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เรือง    แนวทางการบริหารจดัการสิงแวดล้อมในเชิงพนืท ีเพอืพฒันางานส่วนสิงแวดล้อม    

            สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมจงัหวดัเชียงใหม่ 

1. หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัทีผ่านของประเทศไทยมาเป็นพฒันา
ประเทศทีรวดเร็ว และมีการขยายตวัในช่วงระยะเวลาทีส่งผ่านให้ประเทศไทยเป็นหนึงใน
ประเทศผูน้าํดา้นเศรษฐกิจและหุ้นส่วนดา้นการพฒันาในภูมิภาคอาเซียน แต่อยา่งไรก็ตามการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยงัคงตอ้งอาศยัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเป็น
ปัจจยัพืนฐานสาํคญัในการผลิต และผลจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งรวดเร็วนีเอง ทาํ
ให้ชุมชนเมืองมีการขยายตวั มีการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเทียวอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลใหมี้การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเกินศกัยภาพในการ
รองรับของระบบนิเวศ และการฟืนฟูสภาพไดเ้องตามธรรมชาติ ซึงจะเห็นไดจ้ากการที
ทรัพยากรธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ์ สิงแวดลอ้มมีคุณภาพเสือมโทรมอยา่งต่อเนือง และ
ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน  

จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้ ปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
กาํลงัเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา ฐานการผลิตและให้บริการ รวมทงัการดาํรงชีพที
ยงัยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนาํไปใชใ้นการพฒันา จาํนวนมากก่อให้เกิดความเสือมโทรม
อยา่งต่อเนือง พืนทีป่าไมล้ดลง ทรัพยากรดินเสือมโทรม  ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ทรัพยากรนาํยงัมีส่วนทีไม่สามารถจดัสรรไดต้ามความตอ้งการ และ มีความเสียงในการขาดแคลน
ในอนาคต เกิดปัญหาความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน จากการเขา้ถึง
และการจดัสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทีไม่เป็นธรรม รวมทงัปัญหาสิงแวดลอ้ม 
เพิมสูงขึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ ตน้ทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะทีการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทาง
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ธรรมชาติมีความผนัผวนและ รุนแรงมากขึนโดยเฉพาะอุทกภยัและภยัแลง้ ซึงส่งผลกระทบต่อ
ภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิต ภายในประเทศ และขอ้ตกลงระหว่างประเทศเกียวกบัการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศซึงทวีความเขม้ขน้  ทาํให้ประเทศไทยตอ้งเตรียมพร้อมรับภาระใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใตก้ระแสการแข่งขนั ทางการคา้ ขณะทีวาระการพฒันาที
ยงัยืนของโลกหลงั ค.ศ. 2015 ซึงเป็นการกาํหนดทิศทางการพฒันา ทียงัยืนของโลกในอีก 15 ปี 
ขา้งหน้า (ค.ศ. 2016-2030) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพฒันาประเทศ ในอนาคต ดงันัน 
ประเด็นทา้ทายทีตอ้งเร่งดาํเนินการในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที 12 ไดแ้ก่ การสร้างความมนัคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดบัคุณภาพสิงแวดลอ้ม เพือสนบัสนุนการเติบโตทีเป็นมิตร
กบัสิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแกไ้ขปัญหาวิกฤติสิงแวดลอ้มเพือลดมลพิษที
เกิดจากการผลิต และการบริโภค พฒันาระบบบริหารจดัการทีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคทีเป็นมิตรกบั สิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งมากขึน ตอ้งเร่งเตรียมความพร้อมในลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ เพิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทงับริหารจดัการเพือลดความเสียงดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติ หนา้ทีของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มหรือส่วนราชการทีสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม จากภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจึงได้
กาํหนดนโยบายการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน ทีจะดาํเนินการใหท้รัพยากรธรรมชาติทีหลากหลาย
ของประเทศไดอ้ยูคู่่กบัสังคมไทยตลอดไป รวมทงัประชาชนไดมี้การดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสุข
ภายใตคุ้ณภาพสิงแวดลอ้มทีดี โดยมีนโยบายทีดา้นสิงแวดลอ้มทีเป็นทิศทางในการทาํงาน ดงันี 
  นโยบายด้านสิงแวดล้อม 
   1. ดาํเนินการใหชุ้มชนทงัในชนบทและในเมืองมีสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตทีดีโดย
ประสานการวางผงัเมืองและจดัระเบียบชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืนที 
   2. ป้องกนั รักษา และฟืนฟคุูณภาพสิงแวดลอ้มใหดี้ขึน และอยูใ่นระดบัมาตรฐานทีไม่
เป็นอนัตรายต่อสุขอนามยัของประชาชน ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสมในการจดัการคุณภาพ
สิงแวดลอ้ม 
   3. ดาํเนินการป้องกนัและควบคุมสภาวะความเสียงดา้นสิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบั
สุขอนามยัทีจะมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวติ และส่งเสริมการสร้างสภาพแวดลอ้มทีดีเพือคุณภาพ
ชีวติทีดีของประชาชน 
   4. สร้างกระบวนการเรียนรู้เพือใหชุ้มชนสามารถปกป้อง คุม้ครอง และฟืนฟสิูงแวดลอ้ม
ชุมชนสิง   แวดลอ้มธรรมชาติ สิงแวดลอ้มศิลปกรรมทีเกียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
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วฒันธรรม ประเพณี   วถีิชีวติ และภูมิปัญญาทอ้งถิน เพือใหเ้ป็นมรดกสืบทอดไปยงัอนุชนรุ่น
ต่อไป 
   นโยบายด้านการบริหารจดัการ 
   1. บริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ  โดยยดึ
หลกัธรรมมาภิบาลบนพืนฐานการจดัการเชิงพืนที การมีส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ 
   2. เติมภูมิปัญญาประชาชนทุกระดบั และเสริมสร้างขีดความสามารถขององคก์รทุกระดบั
อยา่งต่อเนือง 
   3. พฒันาบุคลากรใหรู้้ทกัษะและมีประสิทธิภาพ ทงัดา้นองคค์วามรู้และทกัษะเพือให้
สอดคลอ้งกบับทบาทและภารกิจของกระทรวง 
   4. พฒันาระบบและมาตรฐานในการบริหารจดัการและจดัทาํฐานขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและ   การสือสารทีมีประสิทธิภาพ และสามารถเชือมโยงเครือข่ายกบัระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศหลกัของประเทศได ้
   5. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือสนบัสนุนการกาํหนดนโยบาย การวางแผน และการ
ปฏิบติังานทุกระดบั 
   6. รณรงคแ์ละสร้างจิตสาํนึกของประชาชนทุกฝ่าย รวมทงัสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการดาํเนินงาน   อยา่งจริงจงัและต่อเนือง 
   7. ติดตามแกไ้ขขอ้ร้องเรียนของราษฎรดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม รวมทงั
พฒันาเครืองมือ   และกลไกในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ 
  8. สร้างแรงจูงใจโดยใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์ สงัคม และกฎหมาย 
  9. พฒันากลไกลดความขดัแยง้ในการใชท้รัพยากรธรรมชาติและการแกไ้ขปัญหา
สิงแวดลอ้ม ส่งเสริม   กลไกการตลาดเพือสังคม เพือสร้างความสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน
ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
  10. ปรับปรุง แกไ้ข เสนอร่างกฎหมายใหม่เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการดาํเนินการ และ
สามารถบงัคบัใช ้    กฎหมายทีเกียวขอ้งใหง้านสัมฤทธิผลสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
   11. เพิมบทบาทดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในเวทีโลก เพือพฒันาความ
ร่วมมือและพิทกัษผ์ลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
  12. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานโดยมีตวัชีวดัผลสมัฤทธิชดัเจน 

   ทงันีส่วนราชการทีสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มซึงเป็นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคของสํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
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รับผิดชอบเกียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในจังหวดั ได้แก่ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจังหวดั รับผิดชอบเกียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในจงัหวดั มีส่วนต่างๆ ในสาํนกังานไดแ้ก่ ส่วนอาํนวยการ 
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  ส่วนสิงแวดลอ้ม ส่วนทรัพยากรนาํ  จากการติดตามผลการดาํเนินงาน
ของส่วนสิงแวดลอ้มพบว่า ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มในจงัหวดัต่างๆ ยงัมิไดบ้รรลุผลตามนโยบาย 
ดงันัน เพือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ทีสามารถวินิจฉัยขอ้มูล ปัญหา 
อุปสรรค กาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาและดาํเนินการให้เป็นไปตามทีตดัสินใจไดอ้ยา่งครบวงจร 
โดยการปรับบทบาทอาํนาจหน้าของส่วนสิงแวดลอ้ม  สามารถให้ดาํเนินการดว้ยความรวดเร็ว 
ตรงตามนโยบายและสนองตอบต่อความตอ้งการและขอ้เท็จจริงไดโ้ดยตรง ดงันนั เพือให้การ
ทาํงานของส่วนสิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนือง อนัเป็นหนทาง
นาํไปสู่การพฒันาทียงัยืน ผูข้อประเมินจึงเห็นควรนาํเสนอแนวความคิดและวิธีการ ในการ
แนวทางการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มในเชิงพืนที  เพือพฒันางานส่วนสิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 
ส่วนสิงแวดลอ้ม สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ เพือเป็นแนวทาง
ในการพฒันาการทาํงานในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มแบบบูรณาการในเชิงพืนที ในอนาคต
ต่อไป  

2. บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ  

         2.1 บทวเิคราะห์ 
สถานะดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 
1. ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจยัเสียงทีสําคญัทีจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพ วิกฤตินํา และการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศอนัทาํให้เกิดภยัพิบัติทีมี

แนวโนม้ทีจะเพิมความรุนแรงมากยงิขึน 

2. “ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ” ทีมีความเสือมโทรม และสร้างความขดัแยง้ในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากร ทีมีแนวโนม้รุนแรงเพิมมากขึน 

3. การบริหารจดัการนาํทงัในเชิงปริมาณและคุณภาพยงัขาดประสิทธิภาพ 

4. คุณภาพสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติแมจ้ะไดรั้บการแกไ้ข แต่โดยภาพรวมยงั

มีสภาพทีเสือมโทรมอยู ่
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ความทา้ทายในการพฒันางานดา้นสิงแวดลอ้ม ซึงปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่
ของประเทศถูกนาํมาใชใ้นการพฒันาเป็นจาํนวนมาก อนัก่อให้เกิดความเสือมโทรมอยา่งต่อเนือง
และเกิดปัญหาความขดัแยง้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพิมมากขึน นาํมาซึง
ปัญหาสิงแวดลอ้มเพิมสูงขึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง มีสาเหตุมาจากปัจจยั
ดงันี 

1. ปัญหาขยะมูลฝอยทียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มลพิษทางอากาศยงัเกินมาตรฐานอยูห่ลายแห่ง 

3. คุณภาพนาํทีอยูใ่นเกณฑดี์มีแนวโนม้ลดลง 

4. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโนม้เพิมขึนอยา่งต่อเนือง 

5. ภยัพิบติัทางธรรมชาติมีความรุนแรงเพิมมากขึน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในฐานะหน่วยงานทีมีภารกิจในการ
ขบัเคลือนงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือให้เกิดการพฒันาทียงัยืนของประเทศ 
หนึงในสามมิติหลกัของการพฒันาทียงัยืน ซึงกระทรวงฯ ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของการบูรณา
การกนัระหวา่ง มิติดา้นสิงแวดลอ้ม ร่วมกบัมิติดา้นเศรษฐกิจ และมิติดา้นสังคมกบัหน่วยงานอืนๆ 
ในทุกระดบั เพือให้เกิดผลสัมฤทธิของการพฒันาทียงัยืน ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ทีมุ่งเนน้
การพฒันาในประเด็นต่างๆ  6 ประเด็นหลกั คือ การสร้างความมนัคง การสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของคน การสร้างโอกาสของความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกนัทางดา้นสังคม การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 
และการปรับสมดุลการพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพือให้เกิดความมนัคง มงัคงั และ
ยงัยืนของประเทศไทยในอนาคต โดยคาํนึงถึงสถานะและทิศทางการปรับตวั ซึงในทีนีจะกล่าว
เฉพาะแนวทางการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือเป็นกรอบแนวทางในการ
กาํหนดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในระดับพืนทีให้
สอดคลอ้งกบับริบทตามลกัษณะภูมินิเวศ จากปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มดงักล่าวนบัว่าเป็นปัญหาที
ยงิใหญ่ และขยายตวัในวงกวา้งจนอยูใ่กลต้วัเรามากขึนทุกขณะ ทงัปัญหาคุณภาพอากาศ  ขยะ  นาํ
เสีย ดงันนั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มจงัหวดั ซึงเป็นหน่วยงานทีอยูใ่นระดบัพืนที มีอาํนาจหนา้ทีและภารกิจดาํเนินการใน
ส่วนภูมิภาค ในการจดัการภารกิจดา้นสิงแวดลอ้มดงันี 
 1. ดา้นนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
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   - ดาํเนินงานในส่วนทีไดรั้บการประสานงานจาก  สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  (สผ.) 
   - ดาํเนินงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจติดตามและใหค้วามเห็นในการอนุญาต
สถานประกอบการ  โรงแรม  โรงฆ่าสตัว ์ การดูดทราย  การขออนุญาตสิงล่วงลาํลาํนาํ  และสถาน
ประกอบการอืน ๆ 
   - ดาํเนินงานติดตามตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาการ้องเรียนดา้นสิงแวดลอ้ม 
   - ดาํเนินงานในส่วนงานทีเกียวขอ้งกบักฎหมายดา้นสิงแวดลอ้ม 

 - ดาํเนินงานในส่วนของการประสานและรายงานผลการดาํเนินงานตามคาํรับรองการ
ปฏิบติัราชการของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั  ในส่วนของแผนจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
   - ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือที
ไดรั้บมอบหมาย 
  2. ดา้นส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม 
   - จดัทาํแผนจดัการสิงแวดลอ้มของจงัหวดัรวมทงัแผนปฏิบติัการเพือการจดัการคุณภาพ
สิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
   - ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
   - ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการสิงแวดลอ้ม 
  - ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือที
ไดรั้บมอบหมาย 
   3. ดา้นควบคุมมลพิษ 
   - ตรวจสอบ  ควบคุม  กาํกบัดูแลแหล่งกาํเนิดมลพิษ 
   - ประสานใหค้าํแนะนาํการควบคุมมลพิษ 
   - ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนปฏิบติังานของหน่วยงาน 
  - ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือที
ไดรั้บมอบหมายนอกจากนียงัมีภารกิจร่วมดาํเนินงานกบัจงัหวดัอยา่งบูรณาการกบัทุกภาคส่วน
ในพืนที  ดงันี 
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
   1)วิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในจงัหวดั 

และจดัลาํดบัความสาํคญัเพือดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 
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   2) เสนอแผนงาน/แนวทางการดาํเนินงาน/โครงการ/งบประมาณทีจะบรรจุในแผน
ยทุธศาสตร์ของจงัหวดั 

   3) ติดตามผลการดาํเนินงาน และประเมินผลเพือปรับปรุงแผนต่อไป 
 2. แผนปฏิบติัรายการประจาํปีของจงัหวดั 

   1) ประสานงานกบัส่วนกลาง เพือขอรับทราบแนวทางการดาํเนินงานภายใตแ้ผนปฏิบติั
ราชการของกระทรวงฯ 

   2) เสนอแผนงาน/แนวทางการดาํเนินงาน/โครงการ/งบประมาณทีจะบรรจุในแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปี 

 3. ขอ้เสนอการเปลียนแปลงของจงัหวดั 
   1) จดัทาํขอ้เสนอการเปลียนแปลงของจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของกระทรวง 
   2) ติดตามผลการดาํเนินงานภายใตข้อ้เสนอการเปลียนแปลง 
 4. คาํรับรองการปฏิบติัราชการของจงัหวดั 
   1) รวบรวมขอ้มูลปัญหาสิงแวดลอ้มของจงัหวดั วิเคราะห์และประเมินขอ้มูลในประเด็น

สําคญั ประมวลเป็นสถานการณ์สําคญั  แนวโน้มของปัญหา เพือเป็นฐานขอ้มูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของจงัหวดั 

   2) จดัทาํแผนการดาํเนินงานและแผนการติดตามผลการดาํเนินงานภายใตต้วัชีวดัทีไดรั้บ
มอบหมาย 

   3) ติดตามผลการดาํเนินงาน 
 5. คาํของบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ 

   1) เสนอขอโครงการ/งบประมาณเพือจะดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของจงัหวดั 
และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของกระทรวง 

   2) ดาํเนินการตามแผนงานและแผนการใชจ่้ายเงิน พร้อมทงัรายงานผลการ 
                   ดาํเนินงาน 
 6. การเขา้ร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ ของจงัหวดัให้ความร่วมมือและร่วมจดังาน/กิจกรรมต่าง 

ๆ ของหวดัตามความเหมาะสม 
 7. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มในจงัหวดั 
   1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มทวัไป 
   2) การติดตามโครงการสาํคญัทีดาํเนินการในพืนทีจงัหวดั 
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จะเห็นไดว้า่ หัวใจสาํคญัของทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละสนองนโยบาย คือ พฒันา
งานในกระบวนการการจดัการสิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม จึงทาํให้เกิดขอ้เสนอแนวความคิด/
วิธีการพฒันาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ เพือหาแนวทางการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม
ในเชิงพนืที ในการพฒันางานของส่วนสิงแวดลอ้ม สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
จงัหวดัเชียงใหม่  

      2.2 แนวความคิด และขอ้เสนอ 
กรอบแนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มระดบัพืนที เพือนาํไปสู่การสร้างความเติบโตบนพืนฐานคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกบั
สิงแวดลอ้ม คือ  

1. การจดัสรรบุคลากรใหด้าํเนินงานตามตาํแหน่งหนา้ที ความรับผดิชอบ 
2. การส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในเชิงพืนที เช่น เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) 

3. การจดัทาํโครงการ/กิจกรรมการลดปัญหาโลกร้อนและการเตรียมความ 

พร้อมในการปรับตวัรองรับการเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยใหส้อดคลอ้งกบั 

ลกัษณะทางภูมินิเวศ และวถีิชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน 

4. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดาํเนินกิจกรรมดา้นสิงแวดลอ้ม เช่น การตงั 

กลุ่ม Line ในการส่งขอ้มูลข่าวสารในพืนที 

             เพือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพสิงแวดล้อมทีดีให้กับประชาชนในพืนทีทีสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่รับผิดชอบ ควรทีจะมีการบริหารจดัการงาน
ของส่วนสิงแวดลอ้มทีมีประสิทธิภาพ เพือนาํไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบัประชาชน 
“การจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มทีมีประสิทธิภาพ” โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภาครัฐ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์รเอกชนและองคก์รชุมชน  เพือให้เกิดกระบวนการ
การมีส่วนร่วมทีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอนันาํไปสู่ความยงัยืน ซึงควรทีจะมีแนวทางใน
การบริหารจัดการสิงแวดล้อมในเชิงพืนที  เพือพัฒนางานส่วนสิงแวดล้อม  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ อนัเป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งมากต่อการ
การทาํงาน เพือให้เจา้หน้ามีแนวทางในการทาํงาน มีความสามารถในการผลิตผลงานไดอ้ย่างมี
คุณภาพและประสบผลสาํเร็จในการทาํงาน  และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั และตอบสนองต่อ
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นโยบาย ภารกิจ ขององคก์รโดยมีแนวทางอยู ่3 แนวทางไดแ้ก่  การจดัทาํแผนปฏิบติัการ  การ
ควบคุมมลพิษ   การพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ ์สงวน 
คุม้ครองและฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  มีรายละเอียดดงันี 

  1. การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
1)  มีสาํรวจและประเมินสถานภาพการจดัการสิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  
2)  สร้างความรู้ความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการ

วางแผนจดัการสิงแวดลอ้มชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 
3)  คดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินนาํร่องในการทดลองกระบวนการวางแผนจดัการ

สิงแวดลอ้มชุมชนแบบมีส่วนร่วม   
4) พฒันารูปแบบ/กลไกการวางแผนจดัการสิงแวดลอ้มชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพืนทีนาํ

ร่องใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางในแผนจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มระดบัชาติ 
5) การวางแผนจดัการสิงแวดลอ้มชุมชนแบบมีส่วนร่วมทีสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

วฒันธรรม  วธีิคิดและวถีิชีวติของพืนที 
6) ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่การวางแผนจดัการสิงแวดลอ้มชุมชนแบบมีส่วนร่วมและยกยอ่ง  

ชมเชย  สร้างขวญักาํลงัใจ ให้แก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินที ให้ความร่วมมือในการจดัการ
สิงแวดล้อมอย่างดีมาก การยกย่อง ชมเชย สร้างขวญักาํลงัใจ เพือตอบแทน ความตังใจการ
เสียสละ การเข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการ ในการจัดการสิงแวดล้อมชุมชนโดยการมอบ
ประกาศเกียรติคุณ           โล่รางวลั หรืออืนๆ ในทุกระดบั จะเป็นผลในการสร้างคุณค่าให้กบั
เครือข่ายภาคราชการสามารถประสานการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

7) จดัประกวดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดีเด่นดา้นการวางแผนสิงแวดลอ้มแบบมีส่วน
ร่วม 

8) สร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการดําเนินงานด้านการวางแผน
สิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและดาํเนินการจดัการสิงแวดลอ้ม 

9) ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินต่าง ๆ ในการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมและดาํเนินการจดัการสิงแวดลอ้ม 

10) คดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดีเด่นดา้นการวางแผนสิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม
ควบคู่กบัการสร้างเครือข่ายระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินกบัสาํนกังานฯ เผยแพร่ผลงาน
ด้านการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและการดาํเนินงานจดัการสิงแวดล้อม  ระหว่างเครือข่ายใน
รูปแบบการจัดประชุมวิชาการประจาํปี  การศึกษาดูงาน  เพือแลกเปลียนประสบการณ์และ
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ปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรค  ตลอดจนพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการสนบัสนุนการดาํเนินงาน
จดัการสิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอยา่งต่อเนืองต่อไป      

 2. การสนบัสนุนงบประมาณ 
 การสรรหาแหล่งเงินทุนเพือดาํเนินงานในการจดัการสิงแวดลอ้ม มีแนวทางในการพฒันา
ทางดา้นงบประมาณ ดงันี 
 1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนงานโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบติัการเพือการจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เพือขอสนบัสนุนงบประมาณ
ดาํเนินการจดัการสิงแวดลอ้ม ในการสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมของดา้นสิงแวดลอ้ม 
 2) ตามบทบญัญติัรัฐธรรมแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 290 องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถินย่อมมีอาํนาจหน้าทีส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมในการจัดการ การ
บาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีอยู่ในเขตพืนที โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน ดงันนั ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดเ้ขา้มามีส่วน
สนบัสนุนการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มในพืนทีรับผดิชอบใหม้ากขึน 
 3) แสวงหาเงินทุนสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ หน่วยงานระดบักรม ไดแ้ก่ กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม องคก์รเอกชน เช่น บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) โครงการ SML หรือ 
NGOs เพือใหส้นบัสนุนการดาํเนินงาน 

  3.  การควบคุมมลพิษ 
1) การรวบรวมขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษของจงัหวดั โดยจดัหมวดหมู่ภายใตค้วาม

รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมจังหวดั  อปท. ฯลฯ  เพือการประสานการ
ดาํเนินงานตรวจสอบ/ควบคุมดูแล  

2) จดัทาํแผนการเฝ้าระวงั/ ตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
โดยการนาํเสนอขอ้มูลสภาพปัญหามลพิษสิงแวดลอ้มของให้ผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณา/ จดัทาํ
มาตรการเฝ้าระวงั/ ตรวจสอบและติดตาม ใหผู้ป้ล่อยมลพิษตืนตวัในการจดัการมลพิษอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานอยูเ่สมอ  

3) การตรวจสอบควบคุมแหล่งกาํเนิดมลพิษและบงัคบัใชก้ฎหมายจากการร้องทุกขข์อง
ประชาชน  ประสานปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
โดยการออกปฏิบติังานในพืนทีพร้อมกนัและเร่งรัดแกไ้ขปัญหามลพิษโดยเร็วตามสภาพปัญหา
และความจาํเป็นเร่งด่วนทีเกิดขึน ตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมายภายใตอ้าํนาจหน้าทีของแต่ละ
หน่วยงานอยา่งเคร่งครัด เพือใหเ้กิดความเกรงกลวัไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อไปทงันี ส่วนสิงแวดลอ้ม
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ดาํเนินงานโดยอาศยัอาํนาจทางบริหารของผูว้่าฯสังการให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งถือปฏิบติัโดย
เคร่งครัดอีกทางหนึงดว้ย   
  4) ประชาสมัพนัธ์การเตือนภยัมลพิษทางสิงแวดลอ้ม 
  การพฒันาและการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ระบบเตือนภยัสิงแวดลอ้ม การให้ขอ้มูลการ
เตือนภัยมลพิษสิงแวดล้อม กับเครือข่ายและหน่วยงานทีเกียวข้องโดยตรง เช่น สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เครือข่ายอนุรักษแ์ละเฝ้า
ระวงัคุณภาพนาํ เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มหมู่บา้น จะเป็น
ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหามลพิษทางดา้นสิงแวดลอ้ม และสามารถป้องกนัความเสียหายอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึน 

   4.  การพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง
และฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

การพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อม เป็นปัจจัยที
สาํคญัสู่ความสาํเร็จในการขบัเคลือนการจดัการสิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม  ดงันนัจึงควรพฒันา
กระบวนการดงักล่าวใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพือเป็นแนวทางในการพฒันาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการสิงแวดลอ้ม ซึงมีขอ้เสนอแนวทางการพฒันากระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการสิงแวดลอ้มใน 3 แนวทางหลกัคือ การพฒันาดา้นการเรียนรู้
เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน  พฒันากลไกการมีส่วนร่วม  และ
พฒันากลไกการประสานความร่วมมือ  ซึงมีรายละเอียดดงันี 

ก. พฒันาดา้นการเรียนรู้เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน 
    1) สนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในระดบัสูงยงิขึน  จนถึงระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วม  
คือ  การริเริมดาํเนินการโดยชุมชนและเพือชุมชน ควรสนบัสนุน  วสัดุ อุปกรณ์  เครืองมือ และ
งบประมาณสําหรับกิจกรรมการจดัการสิงแวดลอ้มของชุมชนอย่างต่อเนือง  จนชุมชนมีความ
เขม้แขง็และดาํเนินการไดเ้อง  ทงันีควรกระตุน้ให้ชุมชนพยายามช่วยตนเองก่อน  การใชเ้งินเป็น
ตวัตงัอาจมีผลต่อความสามารถของชุมชนในการพึงตนเอง 

   2)  การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพชุมชน ผูน้าํชุมชน สมาชิกชุมชน ในการบริหาร
จดัการสิงแวดลอ้ม  โดยการจดัการอบรมให้ความรู้ดา้นสิงแวดลอ้ม  ความสาํคญัของแม่นาํ คู
คลอง  การศึกษาดูงานดา้นการจดัการสิงแวดลอ้มของชุมชนอืน ๆ  ทีประสบผลสาํเร็จในการ
จดัการแกไ้ขปัญหาการจดัการสิงแวดลอ้มรวมทงัการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถิน   เพือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา และความรัก หวงแหนต่อชุมชน 
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            3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินควรมีเวทีเครือข่ายสิงแวดลอ้มในการแลก เปลียน
ความคิดเห็นและประสบการณ์  เกียวกบัปัญหาสิงแวดลอ้มของชุมชนในพืนทีคาบเกียวและ
พืนทีใกลเ้คียงในการแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ หรือมีขอ้ตกลงความร่วมมือ
ระหวา่งกนั 

       4)  การจดัการเรียนรู้หรือศูนยก์ารเรียนรู้  รวบรวมองคค์วามรู้เกียวกบันาํหรือหลกัสูตร
เกียวกบัแม่นาํ การเผยแพร่ความรู้ดา้นการอนุรักษ ์สิงแวดลอ้มในรูปแบบต่างๆ เพือการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน และเพือกระตุน้การเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น การตรวจวดั
คุณภาพนาํอยา่งง่ายเพือใหค้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมเฝ้าระวงัคุณภาพนาํ  และแจง้เหตุนาํเสีย   
ช่วยเป็นหู   เป็นตาใหห้น่วยงานราชการ  การจดันิทรรศการในชุมชน บรรยาย  พดูคุยและรณรงค์
แก่เดก็ๆ เพือนบา้น และประชาชนทวัไป  

 ข. พฒันากลไกการมีส่วนร่วม 
    1) การสร้างเครือข่ายคนเชียงใหม่อนุรักษ์คูคลองหรือเส้นทางนาํทีไหลผ่าน  รวมทงั
สนบัสนุนให้องคก์รศาสนาและวฒันธรรมมีบทบาทในการฟืนฟูและอนุรักษแ์หล่งนาํ  เพือให้
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ  มีความรักความหวงแหนและร่วมกนัรักษาแหล่งนาํ  รวมทงั
การส่งเสริมใหมี้การท่องเทียวเชิงนิเวศเพือเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนริมนาํไดอี้กทางหนึง 
    2) การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง
และสมาํเสมอ เช่นการรณรงคใ์นวนัสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ วนัสาํคญัดา้นสิงแวดลอ้ม  วนัสาํคญัทาง
ศาสนา หรือการเขา้ร่วมโครงการจงัหวดัพบประชาชนทุกเดือน  หรือคลินิกสิงแวดลอ้มสัญจร  
ฯลฯ     เพือใหเ้กิดกระแสการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง 

  3) การสนับสนุนงบประมาณ   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินหรือหน่วยงานต่างๆ 
ทังภาครัฐ  เอกชน  เช่น  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม   ฯลฯ   ควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่
องคก์รหรือชุมชนทีมีการดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้มทีมีประสิทธิภาพและเขม้แข็ง  เพือเป็นการ
กระตุน้และแรงจูงใจในการทาํงานรวมทงัการมีส่วนร่วมในการจดัการสิงแวดลอ้ม 

 ค. พฒันากลไกการประสานความร่วมมือ 
    1) พฒันาและเพิมช่องทางในการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการการ
บริหารจดัการสิงแวดลอ้มรวมทังการสนับสนุนทางวิชาการ  สารสนเทศสิงแวดลอ้ม เช่น  
จดัตงัศูนยใ์ห้คาํปรึกษาแนะนาํบริการทางโทรศพัท์ โทรสาร หรือ Website ของสํานักงาน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่   เพือการสนบัสนุนดา้นวิชาการบูรณาการ
งานกบัหน่วยงานต่างๆ และอืนๆ 

  2) จดัตงัองคก์รหรือศูนยป์ระสานเครือข่ายในการอนุรักษ ์ฟืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม    เพือการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทงัภาครัฐ เอกชน   ภาคเครือข่าย   
รวมทงั การประสานความร่วมมือของคนในชุมชน เช่น การจดัตงัศูนยป์ระสานเครือข่ายคน
เชียงใหม่ รักคลองทีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ หรือทีชุมชน
ทีเป็นแกนนาํ เป็นตน้ 
   3) การหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณทังภายในและภายนอกประเทศให้แก่ชุมชน  
ทอ้งถินเพือให้ชุมชน  ทอ้งถินไดมี้การดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองและพฒันาต่อยอดเป็นชุมชนหรือ
ทอ้งถินตน้แบบ 
3. ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

 (1) มีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและเป็นธรรมในพืนทีจงัหวดัเชียงใหม่  

(2) มีการจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มทีดี โดยมีมาตรการในการป้องกนั บาํบดั และฟืนฟ ู
อยา่งเป็นรูปธรรมทีชดัเจนละสามารถปฎิบติัได ้

(3) เพิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าและยงัยนืโดยใชน้วตักรรมเขา้
มาบทบาท 

  (4) มีการเสริมสร้างศกัยภาพเพือรองรับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ
ในพืนที เพือเป็นการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทีจะเกิดมาจากผลกระทบอนัเกิดจากการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผูเ้สนอแนวทางการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มในเชิงพืนที เพือพฒันางานส่วนสิงแวดลอ้ม 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ และคาดวา่จะไดผ้ลรับในเชิงพืนที 
ดงันี 

1. ชุมชนมีประสบการณ์ และเขา้ใจการจดัการสิงแวดลอ้ม การแกปั้ญหาอยา่งมีส่วนร่วม 
เชิงบูรณาการ เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 

2. ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   ไดมี้จิตสาํนึกทีดีต่อสิงแวดลอ้มและตืนตวัในการ 
ร่วมกนัดูแลรักษาสิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพทีดีและ สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยงัยนื 

3. ชุมชนไดมี้ขอ้ตกลงความร่วมมือร่วมกนัในการอนุรักษฟื์นฟสิูงแวดลอ้ม 
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      4.  มีเครือข่ายรักษาสิงแวดลอ้ม ซึงประกอบดว้ยชุมชน   เทศบาล   หน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง
ทงัภาครัฐ  เอกชน  สถาบนัการศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน      
ทอ้งถินและชุมชนในพืนที 

5.  สิงแวดลอ้มในพืนทีจงัหวดัไดรั้บการวางแผนงาน/โครงการ มีการจดัการเฝ้าระวงั   
 ป้องกนั แกไ้ขปัญหาฟืนฟู และอนุรักษก่์อให้เกิดคุณภาพสิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเพิม
มากขึน รวมทงัลดความเสียง ลดผลกระทบจากการเกิดมลพิษทางดา้นสิงแวดลอ้ม จากระบบการ
เตือนภยัและการเชือมโยงเครือข่าย 
      6.  มีการบูรณาการหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมากขึน ลดความซาํซอ้นของระบบงาน 
       7.ลดความขัดแยง้ในการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อม เนืองจากได้รับความร่วมมือจาก 
เครือข่ายประชาชนในการดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้ม และการมีสมัพนัธ์ภาพทีดีต่อกนั 

4. ตวัชีวดัความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1. จาํนวนเครือข่าย ทีเขา้มามีส่วนร่วม ในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มในเชิงพืนที 
กบัส่วนสิงแวดลอ้ม สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในพืนที และเครือข่ายภาคประชาชน ทสม. และ NGOs  

2. จาํนวนเรืองร้องเรียนเกียวกบัปัญหาสิงแวดลอ้มในพืนที มีจาํนวนลดลง ร้อยละ 50 
 เชิงคุณภาพ 

1. ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความเชือมนั และมีความพึงพอใจต่อการทาํงาน 
ของส่วนสิงแวดลอ้ม สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่มากกวา่ร้อย 
ละ 80  

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีดีขึน โดยประเมินจากภาพรวมของสถานภาพทาง 
เศรษฐกิจ ในสภาพสงัคม และระบบนิเวศ  ทีมีแนวโนม้ดีขึนร้อยละ 20 

3. คุณภาพสิงแวดลอ้มดีขึนร้อยละ 50 
 

      ลงชือ……………………………… 
                                                                                 (นางสาววมิลชญาน์    สถิตสุนทรพนัธ์) 

                                                                      ผูเ้สนอแนวคิด 
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