น  5 ช่องๆละ 2 เมตร  ด้านหน้า
เปิด ห้องเก็บของ 1 ช่อง  ก่อด้วยอิฐบล็อค
ล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจได้ พ้ืนเป็น
ซีเมนต์เสาปูน หลังคามุงกระเบื้อง 

3) จ้างเหมาจัดต้ังศูนย์ฯ ณ พ้ืนท่ีหลังท่ีทําการ 
   อบต.เกาะสําโรง  อ.เมืองกาญจนบุรี 

99,950 โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร 
กั้น ด้วยอิฐบล๊อก  ผนังสู ง  1 .50 เมตร 
แบ่งเป็น 5 ช่องๆ ละ 2 เมตร  ด้านหน้า
เปิด ห้องเก็บของ 1 ช่อง  ก่อด้วยอิฐบล็อค
ล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจได้ พ้ืนเป็น
ซีเมนต์เสาปูน หลังคามุงกระเบื้อง 

4) จ้างเหมาจัดต้ังศูนย์ฯ ณ ศูนย์สามสงฆ์ 
    หมู่ท่ี 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 

99,950 โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร 
กั้น ด้วยอิฐบล๊อก  ผนังสู ง  1 .50 เมตร 
แบ่งเป็น  5 ช่องๆละ 2 เมตร  ด้านหน้า
เปิด ห้องเก็บของ 1 ช่อง  ก่อด้วยอิฐบล็อค
กล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจได้ พ้ืนเป็น
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ซีเมนต์เสาปูน หลังคามุงกระเบื้อง 
5) จ้างเหมาจัดต้ังศูนย์ฯ ณ หมู่ท่ี 2 ต.ปากแพรก  
    อ.เมืองกาญจนบุรี 

99,950 โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก , ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร 
กั้น ด้วยอิฐบล๊อค  ผนังสู ง  1 .50 เมตร 
แบ่งเป็น  5 ช่องๆละ 2 เมตร  ด้านหน้า
เปิด ห้องเก็บของ 1 ช่อง  ก่อด้วยอิฐบล็อก
ล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจได้ พ้ืนเป็น
ซีเมนต์เสาปูน หลังคามุงกระเบื้อง 

6) จ้างเหมาจัดต้ังศูนย์ฯ  ณ  หมู่ท่ี 2 ต.ท่าล้อ 
   อ.ท่าม่วง  

99,950 โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร 
กั้น ด้วยอิฐบล๊อค  ผนังสู ง  1 .50 เมตร 
แบ่งเป็น  5 ช่องๆละ 2 เมตร  ด้านหน้า
เปิด ห้องเก็บของ 1 ช่อง  ก่อด้วยอิฐบล็อก
ล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจได้ พ้ืนเป็น
ซีเมนต์เสาปูน หลังคามุงกระเบื้อง 

7) จ้างเหมาจัดต้ังศูนย์ฯ ณ หมู่ท่ี 4 ต.ท่าม่วง 
   อ.ท่าม่วง  

99,950 โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร 
กั้น ด้วยอิฐบล๊อค  ผนังสู ง  1 .50 เมตร 
แบ่งเป็น  5 ช่องๆละ 2 เมตร  ด้านหน้า
เปิด ห้องเก็บของ 1 ช่อง  ก่อด้วยอิฐบล็อก
ล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจได้ พ้ืนเป็น
ซีเมนต์เสาปูน หลังคามุงกระเบื้อง 

8) จ้างเหมาจัดต้ังศูนย์ฯ ณ หมู่ท่ี 2 ต.ม่วงชุม 
   อ.ท่าม่วง  

99,950 โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร 
กั้น ด้วยอิฐบล๊อค  ผนังสู ง  1 .50 เมตร 
แบ่งเป็น  5 ช่องๆละ 2 เมตร  ด้านหน้า
เปิด ห้องเก็บของ 1 ช่อง  ก่อด้วยอิฐบล็อก
ล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจได้ พ้ืนเป็น
ซีเมนต์เสาปูน หลังคามุงกระเบื้อง 

9) จ้างเหมาจัดต้ังศูนย์ฯ ณ หมู่ท่ี 2 ต.เขาน้อย 
    อ.ท่าม่วง   

99,950 โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร 
กั้น ด้วยอิฐบล๊อค  ผนังสู ง  1 .50 เมตร 
แบ่งเป็น  5 ช่องๆละ 2 เมตร  ด้านหน้า
เปิด ห้องเก็บของ 1 ช่อง  ก่อด้วยอิฐบล็อก
ล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจได้ พ้ืนเป็น
ซีเมนต์เสาปูน หลังคามุงกระเบื้อง 

3.2.3 ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการใช้ประโยชน์
จากผักตบชวา(การทําปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยน้ําชีวภาพ,  
การทําเชื้อเห็ดจากผักตบชวา, การใช้สมุนไพร ใน
การเกษตร,และจัดทําแก๊สชีวภาพ) รวม  9  แห่ง  

448,398 ต.ท่ามะขาม  ต.หนองหญ้า  ต.เกาะสําโรง, 
ต.ปากแพรก(หมู่ท่ี 1, 2) อ.เมืองกาญจนบุรี 
รวม 5 แห่ง  ต.ท่าล้อ  ต.ท่าม่วง  ต.ม่วงชุม 
และ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง รวม 4 แห่ง  
รวมท้ังสิ้น  9 แห่ง 
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งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

ค่าตอบแทน 
- ค่าวิทยากร 
 
- ค่าพาหนะวิทยากร (เหมาจ่ายไป-กลับ) 
- ค่าพาหนะราษฎร (เหมาจ่ายไป-กลับ) 

 
64,800 

 
18,000 
54,000 

 
3 คนๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท   
รวม  9  แห่ง 
4 คนๆ ละ 500 บาท  รวม  9  แห่ง 
30 คนๆ ละ 200 บาท  รวม  9  แห่ง 

ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารราษฎร 
- ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมราษฎร 
 
- ค่าเช่าสถานท่ีประชุมพร้อมอุปกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี 
 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารท่ีจําเป็น 
- จ้างเหมาจัดทําชุดสาธิตแก๊สชีวภาพ 

 
33,750 
27,000 

 
18,000 
7,938 

 
4,500 

44,820 

 
30 คนๆ ละ 125 บาท/วัน  รวม  9  แห่ง 
30 คนๆ ละ 50 บาท/ ม้ือ วันละ 2 ม้ือ 
รวม 9 แห่ง  
วันๆ ละ 2,000 บาท  รวม  9  แห่ง 
126 บาท/วัน 7 คน=882 บาท รวม 9แห่ง
เอกสาร/ข้อมูลความรู้เผยแพร่ท่ีจําเป็น  
9 คร้ัง แห่งละ 1 ชุดๆ ละ 4,980 บาท 
รวม 9 ชุด 

ค่าวัสดุ 
- ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสํานักงานท่ีจําเป็น 
 
- ค่าน้ํามันรถยนต์ปฏิบัติงาน 
 
วัสดุการเกษตร(ทําปุ๋ยหมัก) 
- จัดซ้ือปุ๋ยคอก 
 
- จัดซ้ือปุ๋ยยูเรีย 
 
- จัดซ้ือสารจุรินทรีย์ EM 
 
- จัดซ้ือกากน้ําตาล 
 
- จัดซ้ือจอบ 
 
- จัดซ้ือพลั่ว 
 
- จัดซ้ือบุ้งกี๋  
 
- จัดซ้ือบัวรดน้ํา 
 
- จัดซ้ือถังใส่น้ํา 
- จัดซ้ือพลาสติกคุมปุ๋ยหมัก 
วัสดุการเกษตร(ทําปุ๋ยน้ําชีวภาพ) 
- จัดซ้ือถังทําปุ๋ยน้ําชีวภาพ 
 
 

 
13,500 

 
13,500 

 
 

54,000 
 

1,440 
 

3,150 
 

2,700 
 

6,750 
 

6,750 
 

2,700 
 

6,750 
 

4,500 
6,750 

 
4,500 

 
 

 
30 คน รวม  9  แห่ง 
 
ประสานเตรียมงานและจัดประชุมเสวนา   
9  แห่ง 
 
ปุ๋ยคอกแห่งละ 200 กระสอบๆ ละ 30 
บาท  รวม  6,000 บาท จํานวน 9 แห่ง  
ปุ๋ยยูเรียแห่งละ 8 กก.ๆ ละ 20 บาท  
รวม 160 บาท  จํานวน 9 แห่ง  
EM แห่งละ 5 ลิตรๆ ละ 70 บาท  
รวม 350 บาท จํานวน 9 แห่ง 
แห่งละ 1 ถังๆละ 30 กก.ๆละ 10 บาท 
รวม 300 บาท  จํานวน 9 แห่ง 
5 อันๆ ละ 150 บาท รวม 750 บาท   
9 แห่ง 
5 อันๆ ละ 150 บาท รวม 750 บาท   
9 แห่ง 
5 อันๆ ละ  60  บาท รวม 300 บาท  
9 แห่ง 
5 อันๆละ 150 บาท รวม 750 บาท  
9 แห่ง 
1 ถังๆ ละ 500 บาท  รวม  9 แห่ง 
1  ม้วนๆ ละ 750  บาท  รวม 9 แห่ง 
 
ขนาด 100 ลิตร 1 ถังๆละ 500 บาท  
9 แห่ง 
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งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

- จัดซ้ือน้ําตาลทรายแดง 
 
- จัดซ้ือวัตถุดิบทําปุ๋ยน้ํา(ผลไม้สีเหลือง,พืชผักต่างๆ) 
วัสดุการเกษตร(ทําสมุนไพร) 
- จัดซ้ือถังหมักสมุนไพร 
 
- จัดซ้ือน้ําตาลทรายแดง 
- จัดซ้ือวัตถุดิบสมุนไพร,พืชผักผลไม้ต่างๆ 
วัสดุการเกษตร(จัดทําเห็ด) 
- จัดซ้ือคอกไม้อัดก้อนฟาง 
 
- จัดซ้ือเชือก  
- จัดซ้ือถังพลาสติก 
 
- จัดซ้ือแป้งอาหารเห็ด 
- จัดซ้ือฟางก้อน 
 
- จัดซ้ือพลาสติกคุมแปลงเห็ด 
 
- จัดซ้ือเชื้อก้อนเห็ด 

2,700 
 

9,000 
 

4,500 
 

2,700 
9,000 

 
4,500 

 
4,500 
1,350 

 
2,700 
2,700 

 
3,150 

 
1,800 

10 กก.ๆ ละ 30 บาท รวม 300 บาท  
9 แห่ง 
แห่งละ 1,000 บาท รวม 9 แห่ง 
 
ขนาด 100 ลิตร 1 ถังๆละ 500 บาท  
9 แห่ง 
10 กก.ๆ 30 บาท รวม 300 บาท 9 แห่ง 
แห่งละ 1,000 บาท รวม 9 แห่ง 
 
แห่งละ 1 กล่องๆ ละ 500 บาท  
รวม 9 แห่ง 
แห่งละ 1 ม้วนๆ ละ 50 บาท รวม 9 แห่ง 
แห่งละ  1  อันๆ ละ 150 บาท  
รวม 9 แห่ง 
แห่งละ  1  อันๆละ 300 บาท รวม 9 แห่ง 
แห่งละ  10  ก้อนๆละ 30 บาท  
รวม 9 แห่ง 
แห่งละ 1 ม้วนๆ ละ 350 บาท  
รวม 9 แห่ง 
แห่งละ 20 ก้อนๆละ 10 บาท รวม 9 แห่ง 

กิจกรรมท่ี 3.3 
1) การติดต้ังถังดักไขมันครัวเรือนและติดต้ังถัง
รองรับสิ่งปฏิกูลในเรือแพ  
ค่าใช้สอย 

 
850,000 

 

1.1) จ้างเหมาผลิตถังดักไขมันพร้อมติดต้ัง     
       ระดับครัวเรือน 
 

400,000 
 

500 ถังๆ ละ 800 บาท โดยผลิตถังดัก
ไขมันพร้อมติดต้ังโดยประสานแกนนําและ
ราษฎรชุมชนริมน้ําแม่น้ําแควน้อย,แควใหญ่
และแม่กลองร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการติดต้ังให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ชุมชนท่ีกําหนด 

1.2) จ้างเหมาผลิตถังรองรับสิ่งปฏิกูลพร้อมติดต้ัง 
       ในเรือแพ 

450,000 300 ถังๆ ละ 1,500 บาท โดยผลิตถัง
รองรับสิ่งปฏิกูลพร้อมติดต้ังโดยประสาน
สมาคมเรือแพและผู้ประกอบการเรือแพ
บริเวณหน้าเมืองกาญจนบุรีและหน่วยงาน
เกี่ยวข้องดําเนินการติดต้ังในเรือแพให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

กิจกรรมท่ี 4 คลองสวย น้ําใส 1,312,414  
กิจกรรมท่ี 4.1 
สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษบริเวณ
ริมแม่น้ําและคูคลองสาขา 

 
750,000 

 

ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิด

 
600,000 

 
ในพ้ืนท่ี 45 อปท. รวม 7 อําเภอ 
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งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

มลพิษและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ํา
ลุ่มน้ําแม่กลอง 

 
 

 
 

- จ้างเหมาประสาน/ปฏิบัติงานร่วมกับ อปท. เพ่ือให้
ความรู้เทคนิควิชาการและผลักดันให้ อปท.เกิดการ
จัดการออกแบบระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน       

150,000 ในพ้ืนท่ีอําเภอสังขละบุรี, อําเภอศรีสวัสด์ิ,
อําเภอทองผาภูมิ, อําเภอไทรโยค, 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี, อําเภอท่าม่วง และ
อําเภอท่ามะกา รวม 7 อําเภอ 

กิจกรรมท่ี 4.2 
จัดประกวดชุมชนริมน้ําต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม
และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษในแม่น้ําคู
คลองในพ้ืนท่ีเป้าหมายและบูรณาการกับโครงการ
อื่นท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี 

 
370,278 

 

 

ค่าใช้สอย 
1) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผล
และเจ้าหน้าท่ี (3 คร้ังๆละ 15 คน)  
- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี 
  ปฏิบัติงานตรวจพ้ืนท่ี 
- ค่าจ้างเหมารถตู้ปฏิบัติงานตรวจพ้ืนท่ี 

 
 
 

11,250 
2,250 

 
5,670 

 
9,000 

 
 
 
15 คนๆ ละ 250 บาท รวม 3 คร้ัง 
15 คนๆ ละ 25 บาท/ม้ือ 2 ม้ือ  
รวม 3 คร้ัง 
126 บาท/วัน 15 คน = 1,890 บาท  
รวม 3 วัน 
3,000 บาท/วัน รวม 3 วัน 

2) จัดประชุมเตรียมการชุมชน แห่งละ 1 วัน 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารราษฎร 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 
- ค่าน้ํามันพาหนะรถยนต์ 

 
 

75,000 
30,000 

 
4,536 

 
4,500 

 
 
100 คนๆ ละ 125 บาท รวม 6 แห่ง 
100 คนๆ ละ 25 บาท/ม้ือ 2 ม้ือ  
รวม 6 แห่ง 
126 บาท/วัน 6 คน = 756 บาท  
รวม 6 แห่ง  
วันละ 750 บาท รวม 6 วัน 

3) จัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน(พัฒนาพ้ืนท่ี/จัดเก็บ
ขยะ/จัดการคุณภาพน้ํา)แห่งละ 2 วัน 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารราษฎร 
 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี 
 
- ค่าน้ํามันพาหนะรถยนต์ 

 
 
 

150,000 
 

60,000 
 

9,072 
 

9,000 

 
 
 
100 คนๆ ละ 125 บาท 6 แห่ง  
รวม 2 วัน 
100 คนๆ ละ 25 บาท/ม้ือ 2 ม้ือ 6 แห่ง 
รวม 2 วัน 
126 บาท/วัน 6 คน = 756 บ. 6 แห่ง 
รวม 2 วัน 
วันละ 750 บาท รวม 12 วัน 

กิจกรรมท่ี 4.3 
นําประชาชนศึกษาดูงานการจัดการน้ําเสียชุมชนนํา
ร่องชุกโดนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  (6 คร้ังๆละ 
28 คน รวม 168 คน) 

 
94,136 
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งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

ค่าตอบแทน 
-ค่าวิทยากรบรรยาย/นําศึกษาดูงาน 
 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารราษฎร 
-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
-ค่าจ้างเหมารถตู้ศึกษาดูงาน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี 
 
-ค่าถ่ายเอกสารสรุปข้อมูลเผยแพร่ 

    
10,800 

 
 

21,000 
16,800 
36,000 
4,536 

 
5,000 

 
2 คนๆละ 1.5 ชม.ๆ ละ 600 บาท=
1,800 บาท/คร้ัง  
  
168 คนๆละ 125 บาท 
168 คนๆละ 50 บาท/ม้ือ รวม 2 ม้ือ 
คร้ังละ 2 คนัๆ ละ 3,000 บาท รวม 6 คร้ัง 
126 บาท/วัน 6 คน = 756 บ. 6 แห่ง 
รวม 6 วัน 
เอกสารนําเสนอของวิทยากรและอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมท่ี 4.4 
จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่น้ําคูคลอง 

 
98,000 

 
 

ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาจัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่น้ําคูคลอง 

 
98,000 

 
7,000 ฉบับ ๆ ละ 14 บาท 

กิจกรรมท่ี 5 
ค่าใช้สอย 
จ้างเหมาศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืน
จากธรรมชาติ และจัดประชุมผู้ประกอบการโรงงาน
เพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 
 

500,000 
 

 

 
 
1 ระบบ และเผยแพร่องค์ความรู้ 1 คร้ัง 
120 คน 
 
 

6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 64,400  
- จอภาพคอมพิวเตอร์(LED) 
- ปร้ินเตอร์ (สี) แบบเติมหมึก  
- ปร้ินเตอร์ (ขาว/ดํา) แบบเลเซอร์ 
- วัสดุติดต้ังระบบ internet ไร้สาย 
 
- วัสดุเดินสายระบบinternetเชื่อมต่อ 
   สํานักงานฯ 
 
- วัสดุปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ 
   ของสํานักงานฯ 

19,600 
 4,900 
 4,900 
 7,500 

 
 7,500 

 
 

20,000 
 

จํานวน 4 จอภาพๆละ 4,900 บาท  
จํานวน 1 เคร่ือง ๆละ 4,900 บาท 
จํานวน 1 เคร่ือง ๆละ 4,900 บาท 
เชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4 เคร่ืองๆละ
1,875บาท   
เชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4 เคร่ืองๆละ
1,875บาท 
 
จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 5,000 บาท 
 

7. ค่าวัสดุสํานักงาน 218,302  
- กล้องถ่ายรูป  
- ตลับหมึกแบบเลเซอร์ 
- ตลับหมึกแบบ Inkjet 
- น้ําหมึกชนิดเติม 
- เคร่ืองบันทึกเสียงสําหรับการประชุม 
- แผ่นซีดี , ดีวีดี  
- โต๊ะเอนกประสงค์ห้องประชุม  
 
 

9,800 
29,900 
7,900 
4,200 
4,900 
1,500 
7,600 

 
 

จํานวน 2 กล้องๆ ละ 4,900 บาท 
จํานวน 10 กล่องๆ ละ 2,990 บาท 
จํานวน 10 กล่องๆ ละ 790 บาท 
จํานวน 12 กล่องๆ ละ 350 บาท 
จํานวน 1 เคร่ือง  
จํานวน 5 หลอด ๆ ละ  300  บาท 
ขนาด 24 x 60 นิ้ว จํานวน 4 ตัวๆ ละ 
1,900 บาท 
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งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

- โต๊ะมุมห้องประชุม  
 
- เก้าอ้ีประชุม 
- เก้าอ้ีทํางาน (ระดับชํานาญการ) 
- เก้าอ้ีทํางาน (ระดับชํานาญงาน) 
- เก้าอ้ีทํางาน  (ระดับปฏิบัติการ/บริการ) 
- ม่านปรับแสง ปรับปรุงห้องสิ่งแวดล้อมและ 
  ศูนย์เผยแพร่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เคร่ืองคิดเลข 
- พัดลม 
- เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์/ถ่ายเอกสารและ 
  วัสดุอุปกรณ์สํานักงานท่ีจําเป็น 

3,800 
 

12,375 
9,960 
9,900 

20,750 
47,470 

 
1,500 
4,950 

41,797  

ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆ ละ  
1,900 บาท 
จํานวน 25 ตัวๆ ละ 495 บาท 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,980 บาท 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,950 บาท 
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 4,150 บาท 
จํานวน 13 รายการ 
 
จํานวน 3 เคร่ืองๆ ละ 500 บาท 
จํานวน 1 ตัว(แบบต้ังพ้ืนประหยัดพ้ืนท่ี) 
ประสานงาน/อํานวยการ/บริหารงานและ
ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานโครงการ 

8. ค่าครุภัณฑ์ 790,000  
1.จัดซ้ือเรือจัดเก็บผักตบชวา/วัชพืชและขยะ 
  ในลําน้ํา  
 
 

600,000 จํานวน 1 ลํา ขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์
ดีเซล  มีระบบจัดเก็บผักตบ/วัชพืชและขยะ
ในลําน้ําแบบสายพานและใช้ประโยชน์อ่ืนได้
เอนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเรือ
ตรวจการ มีท่ีนั่งโดยสารและหลังคาถอด
ประกอบได้ ทําด้วยเหล็กหนาอย่างน้อย  
1 มิลลิเมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร  

2.จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ  60,000 จํานวน 2 ชุดๆละ 30,000 บาท 
พร้อมอุปกรณ์ท่ีจําเป็น 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา  ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก ท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า 512  MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
500 GB  จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 
10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 1,360X768 Pixel, มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
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งบรายจ่าย – รายการ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (บาท) คําชี้แจง 

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
 

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  
  

33,000 จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับงานประมวลผล  
ราคาต่อหน่วย ๓๓,๐๐๐ บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และ
มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่น้อยกว่า 
1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 320 GB จํานวน 1 
หน่วย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 
10/100 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถ ใช้ ง าน ได้ ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า  WiFi 
(802.11b, g) และ Bluetooth 

4.จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 75,000 จํานวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ 
ANSI Lumens ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท 

5.จัดซ้ือจอรับภาพ 22,000 จํานวน 1 เคร่ือง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
๑๓๕ นิ้ว ๒๒,๐๐๐ บาท 
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4.2   การดาํเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
 4.2.1  ผลการดําเนนิกิจกรรมโครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพือ่ลดมลพษิสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนดิโดยชุมชน   
 1) ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องแหล่งกําเนิดมลพิษและการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งกําเนิดโดยชุมชน จํานวน 2 ครั้ง รวม 200 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 23 สิงหาคม 2554  เวลา 08.00 - 
16.30 น. ณ โรงแรมราชศุภมิตร  ตําบลท่ามะขาม  อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  รวม 1 วัน  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  243 คน  
 หลกัสตูรให้ความรูป้ระกอบด้วย 
 - สถานการณ์ทั่วไปในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  
 (สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี) รวม 1.15 ช่ัวโมง  
 -  แหล่งกําเนิดมลพิษและแนวทางการจัดการมลพิษ (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8) 
 รวม 1.30 ช่ัวโมง  
 - สถานการณค์ุณภาพนํ้าและแหล่งกําเนิดมลพิษของจังหวัดกาญจนบุรี รวม 0.5 ช่ัวโมง  
 - ระดมแนวความคิด/แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ  
  (สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี) รวม 1.30 ช่ัวโมง  
 - สรุปและนําเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษในท้องถิ่น 
 รวม  2.45 ช่ัวโมง  (สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี) 
 
 สรปุผลการประเมินความพงึพอใจ ดงันี ้
 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแหล่งกําเนิดมลพิษ และแนวทางวิธีการการจัดการมลพิษลงสู่ลํานํ้า
โดยชุมชน จํานวน ๒๐๐ คน คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (มากและมากที่สุด) 
รวม 90.50 เปอร์เซ็นต์  แยกระดับความพึงพอใจ ดังน้ี 
 มากที่สุด 103 คะแนน คิดเป็น 51.50 เปอร์เซ็นต์ 
 มาก 78 คะแนน คิดเป็น 39.00 เปอร์เซ็นต์ 
 ปานกลาง 15 คะแนน คิดเป็น   7.50 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อย   3 คะแนน คิดเป็น   1.50 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อยที่สุด   1 คะแนน คิดเป็น   0.50 เปอร์เซ็นต์ 
 

รปูภาพที่ 2.4  การสร้างองค์ความรูสู้่ชุมชนเพือ่ลดมลพษิสิ่งแวดล้อมจากแหลง่กาํเนดิโดยชุมชน 
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 2) ถ่ายทอดวิธีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย 
จํานวน 2 ครั้ง รวม 200 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม
ราชศุภมิตร ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รวม 1 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
264 คน 
 หลกัสตูรให้ความรูป้ระกอบด้วย 
 - สถานการณ์ทั่วไปในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  
 (สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี) รวม 1.15 ช่ัวโมง  
 -  วิธีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8)  
 รวม 1.30 ช่ัวโมง  
 - การบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8)  
 รวม 0.5 ช่ัวโมง  
 - ระดมแนวความคิด/แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ (สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี)  
 รวม 1.30 ช่ัวโมง  
 - สรุปและนําเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษในท้องถิ่น 
 รวม  2.45 ช่ัวโมง  
 
 สรปุผลการประเมินความพงึพอใจ ดงันี ้
 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการร่วมเฝ้าระวังป้องกันติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า และการบังคับ
ใช้กฎหมาย จํานวน ๒๐๐ คน  คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (มากและมากท่ีสุด) 
รวม 88 เปอร์เซ็นต์  แยกระดับความพึงพอใจ ดังน้ี 
 มากที่สุด  70 คะแนน คิดเป็น 35.00 เปอร์เซ็นต์ 
 มาก 106 คะแนน คิดเป็น 53.00 เปอร์เซ็นต์ 
 ปานกลาง 20 คะแนน คิดเป็น 10.00 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อย   4 คะแนน คิดเป็น   2.00 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อยที่สุด    - คะแนน คิดเป็น    - เปอร์เซ็นต์ 
 
 

รปูภาพที่ 2.5  การถ่ายทอดวิธกีารตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 และการบงัคบัใช้กฎหมาย 
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 3) ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ครั้ง รวม 120 คน จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 4 - 6  
สิงหาคม พ.ศ.2554  ณ หลุบพญารีสอร์ท หมู่ 1 ตําบลวังด้ง  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  
รวม 2 คืน 3 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 123 คน 
 หลกัสตูรให้ความรูป้ระกอบด้วย 
 วันที่ 1 ของการอบรม 
 - ระเบียบการอยู่ร่วมกัน/จัดแบ่งหมู่สี/ละลายพฤติกรรม (วิทยากรขบวนการ) รวม 1 ช่ัวโมง  
 -  สถานการณ์/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดกาญจนบุรี 
 (สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี) รวม 1.45 ช่ัวโมง  
 - เครือข่ายสมัพันธ์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (วิทยากรขบวนการ) รวม 1.30 ช่ัวโมง  
 - การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3) รวม 1.30 ช่ัวโมง  
 - สวดมนต์ไหว้พระ/ฝึกจิตสมาธิ และนัดหมาย (วิทยากรขบวนการ) รวม 1 ช่ัวโมง  
 วันที่ 2 ของการอบรม 
 -  การจัดการป่าชุมชน (สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)  รวม 1.30 ช่ัวโมง 
 - แหล่งกําเนิดมลพิษและการจัดการ (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8) รวม 1.15 ช่ัวโมง 
 - การจัดการขยะชุมชน (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8) รวม 1 ช่ัวโมง 
 -  สถานการณ์คณุภาพนํ้าและการจัดการ (สาํนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8) รวม 1.15 ช่ัวโมง 
 - การประสานปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย ในการจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี) รวม  1 ช่ัวโมง 
 - บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม รวม 0.5 ช่ัวโมง 
 - เครือข่ายสมัพันธ์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (วิทยากรขบวนการ) รวม 3.30 ช่ัวโมง 
 วันที่ 3 ของการอบรม 
 - สรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมอบรม (วิทยากรขบวนการ) รวม 1 ช่ัวโมง 
 - แบ่งกลุม่ระดมแนวความคิด/แนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี) รวม 1.30 ช่ัวโมง 
 - ตัวแทนกลุ่มสรุป/นําเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 (สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี) รวม 1.15 ช่ัวโมง 
 
 สรปุผลการประเมินความพงึพอใจ ดงันี ้
 เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสํานึก เป็นเครือข่ายร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๒๐ คน คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (มาก 
และมากที่สุด) รวม 93.34 เปอร์เซ็นต์  แยกระดับความพึงพอใจ ดังน้ี 
 มากที่สุด 71 คะแนน คิดเป็น 59.17 เปอร์เซ็นต์ 
 มาก 41 คะแนน คิดเป็น 34.17 เปอร์เซ็นต์ 
 ปานกลาง   7 คะแนน คิดเป็น   5.83 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อย    - คะแนน คิดเป็น      - เปอร์เซ็นต์ 
 น้อยที่สุด   1 คะแนน คิดเป็น   0.83 เปอร์เซ็นต์ 
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รปูภาพที่ 2.6 กิจกรรมคา่ยเยาวชนรักษส์ิง่แวดล้อม 
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  4) รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาสวันสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 2 ครั้ง 
จํานวน 700 คน 
 4.1) ครั้งที่ 1  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการเดิน-ว่ิง เพ่ือสุขภาพ/รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน 
โอกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปี พ .ศ .2554 ในวันวิสาขบูชาที่ 
17 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช (เทศบาลเมืองกาญจนบุรี) 
ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 4.1.1)  เชิญชวนทุกส่วนราชการ 185 หน่วยงาน  โรงเรียน (ลูกเสือเนตรนารี) 
19 แห่ง, สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่, เครือข่าย ทสม. 13 อําเภอ, หน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช, ชมรมว่ิงต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี, หน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้, ชุมชนริมนํ้า 10 แห่ง  
และขอความร่วมมือชมรมมูลนิธิเอกชนต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม เช่น ชมรมจักรยาน มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ 
สโมสรโรตารี่ เป็นต้น ผลการดําเนินงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน 
 4.1.2) การจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย หน่วยงานกลุ่มงานส่ิงแวดล้อม สํานักงาน 
ทสจ.กาญจนบุรี, สํานักบริหารพื้นอนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง), สถานีควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี, ศูนย์สาธิตการ
ควบคุมไฟป่า, สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าเขานํ้าพุ, อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ,  อุทยาน
แห่งชาติไทรโยค, อุทยานแห่งชาติเอราวัณ, อุทยานแห่งชาติเขาแหลม, อุทยานแห่งชาติถ้ําธารรอด, อุทยาน
แห่งชาติลําคลองงู, อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์, เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ (พร้อมสนับสนุนดนตรี), 
อุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวร, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์, มูลนิธิคําแสดธรรมธาร 
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม, ชมรมว่ิงแม่นํ้าแควกาญจนบุรี  
และชมรมว่ิงเพ่ือสุขภาพท่าม่วง โดยมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการจัดการสุขภาพของสิ่งแวดล้อมมนุษย์ของชมรมว่ิงเพ่ือสุขภาพ 
 4.1.3)  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางถึงบริเวณพ้ืนที่
ดําเนินงาน ณ สนามกีฬาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช (เทศบาลเมืองกาญจนบุรี) ตําบลปากแพรก 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการโดยพิธีกร/พิธีการจากเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวน/แนะนําแหล่งนิทรรศการความรู้ในเต้นท์ต่างๆ รวมถึงมอบหมาย 
มีเจ้าหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ประจํานิทรรศการเร่ืองต่างๆ สําหรับกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงาน ทสจ.
กาญจนบุรี ได้นําสื่อเผยแพร่ที่จัดทําขึ้นตามโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าแม่กลองฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมทั้งแจกจ่ายเอกสารรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม  มีการจัดทําข่าวเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ต่อไป 
ตลอดงาน  มีการจัดบริการอาหารว่างเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน ตลอดจนลูกเสือ-เนตรนารี สนับสนุนอาหาร 
มื้อตอนเย็นก่อนกลับภูมิลําเนาด้วย 
 4.1.4)  เวลา 14.00 น. นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากร-ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีกิจกรรมถวายราชสดุดี และปฏิญาณตนลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนักเรียน/เยาวชน 16 โรงเรียน ของจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 500 
คน เน่ืองในวาระครบรอบ 2 ปี การก่อต้ังลูกเสือเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และครบรอบ 10 ปี ของการก่อต้ังลูกเสือไทย พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูก
ต้นไม้เน่ืองจากเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ จํานวน 84 ต้น และแจกจ่ายพันธ์ุกล้าไม้ให้ส่วนราชการกลุ่มพลัง
มวลชน นําไปปลุกตามสถานที่ต่างๆ 500 ต้น ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ชมนิทรรศการและรับองค์ความรู้ 
ในพ้ืนที่บริเวณงาน จนถงึเวลา 16.00 น. 
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 4.1.5) เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - ว่ิง  เพ่ือสุขภาพระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน ภายหลังกิจกรรมเดิน - ว่ิง เสร็จแล้วมีการมอบรางวัล และเชิญชวน
ประชาชนทุกหมู่เหล่า เดินทางจากสนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 500 เมตร ถึงวัดเทวสังฆาราม  
(วัดเหนือ) เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระรับศีลและเวียนเทียน เน่ืองในวันวิสาขบูชา 
 
กําหนดการพิธีเปิดโครงการเดิน-ว่ิง เพื่อสุขภาพ รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
ประจําปี พ.ศ.2554 วันวิสาขบูชา ตรงกับ วันอังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2554 
เวลา  13.00 น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงบริเวณงาน/ลงทะเบียนเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ และเข้าร่วมกิจกรรม

รณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม/ชมนิทรรศการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ณ สนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราช (ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

        16.00 น.  ประธาน(ผู้ ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) ถึงบริเวณพิธี ผู้ อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และประธานชมรมว่ิงแม่นํ้าแคว
กาญจนบุรี/ชมรมว่ิงรักษ์สุขภาพท่าม่วง และคณะทํางาน ต้ังแถวพร้อมกลุ่มพลังมวลชน
ทุกหมู่เหล่า กล่าวรายงานเชิญประธาน ถวายเคร่ืองราชสักการะต่อพระบรมสาธิตลักษณ์
(บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน (ร่วมร้องเพลงสดุดีมหา
ราชาและเพลงภูมิแผ่นดินพระมหาราชา) 

 17.00 น.   ประธานเปิดกิจกรรมเดิน-ว่ิง และร่วมเดิน-ว่ิง ตามอัธยาศัย 
 18.00 น.   ประธานมอบรางวัลแก่นักเดิน-ว่ิง/ผู้เข้าร่วมงาน และเชิญชวนร่วมไหว้พระ/รับศีลและ

เวียนเทียน  
 18.30 น.   ไหว้พระ/รับศีลและเวียนเทียน ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ต.บ้านเหนือ อ.เมือง  

จ.กาญจนบุรี) เสร็จพิธี 
หมายเหตุ   1. เยาวชน 19 โรงเรียน  แต่งการเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีพร้อมเครื่องหมาย/ธงเครือข่ายฯ 

2. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) 
    แต่งกายชุดทีม ทสม. 
3. หมู่บ้าน/ชุมชนริมนํ้าแต่งกายเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มนํ้าแม่กลองจังหวัดกาญจนบุร ี
4. หน่วยงาน/องค์กรต่างๆชุดทีมหรือสุภาพ 
5. นักเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ แต่งกายตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

รปูภาพที่ 2.7  การถวายราชสดดุี และปฏญิาณตนลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อการรณรงค์อนุรกัษ ์
 ทรพัยากรธรรมชาติและลดมลพษิสิ่งแวดล้อม 

 

      
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
     
 

นายสุรพล  ปัตตานี 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รองผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ ประจาํสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ประธานในพิธีถวายราชสดุดีและปฏญิาณตนลูกเสือ-เนตรนารี 

 

นายพีรวัส  เมฆิน   
หัวหนา้กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม  

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลกูเสือประจําสาํนักงานลูกเสอืแห่งชาติ 
กล่าวรายงาน 

พิธีถวายราชสดุด-ีกล่าวคําปฏิญาณตนลูกเสือ 
เพ่ือการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
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นายสุรพล  ปัตตานี 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องในวนัต้นไม้ประจําปีของชาติ 

นายสุรพล  ปัตตานี 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เดินชมนิทรรศการ 
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รปูภาพที่ 2.8  กิจกรรมเดิน - ว่ิง เพื่อสุขภาพและการรณรงค์อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ
 และลดมลพษิสิ่งแวดล้อม 

 

    
 
 
 
 

 

     
 

   
  

นายชัยวัฒน์   ลิมป์วรรณธะ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  

ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพ่ือสุขภาพ 

นายมาโนชน์ บุณยานันท์  
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุร ี
กล่าวรายงาน 
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นายวรพล  จันทร์งาม 
ผู้อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล  

ปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องในวนัต้นไม้ประจําปีของชาติ 

นายพีรวัส  เมฆิน 
หัวหนา้กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม  

ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทยจังหวดักาญจนบุร ี
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    4.2) ครั้งที่ 2  ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม
ราชศุภมิตร ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ 
องค์ความรู้การรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพนํ้าโดยชุมชน การจัดการขยะ และการลดภาวะ
โลกร้อน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กาญจนบุรี  เน่ืองในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานภาคตะวันตก ประจําปี 2554 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 300 คน 
 

รปูภาพที่ 2.9 จัดนทิรรศการเผยแพร่องคค์วามรู้ร่วมกบักรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
 

   
 
 4.3) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บ้านหนอง
บ้านเก่า ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้
รณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม, การจัดการคุณภาพนํ้าโดยชุมชน และการจัดการขยะและการลดภาวะโลกร้อน 
ของกองพลทหารราบที่ 9 ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ 84 
พรรษา” โดยมีแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี หน่วยราชการ มวลชนต่างๆ ในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ  1,250 คน 
 

รปูภาพที่ 2.10 จัดนทิรรศการเผยแพร่องค์ความรูร้่วมกบักองพลทหารราบที่ 9 
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 4.4) ครั้งที่ 4  ในวันที่ 6 กันยายน 2554  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมราชศุภมิตร 
(R.S.) ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่
องค์ความรู้ รณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม  การจัดการคุณภาพนํ้าโดยชุมชน การจัดการขยะ และการลดภาวะโลกร้อน 
ของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลยุทธ์การขับเคล่ือนการ
ผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยภายใต้ยุทธศาสตร์กาญจนบุรี เมืองแห่งระบบนิเวศ
ปลอดภัย (ECO TOWN) โดยเชิญชวนหน่วยงานกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 350 คน 
 

รปูภาพที่ 2.11 จัดนทิรรศการเผยแพร่องค์ความรูร้่วมกบัสํานกังานประชาสัมพนัธจั์งหวัดกาญจนบุร ี
 

   
 
 5) จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้า 
หมวกเพ่ือการรณรงค์ เป็นต้น รวม 5 ประเภท 
 ผลการดําเนนิงาน 
 5.1) จัดทําป้ายไวนิลพร้อมขาต้ังไม้ ติดต้ังประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
แหล่งนํ้าของแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขา  สําหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ขนาดกว้าง 3.60 เมตร X สูง 2.40 เมตร จํานวน 12 ป้าย พร้อมติดต้ังในพ้ืนที่ 
รวม 12 จุด โดยผูกโยงหรือยึดติดป้องกันแรงลมปะทะหรือไม่ให้โค่นล้ม ตามสถานท่ีริมถนน/มีประชาชนผ่าน
ไปมามองเห็นได้ชัดเจน ดังน้ี 

1. แยกหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ี
2. แยกท่าล้อ ตําบลท่าล้อ  อําเภอท่าม่วง 
3. แยกวังสารภี  ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุร ี
4. แยกแก่งเสี้ยน  ตําบลแก่งเสี้ยน  อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
5. แยกท่าม่วง  ตําบลท่าม่วง  อําเภอท่าม่วง 
6. แยกท่ามะกา  ตําบลท่ามะกา  อําเภอท่ามะกา 
7. แยกทางรถไฟทางไปวัดเขาปูน  ตําบลบ้านยาง  อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
8. แยกด่านมะขามเต้ีย  ตําบลด่านมะขามเต้ีย  อําเภอด่านมะขามเต้ีย 
9. แยกบ้านเก่า (ปากทางไทรโยค+บ้านเก่า)  ตําบลลาดหญ้า  อําเภอเมืองกาญจนบุร ี
10. แยกไทรโยค  ตําบลลุ่มสุ่ม  อําเภอไทรโยค  
11. แยกทองผาภูมิ  ตําบลท่าขนุน  อําเภอทองผาภูมิ 
12. แยกท่านํ้าต้ืน ตําบลแก่งเสี้ยน อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
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รปูภาพที่ 2.12 ป้ายไวนลิตดิตั้งประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 

 
  

 5.2)  จัดทําชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ประโยชน์ 
ณ ศูนย์เผยแพร่เรียนรู้ของกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี จํานวน 1 ชุด โดยกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะของชุดนิทรรศการ ดังตารางที่ 2.19 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.15    แสดงข้อกําหนด (TOR) จัดทําชดุนทิรรศการเคลื่อนที่ของกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี รายการข้อมูลความรู้เผยแพร่ 
และลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 

ขนาดของ 
วัสดุอุปกรณ์ 

จํานวน  
(ป้าย) 

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1  ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง 

ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุคงทนด้านในเป็นโครงเหล็ก/กรอบนอกเป็นอลูมิเนียมและ 

มีขาต้ังเป็นเหล็กมีหลอดไฟส่องสว่าง ถอดประกอบขนย้ายได้ง่าย 

 
วัสดุบรรจุข้อมูล  
ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร 
ความสูงรวมขาต้ัง 1.90 เมตร 

 
1 

1.2  ป่าพ้ืนบ้าน - อาหารชุมชน (Food Bank) 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุคงทนด้านในเป็นโครงเหล็ก/กรอบนอก 
เป็นอลูมิเนียมและมีขาต้ังเป็นเหล็กมีหลอดไฟส่องสว่าง ถอด

ประกอบขนย้ายได้ง่าย 

วัสดุบรรจุข้อมูล  
ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร 
ความสูงรวมขาต้ัง 1.90 เมตร 

1 

1.3  ฝายชะลอการไหลของน้ํา (Check Dam)  
(อธิบายความรู้ฝาย ต้นน้ํา และแบบของฝายชะลอการไหล   
ของนํ้า) 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุคงทนด้านในเป็นโครงเหล็ก/กรอบนอกเป็นอลูมิเนียมและ 

มีขาต้ังเป็นเหล็กมีหลอดไฟส่องสว่าง ถอดประกอบขนย้ายได้ง่าย 

วัสดุบรรจุข้อมูล  
ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร 
ความสูงรวมขาต้ัง 1.90 เมตร 

2 

2. ด้านทรัพยากรนํ้า 
2.1  “7 น้ําของพระเจ้าอยู่หัว” 

ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝน พร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วน

ได้ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก 

 
ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร  

 
1 
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ท่ี รายการข้อมูลความรู้เผยแพร่ 
และลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 

ขนาดของ 
วัสดุอุปกรณ์ 

จํานวน  
(ป้าย) 

2.2  น้ํา (คุณภาพน้ํา) 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝน พร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วน

ได้ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก 

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร
(ข้อมูลต่อเนื่องกัน) 

2 

2.3  การตรวจวัดคุณภาพน้ําทางชีวภาพ 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก  

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 
(ข้อมูลต่อเนื่องกัน) 

2 

2.4  แนวทางการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ังพร้อมกระเป๋ากันกระแทก 

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 
 
 

1 

2.5  หลักการทํางานของบ่อดักไขมันและแบบบ่อดักไขมันอย่างง่าย 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก 

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 1 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1  ภาวะโลกร้อน 

- สาเหตุ   
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุคงทนด้านในเป็นโครงเหล็ก/กรอบนอกเป็นอลูมิเนียมและ 

มีขาต้ังเป็นเหล็กมีหลอดไฟส่องสว่าง ถอดประกอบขนย้ายได้ง่าย 

 
 
วัสดุบรรจุข้อมูล  
ขนาด 1.20 X 1.20 ม.  
ความสูงรวมขาต้ัง 1.90 ม. 

 
 

1 
 

- ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุคงทนด้านในเป็นโครงเหล็ก/กรอบนอกเป็นอลูมิเนียมและ 

มีขาต้ังเป็นเหล็กมีหลอดไฟส่องสว่าง ถอดประกอบขนย้ายได้ง่าย 

วัสดุบรรจุข้อมูล  
ขนาด 1.20 X 1.20 ม.  
ความสูงรวมขาต้ัง 1.90 ม. 

1 

- ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุคงทนด้านในเป็นโครงเหล็ก/กรอบนอกเป็นอลูมิเนียมและมี

ขาต้ังเป็นเหล็กมีหลอดไฟส่องสว่าง ถอดประกอบขนย้ายได้ง่าย 

วัสดุบรรจุข้อมูล  
ขนาด 1.20 X 1.20 ม.  
ความสูงรวมขาต้ัง 1.90 ม. 

2 

3.2  คัดแยกขยะ (แก้ว, กระดาษ, พลาสติก, โลหะ/อโลหะ) 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก 

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 
(ข้อมูลต่อเนื่องกัน) 

6 

3.3  ลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก 

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 
(ข้อมูลต่อเนื่องกัน) 

2 

3.4  การจัดการขยะชุมชน 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก  

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 
(ข้อมูลต่อเนื่องกัน) 

2 
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ท่ี รายการข้อมูลความรู้เผยแพร่ 
และลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 

ขนาดของ 
วัสดุอุปกรณ์ 

จํานวน  
(ป้าย) 

3.5  การจัดทําปุ๋ยจากขยะย่อยสลายได้ 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋า 
กันกระแทก 

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 
(ข้อมูลต่อเนื่องกัน) 

4 

3.6  ขยะ Reduce , Reuse และ Recycle 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก 

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 
(ข้อมูลต่อเนื่องกัน) 

2 

3.7  ประเภทของขยะมูลฝอย 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก 

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 
(ข้อมูลต่อเนื่องกัน) 

2 

3.8  สารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน POPs = Persistent Organic  
Pollutants รวม 12 ชนิด โดยมีความหมาย/ผลกระทบและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการลดมลพิษ 
ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุผ้าพีพีโฟโต้ ทนแดดและทนฝนพร้อมชุดอุปกรณ์เก็บม้วนได้

ง่ายต่อการติดต้ัง พร้อมกระเป๋ากันกระแทก 

ขนาด 80 X 200 เซนติเมตร 
(ข้อมูลต่อเนื่องกัน) 

2 

รวม 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

รปูภาพที่ 2.13 ชุดนทิรรศการเคลื่อนทีด่้านการส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมของกลุม่งานสิ่งแวดลอ้ม 
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รปูภาพที่ 2.13 (ต่อ) ชดุนทิรรศการเคลือ่นทีด่้านการส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มงานสิง่แวดล้อม 
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รปูภาพที่ 2.13 (ต่อ) ชดุนทิรรศการเคลือ่นทีด่้านการส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มงานสิง่แวดล้อม 
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 5.3)  จัดทําชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์  
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 45 แห่ง ที่มี พ้ืนที่ ติดลํานํ้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง รวมถึง  
ศูนย์เผยแพร่เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 4 แห่ง รวม 49 ชุดๆ ละ 3 ป้าย รวมท้ังสิ้น 147 ป้าย เพ่ือส่งมอบ
หน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์เผยแพร่ ประกอบด้วย อปท. ดังน้ี 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบล เกาะสําโรง 24. องค์การบริหารส่วนตําบลพงตึก 
 2. องค์การบริหารส่วนตําบลวังด้ง 25. องค์การบริหารส่วนตําบลแสนตอ 
 3. องค์การบริหารสว่นตําบลท่ามะขาม 26. องค์การบริหารส่วนตําบลดอนขม้ิน 
 4. องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 27. องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโยค 
 5. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า 28. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 
 6. องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 29. องค์การบริหารส่วนตําบลศรีมงคล 
 7. องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะเดา 30. องค์การบริหารส่วนตําบลสิงห ์
 8. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 31. องค์การบริหารส่วนตําบลวังกระแจะ 
 9. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้า 32. องค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม 
 10. องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งเสี้ยน 33. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าขนุน 
 11. องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 34. องค์การบริหารส่วนตําบลสหกรณ์นิคม 
 12. องค์การบริหารส่วนตําบลวังขนาย 35. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเขย่ง 
 13. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 36. องค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 
 14. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะคร้อ 37. องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล 
 15. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง 38. องค์การบริหารส่วนตําบลล่ินถิ่น 
 16. องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงชุม 39. องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระดาน 
 17. องค์การบริหารส่วนตําบลวังศาลา 40. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กระบุง 
 18. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่ 41. องค์การบริหารส่วนตําบลแมแ่ฉลบ 
 19. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าล้อ 42. องค์การบริหารส่วนตําบลนาสวน 
 20. องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะกา 43. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านมะขามเต้ีย 
 21. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 44. องค์การบริหารส่วนตําบลจระเข้เผือก 
 22. องค์การบริหารส่วนตําบลพระแท่น 45. องค์การบริหารส่วนตําบลกลอนโด 
 23. องค์การบริหารส่วนตําบลหวายเหนียว 
และศูนย์เรียนรู้ฯ 4 แห่ง คือ  

1. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ (ท่ามะขาม) อ.เมืองกาญจนบุรี หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

2. ศูนย์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ที ่4 ต.บ้องต้ี  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 
3. ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่อนุรักษ์ป่าพ้ืนบ้านลุ่มนํ้าแม่กลอง หมู่ที่ 6 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค   

จ.กาญจนบุรี 
4. ศูนย์เรียนรู้เกษตรบ้านยาง หมู่ 4 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุร ี จ.กาญจนบุร ี
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โดยมีคณุลกัษณะของชดุนทิรรศการเคลื่อนทีด่้านสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1. ป้ายเผยแพร่ขอ้มูลเป็นไม้อัดชนิดกันนํ้า หนา 6 มลิลิเมตร  โดยเป็นเหล็กกล่องขนาด 1 x 1 น้ิว 

กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร 
2. ข้อมูลเผยแพร่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพประกอบเป็นไวนิลติดบนแผ่นไม้อัดตามข้อ 1 และ

ใช้วัสดุไม้ทํากรอบล้อมรอบให้มั่นคงสวยงาม (มีข้อมูลด้านเดียว) 
3. มีขาต้ังเป็นเหล็กติดกับโครงป้ายข้อมูลความสูง รวม  2  เมตร 
4. พร้อมส่งมอบให้หน่วยงานในพ้ืนที่ให้เรียบรอ้ย 
5. ข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย 

5.1 สาเหตุ/ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและวิธีง่ายๆ ช่วยลดโลกร้อน 1 ป้าย 
5.2 การลดขยะด้วยหลัก 3 ประการ (3R), การท้ิงขยะให้ถูกที่ถูกถังกับชนิดขยะและ

ระยะเวลาย่อยสลาย, ลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน 1 ป้าย 
5.3 คุณภาพนํ้า (นํ้าเสีย/ภาวะมลพิษทางนํ้า/แหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้า/นํ้าเสียชุมชน/

ผลกระทบมลพิษทางนํ้า) แนวทางการจัดการนํ้าเสียชุมชน และการกําจัดนํ้ามันและไขมันโดยใช้บ่อดักไขมัน
พร้อมตัวอย่างรูปแบบหลักการทํางาน  1  ป้าย 
 
รปูภาพที่ 2.14 ชุดนทิรรศการเคลื่อนทีด่้านส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 5.4)  ผลิตโปสเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ใช้เผยแพรแ่จกจ่าย หน่วยงาน/
ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จํานวน 5,000 แผน่ 
 

รปูภาพที่ 2.15 โปสเตอร์รณรงคป์ระชาสัมพันธ์โครงการ 
 

 
 

 5.5)  ผลิตเสื้อรณรงค์อนุรักษ์ลุ่มนํ้าแม่กลอง ใช้เผยแพร่แจกจ่ายผู้เข้าร่วมสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการ จํานวน 500 ตัว 
 

รปูภาพที่ 2.16 เสื้อรณรงคอ์นุรักษล์ุ่มน้ําแม่กลอง 
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 5.6)  ผลิตคู่มือการปรับปรุงคุณภาพนํ้า ใช้เผยแพร่แจกจ่ายผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการ จํานวน 2,500 เลม่ 
 

รปูภาพที่ 2.17 คู่มือการปรบัปรุงคณุภาพน้ํา 
 

 
 

 5.7)  สนับสนุนหน่วยงานเก็บข้อมูล/ผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ หรือ
โทรทัศน์ โดยได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  แต่งต้ังผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการร่วมดําเนินงานโครงการและสนับสนุนงบประมาณ ร่วมรวบรวม
ข้อมูลผลิตสื่อจัดทําข่าวเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยสรุปผลการดําเนินงาน  ดังตาราง
ที่ 2.20 ดังน้ี    
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ตารางที่ 2.16  แสดงการผลิตสื่อและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์โครงการทางวทิยุ/โทรทศัน ์
 

ท่ี รายการ เรื่อง วันท่ีออกอากาศ ผู้ร่วมสนทนา/สัมภาษณ์ 
1. รายการรอบภูมิภาค

ความยาว 25 นาที
ออกอากาศ 
ช่วงเวลา 
15.00 - 15.30 น. 

การเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการ
บังคับใช้กฎหมาย 

1 สิงหาคม 2554   
 

1. ดร.วงศ์ศักด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์ 
   อธิบดีกรมการปกครอง 
2. นายณฐพลษ์  วิเชียรเพริศ 
    ผู้ว่าราชการจงัหวัดกาญจนบุรี 

ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติบ้านท่า
มะขาม 

9 กันยายน 2554 นางทิวาพร  ศรีวรกุล 
ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
ท่ามะขาม 

ท้องถ่ินกับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

23 กันยายน 2554 1. นายณฐพลษ์  วิเชียรเพริศ 
    ผู้ว่าราชการจงัหวัดกาญจนบุรี 
2. นายผิน  เจนวัฒนาวิทย์ 
    นายกเทศมนตรีตําบลลูกแก  

ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26 กรกฎาคม 2554 นายณฐพลษ์  วิเชียรเพริศ 
ผู้ว่าราชการจงัหวัดกาญจนบุรี 
 

2. ร่วมสนทนาในรายการ 
Thailand Early News 
25 นาที  
จํานวน 3 ตอน 
ช่วงเวลา  
08.25 - 09.00 น. 

โครงการเดิน-ว่ิง เพ่ือ
สุขภาพ 

6 พฤษภาคม 2554 นายพีรวัส เมฆิน 
หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 

การจัดการคุณภาพนํ้า
ชุมชน 

21 กรกฎาคม 2554 นายพีรวัส เมฆิน 
หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 

การประกวดชุมชน
ริมน้ําลุ่มน้ําแม่กลอง 

22 กันยายน 2554 นายพีรวัส เมฆิน 
หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 

3. สารคดีเชิงข่าว  
ความยาว 5 นาที 
จํานวน 4 ตอน
ออกอากาศในรายการ 
Thailand Early News 
ช่วงเวลา  
08.00 - 09.00 น. 

ชุมชนบ้านลิ้นช้าง 8 พฤศจิกายน 2554 หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
และคณะ 

ชุมชนท่ามะกา 9 พฤศจิกายน 2554 หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
และคณะ 

ชุมชนบ้านเขาน้อย 10 พฤศจิกายน 2554 หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
และคณะ 

ชุมชนท่าน้ําชุกโดน 11 พฤศจิกายน 2554 หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
และคณะ 

4. สกู๊ปข่าว ความยาว  
5 นาที  จํานวน 7 ตอน 
ออกอากาศในรายการ  
Thailand Early News  
ช่วงเวลา  
08.00 - 09.00 น. 

จากผักตบชวา 
มาเป็นเงิน 

6 กันยายน 2554 นางทิวาพร  ศรีวรกุล 
ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
ท่ามะขาม 

สภาวะแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 

9 กันยายน 2554 นายณฐพลษ์  วิเชียรเพริศ 
ผู้ว่าราชการจงัหวัดกาญจนบุรี 

เห็ดจากภูมิปัญญา 12 กันยายน 2554 นางทิวาพร  ศรีวรกุล 
ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
ท่ามะขาม 

เกษตรกรไร้สารพิษ 16 กันยายน 2554 นางทิวาพร  ศรีวรกุล 
ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
ท่ามะขาม 
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ท่ี รายการ เรื่อง วันท่ีออกอากาศ ผู้ร่วมสนทนา/สัมภาษณ์ 
ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติท่ามะขาม 

19 กันยายน 2554 นางทิวาพร  ศรีวรกุล 
ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
ท่ามะขาม 

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(10 นาที) 

23 กันยายน 2554 1.นายพีรวัส เมฆิน 
หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
2. นายวิโรจ์  พรหมอ่อน 
ประธาน ทสม.กาญจนบุรี 
3. ผู้เข้าร่วมอบรม  

4.7 แหล่งกําเนิด
มลพิษ (10 นาที) 

26 กันยายน 2554 1.นายพีรวัส เมฆิน 
   หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
2. นายสมศักด์ิ  พลายมาต 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
3. นายสุทนัน  ต้ังกอบลาภ 
ผู้ใหญ่บ้าน ต.ปากแพรก 
4. นายณัฐภณ  กฐินหอม 
ประธานศูนย์แพทย์แผนไทย  
จ.กาญจนบุรี     

5. รายการกล้าฝัน กล้าทํา 
ความยาว 25 นาที 
จํานวน 3 ตอน  
ออกอากาศช่วงเวลา  
15.30 - 16.00 น. 

ค่ายเยาวชนรักษ์        
สิ่งแวดล้อม 

ในเดือนสิงหาคม 2554 นายพีรวัส เมฆิน 
หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
และคณะ 

  อบรมให้ความรู้ใน
เร่ือง แหล่งกําเนิด
มลพิษและการลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม 

ในเดือน กันยายน 2554 นายพีรวัส เมฆิน 
หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
และคณะ 

  อบรมให้ความรู้ใน
เร่ือง การตรวจสอบ
เฝ้าระวังป้องกันมลพิษ
และการบังคับใช้
กฎหมาย 

ในเดือน กันยายน 2554 นายพีรวัส เมฆิน 
หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
และคณะ 
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รปูภาพที่ 2.18 การผลติสื่อและร่วมรายการประชาสัมพนัธท์างวิทยุโทรทศัน ์
 

   
 

   
 

   
 
 กิจกรรมที่ 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งน้ํา 
 ๑) จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ในระดับท้องถิ่น จํานวน ๑ ครั้ง รวม 1 วัน 120 คน 
 ผลการดําเนินงาน  จัดเวทีเสวนาฯ ในวันที่  26 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องคอนเวนช่ัน โรงแรมราชศุภมิตร ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกสรรหาปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม และเชิญปราชญ์
ท้องถิ่น 7 คน นําเสนอความรู้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสํารวจปราชญ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือประสานคัดเลือกผู้รู้นําไปสู่การจัดเตรียมข้อมูลทําเนียบ 
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องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตเป็นรูปเล่มไปประโยชน์เผยแพร่ในกิจกรรมผลิตสื่อองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จํานวน 2,500 เล่ม ต่อไป 
 
กําหนดการดาํเนนิงานการจัดเวทีเสวนในวันที่  26  กรกฎาคม 2554 ดังนี ้

เวลา  08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาฯ 
 09.00 - 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 
 09.30 - 09.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 09.45 - 12.00 น. จัดเวทีเสวนาฯ วิทยากรดําเนินรายการนําเสนอความรู้  
  โดยมีผู้มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันนําเสนอ 
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.30 น. จัดเวทีเสวนาฯ วิทยากรดําเนินรายการนําเสนอความรู้  
  โดยมีผู้มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 
 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 14.45 - 16.00 น. จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวคิด/สรุปรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

แต่ละสาขา เพ่ือเตรียมข้อมูลใช้เป็นประโยชน์ในการจัดทํารูปเล่ม
เผยแพร ่

 16.00 - 16.30 น. สรุป/ประเมินผล และปิดเวทีเสวนาฯ 
 

 สรปุผลการประเมินความพงึพอใจ ดงันี ้
 มีข้อมูลความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่น ร่วมกันนําเสนอและรวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๒๐ คน คิดเป็นระดับ
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (มากและมากท่ีสุด) รวม 90.83 เปอร์เซ็นต์  แยกระดับความพึงพอใจ 
ดังน้ี 
 มากที่สุด  59 คะแนน คิดเป็น 49.17 เปอร์เซ็นต์ 
 มาก 50 คะแนน คิดเป็น 41.67 เปอร์เซ็นต์ 
 ปานกลาง 10 คะแนน คิดเป็น 5.00 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อย   1 คะแนน คิดเป็น   0.50 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อยที่สุด    - คะแนน คิดเป็น      - เปอร์เซ็นต์ 
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รปูภาพที่ 2.19  การเสวนา สรรหาองคค์วามรู้ภูมิปญัญาท้องถ่ินดา้นการจัดการทรพัยากร 
  และสิ่งแวดลอ้ม เกษตรอินทรย์ี เกษตรปลอดสารพษิ ฯลฯ ในระดบัทอ้งถ่ิน 

 

    

 

     
 

 

    
 
 

 
 

นายพีรวัส  เมฆิน 
หัวหนา้กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม  

กล่าวรายงาน 

นายณฐพลษ์  วิเชียรเพริศ 
ผู้ว่าราชการจังหวดักาญจนบุร ี

ประธานเปิดเวทีเสวนา 
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 ๒)  สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา เช่น ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น จํานวน 5 แห่ง ดังน้ี 
 2.1)  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์, ฐานเรียนรู้ และตกแต่งภูมิทัศน์ 
 

รปูภาพที่ 2.20 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาตทิา่มะขาม 
 

    
    
 2.2)  ศูนย์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 4 ตําบลบ้องต้ี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์, ฐานเรียนรู้ต่างๆ และตกแต่งภูมิทัศน์ พร้อมทั้งสนับสนุนโต๊ะเอนกประสงค์ 
ขนาด 24 x 72 น้ิว รวม 30 ตัว เก้าอ้ีพลาสติก รวม 150 ตัว 
 

รปูภาพที่ 2.21 ศูนย์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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 2.3)  ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่อนุรักษ์ป่าพ้ืนบ้านลุ่มนํ้าแม่กลอง หมู่ที่ 6 ตําบลลุ่มสุ่ม 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยซ่อมแซมร้ัว ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย  
และตกแต่งภูมิทัศน์ เน้ือที่  26  ไร่ 
 

รปูภาพที่ 2.22 ศูนย์ส่งเสรมิและเผยแพร่อนุรักษป์า่พืน้บา้นลุ่มน้าํแม่กลอง 
 

    
 
 2.4)  ศูนย์เผยแพร่เรียนรู้การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาคารกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี (อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรีหลังเก่า โดย อบจ.กาญจนบุรี  ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว) ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  ตรงข้ามอาคารสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  
เลขที่ 268  ถ.แสงชูโต ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยซ่อมแซมปรับปรุงทาสีอาคารประตู
หน้าต่างห้องเรียนรู้ ห้องนํ้า และพ้ืนอาคารสํานักงาน 1 หลัง 
 

รปูภาพที่ 2.23 ศูนย์เผยแพร่เรียนรูก้ารจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
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 2.5) ศูนย์เรียนรู้เกษตรบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ตกแต่งบริเวณพ้ืนที่และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น ซึ่งเป็น
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรทําการเกษตรโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ต่างมีประสิทธิภาพ 
 

รปูภาพที่ 2.24 ศูนย์เรียนรูเ้กษตรบา้นยาง 
 

    
 

 ๓) จัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนและทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ ระบบ  รวม 
2,500 เล่ม มีวิธีดําเนินการ ดังน้ี 
 ข้อกําหนดงาน (TOR) 

1.1 ประสานงานร่วมกับกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี เพ่ือสนับสนุน 
การประสานปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีองค์ความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หลากหลายทั่วถึงและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จัดทําทําเนียบ
ฐานข้อมูลและผลิตหนังสือทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อไป 

1.2 ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมจัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ 
ในระดับท้องถิ่น 1 ครั้ง รวม 1 วัน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราชศุภมิตร ต.ท่ามะขาม  
อ.เมืองกาญจนบุรี ช่วยในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน ถ่ายภาพ/บันทึก
เทปรับฟังและรวบรวมข้อมูลการนําเสนอข้อมูลของวิทยากรและผู้ร่วมบรรยาย รวมถึงการประสานงานและ
แสวงหาการวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในการจัดเวทีเสวนาฯ และนอกกิจกรรมเวทีเสวนฯ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่สนับสนุนการจัดการต้ังแต่ต้นนํ้า จัดการคุณภาพนํ้า และมลพิษอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าแม่กลอง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดทําทําเนียบองค์ความรู้ฯ และการผลิตหนังสือทําเนียบ
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรูปเล่ม จํานวน 2,500 เล่ม 

1.3 ผลิตหนังสือทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรูปเล่ม จํานวน 2,500 เล่ม  
อย่างน้อยขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 21 ซม. (ครึ่งกระดาษ A4) ปกหน้าหลังเป็นปกแข็งภาพสี อย่างน้อย 
100 หน้า เน้ือหาและภาพแสดงตัวอย่างต่าง ๆ เป็นภาพสี กระดาษมีคุณภาพดี โดยรูปแบบรายละเอียด 
ตามแนวทางการจัดทําข้อมูลการนําเสนอที่มีมาตรฐานทั่วไป โดยมีข้อมูลปราชญ์ผู้รู้สรุป ดังตารางที่ 2.8 และ
ตางรางที่ 2.21 ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.17  แสดงข้อมูลสรุปรูปเล่มภูมิปัญญาท้องถ่ินตามโครงการ  
 

เรื่อง 
จํานวน 
(หน้า) 

การจัดทําระบบข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี  
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 ขอบเขตการดําเนินงาน 2 
 วิธีการศึกษา 1 
 ผลการดําเนินงาน 1 
สรุปผลการรวบรวมผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรี 3 
1. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

1.1 นายสําเภา  ใจผ่องใส  บ้านประหยัดพลังงาน 5 
1.2 นางสายันต์  ธนานันท์  การจัดการสิ่งแวดล้อมครัวเรือนครบวงจร 4 
1.3 นายยุทธการ  มากพันธ์ุ  พลังงานทดแทน 9 
1.4 นายประยงค์  แก้วประดิษฐ์  การจัดการป่าชุมชน 9 
1.5 นายบุญมา  พันธ์ุแสน  การจัดการป่าชุมชน 7 

2. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเกษตรกรรม 1 
 2.1  นางทิวาพร  ศรีวรกุล   การเกษตรผสมผสาน 9 
 2.2  นายดิเรก  เจริญวงษ์ศา  การทํานาข้าวด้วยเกษตรอินทรีย์ 6 
 2.3  นายมนัส  ประชากุล  การเลี้ยงผึ้งพันธ์ุ 6 
3. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการแพทย์แผนไทย 1 

3.1 นายณัฐภณ กฐินหอม  แพทย์แผนไทย 10 
3.2 นายชูชัย  ใบสะอาด  การใช้สมุนไพรรักษาโรคและการยืดเหยียด 7 
3.3 นายสมเกียรติ  คุณยเลขา   การใช้สมุนไพรรักษาโรค 8 

4. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1 
4.1 นางจุรีพร  เจริญสมบัติ  การผลิตดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ 5 
4.2 พ.ท.สมภพ  สุนทรวิจิตร  การเลี้ยงแพะนมครบวงจร 3 
4.3 นางกาญจนา  คูหากาญจน์   ชาเขียวใบหม่อน 5 
4.4 นางสุนัน  บุณยปรีดี   ตอไม้ประดิษฐ์บ้านหนองประจัน 3 
4.5 นางสมหมาย  แก้วประดิษฐ์  การข้าวเกรียบสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 5 
4.6 นางอาภรณ์  สุขีธรรม   การสานเปลไม้ไผ่ 4 
4.7 นายพรเลิศ  เลี่ยนเครือ  น้ําตาลมะพร้าวน้ําหอม 6 
4.8 นายพสิษฐ์  เต่งภาวดี   การทําไส้กรอกสมุนไพร 6 

5. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านปรัชญา  ศาสนา  ประเพณี 1 
 นางสมพร  ปานโต  พิธีกรรมทําขวัญข้าว 6 

รวมทั้งสิ้น 132 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 

 
ตารางที่ 2.18  แสดงผลการรวบรวมผู้รูภู้มิปญัญาท้องถ่ินดา้นตา่งๆ ตามโครงการ 
 

1. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ 

รายละเอียด 
ภูมิปัญญา 

1 ดร.สําเภา  ใจผ่องใส 102 ซ.ประชาร่วมใจ 2  ม.
2  ต.ปากแพรก  
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

08-6884-8800 บ้านประหยัดพลังงาน 

2 นางสายันต์  ธนานันท์ 108 ม.2 ต.ท่ามะขาม 
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

08-9436-5570 
0-3451-4359 

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ครัวเรือน 

3 นายยุทธการ  มากพันธ์ุ 89  ม.5 ต.ลาดหญ้า 
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

08-6336-1985 
08-6311-1477 

พลังงานทดแทน 

4 นายประยงค์  แก้วประดิษฐ์ 49 ม.2 ต.หนองโรง    
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

08-9836-7223 การจัดการป่าชุมชน 

5 นายบุญมา  พันธ์ุแสน 6  ม.8  ต.ท่าเสา 
อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 

08-9918-2769 การจัดการป่าชุมชน 

 
2. ด้านเกษตรกรรม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ 

รายละเอียด 
ภูมิปัญญา 

1 นางทิวาพร  ศรีวรกุล 213 ม.2  ซ.พัฒนา 1 
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี 

08-1857-2500 
0-3462-4281 

การเกษตรผสมผสาน 

2 นายดิเรก  เจริญวงษ์ศา 103/8 บ้านยาง ม.4   
ต.ท่ามะขาม  อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี   

08-5290-9092 ทํานาข้าวด้วยเกษตร
อินทรีย์ 

3 นายมนัส  ประชากุล 21/2 ม.1 ต.แก่งเสี้ยน 
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

08-7082-9644 การเลี้ยงผึ้งพันธ์ุ 

 
3. ด้านการแพทย์แผนไทย 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ 

รายละเอียด 
ภูมิปัญญา 

1 นายณัฐภณ กฐินหอม 522  ต.บ้านเหนือ  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

08-3317-6368 
0-3451-4559 

แพทย์แผนไทย 

2 นายชูชัย  ใบสะอาด 846/7 ซ.เทศบาล 15 
ชุมชนโรงเจ  ต.ท่าม่วง   
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

08-1629-2300 ใช้สมุนไพรรักษาโรค
และการยืดเหยียด 

3 นายสมเกียรติ  คุณยเลขา 67/1 ม.7 ต.ท่าเสา 
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

08-6017-8748 ใช้สมุนไพรรักษาโรค 
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4. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ 

รายละเอียด 
ภูมิปัญญา 

1 นางจุรีพร  เจริญสมบัติ 99/10 ม.4  
ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี 

08-1820-7550 ผลิตดอกไม้แห้ง 
จากธรรมชาติ 

2 พ.ท.สมภพ  สุนทรวิจิตร 72/19 ม.2  ต.ท่าล้อ 
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 

08-1381-3842 การเลี้ยงแพะนม 
ครบวงจร 

3 นางกาญจนา  คหูากาญจน์ 83 ม.7  ต.เกาะสําโรง  
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

08-1944-5839 
0-3456-4101-2 

ชาเขียวใบหม่อน 

4 นางสุนัน  บุณยปรีดี 204/2 ม.1  
หนองประจัน  
ต.หนองโรง อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุรี 

08-9916-9317 ตอไม้กะลาตาลประดิษฐ์ 

5 นางสมหมาย  แก้วประดิษฐ์ 49 ม.2 ต.หนองโรง  
อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุรี 

08-9836-7223 ข้าวเกรียบสมุนไพร 
เพ่ือสุขภาพ 

6 นางอาภรณ์  สุขีธรรม 49/1 ม.2 ต.หนองโรง  
อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุรี 

08-4569-6082 สานเปลไม้ไผ่ 

7 นายพรเลิศ  เลี่ยนเครือ 55 ม.3  ต.ทุ่งทอง   
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 

08-1856-5302 
 

น้ําตาลมะพร้าวน้ําหอม 

8 นายพสิษฐ์  เต่งภาวดี 54 ม.2 ต.พงตึก 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

08-1837-1970 ไส้กรอกสมุนไพร 

 
5. ด้านปรัชญา  ศาสนา  ประเพณี 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ 

รายละเอียด 
ภูมิปัญญา 

1 นางสมพร  ปานโต 
 

3/2 หมู่ 1  
บ้านหนองกระจันทร์   
ต.หนองโรง อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุรี 

08-1943-2618 
0-3463-0045 

พิธีกรรมทําขวัญข้าว 
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รปูภาพที่ 2.25 หนังสือทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 

      
 

 4) จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา 5 สาขา ประกอบด้วย 
4.1)  คู่มือการจัดทําปุ๋ยหมักจากผกัตบชวา/วัชพืช  จํานวน 2,000 ชุด 
4.2) คู่มือการจัดทําปุ๋ยนํ้าชีวภาพ     จํานวน 2,000 ชุด 
4.3) คู่มือการจัดทําแก๊สชีวภาพ     จํานวน 2,000 ชุด 
4.4) คู่มือการจัดทําเช้ือเห็ดจากผักตบชวา    จํานวน 2,000 ชุด 
4.5) คู่มือการใช้สมนุไพรในการเกษตร     จํานวน 2,000 ชุด 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการอบรมให้ความรู้เกษตรกรชุมชนริมนํ้าในกิจกรรมแปรรูปผักตบชวา/วัชพืช ในศูนย์สาธิต
การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาที่จัดต้ังขึ้นไว้ รวม 9 แห่ง และแจกจ่ายเผยแพร่ทั่วไป ในกิจกรรมเผยแพร่ 
องค์ความรู้รณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อมตามโครงการ 
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รปูภาพที่ 2.26 เอกสารเผยแพร่องคค์วามรู้ 
 

  คู่มือการจัดทําปุ๋ยหมักจากผักตบชวา/ วัชพืช                         คู่มือการทําปุ๋ยน้ําชีวภาพ 
 

                           
 
 

   คู่มือการจัดทําแก๊สชีวภาพ คู่มือการจัดทําเชื้อเห็ดจากผักตบชวา 
 

                                                

                         
 

คู่มือการใช้สมุนไพรในการเกษตร 
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 กิจกรรมที่ 3  การแก้ไขปรับปรุงคณุภาพน้าํในแม่น้าํและคูคลองสาขา 
 3.1)  จัดเวทีเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและต้ังเครือข่ายติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าระดับชุมชน จํานวน 10 ชุมชนๆ ละ 1 วันๆ ละ 50 คน รวม 500 คน 
 การดําเนินงานจัดการคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าแม่กลอง  คณะทํางานที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติการ 
ตามโครงการ ได้ประสานชุมชนที่อยู่ติดกับริมนํ้าแม่นํ้าแควน้อย แม่นํ้าแควใหญ่ และแม่นํ้าแม่กลอง และมี
ประชากรอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าจํานวนมากส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพนํ้าในลํานํ้า เพ่ือดําเนินงานจัดเวที
เสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  และต้ังเครือข่ายติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าระดับ
ชุมชน ประกอบด้วย 10 ชุมชนๆ ละ 1 วัน ตามตารางที่ 2.23 ดังน้ี  
 
ตารางที่ 2.19  แสดงผลการจัดเวทเีสวนาหาแนวทางแก้ไขปญัหาผักตบชวาและตัง้เครือขา่ยตดิตาม 
                    ตรวจสอบและเฝา้ระวังคณุภาพน้าํ   
 

วันท่ี สถานท่ี จํานวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 

18 มี.ค. 2554 บ้านลิ้นช้าง หมู่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 64 
19 มี.ค. 2554 ห้องประชุม อบต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี 70 
20 มี.ค. 2554 บ้านยาง หมู่ 4 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี 65 
21 มี.ค. 2554 ห้องประชุม อบต.เกาะสําโรง อ.เมืองกาญจนบุรี 75 
22 มี.ค. 2554 ศาลาเอนกประสงค์วัดท่าล้อ หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 62 
23 มี.ค. 2554 หมู่บ้านเขาแหลม หมู่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 60 
24 มี.ค. 2554 หมู่บ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ 12 ต.ปากแพรก  

อ.เมืองกาญจนบุรี 
67 

25 มี.ค. 2554 ห้องประชุม เทศบาลตําบลม่วงชุม อ.ท่าม่วง 56 
26 มี.ค. 2554 บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 51 
27 มี.ค. 2554 ศาลาประชาคมบ้านเขาน้อย ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง 51 

รวมทั้งสิ้น 621 
 
 สรปุผลการประเมินความพงึพอใจ ดงันี ้
 มีเครือข่ายประชาชนช่วยติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าระดับชุมชน 10 แห่ง 
จํานวน 500 คน คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (มากและมากที่สุด) รวม 85.11 
เปอร์เซ็นต์  แยกระดับความพึงพอใจ ดังน้ี 
 มากที่สุด  203 คะแนน คิดเป็น 39.26 เปอร์เซ็นต์ 
 มาก 237 คะแนน คิดเป็น 45.84 เปอร์เซ็นต์ 
 ปานกลาง 69 คะแนน คิดเป็น 13.35 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อย   6 คะแนน คิดเป็น   1.16 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อยที่สุด    - คะแนน คิดเป็น      - เปอร์เซ็นต์ 
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 3.2)  การจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย 
 3.2.1)  บริเวณคลองหนองแก หมู่ที ่4 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 3.2.2)  บริเวณริมฝั่งแม่นํ้าแควน้อย หมู่ที่ 1,2,3,4,6,8 ตําบลหนองหญ้า  
 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 3.2.3)  บริเวณริมฝั่งแม่นํ้าแควน้อย หมู่ที่ 1,2,3 และ 9 ต.เกาะสาํโรง  
 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 3.2.4)  บริเวณสองฝั่งแม่นํ้าแควใหญ ่และสองฝั่งคลองบ้านยาง หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก  
 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 3.2.5)  บริเวณริมฝั่งลาํนํ้าแม่กลอง หมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี  
 จ.กาญจนบุร ี

 3.2.6)  บริเวณริมฝั่งลาํนํ้าแม่กลองและรอบเกาะลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ 12  ต.ปากแพรก  
 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 3.2.7)  บริเวณริมฝั่งลาํนํ้าแม่กลอง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 3.2.8) บริเวณริมฝั่งลาํนํ้าแม่กลอง หมู่ที่ 1, 4 ต.ท่าม่วง  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 
 3.2.9) บริเวณริมฝั่งลาํนํ้าแม่กลอง หมู่ที่ 3, 5 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 3.2.10)  บริเวณริมฝั่งลาํนํ้าแม่กลอง หมู่ที่ 1, 2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

 
รปูภาพที่ 2.27 การจัดเกบ็ผักตบชวาและขนย้าย 
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 3.3)  จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา โดยมีคุณลักษณะเป็นโรงเรือนทําปุ๋ยหมัก  
ปุ๋ยชีวภาพ และสาธิตการเกษตรอินทรีย์ฯ ขนาด 3 เมตร x 12 เมตร ก้ันด้วยดิฐบล็อก ผนังสูง 1.50 เมตร 
แบ่งเป็น 5 ช่วง ๆ ละ 2 เมตร ด้านหน้าเปิด ห้องเก็บของ 1 ช่วง ก่อด้วยอิฐบล๊อคล้อมรอบมีประตูล๊อคกุญแจ
ได้ พ้ืนเป็นซีเมนต์ เสาปูน หลังคามุงกระเบ้ือง รวม 9 แห่ง ดังน้ี 
 3.3.1)  บ้านยางหมู่ที่ 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 3.3.2)  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 3.3.3)  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสําโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
 3.3.4)  ศูนย์สามสงฆ์ หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
 3.3.5)  บ้านเขาแหลม หมู่ที ่2 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
 3.3.6)  บ้านท่าล้อ หมูท่ี่ 2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี
 3.3.7)  บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี
 3.3.8)  บ้านม่วงชุม (ติดเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลม่วงชุม) หมูท่ี่ 4  ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง  
 จ.กาญจนบุร ี
 3.3.9)  ศูนย์เรียนรู้ตําบลเขาน้อย หมู่ที่ 2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุร ี
โดยขออนุญาตใช้ประโยชน์จากเจ้าของพ้ืนที่และยินยอมให้ชุมชนใช้ประโยชน์ศูนย์ที่จัดต้ังขึ้น รวมถึงมีการ 
จัดอบรมให้ความรู้ สาธิตการใช้ประโยชน์ผักตบชวาและวัชพืชในเกษตรอินทรีย์ต่อไป 
 

รปูภาพที่ 2.28 ศูนย์การใชป้ระโยชน์จากผักตบชวา 
 

    

 3.4)  ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา (การทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ, 
การทําเชื้อเห็ดจากผักตบชวา, การใช้สมุนไพรในการเกษตร และจัดทําแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้) 
โดยประสานชุมชนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ใช้ประโยชน์จากผักตบชาที่จัดตั้งขึ้น 
รวม 9 แห่งๆ ละ 30 คน ครั้งละ 1 วัน รวม 9 วัน ในพ้ืนที่ชุมชน ดังตารางที่ 2.24 ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.20  แสดงการถ่ายทอดความรูแ้ละสาธิตการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา 
 

ท่ี สถานท่ี 
จํานวน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(คน) 

หลักสูตรการให้ความรู้ 

1 บ้านลิน้ช้าง (ศนูย์สามสงฆ์)  หมู่ 1  
ต.ปากแพรก  อ.เมืองกาญจนบุรี 

45 1. วิชาการให้ความรู้และสาธิตการจัดทําปุ๋ยหมัก 
รวม 1 ชั่วโมง โดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ (ท่า
มะขาม) กาญจนบุรี 

2. วิชาการให้ความรู้และสาธิต การทําปุ๋ยน้ําชีวภาพ 
รวม 1.15 ชั่วโมง  โดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
(ท่ามะขาม) กาญจนบุรี 

3. วิชาการให้ความรู้และสาธิตทําเชื้อเห็ด รวม 1 
ชั่วโมง โดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ (ท่ามะขาม)
กาญจนบุรี 

4. วิชาการให้ความรู้และสาธิตใช้สมุนไพรใน
การเกษตร รวม 1 ชั่วโมง โดยศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ(ท่ามะขาม)กาญจนบุรี 

5. วิชาการให้ความรู้และสาธิตแก๊สชีวภาพ  
รวม 0.45 ชั่วโมง โดยคําแสด 

2 ห้องประชุม อบต.หนองหญา้  
อ.เมืองกาญจนบุรี 

32 

3 บ้านยาง หมู่ 4 ต.ท่ามะขาม  
อ.เมืองกาญจนบุรี 

38 

4 ห้องประชุม อบต.เกาะสําโรง  
อ.เมืองกาญจนบุรี 

46 

5 ศาลาเอนกประสงค์วัดท่าล้อ  
หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 

34 

6 หมู่บ้านเขาแหลม หมู่ 2  
ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 

33 

7 ห้องประชุมเทศบาลตําบลม่วงชุม อ.ท่าม่วง 36 
8 บ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 41 
9 ศาลาประชาคมบา้นเขาน้อย  

ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง 
35 

รวมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 340 
 
 สรปุผลการประเมินความพงึพอใจ ดงันี ้
 ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา มีการจัดเก็บผักตบชวา
และจัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา เช่น ศูนย์ทํานํ้าหมักจากผักตบชวา ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์ 
จากผักตบชวา หรือการเพาะเห็ดจากผักตบชวา  จํานวน ๙ แห่ง รวม ๒๗๐ คน คิดเป็นระดับความพึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (มากและมากที่สุด) รวม 88.34 เปอร์เซ็นต์  แยกระดับความพึงพอใจ ดังน้ี 
 มากที่สุด  139 คะแนน คิดเป็น 49.12 เปอร์เซ็นต์ 
 มาก 111 คะแนน คิดเป็น 39.22 เปอร์เซ็นต์ 
 ปานกลาง 26 คะแนน คิดเป็น 9.19 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อย   2 คะแนน คิดเป็น   0.71 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อยที่สุด   5 คะแนน คิดเป็น   1.77 เปอร์เซ็นต์ 
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รปูภาพที่ 2.29 การถ่ายทอดความรู้และสาธติการใชป้ระโยชน์จากผกัตบชวา  
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 3.5)  การติดต้ังถังดักไขมันครัวเรือน และติดต้ังถังรองรับสิ่งปฏิกูลในเรือแพ 
 3.5.1) ผลิตถังดักไขมันพร้อมสาธิตสนับสนุนการติดต้ัง จํานวน 500 ถัง โดยมีการจัด
ประชุมราษฎรชุมชนริมนํ้าสาธิตและแจกจ่ายถังดักไขมันผลักดันสนับสนุนการติดต้ังรวม 10 ชุมชนเป้าหมาย 

 
รปูภาพที่ 2.30 ถังดกัไขมันครัวเรือน 
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รปูภาพที่ 2.31 การจัดประชุมราษฎรชุมชนริมน้าํสาธติและแจกจ่ายถังดกัไขมัน 
 

   
 

 3.5.2) ผลิตถังรองรับสิ่งปฏิกูลในเรือแพ จํานวน 300 ถัง โดยมีการจัดกิจกรรมประชุม
ช้ีแจงให้ความรู้การติดต้ังถังรองรับสิ่งปฏิกูลเรือแพ และส่งมอบให้ผู้ประกอบการเรือแพนําไปติดต้ังเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่ลํานํ้าลดมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

รปูภาพที่ 2.32 ถังรองรับสิง่ปฏกิลูในเรือแพ 
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รปูภาพที่ 2.33 การประชุมชี้แจงใหค้วามรู้การตดิตั้งถังรองรบัสิ่งปฏกิลูเรือแพ 
 

          

  
   
 

         

 
 

 
 

 
 

 

นายพีรวัส  เมฆิน 
หัวหนา้กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม  

นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี

ประธานในพิธ ี

นายยุทธการ  มากพันธุ์ 
วิทยากรผู้ผลิตและบรรยายวิธีการติดตั้งและใช้ประโยชน์ 

 

ผู้ประกอบการเรอืแพ 
 

นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี

มอบถังรองรับสิ่งปฏิกูล 
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 กิจกรรมที่ 4   คลองสวยน้าํใส 
 4.1)  สํารวจและจัดเกบ็ข้อมูลแหลง่กาํเนดิมลพษิบรเิวณริมแม่น้ําและคคูลองสาขา 
 4.1.1)  สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหลง่กําเนิดมลพิษบริเวณริมแม่นํ้าและคูคลองสาขา 
 ดําเนินงานจ้างเหมาเอกชนสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าแม่กลอง โดยอาศัยระเบียบแนวทางเก่ียวกับแหล่งกําเนิด
มลพิษที่ กําหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติ  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ .2535 รวมถึง 
การประกอบกิจกรรมหรือชุมชนที่มีการปล่อยนํ้าเสียสู่ลํานํ้าโดยตรง ในพ้ืนที่ 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7 อําเภอ โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 ข้อกําหนดงาน (TOR) 

1) สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้า แม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ และ 
แม่กลอง ท้องที่ 7 อําเภอ และแม่นํ้าลําภาชี, ลําตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ติดริมแม่นํ้า และที่ไม่อยู่ติด 
ริมแม่นํ้าแต่มีการปล่อยนํ้าเสียเกิดผลกระทบสามารถไหลเช่ือมต่อตามลําคลองหรือระบบท่อลงสู่แม่นํ้าสายหลักได้ 

2) แหล่งมลพิษทางนํ้าที่ดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
- กลุ่มชุมชนริมนํ้า (ระบุที่ต้ัง,จํานวนครัวเรือน และลักษณะการปล่อยนํ้าเสียพร้อมภาพ) 
- โรงแรม อาคารชุด รีสอร์ท (ระบุที่ต้ัง,จํานวนห้อง/เน้ือที่และลักษณะการปล่อยนํ้าเสีย พร้อมภาพ) 
- โรงงานอุตสาหกรรม (ระบุที่ต้ัง,การประกอบกิจการและลักษณะการปล่อยนํ้าเสีย) 
- ฟาร์มปศุสัตว์ / โรงฆ่าสัตว์ (ระบุที่ต้ัง/ชนิด/จํานวนที่ดําเนินการและลักษณะการปล่อยนํ้า

เสียพร้อมภาพ) 
- กลุ่มเรือแพ (ระบุที่ต้ังกลุ่ม,จํานวนและลักษณะการปล่อยนํ้าเสียพร้อมภาพ) 
- ภัตตาคารหรือร้านอาหารท่ีปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าโดยตรง (ระบุที่ต้ัง, ช่ือ, จํานวนพ้ืนที่ต้ัง

และลักษณะการปล่อยนํ้าเสียพร้อมภาพ) 
- โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ระบุที่ต้ัง, ช่ือ, จํานวนพ้ืนที่ดําเนินการและลักษณะการ

ปล่อยนํ้าเสียพร้อมภาพ) 
- ตลาดชุมชนริมนํ้า (ระบุที่ต้ัง,ช่ือ,จํานวนครัวเรือนและลักษณะการปล่อยนํ้าเสียพร้อมภาพ) 
- บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือกระชังปลา (ระบุที่ต้ัง, ช่ือฟาร์ม, จํานวนบ่อ และลักษณะการเลี้ยง

หรือปล่อยของเสียสู่แหล่งนํ้าพร้อมภาพ) 
- บ่อบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน (ระบุที่ต้ัง, ช่ือและลักษณะการปล่อยนํ้าเสียพร้อมภาพ)  

3) นําข้อมูลจากการสํารวจแหล่งกําเนิดมลพิษมาวิเคราะห์จัดทํารูปแบบนําเสนอเป็นข้อมูล
สารสนเทศ (GIS) ให้ทราบถึงที่ ต้ังช่ือสถานประกอบการ/ชุมชน/ขนาด/ปริมาณตามคุณลักษณะของ
แหล่งกําเนิดมลพิษ  และผลกระทบ/สภาพการดําเนินการเกี่ยวกับนํ้าเสียที่เกิดขึ้นพร้อมภาพประกอบ 

- สามารถให้ทราบในแผนที่ภาพรวมหรือแผนภาพแยกส่วนเป็นของแต่ละพ้ืนที่ตําบล 
แจกจ่ายเป็นแผนภาพและ Digital  พร้อมภาพประกอบให้ทุกตําบลที่มีข้อมูลเก่ียวข้องอย่างน้อยตําบลละ 1 ชุด 
และภาพรวมทั้งจังหวัดให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 1 ชุด สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี รวมอย่างน้อย 5 ชุด โดย
สามารถ Update ปรับปรุงเพ่ิมเติมได้ 

- จัดทําการนําเสนอเป็นรูปเล่มโดยแยกเป็นหมวดหมู่ของแหล่งกําเนิดมลพิษของแม่นํ้า 
สายหลัก 5 สาย โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังน้ี 

(1) หน้าปก 
(2) คํานํา 
(3) สารบัญ 
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(4) สารบัญภาพ (แหล่งมลพิษละ 1 ภาพโดยออกแบบนําเสนอได้อย่างเหมาะสม) 
(5) รายละเอียดแหล่งมลพิษทางนํ้าสองฝั่งแม่นํ้าสายหลัก 5 สาย (แม่นํ้าแควน้อย, แม่นํ้า

แควใหญ่, แม่นํ้าแม่กลอง, แม่นํ้าลําภาชี และแม่นํ้าลําตะเพิน) ประกอบด้วย 
- สรุปข้อมูลเป็นตารางถึงพิกัด GPS ช่ือแหล่งกําเนิด/สถานประกอบการ/ชุมชนที่ต้ัง

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ขนาดปริมาณตามคุณลักษณะ ลักษณะการปล่อยนํ้าเสียโดยเรียงลําดับต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลาย
แม่นํ้าแต่ละสาย 

- จัดทําแผนที่หรือแผนภาพกําหนดจุดที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษให้เห็นภาพโดยรวม
อย่างชัดเจน (ขนาด A4 หรือ A3) บรรจุในรูปเล่มได้ ของแม่นํ้าแต่ละสายตามขนาดมาตราส่วนที่เห็นว่า
เหมาะสม 

- จัดพิมพ์เรียงลําดับต้ังแต่ต้นนํ้า 
- จัดพิมพ์ข้อมูลสรุปหมวดหมู่ของแหล่งกําเนิดมลพิษแต่ละชนิดของแม่นํ้าแต่ละสาย

ต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าให้ทราบอย่างชัดเจนโดยมีรายละเอียดเหมือนข้างต้น 
- จัดพิมพ์ข้อมูลสรุปหมวดหมู่ของแหล่งกําเนิดมลพิษแต่ละชนิดของแม่นํ้าภาพรวม

ต้ังแต่ แม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ แม่กลอง ลําภาชี และลําตะเพิน ตามลําดับ โดยมีการเรียงลําดับต้ังแต่ต้นนํ้าถึง
ปลายนํ้าเช่นเดิม 

(6) ภาคผนวก   
- มีข้อมูลการอธิบายถึงประเภทแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าที่จะต้องถูกควบคุม 

การปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรฐานคุณภาพนํ้าที่ต้องควบคุมที่
กําหนดไว้ 

- ข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการคุณภาพนํ้าที่เก่ียวข้อง 
- ข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

คุณภาพนํ้าที่เก่ียวข้อง 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 สรุปหมวดหมู่แหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา 
 การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าสองฝั่งแม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ และ 
แม่กลอง รวม 7 อําเภอ และแม่นํ้าลําภาชี ลําตะเพิน ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี สรุปหมวดหมู่ของแหล่งกําเนิด
มลพิษทางนํ้าของแม่นํ้าแต่ละสาย ได้ 13 ประเภท ได้แก่ 
  ประเภท 1 กลุ่มชุมชน   
  ประเภท 2.1 โรงแรม  
  ประเภท 2.2 อาคารชุด  
  ประเภท 2.3 รีสอร์ท  
  ประเภท 3 โรงงานอุตสาหกรรม  
  ประเภท 4 ฟาร์มปศุสัตว์/โรงฆ่าสัตว์ 
  ประเภท 5 กลุ่มเรือนแพ  
  ประเภท 6 ภัตตาคารหรือร้านอาหาร   
  ประเภท 7 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
  ประเภท 8 ตลาดชุมชน 
  ประเภท 9 บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือกระชังปลา 
  ประเภท 10 บ่อบําบัดนํ้าเสียชุมชน  
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 แม่น้ําแควน้อย 
 แม่นํ้าแควน้อย ไหลผ่านอําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอไทรโยค มีแหล่งกําเนิด
มลพิษทางนํ้าทั้งหมด 9 ประเภท จํานวน 74 แห่ง ซึ่งมีแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าประเภทรีสอร์ทมากที่สุด จํานวน 
47 แห่ง รองลงมาประเภทภัตตาคารหรือร้านอาหาร จํานวน 7 แห่ง แสดงดังตารางที่ 2.25 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.21  แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําแม่น้ําแควน้อย 
 

  
 แม่น้ําแควใหญ่ 
 แม่นํ้าแควใหญ่ ไหลผ่านอําเภอศรีสวัสด์ิ และอําเภอเมือง มีแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าทั้งหมด  
10 ประเภท จํานวน 64 แห่ง ซึ่งมีแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าประเภทบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือกระชังปลา มากที่สุด 
จํานวน 16 แห่ง รองลงมาประเภทกลุ่มเรือนแพ จํานวน 15 แห่ง แสดงดังตารางที่ 2.26 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.22   แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําแม่น้ําแควใหญ่ 
 

  

ลําดบั ประเภท แหลง่กาํเนดิมลพษิทางน้ํา จํานวน (แห่ง) 
1 1 กลุ่มชุมชนริมนํ้า 3 
2 2.1 โรงแรม 2 
3 2.3 รีสอร์ท 47 
4 4.1 ฟาร์มปศุสัตว์ 5 
5 5 กลุ่มเรือนแพ 6 
6 6 ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 7 
7 7 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 1 
8 8 ตลาดชุมชนริมนํ้า 1 
9 9 บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือกระชังปลา 2 

รวม 74 

ลําดบั ประเภท แหลง่กาํเนดิมลพษิทางน้ํา จํานวน (แห่ง) 
1 1 กลุ่มชุมชนริมนํ้า 4 
2 2.1 โรงแรม 2 
3 2.2 อาคารชุด 2 
4 2.3 รีสอร์ท 10 
5 3 โรงงานอุตสาหกรรม 1 
6 5 กลุ่มเรือนแพ 15 
7 6 ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 11 
8 8 ตลาดชุมชนริมนํ้า 2 
9 9 บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือกระชังปลา 16 

10 10 บ่อบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 1 
รวม 64 
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แม่น้ําแม่กลอง 
 แม่นํ้าแม่กลอง ไหลผ่านอําเภอท่าม่วง และอําเภอท่ามะกา มีแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าทั้งหมด 
10 ประเภท จํานวน 73 แห่ง ซึ่งมีแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด จํานวน  
17 แห่ง รองลงมาประเภทกลุ่มชุมชนริมนํ้า จํานวน 15 แห่ง ดังตารางที่ 2.27 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.23  แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําแม่น้ําแม่กลอง 
 

  
 แม่น้ําลําภาชี 
 แม่นํ้าลําภาชี ไหลผ่านอําเภอด่านมะขามเต้ีย มีแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าทั้งหมด 2 ประเภท 
จํานวน 3 แห่ง ซึ่งมีแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าประเภทกลุ่มชุมชนริมนํ้า มากที่สุด จํานวน 2 แห่ง และประเภทกลุ่ม
โรงแรม จํานวน 1 แห่ง ดังตารางที่ 2.28 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.24  แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําแม่น้ําลําภาชี 
 

 
 แม่น้ําลําตะเพิน 
 แม่นํ้าลําตะเพิน ไหลผ่านอําเภอหนองปรือ และอําเภอบ่อพลอย มีแหล่งกําเนิดมลพิษ ทางน้ํา
ทั้งหมด 2 ประเภท จํานวน 6 แห่ง ซึ่งมีแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้าประเภทกลุ่มชุมชนริมนํ้าและโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวนประเภทละ 3 แห่ง ดังตารางที่ 2.29 ดังน้ี 
 
 
 

ลําดบั ประเภท แหลง่กาํเนดิมลพษิทางน้ํา จํานวน (แห่ง) 
1 1 กลุ่มชุมชนริมนํ้า 15 
2 2.2 อาคารชุด 5 
3 2.3 รีสอร์ท 3 
4 3 โรงงานอุตสาหกรรม 17 
5 4.1 ฟาร์มปศุสัตว์ 3 
6 4.2 โรงฆ่าสัตว์ 1 
7 6 ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 6 
8 7 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 1 
9 8 ตลาดชุมชนริมนํ้า 14 

10 9 บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือกระชังปลา 8 
รวม 73 

ลําดบั ประเภท แหลง่กาํเนดิมลพษิทางน้ํา จํานวน (แห่ง) 
1 1 กลุ่มชุมชนริมนํ้า 2 
2 2.1 โรงแรม 1 

รวม 3 



154 

 

ตารางที่ 2.25  แสดงแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําแม่น้ําลําตะเพิน 
 

 
ตารางที่ 2.26 แสดงข้อมูลรูปเล่มการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา  
                   แม่น้ําแควน้อยแม่น้ําแควใหญ่ แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําลําภาชี และแม่น้ําลําตะเพิน  
                   ตามโครงการ  
 

เรื่อง จํานวน (หน้า)
บทที ่1 บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

1 
1.2 วัตถุประสงค์ 1 
1.3 พ้ืนที่การดําเนินกิจกรรม 1 
1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 2 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 

บทที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัการและวิธีการศกึษา 
2.1 ความหมายของมลพิษนํ้า 

 
1 

2.1.1 จําแนกประเภทของมลพิษทางนํ้า 1 
2.1.2 ลักษณะของน้ําเสีย 1 
2.1.3 สาเหตุการเกิดมลพิษทางนํ้า 1 
2.1.4 ลักษณะของภาวะมลพิษทางนํ้า 1 
2.1.5 แหล่งกําเนิดภาวะมลพิษทางนํ้า 7 
2.1.6 ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางนํ้า 1 

2.2 การวางแผนและวัตถุประสงค์ 1 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1 
2.4 แนวทางการดําเนินการศึกษา 1 

2.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 
2.4.2  วิธีการสังเกต 1 

2.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 1 
2.5.1 การสํารวจวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 1 
2.5.2 การจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 2 

2.6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 
2.7 แผนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ 1 
2.8 พ้ืนที่การดําเนินการสํารวจ 4 

 

ลําดบั ประเภท แหลง่กาํเนดิมลพษิทางน้ํา จํานวน (แห่ง) 
1 1 กลุ่มชุมชนริมนํ้า 3 
4 3 โรงงานอุตสาหกรรม 3 

รวม 6 
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เรื่อง จํานวน (หน้า)
 2.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ติดลํานํ้าแควน้อย แควใหญ่  

      และแม่กลอง  จังหวัดกาญจนบุร ี 1 

2.10  ลํานํ้าภาชี และลําตะเพิน 1 
2.11 ข้อมลูแหล่งกําเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทางน้ํา 1 

บทที ่3 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
3.1 ลักษณะทีต้ั่ง การปกครองและอาณาเขต 

 
3 

3.2 ลักษณะภูมิประเทศ 1 
3.3 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 1 

3.3.1 ฤดูกาล 1 
3.3.2 อุณหภูมิ 1 
3.3.3 ความช้ืนสัมพัทธ์ 1 
3.3.4 ความเร็วลม 1 
3.3.5 ปริมาณนํ้าฝน 3 

3.4 ทรัพยากรทางธรณีวิทยา 3 
3.5 การเกิดแผ่นดินไหว 4 
3.6 ทรัพยากรดิน 3 
3.7 ทรัพยากรนํ้า 1 

3.7.1 นํ้าผิวดิน 1 
3.7.2 นํ้าใต้ดิน/นํ้าบาดาล 2 
3.7.3 พ้ืนที่ลุม่แม่นํ้า 3 
3.7.4 คุณภาพนํ้าบริเวณลุ่มนํ้าแม่กลอง 13 

บทที ่4 การสํารวจข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และแนวทางการจัดทาํข้อมูล 
สารสนเทศภูมิศาสตร ์
4.1 การสํารวจและรวบรวมข้อมูล 

 
 

5 
4.2. แนวทางการจัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 1 

4.2.1 การรวบรวมข้อมูลและแผนที ่ 1 
4.2.2 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 1 
4.2.3 การออกแบบพจนานุกรมข้อมูล 1 
4.2.4 การนําเข้าข้อมูล 1 
4.2.5 การปรับปรุง เช่ือมโยง และประมวลผลข้อมูล 1 
4.2.6 การสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 
4.2.7 การผลติแผนที ่ 1 
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เรื่อง จํานวน (หน้า)
บทที ่5 

 
รายละเอียดแหล่งกําเนดิมลพษิทางน้ํา 
5.1 ข้อมลูแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้า 

 
1 

5.1.1 แม่นํ้าแควน้อย 25 
5.1.2 แม่นํ้าแควใหญ ่ 19 
5.1.3 แม่นํ้าแม่กลอง 22 
5.1.4 แม่นํ้าลาํภาชี 5 
5.1.5 แม่นํ้าลาํตะเพิน 9 

5.2 สรุปหมวดหมู่แหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้า 1 
5.2.1 แม่นํ้าแควน้อย 1 
5.2.2 แม่นํ้าแควใหญ ่ 1 
5.2.3 แม่นํ้าแม่กลอง 1 
5.2.4 แม่นํ้าลาํภาชี 1 
5.2.5 แม่นํ้าลาํตะเพิน 1 

บทที ่6 แผนการดาํเนนิงานและการส่งมอบรายงาน 
6.1 สรุปผลการดําเนินงานของรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 
1 

6.2 แผนการดําเนินงานและแผนการส่งมอบรายงาน 1 
รวมทั้งสิน้ 177 

 
รปูภาพที่ 2.34 รปูเล่มรายงานผลฉบบัสมบูรณก์ารสํารวจและเกบ็รวบรวมข้อมูลแหลง่กาํเนดิ 
 มลพษิทางน้าํ แม่น้ําแควน้อย แม่น้ําแควใหญ่ แม่น้าํแม่กลอง แม่น้าํลาํภาชี  
 และแม่น้ําลําตะเพนิ  
   

 

    
 

 4.1.2) ประสานงาน/ปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ความรู้
เทคนิควิชาการ และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการจัดการออกแบบระบบการจัดการนํ้าเสีย
ชุมชน 
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 ดําเนินการจ้างเหมาเอกชน ประสานงาน/ปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ติดกับลํานํ้าและมีการปล่อยนํ้าเสียชุมชนสู่ลํานํ้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง 
โดยตรง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้า เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งช้ีแจงทําความเข้าใจด้านเทคนิค 
วิชาการรูปแบบการจัดการน้ําเสียชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่อําเภอสังขละบุรี  อําเภอศรีสวัสด์ิ  อําเภอทองผาภูมิ  
อําเภอไทรโยค  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  อําเภอท่าม่วง และอําเภอท่ามะกา  รวม 7 อําเภอ (ที่มีชุมชนติดลํานํ้า
สายหลัก) โดยจัดทํารายละเอียดเง่ือนไขการให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 ข้อกําหนดงาน  (TOR) 

1) ประสาน อปท .และสํารวจพ้ืนที่แหล่งชุมชนริมนํ้า/ตลาดชุมชน ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ  
ที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบระบบขนาดเล็ก โดยจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็น  และวางแผนการเข้าร่วม
ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมผลักดัน อปท. ในพ้ืนที่ดําเนินงานการจัดการนํ้าเสียชุมชน   

2) ปฏิบัติการร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของ อปท. ให้เกิดการมีส่วนร่วม
รับทราบปัญหา/วิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนข้อมูลความรู้เทคนิควิชาการที่เก่ียวข้อง  รวมถึงผลักดัน 
ตามความสมัครใจให้ อปท. เกิดการออกแบบระบบ และส่งเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ 
นํ้าเสียชุมชนในอนาคต  

3) สรุปข้อมูลจากการสํารวจชุมชนริมนํ้า ผลการออกปฏิบัติการร่วมกับ อปท.ในการให้ความรู้
เทคนิควิชาการ/ผลการผลักดันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการออกแบบระบบจัดการนํ้าเสียชุมชน 
รวมถึงความก้าวหน้าการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการนํ้าเสียชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป 
 ผลการดําเนินงาน  ประสานสํารวจชุมชนที่มีพ้ืนที่อยู่ติดกับลํานํ้า มีข้อมูลรวม 42 ชุมชน 
ท้องที่ 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพปัญหาข้อเท็จจริง  ความหนาแน่น
ของชุมชน และลักษณะการปล่อยนํ้าเสียสู่ลํานํ้าโดยตรง  จัดลําดับความสําคัญเหมาะสมที่ผลักดันสนับสนุน 
ให้มีการจัดการนํ้าเสียชุมชน มีการประชุมช้ีแจงองค์ความรู้ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งบันทึกรับทราบ
ปัญหา/ข้อมูล ปัญหาการปล่อยนํ้าเสียรวมถึงการแนะนําสนับสนุน รวม 18 แห่ง ดังน้ี 

1) เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อําเภอท่ามะกา  จํานวน  1 ชุมชน 
2) เทศบาลตําบลลูกแก อําเภอท่ามะกา  จํานวน 3 ชุมชน 
3) เทศบาลตําบลท่ามะกา  อําเภอท่ามะกา  จํานวน 3 ชุมชน 
4) องค์การบริหารส่วนตําบลแสนตอ อําเภอท่ามะกา จํานวน 1 ชุมชน 
5) เทศบาลตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง  จํานวน 4 ชุมชน 
6) เทศบาลตําบลวังศาลา อําเภอท่าม่วง จํานวน 4 ชุมชน 
7) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จํานวน 3 ชุมชน 
8) เทศบาลตําบลลาดหญ้า  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จํานวน 2 ชุมชน 
9) องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จํานวน 1 ชุมชน 
10) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ  จํานวน 4 ชุมชน 
11) เทศบาลตําบลทองผาภูมิ อําเภอทองผาภูมิ  จํานวน 3 ชุมชน 
12) เทศบาลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  จํานวน 3 ชุมชน  
13) เทศบาลตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จํานวน 3 ชุมชน 
14) เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จํานวน 1 ชุมชน 
15) เทศบาลตําบลวังโพธ์ิ อําเภอไทรโยค  จํานวน 2 ชุมชน 
16) เทศบาลตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง  จํานวน 2 ชุมชน 
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17) องค์การบริหารส่วนตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ  จํานวน 1 ชุมชน 
18) เทศบาลตําบลสํารอง อําเภอท่าม่วง  จํานวน 1 ชุมชน  

โดยจัดทําข้อมูลรูปเล่มการนําเสนอดังรายละเอียดตามตางรางที่ 2.31 ดังน้ี  
 

ตารางที่ 2.27 แสดงข้อมูลสรุปรูปเล่มการประสานงาน/ปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                   เพื่อให้ความรู้เทคนิควิชาการ และผลักดันให้จัดการน้ําเสียชุมชน 
 

เรื่อง จํานวน 
(หน้า) 

บทที ่1 บทนํา 2 
บทที ่2 ข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคและวิชาการในการจัดการนํ้าเสียชุมชน 

ที่เหมาะสม 
1 

2.1  ความรู้ทางด้านเทคนิคและวิชาการในการจัดการระบบบําบัด 
       นํ้าเสียชุมชน 

32 

2.2  ความรู้ความเข้าใจในการจัดทํา “แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ  
       คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” 

20 

บทที่ 3   รายช่ือชุมชนที่อาศัยอยู่ติดริมนํ้า (หนาแน่น) และมีการปลอ่ยนํ้าเสียลงสู่
แหล่งนํ้าโดยตรง  ทั้ง 7 อําเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี 

4 

บทที่ 4   แผนปฏิบัติการ/ลําดับความสําคัญในการออกปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7 อําเภอ ของจังหวัดกาญจนบุร ี

16 

บทที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์  การตรวจสอบพ้ืนที่/ให้ความรู้
เทคนิควิชาการและแนวทางการจัดการนํ้าเสียชุมชน แก่ อปท.ได้ครบถ้วน
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

89 

บทที่ 6 การวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงาน ร่วมกับ อปท.  ในการตรวจสอบ
พ้ืนที่ให้ความรู้เทคนิควิชาการ และแนวทางการจัดการนํ้าเสียชุมชน (แมนํ้่า
แควน้อย แควใหญ ่และแม่กลอง) 

4 

 อ้างอิง 1 
ภาคผนวก 1 
ภาคผนวก ก. สรุปหนังสือเอกสารประสานงานร่วมกับ อปท. 8 
ภาคผนวก ข. ข้อกําหนดงาน (TOR) 4 
ภาคผนวก ค. สัญญาจ้าง เลขท่ี 247/2554  ลงวันที่ 13 มิถนุายน 2554 15 

รวมทั้งสิน้ 196 
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รูปภาพที ่2.35 รูปเล่มรายงานผลฉบบัสมบรูณก์ารประสานงาน/ปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                  เพื่อให้ความรู้เทคนคิวิชาการ และผลกัดนัให้จัดการน้ําเสียชุมชน 

 
 

 
 

 4.2)  จัดประกวดชุมชนริมนํ้าต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อมและดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษ 
ในแม่นําคูคลองในพ้ืนที่เป้าหมายและบูรณาการกบกโครงการอ่ืนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  

เป้าหมายพ้ืนที่ จํานวน 6 แห่ง ได้คัดเลือกชุมชนที่มีกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาลํานํ้า 
ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

1. บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
2. บ้านเขาแหล่มหมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
3. บ้านท่าล้อ หมูท่ี่ 1, 2 และ 4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
4. บ้านท่ามะกา  หมู่ที่ 4, 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
5. บ้านยาง หมู่ที่ 4 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
6. บ้านถ้ํา หมู่ 1 และบ้านเขาน้อย หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี

 กิจกรรมดําเนนิงาน 
 4.2.1  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลและเจ้าหน้าที่ 

ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามข้ันตอน 1 ครั้ง และประชุมสรุปการตรวจประเมิน
ชุมชน 2 ครั้ง รวม 3 ครั้ง 

 
รปูภาพที่ 2.36 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลชุมชนริมน้ํา 
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4.2.2 จัดประชุมเตรียมการชุมชนวางแผนข้ันตอนการดําเนินงานจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมชุมชนคุณภาพนํ้าและขยะ แห่งละ 1 วัน รวม 6 ครั้ง 
 

รปูภาพที่ 2.37 ประชุมเตรยีมการดาํเนินงานจัดการคณุภาพสิง่แวดล้อมชุมชน 
 

   
 

4.2.3 สนับสนุนชุมชนดําเนินการจัดเตรียมชุมชน/พัฒนาพื้นที่จัดการขยะและคุณภาพ
นํ้า 6 แห่ง ๆ ละ 2 วัน  

 

รปูภาพที่ 2.38 การสนบัสนุนชุมชนจัดการคณุภาพน้ํา 
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 4.2.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลออกปฏิบัติการตรวจสอบกิจกรรมในพ้ืนที่ 
 

รปูภาพที่ 2.39 คณะกรรมการออกปฏบิตัิงานตดิตามและประเมินผลในพืน้ที ่
 

   
 

   
 

   
 

ผลการประเมนิ  ชุมชนที่มีการดําเนินงานะมีผลงานดีเด่นตามลําดับ ดังน้ี 
1) บ้านยาง หมู่ที่ 4 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
2) บ้านท่ามะกา  หมู่ที่ 4 , 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
3) บ้านเขาแหลม หมู่ที ่2 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
4) บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
5) บ้านท่าล้อ หมูท่ี่ 1,2 และ 4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
6) บ้านถ้ํา หมู่ 1 และบ้านเขาน้อย หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี
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4.3)  ในวันที่  30  กันยายน   2554  ณ  ชุมชนชุกโดน ตําบลบ้านใต้ เขตเทศบาลเมอืง
กาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี จากชุมชนท่ีทําการจัดประกวดชุมชน รวม 6 แห่ง โดยนําแกน
นําชุมชนละ 28 คน รวม 194 คน เข้าร่วมกิจกรรมมีการนําเสนอองค์ความรู้และดูงาน ตามกําหนดการ ดังน้ี 

เวลา   08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.45 น. กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี /กล่าวต้อนรับ 
 และที่มาของโครงการ 
 09.45 - 10.00 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 10.00 - 12.00 น. ประธานชุมชนชุกโดนบรรยายวิชาการจัดการนํ้าเสียชุมชนชุกโดน 
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 15.00 น. แกนนําชุมชนนําศึกษาดูงาน และบรรยายเรื่องขบวนการ 
  ขั้นตอนการบําบัดนํ้าเสียชุมชนชุกโดน 
 15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 15.15 - 16.00 น. สรุปและติดตามผล 

 
 สรปุผลการประเมินความพงึพอใจ ดงันี ้
 ประชาชนได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานการจัดการนํ้าเสยีชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑93 คน  เกินเป้าหมายที่กําหนด คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
80 เปอร์เซ็นต์ (มากและมากที่สุด) รวม 91.07 เปอร์เซ็นต์  แยกระดับความพึงพอใจ ดังน้ี 
 มากที่สุด  75 คะแนน คิดเป็น 44.64 เปอร์เซ็นต์ 
 มาก 78 คะแนน คิดเป็น 46.43 เปอร์เซ็นต์ 
 ปานกลาง 13 คะแนน คิดเป็น 7.74 เปอร์เซ็นต์ 
 น้อย   - คะแนน คิดเป็น      - เปอร์เซ็นต์ 
 น้อยที่สุด   2 คะแนน คิดเป็น   1.19 เปอร์เซ็นต์ 
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รปูภาพที่ 2.40 กิจกรรมการศกึษาดูงานการจัดการน้ําเสียชุมชนตัวอย่างชกุโดน 
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4.4) จัดทําคูม่อืการอนุรักษ์แม่นํ้าคูคลอง จาํนวน 7,000 เล่ม เพ่ือประโยชน์แจกจ่าย
หน่วยงาน/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในงานต่างๆ  

 

รปูภาพที่ 2.41 คู่มือการอนรุักษแ์ม่น้าํคคูลอง 
 

 
 
 กิจกรรมที่  5 กิจกรรมศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ  และประชุมผู้ประกอบการโรงงานเพื่อการสนับสนุนดําเนินงาน  
1 ระบบ และเผยแพร่องค์ความรู้ 1 ครั้ง รวม 120 คน โดยกําหนดคุณลักษณะเงื่อนไขให้ดําเนินการ ดังนี้ 

 ข้อกําหนดงาน (TOR) 
1) จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นและสามารถใช้ในการทดลองศึกษาออกแบบ

ในการนําเอาผักตบชวา/เศษไม้และพืชอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2) การจัดหาผักตบชวา/เศษไม้และพืชอ่ืนๆ ใช้ในการทดลองศึกษาได้อย่างเพียงพอ รวมถึง 

การจัดการเศษวัสดุต่าง ๆ ให้พร้อมนําไปสู่การดําเนินงาน 
3) การจัดจ้างนักทดลองและทีมงานที่เก่ียวข้อง  รวมถึงการทดลองตรวจสอบระบบให้สามารถ

ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) การดําเนินกิจกรรมขบวนการทดลองศึกษาและออกแบบการนําผักตบชวา/เศษไม้และพืช

อ่ืนๆ ด้วยเทคนิควิชาการและเทคโนโลยีสาธิตหาทางเลือกชนิดวัสดุองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผสมอัดแท่งเช้ือเพลิง
กับวัตถุดิบดังกล่าว และตรวจวัดผลประโยชน์คุณค่าที่สามารถผลิตแก๊สชีวมวลก่อให้เกิดพลังงานสามารถ
เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

5) การออกแบบเครื่องมือผลิตแก๊สชีวมวลหรือการให้พลังงานความร้อนอ่ืนกับการใช้เช้ือเพลิง
แห่งจากพืชดังกล่าว เพ่ือการสาธิตนําร่องขยายผลเผยแพร่ต่อไปได้ 1 ระบบ   

6) จัดประชุมผู้ประกอบการโรงงานท่ีใช้ไม้ฟืนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี 
1 ครั้ง รวม 1 วัน จํานวนอย่างน้อย 120 คน โดยให้ความรู้/สาธิตและดูงาน เก่ียวกับรูปแบบนําร่องการใช้
เช้ือเพลิงอัดแท่งจากพืชในการให้แก๊สชีวมวลหรือพลังงานความร้อน  สามารถขยายผลใช้ในโรงงานทดแทนไม้
ฟืนในอนาคตต่อไปได้ 
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7) สรุปข้อมูลผลการทดลองศึกษาและออกแบบระบบ  และการจัดประชุมขยายผลผลิตนําร่อง 
ตลอดจนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมและความเป็นไปได้ของการใช้ระบบแท่งเช้ือเพลิงจากพืช 
ให้พลังงานทดแทนในอนาคตอย่างน้อย 10 ชุด 
 

สรปุผลการดําเนนิงานการทดลองผลติแทง่เชื้อเพลิงเขียวจากพชื 4 ชนดิ โดยใชก้าวจากแป้ง
มันสําปะหลังเปน็ตัวประสาน  ดังน้ี 

1. การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวาโดยใช้กาวแป้งเปียกจากแป้งมันสําปะหลังเป็นตัว
ประสาน พบว่า 

1.1.  ลักษณะทางกายภาพของแท่งเช้ือเพลิงมีความแข็งแรง ไม่เปราะแตกง่าย เมื่อเพ่ิม
ปริมาณตัวประสาน แต่อัดให้เป็นแท่งได้ยาก เพราะความเหลวเพ่ิมขึ้น โดยอัตราส่วนที่ให้ลักษณะทางกายภาพ
ที่ดีที่สุดคือ อัตราส่วนระหว่างผักตบชวากับแป้งมันสําปะหลังเท่ากับ 4 : 1 

1.2.  พบว่าค่าความร้อนของเช้ือเพลิงเขียว จากผักตบชวาอยู่ระหว่างมีค่าประมาณ 3,010 
kcal/kg 

2. การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากชานอ้อยโดยใช้กาวแป้งเปียกจากแป้งมันสําปะหลังเป็นตัว
ประสาน พบว่า 

2.1.  ลักษณะทางกายภาพของแท่งเช้ือเพลิงมีความแข็งแรง ไม่เปราะแตกง่าย เมื่อเพ่ิม
ปริมาณตัวประสาน แต่อัดให้เป็นแท่งได้ยาก เพราะความเหลวเพ่ิมขึ้น โดยอัตราส่วนที่ให้ลักษณะทางกายภาพ
ที่ดีที่สุดคือ อัตราส่วนระหว่างชานอ้อยกับแป้งมันสําปะหลังเท่ากับ 5 : 1 

2.2.  พบว่าค่าความร้อนของเช้ือเพลิงเขียว จากชานอ้อยอยู่ระหว่างมีค่าประมาณ 
3,441.68 kcal/kg 

3. การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากแกลบโดยใช้กาวแป้งเปียกจากแป้งมันสําปะหลังเป็นตัว
ประสาน พบว่า 

3.1.  ลักษณะทางกายภาพของแท่งเช้ือเพลิงมีความแข็งแรง ไม่เปราะแตกง่าย เมื่อเพ่ิม
ปริมาณตัวประสาน แต่อัดให้เป็นแท่งได้ยาก เพราะความเหลวเพ่ิมขึ้น โดยอัตราส่วนที่ให้ลักษณะทางกายภาพ
ที่ดีที่สุดคือ อัตราส่วนระหว่างแกลบกับแป้งมันสําปะหลังเท่ากับ 5 : 1 

3.2.  พบว่าค่าความร้อนของเช้ือเพลิงเขียว จากแกลบอยู่ระหว่างมีค่าประมาณ 3,410.61 kcal/kg 
4. การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากซังข้าวโพดโดยใช้กาวแป้งเปียกจากแป้งมันสําปะหลังเป็นตัว

ประสาน พบว่า 
4.1. ลักษณะทางกายภาพของแท่งเช้ือเพลิงมีความแข็งแรง ไม่เปราะแตกง่าย เมื่อเพ่ิม

ปริมาณตัวประสาน แต่อัดให้เป็นแท่งได้ยาก เพราะความเหลวเพ่ิมขึ้น โดยอัตราส่วนที่ให้ลักษณะทางกายภาพ
ที่ดีที่สุดคือ อัตราส่วนระหว่างซังข้าวโพดกับแป้งมันสําปะหลังเท่ากับ 5 : 1.4 

4.2. พบว่าค่าความร้อนของเช้ือเพลิงเขียว จากซังข้าวโพดอยู่ระหว่างมีค่าประมาณ 
4,311.66 kcal/kg 

 
 
 



166 

 

การทดลองผลติแท่งเชื้อเพลงิเขียวแบบผสมผสานจากผกัตบชวา และวัสดุเหลือใชท้าง
การเกษตร 3 ชนดิโดยใชก้าวจากแป้งมันสําปะหลังเปน็ตัวประสาน 

1. การผลิตเชือ้เพลงิเขียวแบบผสมผสานจากวัสดเุหลอืใช้ทางการเกษตรจากผักตบชวา และ
ชานอ้อย ตามอัตราส่วน 50 : 50, 60 : 40 และ 70 : 30 พบว่า 

1.1. ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจาก
ผักตบชวา และชานอ้อย ตามอัตราส่วน 50 : 50, 60 : 40 และ 70 : 30 มีค่าอยู่ระหว่าง 3,139.50-
3,225.84 kcal/kg และมีค่าใกล้เคียงกัน โดยจะลดลง เมื่อมีปริมาณอัตราส่วนผักตบชวาเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจาก
ผักตบชวามีค่าความร้อนตํ่ากว่าชานอ้อย 

1.2. ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเช้ือเพลิงเขียวจากชานอ้อย ในอัตราส่วนชานอ้อยต่อ
กาวแป้งเปียกจากแป้งมันสําปะหลัง ในอัตราส่วน 5 : 1 พบว่ามีค่าอยู่ที่ 19.53% ส่วนเช้ือเพลิงเขียวแบบ
ผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากผักตบชวา และชานอ้อย ตามอัตราส่วน 50 : 50, 60 : 40 
และ 70 : 30 มีค่าระหว่าง 19.14 – 20.15% โดยพบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเช้ือเพลิงอัดแท่งค่า
ใกล้เคียงกันแต่พบว่าแท่งเช้ือเพลิงเขียวที่มีความโปร่งมากกว่าจะสามารถติดไฟได้ง่ายกว่า 

2. การผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากผักตบชวา           
และแกลบ ตามอัตราส่วน 50 : 50, 60 : 40 และ 70 : 30 พบว่า 

2.1. ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจาก
ผักตบชวา และแกลบ ตามอัตราส่วน 50 : 50, 60 : 40 และ 70 : 30 มีค่าอยู่ระหว่าง 3,130.18-
3,210.31kcal/kg และมีค่าใกล้เคียงกัน โดยจะลดลง เมื่อมีปริมาณอัตราส่วนผักตบชวา เพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจาก
ผักตบชวามีค่าความร้อนตํ่ากว่าแกลบ 

2.2. ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเช้ือเพลิงเขียวจากแกลบ ในอัตราส่วนแกลบต่อกาวแป้ง
เปียกจากแป้งมันสําปะหลัง ในอัตราส่วน 5 : 1 พบว่ามีค่าอยู่ที่ 21.17% ส่วนเช้ือเพลิงเขียวแบบผสมผสาน
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากผักตบชวา และแกลบ ตามอัตราส่วน 50 : 50, 60 : 40 และ 70 : 30 
มีค่าระหว่าง 18.53-19.03% โดยพบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเช้ือเพลิงอัดแท่งค่าใกล้เคียงกันแต่
พบว่าแท่งเช้ือเพลิงเขียวที่มีความโปร่งมากกว่าจะสามารถติดไฟได้ง่ายกว่า 

3. การผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากผักตบชวา  
และซังข้าวโพด ตามอัตราส่วน 50 : 50, 60 : 40 และ 70 : 30 พบว่า 

3.1. ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจาก
ผักตบชวา และซังข้าวโพด ตามอัตราส่วน 50 : 50, 60 : 40 และ 70 : 30 มีค่าอยู่ระหว่าง 3,400.50-
3,660.83 kcal/kg และมีค่าใกล้เคียงกัน โดยจะลดลง เมื่อมีปริมาณอัตราส่วนผักตบชวา เพ่ิมมากขึ้น
เนื่องจากผักตบชวามีค่าความร้อนตํ่ากว่าซังข้าวโพด 

3.2. ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเช้ือเพลิงเขียวจากซังข้าวโพด ในอัตราส่วนซังข้าวโพด
ต่อกาวแป้งเปียกจากแป้งมันสําปะหลัง ในอัตราส่วน 5 : 1 พบว่ามีค่าอยู่ที่ 16.55% ส่วนเช้ือเพลิงเขียวแบบ
ผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากผักตบชวา และซังข้าวโพด ตามอัตราส่วน 50 : 50, 60 : 40 
และ 70 : 30 มีค่าระหว่าง 16.25-18.71% โดยพบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเช้ือเพลิงอัดแท่งค่า
ใกล้เคียงกันแต่พบว่าแท่งเช้ือเพลิงเขียวที่มีความโปร่งมากกว่าจะสามารถติดไฟได้ง่ายกว่า 
 การวิเคราะหต์น้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์

1. ต้นทุนการผลิตเช้ือเพลิงเขียวจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว โดยใช้กาวแป้ง
เปียกจากแป้งมันสําปะหลังเป็นตัวประสาน ในอัตราส่วนต่างๆ พบว่า มีต้นทุน ต้ังแต่ 4.24 – 6.17 บาทต่อ
กิโลกรัม  โดยวัตถุดิบที่มีต้นทุนการผลิตน้อยที่สุดคือ แกลบ ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 4.24 บาทต่อกิโลกรัม 
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2. ต้นทุนการผลิตเช้ือเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท้ัง 3 ชนิดกับ
ผักตบชวา โดยใช้กาวแป้งเปียกเป็นตัวประสาน พบว่า มีราคาต้นทุนในการผลิตสูงกว่าเช้ือเพลิงเขียวจากหญ้า
เล็กน้อย โดยมีราคาอยู่ระหว่าง 4.92 - 5.88 บาทต่อกิโลกรัม โดยเช้ือเพลิงเขียวแบบผสมผสานชนิด
ผักตบชวาและแกลบ อัตราส่วนที่ 50 : 50 มีราคาถูกที่สุด ในราคา 4.92 บาทต่อกิโลกรัม และเช้ือเพลิงเขียว
แบบผสมผสานที่มีราคาแพงที่สุดคือเช้ือเพลิงเขียวแบบผสมผสานชนิดผักตบชวากับซังข้าวโพด ในอัตราส่วน 
50 : 50 ในราคา 5.88 บาทต่อกิโลกรัม 

 
ความเหมาะสมในการนําไปใช้เปน็เชื้อเพลิงทดแทนฟนืและถ่านไม้ในครัวเรือน 
1. ในด้านการใช้เป็นพลังงาน พบว่าเช้ือเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีศักยภาพ

ในการนํามาผลิตเป็นเช้ือเพลิง เพราะหาได้ทั่วไปตามสถานประกอบการ และตามบ้านเรือน รวมท้ัง ค่าความร้อน 
ที่ได้จากเช้ือเพลิงที่ผลิตมีค่าดี สามารถทดแทนฟืนและถ่านไม้ในครัวเรือนได้ 

2. ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าการนําผักตบชวา และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมา
ผลิตเช้ือเพลิงเขียวเป็นการช่วยลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้ทางหน่ึง เพราะโดยทั่วไปวัสดุเหล่าน้ีไม่ได้มีการ
นําไปใช้ประโยชน์และทําลายทิ้ง ด้วยการเผาซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
 

สรุปผลการศึกษาจากการศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ 

1. การทดลอง การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา, ชานอ้อย, 
แกลบ และซังข้าวโพด พบว่า เช้ือเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพด มีค่าความร้อนมากที่สุด 

2. การทดลอง การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ชานอ้อย, แกลบ และ 
ซังข้าวโพด โดยนํามาผสมกับผักตบชวา ตามอัตราส่วนต่างๆ พบว่า เช้ือเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาผสมกับ 
ซังข้าวโพดให้ค่าความร้อนมากที่สุด 

3. จากการวิเคราะห์ผลด้านการผลิตเช้ือเพลิงของผักตบชวา และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีก 
3 ชนิด ได้แก่ ชานอ้อย แกลบ และซังข้าวโพด เมื่อนํามาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่ง พบว่า
เช้ือเพลิงอัดแท่งทุกชนิดในการศึกษาครั้งน้ี มีศักยภาพในการนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนถ่านไม้จากธรรมชาติ 
เพราะว่าสามารถให้ค่าความร้อนทดแทนถ่านไม้ได้ใกล้เคียงกัน 

4. สรุปได้ว่าการทดลองคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ การนําวัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล เป็น
พลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ ลดการตัดไม้ทําลายป่า วัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
สามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น แต่พบว่าการใช้ซังข้าวโพดมาเป็นเช้ือเพลิง 
ชีวมวล จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด 

5. เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ี มีเจตนาให้มีการสนับสนุนส่งเสริมการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็น
เช้ือเพลิงชีวมวล เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ จึงได้มีการเปรียบเทียบค่าต้นทุนของวัสดุที่ทดลอง
กับไม้ฟืนจากธรรมชาติ โดยใช้ความสามารถให้ค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบกับต้นทุนของเช้ือเพลิงแต่ละชนิด พบว่า 
ระดับต้นทุนกับการใช้ค่าไฟฟ้า ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแสวงหาวัตถุดิบ 
ในอนาคตไม้ฟืนจากธรรมชาติจะเริ่มมีปริมาณลดน้อยลง และอีกทั้งกฎหมายหวงห้ามมากข้ึน ซึ่งต่างจากเศษ
วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่ามีคงเหลือเป็นจํานวนมหาศาลในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นขยะล้น
เมือง จึงมีการเผาทําลายในพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งจะทําให้เกิดมลภาวะทางธรรมชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับการรู้จัก
การนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต ความคุ้มค่าด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ และการช่วยรักษา
สภาพแวดล้อม รวมถึงจะสามารถเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยอ้อม ย่อมส่งผลให้เกิดความคุ้มทุนต่อไปได้ 
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ในสภาวะปัจจุบันที่โลกกําลังเกิดวิกฤตโลกร้อน วิบัติภัยทางธรรมชาติ ที่โลกต้องสูญเสียทั้งชีวิต 
และทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้ กับการหาทางเลือกใหม่ รู้จักการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ มาเป็นเช้ือเพลิง
ชีวมวลมาเป็น พลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ ย่อมเป็นสิ่งที่โลกสามารถนําเอาวิกฤตการทําลายป่า  
มาเป็นโอกาสในการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรจนส่งเสริมผู้ประกอบการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช้  
วัสดุทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติต่อไป  โดยมีข้อมูลสรุปรูปเล่มรายละเอียดดังตางรางที่ 2.32 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.28  แสดงข้อมูลสรุปรูปเล่มการศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ 
 เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ 

 

เรื่อง จํานวน (หน้า) 

บทคัดย่อ 1 
บทนํา 1 
สารบัญ 3 
สารบัญรูป 2 
สารบัญตาราง 2 
บทท่ี 1  ความเป็นมาของโครงการ 2 

1.1 ความเป็นมา 2 
1.2 วัตถุประสงค์ 1 

บทท่ี 2 ข้อมูลเชิงทฤษฎีเก่ียวกับแก๊สชีวมวล 5 
2.1 ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น 4 
2.2 กระบวนการกําจัดขยะด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น 1 
2.3 ศักยภาพชีวมวลท่ีสามารถนํามาผลิตไฟฟ้าได้ 4 

บทท่ี 3 วิธีการศึกษาดําเนินงาน 11 
3.1 อุปกรณ์เคร่ืองมือและสารเคมีวัตถุดิบ 1 
3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 
3.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 1 

1) ข้ันการเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบและการวิเคราะห์ 6 
2) ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสม ในการผลิตเชื้อเพลิงเขียว 5 
3) การเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตเชื้อเพลิงเขียว 1 

บทท่ี 4 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการทดลอง  
 4.1  เทคโนโลยีผลิตแก๊สชีวมวล 2 

1) การสันดาป (Combustion Technology) 1 
2) การผลิตเชื้อเพลิงเหลว (Liquidification Technology) 1 
3) การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง 1 

 4.2  เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงแข็ง 1 
4.3  ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง 2 
4.4  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 12 

 4.5  วัตถุดิบท่ีใช้ในการทดลอง 9 
5.6  ความหมายและประโยชน์ของวัตถุดิบแต่ละชนิด 1 

-  ผักตบชวา       3 
                   -  แกลบ 3 

-  ชานอ้อย      4 
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เรื่อง จํานวน (หน้า) 

  -  ซังข้าวโพด       3 
บทท่ี 5 ผลการศึกษา   
ผลการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวา 1 
ผลการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากชานอ้อย 1 
ผลการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากแกลบ 1 
ผลการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากซังข้าวโพด 1 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
ผักตบชวา 

4 

ผลการหาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน 8 
ผลการหาประสิทธิภาพในการมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า 2 
ผลสรุปการหาประสิทธิภาพในการมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า ของเคร่ืองผลิตแก๊สชีวมวลขนาด 20 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

4 

บทท่ี 6  บทสรุป  
การทดลองผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากพืช 4 ชนิดโดยใช้กาวจากแป้งมันสําปะหลังเป็นตัวประสาน 1 
การทดลองผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากผักตบชวา และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
3 ชนิดโดยใช้กาวจากแป้งมันสําปะหลังเป็นตัวประสาน 

1 

ความเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนฟืนและถ่านไม้ในครัวเรือน 1 
อภิปรายผลการวิจัย 4 
ภาคผนวก 14 

รวมทั้งสิ้น 115 
 
 

รปูภาพที่ 2.๔๒  รูปเล่มรายงานฉบบัสมบรูณ์การศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช ้
 เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เปน็พลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาต ิ
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รปูภาพที่ 2.4๓  การทดลองดาํเนินงานการเปลี่ยนวัสดเุหลือใช้เปน็เชือ้เพลิงชีวมวล 
 

   
 

   
 

อภิปรายผลจากการจัดประชุมขยายผลผลิตนําร่องความเป็นไปได้ของการใช้เช้ือเพลิงในอนาคต
โครงการจัดการระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ    
ในวันที่ 6 กันยายน  พ.ศ.2554  ณ คําแสดริเวอร์แควรีสอร์ท  ตําบลลาดหญ้า  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 130 คน  เกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทําให้ 

1. มีการศึกษาและสาธิตหาทางเลือกในการนําเอาผักตบชวา / วัชพืชอ่ืนๆด้วยเทคนิควิชาการ
และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวมวลนําไปสู่การเปรียบเทียบถึงการให้พลังงานก๊าซชีวมวลดังกล่าว 
มีผลสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพียงใด 

2. มีการศึกษาออกแบบการสาธิตการนําเอาแหล่งเช้ือเพลิงจากผักตบชวา และ เศษวัชพืชอ่ืนๆ 
เข้าสู่ระบบการเผาไหม้ใช้ก๊าซชีวมวลให้เกิดพลังงานทดแทนไม้ฟืนใช้ในกิจกรรมของโรงงานผลิตอุตสาหกรรม
การเกษตร เพ่ือการนําร่องเผยแพร่ 
 สรปุความพงึพอใจ/ความเปน็ไปได้ของการใช้เชื้อเพลิงในอนาคต 

ผลการประชุมฯ มีผู้ประกอบการโรงงานที่ใช้ไม้ฟืนในอุตสาหกรรมต่างๆ ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี  
เข้าร่วม 130 คน   ในจํานวนดังกล่าวได้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ  95 คน การสํารวจความพึงพอใจ 
แยกเป็นหัวข้อ ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ระดับความคิดเห็นต่อการบรรยายของวิทยากร 
ส่วนที่ 2  ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อเน้ือหาและรูปแบบ  
ส่วนที่ 4 ความเป็นไปได้ในการนํากลับไปใช้ 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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สรุปผลสํารวจความพึงพอใจ มีผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อโครงการจัดการระบบการเปลี่ยน
วัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 79.17 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 

ซึ่งผลจากการอบรมได้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจ การเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิง 
ชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ โดยให้เหตุผลว่าเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 
เน่ืองจากวัตถุดิบในการทําเช้ือเพลิงชีวมวลสามารถหาได้ง่าย ทั้งยังเป็นการนําวัสดุเหลือใช้และของเสียมาใช้ 
ให้เป็นประโยชน์เพ่ือทดแทนพลังงานที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ และยังเป็นการช่วยบําบัดของเสียจาก
โรงงานได้อย่างถูกวิธี เพราะชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เมื่อใช้แล้วสามารถปลูกขึ้นทดแทนใหม่ได้  
ซึ่งหากผู้ประกอบการยังคงใช้พลังงานจากไม้ฟืนธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง ไม้อาจจะหมดไปเพราะหาได้ยาก 
และในการปลูกไม้เหล่าน้ัน จะใช้ระยะเวลานานในการเจริญเติบโต และการที่เรานําไม้ฟืนจากธรรมชาติ 
มาใช้น้ันยังเป็นการทําให้ เกิดอุทกภัย และ ภาวะโลกร้อนเพ่ิมขึ้นอีกด้วย และถ้าหากผู้ประกอบการไม่ได้
มองข้ามในจุดน้ี แน่นอนว่าการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลจะให้ประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการและคืนความสมดุล 
สู่ธรรมชาติได้อีกหนทางหน่ึง หากแต่มีผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งที่ยังคงมองว่าการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลทดแทน
ไม้ฟืนธรรมชาติน้ันยังไม่มีความจําเป็นต่อกิจการโรงงาน ทั้งน้ีน้ันอาจเน่ืองจากผู้ประกอบการยังมองไม่เห็นผล
ในระยะยาว  

 
รปูภาพที่ 2.4๔  การประชมุผูป้ระกอบการโรงงานเพื่อการสนบัสนนุดําเนนิงาน 
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งานอํานวยการสํานักงาน จัดทําข้อกําหนดงาน/นําเสนอขออนุมัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบรุ ี 1  แห่ง  และสนบัสนนุศนูย์เผยแพร่เรียนรู้การลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 5 แห่ง โดยได้ดําเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบแนวทางของทางราชการที่กําหนดไว้ ดังตารางที่ 2.๒๙ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.29 แสดงการดาํเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุอุปกรณแ์ละครภุณัฑ์ที่จําเปน็ปรบัปรุงพฒันา 
                  ศูนย์เรยีนรูก้ลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรมดําเนินงาน เป้าหมาย ผลดําเนินงาน หน่วยนับ จํานวน 
1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    

- จอภาพคอมพิวเตอร์(LED) 
- ปร้ินเตอร์ (สี) แบบเติมหมึก  
- ปร้ินเตอร์ (ขาว/ดํา) แบบเลเซอร์ 
- วัสดุติดต้ังระบบ internet ไร้สาย 
- วัสดุเดินสายระบบinternetเชื่อมต่อ 
   สํานักงานฯ 
- วัสดุปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ 
   ของสํานักงานฯ 

จอ 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

 
เคร่ือง 

4 
1 
1 
4 
4 
 

4 

4 
1 
1 
4 
4 
 

4 

2) ค่าวัสดุสํานักงาน    
- กล้องถ่ายรูป 2 กล้อง 
- ตลับหมึกแบบเลเซอร์ 
- ตลับหมึกแบบ Inkjet 
- น้ําหมึกชนิดเติม 
- เคร่ืองบันทึกเสียงสําหรับการประชุม 
- แผ่นซีดี , ดีวีดี  
- โต๊ะเอนกประสงค์ห้องประชุม  
- โต๊ะมุมห้องประชุม  
- เก้าอ้ีประชุม 
- เก้าอ้ีทํางาน (ระดับชํานาญการ) 
- เก้าอ้ีทํางาน (ระดับชํานาญงาน) 
- เก้าอ้ีทํางาน  (ระดับปฏิบัติการ/บริการ) 
- ม่ านปรับแสง  ปรับป รุง ห้องสิ่ ง แวด ล้อมและศูน ย์ เผยแพร่ 

      เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เคร่ืองคิดเลข 
- พัดลม 

กล้อง 
กล่อง 
กล่อง 
กล่อง 
เคร่ือง 
หลอด 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

รายการ 
 

เคร่ือง 
ตัว 

2 
10 
10 
12 
1 
5 
4 
2 

25 
2 
2 
5 

13 
 

3 
1 

2 
10 
10 
12 
1 
5 
4 
2 

25 
2 
2 
5 

13 
 

3 
1 

3) ค่าครุภัณฑ์    
1.จัดซ้ือเรือจัดเก็บผักตบชวา/วัชพืชและขยะ 
   ในลําน้ํา  

ลํา 1 1 

2.จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ  ชุด 2 2 
3.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  เคร่ือง 1 1 
4.จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เคร่ือง 1 1 
5.จัดซ้ือจอรับภาพ เคร่ือง 1 1 
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รปูภาพที่ 2.4๕ การพฒันากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุร ี
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รปูภาพที่ 2.4๖  คณะเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานในกลุ่มงานสิง่แวดล้อม  
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รปูภาพที่ 2.4๗  โครงสร้างการบรหิารกลุม่งานสิ่งแวดลอ้มสํานกังานทรัพยากรธรรมชาต ิ
 และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุร ี

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                
 
 
 

                                           
 

 
 
 

นายพีรวัส  เมฆิน 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

หัวหนา้กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม 

นายประพันธ์  เสรมิธนานนัท ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน 

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นางภัทรา  พ่ึงไทย 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

พนักงานราชการ 

นางสาวนิภารัตน์  ตั้งสุขสันต์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

ฝ่ายควบคุมมลพิษ 

นายอํานาจ  ทับทมิใส 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

เจ้าหน้าที่โครงการ 

นางสาวจุฑารัตน์  เชื้อชูชาต ิ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่โครงการ 
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รปูภาพที่ 2.4๘  เรือจัดเกบ็ผักตบชวา/วัชพืชและขยะในลาํน้าํ 
 

   
 

   
 
 

 4.2.2  การอภิปรายผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังตารางที่ 2.30 ดังนี้ 
ตารางที่  2.30  แสดงการอภิปรายผลการดําเนนิกิจกรรมตามโครงการ 
 

การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ การอภิปรายผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลด
มลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนินโดยชุมชน 

 

1) การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องแหล่งกําเนิด
มลพิษและการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่ง กําเนิด
โดยชุมชน เป้าหมาย 200 คน  

- ผลการดําเนินงาน 243 คน 
- สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
ระดับมากและมากท่ีสุด ร้อยละ 90.50 ของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 

เกินเป้าหมาย จํานวน 43 คน โดยได้นําเอาองค์ความรู้นําเสนอ
ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ รวมถึงการระดมแนวความคิด/สรุป
แนวทางการมีส่วนร่วมจัดการมลพิษโดยประชาชน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการต่ืนตัวให้ความสําคัญในการช่วยกันลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเครือข่ายติดตามตรวจสอบเฝ้า
ระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และ
ขยายผลสู่ชุมชนต่อไป  

2) การถ่ายทอดวิธีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย 

- เป้าหมาย 200 คน  
- ผลการดําเนินงาน 264 คน 
- สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
ระดับมากและมากท่ีสุด ร้อยละ 88 ของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 

เกินเป้าหมาย 64 คน โดยได้นําเอาองค์ความรู้นําเสนอตาม
หลักสูตรท่ีกําหนดไว้ รวมถึงการระดมแนวความคิด/สรุป
แนวทางการมีส่วนร่วมจัดการมลพิษโดยประชาชนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดการต่ืนตัวให้ความสําคัญในการช่วย
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นเครือข่าย
รายงานผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี  ตลอดจนการ
ช่วยเผยแพร่ความรู้ขยายผลสู่ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป  
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3) ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 120 คน  

- ผลการดําเนินงาน 123 คน 
    - สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
ระดับมากและมากท่ีสุด ร้อยละ 93.34 ของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 

เกินเป้าหมาย 3 คน โดยให้องค์ความรู้ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว้
มีการระดมความคิด สรุปแนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการต่ืนตัวให้ความสําคัญและมี
จิตสํานึกร่วมกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยเผยแพร่องค์ความรู้
ขยายผลสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี  

4)  การรณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาส
วันสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม  เป้าหมาย 700 คน  

- ผลการดําเนินงาน 3,400 คน 
     - ประชาชน/หน่วยงาน ให้ความร่วมมือ 
       เกินเป้าหมาย 

เกินเป้าหมาย 2,700 คน ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนได้รับเอกสารนําไปขยายผลรณรงค์
เผยแพร่เพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และการดําเนินงาน
รณรงค์ความรู้เร่ืองต่างๆ ยังได้รับการตอบรับสนใจจากภาคส่วน
ราชการต่าง ๆ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ใน
งานต่างๆอย่างต่อเนื่อง ข้อสังเกตเพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมท่ีจัด
ข้ึนได้นําสื่อท่ีทําการผลิตข้ึนนําไปใช้ประโยชน์เผยแพร่องค์
ความรู้หลากหลายครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในทุกเ ร่ืองท่ีสําคัญจําเป็นและเหมาะสม
สู่ประชาชนอย่างครบถ้วน รวมถึงมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเข้าสนับสนุนร่วมจัด
กจิกรรมเผยแพร่ให้เกิดความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  

5) การจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 เป้าหมาย 5 ประเภท 

- ผลการดําเนินงาน 7 ประเภท 
     - เกินเป้าหมายที่กําหนด 

รายละเอียดการผลิต/เผยแพร่ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
ประเภทท่ี 1  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดต้ังใน
พ้ืนท่ี รวม 12 แห่ง ท่ีเป็นจุดแยกตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน 
ประชาชนสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนในพ้ืนท่ี 7 
อําเภอเป้าหมายพื้นท่ีลุ่มน้ําแม่กลอง มีการดําเนินงานเป็นไป
ตามคุณลักษณะป้ายท่ีกําหนดไว้ทุกประการ  ส่งผลให้มีการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเภทท่ี 2  การจัดทําชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ีด้านการส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สําหรับสํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี  จํานวน 
1 ชุด เป็นไปตามคุณลักษณะของรายการข้อมูลความรู้ ท่ี
ต้องการเผยแพร่ชนิดลักษณะวัสดุอุปกรณ์และจํานวนตามที่
กําหนดไว้ทุกประการ ท้ังด้านทรัพยากรธรรมชาติ 3 รายการ 
รวม 4 ป้าย ด้านทรัพยากรน้ํา 5 รายการ รวม 7 ป้าย และด้าน
สิ่งแวดล้อม 8 รายการ รวม 24 ป้าย รวมท้ังสิ้น 35 ป้าย 
นําไปสู่การสามารถนําไปใช้ประโยชน์เผยแพร่องค์ความรู้ของ
กลุ่มงานสิ่ งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ประเภทท่ี 3  การจัดทําชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ีด้านการส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 45 
แห่ง และศูนย์เผยแพร่เรียนรู้ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 45 แห่ง 
รวมท้ังสิ้นเป้าหมาย 49 แห่ง ๆ ละ 3 ป้าย รวมทั้งสิ้น 147 
ป้าย เป็นไปตามคุณลักษณะของรายการข้อมูลความรู้ท่ีต้องการ
เผยแพร่ชนิดลักษณะวัสดุอุปกรณ์และจํานวนท่ีกําหนดไว้ทุก
ประการ ส่งมอบให้กับหน่วยงานดังกล่าว โดยมีการบันทึกการ
รับ-ส่งมอบเป็นหลักฐานชัดเจน ใช้ประโยชน์รณรงค์เผยแพร่ 
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ณ ท่ีทําการของหน่วยงานท้องถ่ินหรือนําไปเผยแพร่ตามสถานท่ี
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ปรากฏข้อมูลท่ีจําเป็นเหมาะสม
เข้าใจง่าย ก่อให้เกิดการต่ืนตัวให้ความสําคัญ ด้านช่วยลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่าย ๆ การลดขยะด้วยหลัก 
3 ประการ (3R) และการจัดการคุณภาพน้ําโดยประชาชน 

 ประเภทท่ี 4  ผลิตโปสเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ใช้
เผยแพร่แจกจ่ายหน่วยงาน/ประชาชน เป้าหมาย 5,000 แผ่น 
เป็นไปตามคุณลักษณะของรายการข้อมูลท่ีต้องการเผยแพร่ โดย
มีโลโก้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เนื้อหาสาระชื่อโครงการ รวมถึง
เชิญชวนประชาชนช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อมลงสู่แหล่งน้ําอย่าง
ง่ายครอบคลุมอย่างเหมาะสมกับประชาชนท่ัวไป รวมถึงหน่วย 
งานที่รับผิดชอบดําเนินงาน ทําให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์
เผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดีย่ิง 

 ประเภทท่ี 5  ผลิตเสื้อรณรงค์อนุรักษ์ลุ่มน้ําแม่กลองใช้เผยแพร่
แจกจ่ายผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ เป้าหมาย 
500 ตัว เป็นไปตามคุณลักษณะของเสื้อและข้อมูลท่ีต้องการ
เผยแพร่ ได้ส่งมอบให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเกิด
ความรู้สึกภูมิใจเป็นเครือข่ายอนุรักษ์มีส่วนร่วมช่วยลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ําแม่กลอง รวมถึงมีความเป็นเครือข่ายเดียวกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกับงานรักษ์สิ่งแวดล้อมและหากมีการรวมพลัง
เครือข่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้เกิดเอกลักษณะและมีเอกภาพ
ของเครือข่าย ประชาชนสนใจการมีส่วนร่วมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

 ประเภทท่ี 6  ผลิตคู่มือการปรับปรุงคุณภาพน้ําใช้เผยแพร่
แจกจ่ายผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ เป้าหมาย 
2,500 เล่ม เป็นไปตามคุณลักษณะของหนังสือและข้อมูล
เนื้อหาสาระท่ีสามารถสื่อสารให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้นําไปสู่
การมีส่วนร่วมจัดการคุณภาพน้ําอย่างเหมาะสม 

 ประเภทท่ี 7  สนับสนุนหน่วยงานเก็บข้อมูล/ผลิตสื่อและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ โดยแต่งต้ัง
ผู้ อํานวยการสถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการร่วมดําเนินงานโครงการ และ
สนับสนุนงบประมาณให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดําเนินงาน ผลิตสื่อเผยแพร่ประเภทท่ี 
7 ดังกล่าว ทําให้มีการผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  

 ๑) รายการรอบภูมิภาค ความยาว 25 นาที จํานวน 4 ตอน 
รวม 100 นาที  ออกอากาศเวลา  15.00 - 15.30 น. 

 ๒) ร่วมสนทนาในรายการ Thailand Early News  ความยาว 
25 นาที จํานวน 3 ตอนรวม 75 นาที ออกอากาศเวลา 
08.35 - 09.00 น. 

 ๓) สารคดีเชิงข่าว  ความยาว 5 นาที  จํานวน 4 ตอน รวม 
20 นาที ออกอากาศในรายการ Thailand Early News 
ช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น. 
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 ๔) สกู๊ปข่าว ความยาว 5 นาที จํานวน 7 ตอน รวม 35 นาที 

ออกอากาศในรายการ Around Thailand  ช่วงเวลา 16.00 - 
17.00 น. 

 ๕) รายการกล้าฝัน กล้าทํา  ความยาว 25 นาที จํานวน 3 
ตอน รวม 75 นาที ออกอากาศเวลา 15.30 - 16.00 น. 

 รวมทั้งสิ้น 305 นาที ( 5 ชั่วโมง 5 นาที ) 
 กิจกรรมท่ี 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบ
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษา
แหล่งน้ํา 

 

1) จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- เป้าหมาย 120 คน  
- ผลการดําเนินงาน 132 คน 
- สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน

ระดับมากและมากท่ีสุด ร้อยละ 90.83 ของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 

เกินเป้าหมาย 12 คน โดยมีผู้แทนปราชญ์ท้องถ่ินนําเสนอ
ความรู้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึงประสานแจ้งรายชื่อ
คัดเลือกผู้รู้เพ่ือจัดทําทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
จังหวัดกาญจนบุรี และจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ก่อให้เกิดการ
ต่ืนตัวสนับสนุนประชาชนให้สนใจการใช้ชีววิถีดํารงชีวิตและ
ช่วยกันลดมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยการนําเอาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีไปเป็นแนวทางปฏิบัติขยายผล
สืบไป รวมถึงการได้ข้อมูลบุคคลท่ีจะสนับสนุนการผลิตสื่อ
ทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่อไป 

2) สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ เป็นรายสาขา 
จํานวน 5 แห่ง  

- เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

มีศูนย์เรียนรู้ด้านบริการชาวนา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นไปตามเป้าหมาย 
5 แห่ง ดังนี้ 

 2.1. ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม 
อ.เมืองกาญจนบุรี ดําเนิน การซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาฐาน
เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ต่างๆ เช่น อาคารเอนกประสงค์/
โรงอาหาร อาคารฐานหมูหลุม  อาคารฐานสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
อาคารฐานสกัดสมุนไพรหอมระเหย  อาคารฐานเกษตรกรรม
ธรรมชาติ  และอาคารจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  ทําให้เกิด
ความพร้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานท่ีศึกษาเรียนรู้และ
ดูงานของหน่วยงานภาคส่วนราชการ เช่นกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พัฒนาชุมชน และภาคเอกชนท่ีสนใจ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงข้าราชการบรรจุใหม่ของหน่วยงานต่างๆ นิยมมาปลูกฝังการ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และการใช้หลักพ่ึงพาตนเองภายใต้
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต เป็นต้น เป็นสถานท่ีเอกชนท่ี
มีภูมิปัญญา เป็นประธานอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกและเทือกเขา
ตะนาวศรี  และกรรมการด้านการอนุรักษ์และภูมิปัญญา การยก
ร่างเปลี่ยนแปลงประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการระดับจังหวัด 
มีการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จากส่วนราชการกระทรวง
ต่างๆ แต่ยังขาดการบํารุงดูแลซ่อมแซมดังกล่าว ศูนย์ดังกล่าว
เป็นประโยชน์อย่างย่ิงท่ีด้านจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องประสาน
ร่วมมือดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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 2.2. ศูนย์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตําบลบ้องต้ี อ.ไทรโยค 

จ .กาญจนบุ รี เป็นศูนย์ ท่ี มีฐานเรียนรู้ด้านการอนุ รักษ์น้ํ า 
เกษตรกรอินทรีย์ ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่าง ๆ รวมถึงการพ่ึงพา
ตนเองภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบให้เป็นศูนย์สําหรับเข้า
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมของสํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี 
ต่อไป 

 2.3. ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่อนุรักษ์ป่าพ้ืนบ้าน ลุ่มน้ําแม่
กลอง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นพ้ืนป่าสุดท้ายท่ีอยู่
ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าท่ีมีการบุกรุกล้อมรอบเปล่ียนเป็นท่ีทํากินของ
ราษฎร และนายทุนท่ียังความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ประมาณ 26 ไร่ อยู่พ้ืนท่ีต้นน้ําแม่กลอง ประสงค์
จัดเป็นป่าช่วยอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นสถานท่ีศึกษาเรียนรู้ของ
เยาวชนรุ่นหลัง ได้เข้าไปในพ้ืนท่ีก่อให้เกิดการเปรียบเทียบกับ
พ้ืนท่ีใกล้เคียงอย่างชัดเจนระหว่างป่าท่ีถูกบุกรุกทําลายกับป่าท่ี
คงสภาพสมบูรณ์จะก่อให้เกิดความร่มเย็นภูมิทัศน์ร่มร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจสามารถศึกษาพันธ์ุไม้นานาชนิด มีฐานเรียนรู้
ชนิดป่า ต้นไม้แต่ละชนิด จัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยจะ
ดําเนินงานนํานักเรียน/เยาวชนในพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน ให้ความรู้
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ําและการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาส
ต่อไป 

 2.4. ศูนย์เผยแพร่เรียนรู้การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(อาคารกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี) เลขที่ 268 ถ.แสงชูโต 
ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี ได้ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร/
ห้องเรียนรู้ ห้องน้ํา และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็น เป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีกําหนด เป็นศูนย์หลักท่ีจําเป็นในการเผยแพร่
เรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ภารกิจท่ีถ่ายทอดจาก
หน่วยงานส่วนกลาง ก่อให้เกิดศักยภาพในการดําเนินงานของ
หน่วยงานและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
สืบต่อไป 

 2.5. ศูนย์ เกษตรอินทรีย์ บ้านยาง  ต .ท่ามะขาม อ .เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ท่ีเป็นการทําการเกษตรแบบลดการใช้
สารเคมีซ่ึงมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนทุกปี ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ทํานาข้าว อยู่สองฝ่ังลําน้ําแควใหญ่ ศูนย์อยู่ใน
สภาพทรุดโทรมและขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็น จึงทําให้การ
สนับสนุนในครั้งนี้เป็นประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของโครงการ 

3) การจัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนและทําเนียบ
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1 ระบบ และผลิต
หนังสือเผยแพร่ จํานวน 2,500 เล่ม 
- เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  

มีการดําเนินการตามข้อกําหนดและคุณลักษณะของข้อมูล 
หนังสือมีขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 21 ซม. รวมอย่างน้อย 100 
หน้า  โดยดําเนินการได้ จํานวน 127 หน้า มีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน สามารถใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อไป 

4) จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา  
เป้าหมาย 5 สาขาๆ ละ 2,000 ชุด  
      - เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

- จ้างเหมาผลิตคู่มือการจัดทําปุ๋ยหมัก 
  จากผักตบชวา/วัชพืช 
- จ้างเหมาผลิตคู่มือการจัดทําปุ๋ยน้ําชีวภาพ 
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- จ้างเหมาผลิตคู่มือการจัดทําแก๊สชีวภาพ 
- จ้างเหมาผลิตคู่มือการจัดทําเชื้อเห็ด 
  จากผักตบชวา 
- จ้างเหมาผลิตคู่มือการใช้สมุนไพรในการเกษตร 

กิจกรรมที่ 3  การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ําในแม่น้ํา
และคูคลองสาขา 

 

1) จัดเทวีเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาและต้ังเครือข่ายติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ําระดับชุมชน   

- เป้าหมาย 7 แห่ง รวม 500 คน  
- ผลการดําเนินงาน 621 คน 
- สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน

ระดับมากและมากท่ีสุด ร้อยละ 85.11 ของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 
 

จัดกิจกรรม 10 คร้ัง  ในพ้ืนท่ี 10 ชุมชนๆ ละ 1 วันๆ มีแกน
นําชุมชนท่ีอยู่ติดกับริมน้ําท่ีมีปัญหาผักตบชวาและการปล่อยน้ํา
เสียส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ํา เข้าร่วมกิจกรรม 621 คน เกิน
เป้ าหมาย  121 คน  โดยได้จั ดกิ จกรรมนํ า เสนอข้อ มูล
สถานการณ์และสภาพปัญหาคุณภาพน้ําของแม่น้ําแควน้อย 
แควใหญ่ และแม่กลอง รวมถึงจัดเสวนาแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
หาวิธีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน นําไปสู่สรุปผลการจัดการผักตบชวาร่วมกันในการจัดเก็บ
การขนย้ายและการแปรรูปผักตบชวาในรูปแบบต่างๆ ณ ศูนย์
กําจัดผักตบชวาท่ีจะจัดต้ังข้ึนในพ้ืนท่ีต่อไป  

2) การจัดเก็บผักตบชวาและขนย้าย จํานวน 10 แห่ง 
- เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  

ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีมีปริมาณผักตบชวาหนาแน่นอยู่สองฝั่งลําน้ําแคว
น้อย แควใหญ่ และแม่กลอง โดยจัดทําข้อกําหนดงาน (TOR) ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนท่ีแต่ละแห่ง ปริมาณและ
งบประมาณจัดจ้างเหมาจัดเก็บอย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบ
พ้ืนท่ีก่อนกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ การติดตามการดําเนินงาน
ระหว่างจัดเก็บผักตบชวา และตรวจสอบรับงานถ่ายภาพก่อน
และหลังดําเนินการเปรียบเทียบอย่างชัดเจน ส่งผลทําให้การ
จัดเก็บผักตบชวาและขนย้ายไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์กําจัด
ผักตบชวาท่ีจัดต้ังข้ึนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3) การจัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา 
จํานวน 9 แห่ง 

- เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใกล้แหล่งผักตบชวาท่ีเกิดข้ึนหนาแน่นและชุมชนให้
ความร่วมมือในการนําผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูป
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้างอาคารโรงเรือนเป็นไปตาม
คุณลักษณะโรงเรือนท่ีกําหนดไว้ จัดต้ังภายใต้การยินยอมให้ใช้
พ้ืนท่ีและจัดทําบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการอุทิศให้ประชาชนมา
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนส่งมอบกุญแจและวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จําเป็น  โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลสถานท่ีด้วยความปลอดภัย อีกท้ัง
การจัดทําหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีทราบและสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

4) ถ่ายทอดวามรู้และสาธิตการใช้ประโยชน์จาก
ผักตบชวา (ทําปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยน้ําชีวภาพ, การทําเชื้อเห็ด
จากผักตบชวา, การใช้สมุนไพรในการเกษตร และจัดทํา
แก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้)  เป้าหมาย จํานวน 9 แห่ง 
270 คน  

- ผลการดําเนินงาน 283 คน 
- สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน

ระดับมากและมากท่ีสุด ร้อยละ 88.34 ของจํานวน

เกินเป้าหมาย 13 คน โดยให้ความรู้วิชาการนําผักชวาและ
วัชพืชใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้รับความสนใจให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง ในศูนย์ท่ีจัดทําข้ึน 9 แห่ง  
หมายเหตุ   เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 
5) การติดต้ังถังดักไขมันครัวเรือนและติดต้ังถังรองรับ
สิ่งปฏิกูลในเรือแพ 

 

5.1) การติดต้ังถังดักไขมันครัวเรือน  
       เป้าหมาย 500 ถัง  

- เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

5.1) ได้จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ โดยให้ผู้ประกอบการออกแบบ
นําเสนอถังดักไขมันท่ี มีประสิทธิภาพคงทนถาวร ภายใต้
งบประมาณท่ีจํากัด จํานวน 500 ถัง พร้อมท้ังแนะนําการใช้
ประโยชน์แก่ชุมชนตามความต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงมี
ครัวเรือนอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ําและปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําโดยตรง มี
ความเข้าใจถึงวิธีการติดต้ังพร้อมส่งมอบถังให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 10 ชุมชน โดยจะมีแผนการดําเนินงานขยายผลสนับสนุน
ไปในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อีกต่อไป 

5.2) การผลิตถังรองรับสิ่งปฏิกูลในเรือแพ  
เป้าหมาย 300 ถัง  
- เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

5.2) ได้จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ โดยให้ผู้ประกอบการออกแบบ
นําเสนอถังรองรับสิ่งปฏิกูลในเรือแพ เป็นไปตามเป้าหมาย รวม 
300 ถัง ท่ีใช้รองรับสิ่งปฏิกูล จากการท่ียังไม่มีถังรองรับสิ่ง
ปฏิกูลเป็นส่วนใหญ่มาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อความ
สกปรกท่ีเกิดข้ึนกับคุณภาพน้ํา รวมถึงเป็นทัศนะที่อุจาดเกิด
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ได้มีความรู้ความ
เข้าใจนําไปติดต้ังเอง ตลอดจนถังดังกล่าวสามารถย่อยสลายส่ิง
ปฏิกูลโดยระบบจุลินทรีย์ลดปริมาณพยาธิและเชื้อโรคแล้วมีช่อง
ระบายสิ่งปฏิกูลท่ีออกมาภายหลัง และระบบยังก่อให้เกิดแก๊ส
ชีวภาพสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ท้ังนี้สามารถออกแบบถัง
เก็บก๊าซชีวภาพนําไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงจากแก๊สชีวภาพ
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

กิจกรรมท่ี 4  คลองสวย น้ําใส  
1) สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ
บริเวณริมแม่น้ําและคูคลองสาขา เป้าหมาย 5 แม่น้ํา
สายหลักในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ 

- ผลการดําเนินงาน 5 แม่น้ําสายหลัก 9 อําเภอ 

เป้าหมายเดิมแม่น้ํา 5 สาย คือแควน้อย แควใหญ่ แม่กลอง ลํา
ภาชี และลําตะเพิน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 อําเภอ โดยเพ่ิมเติมข้ึน 
2 อําเภอ คือ หนองปรือ และ บ่อพลอย  เป็นประโยชน์ต่อ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม . )และหน่วยงานต่างๆ ใช้ประโยชน์ติดตาม
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ํา รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบและย่ังยืนต่อไป 

2) ประสาน/ปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สํารวจชุมชนริมน้ํา ท่ี มีการปล่อยน้ําเสีย
โดยตรง มีการให้ความรู้การจัดการน้ําเสียชุมชน และ
ผลักดันในการจัดทําแผนปฏิบัติการให้มีการจัดการน้ํา
เสียในอนาคตต่อไป เป้าหมาย 7 อําเภอ 

- เป็นไปตามเปา้หมายที่กําหนด 
 

ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สํารวจข้อมูลชุมชนริมน้ํา 
ตรวจสอบพ้ืนท่ีชุมชนและสภาพข้อเท็จจริงการปล่อยน้ําเสียสู่ลํา
น้ํารวมถึงระบบบําบัดน้ําเสีย พร้อมท้ังนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้
การจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี แนวทางข้ันตอน
การดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการน้ําเสีย
ชุมชน ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ตลอดจนการสนับสนุนงบ 
ประมาณของแผ่นดินในการจัดการน้ําเสีย โดยจัดทําบันทึกการ
ร่วมมือสนับสนุนให้ มีการจัดการน้ํ า เสียในอนาคต  ท้ั งนี้  
สํานักงานฯ จะได้บรรจุแผนการดําเนินงานจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้และเทคนิควิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการจัดการน้ําเสียในพ้ืนท่ีแต่ละแห่งผลักดันให้มีโครงการ
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การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ การอภิปรายผลการดําเนินงาน 
จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามลําดับต่อไป 
พบว่ามีชุมชนหนาแน่นติดริมแม่น้ําและปล่อยน้ําท้ิงสู่แม่น้ํา
โดยตรง รวม 42 ชุมชน ในท้องท่ี 18 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

 2.1)  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อําเภอท่ามะกา  1 ชุมชน 
2.2) เทศบาลตําบลลกูแก อําเภอท่ามะกา  3 ชุมชน 
2.3) เทศบาลตําบลท่ามะกา  อําเภอท่ามะกา 3 ชุมชน 
2.4) องค์การบริหารส่วนตําบลแสนตอ อําเภอท่ามะกา  

1 ชุมชน 
2.5) เทศบาลตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง  4 ชุมชน 
2.6) เทศบาลตําบลวังศาลา อําเภอท่าม่วง  4 ชุมชน 
2.7) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค 3 ชุมชน 
2.8) เทศบาลตําบลลาดหญ้า  อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

2 ชุมชน 
2.9) องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า  

อําเภอเมืองกาญจนบุรี  1 ชุมชน 
2.10) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ 
         4 ชุมชน 
2.11) เทศบาลตําบลทองผาภูมิ อําเภอทองผาภูมิ 3 ชุมชน 
2.12) เทศบาลวังกะ  อําเภอสังขละบุรี  3 ชุมชน 
2.13) เทศบาลตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี   
          3 ชุมชน 
2.14) เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
         1 ชุมชน 
2.15) เทศบาลตําบลวังโพธ์ิ อําเภอไทรโยค  2 ชุมชน 
2.16) เทศบาลตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง  2 ชุมชน 
2.17) องค์การบริหารส่วนตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ 
         1 ชุมชน 
2.18) เทศบาลตําบลสํารอง อําเภอท่าม่วง  1 ชุมชน 

3) จัดประกวดชุมชนริมน้ําต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม
และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษในแม่น้ําคูคลอง
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เป้าหมาย 6 แห่ง 

- เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

มีการคัดเลือกชุมชนริมน้ําท่ีมีครัวเรือนอยู่อาศัยริมน้ําหนาแน่น 
และประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ํา ประกอบด้วย 
ชุมชนเรือแพกาญจนบุรี (บ้านลิ้นช้าง) ชุมชนบ้านยาง ท่ีมีพ้ืนท่ี
ผักตบชวาอยู่หนาแน่นมากและครัวเรือนปล่อยน้ําท้ิงสู่ลําน้ํา 
บ้านท่ามะกา  มีตลาดชุมชนและครัวเรือนอาศัยอยู่ติดแม่น้ํา 
รวมถึงชุมชนเขาแหลม บ้านท่าล้อ บ้านถํ้า และบ้านเขาน้อย 
มีการตั้งบ้านเรือนและประกอบกิจการต่างๆ ติดลําน้ํา โดย
นําเอากิจกรรมร่วมใจจัดเก็บผักตบ ขยะและวัชพืชอ่ืน ตลอดจน
ทําความสะอาดริมแม่น้ําการจัดการติดต้ังถังดักไขมัน ถังรองรับ
สิ่งปฏิกูล และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ําให้สวยงาม ในรูปของ
คณะกรรมการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจ
และสนับสุนนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการให้คะแนน
ตามลําดับความสําคัญ ทําให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานและ
ชุมชนในพ้ืนท่ี และตื่นตัวให้ความสําคัญช่วยดูแลอนุรักษ์แม่น้ํา 
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การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ การอภิปรายผลการดําเนินงาน 
คูคลองเป็นอย่างดีย่ิง 

4) นําประชาชนศึกษาดูงานการจัดการน้ําเสียชุมชน
นําร่องชุกโดน  เป้าหมาย 168 คน  

- ผลการดําเนินงาน 194 คน 
- สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน

ระดับมากและมากท่ีสุด ร้อยละ 91.07 ของจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 

เกินเป้าหมาย 26 คน ชุมชนชุกโดนเป็นชุมชนท่ีกลุ่มงาน
สิ่งแวดล้อมโดยนายพีรวัส  เมฆิน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชํานาญการ  เป็นท่ีปรึกษาและเขียนแผนงานโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น SCG และมูลนิธิ
เอกชนอ่ืนๆ โดยได้รับงบประมาณมาดําเนินการด้านการจัดการ
น้ําเสียครัวเรือน  การจัดการขยะระบบ 3R  การตั้งธนาคารขยะ 
การนําขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ การทําระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมชุมชนขนาดเล็ก  การพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนริม
ฝั่งแม่น้ํา จัดทําระบบท่อรองรับน้ําเสียชุมชน นําไปสู่การจัดทํา
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์ ต้ังแต่ปี 2547-2554 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุกปี ได้รับรางวัลการพัฒนาชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับจังหวัด และระดับประเทศ ทําให้มี
เนื้อหาสาระของวิทยากร โดยประธานชุมชนและคณะเจ้าหน้าท่ี
บรรยายความเป็นมา  การดําเนินกิจกรรมจัดการน้ําเสียชุมชน
และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนําศึกษาดูงาน เกิด
ความรู้ความเข้าใจประทับใจเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ดําเนินการในพ้ืนท่ีชุมชนของ
ตนเอง  เพ่ือเป็นการขยายผลต่อไป  

5) จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่น้ําคูคลอง เป้าหมาย 
จํานวน 7,000 เล่ม 

- เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

มีการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและกําหนดให้มีรายละเอียดองค์
ความรู้รับทราบสถานการณ์สภาพปัญหาและแนวทางการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ําหรืออนุรักษ์
แม่น้ําคูคลอง สําหรับประชาชนอย่างเหมาะสม เป็นไปตาม
เป้าหมาย รวม 7,000 เล่ม เป็นประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่
ประชาชนริมแม่น้ําคูคลองและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่อไป 

กิจกรรมที่ 5  ศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุ
เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้
ฟืนจากธรรมชาติ และประชุมผู้ประกอบการโรงงาน
เพ่ือการสนับสนุนดําเนินการ 1 ระบบ และเผยแพร่
องค์ความรู้ 1 ครั้ง เป้าหมาย 120 คน  
- ศึกษาออกแบบเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ระบบ 
- จัดประชุมเผยแพร่ 1 คร้ัง รวม 1 วัน ผลดําเนินงาน 

130 คน 
- มีผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อโครงการจัดการ
ระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็น
พลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 
79.17  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 

จังหวัดกาญจนบุรี มีการตัดต้นไม้ในพ้ืนท่ี เพ่ือส่งขายให้แก่
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไม้ฟืน ประมาณ 100 
ตันต่อวัน ขณะเดี่ยวกันวัสดุเหลือใช้จําพวกเศษปลายไม้  อ้อย 
ซังข้าวโพด แกลบรํา ผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ถูกนําไปท้ิงโดย
เปล่าประโยชน์จํานวนมหาศาล การกําจัดผักตบชวาตาม
โครงการ จึงจัดจ้างศึกษาการแปรรูปอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
ทดแทนพลังงานจากไม้ฟืนธรรมชาติ โดยศึกษาออกแบบระบบ 
1 ระบบ  ทดลองเปรียบเทียบพลังงานเชื้อเพลิงหรือความร้อน
จากแก๊สชีวมวล มีค่าความร้อนหรือพลังงานมากน้อยเพียงใด 
และคุ้มค่าหรือไม่ เพ่ือนํามาจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบกับการใช้
พลังงานชนิดอ่ืน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช้เชื้อเพลิง
ชีวมวล หากในอนาคตไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติหมดไปหาได้ยาก
และสมควรนําเศษวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทดแทน
ความเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนฟืนและ  
ถ่านไม้ในครัวเรือน ปรากฏผลดังนี้ 

 5.1) พบว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
มีศักยภาพในการนํามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เพราะหาได้ท่ัวไป 
รวมท้ังค่าความร้อนท่ีได้จากเชื้อเพลิงท่ีผลิตมีค่าดี สามารถ
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การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ การอภิปรายผลการดําเนินงาน 
ทดแทนฟืนและถ่านไม้ในครัวเรือนได้ 

 5.2)  พบว่าการนําผักตบชวา และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาผลิตเชื้อเพลิงเขียวเป็นการช่วยลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้
ทางหนึ่ ง เพราะโดยท่ัวไปวัสดุเหล่านี้ ไ ม่ได้มีการนําไปใช้
ประโยชน์และทําลายท้ิง ด้วยการเผาซ่ึงก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่ให้
ผู้ประกอบการที่ใช้ไม้ฟืนท้องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  มีเข้าร่วม
กิจกรรม เกินเป้าหมาย จํานวน 10 คน  จากการประเมินผล 
โดยสํานักงานฯ จะผลักดันสนับสนุนเผยแพร่และสนับสุนนให้
ผู้ประกอบการสนใจวางแผนเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้ดังกล่าวต่อไปในอนาคต 

งานอํานวยการสํานักงาน จัดทําข้อกําหนดงาน/
นําเสนอขออนุมัติในการจัดซ้ือในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ปรับปรุงพัฒนาศูนย์ เรียนรู้กลุ่มงานสิ่ งแวดล้อม 
เ ป้าหมาย  วัส ดุคอมพิวเตอร์  6 รายการ ,  วัส ดุ
สํานักงาน 15 รายการ และคุรุภัณฑ์ 5 รายการ 

- เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

มีการจัด ซ้ือจัดจ้ าง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ท่ีกํ าหนดไ ว้
ทุกประการ และมีรายการวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสํานักงาน และ
ครุภัณฑ์ ตามรายการท่ีขออนุมัติเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
โครงการครบถ้วน 

 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนินงาน  ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งนํ้า 

แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขา สําหรับการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ท้องที่ 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7  อําเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5 กิจกรรมหลัก สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ ดังน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1  สรุปผลการจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการ 
  มีแผนปฏิบัติการตามโครงการ 5 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมรอง 16 กิจกรรมย่อย เพ่ือการ

ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ รวม 19 ผลผลิต และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 
ที่กําหนดไว้ทุกประการ 

5.1.2 สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.31 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.31 แสดงสรปุผลการดําเนินกจิกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
 

กิจกรรมดําเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผลสําเร็จ หมายเหตุ 
หน่วยนับ จํานวน 

กิจกรรมที่ ๑  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเร่ืองแหล่งกําเนิดมลพิษ 
และการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนิดโดยชุมชน 

 
 

คร้ัง/คน 

 
 

2/200 

 
 

1/243 

 
 
เกินเป้าหมายที่
กําหนด 43 คน 

2. ถ่ายทอดวิธีการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และการบังคับใช้กฎหมาย 

คร้ัง/คน 2/200 1/264 เ กิ น เ ป้ า ห ม า ย ท่ี
กําหนด 64 คน 

3. ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม คร้ัง/คน 1/120 1/123 เ กิ น เ ป้ า ห ม า ย ท่ี
กําหนด 3 คน 

4. รณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโอกาสวันสําคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

คร้ัง/คน 2/700 
 

2/3,400 เ กิ น เ ป้ า ห ม า ย ท่ี
กําหนด 2,700 คน 

5. จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น เอกสาร 
คู่มือ แผ่นพับ ชุดนิทรรศการ เสื้อ ถุงผ้า หมวกเพื่อการ
ณรงค์ เป็นต้น 

ประเภท 5 7 เ กิ น เ ป้ า ห ม า ย ท่ี
กําหนด 2 ประเภท 

กิจกรรมท่ี 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบ
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวกับการดูแล
รักษาแหล่งน้ํา 
1. จัดเวทีเสวนา สรรหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ ในระดับท้องถ่ิน   

 
 
 

คร้ัง/คน/
วัน 

 
 
 

1/120/
1 

 
 
 

1/132/1 

 
 
 
เ กิ น เ ป้ า ห ม า ย ท่ี
กําหนด 12 คน 

2. สนับสนุนจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นรายสาขา เช่น
ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบพ่ึงธรรมชาติ ศูนย์
เรียนรู้ชุมชนวิถีพ่ึงพาตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เป็นต้น 

แห่ง 5 5 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 
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กิจกรรมดําเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผลสําเร็จ หมายเหตุ 
หน่วยนับ จํานวน 

3. จัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนและทําเนียบองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ระบบ/
เล่ม 

1/2,500 1/2500 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 

4. จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา สาขา/ชุด 5/10,000 5/10,000 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 

กิจกรรมท่ี ๓  การแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพน้ําในแม่น้ํา 
และคูคลองสาขา 
1. จัดต้ังเครือข่ายติดตาม ตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ําระดับชุมชน 

 
 

อําเภอ 

 
 

7 

 
 

7 

 
 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 

2. จัดเก็บผักตบชวา/จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากฝัก
ตบชวา เช่น ศูนย์ทําน้ําหมักจากผักตบชวา  
ศูนย์ทําปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา  หรือศูนย์การถักสาร
ผักตบชวา 

แห่ง/ศูนย์ 10/9 10/9 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 

3. การติดต้ังถังดักไขมันระดับครัวเรือน/ติดต้ังถังรองรับ
สิ่งปฏิกูล(ผลิต/สาธิตผลักดันการติดต้ัง) 

ครัวเรือน/ 
เรือแพ 

500/300 500/300 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 

กิจกรรมท่ี ๔  คลองสวย น้ําใส 
1. สํารวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษบริเวณ

ริมแม่น้ําและคูคลองสาขา 

 
อําเภอ 

 
7 

 
9 

เกินเป้าหมายท่ี
กําหนด 2 อําเภอ 

2 .  การจั ดประกวดชุ มชนริ มน้ํ า ต้ นแบบ รักษา
สิ่งแวดล้อม และดําเนินการเผยแพร่การลดมลพิษใน
แม่น้ํา คูคลอง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และบูรณาการกับ
โครงการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 

แห่ง 6 6 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 

3. จัดทําคู่มือการอนุรักษ์แม่น้ํา คูคลอง ฉบับ 7,000 7,000 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 

กิจกรรมที่ ๕  ศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุ
เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนไม้
ฟื นจากธร รมชา ติ และจั ดประชุ ม เ ผยแพร่ ใ ห้
ผู้ประกอบการโรงงานและผู้สนใจเพื่อการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

ระบบ/
คร้ัง/ คน 

1/1/120 1/1/130 ระบบเป็นไปตาม
เป้าหมาย/จํานวนคน
ร่วมกิจกรรมเกิน
เป้าหมาย 10 คน 
 

งานอํานวยการสํานักงาน จัดทําข้อกําหนดงาน/
นําเสนอขออนุมัติในการจัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุงพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม สํานักงาน ทสจ .
กาญจนบุรี และสนับสนุนศูนย์เผยแพร่เรียนรู้การลด
มลพิษสิ่งแวดล้อม รวม 5 แห่ง 

    

1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายการ 6 6 ครบตามเป้าหมาย 
2) ค่าวัสดุสํานักงาน รายการ 15 15 ครบตามเป้าหมาย 
3) ค่าครุภัณฑ์   รายการ 5 5 ครบตามเป้าหมาย  
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 กิจกรรมที่ 1  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนิดโดย
ชุมชน 

1) จากผลการดําเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษ 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 243 คน เกินเป้าหมายที่กําหนด ทําให้ทราบถึง
แหล่งกําเนิดมลพิษที่ปล่อยนํ้าเสียลงสู่ลํานํ้าและสร้างการมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสําคัญคุณภาพนํ้า เพ่ือช่วย
ลดมลพิษลงสู่ลํานํ้า รวมถึงการติดตามผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาแหล่งมลพิษต่างๆ ตลอดจนช่วยเผยแพร่
ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายกระจายในทุกพ้ืนที่เฉลี่ยท้องถิ่นละ  
4 - 6 คน 

2) จากผลการดําเนินงานถ่ายทอดวิธีการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และการบังคับใช้กฎหมาย ให้ประชาชนในพื้นที่ 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 264 คน  
เกินเป้าหมายที่กําหนด ทําให้มีประชาชนมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และช่วย
รายงานให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขปัญหามลพิษสู่ลํานํ้าที่เกิดขึ้นเป็นเครือข่ายกระจายในทุกพ้ืนที่เฉลี่ย
ท้องถิ่นละ 4-6 คน 

3) จากการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ 45 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหลักสูตรที่กําหนด รวม 2 คืน 3 วัน จํานวน 123 คน เกินเป้าหมายที่ต้ังไว้ ทําให้เยาวชน 
ในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
และวิธีการบริหารจัดการให้ถูกต้องและย่ังยืน เป็นเครือข่ายกระจายในทุกพ้ืนที่ เฉลี่ยท้องถิ่นละ 2 - 3 คน 

4) จากผลการดําเนินงานรณรงค์เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อในโอกาสวันสําคัญต่างๆ รวม 4 ครั้ง 
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  3,400 คน เกินเป้าหมายที่กําหนดได้เกิดการศึกษาเรียนรู้ ต่ืนตัว ตระหนัก 
ให้ความสําคัญและช่วยรณรงค์เผยแพร่ขยายผลการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ มีการจัดทําป้ายเผยแพร่เพ่ิมขึ้น 

5) การจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5 ประเภท โดยดําเนินงานได้ 7 ประเภท เกินเป้าหมาย 
ที่กําหนด 

ประเภทที่ 1  มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดต้ังให้ประชาชนรับทราบ ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
แม่กลอง 7 อําเภอเป้าหมาย 

ประเภทที่ 2  มีชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ของกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรนํ้า และด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสิ้น  
35 ป้าย สามารถใช้ประโยชน์จัดนิทรรศการเผยแพร่ในทุกพ้ืนที่ 13 อําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทที่ 3  มีชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 45 แห่ง และศูนย์เผยแพร่เรียนรู้ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 4 แห่ง รวม 49 แห่งๆ ละ 3 ป้าย 
รวมท้ังสิ้น 147 ป้าย สามารถเผยแพร่สื่อสารกับประชาชนประมาณ 800,000 คน ของจังหวัดในทุกพ้ืนที่
อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

ประเภทที่ 4  มีโปสเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอความร่วมมือจัดการคุณภาพนํ้า
อย่างง่ายสําหรับประชาชน จํานวน 5,000 แผ่น แจกจ่ายให้แก่หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชน
ทั่วไป กระจายปิดประกาศในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทที่ 5  มีเสื้อแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ลุ่มนํ้าแม่กลอง เป็นไปตาม
เป้าหมาย 500 ตัว ประชาชนพึงพอใจที่ได้รับแจกจ่ายมีความภาคภูมิใจมีส่วนร่วมอนุรักษ์ลุ่มนํ้าแม่กลอง และ
เป็นสื่อกระตุ้นให้เกิดการใส่ใจต่ืนตัวช่วยกันดูแลจัดการคุณภาพนํ้าลดมลพิษสิ่งแวดล้อมสู่ลํานํ้า เป็นเครือข่าย
กระจายไปในพ้ืนที่ 45 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๆ ละ 10 - 11 ตัว 
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ประเภทที่ 6  มีคู่มือการปรับปรุงคุณภาพนํ้าแจกจ่ายเผยแพร่แก่ประชาชนที่เข้ากิจกรรม เป็นไป
ตามเป้าหมาย 2,500 เล่ม และนําไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทําขึ้น 

ประเภทที่ 7  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเภทไทยจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินงานรวบรวมข้อมูล
ผลิตสื่อเผยแพร่ข่าวกิจกรรมโครงการในระบบโทรทัศน์ดาวเทียมและภาคพ้ืนดินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 305 นาที (5 ช่ัวโมง 5 นาที) รวมถึงการจัดทําสรุปรูปเล่มผลการดําเนินงานและจัดทํา
ข้อมูลเผยแพร่เป็นแผ่น CD ให้สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี ใช้ประโยชน์เผยแพร่ต่อไป ทําให้ประชาชนทุกพ้ืนที่
ที่รับทราบข้อมูลข่าว และสามารถใช้ประโยชน์เผยแพร่ซ้ําในโอกาสเหมาะสมเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง 

 กิจกรรมที่ 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1) จัดเวทีเสวนาสรรหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม โดยประสานผู้รู้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 45 แห่ง ส่งข้อมูลและเชิญปราชญ์ท้องถิ่น
เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งให้นําเสนอ 
ผู้มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเวลา 1 วัน รวบรวมคัดเลือกและส่งข้อมูลให้แก่ผู้รับจ้างรวบรวม 
จัดทําทะเบียนทําเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ดําเนินการต่อไป จํานวน 1 ชุด 

2) มีศูนย์เรียนรู้เป็นรายสาขา รวม 5 แห่ง 
2.1) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต.บ้านยาง อ.เมืองกาญจนบุรี มีกระบวนการ

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การใช้สมุนไพรไทยสําหรับการเกษตร วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพ่ึงพาตนเอง 
ยุทธศาสตร์เกษตรกรไทย พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติ กสิกรรมธรรมชาติ การทําปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ 
สารสกัดสมุนไพร การทํานํ้ายาเอนกประสงค์ และก๊าซชีวภาพ ล้วนประโยชน์ช่วยจัดการคุณภาพนํ้า 
และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

2.2) ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่อนุรักษ์ป่าพื้นบ้านลุ่มน้ําแม่กลอง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  
เป็นฐานเรียนรู้ป่าต้นนํ้าลําธาร และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างย่ังยืน 

2.3) ศูนย์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.บ้องต้ี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สามารถใช้ประโยชน์
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยวิทยากรขบวนการการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฝึกจิตสมาธิและปัญญา  
การส่งเสริมการพ่ึงตนเองด้วยเกษตรอินทรีย์ และดํารงชีวิตภายใต้แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  
การอนุรักษ์ดินและนํ้า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้ังแต่ต้นนํ้า (ฝายชะลอน้ํา) จนถึงปลายนํ้าคือคุณภาพนํ้า
และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

2.4) ศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองกาญจนบุรี มีกิจกรรมเรียนรู้การทํา 
หัวเช้ือจุลินทรีย์ การทําปุ๋ยหมักเพ่ิมแร่ธาตุนาข้าว การทําฮอร์โมน เร่งการเจริญเติบโต การทําสารไล่แมลง  
การทําสารชีวภัณฑ์เช้ือราไตรโคเดอร์มา  การทําเช้ือราบูวาเรีย สําหรับฆ่าแมลง การทํานํ้าส้มควันไม้  เผยแพร่
กลุ่มเกษตรกรและขยายผลสู่การทํานาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

2.5) ศูนย์เผยแพร่เรียนรู้การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาคารกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี พัฒนาอาคารสถานที่ ตกแต่งภูมิทัศน์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์สื่อโต๊ะเก้าอ้ีห้องประชุม 
เครื่องฉายวีดีทัศน์ จอภาพขนาดใหญ่ รวมถึงสื่อเผยแพร่ทุกเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งให้เผยแพร่ โดยให้ทุกส่วนราชการ สถาบันการศึกษา เครือข่าย ทสม. หรือประชาชนทุกหมู่เหล่าที่สนใจ 
เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

3) มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนและทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จํานวน 2,500 เล่ม  
มีเน้ือหาสาระประกอบด้วย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 5 คน ด้านเกษตรกรรม 
3 คน ด้านการแพทย์แผนไทย 3 คน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 8 คน และด้านปรัชญา ศาสนา 
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ประเพณี 1 คน รวมท้ังสิ้น 20 คน ล้วนเช่ือมโยงเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

4) มีเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เป็นรายสาขา จํานวน 5 สาขาๆละ 2,000 ชุด รวมทั้งสิ้น 
10,000 ชุด 

 กิจกรรมที่ 3  การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ําในแม่น้ําและคูคลองสาขา 
1) มีการจัดเสวนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาผักตบชวาทําให้ชุมชนที่อยู่อาศัยติดลําน้ํา เข้าร่วม

กิจกรรม 10 ครั้ง ๆละ 1 วัน รวมท้ังสิ้น 621 คน มีความพึงพอใจในวิธีการแนวทางที่จะร่วมกันจัดการ
ผักตบชวาและจัดการคุณภาพนํ้าต่าง ๆ ของโครงการ ร้อยละ 85.11 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด และสนับสนุน 
การดําเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2) มีการจัดเก็บผักตบชวาและขนย้ายไปใช้ประโยชน์บริเวณศูนย์กําจัดหรือใช้ประโยชน์ 
จากผักตบชวาในพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ติดริมนํ้า รวม 9 แห่ง จัดเก็บผักตบชวา พ้ืนที่สองฝั่งลํานํ้าแควน้อย แควใหญ่  
และแม่กลอง ท้องที่ตําบลเกาะสําโรง ต.หนองหญ้า ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี ท้องที่ ต.ท่าล้อ ต.ท่าม่วง      
ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง รวม 10 แห่ง ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชหมดไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตาม
แผนงานโครงการท่ีกําหนด 

3) มีศูนย์การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา รวม 9 แห่ง สามารถรองรับการนําผักตบชวา/วัชพืช 
มาแปรรูปและสาธิตการใช้ประโยชน์ในรูปแบบ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ เพาะเห็ดจากผักตบชวา สมุนไพรกําจัด
แมลง และวัสดุเหลือใช้เป็นแก๊สชีวภาพพลังงานทดแทน 

4) มีการถ่ายทอดความรู้และสาธิต การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา (ทําปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ, 
ทําเช้ือเห็ดจากผักตบชวา , การใช้สมุนไพรในการเกษตร และจัดทําแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้) ในพ้ืนที่ศูนย์ 
9 แห่ง รวม 340 คน เกินเป้าหมายท่ีกําหนด โดยเป็นแกนนําที่จะมีการจัดเก็บผักตบชวา/วัชพืชมาใช้
ประโยชน์ที่ศูนย์ทุกปี เป็นการจัดเก็บผักตบชวาทุกปีทําความสะอาดแม่นํ้าคูคลอง และนําไปใช้ประโยชน์ 
ในการเกษตรอย่างต่อเน่ือง 

5) การติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือนและติดตั้งถังรองรับสิ่งปฏิกูลในเรือแพ 
5.1) มีการรับมอบถังดักไขมันคัวเรือนและสนับสนุนการติดตั้งในพื้นที่ชุมชนริมน้ํา 

ประกอบด้วย 
2. บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี  จํานวน 66 ถัง 
3. บ้านยาง หมู่ที่ 3,4 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี  จํานวน 54 ถัง 
4. องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสําโรง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,9  ต.เกาะสําโรง    

อ.เมืองกาญจนบุรี  จํานวน 50 ถัง 
5. เทศบาลตําบลท่าล้อ  หมู่ที่ 1,2,3,4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง  จํานวน 53 ถัง 
6. บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี  จํานวน 50 ถัง 
7. เทศบาลตําบลม่วงชุม หมู่ที่ 2,3,5 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง  จํานวน 47 ถัง 
8. บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง  จํานวน 30 ถัง 
9. บ้านถ้ํา หมู่ที่ 1 และบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง  จํานวน 80 ถัง 
10. บ้านเกาะนํ้าเช่ียว หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา  จํานวน 19 ถัง 

รวมท้ังสิ้น  449 ถัง คงเหลือสามารถแจกจ่ายในชุมชนริมนํ้าในพ้ืนที่ จํานวน  51 ถัง โดยจะดําเนินการ 
ส่งมอบในปี 2555 ต่อไป 
 



191 

 

5.2) มีการรบัมอบถังรองรบัสิ่งปฏกิูลในเรอืแพและสนบัสนนุการตดิตัง้ในเรือแพ
ประกอบด้วย   
 1. บริเวณหน้าเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี  จํานวน 207 ถัง 
 2. บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค   จํานวน     6 ถัง 
 3. บริเวณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ   จํานวน   12 ถัง 
รวมท้ังสิ้น 225 ถัง  ในข้อเท็จจริงจังหวัดกาญจนบุรี มีเรือแพ จํานวน 1,525 แพ ในพ้ืนที่อําเภอเมือง
กาญจนบุรี  อําเภอไทรโยค  อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอศรีสวัสด์ิ ในส่วนที่คงเหลือ จํานวน 75 ถัง  
จึงมีแผนงานนําไปแจกจ่ายสนับสนุนขยายผลในปี 2555 ต่อไป  

 กิจกรรมที่ 4  คลองสวย น้ําใส 
1) มีข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษสองฝั่งแม่น้ําแควน้อย แควใหญ่ แม่กลอง ลําภาชี และลํา

ตะเพิน รวม 5 แม่นํ้า สายหลักท้องที่ 9 อําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเป็นแหล่งกําเนินมลพิษ 13 
ประเภท ที่ปล่อยนํ้าทิ้งลงสู่ลํานํ้าโดยตรง ในแม่นํ้าแควน้อย 74 แห่ง แม่นํ้าแควใหญ่ 65 แห่ง แม่นํ้าแม่กลอง 
74 แห่ง แม่นํ้าลําภาชี 3 แห่ง และแม่นํ้าลําตะเพิน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง  และจําไปสู่การเผยแพร่ข้อมูล 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าแม่กลอง ช่วยกันตรวจสอบ
ควบคุมดูแลช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อมลงสู่ลํานํ้าต่อไป 

2) มีข้อมูลกลุ่มชุมชนริมน้ําหนาแน่นที่มีการปล่อยน้ําเสียสู่แม่น้ําแควน้อย แม่น้ําแควใหญ่ 
และแม่น้ําแม่กลองโดยตรง รวม 42 ชุมชน ในพ้ืนที่ 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประโยชน์ในการ
ประสานผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพนํ้า 
หรือออกแบบระบบการบําบัดนํ้าเสียแต่ละชุมชน เพ่ือดําเนินงานตามขั้นตอนงบประมาณ และก่อสร้างระบบ
ตามลําดับให้มีเป้าหมายชัดเจนในปีต่อไป 

3) มีชุมชนริมน้ํา 6 แห่ง ที่จัดกิจกรรมจัดเกบ็ผกัตบชวา/วัชพืช จัดการขยะในชุมชนและริมนํ้า 
การติดต้ังถังดักไขมัน การติดต้ังถังรองรับสิ่งปฏิกูลเรือแพและดูแลภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่นํ้า เข้าร่วมประกวดเป็นไป
ตามเกณฑ์ให้คะแนนและปรากฏผลมีผลงานดีเด่นตามลําดับ คือ  

3.1) บ้านยาง หมู่ที่ 4 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
3.2) บ้านท่ามะกา  หมู่ที่ 4 , 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
3.3) บ้านเขาแหล่มหมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
3.4) บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
3.5) บ้านท่าล้อ หมูท่ี่ 1,2 และ 4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
3.6) บ้านถ้ํา หมู่ 1 และบ้านเขาน้อย หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี

โดยจะเป็นชุมชนสําคัญช่วยเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลต่อไป 
4) มีแกนนําชุมชน 6 แห่ง ประกอบด้วย  

4.1) บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
4.2) บ้านเขาแหลมหมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี
4.3) บ้านท่าล้อ หมูท่ี่ 1,2 และ 4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
4.4) บ้านท่ามะกา  หมู่ที่ 4, 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
4.5) บ้านยาง หมู่ที่ 4 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
4.6) บ้านถ้ํา หมู่ 1 และบ้านเขาน้อย หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
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รวมทั้งสิ้น 194 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการนํ้าเสียชุมชนชุกโดนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้รับ 
องค์ความรู้ในการจัดการบําบัดนํ้าเสียชุมชน และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.07 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยเป็นประโยชน์ไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป 

5) มีคู่มือการอนุรักษ์แม่น้ําคูคลอง ใช้ประโยชน์เผยแพร่แก่ประชาชนได้เรียนรู้และถือปฏิบัติ 
ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อมตามโครงการ รวม 7,000 เล่ม โดยเป็นสื่อรณรงค์ในพ้ืนที่ 45 อปท. รวม 7 อําเภอ 
เป้าหมายต่อไป 

 กิจกรรมที่ 5  มีผลการศึกษาและออกแบบระบบการเปลี่ยนแปลงวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง 
ชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนจากไม้ฟืนธรรมชาติ  โดยการทดลองค่าพลังงานแก๊สชีวมวล อภิปรายผล
การศึกษาได้  ดังน้ี 

1. การทดลอง การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา, ชานอ้อย, แกลบ 
และซังข้าวโพด พบว่า เช้ือเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพด มีค่าความร้อนมากที่สุด 

๒. การทดลอง การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ชานอ้อย, แกลบ และซังข้าวโพด 
โดยนํามาผสมกับผักตบชวา ตามอัตราส่วนต่างๆ พบว่า เช้ือเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาผสมกับซังข้าวโพด 
ให้ค่าความร้อนมากที่สุด 

๓. จากการวิเคราะห์ผลด้านการผลิตเช้ือเพลิงของผักตบชวา และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
อีก 3 ชนิด ได้แก่ ชานอ้อย แกลบ และซังข้าวโพด เมื่อนํามาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่ง 
พบว่าเช้ือเพลิงอัดแท่งทุกชนิดในการศึกษาครั้งน้ี มีศักยภาพในการนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนถ่านไม้ 
จากธรรมชาติ เพราะว่าสามารถให้ค่าความร้อนทดแทนถา่นไม้ได้ใกล้เคียงกัน 

๔. สรุปได้ว่า การนําวัสดุเหลือใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล เป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ 
ลดการตัดไม้ทําลายป่า วัสดุทางการเกษตรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี สามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น แต่พบว่าการใช้ซังข้าวโพดมาเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก
ที่สุด 
 พร้อมทั้ งออกแบบจัดทําระบบการใช้เ ช้ือเพลิง ชีวมวลและจัดกิจกรรมประชุมสาธิต 
ให้ผู้ประกอบการโรงงานท่ีใช้ไม้ฟืนมาศึกษาเรียนรู้ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนําเอาเทคโนโลยีดังกล่าว 
มาใช้ทดแทนการใช้ไม้ฟืนจากธรรมชาติในอนาคตต่อไป 

 งานอํานวยการสํานักงาน  มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
และเทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสนับสนุนศูนย์เผยแพร่เรียนรู้ เพ่ือลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 4 แห่ง (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม, ศูนย์เกษตรบ้านยาง, ศูนย์อนุรักษ์ป่าต้นนํ้าลุ่มนํ้า
แม่กลอง ต.ลุ่มสุ่ม และศูนย์ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้องต้ี) ประกอบด้วย วัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ, 
วัสดุสํานักงาน 15 รายการ และครุภัณฑ์ 5 รายการ  ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงครุภัณฑ์ เรือจัดเก็บผักตบชวา จํานวน 1 ลํา จัดเก็บไว้ ณ ท่าจอดเรือของสํานักงานประมง
จังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี มีหนังสือยินยอมให้จัดเก็บไว้เรียบร้อย เป็นครุภัณฑ์
ส่วนกลางตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถยืมนําไปใช้ประโยชน์จัดเก็บ
ผักตบชวาในท้องที่ของตนเอง โดยจะต้องจัดหาคนขับเรือและเสียค่าใช้จ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงเติมเรือในการออก
ปฏิบัติงานและมีการส่งมอบคืนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ด่ังเดิมภายหลังเสร็จภารกิจทุก
ครั้ง เป็นการสนับสนุนจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
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 ๕.๑.๓  สรุปผลการดําเนินงานโครงการและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําลุ่มน้ําแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ขึ้นตามตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ส่งผลได้รับคะแนนอยู่ในระดับ ๕ (เต็ม)  

๑) รายงานการประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของจังหวัด พ.ศ. 2554 ผลลัพธ์ที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ทั้งหมด สามารถบรรลุเป้าหมายได้      
ร้อยละ 100 

๒) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษ
กําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๑)  คณุภาพน้ํา : ผ่าน 
 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแหล่งน้ําผิวดินของกรมควบคุมมลพิษและสํานักงานส่ิงแวดล้อม

ภาคที่ 8 (ราชบุรี) จากจุดเก็บตัวอย่างน้ําในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 13 สถานี มีค่าร้อยละ 84.6  ซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 65 ของจํานวนจุดเก็บตัวอย่างน้ําทั้งหมดในจังหวัด ที่มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
มากกว่าค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ของค่าเฉล่ีย DO ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553)   

๒.๒) การจัดการขยะมูลฝอย : ผ่าน 
 จังหวัดกาญจนบุรีได้สนับสนุน ส่งเสริมเพื่อเพิ่มจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ผ่านเกณฑ์สมรรถนะการบริหารจัดการที่กรมควบคุมมลพิษ
กําหนดอย่างน้อย 4 ใน 6 เกณฑ์สมรรถนะ  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งนํ้า
แม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง และคูคลองสาขา สําหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .2554 เป็นการดําเนินงานศึกษา ภายใต้การดําเนินงาน 5 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมย่อย  
รวม 19 ผลผลิตที่เกิดขึ้น มีข้อเสนอแนะโดยจัดแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  การศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 
ส่วนที่ 2  การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะการศึกษาการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 
1) การอนุมัติโครงการมีขั้นตอนแจ้งผลการอนุมัติจากสํานักงานกลุ่มจังหวัดล่าช้า  ในคร้ังน้ี ได้รับ

ทราบจากการเชิญประชุมของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม ทําให้สามารถเตรียมการดําเนินงานรอ
ไว้ล่วงหน้าก่อนที่จังหวัดแจ้งให้ทราบ  หากไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าจะส่งผลกระทบต่อการขออนุมัติจัดทํา
แผนปฏิบัติการและการดําเนินงานตามโครงการ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ข้อเสนอแนะ สมควรให้
ใช้ผลการอนุมัติโครงการ  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีในการอ้างอิงให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติงานได้ 
หรือกลุ่มจังหวัดต้องส่งสําเนาโครงการท่ีได้รับการอนุมัติให้จังหวัดทราบและสามารถเตรียมการดําเนินงานได้
ทันที โดยยึดถือวันเดือนปีที่พระราชบัญญัติงบประมาณได้รับการอนุมัติต่อไป 

2) การอนุมัติแผนปฏิบัติการตามโครงการ หากสภาผู้แทนราษฎรผ่านพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจําปีต้ังแต่เดือนกันยายน  และแจ้งให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ต้ังแต่เดือนตุลาคมและรายงานผู้มี อํานาจอนุมัติแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จเพ่ือสามารถดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการโดยเร็ว ประมาณไม่เกินเดือนธันวาคมจะสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมโครงการ 
ได้ ประมาณต้นเดือนมกราคมของทุกปี แต่ข้อเท็จจริงโครงการดังกล่าวอนุมัติต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553  
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและเสร็จในเดือนธันวาคม 2553 เสนอให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติโดยได้รับอนุมัติ
จากจังหวัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 รวมระยะเวลาประมาณ 1 เดือน แล้วส่งเรื่องราวให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม เป็นผู้อนุมัติในฐานะเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม) โดยได้รับการ
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อนุมัติแผนปฏิบัติการเมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2554  รวมระยะเวลาประมาณ 1 เดือน มีข้อสังเกตว่า 
การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการใช้เวลารวมประมาณ 2 เดือน การปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว จึงทําให้การ
ปฏิบัติงานเร่ิมเมื่อเดือนมีนาคม 2554  คงเหลือระยะเวลาดําเนินงานโครงการเพียง 7 เดือน ส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ข้อเสนอแนะ สมควรเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสาน
แผนงานโครงการระดับหน่วยงานระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ให้ถือเป็นนโยบายให้มีการเร่งรัดดําเนินการถือ
เป็นเรื่องสําคัญหรือสมควรกําหนดระยะเวลาการอนุมัติแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน 7-10 วัน สําหรับ
โครงการที่มีรายละเอียดแก้ไขเพ่ิมเติมให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10-15 วัน 

3) การมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ มีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต การจัดซื้อจัดจ้าง  
ทุกขั้นตอน ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับตามระเบียบ ได้รับทราบและถือปฏิบัติในเดือนมีนาคม 2554  
ถือว่าล่าช้า ซึ่งได้ผ่านปีงบประมาณมาแล้วครึ่งปีงบประมาณ ข้อเสนอแนะ สมควรให้มีการมอบอํานาจ 
แจ้งให้ทราบและสามารถปฏิบัติงานได้ต้ังแต่เดือนมกราคม 2554 ซึ่งเป็นการกระจายอํานาจ ลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน ส่งผลทําให้คล่องตัวในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กําหนด 
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
กิจกรรมที่ 1  การสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนิด 

โดยชุมชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) สมควรให้ความสําคัญเครือข่ายประชาชนที่ผ่านการอบรม เข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวน 

การให้องค์ความรู้นําเสนอข้อมูลสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในปี
ต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายหลักของท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ชัดเจน เพ่ือส่งอบรมให้มีความรู้และ 
ร่วมดําเนินงานกับสํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี ทุกปี เป็นการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ขยายเครือข่ายประชาชนเยาวชนและลูกเสือ-เนตรนารี ช่วยตรวจสอบ เฝ้าระวังป้องกัน 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษสิ่งแวดล้อมให้จัดเข้าค่ายและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
กระจายทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

4) เพ่ิมการรณรงค์ลดมลพิษสิ่งแวดล้อมลงไปสู่ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบสนับสนุนดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง ภายใต้สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี เป็น
หน่วยงานถ่ายทอดเทคนิควิธีการรูปแบบเทคโนโลยี  และขอรับสนับสนุนงบประมาณจังหวัดและมีงบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ปฏิบัติงานของสํานักงาน ทสจ. เพ่ืออํานวยการสนับสนุนท้องถิ่นต่อไป 

กิจกรรมที่ 2  การจัดทําระบบฐานข้อมูลและทําเนียบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ปราชญ์ท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญาแต่ละด้าน สมควรจัดกิจกรรมร่วมพลังคิดหารูปแบบนําเสนอ 
ที่มีประสิทธิภาพ และจัดนิทรรศการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมเป็นที่น่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้และนําไปปฏิบัติได้สะดวกรวดเร็ว ให้ประชาชน
รับทราบและนําเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ขยายผลเพ่ิมขึ้น 

2) สนับสนุนส่งเสริมปราชญ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ให้มีกําลังใจและเกิดคุณค่าต่อสังคม พร้อมทั้งจูงใจ
ยกระดับปราชญ์ท้องถิ่นให้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณเพ่ิมขึ้น 
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3) ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ และผลักดันสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใช้ประโยชน์ศึกษาเรียนรู้ศูนย์ที่จัดต้ังขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยสมควรประสานวางแผน
เช่ือมโยงประชาชนกลุ่มต่าง ๆร่วมกัน รวมถึงการเก็บข้อมูลสถิติและประเมินความสําเร็จเพ่ือการสนับสนุน
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3  การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ําในแม่น้ําและคูคลองสาขา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) สมควรนําข้อมูลคุณภาพนํ้าของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 (ราชบุรี) มาเผยแพร่วิเคราะห์

ถึงสาเหตุของปัญหาคุณภาพนํ้าที่ เกิดขึ้น ในแต่ละจุดให้ชุมชนที่ เ ก่ียวข้องทราบและร่วมแก้ไขปัญหา 
โดยประชาชน ภายใต้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและงบประมาณโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

2) การจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชและขยะในลํานํ้า สํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี มีเรือจัดเก็บ
ผักตบชวาแล้ว 1 ลํา ขนาดกว้าง 3 เมตรา ยาว 12 เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  6 สูบ สมควรมีแผน
ประสานการปฏิบัติงานจัดเก็บผักตบชวาร่วมกับท้องถิ่น โดย อปท .  เ ป็นผู้ส นับสนุนงบประมาณ 
ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนจัดเก็บผักตบชวา 

3) ศูนย์ใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ได้ก่อต้ังในพ้ืนที่ชุมชน 9 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลใช้ประโยชน์ สมควรให้มีการนําผักตบชวาวัชพืชหรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปใช้ประโยชน์ 
ในศูนย์ เป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยภายใต้สนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณจากท้องถิ่น 

4) ถังดักไขมันครัวเรือนและถังรองรับสิ่งปฏิกูลเรือแพ สมควรสนับสนุนชุมชนและเรือแพ  
โดยท้องถิ่นสมควรสํารวจบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลํานํ้าปล่อยนํ้าลงแม่นํ้าโดยตรงมีการติดต้ังขยายผลไปครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ สําหรับครัวเรือน/เรือแพหลังใหม่ เมื่อขออนุญาตก่อสร้างจะต้องให้ติดต้ังด้วยตนเองทุกราย รวมถึง
การพัฒนารูปแบบถังดักไขมันและถังรองรับสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

กิจกรรมที่ 4  คลองสวย น้ําใส มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ข้อมูลจากการสํารวจและจัดเก็บแหล่งกําเนิดมลพิษ ของแม่นํ้าแควน้อย แควใหญ่ แม่กลอง 

ลําตะเพิน และลําภาชี รวม 222 แห่ง สมควรนําไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลให้เครือข่ายประชาชนร่วมตรวจสอบ
เฝ้าระวัง และรายงานผลกระทบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามผลและแก้ไขปัญหา 
โดยเพ่ิมความเข้มข้นในการปฏิบัติการ ตามระเบียบกฎหมายหรือใช้มาตรการทางสังคมอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

2) จากการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจพ้ืนที่แหล่งชุมชนริมนํ้า/ตลาดชุมชนริม 
นํ้า ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ มีการให้ความรู้ผลักดันให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาออกแบบ
ระบบจัดทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชนลงสู่ลํานํ้าสรุปได้พ้ืนที่ 42 ชุมชน ท้องที่ 18 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรอย่างย่ิงในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จะต้องมีแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สนับสนุนองค์ความรู้เชิงนโยบายการจัดการนํ้าเสียชุมชนจากกรมควบคุมมลพิษ  การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
และการประสานผลักดันให้เกิดการศึกษาออกแบบระบบและจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด  
โดยสํานักงาน ทสจ.กาญจนบุรี นําไปสู่การเกิดระบบบําบัดนํ้าเสียรวมในพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่นในอนาคตอย่างมี
แผนงานเป้าหมายที่ชัดเจนต่อไป 

3) ชุมชนริมนํ้าที่หนาแน่น สมควรผลักดันให้เกิดกิจกรรมการจัดการคุณภาพนํ้า ภายใต้สํานักงาน 
ทสจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ อปท. อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยสร้างการต่ืนตัวให้ชุมชนเห็นความสําคัญกระตุ้น 
การมีกิจกรรมอนุรักษ์ลํานํ้า รวมถึงการประกวดและยกระดับชุมชนที่มีการพัฒนาดีเด่นทุกปี 

กิจกรรมที่ 5  การศึกษาและจัดทําระบบการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเป็น
พลังงานทดแทน มีข้อเสนอแนะ สมควรนําข้อมูลใช้ประโยชน์เผยแพร่เช้ือเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ ให้
ผู้ประกอบการได้รับทราบ และหาข้อมูลเปรียบเทียบถึงความคุ้มค่า ใช้เช้ือเพลิงชีวมวลทดแทนไม้ฟืนธรรมชาติ 
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รวมถึงผักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบที่มีการลงทุนอย่างประหยัด หรือพยายามสร้างสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการ
เปลี่ยนพฤติกรรมต้องการมาใช้เช้ือเพลิงชีวมวลทดแทนไม้ฟืนจากธรรมชาติ ตลอดจนพยายามแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้สนใจทดลองศึกษาเรื่องน้ีหาช่องทางความเป็นไปได้ในอนาคต อีกทั้งควรมีการสํารวจศึกษาปริมาณ
เศษวัสดุจากต้นไม้หรือพืชต่าง ๆ ที่หลงเหลือโดยเปล่าประโยชน์ โดยมีการเผาทําลายทิ้งสุญเปล่ามีปริมาณมาก
น้อยเพียงใด หากเก็บรวบรวมเป็นธนาคารเศษวัสดุชุมชนนําไปสู่การแปรรูปเช้ือเพลิงแท่งไปใช้ประโยชน์มี
ปริมาณเพียงพอหรือไม่ และโอกาสในอนาคตเช้ือเพลิงชนิดน้ีมีความเป็นไปได้ต่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ประหยัดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน เศรษฐกิจย่ังยืน 
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