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1

บทนํา

1.1 ความเปนมา

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดบัชาต ิ ทีจั่ดทาํขึน้ตามมาตรา 35-36 ของพระราชบญัญติัสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535  โดยมีสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนหนวยงาน
หลักที่ทาํหนาที่ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการยกรางแผนฯ และนาํเสนอตอคณะ
กรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ (กก.วล.) พิจารณาใหความเหน็ชอบ นําเสนอตอคณะรฐัมนตรเีพ่ือทราบ  
พรอมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของดาํเนินการตามอาํนาจหนาที่ใหเปนไป
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เปนแผนระดับชาติที่ยกรางขึ้นโดยผาน
กระบวนการมสีวนรวมของทกุภาคสวน โดยมเีน้ือหาครอบคลมุประเด็นปญหาเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ มีการนาํเสนอกรอบแนวคิด ทิศทาง และแนวทางใหมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด 
และระดับทองถิ่น  สามารถนาํกลยุทธ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุอยูในแผนฯ ไปประยุกตใช
ไดในทางปฏิบัติ  สาระสาํคัญของแผนจัดการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 มุงเนนทีก่ารสงเสรมิ
ใหประชาชนและภาคทีีเ่กีย่วของเขามามีสวนรวมในการจัดการ การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ
ของบุคลากรภาครัฐ  การใหความสาํคัญกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สงเสริมการเขาถึงและการใช
ประโยชนทรพัยากรอยางเปนธรรม  รวมทัง้ การกาํกบั ดูแลและฟนฟคูณุภาพสิง่แวดลอมใหมคีวามสมดลุ
และยัง่ยนื  นอกจากนี ้แผนฯ ฉบบัน้ียงัไดกาํหนดเปาหมายและตวัชีวั้ดเพือ่การประเมนิผลสมัฤทธิข์องแผนไว
อยางชดัเจน (สาระสาํคญัอืน่ๆ ของแผนฯ ปรากฏอยูใน แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 
ซึง่จัดทาํโดย สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 2549)

ในสวนของกลไกสนับสนุนเพื่อใหมีการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 
ไปสูการปฏบิติั  พ.ร.บ. สงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535  ไดกําหนดใหสวนราชการ
และรฐัวสิาหกิจทีเ่กีย่วของมหีนาทีด่าํเนนิการตามอาํนาจหนาทีเ่พือ่ปฏบิตักิารใหเปนไปตามแผนจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม (ตามมาตรา 35) ทั้งน้ีเพ่ือใหการดาํเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและ 
เปาหมายทีก่าํหนดไวในแผนฯ และ ไดกําหนดใหผูวาราชการจงัหวดัในทองทีเ่ขตพ้ืนทีคุ่มครองสิง่แวดลอม
(มาตรา 43) หรอืเขตควบคมุมลพิษ (มาตรา59) มหีนาทีจั่ดทาํแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (ตามมาตรา 37) ใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย 
เนนประเด็นปญหาในพื้นที่ที่มีความสาํคัญเรงดวน และมีการกาํหนดแนวทางปองกันปญหาที่เบ็ดเสร็จ
ครบวงจร

1
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นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2550  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได
กําหนดใหทุกจังหวัดตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอมในระดบัจังหวดั โดยใหเปนตวัชีวั้ดผลการดาํเนนิงานของจังหวดัดานทรพัยากรธรรมชาติ
และดานสิ่งแวดลอม  สาํหรับแผนฯ ฉบับน้ีเปนแผนจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในภาพรวม
ของจังหวัด ซึ่งจะครอบคลุมสถานการณปญหาและแผนการดาํเนินงานทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม ในขณะที่แผนฯ ตามมาตรา 37 เนนที่ประเด็นปญหาในพื้นที่ที่มีความสาํคัญเรงดวน  ดังนั้น 
สาระของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (แผนตามมาตรา 37) จึงเปนสวนหนึ่ง
ของแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (แผนตามตวัชีวั้ดของ ก.พ.ร.)  
ความเชื่อมโยงของแผนตางๆ เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับแผนปฏิบัติราชการ 
แสดงไวในแผนภาพดังน้ี

ความเชื่อมโยงของแผนตางๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

 นโยบายของรัฐบาล
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ

พ.ศ. 2540-2559
แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554

(ตามมาตรา 35-36)

แผนปฏิบัติราชการ/ ยุทธศาสตรการพัฒนา

กระทรวง / กรม จังหวัด/กลุมจังหวัด

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
(แผนตามมาตรา 37)

เนนปญหาในพื้นที่ที่มีความสาํคัญเรงดวน

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2551-2554

(แผนตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.)

มองปญหาในภาพรวมของทั้งจังหวัด
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คูมือเลมน้ีจัดทาํขึ้นสาํหรับหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการแปลงแผนจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ  โดยสาระที่บรรจุอยูในคูมือเลมน้ี จะเปนแนวทางให
ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค 
ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ไดเขาใจถึงบทบาทของตนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
การดาํเนินการเพือ่การจดัการสิง่แวดลอม การพฒันา การบรหิารและการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการดานสิง่แวดลอม รวมไปถงึองคความรูและหลกัการเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอม ทัง้น้ีเพ่ือใหการดาํเนินงานดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของทกุหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550–2554 
ในระดับชาติที่ถูกกําหนดโดยประชาชน  และเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ

(1) เพ่ือเปนคูมอืสาํหรบัหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ทัง้ในระดบัสวนกลาง ระดบัภาค ระดบัจังหวัด และระดบัทองถิน่ ใชเปนแนวทางในการแปลงแผน
จัดการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550–2554 ไปสูการปฏบิติั อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

(2) เพ่ือนําเสนอองคความรูและหลักการสาํคัญที่ใชในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ไปสูการปฏบิติั  ทีส่ามารถนาํไปประยกุตใชเพ่ือจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ขอมูลชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

ในป พ.ศ. 2550 นี้ จังหวัดจะไดรับคูมือที่เก่ียวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 เลม ไดแก :-

เลมท่ี 1 คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
เปนคูมือสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด
และระดบัทองถิน่ใชเปนแนวทางในการแปลงแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

เลมที่ 2 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนคูมอืสาํหรบัจงัหวัดใชเปนแนวทางในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารฯ
ตามมาตรา 37 แหง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

เลมที่ 3 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด เปนคูมือสาํหรับจังหวัดใชเปนแนวทางในการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ
ตามตัวชี้วัด ของ ก.พ.ร.
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1.3  เปาหมายที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถแปลง 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550–2554 ไปสูแผนงาน/โครงการเพือ่การจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทีต่อบสนองตอปญหาของแตละพืน้ที ่ โดยมแีนวทางการดาํเนินการแกไขปญหาที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม  รวมทั้ง สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของแผนจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

1.4  กลุมเปาหมายผูใชคูมือ

 สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

 สาํนักงานสิ่งแวดลอมภาค

 สาํนักงานจังหวัด

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 สาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 สวนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 สวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น

1.5  ขอแนะนําในการใชคูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

คูมอืการแปลงแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 มเีน้ือหาประกอบไปดวย 3 สวน  
ไดแก :-

สวนแรก เปนการนาํเสนอสาระเกีย่วกบักระบวนการแปลงแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏบิติั  ซึ่งจะครอบคลุมในประเด็นตางๆ ดังน้ี

1. บทนาํ

2. แนวทางและกระบวนการแปลงแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

3. วิธกีารจดัทาํโครงการเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

4. แนวทางการตดิตามประเมนิผล
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สวนที่สอง เปนการนาํเสนอองคความรูและหลกัการสาํคญัทีใ่ชในการแปลงแผนจดัการคณุภาพ
สิง่แวดลอมไปสูการปฏบิติั โดยผูใชคูมอืสามารถนาํไปประยกุตใชเพ่ือการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  โดยมเีน้ือหาประกอบดวย

5.1 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งประกอบดวย

  หลักการระวังไวกอน
  หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
  หลักการผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย
  หลักการความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน
  หลักการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ

5.2 การประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมและเขตควบคุมมลพิษ

5.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ
(Strategic Environment Assessment : SEA)

5.4 เครื่องมือและวิธีการเพื่อการจัดทาํแผนกลยุทธและการแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติ

5.5 การจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.6 แนวทางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ
การกาํหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.7 แหลงเงนิงบประมาณเพือ่การดาํเนินโครงการดานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอมในระดบัจังหวัด

5.8 แนวทางการใชมาตรการเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
สาํหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.9 ภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถายโอนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

5.10 ความรูอื่นๆ เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 การจัดการอยางมีสวนรวม
 การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม
 การมีสวนรวมของประชาชน
 การจัดการความรู  
 การผลติทางการเกษตรทีถ่กูตองและเหมาะสม
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สวนที่สาม ภาคผนวก  ประกอบไปดวยเน้ือหาดงัตอไปนี้

ภาคผนวกที่ 1 อภิธานคาํศัพท
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

ภาคผนวกที่ 2 แหลงขอมูลองคความรูและหลักการสาํคัญที่ใชในการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม



แนวทางและกระบวนการแปลงแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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แนวทางและกระบวนการแปลงแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

การแปลงแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมไปสูการปฏบิตั ิ  เปนกระบวนการทีจ่ะผลกัดันแผน 
กลยทุธและมาตรการไปสูการปฏบิติัใหเกดิผลสาํเรจ็เปนรปูธรรม เพ่ือใหไดผลผลิต/ผลลพัธ ตามวตัถปุระสงค
และเปาหมายทีก่าํหนดไวในแผนฯ โดยมกีารจดัทาํแผนปฏบิติัการฯ แผนงาน โครงการและกจิกรรมมารองรบั 
รวมทัง้มกีารตดิตามประเมินผล

เน้ือหาในสวนนี้จะนาํเสนอประเด็นเกี่ยวกับ :-

1. แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

2. กลไกในการขบัเคลือ่นกระบวนการแปลงแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ไปสูการปฏิบัติ

3. ขั้นตอนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

2.1 แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ไปสูการปฏิบัติ

การแปลงแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ซึง่เปนแผนระดบัชาตไิปสูการปฏบิติั
หนวยงานเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ จะตองดําเนินการใดๆ ก็ตามที่จะผลักดัน
ใหหนวยงานราชการและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของในทุกภาคสวนและทุกระดับ นําเอากลยุทธ มาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปใชเปนกรอบแนวคดิในการ 
จัดทาํแผนงาน/โครงการเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

สาํหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปสูการปฏิบัติ  
สามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลกั คอื (1) ภาคราชการ และ (2) ภาคประชาชน  ซึง่แนวทางการแปลงแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติในแตละภาคสวนมีดังน้ี

2.1.1 การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติในภาคราชการ

หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปสูการปฏิบัติ
ในภาคราชการ ครอบคลุมถึงหนวยงานราชการในทุกระดับ ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่น ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ี

2
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 ระดับสวนกลาง หนวยงานราชการในระดับสวนกลางที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ
ไปสูการปฏบิติั ไดแก

- สวนราชการตางๆ ในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ซึง่มภีารกจิดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมโดยตรง

- กระทรวงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ เชน กระทรวงหาดไทย กระทรวงอตุสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสขุ เปนตน

 ระดับภาค หนวยงานราชการในระดับภาคที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ ไปสูการ
ปฏิบัติ ไดแก

- สาํนักงานสิง่แวดลอมภาค ซึง่เปนตัวแทนของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับภาค

- หนวยงานราชการในภูมิภาค ซึ่งเปนหนวยงานของกระทรวงตางๆ ที่
เกี่ยวของที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

 ระดับจังหวัด หนวยงานราชการในระดับจังหวัดที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ ไปสู
การปฏิบัติ ไดแก

- สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งเปนตัวแทน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  
ทําหนาที่จัดการปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 
พ้ืนที ่ จะตองเปนผูประสานงานและเปนแกนหลกัในการแปลงแผนไปสู
การปฏบิติั

- กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สาํนักงานจังหวัด  ซึ่งจะตอง
ทําหนาที่ในการบูรณาการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดเขาเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพ่ือ
เปนชองทางใหไดมาซึ่งงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ระดับทองถิ่น หนวยงานราชการในระดับทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ ไปสู
การปฏิบัติ ไดแก

- องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ไดแก องคการบรหิารสวนจงัหวัด
(อบจ.) เทศบาล  และ องคการบริหารสวนตาํบล (อบต.)  ซึ่ง อปท.
เปนหนวยงานทีม่ภีารกจิดานการบรหิารจัดการและการอนรุกัษทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการถายโอนภารกจิมาจากสวนกลาง
โดยตรง
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การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติโดยผานแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในแตละระดับตามที่ไดกลาวมาขางตนน้ัน หนวยงานจะตองมี
การจัดทาํแผนการดาํเนินงานเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหความสาํคัญกับ
สาระของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงกรอบแนวคิด เปาหมาย ตัวชีวั้ด  
กลยทุธ มาตรการและแนวทางการปฏบิติัเพ่ือการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในแตละสาขา  
ประกอบกันไปกับการพิจารณาภารกิจประจําและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงาน รวมไปถึง 
สถานการณปญหาดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในพืน้ที ่ ซึง่จะทาํใหหนวยงานมแีผนงาน โครงการ
ที่มีเปาหมายและตัวชี้วัดสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ระดับชาติ  โดยผลสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ ของหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ
จะชวยสนับสนุนใหแผนฯ ระดับชาติบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กาํหนดไว

การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูแผนการดําเนินงาน
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานราชการในทุกระดับ

เปาหมาย-กลยุทธ-ผลผลิต-ตัวชี้วัด–มาตรการ-แนวทางการปฏิบัติ

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ
และผูรับผิดชอบที่เก่ียวของ

บทบาท หนาที่และภารกิจ
ประจาํของหนวยงาน

สถานการณปญหา
คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของหนวยงาน

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
(แผนระดับชาติ)

แผนการดําเนินงาน
วัตถุประสงค/เปาหมาย/
ตัวชี้วัดของหนวยงาน

โครงการ/เปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

แผนการดําเนินงานของหนวยงาน
ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(แผนระดับหนวยงาน)
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พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

 ยุทธศาสตรชาติ
 นโยบายของรัฐบาล
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
[สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ]

ระดับชาติ/
ระดับสวนกลาง

นโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ

พ.ศ. 2540-2559

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
 [กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม]
 [กระทรวงอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสขุ เปนตน]

แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมระดบัภาค
[สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.)]

แผนปฏิบัติราชการในภูมิภาค
[หนวยงานราชการในภูมิภาค]

ระดับภาค

ระดับจังหวัด  แผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดบัจังหวัด (มาตรา 37)

 แผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการทรพัยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั
(ตวัชีวั้ด ก.พ.ร.)

[สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.)]

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
[กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัด]

แผนพฒันาของทองถิน่
[องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) / เทศบาล / องคการบริหารสวนตาํบล (อบต.)]

ระดับทองถิ่น

ความเชือ่มโยงของแผนตางๆ และหนวยงานหลกั
ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทีเ่กีย่วของในทกุระดบั
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2.1.2 การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติในภาคประชาชน

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปสูการปฏิบัติในภาค
ประชาชน จะครอบคลุมถึงภาคสวนตางๆ ดังน้ี

 องคกรเอกชน/ ธุรกิจเอกชน   ซึ่งเปนผูลงทุน ผูผลิตสินคาและบริการ และเปนผูมีสวนไดเสีย
สาํคัญในการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ

 องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)  เปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากาํไรและมุงทาํประโยชนเพ่ือ
สาธารณะเปนหลัก  โดยในแตละองคกรจะมีแนวทางการดาํเนินงานเฉพาะดาน เชน การ
อนุรักษทรัพยากรปาไม  การอนุรักษชาง การอนุรักษปาชายเลน  การจัดการคุณภาพน้าํ 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  เปนตน

 ประชาชน/ ชุมชน/ ประชาคมทองถิ่น/ เครือขายอนุรักษ  กลุมน้ีนับวาเปนแกนหลักของการ
แปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ  เพราะเปนกลุมคนที่ไมถูกยายหรือถายโอนดังเชนภาคราชการ 
โดยในพื้นที่ที่มีการจัดการองคกรภาคประชาชนที่ชัดเจนและเขมแข็ง  จะทาํใหสามารถระดม
ความคิดเห็นและทรัพยากรมนุษยมาเปนภาคีหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ 
ไปสูการปฏิบัติไดดี  นอกจากนี้ ภาคประชาชนยังเปนแกนสาํคัญในติดตามและประเมินผล
การดาํเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย

สําหรับแนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติในภาคประชาชนนั้น  
หนวยงานเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ จะตองทาํการประชาสัมพันธสาระของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ ใหภาคประชาชนไดรับรู เขาใจ และเห็นถึงความสาํคัญในการ
ดําเนินงาน และ/หรอื การทาํกจิกรรมทีส่อดคลองและเปนไปในทศิทางเดยีวกนักบัเปาหมายของแผนจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ โดยภาคประชาชนสามารถนาํเอากรอบแนวคิด กลยุทธ มาตรการและ 
แนวทางการปฏิบัติในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปใชเปนกรอบในการดาํเนินโครงการหรือ
การทาํกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคกรได

2.2 กลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 จะสามารถนาํไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  จําเปนตองมีกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติดังน้ี
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(1) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการ “แตงตั้งคณะทํางานระดับ
กระทรวง” เพ่ือทาํหนาที่ประสานและใหคาํแนะนาํแกหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ เพ่ือ
การจัดทาํแผนงานหรอืดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามกรอบแนวคดิ กลยทุธ และมาตรการ
ตางๆ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 โดยองคประกอบของคณะ
ทาํงาน อยางนอยตองประกอบไปดวย ผูแทนจากสาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สป. ทส.) ซึ่งเปนตนสังกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
(ทสจ.)  ผูแทนจากสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
ซึง่เปนหนวยงานทีจั่ดทาํแผนฯ จึงสามารถเขาใจทีม่าของกรอบแนวคดิ กลยทุธและมาตรการ
ตางๆ ในแผนฯ ไดเปนอยางดี ผูแทนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) ที่มีภารกิจ
ในการใหความรูและแนวทางปฏบิติัทีดี่ รวมทัง้สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนโดยไดมกีาร
ประสานงานเครือขาย ประชาคมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตางๆอยูแลว และ
ผูแทนกรมควบคมุมลพษิ (คพ.) ทีม่ภีารกจิเกีย่วกบัการกาํกบั ดูแลและฟนฟคูณุภาพสิง่แวดลอม

ตัวอยาง องคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะทํางานในระดับกระทรวง :-

 สาํนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เจาภาพหลัก

 สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

หนวยงานสนับสนุนขอมูลเกีย่วกบั
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หนวยงานสนับสนุนขอมูล

 กรมควบคุมมลพิษ หนวยงานสนับสนุนขอมูล

 หนวยงานราชการในสวนกลางทีม่แีผนการ
ดาํเนนิงานดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมในจังหวัดที่ทาํการแปลงแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติ

หนวยงานสนับสนุนขอมูล

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานระดับกระทรวง :-

 ใหคาํแนะนาํแกหนวยงานปฏบิตัใินการจดัทาํแผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัหนวยงาน
 จัดประชุมเพื่อชี้แจงสาระของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
และสรางความเขาใจในแผนฯ รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในทุกระดับ

 จัดฝกอบรมและใหความรูในการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ การกาํหนดตัวชี้วัด และการเขียน
แผนงาน โครงการ เพือ่เตรยีมความพรอมใหเจาหนาทีใ่นทองถิน่สามารถจดัทาํแผนปฏบิตักิารฯ
ในระดบัหนวยงาน
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(2) ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) เปนหนวยงานหลัก 
ในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554  
ไปสูการปฏบิติัในระดบัจังหวัด โดยทาํหนาทีป่ระสานการจดัทาํแผนปฏบิติัการฯ ระดบัจังหวัด
โดยมีสาํนักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) เปนที่ปรึกษาและสนับสนุนขอมูลและความรูตางๆ 
และใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนกระบวน
การจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้ง สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2550-2554

(3) ใหกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจัดสรรงบประมาณสวนหนึง่เพือ่สนบัสนนุการ
ดาํเนนิงานในกระบวนการแปลงแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไป 
สูการปฏิบัติ ดังน้ี

 จัดสรรงบประมาณให “คณะทาํงานระดบักระทรวง หนวยงานทีเ่กีย่วของและจงัหวัด” เพ่ือ
การดําเนินกระบวนการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ

 จัดสรรงบประมาณให “สาํนักงานสิง่แวดลอมภาค” เพ่ือเขารวมและสนบัสนนุกระบวนการ
จัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด รวมทั้งการใหคาํปรึกษาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 จัดสรรงบประมาณให “สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด” เพ่ือการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และการจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการจัดทาํแผน
ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด รวมทั้งการบูรณาการแผนปฏิบัติการฯ กับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด

บทบาทและหนาที่ของ ทสจ.ในฐานะหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
กระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

 ประสานสวนราชการและองคกรที่เก่ียวของในจังหวัด เพื่อดาํเนินกระบวนการ
แตงต้ังคณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

 ประสานกับคณะทาํงานระดับกระทรวงใหมาชี้แจงสาระของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

 ประสานวิทยากรเพื่อเชิญมาใหความรูทางวิชาการและทางเทคนิคที่เก่ียวของและ
สนับสนุนการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ แกคณะทาํงาน

 เปนเลขานุการในการประสานงานการจัดประชุมคณะทาํงานระดับจังหวัด
 จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
 จัดทาํเอกสารแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
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(4) บูรณาการการจัดทาํแผนในระดับกระทรวง ระดับกรมและระดับจังหวัด  โดยใหสวนราชการ
ระดับกรมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดลาํดับความสาํคัญของปญหา
สิ่งแวดลอมระดบัประเทศ รายสาขาและรายพืน้ที ่ โดยใชแผนยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวัดที่
ไดบูรณาการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเรยีบรอยแลว
เปนฐานขอมูลในการจัดทาํรายชื่อพ้ืนที่/จังหวัดที่มีปญหา พรอมทั้งแนวทางการแกไข เพ่ือ
ดําเนินการจัดทาํคาํของบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณตอไป

(5) ปรับคาบเวลาของการจัดทาํแผนของสวนราชการตางๆ ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค 
ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ใหตรงกับคาบเวลาของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  เพ่ือ
ใหการทาํงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และใหมีการรวมทบทวนแผนฯ ทุกป

(6) ใหเลือกวาระแหงชาติในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 หรือประเด็นที่
สาํคญัมาเปนโครงการนาํรองในการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏบิติัทัว่ประเทศ

(7) ผลักดันใหตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดาํเนินงานของสวนราชการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเปนตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(8) เสรมิสรางศกัยภาพใหแกเจาหนาทีใ่นหนวยงานปฏบิติั ซึง่ไดแก สาํนักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมจังหวัด (ทสจ.) สาํนักงานสิง่แวดลอมภาค (สสภ.) องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
(อปท.) และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยให “คณะทาํงานระดับกระทรวง” ดําเนินการ 
ฝกอบรมและใหความรูแกเจาหนาทีใ่นหนวยปฏบิติัในการจดัทาํแผนกลยทุธ การกาํหนดตวัชีวั้ด
และการเขียนแผนงานโครงการ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถและเปนการเตรียมความพรอมให
แกเจาหนาที่ในทองถิ่น

(9) แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เปนแผนระดบัชาตทิีม่กีารกาํหนดเปาหมาย
และตวัชีวั้ดเพ่ือการประเมนิผลสมัฤทธิข์องแผนไวอยางชดัเจน  เพ่ือใหการแปลงแผนฯ ไปสูการ
ปฏิบติัเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และการดาํเนนิงานในระดบัพ้ืนทีบ่รรลเุปาหมายตามตวัชีวั้ด
ทีก่าํหนดไวในแผนฯ ดังน้ันจึงไดมกีารกาํหนดใหหนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบตวัชีวั้ดผลสมัฤทธิ์
ของแผนแตละตวั ทาํหนาทีป่ระสาน ผลกัดัน และทาํความเขาใจรวมกบัหนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
ในทุกระดับ รวมทั้งจัดทาํขอมูลปฐานหรือขอมูลเบื้องตน (Baseline data) เพ่ือประโยชนใน
การกาํหนดผลลัพธ เปาหมาย และการประเมินมูลคาของกิจกรรม

(10) ใหมีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
กลาวคอื แผนปฏบิติัการฯ ควรมกีารจดัทาํไปพรอมๆ กบัแผนยทุธศาสตรการพฒันาจังหวัด
หรือผนวกไวเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ/หรือยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด  เพราะหากสามารถผลกัดันแผนงาน โครงการดานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม ใหเขาไปอยูในแผนบูรณาการของจังหวัดได โอกาสที่จะไดรับการสนับสนุน
งบประมาณและการดาํเนินงานก็จะเกิดขึ้นไดงาย
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(11) กาํหนดใหการมสีวนรวมของประชาชนเปนกลไกปกตขิองการจดัทาํแผนปฏบิติัการฯ เน่ืองจาก
ประชาชน/ประชาคมเปนแกนสาํคญัในการขบัเคลือ่นกระบวนการจดัทาํแผนปฏบิติัการฯ ใน
ระดบัจังหวัด และการตดิตามประเมนิผล

2.3  ขัน้ตอนการแปลงแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ไปสูการปฏบิตัิ

การจดัทาํแผนปฏบิติัการเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ถอืวาเปนกลไกสาํคัญ
ในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ กลาวคือเปนการแปลง
กรอบแนวคดิ กลยทุธ มาตรการและแนวทางปฏบิติัในแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมระดบัชาต ิ ไปสูแผนงาน 
โครงการในระดบัจังหวัด และนาํไปสูการปฏบิติัในระดบัพ้ืนที ่  โดยผลสาํเรจ็ของการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการฯ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 บรรลุตามวัตถุ
ประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดที่กาํหนดไว

ปจจัยแหงความสําเร็จในการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ

 ผูบริหารองคกรหรือผูนาํในทองถิ่นมีความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน

 ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับแผน กลยุทธ ผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติ ของผูที่เก่ียวของในการนาํแผนไปปฏิบัติ

 ขีดความสามารถและความพรอมของผูที่เก่ียวของ

 ทสจ. มีสมรรถนะและความพรอมที่จะทาํหนาที่เปนหนวยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ

 ความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชน ประชาคม และหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่

 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการแปลงแผนฯ
และมีงบประมาณรองรับแผนงาน โครงการ เพื่อนาํไปสูการปฏิบัติ

การวางแผน คือ การตัดสินใจลวงหนา วาจะทาํอะไร  ทาํที่ไหน  ทาํอยางไร
ทาํเมื่อไร และใครเปนผูทาํ

ประโยชนของการวางแผน :-

 ทาํใหการดาํเนินงานเปนไปอยางมีวัตถุประสงค เปาหมาย และทิศทางที่แนนอน
 ชวยใหการทาํงานเปนไปอยางมีระบบ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง
 ขจัดปญหาการทาํงานซ้าํซอน ลดความขัดแยงและไมเพิ่มปญหาใหม
 ทาํใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การจัดเตรียมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล กําหนดประเด็นปญหา
และจัดลาํดับความสาํคัญของปญหา

การวิเคราะห SWOT

กําหนดทิศทางของหนวยงาน
(วิสัยทัศนและพันธกิจ)

กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด

กําหนดกลยุทธ

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

กําหนดแผนงาน โครงการ
และตัวชี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ

ขั้นตอนที่ 

การจัดทาํเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขั้นตอนที่ 

การทบทวน ศกึษาและวเิคราะหแผนตางๆ ทีเ่ก่ียวของ

ขั้นตอนที่ การเผยแพรและดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

ขั้นตอนที่ 

การติดตามประผลขั้นตอนที่ 11

การมีสวนรวม
ของประชาชน
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สําหรับขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทั้ง 11 ขั้นตอนตามแผนภาพที่ไดนําเสนอมาขางตนน้ัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและทุกหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ สามารถนาํขั้นตอนเหลาน้ีไปประยุกตใชไดในทางปฏิบัติ  
จึงขอยกกรณีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด เปนกรณีตัวอยาง ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวน ศึกษาและวิเคราะหแผนตางๆ ที่เก่ียวของ

ในขั้นตอนนี้ สิ่งแรกที่คณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดจะตองทาํก็คือ 
การทบทวน ศึกษาและวิเคราะหนโยบายและแผนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดบัชาต ิ  ซึง่คณะทาํงานจะตองทาํการประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ตอทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ของจังหวัดจากการดาํเนินงานตามยทุธศาสตรการพฒันาจังหวัด รวมไปถงึการศกึษากรอบแนวคดิ กลยทุธ
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ  ทั้งน้ีเพ่ือนําไปสูการ
กาํหนดเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ตลอดจนกลยุทธ แผนงาน โครงการและตัวชี้วัด
ความสาํเร็จของโครงการที่สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียว
กันกับวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติ  สําหรับแนวทางการ
ประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวดัและการกาํหนดตวัชีวั้ดดานทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  ไดนําเสนอเนื้อหาไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 5.4

ผูรับผิดชอบหลัก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

ตัวอยาง นโยบายและแผนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

 นโยบายของรัฐบาล/ยุทธศาสตรชาติ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 แผนบริหารราชการแผนดิน
 แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตางๆ ที่เก่ียวของ
 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป
 แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่อยูในพื้นที่ปกครองของจังหวัด
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค

หลักในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตองเนน “การมีสวนรวม” เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของทุกคน
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมขอมูล

ขอมูลถือวาเปนปจจัยสาํคัญและจาํเปนอยางยิ่งในการวางแผน ขอมูลที่ครบถวนและถูกตองจะชวย
ใหการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติไดแมนยาํ รวดเร็ว  และโอกาสผิดพลาดมีนอย  โดยขอมูลที่นํามาใช
ประโยชนจะตองเปนขอมลูทีท่นัสมยัและมกีารจดัเกบ็ขอมลูอยางเปนระบบ ซึง่ขอมลูอาจอยูในรปูของแผนที่
ภาพถาย แผนภาพ หรือ ตัวเลขสถิติ

ในขั้นตอนนี้ สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานเจาภาพใน
การจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และในฐานะ
เลขานุการคณะทาํงานฯ ตองทาํการรวบรวมและจัดเตรียมขอมูล/สารสนเทศดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวย โดยขอมูลจะตองครอบคลุมถึง
ประเด็นตางๆ ดังน้ี

 ลักษณะทั่วไปทางกายภาพของจังหวัด

 โครงสรางทางเศรษฐกิจและพัฒนาการดานเศรษฐกิจของจังหวัด

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม/ประชากร

 สถานภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด

 ผลการทบทวนและวเิคราะหนโยบายและแผนตางๆ (ทีไ่ดจากขัน้ตอนที ่1)

ผูรับผิดชอบหลัก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

ขอแนะนําในการรวบรวมขอมูล

 ควรมกีารเกบ็รวบรวมขอมลูยอนหลงัใหไดมากทีส่ดุเพือ่ใหเหน็แนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลง  และขอมูลระยะยาวจะชวยใหการพยากรณใน
อนาคตได เชน ถาจะจดัทาํแผนซึง่มรีะยะเวลาของแผน 5 ป  กค็วรจะมี
ขอมูลยอนหลังท่ีแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผานมาอยางนอย 5 ป

 ขอมูลที่จะเก็บรวบรวมเพื่อนาํมาใชในการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ
อาจเปนขอมูลที่สามารถรวบรวมไดจากพื้นที่เอง  หรือเปนขอมูล
ซ่ึงหนวยงานที่เก่ียวของไดมีการเก็บรวบรวมไวแลว

 ใหจังหวัดเรงดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงศูนย
ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ใหมีขอมูลที่บูรณาการ สมบูรณ เปนปจจุบัน
และสามารถเรียกใชไดในทางปฏิบัติ

 ใหศูนยรวบรวมขอมูลของจังหวัดรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ
และปรับตัวเลขใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
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ตัวอยาง ประเภทของขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัดตรัง

ขอมูล แหลงขอมูล
1. การปกครอง หนวยงานการปกครอง หมูบาน ครัวเรือน
    และขนาดพื้นที่

- ที่ทาํการปกครองจังหวัด
- สํานักงานสถิติจังหวัด

2. ขอมูลแผนที่ทางธรณีวิทยา เชน แผนที่ลักษณะธรณีวิทยา
 แผนที่สัณฐานธรณี  แผนที่พื้นที่เส่ียงภัยดินถลม และ
แผนที่เส่ียงภัยตอการชะลางของหนาดิน

สถานีพัฒนาที่ดิน

3. รายงานสถิติจังหวัดตรัง สํานักงานสถิติจังหวัด
4. ขอมูลผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ
5. ขอมูลสถิติการทองเที่ยว ศูนยประสานงานทองเที่ยวจังหวัด
6. แผนที่ผังเมืองจังหวัด สํานักงานโยธาและการผังเมือง
7. สถิติการจราจร และเสนทางการคมนาคม สาํนักงานขนสงจังหวัด
8. ขอมูลทางดานสาธารณสุขของจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
9. ขอมูลการเกษตร เชน พื้นที่การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว สํานักงานเกษตรจังหวัด
10. ขอมูลทางดานการประมง เชน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สํานักงานประมงจังหวัด
11. รายงานสถานการณส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15
12. ขอมูลการใชไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค
13. จาํนวนโรงงาน และขอมูลอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด
14. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
15. ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน ขอมูลการบุกรุกปาไม

แผนที่พื้นที่ปาไม  แผนที่ภาพถายดาวเทียม แผนที่แหลงบอนํ้าบาดาล
และชลประทาน  แผนที่การกัดเซาะชายฝง แผนที่พื้นที่อนุรักษ เปนตน

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดั
- หนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

16. ปริมาณน้าํฝน และอุณหภูมิ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
17. แผนที่พื้นฐานตางๆ ของจังหวัด เชน แผนที่ขอบเขตการปกครอง

แผนที่ตาํแหนงท่ีตั้งของหมูบาน แผนที่ภูมิประเทศของจังหวัด
แผนที่พื้นที่ลุมนํ้า แผนที่ศักยภาพแหลงแร เปนตน

ศูนยปฏิบัติการจังหวัด

18. - แผนที่การใชประโยชนที่ดิน
- แผนที่เขตปาไมถาวร
- แผนที่ตั้งโรงงาน
- แผนที่กลุมชุดดิน
- แผนที่เสนทางถนน
- แผนที่ทางน้าํ
- แผนที่พื้นที่เส่ียงภัยดินถลม
- แผนที่เส่ียงภัยตอการชะลางของหนาดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

19. ขอมูลการคลังของจังหวัด สํานักงานคลังจังหวัด
20. ขอมูลการใชนํ้าประปา สาํนักงานประปาจังหวัด
21. ขอมูลมลพิษ - สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15

- กรมควบคุมมลพิษ
ที่มา: จากการสาํรวจขอมูลภาคสนามในจังหวัดนาํรอง
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล กําหนดประเด็นปญหา
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา

การวิเคราะหขอมูลเปนการนาํขอมูลที่รวบรวมไดมาจําแนกใหเห็นวา สถานภาพเดิมเปนเชนไร 
ปญหาเกดิจากอะไร เปนปญหาเลก็หรอืปญหาใหญ มผีลกระทบตออะไรบาง ขนาดของผลกระทบเปนเชนไร
โดยในการวิเคราะหขอมูลจะทาํใหทราบถึง สถานการณในปจจุบัน ปญหาที่เกิดขึ้น ปจจัยที่กอใหเกิด
ปญหา  เพ่ือที่จะทาํใหสามารถกาํหนดแนวทางการดาํเนินการเพื่อจัดการปญหาไดอยางถูกตอง

โดยในแตละจงัหวัดอาจมปีญหาสาํคญัทีต่องไดรบัการแกไขอยูหลายปญหา ซึง่แตละปญหาสามารถ
สงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคมเชนเดียวกัน แตเน่ืองจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ ดังน้ันจึงจําเปน
ตองมีการจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาโดยใชขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา เพ่ือจะได
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด แกไขปญหาที่มีความจาํเปนเรงดวนกอน (รายละเอียดวิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมทั้งตัวอยางประกอบ ไดนําเสนอ
เนื้อหาไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 5.2 เรื่องการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)

ในขัน้ตอนการวเิคราะหขอมลู กาํหนดประเดน็ปญหาและจดัลาํดับความสาํคญัของปญหา นอกจาก
การใชขอมลูจากแหลงตางๆ ทีเ่กีย่วของแลว หนวยงานเจาภาพ (ทสจ.) อาจจัดใหมีการประชมุการมสีวนรวม
ของผูมสีวนเกีย่วของเพ่ือแลกเปลีย่นขอมลู ปรกึษาหารอื และแลกเปลีย่นความคิดเห็นรวมกัน เพ่ือรวบรวม
ประเด็นปญหาและโอกาสดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่รวมกัน

ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

ตัวอยาง แบบฟอรมการรวบรวมประเด็นปญหาและจัดลําดับความสําคัญ

ลําดับท่ี
ประเด็น
ปญหา

สาเหตุ
ของปญหา

ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น

พื้นท่ี
ท่ีเกิดปญหา

ผูมีสวน
ไดเสีย

แนวทางการ
แกไขปญหา
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห SWOT

ในขัน้ตอนนีค้ณะทาํงานเพือ่การจดัทาํแผนปฏบิติัการฯ จะตองทาํการการวเิคราะหจุดแขง็ (Strengths)
จุดออน (weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) โดยการใชเครื่องมือที่เรียกวา 
“SWOT Analysis” ซึ่งเปนเครื่องมือที่นํามาใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน
องคกร เพ่ือประเมนิสถานภาพขององคกรในปจจุบนัซึง่จะนาํไปสูการทบทวนการกาํหนดกลยุทธขององคกร 
โดยจะมีสวนชวยในการแยกแยะประเด็น และชวยใหการแปลงแผนหรือกลยุทธไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ (รายละเอยีดวธิกีารวิเคราะห SWOT นาํเสนอเนือ้หาไวในสวนที ่ 2 หวัขอที ่ 5.1
เรือ่ง เครือ่งมอืและวธิกีารเพือ่การจดัทาํแผนกลยทุธและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ)

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร มีวัตถุประสงคเพ่ือสรุปความโนมเอียงเกี่ยวกับ
โอกาสและภัยคุกคามของปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดาํเนินงานของจังหวัด  ตัวอยางของปจจัยภายนอก
ดังเชน :-

- ปจจัยทางดานสงัคม เชน การเปลีย่นแปลงโครงสรางของประชากร ระดบัการศกึษา พฤตกิรรมการ
บริโภคของประชาชน เปนตน

- ปจจัยดานเศรษฐกิจ เชน รายไดของประชากร อัตราการวางงาน ปริมาณความตองการวัตถุดิบ
ในทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล เปนตน

- ปจจัยทางกายภาพ เชน  ภาวะมลพิษทางอากาศ  ภาวะมลพิษทางนํ้า  ภาวะมลพิษทางเสียง 
และ ขยะมูลฝอยและปฏิกูล เปนตน

ตัวอยาง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดนาน

ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการ (ภัยคุกคาม)

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคของประชาชนในพื้นที่  สงผลใหเกิดปญหาขยะเพิ่มขึ้น

 ความตองการขาวโพดสาํหรบัอุตสาหกรรมอาหารสตัวเพิม่ขึน้ ทาํใหมกีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู
สงผลใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน

 การเปดเสนทางการทองเที่ยวไปยังประเทศใกลเคียง ทาํใหนักทองเที่ยวมีจาํนวนเพิ่มขึ้น
สงผลใหแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรม

ปจจัยภายนอกที่สรางโอกาสใหม (โอกาส)

 การเขามาของโครงการหลวงเพือ่สนบัสนนุการปลกูหญาแฝกเพือ่ปองกนัการพงัทลายของดนิ

 การกาํหนดใหทุกจังหวัดมีแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร มีวัตถุประสงคเพ่ือสรุปความโนมเอียงเกี่ยวกับ 
จุดแขง็และจดุออนทีม่อีทิธพิลโดยตรงตอการดาํเนินงานของจงัหวัด ดังตัวอยางเชน นโยบายและยทุธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ระบบขอมูลและสารสนเทศ กลไกการประสานงาน  ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
การบังคับใชกฎหมาย  ศักยภาพของบุคลากร  ความเขมแข็งของประชาคมหรือเครือขายในพื้นที่ เปนตน

ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

การวิเคราะหโอกาสและภัยคุกคาม อาจเปนปจจัยที่เกิดขึ้นในอนาคต
เชน โครงการขนาดใหญ (Mega-Project) ที่กาํลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือ
นโยบายของรัฐบาล เชน สงเสริมการปลูกปาลมนํ้ามันของรัฐบาล เปนตน

ตัวอยาง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ที่ไดจากการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดตรัง

จุดแข็ง

 เครือขายอนุรักษมีความเขมแข็งและมีความหลากหลายของภาคีตางๆ

 เปนจังหวัดที่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย และวิถีการดาํรงชีวิตของประชาชนในจังหวัดตรัง
ยังพึ่งพิงอยูบนฐานทรัพยากรในพื้นที่

จุดออน

 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ไมเขมแข็งพอที่จะเปนแหลงความรูในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับทองถิ่นในการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ

 ขาดการบูรณาการขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ขาดความชัดเจนในกระบวนการมีสวนรวมเพื่อการบูรณาการโครงการของรัฐ
ที่จะใหเกิดประโยชนและเปนธรรม

 ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพึ่งพาพืชเศรษฐกิจหลักเพียงอยางเดียวคือยางพารา

 การบังคับใชกฎหมายและการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับ
การถายโอนยังไมเขมขนและจริงจัง
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ขั้นตอนที่ 5 กําหนดทิศทางของหนวยงาน (วิสัยทัศนและพันธกิจ)

การกาํหนดทศิทางของหนวยงาน เปนการกาํหนดวสิยัทศันและพนัธกจิของหนวยงาน โดยที:่-

วิสัยทัศน คอื ภาพลกัษณของหนวยงานทีต่องการจะเหน็ในอนาคต (3-5 ปขางหนา) ทีส่มเหตุ
สมผล และเปนไปไดในชวงเวลาของแผน วิสัยทัศนเปนสิ่งที่ผูบริหารสามารถใช
ในการอางอิงหรือเปนหลักเมื่อตองเผชิญกับการตัดสินใจที่สาํคัญ และเปนสิง่ที่
จะขบัเคลือ่นบคุลากรทัง้หนวยงานใหกาวไปขางหนาดวยกนัในทศิทางเดียวกัน

พันธกจิ เปนภารกิจที่หนวยงานจะตองดาํเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กาํหนดไว โดย
แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีแนวทางที่จะทาํงานอะไร รวมกับใคร และทาํอยางไร

ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

คุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน

 เห็นภาพได (Imaginable) ทาํใหเห็นภาพวาเราอยากเปนอะไรในอนาคต
 พึงปรารถนา (Desirable) ดึงดูดใจผูมีสวนไดเสีย สรางแรงจูงใจและ

กระตุนใหคนในองคกรปฏิบัติตาม
 ทาํได (Feasible) สามารถบรรลุได
 มีจุดเนน (Focused) ตองมีความชัดเจนเพียงพอที่จะสนับสนุน

และใชอางอิงในการตัดสินใจได
 ยืดหยุน (Flexible) สามารถเปลี่ยนได  หากบรรลุวิสัยทัศนเดิมแลว

สามารถเปลี่ยนวิสัยทัศนใหมได
 เขาใจไดงาย (Communicable) งายตอการอธิบายใหคนอื่นเขาใจไดภายใน 5 นาที

ตัวอยาง วิสัยทัศนและพันธกิจของแผน

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 (แผนระดับชาติ)
วิสัยทัศน : รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคา รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกสังคม
พันธกิจ : สงวน อนุรักษ ฟนฟูและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคา โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนและทุกภาคี  และบูรณาการการทาํงานเชิงพื้นที่ ตลอดจนเฝาระวังและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตนเอง

แผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของจงัหวดัตรงั พ.ศ. 2551-2554
วิสัยทัศน : นิเวศสมบูรณ เกษตรยั่งยืน ชุมชนเปนสุข
พันธกิจ : การมีสวนรวมของทุกภาคีในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และสรางความยั่งยืนดวยเกษตรพอเพียง รวมทั้งเพิ่มพูนความเปนสุขของชุมชน
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ขั้นตอนที่ 6 กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมายคือประเด็นสาํคัญที่ตองคาํนึงถึงและตองดําเนินการเพื่อนําไปสูวิสัยทัศนที่ต้ังไว  ซึ่ง
ประเด็นสาํคัญดังกลาวอาจเปนงานใหมๆ ที่ตองการมุงเนน หรือการดาํเนินการตามพันธกิจ หรือการ
พัฒนาองคกร นอกจากการกาํหนดเปาหมายแลว หนวยงานจะตองกาํหนดตวัชีวั้ดเพ่ือใชวัดผลการดาํเนินงาน
วาเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนดไวหรือไม

ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

ตัวอยาง  เปาหมายและตัวชี้วัดของแผน

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
(แผนระดับชาติ)

เปาหมาย : เพื่อรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมบูรณทางระบบนิเวศ
เพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด : - อนุรักษพื้นที่ปาไมไมใหลดลง และควรเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 0.5 ใน 5 ป

- แกไขปญหาการถือครองที่ดินใหเกษตรกรยากจนไมนอยกวา 700,000 ราย
   และฟนฟูคุณภาพดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 2 ตอป

แผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ของจงัหวดัตรงั พ.ศ. 2551-2554

เปาหมาย : ชาวตรังมีความสุขภายใตการดาํรงชีวิตที่พอเพียงบนพื้นฐานทรัพยากรที่สมบูรณ
และสิ่งแวดลอมที่ดี

ตัวชี้วัด : - ปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนกับภาครัฐลดลงอยางนอยปละ 1 แหง

- เกิดกติกาในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางนอยปละ 2 แหง

- เกษตรกรที่ลดการใชสารเคมีในการทาํการเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ตอป
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ขั้นตอนที่ 7 กําหนดกลยุทธ

กลยทุธ เปนวิธกีารทีห่นวยงานจะดาํเนินการเพ่ือใหบรรลเุปาหมายทีก่าํหนดไว โดยตองเปนแนวทาง
การดาํเนินงานอยางชาญฉลาด

ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

ตัวอยาง  กลยุทธของแผน

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 (แผนระดับชาติ)

กลยุทธภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ประกอบดวย 6 กลยุทธหลัก ดังนี้

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมของภาคีตางๆ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทุกภาคี

กลยุทธที่ 3 การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในเชิงรุก

กลยุทธที่ 4 สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรม
เพื่อลดความยากจน

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธที่ 6 กาํกับ ดูแลและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดตรัง
พ.ศ. 2551-2554

กลยุทธภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดตรัง
ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก ดังนี้

กลยุทธที่ 1 การแกไขปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธที่ 3 เฝาระวังและติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ 4 สงเสริม สนับสนุน ใหเกิดความเปนสุขของชุมชน
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ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดแผนงาน โครงการและตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

แผนงาน หมายถึงกลุมของโครงการซึ่งมีความสัมพันธและเพื่อการแกปญหาเดียวกัน ซึ่ง
ในแตละแผนงานจะมีกี่โครงการขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเปาหมายของ 
แผนงาน

โครงการ เปนกิจกรรมริเริ่มใหม โดยมีเหตุผลความจาํเปนที่จะดาํเนินการ  มีกาํหนดระยะ
เวลาเริ่มตนและสิ้นสุด มีเปาหมายการดาํเนินงานที่ชัดเจน และที่สาํคัญตองมี
กลุมบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด เปนผลลพัธทีไ่ดจากการวเิคราะหขอมลู และนาํมาใชเพ่ือวัดผลการดาํเนินโครงการ
วาเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม

วิธีการเขียนแผนงาน โครงการ จะตองพิจารณาครอบคลุมในเรื่อง :-

 ใคร (ผูรับผิดชอบ)

 จะทาํอะไร (กิจกรรม)

 เมื่อใด (กาํหนดเวลาการดาํเนินงาน)

 ใหไดผลอยางไร (เปาหมาย)

 มีคาใชจายเทาไร (งบประมาณ)

ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

สาํหรบัรายละเอยีดวธิกีารเขยีนโครงการ พรอมทัง้ตวัอยางโครงการดานทรพัยากรธรรมชาติ
และโครงการดานสิ่งแวดลอม นําเสนอไวในสวนที่ 1 บทที่ 3 สวนแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําเสนอไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 5.4

ขั้นตอนที่ 9 การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เมื่อดาํเนินการตามกระบวนการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ต้ังแตขั้นตอนที่ 1-8 แลว ขั้นตอนตอไป
ใหทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวัด (ทสจ.) ในฐานะเลขานกุารคณะทาํงานจดัทาํแผนปฏบิติัการฯ
ในระดบัจังหวัด รวบรวมสาระตางๆ ทีไ่ดจากกระบวนการจดัทาํแผนปฏบิติัการฯ มาจดัทาํเปนรปูเลมเอกสาร
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือดําเนินการเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบตอไป

ผูรับผิดชอบหลัก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด



คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

2. แนวทางและกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
27

องคประกอบของแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

(1) สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
ซ่ึงระบุถึงสภาพปญหาและผลกระทบตอเศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอม  รวมทัง้ผลการจดัลาํดบัความสาํคญั
และความรนุแรงของปญหา

(2) วัตถุประสงค

(3) วิสัยทัศน

(4) พันธกิจ

(5) เปาหมาย

(6) กลยุทธ

(7) แผนงาน

(8) โครงการ/กิจกรรม

(9) ทรัพยากรที่ตองใชในแตละโครงการ/กิจกรรม

(10) งบประมาณและแหลงเงินงบประมาณ

(11) ผูรับผิดชอบ

(12) ผลผลิตและตัวชี้วัดในแตละโครงการ/กิจกรรม

(13) กลไกสนับสนุนการผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ

(14) แนวทางการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
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ขั้นตอนที่ 10 การเผยแพรและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

หลังจากที่ไดจัดทาํเอกสารแผนปฏิบัติการฯ เสร็จเรียบรอยแลว  ให ทสจ. ประสานการจัดประชุม
เพ่ือเผยแพรแผนปฏบิติัการฯ ของจังหวัดใหหนวยงานทีร่บัผดิชอบรบัทราบ รวมทัง้ประสานใหหนวยงานที่
เกีย่วของและผูมีสวนไดเสียเขารวมใหขอคิดเห็นตอแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัด และนาํขอเสนอแนะที่ได
จากการประชุมมาปรับปรุง แกไขสาระของแผนปฏิบัติการฯ ใหเปนที่ยอมรับรวมกันกอนนาํไปสูการปฏิบัติ  
ทั้งน้ี ในการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามีมีสวนรวมดวย

ผูรับผิดชอบหลัก : - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
- คณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
- หนวยงานรับผิดชอบแผนงาน โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการฯ
   ที่มีรายชื่อระบุอยูในแผน

ขั้นตอนที่ 11 การติดตามประเมินผล

เน่ืองจากแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เปนแผน
ที่มีระยะเวลาการดาํเนินงาน 4 ป  ดังน้ัน คณะทาํงานฯ ตองมกีารตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผน
ปฏิบติัการฯ ในแตละชวงเวลาของแผน (อาจเปนทุกๆ 1 ป)  ซึ่งขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะทาํ
ใหทราบวา ผลสมัฤทธิข์องการดาํเนินงานตามแผนปฏบิติัการฯ บรรลตุามวัตถปุระสงค หรอืเปนไปในทศิทาง
เดียวกันกับเปาหมายของแผนที่กาํหนดไวหรือไม  และนาํขอมูลที่ไดมาใชในการทบทวนและปรับปรุงแผน
ปฏิบัติการฯ ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

สาํหรบัรายละเอยีดแนวทางการตดิตามประผลโครงการดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ในระดับจังหวัด ไดนําเสนอเนื้อหาไวในสวนที่ 1 บทที่ 4 เรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผล

ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทาํงานเพื่อการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
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วิธีการจัดทําโครงการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การจัดทําโครงการ เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และนบัวาเปนขัน้ตอนสาํคญัในการแปลงกลยทุธภายใตแผนปฏบิติัการฯ
ไปสูการปฏิบัติ กลาวคือ เปนการแปลงกลยุทธไปสูแผนงาน โครงการ โดยหากโครงการดังกลาวไดรับการ
อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการ และผลการดาํเนินโครงการประสบผลสาํเร็จเปนไปตามตัวชี้วัดผลสาํเร็จ
ของโครงการและเปาหมายที่กาํหนดไว  น่ันหมายถึงการนาํไปสูความสาํเร็จของการแปลงแผนปฏิบัติการ
ไปสูการปฏิบัติดวยเชนกัน

วัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ เพ่ือ:-

 เพ่ือขออนุมัติงบประมาณเพื่อการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่วางไว

 เปนขอมูลสาํหรับผูที่เกี่ยวของในการประเมินโครงการในดานตางๆ
เพ่ืออนุมัติโครงการและงบประมาณ

 เปนแนวทางสาํหรับการดาํเนินงานตามโครงการ

 เปนเครื่องมือในการจัดลาํดับความสาํคัญของโครงการตางๆ

 เปนการคิดและวางแผนเพื่อใหเห็นภาพรวมของการดาํเนินโครงการ

 ทาํใหสามารถวิเคราะหถึงแนวทางและวิธีการในการดาํเนินโครงการสู
ผลลัพธ/ผลผลิต ที่ต้ังไว รวมทั้ง บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ

 เปนเครื่องมือสาํหรับผูดูแลโครงการในการติดตามความกาวหนาในการดาํเนินงาน
ตามโครงการ

สาํหรับแนวทางการแปลงกลยุทธภายใตแผนปฏิบัติการฯ ไปสูโครงการ
ไดนําเสนอไวในแผนภาพดังตอไปนี้

3
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การแปลงกลยุทธภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไปสูแผนงาน โครงการ กอนนําไปสูการปฏิบัติในพื้นท่ี

กลยุทธ (Strategies) ภายใตแผนปฏิบัติการฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบแตละกลยุทธ

โครงการ (Project)
[โครงการหรือสิ่งที่จะดาํเนินการเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ]

หนวยงานที่รับผิดชอบแตละโครงการ

งบประมาณที่จะเสนอขอ

[งบประมาณที่จะตองใชสําหรับแตละโครงการ]

กลยทุธ แนวทางดาํเนินการแกไขปญหาเพือ่ใหบรรลตุามเปาหมายทีต้ั่งไว

แผนงาน หมายถงึกลุมของโครงการซึง่มคีวามสมัพันธกนัและเปนไปเพือ่การแกปญหาเดียวกนั
ในแตละแผนงานจะมกีีโ่ครงการขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน

โครงการ ประกอบดวยกจิกรรมรเิริม่ใหม โดยมเีหตุผลความจาํเปนทีจ่ะดาํเนินการ  มกีาํหนด
ระยะเวลาเริม่ตนและสิน้สดุ มเีปาหมายการดาํเนินงานทีช่ดัเจน และทีส่าํคญัตองมี
กลุมบคุคลหรอืหนวยงานรบัผดิชอบ

กิจกรรม งานทีจ่ะตองดาํเนินการทีจ่ะนาํไปสูความสาํเรจ็ของโครงการ
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3.1 ลักษณะของโครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสาธารณะชน ดังน้ัน 
ในการกาํหนดโครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การพิจารณาถึงความเปนไปไดในดานตางๆ ใหครบถวน เพ่ือใหไดโครงการที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเปนไปไดในทางปฏิบัติ โครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้

(1) เปนโครงการที่เกิดจาก “ความคิดริเริ่ม” ของคนในพื้นที่  ซึ่งตองสอดคลองกับสภาพปญหา
และสาเหตุ อันไดมาจากการสาํรวจขอเท็จจริงรวมกันของผูที่เกี่ยวของในพื้นที่

(2) เปนโครงการที ่ “สอดคลองกับวิสยัทศัน พันธกจิ กลยทุธและเปาหมายของแผนปฏบิตักิาร
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” เพราะผลการดาํเนินโครงการจะ
สนับสนุนใหสามารถบรรลุเปาหมายของแผนฯ ที่ต้ังไว

(3) เปนโครงการที่สามารถ “นํามาปฏิบัติงานไดหรือบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดทันที” มิใช
เปนโครงการที่เพอฝน  ยากลาํบากในการปฏิบัติ หรือไมสามารถปฏิบัติไดจริง  เพราะการ
ปฏิบัติไดโดยทันทีและรวดเร็วยอมสามารถแกไขปญหาที่เกิดอยูไดทันเวลา

(4) เปนโครงการ “ที่มีประชาชนในทองถิ่นใหความรวมมือหรือเขามามีสวนรวม” เพราะการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกคน โดยเฉพาะผูที่อยู
ใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมน้ัน ดังน้ัน จึงจําเปนตองใหผูที่เกี่ยวของเขามา
มีสวนรวมในการรับรูและรวมดาํเนินการ

(5) เปนโครงการที่มี “ลักษณะการดําเนินงานอยางตอเนื่อง” ไมหยุดชะงักหรือยกเลิกไป  
เพราะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองดาํเนินการควบคูไปกับการดาํรง
ชวิีตของมนุษย ดังน้ันการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจึงควรเปนการดาํเนินงาน
ระยะยาวอยางตอเนื่อง

(6) เปนโครงการที่ “ไมซํ้าซอนและไมกอใหเกิดปญหาใหม” หรือ “เกื้อกูลตอการดําเนิน
โครงการอื่นๆ”

(7) เปนโครงการที ่“สอดคลองกับแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554” เพราะมี
การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ โดยใชผลจากการวิเคราะห SWOT ในทุกขั้นตอนของ
การจัดทาํแผนการดาํเนินงานของหนวยงาน

การดาํเนินโครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น
อาศัยปจจัยพื้นฐานที่สาํคัญ คือ ความรวมมือ รวมใจ และความเต็มใจ ของประชาชนในพื้นที่เปนหลัก

ดังนั้น การจัดทาํโครงการ อาจเปน “โครงการขนาดเล็กที่ใชเงินงบประมาณไมมากนัก”
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3.2  องคประกอบของโครงการ

ในการจัดทาํเอกสารโครงการ เน้ือหาในสวนตางๆ  จะตองมีรายละเอียดดังน้ี

องคประกอบ คําอธิบาย

1. ชื่อโครงการ เปนการสื่อความหมายอยางสั้นๆ ที่สามารถเขาใจไดวาจะมีการดาํเนินการ
เปลี่ยนแปลง/ พัฒนาอะไร

2. ผูรับผิดชอบ เปนการแจกแจงใหเห็นวาใคร/หนวยงานใด ที่จะรับผิดชอบดาํเนินการให
บรรลุเปาหมาย ซึ่งอาจเปนการรับผิดชอบตามอาํนาจหนาที่ หรือรับผิดชอบ
โดยไดรับการสั่งการ ผูรับผิดชอบอาจจะประกอบไปดวย :-

 หนวยงานหลัก
 หนวยงานรอง
 หนวยสนับสนุน / รวมดาํเนินการ
 ช่ือผูรับผิดชอบ

3. หลักการและเหตุผล เปนการปูพื้นฐานความสาํคัญที่จะตองจัดทาํโครงการและชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางสถานการณที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงภายหลังการดาํเนินโครงการ  ในการ
นาํเสนอเนื้อหาจะตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง โดยใชตัวเลขสถิติ แผนภาพ
แผนที่หรือภาพถาย ในการอธิบายเพื่อใหเห็นสภาพของการเปลี่ยนแปลง

การเขียนหลักการและเหตุผลควรมีเน้ือหาประกอบดวย :-

 สถานภาพปจจุบัน
 สถานการณปญหา
 แนวคิดการแกไขปญหาของโครงการ

4. วัตถุประสงค เปนการกาํหนดสภาพพึงประสงคภายหลังส้ินสุดโครงการ ซึ่งสามารถแจกแจงได
อยางเปนรูปธรรม และแสดงถึงความเชื่อมโยงไปสูการแกไขปญหา  โดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบที่จะนาํไปสูปญหาใหมๆ ตามมา วัตถุประสงคไมควรมีมากเกินไป

5. เปาหมาย เปนการกาํหนดผลผลิต (Outputs) หรือผลลัพธ (Outcomes)  ของโครงการที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค โดยระบุรายละเอียดไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ พื้นที่
และเวลา ซึ่งสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงได

ผลผลิต    หมายถึง  ส่ิงที่จะไดรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผลลัพธ   หมายถึง  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการนาํผลผลิตจากโครงการไปใช

6. ความสอดคลองและสมัพนัธ
เชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร

เปนการชี้แจงความเชื่อมโยงของโครงการกับนโยบายหรือแผนยุทธศาสตรที่เก่ียวของ
เปนลาํดับชั้น จากระดับพื้นที่ไปสูระดับที่สูงกวา

7. กิจกรรม เปนการระบุขั้นตอนการดาํเนินงานตามลาํดับ โดยแสดงรายละเอียดของกิจกรรม
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องคประกอบ คําอธิบาย

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เปนการกาํหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดการดาํเนินโครงการอยางสมเหตุสมผล
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย อาจกาํหนดเปนระยะสั้น (1 ป)
ระยะกลาง (3 ป) และระยะยาว (5-10 ป)

การพิจารณาอายุของโครงการ:-

 ควรเปนชวงเวลาที่โครงการยังคงใหผลประโยชนตอบแทน

 อายุการใชงานของทรัพยสินและสิ่งกอสราง

 ความตอเนื่องของงานที่ตองดูแลรักษาหรือการรักษาผลประโยชนระยะยาว

 สอดคลองกับแผนงาน โครงการ ตางๆ ที่เก่ียวของ

9. พื้นท่ีดําเนินการ เปนการระบุสถานที่ที่จะดาํเนินกิจกรรม (ที่ตั้ง อาณาเขต ขนาดพื้นที่)  ไมใชอาคาร
ที่ตั้งสํานักงาน  การระบุพื้นที่ดาํเนินการตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
วัตถุประสงค เปาหมาย และสถานการณ

10. วงเงินงบประมาณ เปนการกาํหนดวงเงินงบประมาณที่จําเปนตองใช โดยตองแยกรายละเอียดคาใชจาย
ดังเชน:-

 แสดงวงเงินโดยรวม
 แสดงคาใชจายรายกิจกรรม
 แสดงคาใชจายแยกรายหมวด
 แสดงคาใชจายแยกรายไตรมาส

และกาํหนดแหลงที่มาของงบประมาณอยางชัดเจน

สําหรับรายละเอียดของแหลงเงินงบประมาณ แสดงเนื้อหาไวในสวนที่ 2 หัวขอ
5.5 เร่ือง แหลงเงินงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

11. ผลตอบแทนของโครงการ เปนการประเมินความคุมคาของการลงทุนดาํเนินโครงการในเชิงเศรษฐศาสตร เชน
การวิเคราะหตนทุน-กําไร หรือการประเมินอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน หรือเปน
การแจกแจงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสังคมโดยรวมเมื่อดาํเนินโครงการ  สําหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญ หรือโครงการที่จะสงผลกระทบตอสังคมในภาพกวาง

12. แนวทางการดําเนินงาน เปนการกาํหนดแนวทางและตารางเวลาในการทาํกิจกรรมตางๆ เพื่อใหการดาํเนิน
โครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะครอบคลุมถึง :-

 การจัดทาํ work plan/ framework
 แสดงวิธีการจัดสรรทรัพยากร
 กลไกการประสานงาน
 รูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการและการจัดทาํรายงาน
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องคประกอบ คําอธิบาย

13. การบรหิารจดัการโครงการ เปนการกาํหนดวิธีการบริหารโครงการ เพื่อลดและแกไขปญหาอุปสรรค
หรือการประสานงาน  โดยอาจมีการจัดตั้ง :-

 คณะกรรมการอาํนวยการ

 คณะอนุกรรมการ

 คณะทาํงาน

14. การติดตามประเมินผล เปนการกาํหนดเครื่องมือหรือกลไกในการบริหารจัดการ เพื่อวัดความกาวหนา
หรือผลสาํเร็จของโครงการ รวมทั้งตรวจวัดปญหาอุปสรรคระหวางการดาํเนิน
โครงการ ใน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินกอนเริ่มตนโครงการ (2) การติดตาม
และประเมินผลในระหวางการดาํเนินงาน และ (3) การประเมินผลหลังส้ินสุด
โครงการ  ทั้งน้ี ดวยการกาํหนดตัวชี้วัดใน 3 ลักษณะ คือ (1) ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต
(2) ตัวช้ีวัดเชิงแสดงผลกระทบขางเคียง และ (3) ตัวช้ีวัดที่เปนผลลัพธ

(ดูรายละเอียดขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการไดในบทที่ 4
เร่ืองแนวทางการติดตามและประเมินผล)

15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปนการคาดการณถึงผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมที่จะเกิดขึ้นกับกลุมเปา
หมายเมื่อมีการดาํเนินโครงการ

ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อฝกอบรมผูที่เก่ียวของในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง “การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏบิตั ิ: แนวทางการเขยีน
โครงการ” โดยนายสมเดช ชุนถนอม. ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน วันที ่21 พฤศจกิายน 2549. จัดโดย
สถาบนัวิจัยสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม รวมกับ เครอืขายประชาคมจงัหวัดนาน. สนับสนนุโดย สํานกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม.

 ในการเขียนโครงการไมจาํเปนตองมีองคประกอบครบทั้ง 15 รายการ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและเงื่อนไขของแหลงเงินงบประมาณ

 โครงการแตละโครงการอาจมีผูรับผิดชอบหลายหนวยงาน

 งบประมาณในการดาํเนินโครงการอาจกระจายขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหลายแหลงได
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องคประกอบของเอกสารโครงการ

(1) ชื่อโครงการ

(2) ผูรับผิดชอบ

(3) หลักการและเหตุผล

(4) วัตถุประสงค

(5) เปาหมาย

(6) ความสอดคลองและสัมพันธเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร

(7) กิจกรรม

(8) ระยะเวลาดาํเนินโครงการ

(9) พื้นที่ดาํเนินการ

(10) วงเงินงบประมาณ

(11) ผลตอบแทนของโครงการ

(12) แนวทางดาํเนินการ

(13) การบริหารจัดการโครงการ

(14) การติดตามประเมินผล

(15) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานส่ิงแวดลอม

1. ช่ือโครงการ: โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

2. ผูรับผิดชอบ: เปนการแจกแจงวาหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบดาํเนินโครงการ
ใหบรรลุเปาหมาย

2.1 หนวยงานหลัก  ……………………………………………………………………………………

2.2 หนวยงานรวมดาํเนินการ ………………………………………………………………………………….

2.3 หนวยงานสนับสนุน        …………………………………………………………………………………

3. หลักการและเหตุผล: ในการใชขอมูลเพื่อการเขียนหลักการและเหตุผล ตองระบุแหลงที่มา
ของขอมูลไวใหชัดเจน

3.1 สถานการณขยะปจจุบัน
- ปริมาณขยะ 220 ตัน/วัน หรือ 0.75 กก./คน/วัน (ใชตารางสถิติ)
- คาดการณแนวโนมในอนาคต (เพิ่มขึ้น จากสาเหตุอะไร)
- องคประกอบของขยะ สามารถแยกไดหรือไมวาขยะแตละประเภทมีปริมาณเทาไร เชน

ขยะอินทรีย (%) ขยะพิษอันตราย (%) ขยะ recycle (%) และ คัดเลือกมาใชใหมทันที (%)

3.2 ปญหาเก่ียวกับขยะ (ปจจุบันและคาดการณ)

- การเก็บขน/ตกคาง (ปริมาณ/วัน)
- แหลงทิ้งขยะ
- เทคนิคการทาํลาย
- มลพิษอื่นๆ ที่เกิดจากขยะ
- ความรู/ประสิทธิภาพของหนวยงานรับผิดชอบ
- ความขัดแยงในสังคม
- อื่นๆ (ขอกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ)

3.3 หลักการแกไข

- หากไมดาํเนินการแกไขจะเกิดปญหาอะไร และ
- โครงการมีแนวคิดและหลักการในการแกไขอยางไร

4.  วัตถุประสงค  (สภาพพึงประสงคที่ตองการเห็น)

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานรับผิดชอบ

4.2 เพิ่มความรวมมือ/บูรณาการการทาํงานรวมกัน

4.3 เพื่อพัฒนาใหนานเปนเมืองนาอยู
ตอ…5. เปาหมาย…
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานสิ่งแวดลอม : โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ (ตอ)

5. เปาหมาย: ทุกเทศบาล ทุก อบต. ไมมีขยะตกคาง

5.1 เชิงพื้นที่: ดาํเนินการในพื้นที่ก่ีเทศบาล/อ.บ.ต.
5.2 เชิงปริมาณ: ไมมีขยะตกคางรายวันในเขตเทศบาล
5.3 เชิงคาใชจาย: ลดคาดาํเนินการ/เพิ่มจํานวนการจัดเก็บรายได
5.4 เชิงคุณภาพ/ประสิทธิภาพ: 80% ของคนในชุมชนทาํการคัดแยกขยะอยางถูกตอง

6. ความสอดคลองและสัมพันธเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร:
6.1 โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลขอไหน
6.2 ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
6.3 ยุทธศาสตร/มาตรการ/วิธีการ ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
6.4 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด

7. กิจกรรม:  (ควรหาผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาชวยกาํหนดความถูกตองตามหลักวิชาการ)

7.1 แผนงานมวลชน/สรางจิตสาํนึก
- ผลิตสื่อวิทยุ/โทรทัศน
- ผลิตปาย แผนปลิว แผนพับ
- จัดงานรณรงค/นิทรรศการ
- จัดศูนยเรียนรู (โรงเรียนและวัด)

7.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพหนวยงาน
- ปรับโครงสราง/บุคลากร
- ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ
- ศึกษาดูงาน

7.3 แผนงานคัดแยกและเก็บขน

- กําหนดมาตรการคัดแยก/และบังคับใช
- จัดที่ทิ้ง/รวมขยะรายวัน
- กําหนดมาตรการเก็บขน/และบังคับใช

7.4 แผนงานกาํจัด
- การทาํปุยอินทรีย
- การ recycle
- การฝงกลบ/เตาเผา

8. ระยะเวลาดาํเนินโครงการและแนวทางการดาํเนินงาน:

- 4 ป (2550-2553)
- แสดงกรอบการดาํเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมเปนรายปหรือรายเดือน

ตอ…9. พื้นที่ดาํเนินโครงการ…
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานสิ่งแวดลอม : โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ (ตอ)

9. พื้นที่ดาํเนินการโครงการ
9.1 พื้นที่เทศบาลใดบาง
9.2 พื้นที่องคการบริหารสวนตาํบลใดบาง

10. วงเงินงบประมาณ: แสดงวงเงินโดยรวม คาใชจายรายกิจกรรม รายหมวด และรายไตรมาส
10.1 คาํนวณจากกิจกรรม
10.2 แหลงที่มาของคาใชจาย

- เทศบาล
- อบต.
- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- กรมควบคุมมลพิษ
- กองทุนสิ่งแวดลอม/กองทุนอื่นๆ
- NGOs/องคกรในประเทศ/ตางประเทศ

11. ผลตอบแทนของโครงการ: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินโครงการกอใหเกิดผลดีอะไร
ตอสังคม เชน เกิดคนรุนใหมในอนาคตที่มีจิตสาํนึกรักษส่ิงแวดลอม
คนในสังคมมีสุขภาพดีขึ้น

11.1 คาคการณวาจะลดคาใชจายทางสังคมอะไรบาง
11.2 มีรายไดจากปุยอินทรีย ขยะรีไซเคิล

12. การบริหารจัดการ: จะขับเคลื่อนโครงการอยางไรใหดาํเนินไปได
12.1 คณะกรรมการอาํนวยการ
12.2 คณะทาํงาน/ประสานการดาํเนินงาน
12.3 จัดจางที่ปรึกษา

13. การติดตามประเมินผล เพื่อใหรูวาการดาํเนินงานเปนไปตามแผนที่ตั้งไวหรือไม
13.1 ใครรับผิดชอบ  ตั้งคณะกรรมการ หรือ จางบุคคลภายนอกมาติดตาม
13.2 ตัวช้ีวัดความสาํเร็จ

- รอยละ 80 ของแผนดาํเนินการไดรับการปฏิบัติ
- รอยละของขยะตกคางที่ลดลง/ป
- ความพึงพอใจของชาวบาน
- รอยละของชาวบานที่ใหความรวมมือ

14. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ:
14.1 จํานวนเทศบาล/อบต. ที่มีศักยภาพในการจัดการขยะ
14.2 จํานวนชุมชน/ชาวบาน ที่ปลอดจากปญหาขยะ
14.3 จํานวนชุมชน/ชาวบาน ที่หันมาใชปุยอินทรียจากขยะแทนปุยเคมี
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือโครงการ : โครงการศึกษาเพื่อฟนฟูหนองเล็งทราย

1. หลักการและเหตุผล

หนองเล็งทรายเปนแหลงนํ้าธรรมชาติบนที่ราบสูงระหวางภูเขาสองเทือกคือ มีเทือกเขาดอยหัวโลน 
(ดอยดวน) ดอยจาํมวง อยูทางทศิตะวนัออก และดอยผปีนน้าํและดอยหลวงอยูทางทศิตะวนัตก เปนตนน้าํลาํธาร
ไหลลงมายงัทีร่าบลุมระหวางภเูขาทัง้สอง เกิดเปนหนองน้าํครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 5,400 ไร ของอาํเภอแมใจ
ซึง่ราษฎรในพืน้ทีด่งักลาวไดอาศยัน้าํจากแหลงนํ้าแหงน้ีเพือ่ทาํการเพาะปลกู ประมง เลีย้งสตัว ใชอปุโภคบรโิภค
และเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดขึ้นทะเบียน
หนองเล็งทรายเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่ความสาํคัญระดับนานาชาติ 1 ใน 7 แหงของภาคเหนือ เน่ืองจากเปนระบบ
นิเวศน้าํจืดที่เปนน้าํนิ่ง บางสวนมีสภาพตื้นเขินมีน้าํทวมเฉพาะในฤดูฝน และบางสวนมีน้าํทวมตลอดป พบวา
มนีกอยางนอย 56 ชนดิ เปนนกน้าํ 26 ชนดิ และนกประจาํถิน่ 37 ชนดิ และนกอพยพ 19 ชนดิ พบปลาในหนองน้าํ
อยางนอย 24 ชนิด และมีพันธุพืชน้าํขึ้นปกคลุมหนองอยางหนาแนน พบพืช 29 ชนิด มีปาพรุกระจายอยูกลาง
หนองน้าํซึง่มคีณุคาและใชประโยชนเปนทีห่ลบอาศยัของพอแมพนัธุสัตวน้าํในชวงฤดแูลง และเปนแหลงแพรพนัธุ
สัตวน้าํในที่ราบลุมรอบบริเวณตอเนื่องถึงกวานพะเยา และของลุมน้าํอิง

พื้นที่หนองเล็งทรายยังไมมีหนังสือสาํคัญที่หลวงที่แสดงขอบเขตของแหลงน้าํ แตมีการก้ันเปนคูดินรอบ
หนองน้าํเปนเนื้อที่ 8.64 ตารางกิโลเมตร (5,400 ไร)

เมื่อป 2544 กรมพัฒนาที่ดินไดรับการสนับสนุนเงินจากโครงการเพื่อปรับโครงสรางการเกษตร ทาํการ
ขดุลอกหนองเลง็ทรายพืน้ที ่100 ไร ดาํเนนิการแลวเสร็จในป 2545 และในปเดียวกันกรมพฒันาทีด่นิไดจัดสรร
งบประมาณดาํเนินการขุดลอกหนองอีก 635 ไร และในป 2546 ยังไดรับงบประมาณภายใตโครงการพัฒนา
แหลงน้าํและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อปองกันปญหาอุทกภัย จังหวัดพะเยาอีกดวย โดยการดาํเนนิการไมเคย
มกีารรบัฟงความเหน็และใหประชาชนทีใ่ชประโยชนจากหนองเลง็ทรายเขามสีวนรวมเลย

การดําเนินงานทําใหพื้นที่หนองเล็งทรายสวนหนึ่งไดรับการขุดลอก เพื่อเปนที่กักเก็บน้าํในการทาํน้าํ
ประปา และสวนหนึ่งถูกถม และมีการออกเอกสารสิทธ์ิประเภทโฉนดเพื่อทาํเปนที่ทาํการประปา อาํเภอแมใจ
ซึ่งทาํหนาที่ดูแลจัดการหนองน้าํเฉพาะบริเวณที่เปนแหลงน้าํดิบสาํหรับทาํน้าํประปา

การนาํดินจากการขุดคูปริมาณมากมาถมทิ้งในเขตหนองน้าํ เพื่อสรางเปนที่พักผอน การขุดบอทาํให
พื้นที่ผิวหนองน้าํลดลง ถึงแมจะเก็บกักน้าํไดมากขึ้น แตไมมีการควบคุมและจัดรูปแบบในการใชประโยชนทั้ง
ปลูกพืชและสัตวเลี้ยง เปดโอกาสใหมีการบุกรุกเขาครอบครองกรรมสิทธ์ิในเขตหนองเล็งทราย

ในเขตตอนบนของหนองเล็งทราย บริเวณตาํบลปาแฝกและตาํบลบานเหลา มีการตัดเขตพื้นที่หนองตาม
แนวขอบถนนทาํใหบางสวนของหนองเล็งทรายอยูนอกคูรอบหนองเปดโอกาสใหมีการถูกคุกคามพื้นที่หนองน้าํ
มากขึ้น  มีการใชยา สารเคมี ในการปลูกขาว ผักสวนครัว และน้าํทิ้งจากชุมชนและการเลี้ยงสัตวบริเวณหนอง
เล็งทราย เปนปญหาของการผลิตน้าํประปา และมีการทาํการประมง โดยการสรางเฝอกหรือดักไซบริเวณทางน้าํ 
(ทอน้าํเขา) ใหการอพยพของสัตวน้าํเปนไปไดนอยมาก

ตอ….หนองเล็งทราย...
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ตวัอยาง การเขยีนโครงการดานทรพัยากรธรรมชาต:ิ โครงการศกึษาเพือ่ฟนฟหูนองเลง็ทราย (ตอ)

หนองเล็งทรายมีการตื้นเขินขึ้นทุกป ทั้งนี้เน่ืองจากพื้นที่ปาไมบริเวณตนน้าํของหนองเล็งทรายถูกบุกรุก
ทาํลาย ทาํใหมีตะกอนดินและทรายจาํนวนมากไหลลงสูหนองเล็งทราย

เพื่อใหหนองเล็งทรายเปนแหลงน้าํและแหลงอาหารของประชาชนในพื้นที่อาํเภอแมใจและพื้นที่ทายน้าํ
อื่นๆ ไปจนถึงกวานพะเยา จึงเห็นควรที่จะไดทาํการศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการในการฟนฟูโดยดวนตอไป

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อกําหนดแนวทางลดผลกระทบและปองกันความเสียหายเฉพาะหนา กอนที่จะไดมีการ
ดาํเนินการแกไขและฟนฟูหนองเล็งทรายในระยะยาว

2.2 เพื่อทาํการศึกษาและวางแผนฟนฟูหนองเล็งทรายใหยังคงสภาพความอุดมสมบูรณของการ
เปนพื้นที่ชุมนํ้า ที่สามารถอาํนวยประโยชนอยางยั่งยืนตลอดไป

3. เปาหมาย

3.1 มแีผนการลดผลกระทบและปองกันความเสยีหายเฉพาะหนาทีส่ามารถดาํเนนิการไดในป 2550
3.2 มีแผนการฟนฟูและจัดการหนองเล็งทรายระยะ 5 ป
3.3 การดาํเนินการจัดทาํแผนทั้ง 2 ระดับ จะมีการเปดโอกาสใหประชาชนกลุมเปาหมายที่อาศัย

อยูรอบหนองเล็งทราย และผูมีสวนไดเสียทั้งหลายเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผน

4. กิจกรรม

4.1 ประชาสัมพันธทาํความเขาใจกับประชนรอบหนองเล็งทรายและผูมีสวนไดเสีย
4.2 สํารวจรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ
4.3 จัดทาํแผนระยะสั้นและระยะยาวแบบมีสวนรวม
4.4 จัดเวทีรับฟงความเห็นของประชาชนและผูมีสวนรวมตอแผน
4.5 ผลักดันใหผูรับผิดชอบและผูมีสวนไดเสียนาํไปปฏิบัติ

5. วิธีดําเนินการและการบริหารโครงการ

5.1ใหทาํการวาจางบุคคลหรือองคกรหรือสถาบันที่มีความรูความเชี่ยวชาญทาํหนาที่ที่ปรึกษาเพื่อทาํ
การศึกษาและจัดทาํแผน โดยการคัดเลือกใหจังหวัดพะเยาเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 
และองคประกอบควรมีตัวแทนผูมีสวนไดเสียรวมดวย

5.2 ใหจังหวัดแตงตัง้คณะกรรมการบรหิาร เพือ่อาํนวยการดานการประสานงาน ใหคาํแนะนาํ ตดิตาม
ความกาวหนาการดาํเนินโครงการ โดยมีตัวแทนผูมีสวนไดเสียรวมเปนกรรมการ

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ระยะเวลาดาํเนินการ 2 ป คือในปงบประมาณ 2549 และป 2550

(ตอ…7. หนวยงานรับผิดชอบ…)
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ: โครงการศึกษาเพื่อฟนฟูหนองเล็งทราย (ตอ)

7. หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินโครงการใหอยูในการกํากับของจังหวัดพะเยา โดยมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยาเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และทาํการประสานใหมีการบูรณาการ
ระหวางสวนราชการที่เก่ียวของ องคกรประชาชน องคกรภาคเอกชน และสถาบันทางวิชาการในพื้นที่

8. งบประมาณ

8.1 วาจางศึกษาและจัดทาํแผน 4,000,000 ลานบาท

8.2 คาใชจายในการอาํนวยการโครงการ 1,000,000 บาท

โดยใหของบประมาณจากงบกลางที่จัดสรรไวใหกับจังหวัดพะเยา รายการคาใชจายในการดําเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2548 และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 โดยใหขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานไป
ยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนเงินงบประมาณ 5,000,000 บาทถวน

9. การติดตามประเมินผล

ใหคณะกรรมการอาํนวยการแตงต้ังคณะกรรมการกาํกับการศกึษาและตดิตามประเมนิผล เพือ่ตดิตาม
ความกาวหนาการดาํเนินงานของที่ปรึกษา และกาํกับใหที่ปรึกษาดาํเนินงานไปตามแผนการศึกษาที่กําหนด 
และรายงานใหคณะกรรมการอาํนวยการทราบและสัง่การเปนระยะๆ ทกุ 3 เดือน ทัง้น้ีใหประเมนิความพงึพอใจ
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียตอการดาํเนินงานของที่ปรึกษาและตอแผนการที่กําหนดขึ้นดวย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ:  รอยละ 80 ของประชาชนมีสวนรวมใหความเห็นชอบกับแผน

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

10.1 ประชาชน องคกรประชาชน และองคการปกครองสวนทองถิ่น จะมีความรูความเขาใจ
และเล็งเห็นความสาํคัญของการรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้าํหนองเล็งทราย

10.2 ประชาชน องคกรประชาชนและผูมีสวนไดเสีย เต็มใจเขารวมในการศึกษาและจัดทาํแผนฟนฟู
หนองเล็งทราย

10.3 ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณรอบหนองเล็งทราย รวมถึงผูมีสวนไดเสีย  รวมกันปฏิบัติตาม
กฎเกณฑในการใชประโยชนและอนุรักษหนองเล็งทราย

10.4 หนองเล็งทรายจะไดรับการจัดการและฟนฟูใหเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณและ
อาํนวยประโยชนอยางยั่งยืนตลอดไป

ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อฝกอบรมผูที่เก่ียวของในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เร่ือง “การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏบิตั ิ:
แนวทางการเขยีนโครงการ” โดยนายสมเดช ชุนถนอม. ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน วันที ่21
พฤศจกิายน 2549. จัดโดย สถาบนัวิจัยสัังคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม รวมกับ เครอืขายประชาคม
จังหวัดนาน. สนับสนนุโดย สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม.
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บริหาร สาํนักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร.

คณะอนุกรรมการเพื่อจัดทาํคูมือการจัดทาํแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 
คณะกรรมการบรหิารงบประมาณและเงนิอดุหนุนเพ่ือการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ระดับจังหวัด. 2533. คูมือการจัดทําแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด
และอําเภอ. กรุงเทพมหานคร.

สมเดช ชุนถนอม.  2549. เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อฝกอบรมผูที่เกี่ยวของในการจัดทาํแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เรื่อง “การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการ
ปฏิบติั : แนวทางการเขยีนโครงการ”. ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน วันที ่21 พฤศจกิายน 2549.

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2548. คูมือการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติดวยการ
บริหารโครงการ (จังหวัด). กรุงเทพมหานคร.
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การติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือสาํคัญที่จะชี้ใหเห็นวา การดาํเนินงานตามนโยบาย แผน 
มาตรการ และโครงการตางๆ ทีไ่ดประกาศใชน้ัน บรรลเุปาหมายหรอืเปนไปในทศิทางเดยีวกนักบัเปาหมาย 
ที่ต้ังไวหรือไม  โดยผลการติดตามประเมินผลจะเปนประโยชนอยางยิ่งสาํหรับผูบริหาร ผูกาํหนดนโยบาย
และแผน หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชเปนขอมูลเพื่อการปรับปรุง
นโยบายและแผน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนไปอยางสมเหตุสมผล 
และสนองตอความตองการของประชาชนที่แทจริง

สาํหรับเนื้อหาที่ไดนําเสนอไวในบทนี้ จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก :-

(1) แนวทางการตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องการดาํเนินงานตามแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554  ซึง่ผูใชคูมอืสามารถนาํไปปรบัใชไดกบัการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

(2) แนวทางการติดตามประเมินผลการดาํเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด

4.1  แนวทางการตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องการดําเนนิงานตามแผนจดัการ
คณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554

แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เปนแผนทีไ่ดมกีารกาํหนดเปาหมายและตวัชีวั้ด
เพ่ือการประเมนิผลสมัฤทธิข์องแผนไวอยางชดัเจน ดังน้ันในการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนฯ
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางระบบฐานขอมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในระดบัปฏบิติัหรอืหนวยงานเจาภาพทีร่บัผดิชอบตวัชีวั้ดตามทีไ่ดกาํหนดไวในแผนฯ
โดยหนวยงานรับผิดชอบหลักมีหนาที่จัดทําขอมูลปฐานเพื่อใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
วาบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่กาํหนดไวในแผนหรือไม

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2550-2554 จะประเมินทุกระยะเวลาครึ่งของแผนฯ เพ่ือรายงานความกาวหนา ปญหา อุปสรรค รวมทั้ง 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งในการติดตาม
ประเมินผลจะตองมีการดาํเนินงานดังน้ี
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4.1.1  การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาํเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2550-2554 น้ัน สิง่แรกทีจ่ะตองทาํคอืการจดัต้ัง “คณะกรรมการตดิตามประเมนิผล” ซึง่ควรประกอบดวย
ผูแทนจากทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ โดยมสีาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทาํ
หนาที่เปนฝายเลขานุการ  สาํหรับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผล  ในเบื้องตนใหมี
การประชุมเพ่ือกําหนดขอตกลงในการทํางานรวมกัน รวมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงานในการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554  โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ 
เปนระยะตามความเหมาะสม

ตัวอยาง องคประกอบคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

ควรประกอบไปดวยผูแทนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้:-

 หนวยงานราชการที่เก่ียวของ

 ประชาคม

 องคกรเอกชน

 องคกรเอกชนอิสระ

 สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคณะที่เก่ียวของกับดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 สมาชิกสภาที่ปรึกษาในสวนที่เกี่ยวของ

 กรรมาธิการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 สมาคมหอการคาไทย

 สภาการทองเที่ยว

 สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเลขานุการ
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4.1.2  กรอบการติดตามประเมินผล

เน่ืองจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 มีการกาํหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
ไวอยางชดัเจน  ดังน้ันในการตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องการดาํเนินงานตามแผนฯ จะพจิารณาเปรยีบเทยีบ
ตัวชี้วัดกับเปาหมายที่กาํหนดไวในชวงเวลาของแผน  โดยกรอบการติดตามประเมินผลจะแบงตัวชี้วัดออก
เปน 2 สวน คือ

(1) ตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม ซึ่งแบงเปน 3 ดาน ไดแก

 เพ่ือรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมบูรณทางระบบนิเวศ เพ่ือเปนฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (6 ตัวชี้วัด)

 เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (7 ตัวชี้วัด) และ

 เพ่ือปกปองคุมครองผลประโยชนของประเทศ ภายใตกรอบการดาํเนินการตามพันธกรณี
และขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2 ตัวชี้วัด)

(2) ตัวชี้วัดรายกลยุทธของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรายสาขา

แผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไดนําเสนอมาตรการและแนวทางการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนรายสาขา ภายใต 6 กลยุทธ โดยมีการระบุ 
ผลผลิตและตัวชี้วัดที่ชัดเจน กวา 50 ตัวชี้วัด

กรอบการติดตามประเมินผล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

ตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม
( 3 ดาน )
15 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดรายกลยุทธของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรายสาขา
(6 กลยุทธ 10 สาขา)

กวา 50 ตัวชี้วัด
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4.1.3  ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

กระบวนการติดตามประเมินผล ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก  ดังน้ี

การติดตามประเมินผล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

ขั้นตอนที่ 4
ประมวลผล วิเคราะห

และประเมินผล

ขั้นตอนที่ 3

รวบรวมขอมูล
และจัดทาํรายละเอียดตัวชี้วัด

ขั้นตอนที่ 2
กําหนดเกณฑเปรียบเทียบ
ในการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ 5

จัดทาํรายงาน
การติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาและทาํความเขาใจแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
เปาหมาย และตัวชี้วัด
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและทําความเขาใจแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

ขั้นตอนแรกเปนการทาํความเขาใจในภาพรวมและรายละเอียดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ทั้งหมด ต้ังแตวัตถุประสงคของแผน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ มาตรการ 
และแนวทางการปฏิบัติในแตละมาตรการ นอกจากนี้ควรทาํความเขาใจในความหมายและรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม และตัวชี้วัดรายสาขาในแตละกลยุทธ (ดูรายละเอียดสาระของแผนไดใน
เอกสารแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554)

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

วิสัยทัศน

เพื่อรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ความสมบูรณทางระบบนิเวศ

เพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

เพื่อปกปอง
คุมครองผลประโยชน

ของประเทศ

เปาหมาย

  ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรปาไม
- ทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

- ทรัพยากรดินและที่ดิน
- ทรัพยากรธรณีและพลังงาน
- ทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง

- ทรัพยากรน้าํ
สิ่งแวดลอม
- การจัดการมลพิษ
- ส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชน
- ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม

- พันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กลยทุธท่ี 1 สงเสริมการมสีวนรวม
และสรางภูมิปญญารวมกันเพือ่
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กลยทุธท่ี 2  เพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของทุกภาคี
กลยุทธท่ี 3 การขับเคลื่อนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในเชิงรุก
กลยุทธท่ี 4  สงเสริมการเขาถึง
และการใชประโยชนทรัพยากร
อยางเปนธรรมเพือ่ลดความยากจน
กลยทุธท่ี 5 สงเสริมการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และยั่งยืน
กลยุทธท่ี 6  กํากับ ดูแล และ
ฟนฟูส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุล
และยั่งยืน

ตัวชี้วัด
รายสาขา
ในแตละ
กลยุทธ

พันธกิจ
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วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

วิสัยทัศน : รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคา รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับสังคม
พันธกิจ : สงวน อนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนและทุกภาคี และบูรณาการการทาํงานเชิงพื้นที่ ตลอดจนเฝาระวังส่ิงแวดลอม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตนเอง

เปาหมาย :-
1. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมบูรณทางระบบนิเวศ
เพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ปกปองคุมครองผลประโยชนของ
ประเทศ ภายใตกรอบการดาํเนนิ
การตามพนัธกรณแีละขอตกลงฯ

1.1 อนุรักษพื้นที่ปาไม (ปาบกและปา
ชายเลน) ไมใหลดลง และควรเพิ่ม
ขึ้นไมนอยกวารอยละ 0.5 ใน 5 ป

1.2 ปองกันและลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
เฉพาะดานการคุมครองสัตวปา
และการปองกันการคาสัตวปาที่ผิด
กฎหมาย รวมทั้งมีศูนยขอมูลระดับ
ชาตดิานความหลากหลายทางชวีภาพ

1.3 แกไขปญหาการถือครองที่ดินให
เกษตรกรยากจนไมนอยกวา
700,000 ราย และฟนฟูคุณภาพ
ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 2 ตอป

1.4 มีการจัดการทรัพยากรน้าํเชิง
บูรณาการแบบเปนระบบลุมนํ้าใน
25 ลุมนํ้า โดยเนนการจัดการดาน
อุปสงคเปนสําคัญ รวมทั้งใหทุก
หมูบานมีแหลงนํ้าที่มีคุณภาพ
เหมาะสมสาํหรับการอปุโภคและบรโิภค

1.5 มีการจัดการปองกันและบรรเทา
ภัยในพื้นที่เส่ียงภัยพิบัติหรือ
ธรณีพิบัติภัย

1.6 มีการจัดการทรัพยากรประมง
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ใหมีความสมบูรณขึ้นในทุกจังหวัด
ชายทะเล

2.1 รักษาคุณภาพน้าํของแหลงนํ้าผิวดิน
อยางนอยรอยละ 85 และแหลงนํ้า
ทะเลชายฝงอยางนอยรอยละ 97
ใหอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป

2.2 รักษาคณุภาพอากาศใหมีดชันีคณุภาพ
อากาศรายวันอยูในเกณฑดีถึง
ปานกลางไมนอยกวารอยละ 90

2.3 ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ย
ไมใหเกิน 1 กิโลกรมั/คน/วนั มีการนาํ
ขยะมลูฝอยชมุชนกลบัมาใชประโยชน
ใหมไมนอยกวารอยละ 30 และมีการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูก
สุขลักษณะไมนอยกวารอยละ 40
ของปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น

2.4 ของเสยีอนัตรายชมุชนทีเ่กิดขึน้
ทัว่ประเทศไดรับการคดัแยกเพือ่นําไป
กําจดัอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ
30 และมีศนูยจดัการของเสยีอนัตราย
ชมุชนทีถู่กตองตามหลกัวชิาการใน
ภมิูภาคอยางนอยภมิูภาคละ 1 แหง
และมกีารจดัการกากของเสยีอนัตราย
จากอตุสาหกรรมไมนอยกวารอยละ 95
ของปรมิาณกากของเสยีอนัตรายจาก
อตุสาหกรรมทีเ่กิดขึน้ทัง้หมด

2.5 การใชสารเคมอีนัตรายทีมี่ความเสีย่งสูง
ในภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรม
ลดลง ไมนอยกวา 500 ชนิด

2.6 มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและ
ชุมชนตามเกณฑเมืองนาอยู ไมนอย
กวารอยละ 50 ของ อปท. เปาหมาย

2.7 จงัหวดั องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครอืขายอนรัุกษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมศลิปกรรม มีการปองกัน
พืน้ทีแ่ละแกไขปญหาสิง่แวดลอมธรรม
ชาตแิละสิง่แวดลอมศลิปกรรมไมนอย
กวารอยละ 20 ของกลุมเปาหมาย

3.1 มีองคกรกลางที่ทาํหนาที่ดูแล
ตรวจสอบการดาํเนินงาน
ภายใตความรวมมือระหวาง
ประเทศที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

3.2 มีกฎหมายดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และกฎหมาย
ควบคุมการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม และการแบงปน
ผลประโยชนจากการนาํ
ทรัพยากรไปใช
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ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเกณฑเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล

เกณฑการเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผลจะกาํหนดจากลักษณะของตัวชี้วัด ซึ่งจากการ
พิจารณาตวัชีวั้ดทีร่ะบอุยูในแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 พบวาสามารถแบงลกัษณะ
ตัวชี้วัดไดเปน 3 ประเภท คือ :-

(1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  เปนตัวชี้วัดที่ระบุคาเปนตัวเลขอยางชัดเจน เชน จํานวน รอยละ
สัดสวน เปนตน

(2) ตัวชี้วัดระบุทิศทาง  เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ไมระบุคาเปนตัวเลข แตระบุทิศทางของตัวชี้วัด
เชน เพ่ิมขึ้น ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง เปนตน

(3) ตัวชี้วัดระดับความสาํเร็จของการดาํเนินงาน หรือ ขั้นตอนการดาํเนินงาน

การกําหนดเกณฑเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล

เชิงปริมาณ
ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

หรือขั้นตอนการดาํเนินงานระบุทิศทาง

ระบุตัวเลขชัดเจน
ระดับความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

หรือขั้นตอนการดาํเนินงานระบุทิศทาง

เทียบกับเปาหมาย เทียบการดาํเนินงานกับ
ระดับความสาํเร็จ

เทียบกับปที่ผานมา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เกณฑเปรียบเทียบ
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กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเปนตัวชี้วัดที่มีการกาํหนดเปาหมายเปนตัวเลขที่ชัดเจน

ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :-

 รอยละ 50 ของลุมนํ้าสาขามีการจัดการแบบมีสวนรวม

 การใชสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมลดลง
ไมนอยกวา 500 ชนิด

 มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ไดระดับมาตรฐานที่ดี จํานวน 200 แหง

เกณฑและวิธีการเปรียบเทียบ :-

ในการประเมินผลการดาํเนินงานใหเปรียบเทียบคาของตัวชี้วัดกับเปาหมายซึ่งมีการระบุคาเปน
ตัวเลข  โดยนาํคาของตัวชี้วัดในแตละปในชวงแผนมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กาํหนดไว  และ
พิจารณาวาเขาใกลและเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนดไวหรือไม ทั้งน้ีคาของตัวชี้วัดในปสิ้นสุดของ
แผน คือ ในป พ.ศ. 2554  จะเปนคาที่บงบอกใหรูวาการดาํเนินงานในดานนั้น บรรลุผลสาํเร็จ
ตามเปาหมายที่แผนกาํหนดไวหรือไม

กรณีที่ 2 ตัวชี้วัดระบุทิศทาง

เปนตัวชี้วัดที่มีเปาหมายระบุทิศทางของตัวชี้วัด

ตัวอยางตัวชี้วัดระบุทิศทาง :-

 พ้ืนที่ปาไมระดับจังหวัดไมลดลง

 จํานวนประชาชน หรือภาคเอกชน หรือเครือขายองคกร ที่เขามามีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นดานพันธกรณีระหวางประเทศเพิ่มขึ้น

 จํานวนเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น

เกณฑและวิธีการเปรียบเทียบ :-

ในการประเมินผลการดําเนินงานใหเปรียบเทียบคาของตัวชี้วัดกับขอมูลหรือคาของตัวชี้วัด 
ในปฐานหรอืปทีผ่านมา ทัง้น้ีคาตัวชีวั้ดในแตละปจะแสดงทศิทางของตวัชีวั้ดวาเปนไปตามเปาหมาย
หรือไม

ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละประเภทและวิธีการเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับเปาหมาย
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กรณีที่ 3 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จหรือขั้นตอนการดําเนินงาน

ตัวอยางตัวชี้วัดระดับความสาํเร็จ :-

 ระดับความสาํเร็จของการจัดการรวมดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ซึ่งแบงระดับความสาํเร็จของการดาํเนินงานออกเปน 5 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 รัฐสนับสนุนการจัดตั้งและรับรองสถานภาพขององคกรชุมชนประมงชายฝง

ระดับที่ 2 ชุมชนมีสวนรวมกาํหนดกติกาการทาํประมงและการกาํหนดขอบเขตของพื้นที่
ประมงในความรับผิดชอบของชุมชนประมงชายฝง

ระดับที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของภาคี

ระดับที่ 4 รวมคิด รวมทาํ

ระดับที่ 5 รวมประเมินผล

 ระดับความสาํเร็จของการจัดต้ังเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ซึ่งแบงระดับความสาํเร็จของการดาํเนินงานออกเปน 5 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 อปท. และผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมในการกาํหนดกติกา

ระดับที่ 2 มีการออกระเบียบควบคุม

ระดับที่ 3 มีกิจกรรมนาํรองดานการอนุรักษ

ระดับที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและควบคุม

ระดับที่ 5 รอยละ 80 ของ อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวชายฝง เชน ระบบบาํบัดนํ้าเสีย ระบบ
จัดการขยะมูลฝอย เปนตน

เกณฑและวิธีการเปรียบเทียบ :-

ในการวัดความสาํเร็จของการดาํเนินงาน จะแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเปาหมายในแตละระดับ สาํหรับคาตัวชี้วัดของ
แตละปในชวงเวลาของแผนฯ ใหพิจารณาจากขั้นตอนการดาํเนินงานวาอยูในขั้นตอนใดของระดับ
ความสาํเร็จ  จากนั้นใหคะแนนตามระดับความสาํเร็จ โดยทาํการวัดระดับความสาํเร็จทุกป ต้ังแต
เริ่มจนถึงสิ้นสุดแผนฯ เพ่ือติดตามความกาวหนาขั้นตอนการดาํเนินงาน ทั้งน้ีผลตัวชี้วัดในป 
สิ้นสุดแผนฯ (ป พ.ศ. 2554) จะเปนคะแนนความสาํเร็จที่ใชประเมินวาตัวชี้วัดน้ันบรรลุตาม 
เปาหมายที่ต้ังไวหรือไม  ซึ่งจะตองเทากับ 5 คะแนน  ดังแสดงไวในตาราง
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เกณฑการใหคะแนนตวัชีวั้ด :-

ระดับขั้นของความสาํเร็จ
ระดับคะแนน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

1
2

3

4

5

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมขอมูลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด

ระบบขอมูลถือวาเปนหัวใจสําคัญสําหรับการติดตามประเมินผล ในการรวบรวมขอมูลจะตอง
พิจารณาดวูาตัวชีวั้ดแตละตวัตองการขอมลูอะไรบาง การรวบรวมขอมลูเบือ้งตนเพ่ือสนับสนนุการประมวลผล
ตัวชี้วัด สามารถรวบรวมไดจาก 3 แหลง ดังน้ี

(1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนแหลงขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกโดยตรงจากการ
สอบถาม สัมภาษณ สาํรวจ และสังเกตการณ

(2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนแหลงขอมูลที่มีการรวบรวมไวแลวตามเอกสาร และรายงานตางๆ

(3) ขอมูลสารสนเทศ เปนแหลงขอมูลที่มีการวิเคราะห และประมวลผลขอมูล เพ่ือการนาํไป
ใชประโยชนตามวัตถุประสงค แหลงขอมูลสารสนเทศแบงออกเปน
3 ระดับ ไดแก

- ระดับชาติ เชน สาํนักงานสถิติแหงชาติ สาํนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงตางๆ และ
เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน

- ระดับภูมิภาค เชน สาํนักงานสวนภูมิภาคของหนวยงานราชการ
มหาวทิยาลยั ภาครฐัและเอกชน และเครอืขายองคกรพฒันาเอกชน
เปนตน

- ระดับทองถิ่น เชน สาํนักงานสถิติจังหวัด สาํนักงานเทศบาล
สาํนักงานพัฒนาชุมชน (กชช2ค. และ จปฐ.) และเครือขาย
ทองถิ่น เปนตน
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หลงัจากการรวบรวมขอมลูตัวชีวั้ดแลวใหนํามาจดัทาํรายละเอยีดของตวัชีวั้ดแตละตวั
ดังแบบฟอรมที่นําเสนอ  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนและงายตอการติดตามและประมวลผลตัวชี้วัด

แบบฟอรมการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด : …………………………………………………………………………………………………………………

คาํอธิบาย : …………………………………………………………………………………………………………………

หนวยวัด : …………………………………………………………………………………………………………………

เปาหมายของตัวชี้วัด : …………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลที่ตองการ : …………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลปฐาน: …………………………………………………………………………………………………………………

วิธีการวัด : …………………………………………………………………………………………………………………

สูตรการคาํนวณ : …………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑการเปรียบเทียบ : …………………………………………………………………………………………………………………

แหลงขอมูล : …………………………………………………………………………………………………………………

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด: …………………………………………………………………………………………………………………

แหลงขอมูลปฐมภูมิ
(Primary Sources)

แหลงขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Sources)

แหลงขอมูลสารสนเทศ
(Information)

- สอบถาม
(Questionnaire)

- สัมภาษณ
(Interviews)

- สังเกตการณ
(Observation)

เอกสาร/รายงานอื่นๆ
(Other documents or report)

- ระดับชาติ
(National Level)

- ระดับภูมิภาค
(Regional Level)

- ระดับทองถิ่น
(Local Level)

แหลงขอมูลที่นํามาใชเพ่ือการประเมินผล
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ชื่อตัวชี้วัด : อนุรักษพื้นที่ปาไม (ปาบกและปาชายเลน) ไมใหลดลง และควรเพิ่มข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 0.5 ใน 5 ป

คําอธิบาย : พื้นที่ปาไม หมายถึง พื้นที่ปาบกและปาชายเลน ซ่ึงพื้นที่ปาบก หมายถึง ปาไมที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ ไดแก ปาดิบเขา ปาดิบชื้น ปาสนเขา ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง
หรือปาแดง และสวนปา ฯลฯ และปาชายเลน หมายถึง ปาที่ขึ้นอยูในที่ดินเลนริมทะเลและตาม
ปากแมนํ้าซ่ึงมีนํ้าทะเลขึน้ หรือขึน้อยูตามชายฝงทะเลบรเิวณทีเ่ปนดนิโคลน โดยเฉพาะปากแมนํ้า
และลาํคลองที่ไหลลงทะเล ตลอดแนวชายฝงทะเล

พื้นที่ปาไมไมลดลง และควรเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 0.5 หมายถึง มีการปองกันการบุกรุก
พื้นที่ปา การปลูกปา และการฟนฟูระบบนิเวศตนนํ้าเพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบจากขอมูลปฐาน
2549 ซ่ึงมีจาํนวน 160,700 ไร แบงเปน ปลกูปาทัว่ไป จาํนวน 27,500 ไร  ฟนฟสูภาพปาตนนํ้า
จาํนวน 4,000 ไร  ปลูกปาไมใชสอย จาํนวน 2,800 ไร  ปลูกหวายตามแนวพระราชดาํริ
จาํนวน 12,000 ไร  ปลูกฟนฟูปาพรุตามแนวพระราชดาํริ จาํนวน 400 ไร และปรับปรุงระบบ
นิเวศตนนํ้า จาํนวน 114,000 ไร

หนวยวัด: รอยละ

เปาหมายของตัวชี้วัด: พื้นที่ปาไม (ปาบกและปาชายเลน) ควรเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 0.5 ใน 5 ป

ขอมูลที่ตองการ: พื้นที่ปาปกและปาชายเลน ซ่ึงหมายรวมถึง พื้นที่ปลูกปาทั่วไป พื้นที่ปาตนนํ้าที่ไดรับการ
ฟนฟูสภาพปา พื้นที่ปลูกปาไมใชสอย พื้นที่ปลกูหวายตามแนวพระราชดาํริ พืน้ทีป่ลกูปาพรุ
ตามแนวพระราชดาํริ  พืน้ทีท่ีไ่ดรับการปรบัปรงุระบบนิเวศตนนํ้า

ขอมูลปฐาน: ป 2549  มีพื้นที่ปาบกและปาชายเลนที่เพิ่มขึ้นจาํนวน 160,700 ไร

วิธีวัด: พื้นที่ปาบกและพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้นทุกป โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 0.5
ใน 5 ป (ในชวงป 2550-2554)

สูตรการคํานวณ:

1- tที่ มขึ้นในปยเลนที่เพิบกและปาชาพื้นที่ปา
100 x ] 1- tที่ มขึ้นในปยเลนที่เพิบกและปาชาพื้นที่ปา  - t  ที่ มขึ้นในปยเลนที่เพิบกและปาชาพื้นที่ปา [ 

เกณฑการประเมินผล: เปรียบเทียบผลตัวชี้วัดกับเปาหมายของตัวชี้วัด

แหลงขอมูล: - กรมปาไม

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธพืช
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด: - กรมปาไม

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธพืช
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ตัวอยาง การจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด
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ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผล วิเคราะหและประเมินผล

ขั้นตอนการประมวลผล วิเคราะห และประเมินผล เริ่มจาก :-

(1) การประมวลผลขอมูล โดยนาํขอมูลที่รวบรวมไดมาประมวลผลเพื่อหาคาของตัวชี้วัด วิธีการ
ประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณ จะเปนการคาํนวณคาทางสถิติเบื้องตน เชน คาเฉลี่ย สัดสวน
รอยละ หรือเปนการนับจาํนวน

(2) การวิเคราะหและประเมินผล เปนการวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดที่ไดจากการประมวลผลขั้นตน
วิธีการวิเคราะหอาจเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะหเชิง
คุณภาพ (Qualitative Analysis) หรือวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เพ่ือ
ประเมนิผลตวัชีวั้ดตามเกณฑการประเมนิทีก่าํหนดไว เพ่ือดูวาบรรลตุามเปาหมายหรอืไม

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผล

การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 แบง
การรายงานผลการดาํเนินงานของแผนฯ  2 สวน คือ

(1) รายงานผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดรายกลยุทธ เปนการรายงานฯ ทุกปในชวงระยะ
เวลาของแผน และ

(2) รายงานผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม  เสนอใหมีการจัดทาํรายงานใน 
2 ชวงเวลา คอื ระยะเวลาครึง่ของแผน (ป 2552) และ เมือ่สิน้สดุระยะเวลาของแผน (ป 2554)

การประมวลผล วิเคราะห และประเมินผล

การประมวลผล วิเคราะห ประเมินผล

เกณฑเปรียบเทียบตัวชี้วัดขอมูล เปาหมาย

รูปแบบของรายงานการติดตามประเมินผลใหนําเสนอในรูปแบบตาราง
เพ่ือใหเห็นภาพรวมและงายในการทาํความเขาใจ
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ตัวอยาง รูปแบบรายงานผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดรายกลยุทธ

ผลตัวชี้วัดกลยุทธ/
สาขา ผลผลิต ตัวชี้วัด หนวยวัด

เปาหมาย
ป 50-54

ขอมูล
ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 ป54

การบรรลุ
เปาหมาย

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

สาขา………….. 1.
2.

กลยุทธที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทุกภาคี

สาขา………….. 1.

2.

3.

กลยุทธที่ 3 การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเชิงรุก

สาขา………….. 1.

2.

3.

กลยุทธที่ 4  สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรมเพื่อลดความยากจน

สาขา………….. 1.
2.

3.

กลยุทธที่ 5  สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน

สาขา………….. 1.

2.

3.

กลยุทธที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทุกภาคี

สาขา………….. 1.

2.

3.
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ตัวอยาง รูปแบบรายงานการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม

ผลตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย

ป 50-54
ขอมูล
ป 2549 ระยะครึ่งแผน

(ป 2552)
ระยะสิ้นสุดแผน

(ป 2554)

การบรรลุ
เปาหมาย

ดานทรัพยากรธรรมชาติและความสมบูรณของระบบนิเวศ

1. การอนุรักษพื้นที่ปาไม
(ปาบกและปาชายเลน)
ไมใหลดลง และควรเพิ่ม
ขึ้นไมนอยกวารอยละ
0.5 ใน 5 ป

………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

2. …………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

3. …………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

4. …………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

5. …………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

6. …………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

1. รักษาคุณภาพน้าํของ
แหลงนํ้าผิวดิน อยางนอย
รอยละ 85 และแหลงนํ้า
ทะเลชายฝงอยางนอย
รอยละ 97 ใหอยูใน
เกณฑพอใชขึ้นไป

………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

2. …………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

3. …………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

4. …………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

5. ……………………..

6. …………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

7.  ………………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

ดานการปกปองคุมครองผลประโยชนของประเทศ

1. มีองคกรกลางที่ทาํหนาที่
ดูแล ตรวจสอบการ
ดาํเนินงาน ภายใต
ความรวมมือระหวาง
ประเทศที่มีผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

2.  ……………………………………… ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….
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การรายงานการตดิตามประเมนิผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผน อาจใชสญัลกัษณหรอืขอความ
ที่สื่อความหมายชัดเจนในการแสดงผลเพื่องายตอการนาํเสนอ ทั้งน้ีการใชสัญลักษณหรือขอความในการ
แสดงผลมทีัง้ขอดีและขอจํากดั กลาวคอื ขอด ี ทาํใหสามารถทาํความเขาใจสถานภาพโดยรวมไดอยางรวด
เรว็ โดยทราบผลสาํเร็จ/ไมสาํเร็จ หรือทิศทางของตัวชี้วัดวาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขามกับ 
เปาหมายที่กาํหนดไว  สวน ขอจํากัด คือ ไมสามารถบงบอกไดอยางชัดเจนในเชิงปริมาณวาสถานการณ
ของตัวชี้วัดน้ันอยูใกลหรืออยูหางจากเปาหมายมากนอยเพียงใด ดังน้ันเพื่อใหผลของตัวชี้วัดมีการนาํไปใช
ประโยชนสูงสุด การสรุปผลรายงานการติดตามประเมินผลจะตองพิจารณาตัวเลขจากผลของตัวชี้วัดที่เกิด
ขึ้นประกอบไปพรอมกัน

ตัวอยาง สัญลักษณหรือขอความในการแสดงผลของตัวชี้วัด

สัญลักษณ ขอความ ความหมาย

☺ บรรลุ ผลของตัวชี้วัดบรรลุตามเปาหมาย

เขาใกล ผลของตัวชี้วัดยังไมบรรลุตามเปาหมาย
แตมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกับเปาหมาย

ออกหาง ผลของตัวชี้วัดไมบรรลุตามเปาหมาย
และมีแนวโนมไปในทิศทางตรงขามกับเปาหมาย

เน้ือหาในสวนนี้จะเปนการนําเสนอตัวอยางการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและการจัดทาํราย
งานผลการประเมิน ซึ่งสามารถนาํไปเปนแนวทางการติดตามประเมินผลในกรณีตัวชี้วัดรายกลยุทธและ
ตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม  โดยจะยกตัวอยางใน 3 กรณีตามลักษณะของตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท ไดแก (1)
การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่มีเปาหมายระบุเปนตัวเลขชัดเจน (2) การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดทีม่ี
เปาหมายระบทุศิทาง และ (3) การติดตามประเมนิผลตวัชีวั้ดทีเ่ปนระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน  
รวมทั้ง ตัวอยางการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2550-2554

ตัวอยางการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและการจัดทํารายงาน
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กรณีตัวอยางท่ี 1 การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่เปาหมายระบุเปนตัวเลข

ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 ทาํความเขาใจในเปาหมายและความหมายของตัวชี้วัด ดังน้ี

 ตัวชี้วัดน้ีมีเปาหมายระบุเปนตัวเลขชัดเจน คือ รอยละ 50 ของลุมนํ้าสาขา
มีการจัดการรวม

 ความหมายของตัวชี้วัด :-
- ลุมนํ้าสาขา หมายถึง 254 ลุมนํ้าสาขา ใน 25 ลุมนํ้าหลัก

- การจัดการทรัพยากรน้าํรวม หมายถึง ประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการวางแผนจัดการทรัพยากรลุมนํ้าหลักและลุมนํ้าสาขา โดยผานกลไกคณะ
อนุกรรมการระดับลุมนํ้า และคณะอนุกรรมการลุมนํ้าสาขา

ขั้นตอนที่ 2 กาํหนดเกณฑเปรียบเทียบ

เน่ืองจากตัวชี้วัดมีเปาหมายระบุเปนตัวเลข จึงใชเกณฑเปรียบเทียบผลตัวชี้วัดกับ 
เปาหมาย คือ  “รอยละ 50 ของลุมนํ้าสาขา มีการจัดการรวม”

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล

 ขอมูลที่ผูทาํหนาที่ติดตามประเมินผลจะตองรวบรวม ไดแก :-

- จํานวนลุมนํ้าสาขาทั้งหมดมี 254 ลุมนํ้าสาขา
- จํานวนลุมนํ้าสาขาที่มีการจัดการรวม
- หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการจัดการรวม

 แหลงขอมูล  :  กรมทรัพยากรน้าํ  โดยใหคณะกรรมการลุมนํ้า 29 ชุด ทาํการ
สาํรวจลุมนํ้าสาขาที่มีการจัดการรวม

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สาขาทรัพยากร ทรัพยากรน้าํ
ผลผลิต ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการน้าํในระดับลุมนํ้าสาขา
ตัวชี้วัด รอยละ 50 ของลุมนํ้าสาขา มีการจัดการรวม
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ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด วิเคราะหและประเมินผล

 การประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด :-

 การประเมินผลตัวชี้วัด โดยการเปรียบเทียบผลตัวชี้วัดกับเปาหมายของตัวชี้วัด
เพ่ือดูสถานการณและแนวโนมของตัวชี้วัดวามีทิศทางอยางไร ทั้งน้ีคาตัวชี้วัดในป
สิ้นสุดแผนฯ  จะเปนตัววัดผลสัมฤทธิ์ของการดาํเนินงานวาบรรลุตามเปาหมายที่
กาํหนดไวหรือไม

กรณีตัวอยางท่ี 2 การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่มีเปาหมายระบุทิศทาง

กลยุทธที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทุกภาคี

สาขาทรัพยากร การจัดการมลพิษ
ผลผลิต มีเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด จํานวนเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น

ผลตัวชี้วัดที่คาํนวณได (คาสมมุติ)
- ป พ.ศ. 2550 รอยละ 10
- ป พ.ศ. 2551 รอยละ 20
- ป พ.ศ. 2552 รอยละ 30
- ป พ.ศ. 2553 รอยละ 40
- ป พ.ศ. 2554 รอยละ 50

เปนคาสมมุติขึ้น เพื่อใชประกอบ
ตัวอยางการรายงานผลการ
ติดตามประเมินผล

   สูตรการคาํนวณ:  รอยละของลุมนํ้าสาขา มีการจัดการรวม

     = จํานวนลุมนํ้าสาขาที่มีการจัดการทรัพยากรน้าํรวม x 100

254
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 ทาํความเขาใจในเปาหมายและความหมายของตัวชี้วัด ดังน้ี

 ตัวชี้วัดน้ีมีเปาหมายระบุทิศทาง การดูทิศทางของเปาหมายใหพิจารณาจากผลผลิต
และตัวชี้วัดประกอบกัน สาํหรับทิศทางเปาหมายของตัวชี้วัดน้ี คือ ตัวชี้วัดตองมี
จํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนฯ จึงจะบรรลุเปาหมาย

 ความหมายของตัวชี้วัด :-
เครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง มาตรการตางๆ ทั้งดาน
กฎหมาย เศรษฐศาสตร สงัคมและสิง่แวดลอม ทีจ่ะชวยใหการบรหิารจัดการสิง่แวดลอม
มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 2 กาํหนดเกณฑเปรียบเทียบ

เน่ืองจากเปาหมายของตัวชี้วัดเปนการระบุทิศทาง ดังน้ันเกณฑเปรียบเทียบจึงใชเกณฑ
เทียบคาตัวชี้วัดกับขอมูลในปที่ผานมา วาเปนไปตามทิศทางของเปาหมายหรือไม

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
 ขอมูลที่ผูทาํหนาที่ติดตามประเมินผลจะตองรวบรวม ไดแก :-

- จํานวนเครือ่งมอืหรอืกลไกทีม่กีารใชในการบรหิารจัดการสิง่แวดลอมทีม่อียูในปกอน
เริม่ดําเนินการตามแผนฯ (ป  2549) หรอืทีเ่รยีกวา ขอมลูปฐาน (baseline data)

- จํานวนมาตรการทางกฎหมาย เชน การปรับปรุงกฎหมายดานสิ่งแวดลอม การ
กาํหนดกฎหมายเฉพาะดานเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่มีการ
นํามาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมในชวงระยะเวลาของแผนฯ

- จํานวนมาตรการทางสังคม เชน การใหรางวัลแกองคกรและผูประกอบการที่มี
ผลงานดีเดนดานสิ่งแวดลอม ที่มีการนาํมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมในชวง
ระยะเวลาของแผนฯ

- จํานวนมาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน การใหเงินกูดอกเบี้ยต่าํจากกองทุน
อนุรักษพลังงานเพื่อสนับสนุนผูประกอบการที่มีการปองกันมลพิษ ที่มีการนาํ
มาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมในชวงระยะเวลาของแผนฯ

- จํานวนมาตรการดานสิ่งแวดลอม เชน การกาํหนดเขต (zoning) ในการกาํกับ
และควบคุมมลภาวะจากฝุน เสียง กล่ิน และสารเคมีอันตราย ที่มีการนาํมาใช
ในการจัดการสิ่งแวดลอมในชวงระยะเวลาของแผนฯ

 แหลงขอมูล :-
- กรมควบคุมมลพิษ และ
- สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด และประเมินผล

 การประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด

 การประเมินผลตัวชี้วัด  โดยการเปรียบเทียบคาตัวชี้วัด ณ ปปจจุบันกับปที่ผานมาวา
มีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเปนไปตามทิศทางของเปาหมายหรือไม ทั้งน้ีคาตัวชี้วัด
ในปสิน้สดุแผนฯ จะเปนตัววัดผลสมัฤทธิข์องตัวชีวั้ดน้ันวาบรรลตุามเปาหมายหรอืไม

กรณีตัวอยางท่ี 3 การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่เปนระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 ทาํความเขาใจเปาหมายและความหมายของตัวชี้วัด ดังน้ี

 ตัวชีวั้ดทีเ่ปนระดบัความสาํเรจ็ของการดําเนินงาน มกีารวดัความสาํเรจ็โดยพจิารณาจาก
ความกาวหนาและเปาหมายของการดาํเนินงานในแตละขัน้ตอน  ซึง่แบงระดบัความสาํเรจ็
ต้ังแต ระดบั 1-5 และเกณฑการใหคะแนนตามระดบัความสาํเรจ็เปน 1-5 คะแนน

กลยุทธที่ 3 การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในเชิงรุก

สาขาทรัพยากร ทรัพยากรประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ผลผลิต จัดต้ังเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในทุกจังหวัดชายทะเล
ตัวชี้วัด ระดบัความสาํเรจ็ในการจดัต้ังเครอืขาย อปท. อนุรกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง

คือ  จํานวนเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ผลตัวชี้วัด (คาสมมุติ)
- ป พ.ศ. 2550 12
- ป พ.ศ. 2551 16
- ป พ.ศ. 2552 20
- ป พ.ศ. 2553 25
- ป พ.ศ. 2554 30

เปนคาสมมุติขึ้น เพื่อใชประกอบ
ตัวอยางการรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลฯ
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 ความหมายของตัวชี้วัด :-

- จังหวัดชายทะเล หมายถึง 23 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายทะเล ซึ่งนับรวมจังหวัดพัทลุง
ที่มีพ้ืนที่ติดทะเลสาบสงขลา แตไมนับรวมกรุงเทพมหานคร

- ระดับความสาํเร็จในการจัดต้ังเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง หมายถึง การพิจารณาผลการจัดต้ังเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงในทุกจังหวัดชายทะเล โดยวัดระดับความสาํเร็จของการ
จัดต้ังเครือขายจากผลการดาํเนินงานของ อปท. ใน 5 ระดับ คือ :-

ระดับที่ 1 อปท. และผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมกาํหนดกติกา

ระดับที่ 2 มีการออกระเบียบควบคุม

ระดับที่ 3 มีกิจกรรมนาํรองดานการอนุรักษ

ระดับที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและควบคุม

ระดับที่ 5 รอยละ 80 ของ อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมี
การจัดการสิ่งแวดลอม เชน ระบบบาํบัดนํ้าเสีย ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย เปนตน

ขั้นตอนที่ 2 กาํหนดเกณฑเปรียบเทียบ

ตัวชี้วัดที่มีเปาหมายวัดระดับขั้นของความสาํเร็จ จะตองทาํการประเมินผลความสาํเร็จ
โดยพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเปาหมายในแตละระดับ 
และแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ดังน้ี

ระดับขั้นของความสาํเร็จ
คะแนน ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5

1

2

3

4

5
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ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล

 ขอมูลที่ผูทาํหนาที่ติดตามประเมินผลจะตองรวบรวม ไดแก :-

- ขอมูลความกาวหนาการดาํเนินงานการจัดต้ังเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง

- หลักฐานการประชุมหรือการทาํกิจกรรมรวมกัน
- หลักฐานการมีเครือขาย

 แหลงขอมูล :-

- กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง ทาํการสาํรวจผลการดาํเนินงานจดัต้ังเครอืขาย
อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของทุกจังหวัดชายทะเล

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัดและประเมินผล

 การประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด  ใหพิจารณาขอมูลความกาวหนาการดาํเนินงาน
ของตัวชี้วัดในแตละปในชวงเวลาของแผนฯ วาอยูในขั้นตอนการดาํเนินงานระดับใด 
จากนั้นจึงใหเปนคะแนนตามระดับความสาํเร็จของการดาํเนินงาน ดังเชน :-

 การประเมินผลตัวชี้วัด  ใหคะแนนตามระดับขั้นของความสาํเร็จในแตละป เพ่ือ
ทราบสถานการณความกาวหนาของขั้นตอนการดาํเนินงานวาอยูระดับความสาํเร็จ
ใดหรอือยูในขัน้ตอนใด ทัง้น้ีผลตวัชีวั้ดหรอืคะแนนระดบัความสาํเรจ็ในปสิน้สดุแผนฯ
จะเปนตัววัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดน้ันวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม

ผลตัวชี้วัดที่คาํนวณได (คาสมมุติ)

- ป พ.ศ. 2550 1 คะแนน
- ป พ.ศ. 2551 2 คะแนน
- ป พ.ศ. 2552 2 คะแนน
- ป พ.ศ. 2553 3 คะแนน
- ป พ.ศ. 2554 4 คะแนน

เปนคาสมมุติขึ้น เพื่อใชประกอบ
ตัวอยางการรายงานผล
การติดตามประเมินผลฯ

เมื่อทาํการติดตามและประเมินผลโดยการประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัดแตละดาน
ที่กาํหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เรียบรอยแลว
ขั้นตอนตอไปจะเปนการนําเสนอตัวอยางการรายงานผลการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554



ตัวอยางการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ตามตัวชี้วัดรายกลยุทธ

ผลตัวชี้วัด
กลยุทธ/สาขา ผลผลิต ตัวชี้วัด หนวยวัด

เปาหมาย
2550-2554

ขอมูล
2549 2550 2551 2552 2553 2554

การบรรลุ
เปาหมาย

กลยุทธ 1 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรปาไม ……………. ………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

……………. ………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
ทรัพยากรน้ํา ชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการน้าํในระดับลุมน้าํ
ยอย

รอยละ 50 ของลุมน้าํ
สาขา มีการจัดการรวม

รอยละ 50 - 10 20 30 40 50 บรรลุ

……………. ………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุกภาคี

……………. ………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
การจัดการมลพิษ มีเครื่องมือ/กลไกในการ

บริหารจัดการสิ่งแวด
ลอมที่มีประสิทธิภาพ

จํานวนเครื่องมือ/กลไกใน
การบริหารจัดการสิ่งแวด
ลอมเพิ่มขึ้น

จํานวน เพิ่มขึ้น - 12 16 20 25 30 บรรลุ

……………. ………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
กลยุทธที่ 3 การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเชิงรุก

……………. ………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
ทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง

จัดตั้งเครือขาย อปท.
อนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงใน
ทุกจังหวัดชายทะเล

ระดับความสาํเร็จในการ
จัดตั้งเครือขาย อปท.
อนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง

คะแนน 5 - 1 2 2 3 4 เขาใกล

……………. ………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
กลยุทธที่ 4 …………………………………………………..
กลยุทธที่ 5 ……………………………………………………
กลยุทธที่ 6 ………………………………………………….
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4.2 แนวทางการตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิโครงการดานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั

การติดตามประเมินผลโครงการ เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ 
เปาหมายของโครงการ เพ่ือประเมินความสาํเร็จ ความคุมคา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการดาํเนิน
โครงการ โดยในการติดตามประเมินผลจะตองทาํอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง ทั้งน้ีเพ่ือนําขอมูล 
ผลการประเมินโครงการมาใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งจะทําใหรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการในดานความเหมาะสม  
ความจาํเปน ผลขางเคียงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ การติดตามประเมินผลการดาํเนินโครงการ
สามารถกระทาํไดในทุกขั้นตอนของโครงการ  เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะเปนสารสนเทศที่สาํคัญตอ
การตัดสินใจของผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงโครงการหรือการดาํเนินงานตอเนื่อง

ความสําคัญของการประเมินโครงการ

 เปนกลไกสาํคัญของระบบการบริหารแบบยึดผลงานหรือแบบมุงสัมฤทธิ์ผล

 ชวยลดความเสี่ยงในการลงทุน และการตัดสินใจดาํเนินโครงการที่สาํคัญ

 ชวยตรวจสอบความจาํเปน ความพอเพียง และความเหมาะสมกับพ้ืนที่ปฏิบัติ

 เปนขอมูลสาํหรับการแกปญหา การวางแผนดาํเนินการ และการขยายผล
รวมทั้งการพัฒนาและการแกไขปรับปรุงโครงการ

 เปนขอมูลสวนหนึ่งที่สะทอนถึงระดับความสาํเร็จของแผนงานหรือนโยบายการบริหาร

 เปนสวนหนึ่งของการบริหารโครงการอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย :-

- การวางแผนโครงการ (Project Planning)

- การดาํเนินการ (Implementation)

- การกาํกับติดตาม (Monitoring)

- การประเมินโครงการ (Evaluation)
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หลักการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการที่ดี  จะตองประกอบดวย :-

(1) ผูประเมิน (Evaluator)  คุณสมบัติของผูประเมิน ควรประกอบดวย

- มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค

- มีความเปนกลาง
- มีความรอบรูในสิ่งที่ประเมิน
- มีการวางแผนชัดเจน และดาํเนินการอยางเปนระบบ

(2) ขอมูล (Data)  ขอมูลที่นํามาใชในการประเมินโครงการ ควรมีลักษณะดังตอไปนี้

- เปนขอมูลที่มีความถูกตอง และเชื่อถือได
- เปนขอมูลที่มีความเหมาะสม และพอเพียง

- เปนขอมูลที่ทันตอสถานการณ

(3) เกณฑประเมิน (Criteria)  เกณฑที่นํามาใชในการประเมินโครงการ
ควรมีลักษณะดังตอไปนี้

- มีความชัดเจน และสามารถวัดได

- มีความสอดคลองและเหมาะสม

(4) เงื่อนไขประกอบ (Conditions) ในการประเมินโครงการควรมีการพิจารณา
สิ่งเหลาน้ีประกอบดวย คือ

- แผนและวิธีการประเมิน สนองตอวัตถุประสงค/เปาหมายของการประเมิน
และมีความสอดคลองกับสภาพการณและลักษณะของโครงการ

- แผนและวิธีการประเมินควรคาํนึงถึงงบประมาณ บุคลากรและระยะเวลา

4.2.1 การจัดตั้งคณะทํางานการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด

การติดตามประเมนิผลโครงการดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมซึง่เปนโครงการทีอ่ยูภายใต
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จะเปนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกลาว จึงจําเปนตองมีกลไกเพ่ือเชื่อมโยงการทาํงาน
รวมกันระหวางบคุคลทีเ่ปนผูแทนจากหนวยงานหรอืองคกรตางๆ ทีเ่กีย่วของ และผูแทนจากชมุชนในพืน้ที่
ดําเนินโครงการ ไดเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
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เน่ืองจากเปนโครงการทีอ่ยูภายใตแผนปฏบิติัการเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ในระดับจังหวัด ดังน้ันคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลโครงการควรเปนชุดเดียวกันกับคณะ
กรรมการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

เมื่อไดจัดต้ังคณะทาํงานฯ เรียบรอยแลว ใหมีการจัดประชุมคณะทาํงานฯ เพ่ือทาํความเขาใจให
เกิดความรวมมือจากหลายฝายในการติดตามกาํกับงาน และเพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีระหวางทุก
ฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
เปนฝายเลขานุการ และสรางระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

4.2.2  กรอบการติดตามประเมินผลโครงการ

เน่ืองจากโครงการโดยทั่วไปจะมีการระบุรายละเอียดของโครงการไวอยางชัดเจน ซึ่งประกอบดวย 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา การดาํเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ และตัวชี้วัดของโครงการ ดังน้ัน
กรอบในการติดตามประเมินผลโครงการจึงใหยึดเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการเปนหลัก ทั้งน้ี
การกาํหนดกรอบการติดตามประเมินผลโครงการ ควรประกอบดวย :-

(1) วัตถุประสงคของการประเมิน
(2) เปาหมายของการประเมิน
(3) ประเด็นหลักหรือตัวชี้วัดที่ตองการประเมิน และ

(4) วิธีการประเมิน  ซึ่งโครงการแตละประเภทมีวิธีการประเมินแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะ
หรือประเภทของการประเมินวา ผูประเมินตองการทราบอะไรจากการประเมินโครงการ

ตัวอยาง องคประกอบคณะทํางานติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใตแผนปฏบิตักิารเพือ่การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมในระดบัจังหวดั

ควรประกอบดวย:-

 ผูทรงคุณวุฒิ
 ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ผูแทนประชาคมทองถิ่น และ
 ผูแทนจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
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กรอบการติดตามประเมินผลโครงการ

วัตถุประสงคของการประเมิน
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
3. ……………………………………………………..

เปาหมายของการประเมิน
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
3. ………………………………………………………

ประเด็นหลักหรือตัวชี้วัดในการประเมิน
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
3. ……………………………………………………..

ประเภทของการประเมิน วิธีการประเมิน

แบงตามระยะเวลา

1.   การประเมินกอนเริ่มโครงการ
(Pre-Evaluation)

- ประเมินความเหมาะสมของแผนการดาํเนินโครงการ

- ประเมินการสนองตอบตอการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายโครงการ

2.   การประเมินระหวางดาํเนินโครงการ
(Formative, Midterm, Ongoing)

- ประเมินความกาวหนาของการดาํเนินโครงการ

3.   การประเมินหลัง/ระยะสิ้นสุด
(Summative)

- ประเมินผลสาํเร็จของโครงการ

- ประเมินผลขางเคียง

- ประเมินผลกระทบ

4.   การประเมินภายหลังโครงการ
(Post-Evaluation)

- ประเมินผลสาํเร็จตอเนื่อง ผลประโยชน และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะยาว
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4.2.3  ขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด

กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการประเมินโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 การดาํเนินการประเมินโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหและสรุปผล

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินโครงการ

การตัดสินใจ

- แกไขปรับปรุงโครงการ
- ลด/ขยาย ระยะเวลาโครงการ
- ดาํเนินโครงการตอ

สิ้นสุด-ยุติโครงการ

กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ
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ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการประเมินโครงการ

การวางแผนการประเมินโครงการเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ 
โดยในขั้นตอนนี้ ผูประเมินควรศึกษาและทาํความเขาใจในรายละเอียดของโครงการที่จะทาํการประเมิน 
และใหความสาํคัญกับวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ นอกจากนี้ควรคาํนึงถึงปจจัยดาน
อื่นๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อการวางแผนการประเมินดวย เชน ระยะเวลาโครงการ งบประมาณโครง
การ และคุณสมบัติของผูประเมิน

สาํหรับรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวางแผนการประเมินโครงการ มีดังน้ี

(1) กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Objective)

 ระบุความตองการในการใชผลการประเมิน (ประเมินเพื่ออะไร)

 เปนการประเมินประเภทใด (อยากทราบสิ่งใด)

(2) กําหนดขอบเขตของการประเมิน (Scope)

 ระบุโครงการที่ตองการประเมิน จะประเมินโครงการระยะใดบาง
หรือจะทาํการประเมินโครงการที่ไหนและเมื่อไร

 ตัวชี้วัดที่ใชประเมิน (แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล / วิธีการคาํนวณ)

 กาํหนดประเด็นเพื่อใชในการประเมิน โดยคาํนึงถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ความครอบคลุม และสภาพความเปนจริง คือสามารถหาขอมูลไดและทันเวลา

 กาํหนดหนวยงานรับผิดชอบ และปฏิทินการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนการวางแผนการประเมินโครงการ ประกอบดวย:-

(1) การกาํหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการประเมิน (Objective)

(2) กาํหนดขอบเขตการประเมิน (Scope)

(3) กาํหนดเกณฑการประเมิน (Criteria) และ

(4) การออกแบบหรือกาํหนดวิธีการประเมิน (Design)
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(3) กําหนดเกณฑการประเมิน (Criteria)

โครงการโดยทั่วไปไดกาํหนดเปาหมายและเกณฑในการประเมินความสาํเร็จของโครงการไว
แลว ดังน้ันในสวนของเกณฑการประเมินใหใชเกณฑตามที่โครงการกาํหนดไว ในกรณีที่บาง
โครงการไมไดกาํหนดเกณฑการประเมินไว ก็ใหกาํหนดเกณฑการประเมิน โดยใชหลักในการ
กาํหนดเกณฑการประเมิน ดังน้ี

 ระบุเกณฑเพ่ือเปนขอกาํหนดในการตัดสิน โดยเกณฑที่ใชอาจเปนไดทั้งเชิงปริมาณ
(Quantitative Criteria) และเชิงพรรณนา (Descriptive Criteria)

 ใชเกณฑที่เปนมาตรฐานสากล หรือใชเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดโดยหนวยงานที่เกี่ยว
ของในเรื่องดังกลาว และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

(4) ออกแบบหรือกําหนดวิธีการประเมิน (Design)

การออกแบบหรือกาํหนดวิธีการประเมิน เพ่ือใหไดขอมูลและหลักฐานที่ถูกตองและมีความ
นาเชื่อถือ ควรเนน 4 เรื่องหลัก ดังน้ี

 แหลงขอมูล

- กาํหนดแหลงขอมูลที่สามารถใหขอมูลไดจริงตามประเด็นการประเมิน โดยอาจใช
จากหลายแหลงขอมูลประกอบกัน

- ควรมีความหลากหลายของแหลงขอมูล ไดแก

 แหลงขอมูลปฐมภูมิ  โดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต หรือการสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย เชน กลุมผูที่ไดรับผลกระทบ กลุมผูปฏิบัติงาน เปนตน และอื่นๆ
ซึ่งไดแก การทดสอบ การเขาไปมีสวนรวม

 แหลงขอมลูทติุยภมู ิจากเอกสาร รายงาน และผลงานจากกจิกรรมหรอืการปฏบิติังาน
จากโครงการ

 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล

- เครือ่งมอืสาํหรบัใชรวบรวมขอมลูมหีลากหลายประเภท ไดแก การตรวจหรอืวิเคราะห
เอกสาร การตรวจผลงานหรือชิ้นงาน การสังเกต การสัมภาษณ แบบสอบถาม และ
แบบทดสอบ

- การเลือกใชเครื่องมือสาํหรับใชรวบรวมขอมูลตองมีความเหมาะสมกับแหลงขอมูล 
ทัง้น้ีการประเมนิในแตละโครงการอาจเลอืกใชเพียงหน่ึงเครือ่งมอื หรอืหลายเครือ่งมอื
ประกอบกันตามความเหมาะสม เพ่ือใหไดขอมูลที่ตองการอยางครบถวน
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 การดาํเนินการรวบรวมขอมูล

- ระบุวิธีการดาํเนินการรวบรวมขอมูลใหชัดเจน เชน บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบใน
การรวบรวมขอมลู ระยะเวลาการรวบรวมขอมลู (กอน-ระหวาง-หลงัดําเนินโครงการ)
และจากแหลงขอมูลใด

- กาํหนดปฏิทินการดาํเนินการรวบรวมขอมูล

 การวิเคราะหสรุปผลการประเมิน

- กาํหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติสาํหรับขอมูลเชิงปริมาณ และ
ใชวิธีการเปรียบเทียบขอมูลและสรุปผลสาํหรับขอมูลเชิงพรรณนา

- วิธีการวิเคราะหที่ใชตองสอดคลองกับเกณฑประเมินที่กาํหนดไว

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการประเมินโครงการ

ในขั้นตอนที่ 2 น้ีเปนการดาํเนินการประเมินตามแผนที่กาํหนดไว โดยสรางเครื่องมือการประเมิน 
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนที่จะนาํไปใชจริง จากนั้นจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่
กาํหนดไว พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

(1) สรางเครื่องมือการประเมิน

การสรางเครื่องมือการประเมินเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล เชน การสรางแบบสอบถาม 
การออกแบบสัมภาษณ หรือการสรางแบบทดสอบ เปนตน สิ่งที่ควรคาํนึงถึงคือเนื้อหาซึ่งจะ
ตองมีความครอบคลุมทุกประเด็นโดยเฉพาะขอมูลตัวชี้วัด และมีความชัดเจนในการสื่อ
ความหมาย รวมทัง้มจํีานวนคาํถามหรอืขอทดสอบมากเพยีงพอเพ่ือใหไดขอมลูทีน่าเชือ่ถอืได

ขั้นตอนการดําเนินการประเมินโครงการ

สรางเครื่องมือ
การประเมิน

ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ

จัดเก็บรวบรวม
ขอมูล

ตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล
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(2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการประเมิน

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของขอมูล วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชมี 2 
วิธี คือ หน่ึง พิจารณาความถูกตอง เหมาะสม และความชัดเจน โดยผูเชี่ยวชาญ และ สอง 
ทดลองใชกับกลุมเปาหมาย เพ่ือวิเคราะหคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติ

(3) จัดเก็บรวบรวมขอมูล

นําเครื่องมือการประเมินที่ผานการตรวจคุณภาพแลว จัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
ที่กาํหนด

(4) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ภายหลังจากการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ควรมีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ และ
ความถูกตองของขอมูลทุกครั้งกอนทาํการวิเคราะห

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน

ขั้นตอนการวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน

- แกไขปรับปรุงโครงการ
- ลด/ขยายระยะเวลาโครงการ
- ดําเนินโครงการตอ

ตัวชี้วัดโครงการ

เกณฑการประเมิน

เปาหมายของโครงการ

สรุปผลการประเมิน

ขอมูล

ยุติโครงการ ตัดสินใจ

ประมวลผล

วิเคราะห

ประเมินผล
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การวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน  มีดังน้ี

(1) การประมวลผล

โดยนาํขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองแลว มาประมวลผลเพื่อหาคา
ของตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประมวลผลสาํหรับขอมูลเชิงปริมาณ ควรใชวิธีการทางสถิติ เชน
คาเฉลี่ย สัดสวน รอยละหรือวิธีการนับจํานวน สวนขอมูลเชิงพรรณนา ควรใชวิธีการสรุปผล
จากขอมูล

(2) การวิเคราะห

การวิเคราะห เปนการวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดที่ไดจากการประมวลผลขั้นตน วิธีการวิเคราะห
อาจเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) หรือวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เพ่ือ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามเกณฑประเมินที่กาํหนด วาบรรลุตามเปาหมายหรือไม

(3) การประเมินผลและสรุปผลการประเมิน

เปนการพิจารณาผลที่ไดจากการวิเคราะห วาการดาํเนินการโครงการมีความเหมาะสมหรือ
ไมเพียงใด ผลจากการดําเนินโครงการเปนตามเปาหมายหรือไม และตอบสนองความ
ตองการเพียงใด เพ่ือตัดสินวาควรดาํเนินโครงการตอไป หรือแกไขปรับปรุงโครงการ หรือ
ลด/ขยายระยะเวลาโครงการ หรือควรยุติโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินโครงการ

การรายงานผลการประเมินโครงการ เปนการนาํเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการวาเปนไปตาม
เปาหมายหรอืไม อยางไร  การเขยีนรายงานผลการประเมนิโครงการมวัีตถปุระสงคเพ่ือบนัทกึไวเปนหลกัฐาน
เพ่ือใชในการนาํเสนอผูบริหาร  เพ่ือการเผยแพร  หรือเพื่อประโยชนในการใชเปนแหลงขอมูลตอไป ดังน้ัน
รูปแบบการเขียนรายงานและลักษณะของการนําเสนอผลการประเมินโครงการจึงมีความแตกตางกันไป 
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและวัตถุประสงคในการใชประโยชน

อยางไรก็ตาม การรายงานผลการประเมินโครงการ สิ่งสาํคัญก็คือ เน้ือหาการรายงานตองมีความ
กระชับและชัดเจน ขอมูลและหลักฐานตองมีความครบถวน และถูกตอง และทุกประเด็นที่ประเมินจะตองมี
ความสมบูรณและครบถวน

ในคูมือเลมน้ี จะนําเสนอตัวอยางรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการแบบ
เปนทางการ (Official Report) สาํหรับนําเสนอตอผูบริหาร และตัวอยางการรายงานผลการประเมิน
โครงการโดยรูปแบบตาราง  ซึ่งจะทาํใหเห็นภาพรวมของการประเมิน
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ชื่อโครงการ……………………………………………………

1. บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล (ที่มาและความสาํคัญ)

1.2 วัตถุประสงค

2. ขอบเขตการประเมิน
2.1 ประเมินอะไร/ใคร/ที่ไหน/เมื่อไร

2.2 ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัดที่จะประเมิน

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

4. นิยามคําศัพท

5. กรอบความคิดในการประเมิน
5.1 แนวคิด-หลักการ-กรอบความคิดในการประเมิน

5.2 ตัวชี้วัดโครงการ

6. วิธีการประเมิน
6.1 แหลงขอมูล

6.2 วิธีการ/เครื่องมือรวบรวมขอมูล

6.3 การดาํเนินการรวบรวมขอมูลและหลักฐาน

6.4 เกณฑการประเมิน

7. ผลการประเมิน
7.1 เสนอผลวิเคราะห

- ตารางผลการประเมิน

- อธิบายผลการประเมิน

7.2 ประเมินผลในแตละประเด็น

8. สรุปผลการประเมิน
8.1 สรุปผลการดาํเนินการโครงการตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ

8.2 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ

8.3 ขอเสนอแนะ (แนวทางการพัฒนา / การปรับปรุงแกไข)

ตัวอยางรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการ : แบบเปนทางการ
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ผลตัวชี้วัด
โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด หนวยวัด

เปาหมาย
4 ป

ขอมูล
ปฐาน ป 1 ป 2 ป 3 ป 4

หนวยงานหลกั
ทีรั่บผดิชอบ

การบรรลุ
เปาหมาย

โครงการที่ 1.
2.

โครงการที่ 1.
3.

ขอควรระวังเกี่ยวกับการประเมินโครงการ

(1)  ผลการประเมินไมนาเชื่อถือ  เนื่องมาจาก :-

 กาํหนดวิธีการประเมินไมเหมาะสมกับขอมูล
 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลไมเปนระบบ
 ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทาํใหขาดขอมูลที่อาจเกิดขึ้นระหวางดําเนินโครงการ
 แหลงขอมูลไมสามารถใหขอมูลไดจริง / แหลงขอมูลไมนาเชื่อถือ
 เครื่องมือรวบรวมขอมูลไมเหมาะสมกับประเภทของขอมูล

(2)  ผลการประเมินไมเปนที่ยอมรับ  เนื่องมาจาก :-

 ผูประเมินขาดความเปนกลาง
 การประเมินไมเนนการพัฒนา และขาดการสรางสรรค
 การประเมินไมเปนระบบ
 ผลการประเมินขาดความสมเหตุสมผล (ดวนสรุป/สรุปเกินขอบเขต)

(3) รายงานการประเมินดอยคุณภาพ  เนื่องมาจาก :-

 ขาดความชัดเจน สับสน
 เขาใจยาก ขาดความสมเหตุสมผล
 การนาํเสนอไมเปนระบบ

ตัวอยางการรายงานผลการประเมินโครงการดานสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด : รูปแบบตาราง
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แนวทางการติดตามประเมินผล :

ขั้นตอนที่ 1 : การวางแผนการประเมิน

กอนการวางแผนการประเมิน จะตองศึกษาและทาํความเขาใจรายละเอียดของโครงการ ดังน้ี

วางแผนการประเมิน

ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ

ความหมาย : - การสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ หมายถึง การสงเสริมเพื่อการปลูกไมเศรษฐกิจ
   ในพื้นที่ของรัฐหรือเอกชน โดยจัดใหมีการสนับสนุนกลาไม แหลงเงินทุน การตลาด
   และการใหความรูทางดานวิชาการเพื่อการปลูกและบาํรุงรักษา
- พืน้ทีป่าเศรษฐกจิหรอืปาเศรษฐกจิ หมายถงึ พืน้ทีข่องรฐัและ/หรอืเอกชน ซ่ึงประชาชน
ปลูกไมเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งที่ปลูก
เปนแปลงเต็มพื้นที่หรือปลูกเปนรายตน

- ไมเศรษฐกิจ หมายถึง พันธุไมปาที่ประชาชนนาํไปปลูกเพื่อการใชประโยชนจาก
เนื้อไมในทางการคา

เปาหมาย : มีพื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจเพื่อการผลิตและใชประโยชนไมจากสวนปา
เพิ่มขึ้นรอยละ 40 ใน 4 ป

ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจเพื่อการผลิตและใชประโยชนไมจากสวนปา
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป

เปาหมาย
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย 4 ป ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
พื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจเพื่อการผลิตและใช
ประโยชนไมจากสวนปาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป

รอยละ 40 10 10 10 10

กิจกรรม : สงเสริมและรณรงคใหทั้งสวนราชการ เอกชน ประชาชน และเกษตรกรในจังหวัด
รวมกันปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ดินของตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนกลาไม
เศรษฐกิจจากภาครัฐ

ระยะเวลา : ระยะเวลาโครงการ 4 ป
งบประมาณ :  20,000,000 บาท
ผูรับผิดชอบหลัก : สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน

ตัวอยางการติดตามประเมินโครงการดานสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดและการจัดทํารายงาน

ตัวอยางการติดตามประเมินผล “โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ”
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การวางแผนการประเมินโครงการ จะตองมีการพิจารณาในดานตางๆ ดังน้ี

(1) วัตถุประสงคของการประเมิน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ วาเปนไปตามเปาหมาย
หรือไม และมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง

(2) เปาหมายของการประเมิน เพื่อติดตามความกาวหนาของผลการดาํเนินงานโครงการ

(3) ขอบเขตการประเมิน

 ตัวชี้วัดในการประเมิน พ้ืนที่สวนปาไมเศรษฐกิจของจังหวัด
 ขอมูลที่ตองจัดเก็บ พ้ืนที่สวนปาไมเศรษฐกิจของจังหวัด
 แหลงขอมูล - สวนกลาง คือ กรมปาไม

- สวนจังหวัด ไดแก ทสจ. อปท. และสาํนักงานสถิติจังหวัด
- กลุมเปาหมายในพื้นที่ ไดแก เจาหนาที่ทั้งสวนราชการ
และเอกชนที่เกี่ยวของ กลุมเกษตรกร และกลุมชุมชน

 วิธีการจัดเก็บขอมูล - รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลขางตน หรือจาก
   เอกสารรายงาน ผลงานจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน
   จากโครงการ
- รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย
- กาํหนดพิกัด GPS เพ่ือมิใหเกิดการทุจริต

 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล - การตรวจ/วิเคราะหเอกสาร รายงานจาก
           หนวยงานที่เกี่ยวของ

- จัดทาํแบบสัมภาษณตามกลุมเปาหมาย เพ่ือทราบ
   ถึงปญหาและอุปสรรคระหวางการดาํเนินโครงการ

 หนวยงานที่รับผิดชอบ สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
 ระยะเวลาการประเมิน ต้ังแตเริ่ม-สิ้นสุดโครงการ (ประเมินโครงการทุกป)

(4) กาํหนดเกณฑการประเมิน เปรียบเทียบผลตัวชี้วัดกับเปาหมาย

(5) กาํหนดวิธีการประเมิน วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาคาของตัวชี้วัด

ขั้นตอนที่ 2  : การดําเนินการประเมิน

(1) เตรียมความพรอมของทีมประเมิน

(2) ประสานงานกับหนวยงานที่เปนแหลงขอมูล เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บขอมูล

(3) จัดเก็บและรวบรวมขอมูล ตามแผนการที่กาํหนด

(4) ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณ และความถูกตองของขอมูล
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ขั้นตอนที่ 3 :  การวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน

ขั้นตอนที่ 4 :  การรายงานผลการประเมิน

ผลตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด

หนวย
วัด

เปา
หมาย
4 ป

ขอมูล
ปฐาน ป 1 ป 2 ป 3 ป 4

หนวยงาน
หลักที่รับ
ผิดชอบ

การบรรลุ
เปาหมาย

โครงการ
สงเสริม
ปลูกไม
เศรษฐกิจ

พื้นที่สวน
ปาไม
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
รอยละ 40

พื้นที่สวนปาไม
เศรษฐกิจเพื่อ
การผลิตและใช
ประโยชนไม
จากสวนปา
เพิ่มขึ้นรอยละ
10 ตอป

รอยละ 40 - 10 12 13 14 ทสจ. เขาใกล

สูตรการคาํนวณ : อัตราการเพิ่มของพ้ืนที่สวนปาไมเศรษฐกิจ

1)-(t  ฐกิจในปทีปาไมเศรษพ้ืนที่สวน
100 x 1)]-(t  ฐกิจในปทีปาไมเศรษพื้นที่สวน - t  ี่ษฐกิจในปทนปาไมเศร[พ้ืนที่สว

ผลตัวชี้วัดที่คาํนวณได (คาสมมุติ)
- ปที่ 1 รอยละ 10
- ปที่ 2 รอยละ 12
- ปที่ 3 รอยละ 13
- ปที่ 4 รอยละ 14

เปนคาสมมุติขึ้น เพื่อใชประกอบ
ตัวอยางรายงานผลการประเมิน
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หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไดเสนอใหมีการนาํหลักการจัดการ
(Principle) ที่สาํคัญ 5 หลักการ มาใชเพ่ือสรางสมดุลของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงทุกมิติอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน ทั้งมิติของความเปนธรรมในการเขาถึงและการ
ใชประโยชน มิติของประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชประโยชน และมิติของการรักษาระบบนิเวศและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

หลักการจัดการที่สําคัญ 5 หลักการ  มีดังนี้

(1) หลกัการระวังไวลวงกอน (Precautionary Principle)

(2) หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters-Pay Principle)

(3) หลักการผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary-Pay Principle)

(4) หลักการความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน  (Public-Private Partnership Disclosure)  และ

(5) หลักการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ (Public Disclosure)

หลกัการระวงัไวกอน เปนการจดัการเชงิรกุทีเ่นนการปองกนัผลกระทบลวงหนา  ในกรณทีีเ่กรงวา
จะเกดิความเสยีหายอยางรนุแรงตอทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทีไ่มสามารถแกไขใหคนืดีได โดยมี
การสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพืน้ทีท่ีม่รีะบบนเิวศเปราะบาง  
และสรางระบบภูมิคุมกันใหกับมนุษยในกรณีที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพ

ขั้นตอนการนําหลักการระวังไวกอนมาใชในทางปฏิบัติ
1. การกาํหนดกรอบแนวคิด (Establish the framework)
2. กาํหนดภัยอุปสรรค ทางเลือก และผลกระทบ

(Define the threats, options and consequences)
3. ออกแบบมาตรการระวังไวกอนที่เหมาะสม

(Devise the appropriate precautionary measures)
4. การบังคับใชในทางปฏิบัติ (Implement effectively)

5.1

หลักการระวังไวกอน (Precautionary Principle)
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การนําหลักการระวังไวกอนมาใชในทางปฏิบัติ มีรายละเอียดการดาํเนินการในแตละขั้นตอนดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดกรอบแนวคิด (Establish the framework)
(1.1) ผนวกหลักการระวังไวกอนไวในบทกฎหมาย ในโครงสรางทางสถาบัน และนโยบาย

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยหลกัการระวงัไวกอน
จะมปีระสทิธภิาพสงูสดุกต็อเมือ่ กฎหมายมคีวามชดัเจน มหีลกัธรรมาภบิาลในการจดัการ
และสถาบันที่มีภารกิจดานการวิจัยความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมและความไมแนนอนตางๆ 
มีความพรอมของขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

(1.2) รวมหลกัการระวงัไวกอนไวในหลกัการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในการบรหิารจัดการทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการปองกัน ความรับผิดชอบตอความเสียหายดาน
สิ่งแวดลอม ความเสมอภาคของคนในแตละรุน สิทธิของประชาชนในปจจัยพื้นฐาน ทั้งน้ี
หลักการระวังไวกอนอาจขัดแยงหรือสนับสนุนหลักการอื่นๆ ดังน้ัน จึงตองมีการประเมิน
และวิเคราะหความเหมาะสมในการดาํเนินงาน

(1.3) เน่ืองจากหลักการระวังไวกอนเปนหลักการในทางปฏิบัติ ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดประโยชน
ในการดาํเนินงานจึงจําเปนตองมีการกาํหนดไวอยางชัดเจนในระเบียบ นโยบาย หรือ
มาตรการ วาใหมีการใชหลักการระวังไวกอนภายใตสถานการณที่มีความเสี่ยงและความ
ไมแนนอน

(1.4) ใหผูมสีวนไดเสยี (stakeholders) และ ผูมสีทิธ ิ(right-holders) มสีวนรวมในกระบวนการ
ประเมนิผล การตดัสนิใจและการปฏบิตั ิ โดยในทกุขัน้ตอนตองมคีวามโปรงใส และควร
ใหความสาํคัญกับทุกกลุมเทาเทียมกัน

กลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูไดรับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือภัย (เชน ผูไดรับ 
ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ) ผูรับภาระในการแกไขปญหา
หรือการระวังไวกอน (เชน เจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของ) ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ 

ธรรมาภิบาลตามหลักสากล

ประกอบดวยหลักการสาํคัญ 6 ประการ คือ
1.  นิติธรรม (rule of law)
2.  ความโปรงใส (transparency)
3.  การมีสวนรวมของประชาชน (public participation)
4.  ความรับผิดชอบ (accountability)
5.  ความคาดหมายได (predictability)
6.  ความยุติธรรม (justice)



5.1  หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
89

(เชน ชุมชนซึ่งมีบทบาทสาํคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและตองพ่ึงพา
ความหลากหลายทางชีวภาพ)

(1.5) กระบวนการตัดสินใจของหลักการระวังไวกอนขึ้นอยูกับขอมูลเชิงวิชาการที่ถูกตอง โดย
เฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธกับกิจกรรมของมนุษยที่เปนปจจัยคุกคามตอทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และภูมิปญญาพื้นบานในทองถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดภัยอุปสรรค ทางเลือก และผลกระทบ
(Define the threats, options and consequences)

(2.1) กําหนดลักษณะของภัยอุปสรรค ทั้งทางตรง ทางออม ระยะสั้นและระยะยาว  ภายใต
ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประเมินผลกระทบของกิจกรรมหรือการ
ตัดสินใจตางๆ  สาเหตุ ความเสียหาย ขอจํากัดของขอมูล ประโยชน และคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นจากความลาชาในการจัดการ

(2.2) หาทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ที่จะชวยลดและปองกันภัยอุปสรรคได
พรอมทั้งทาํการเปรียบเทียบผลประโยชนของแตละทางเลือก และการไมดําเนินการใดๆ

(2.3) ใหผูมีสวนเกี่ยวของรับผิดชอบในการเสนอขอมูลดานความเสี่ยงและความปลอดภัย
ของกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา  ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูกอใหเกิดผลกระทบ
ผูไดรับประโยชนจากกิจกรรม และผูที่เขาถึงขอมูลและทรัพยากร  โดยมีแนวทางปฏิบัติ
คือ การชี้แจงถึงความปลอดภัยของกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาเหลาน้ัน

ตัวอยางเชน ผูประกอบการเหมืองแรมีแผนพัฒนาโครงการเหมืองแรในพื้นที่หน่ึง ซึ่ง
ประโยชนของกิจการเหมืองแรสวนใหญจะตกอยูกับผูประกอบการ ในขณะที่ผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิตแรอาจกอใหเกิดปญหาของสังคม มีผลตอสุข
ภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ดังน้ัน หลักการระวังไวกอน คือ กอน
เริ่มโครงการเหมืองแรผูประกอบจะตองแสดงหลักฐานหรือขอมูลที่บงชี้วา การ
พัฒนาทรัพยากรแรดังกลาว จะไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ  
ซึ่งในสวนนี้องคประกอบสาํคัญในการพิจารณาตัดสินใจ คือ ขอมูลเชิงวิชาการและการ
ประเมินทางเลือกที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบมาตรการระวังไวกอนที่เหมาะสม
(Devise the appropriate precautionary measures)

(3.1) ออกแบบมาตรการระวงัไวกอนทีเ่หมาะสม และใหคาํอธบิายถงึมาตรการระวงัไวกอน
อยางละเอยีด พรอมทัง้เปดเผยขอมลูความไมแนนอนและความเสีย่งของมาตรการ
ดงักลาว เพราะการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ยังไมสามารถพิสูจนได จําเปนจะตองมีการ
อธิบายถึงความไมแนนอนและความเสี่ยงของมาตรการไวดวย
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ตัวอยางเชน ประเทศไทยตองการที่จะปองกันการรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งคาดวา
การรุกรานดังกลาวจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ ความเปนอยู และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ หากประเทศไทยเลือกที่จะใชเครื่องมือกีดกันทางการคาโดยมิไดมี
คาํอธิบายใดๆ ก็จะทาํใหเกิดความกังขาและถูกกลาวหาวาเปนประเทศที่ปกปองการคา
อยางไรก็ตาม ถาขอมูลเชิงวิชาการชี้วาประเทศไทยจาํเปนตองใชมาตรการปกปองการคา
เพ่ือปองกนัการรกุรานของพนัธุตางถิน่ แตการทาํนายการรกุรานของชนดิพันธุตางถิน่ยงัไม
สามารถพสิจูนใหเหน็ได ก็จะแสดงใหเห็นวาขอมูลเชิงวิชาการยังมีความไมแนนอน ดังน้ัน
การเลือกใชมาตรการระวังไวกอนอยางโปรงใสโดยพิจารณาถึงปจจัยคุกคาม การเปดเผย
ถึงความไมแนนอนของขอมูลเชิงวิชาการ การเปดเผยถึงเหตุผลของการใชมาตรการระวัง
ไวกอนภายใตความไมแนนอน การเปดเผยขอมูลและเหตุผลดังกลาวจึงเปนสิ่งสาํคัญที่จะ
ชวยใหมีการทบทวนการตัดสินใจเมื่อมีขอมูลเชิงวิชาการที่นาเชื่อถือมากขึ้น

(3.2) เลือกมาตรการระวังไวกอนใหเหมาะสมกับสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปจจัยคุกคาม และคาใชจายที่เกิดขึ้น

(3.3) พิจารณาผลประโยชนและตนทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของมาตรการระวังไวกอน หาก
การตัดสินใจใดๆ มีผลกระทบทางลบตอกลุมคนผูมีรายไดนอย ก็จําเปนตองหาหนทาง
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 การบังคับใชในทางปฏิบัติ (Implement effectively)

องคประกอบสาํคัญของการนาํมาตรการระวังไวกอนไปใชในทางปฏิบัติ ไดแก

 การติดตามผลกระทบตามตัวชี้วัดที่กาํหนดไว

 การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือลดความไมแนนอน

 การประเมินผลลัพธ สรุปบทเรียน และทบทวน เพ่ือปรับปรุงมาตรการหรือการตัดสินใจ

 ความรวมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 Bans and Phase-outs คือ การยกเลิกอยางเด็ดขาดและการคอยๆ ยกเลิกจนหมดไปใน
ที่สุด วิธีการในกลุมน้ีคือการหามการผลิตหรือการใชสารที่เปนอันตรายมากๆ ตอสุขภาพ
ของประชาชน นับเปนการลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดจากการผลิตหรือการใชสาร
อันตรายเหลาน้ัน ตัวอยางเชน ประเทศไทยไดใชมาตรการยกเลิกการผลิตและการใชนํ้ามัน
เบนซินที่มีตะกั่วเปนสวนผสมไดสาํเร็จ  ประเทศสวีเดนอยูระหวางการคอยๆ ยกเลิกการผลิต
และการใชสารแคดเมียมและสารปรอท  เปนตน

มาตรการ/วิธีการ ท่ีนํามาใชภายใตหลักการระวังไวกอน
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 Clean Production and Pollution Prevention การผลิตสินคาท่ีสะอาด นับเปนการลดปญหา
มลพิษในกระบวนการผลติ ณ แหลงกาํเนิด วิธกีารนีเ้กีย่วของกบัเทคโนโลยกีารผลติ กระบวนการ
ผลิตสินคา การพัฒนาระบบการผลิตสินคา เปนตน

 Alternatives Assessment เปนวิธีการประเมินทางเลือกตางๆ กอนการตัดสินใจ โดยทาํ
การศกึษาถงึผลกระทบดานสิง่แวดลอมพรอมเปดใหมกีระบวนการมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสยี
เชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic Environment Assessment : 
SEA) การวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
เปนตน ทัง้น้ี เพ่ือยนืยนัวาโครงการพฒันาหรอืกจิกรรมใดๆ จะไมกอใหเกดิผลกระทบทีร่นุแรง
พรอมมีมาตรการปองกันและจัดการเมื่อเกิดปญหาขึ้น

 Health-based Occupational Exposure Limits การจํากัดระดับการไดรับสารพิษของสาขา
อาชพีทีม่คีวามเสีย่งตอสขุภาพจากการไดรบัสารพิษ เพ่ือปองกนัผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพนั้นๆ  โดยพิจารณาจากระดับสารพิษที่นอยที่สุดที่สงผลกระทบตอสุขภาพเปนเกณฑ

 Reverse Onus Chemical Listing เปนการผลักดันใหสารเคมีที่ยังไมมีขอมูลดานพิษถูก 
จัดอยูในกลุมที่มีพิษในระดับสูง ซึ่งเปนไปตามหลักการระวังไวกอน เชน ประเทศเดนมารก
บังคับใหสารเคมีที่ยังไมมีฐานขอมูลดานพิษจัดอยูในกลุมสารเคมีที่อันตรายที่สุด ประเทศ
สหรัฐอเมริกากาํหนดใหสารเคมีที่มีระดับการผลิตสูงและยังไมมีขอมูลดานพิษถูกจัดกลุมอยู
ในรายการสารอันตรายและตองจัดทาํรายงานดวย (toxics-release inventory for emission 
and waste reporting)

 Organic Agriculture การทําการเกษตรอินทรียก็เปนไปตามหลักการระวังไวกอน ถึงแมวา
ในปจจุบันน้ีเรายังไมทราบถึงผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรที่แนชัด แตการทาํเกษตร
อินทรียเปนการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งอาจจะมีผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ

 Ecosystem Management  การจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ความสลบัซบัซอนมาก จากการศกึษาวจัิยตางๆ ของนักวิทยาศาสตรในปจจุบนักย็งัไมมคีวาม
ชดัเจนและไมมีความแนนอน อาทิ เรายังไมสามารถประเมินความเสี่ยงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพหรือระบบนิเวศจากปรากฎการณตามธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษยได ดังน้ัน 
การใชหลักการระวังไวกอนโดยการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพกอนที่
จะมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

 Premarket or Pre-activity Testing Requirements การบังคับใหมีการทดสอบดานความ
ปลอดภัยและความมีประสิทธิผลของการบริโภคผลิตภัณฑใหมดานอาหารและยากอน
ออกสูตลาด รูปแบบการทดสอบความปลอดภัยนี้มีความเหมาะสมกับสารเคมีอุตสาหกรรม 
รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ
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การนาํหลักการระวังไวกอนมาใชในกรณีการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ
มีขั้นตอนการดาํเนินการ ดังน้ี

(1) ทาํความเขาใจในปญหาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการดาํเนินการใดๆ
โดยการตั้งคาํถามดังตอไปนี้

 ปญหาคืออะไร

 ขอบเขตของความเปนไปไดของปญหาอยูในระดับไหน (เชน ระพื้นที่ ระดับจังหวัด 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับโลก)

 ผลกระทบทัง้หมดทีจ่ะเกดิขึน้มอีะไรบาง และจะสงผลกระทบตออะไร (เชน มผีลกระทบ
ตอสุขภาพ ผลกระทบตอระบบนิเวศ หรือ มีผลกระทบทั้งตอสุขภาพและระบบนิเวศ)

 ผลกระทบเกิดขึ้นสงผลเฉพาะตอกลุมหรือเฉพาะระบบนิเวศ

 ขนาดของผลกระทบ (เล็กนอย ปานกลาง มาก หรือ รุนแรง)

 ระยะเวลาระหวางการเกิดขึ้นของปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา (ทันที  
ในอนาคตอันใกล ในอนาคต ในรุนลูกรุนหลาน) ชวงเวลาของผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(ฉับพลัน ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ระหวางรุน)

 ความยาก-งาย ในการแกไขปญหา (แกไขปญหาไดงาย แกไขปญหาไดยาก มคีาใชจาย
สูงในการแกไขปญหา แกไขปญหาไมได ไมมีขอมูล)

ตัวอยางการใชหลักการระวังไวกอน : กรณีการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :-

เกิดจากความบกพรองของการดาํเนินงานโดยเจาหนาที่ภาครัฐในระดับทองถิ่น เปนปญหา
ระดับพ้ืนที่ ซึ่งเกิดการปนเปอนในแหลงนํ้าและอาจแพรขยายไปตามความยาวของลาํนํ้า 
ปญหาระยะสั้นหรือปญหาระยะยาวขึ้นอยูกับสิ่งที่ปนเปอนจากการฝงกลบขยะ เชน โลหะ
หนักเปนปญหาระยะยาว เปนตน การปนเปอนสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูโดย
รอบระบบฝงกลบมากกวาประชาชนในพื้นที่หางไกล
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(2) จําแนกและทาํความเขาใจกับขอมูลที่ไดมีการศึกษาไวแลว และมีขอมูลอะไรบางที่ยังไมรู  
และยังไมเขาใจ  โดยใหต้ังคาํถามดังตอไปนี้

 เราสามารถทาํการศึกษาในสิ่งที่เรายังไมรูไดหรือไม
 สิ่งที่เรากาํลังเผชิญอยูเปนสิ่งที่ไมมีขอมูลเชิงวิชาการ หรือเปนสิ่งที่เราเพิกเฉย
 เรารูอะไรบางเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของสารตางๆ
 การชี้แจงของผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐตอความปลอดภัยของกิจกรรม
ตางๆ  น่ันหมายความวา ยังไมมีการพิสูจนถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

(3)  กาํหนดกรอบเปาหมายที่ตองการบรรลุเพ่ือการกาํหนดทางเลือกตอไป

(4) การพัฒนาและประเมินทางเลือกตางๆ  ตัวอยางทางเลือก เชน การศึกษาเพิ่มเติม การ
หยุดกิจกรรม การปองกัน การควบคุม การลดปญหา หรือการแกไขเยียวยา การพัฒนา
และประเมินทางเลือก มีสามขั้นตอน ดังน้ี

หน่ึง ประชุมระดมสมองเพื่อหาทางเลือกที่เปนไปไดของการแกไขปญหา
สอง ทาํการประเมินความเปนไปไดในแตละทางเลือก ทั้งทางการเมือง ทางเทคนิค

และทางเศรษฐศาสตร  โดยจะตองพิจารณาตนทนุผลกระทบดานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (External cost) ดวย

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :-

> เราไมทราบองคประกอบของขยะที่ถูกฝงกลบเพราะมาจากหลายแหลง
> เราไมทราบถึงปฏิกิริยาทางเคมีที่อาจเกิดขึ้นระหวางองคประกอบของขยะ

เหลาน้ัน
> เรามีขอมูลดานอุทกวิทยาของพื้นที่ แตยังไมทราบวาแหลงนํ้ากินนํ้าใช

ไดรับการปนเปอนหรือไม และ
> เราก็ไมทราบวาผลกระทบจะเกิดขึ้นเมื่อไร

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :-
ถาปญหามีความชัดเจน กาํหนดกรอบเปาหมายที่จะบรรลุ
ถึงเวลาแลวที่คนในชุมชนจะรวมกันพิจารณาถึงรูปแบบการทิ้งขยะ
ที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนสิ่งแวดลอม
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สาม พิจารณาความเปนไปไดของผลกระทบที่ไมไดคาดการณของทางเลือก

(5) การพิจารณาขอมูลทั้งหมด เพ่ือตัดสินใจวาจะทาํอยางไร หยุดกิจกรรม เลือกทางเลือก หรือ
ปรับปรุงระบบเกาเพ่ือลดผลกระทบ ขั้นตอนนี้สามารถทาํโดยการแจกแจงขอมูล การศึกษา 
ทางเลือก ผลกระทบ และความไมแนนอนของขอมูล ใหกับผูเก่ียวของไดทราบและประชุม 
ปรึกษา หารือ และเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

(6) การติดตามผลของกิจกรรมตามวัตถุประสงค รวมทั้งผลที่ไมประสงค  โดยผูประเมินผลควร
เปนหนวยงานอิสระ ซึ่งจะนาํไปสูการใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ 
ยกเลิกกิจกรรมเหลาน้ันได

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :-

ระบบการจัดการขยะมีทางเลือกหลายทางเลือก ควรทาํการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึง
สิ่งที่ชะลางมาจากการฝงกลบขยะคืออะไร และจะมีผลตอระบบน้าํใตดินอยางไร
และถาตองปดหลุมขยะแลวชุมชนจะเลือกใชระบบการจัดการขยะแบบไหน เชน
เตาเผาขยะ หรือยังคงฝงกลบอยู แตทาํการปองกันการชะลางจากขยะในสวนของ
หลุมขยะที่เกิดการปนเปอน เปนตน

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :-

แผนการปฏิบัติ คือ ตองทาํการศึกษาขอบเขตของผลกระทบโดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ การสอบถามความคิดเห็นของคนในทองถิ่นตอทางเลือกตางๆ เชน
จะปดหลุมขยะ หรือจะควบคุมการชะลางที่เกิดจากหลุมขยะ

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :-

กรณีที่เลือกทาํการปองกันการชะลางจากขยะในสวนของหลุมขยะที่เกิดการปนเปอน
ตองมีการติดตามเปนประจาํอยางตอเนื่องวาการชะลางยังคงเกิดขึ้นหรือไม
พรอมทั้ง มีแผนรองรับถามีการปนเปอนเกิดขึ้นจะทาํอยางไรตอไป
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ผูกอมลพิษเปนผูจายเปนหลักการที่ตองการใหผูกอมลพิษตองรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทาํ คือ 
จะตองรับผิดชอบในการกาํจัด/บาํบัดมลพิษในฐานะที่ทาํใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม โดยผูกอมลพิษอาจเปน
ผูผลิตหรือผูบริโภคก็ได  และเพื่อทาํใหทุกฝายตระหนักถึงตนทุนตอสิ่งแวดลอม กลาวคือ ราคาของสินคา
และบริการควรสะทอนตนทุนการผลิตทั้งหมด รวมทั้งตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม หรือตนทุนที่สะทอน
ความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติดวย

สําหรับเครื่องมือที่นํามาใชภายใตหลักการนี้ คือ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (Economic 
instruments: EI) ซึ่งคุณลักษณะที่ดี คือ (1) สงสัญญาณราคาที่ถูกตองใหผูบริโภคและผูผลิต เพ่ือทราบวา
ทรัพยากรนั้นมีคาจึงควรใชอยางทะนุถนอม มลพิษและของเสียมีตนทุนที่สังคมตองชาํระ (2) ใหทางเลือก
แกผูผลิตและผูบริโภค (3) มีลักษณะคลองตัว คือ แปรผันไดตามสภาพของแตละพื้นที่ หมายถึง การปรับ
อัตราคาภาษีหรือคาธรรมเนียมใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ และ (4) ใหผลตอเนื่อง เชน ภาษีจะแปรผัน
ตามปริมาณของเสียที่ปลอยออกมา ยิ่งปลอยมากยิ่งจายมาก

ประโยชนท่ีจะไดรับ
การนําหลกัการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใช จะเปนการผลกัดันใหผูกอมลพิษหรอืผูสรางความเสยีหาย

นําเอาตนทุนการใชสิ่งแวดลอมเขามาอยูในบัญชีตนทุนของตน เพ่ือใหผูผลิตและผูบริโภคไดมองเห็น
สัญญาณราคาที่ถูกตอง เพ่ือตอบสนองตอการคุมครองสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

ตัวอยาง การใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย

ตัวอยางท่ี 1 คาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียชุมชน จัดเก็บจากผูปลอยน้าํเสีย ในประเทศ
ไทยเริ่มมีการจัดเก็บในสองแหงเทาน้ันโดยจัดเก็บตามปริมาณน้าํใชและอัตรา
คาธรรมเนียมตํ่ากวาตนทุนการจัดการ แมแตในเขตกรุงเทพมหานครก็ยังไมมี
การจัดเก็บแตอยางไร

ตัวอยางท่ี 2 คาธรรมเนยีมการปลอยมลพษิทางน้าํเกนิมาตรฐานคณุภาพน้าํทีกํ่าหนด ใช
กบัแหลงกาํเนดิมลพษิทางน้าํ เชน โรงงานอตุสาหกรรม ซึง่การกาํหนดคาธรรมเนยีม
ดังกลาว ทาํใหโรงงานอุตสาหกรรมมีทางเลือกระหวางการจายคาธรรมเนียม
การปลอยมลพิษ หรือการลงทุนสรางระบบบาํบัดนํ้าเสียของตนเองแลวปลอย
นํ้าที่ไมเปนมลพิษออกไปในสิ่งแวดลอม

ตัวอยางท่ี 3 สินคาฉลากเขียว เปนสินคาที่ไดรับการรับรองวาในกระบวนการผลิตไดมีระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานฉลากเขียว หรือสินคาประหยัดพลังงาน
ซึ่งหมายความวา การเลือกใชสินคาดังกลาว ซึ่งอาจมีราคาแพงกวาสินคา
ประเภทเดียวกันที่ไมมีฉลากเขียวเน่ืองจากเปนการชวยกันลดปญหาสิ่งแวดลอม 
เปนการรวมรบัผดิชอบตนทนุดานสิง่แวดลอมโดยผูปลอยมลพษิเปนผูจายนัน่เอง

หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter-Pays Principle)
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หลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย เปนแนวคิดที่ตรงกันขามกับผูกอมลภาวะเปนผูจาย โดย
ตองการใหผูไดรับประโยชนจากคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีรับผิดชอบคาใชจายที่ตองใชในการปกปอง รักษา 
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประโยชนท่ีจะไดรับ
การใชหลกัการผูไดรบัประโยชนเปนผูจาย  เพ่ือผลกัดันใหผูไดรบัประโยชนจากคณุภาพสิง่แวดลอม

ที่ดีรับผิดชอบในคาใชจายที่ตองใชในการปกปอง รักษา คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ภายใตสถานการณที่ประเทศมีความเหลื่อมล้าํทางสังคมคอนขางสูง ประชากรสวนใหญ (ผูมีรายไดนอย) 
จําเปนตองพ่ึงพาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเพือ่ความอยูรอด ซึง่ไมมคีวามสามารถในการรบัผดิชอบ
ตนทุนดานสิ่งแวดลอม ดังน้ัน แนวคิดน้ีจึงผลักดันใหผูไดรับประโยชนจากคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นในที่น้ี
คือกลุมประชากรที่มีรายไดสูงเปนผูรับผิดชอบตอตนทุนดานสิ่งแวดลอมน่ันเอง

ตัวอยาง การใชหลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (กรณีสมมุติ)

ตัวอยางท่ี 1 ประชาชนในเมืองหลวง หรือภาคอุตสาหกรรม จะไดรับผลประโยชนจากการ
คุมครองทรพัยากรปาไมไวในรปูแบบของการเปนแหลงตนนํ้า แหลงทรพัยากรน้าํ
หรอืเปนแหลงนันทนาการ ดังน้ัน ประชาชนในเมอืงหลวง หรอื ภาคอตุสาหกรรม
จะตองรับผิดชอบในคาใชจายที่ตองใชเพ่ือรักษาไวซึ่งทรัพยากรปาไมที่เปน
แหลงทาํมาหากินของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียง

ตัวอยางท่ี 2 ผูยากไรเปนผูสรางมลพิษ กรณีของการใชบริการรถเมลที่มีควันดํา ซึ่งตามหลัก
ผูกอมลพิษเปนผูจาย จะตองมีการปรับปรุงรถเมลและขึ้นราคารถเมล ซึ่งผูยาก
ไรจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายที่สูงขึ้นเพ่ือลดปญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งจะ
ทําใหทุกคนไดประโยชนจากการมีคุณภาพอากาศที่ดี แตตามหลักผูไดรับ
ประโยชนเปนผูจาย คือ กาํหนดใหนําเงินภาษีรายไดมาอุดหนุนคาใชจายของรถ
เมลที่ปรับปรุงคุณภาพแลว น่ันหมายความวา ผูเสียภาษีเปนผูจายซึ่งจะได
ประโยชนจากสภาพแวดลอมที่ดีน่ันเอง

หลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary-Pays Principle)



5.1  หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
97

ความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน (Public Private Partnership) หมายถึง การที่ภาครัฐเปด
โอกาสใหภาคเอกชนเขารวมดาํเนินการในโครงการและการบริการตางๆ รวมกับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งโดย
ปกติแลวโครงการและบริการเหลาน้ันเปนหนาที่โดยตรงของหนวยงานภาครัฐ ประโยชนของความเปนหุน
สวนของรัฐ-เอกชน ภาครัฐจะไดประโยชนจากการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการบริการสาธารณะ โดยอาศัยขอไดเปรียบของภาคเอกชนในเรื่องของนวัตกรรมใหมๆ เทคโนโลยี 
ทันสมัย ระบบการบริหารการเงิน และความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการ โดยที่ภาคเอกชนจะไดรับ
ประโยชนในหลายลักษณะขึ้นอยูกับขอตกลง เชน ในรูปของดอกเบี้ยที่ภาครัฐผอนชาํระคืนจากการลงทุน 
สิทธิประโยชนในการเก็บคาธรรมเนียม เปนตน โดยภาครัฐมีหนาที่สาํคัญ คือ การเปนผูกาํหนดนโยบาย 
การกาํหนดมาตรฐานการบริการ การอนุมัติและควบคุมโครงการ ทั้งน้ี สิ่งสาํคัญของความเปนหุนสวน
ภาครัฐ-เอกชน เพ่ือการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยปกปองสิทธิและประโยชน
ของสาธารณะ ดังน้ัน ความเปนหุนสวนภาครฐั-เอกชนจงึเปนทางเลือกหนึง่ของหนวยงานภาครฐัโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใหบริการสาธารณะในทองถิ่น

การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามารวมเปนหุนสวนในโครงการและการบริการใดๆ หนวยงาน
ภาครัฐจะตองมีการดาํเนินการในทุกขั้นตอนอยางโปรงใส และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูใชบริการ

ถึงแมวาโครงการและการบริการสวนใหญเปนการจัดหาและบริการโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ระบบ
การขนสง (ถนน มอเตอรเวย อุโมงค) โรงพยาบาล โรงเรียน หองสมุด สวนสาธารณะ ที่อยูอาศัย สถานี
ดับเพลิง นํ้าประปา ระบบการบาํบัดนํ้าเสีย ระบบการเก็บขน รวบรวมและกาํจัดของเสีย เปนตน แตการ
บริการบางประเภทที่ไมตองการเงินลงทุนสูงก็สามารถทาํไดเชนกัน เชน การบาํรุงรักษาถนน การจัดเก็บ
ระบบขอมูล เปนตน ที่ผานมาประเทศไทยมีการดาํเนินการในลักษณะของการเปนหุนสวนภาครัฐ-ภาค
เอกชนหลายโครงการ ไดแก โครงการดอนเมืองโทลเวย และโครงการรถไฟฟา BTS

ตัวอยาง รูปแบบของความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน

 Design, build, operate (DBO) รูปแบบนี้เปนสัญญาใหภาคเอกชนทาํการออกแบบ กอสราง 
และบาํรุงรักษาการบริการสาธารณะ  ภาครัฐเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการกอสรางและ
เปนเจาของระบบบรกิารน้ันๆ แตทาํสญัญาใหภาคเอกชนเขามารบัผดิชอบในระบบการจดัการ
ที่เหลือทั้งหมด โดยจัดทาํสัญญาเปนชวงระยะเวลา รูปแบบนี้สามารถกระจายความเสี่ยงของ
การจัดการไดระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

 Design, build, finance (DBF) รูปแบบนี้เปนสัญญาใหภาคเอกชนทาํการออกแบบ กอสราง 
และใหเงินลงทุน แตจะไมครอบคลุมในเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆ

ความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน (Public Private Partnership)
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 Design, build, operate, finance (DBOF) รูปแบบนี้เปนสัญญาใหภาคเอกชนทาํการออกแบบ 
กอสราง บาํรงุรกัษาการบรกิารสาธารณะ และใหเงนิลงทนุ โดยเงนิลงทนุจะครอบคลมุคาใชจาย
ที่ภาครัฐไมสามารถจายได บางทีอาจตองมีการหาแหลงรายไดเพ่ิมเติม เมื่อหมดสัญญาแลว
ระบบการบริการสาธารณะดังกลาวจะถูกสงคืนแกภาครัฐ

 Concession contract มีลักษณะคลายกับ DBOF ยกเวนวา คาใชจายของภาคเอกชนจะไดมา
จากคาธรรมเนียมการใหบริการที่เก็บจากผูใชบริการ หรือ จากคาธรรมเนียมการใหบริการ
และเงินชวยเหลือของหนวยงานภาครัฐ

ประโยชนและความเสี่ยงของความเปนหุนสวนภาครัฐ-เอกชน

ประโยชน

 หนวยงานภาครัฐสามารถลดตนทุนของการกอสรางและการบาํรุงรักษา (O&M) ของระบบ
การใหบรกิารสาธารณะ การทาํสญัญาประเภทใหภาคเอกชนออกแบบและกอสราง (Design-
Build) จะชวยลดความเสี่ยงในเรื่องของตนทุนบานปลาย เชนเดียวกับการบริหารจัดการโดย
ภาคเอกชนอาจมีสวนชวยในการประหยัดคาใชจายไดเชนกัน เน่ืองจากการใชนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในการจัดการ

 ภาครฐัสามารถแบงปนความเสีย่งกบัภาคเอกชน ในดานตางๆ เชน คาใชจายสวนเกินคณุภาพ
การใหบริการ ความคุมทุน เปนตน

 เน่ืองจากขอไดเปรียบของภาคเอกชนในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งจะชวยในการ
ลดตนทุน และเพิ่มคุณภาพการบริการได

 ถึงแมวาภาคเอกชนอาจตั้งอัตราคาบริการโดยพิจารณาจากตนทุนที่แทจริง แตภาคเอกชน
อาจมีความคิดสรางสรรคในการผลิตและขายบริการใหมๆ ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง

 ประสิทธิภาพในการทาํงานอาจเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน เชน สัญญาที่มีความ
ยืดหยุนตอการทาํงาน ระบบการอนุมัติเงินที่รวดเร็ว การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เปนตน

 ทาํใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่

ความเสี่ยง

 อาจกอใหเกิดการสูญเสียอํานาจของหนวยงานภาครัฐในการควบคุมการใหบริการ การ
กาํหนดราคา และคุณภาพการใหบริการ  ทั้งน้ี ภาครัฐจะตองกาํหนดมาตรฐานคุณภาพของ
บริการเพื่อปกปองสิทธิและประโยชนของสาธารณะ

 การเพิ่มขึ้นของอัตราคาบริการ โดยปกติการกาํหนดราคาของการบริการใดๆ ที่ดําเนินโดย
ภาครัฐมักจะไมครอบคลุมตนทุนที่แทจริง เชน ไมรวมคาเสื่อมทุน คาการบริหารจัดการ 
เปนตน ซึ่งการเปนหุนสวนจะทาํใหมีการกาํหนดราคาจากตนทุนที่แทจริง ดังน้ัน อาจทาํให
อัตราคาบริการตางๆ มีราคาสูงขึ้น
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 ความเปนหุนสวนภาครัฐ-เอกชน ยังเปนเรื่องที่ใหม หนวยงานภาครัฐในระดับทองถิ่นควรทาํ
ความเขาใจกับรูปแบบ การจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยงทางการเมืองของตนเอง

 การใหภาคเอกชนเขามารวมในการบริหารงาน อาจไมไดรับการยอมรับจากประชาชน

 ภาคเอกชนที่เขามารวมอาจไมสามารถใหบริการไดตามที่ทาํสัญญาไว ดังน้ัน ควรมีการ
กาํหนดมาตรการรองรับปญหาดังกลาวไวดวย

 การแขงขนัระหวางภาคเอกชนดวยกนัจะกอใหเกดิประโยชนในหลายรปูแบบ เชน ตนทนุตํ่าสดุ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีนวัตกรรมใหมๆ ดังน้ัน ถามีภาคเอกชนจาํนวนนอยเขาแขงขันการ
เปนหุนสวนรวมกับภาครัฐ จะทาํใหภาครัฐไดประโยชนนอยไปดวย

 ลักษณะของสัญญาที่ไมสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนอาจมีผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการบริการได

 กระบวนการคดัเลอืกภาคเอกชนอาจมคีวามเอนเอยีงได ดังน้ัน จําเปนตองมนีโยบายทีโ่ปรงใส
ในการกระบวนการคัดเลือก เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

 ประเดน็การจางงานอาจเปนปญหาได โดยเฉพาะจากสหภาพแรงงานและเจาหนาทีข่ององคกร
ทองถิ่น

ระบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยในปจจุบัน นอกจากจะใหความสาํคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการภารกิจตางๆ แลว การเปดเผย
ขอมูลขาวสารสูสาธารณะ (ประชาชน) ก็ถือเปนสิ่งสาํคัญที่หนวยงานภาครัฐจะตองปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสในการดาํเนินงาน และนาํไปสูการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 ไดมีการรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรูขาวสารของทางราชการ นอกจากนี้ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยังไดมีการกาํหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลไว ดังน้ี

 สวนราชการมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการใหทราบโดยทั่วไป การ
กาํหนดใหเปนความลับจะกระทาํไดเฉพาะมีเหตุตามที่กาํหนดไว เพ่ือความมั่นคงหรือรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือคุมครองสิทธิของประชาชน (มาตรา 43)

 สวนราชการตองเปดเผยขอมลูเกีย่วกบังบประมาณรายจาย รายการจดัซือ้และจดัจางสญัญาใดๆ
ที่มีการดาํเนินการ โดยหามทาํสัญญาใดที่มีขอความหามมิใหเปดเผยขอความหรือขอตกลงใน
สัญญา เวนแตเปนขอมูลที่ไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย (มาตรา 44)

การเปดเผยขอมูลขาวสารสูสาธารณะ (Public Disclosure)
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ประโยชนจากการเปดเผยขอมูลขาวสารสูสาธารณะ

 ประชาชนสามารถนาํขอมูลขาวสารมาใชในการพัฒนาความคิด เพ่ือใชในการรวมกาํหนด
แผนและนโยบายในการพัฒนาประเทศ

 ประชาชนสามารถตรวจสอบการดาํเนินการของภาครัฐ และลดปญหาการทุจริตได

 แสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศในการรับรูขอมูลขาวสาร

แนะนาํประชาชนวามีสิทธิอุทธรณคาํสั่ง และสามารถสงคาํวินิจฉัย
ไปยังสาํนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของสวนราชการ

สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ทาํเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 10300

ประชาชนยื่นคาํขอขอมูลจากสวนราชการ

เจาหนาที่สวนราชการรับคาํขอจากประชาชน
พิจารณาวามีขอมูลดังกลาวหรือไม และหากมีขอมูล

ขอมูลดังกลาว นโยบายของสวนราชการกาํหนดใหบริการไดหรือไมได

ไมมีขอมูล
ใหแนะนาํประชาชนจัดสงคาํขอไปยังสวน
ราชการที่ดูแลรับผิดชอบขอมูลดังกลาว

มีขอมูล
เจาหนาที่รัฐใหบริการขอมูล
ที่ประชาชนรองขอไดทันที

หัวหนาสวนราชการที่ดูแลขอมูล
พิจารณาวาขอมูลดังกลาวเปดเผยไดหรือไมได

ขอมูลเปดเผยได
เจาหนาที่รัฐใหบริการขอมูล

ที่ประชาชนรองขอ

ขอมูลเปดเผยไมได
สวนราชการยืนยันวาขอมูลดังกลาว

ไมสามารถเปดเผยได

ขั้นตอนการใหบริการขาวสารแกประชาชน
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ขั้นตอนการเปดเผยขอมูลขาวสารสูสาธารณะ

(1) ประชาชนยื่นคาํรองขอขอมูลขาวสารไปยังศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการตางๆ  
โดยประชาชนสามารถขอใบคาํขอไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยราชการนั้น

(2) เมือ่รบัคาํขอจากประชาชนแลว ในกรณทีีม่ขีอมลูอยูแลวและเปนขอมลูทีส่ามารถใหบรกิารได
เจาหนาที่ที่รับคาํขอจะใหบริการขอมูลขาวสารในทันที

(3) ในกรณีที่ศูนยขอมูลขาวสารไมมีขอมูลที่ประชาชนรองขอ เจาหนาที่จะพิจารณาวาเปนเรื่อง
ของหนวยงานใด และแนะนาํใหประชาชนทราบเพือ่จะไดจัดสงคําขอไปยงัหนวยงานดงักลาว
เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานผูมีหนาที่รับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูลไดหรือไม

(4) กรณีที่สวนราชการยืนยันวาขอมูลไมสามารถเปดเผยได ควรแนะนาํประชาชนผูขอวามีสิทธิ์
ยื่นคาํรองขอใหทบทวนตอสวนราชการไดอีกครั้ง

(5) กรณหีวัหนาสวนราชการวนิิจฉยัยนืตามคาํสัง่เดิมวาไมสามารถเปดเผยได ผูขอมสีทิธิอ์ทุธรณ
คาํสั่ง และสามารถสงคาํวินิจฉัยไปยังสาํนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ทาํเนียบรัฐบาล ได

ขอมูลขาวสารที่หนวยงานราชการตองจัดเตรียมใหประชาชนโดยไมตองมีคํารองขอ

(1) ผลการพิจารณาที่มีผลตอเอกชนโดยตรง

(2) นโยบาย และการตีความการใชกฎหมายที่มีผลตอเอกชน

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณของปที่กาํลังดําเนินการ

(4) คูมือหรือคาํสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

(5) สิ่งพิมพ ที่มีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

(6) สัญญาในการดาํเนินงานตางๆ ของรัฐ

(7) มติของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แตงต้ัง
โดยมติคณะรัฐมนตรี

(8) ขอมูลขาวสารอื่นๆ
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ขอมูลขาวสารที่ยกเวนการเปดเผย

(1) ขอมูลขาวสารของสวนราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย

(2) ขอมูลขาวสารของสวนราชการที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี สวนราชการอาจมี 
คาํสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยจะคาํนึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน

 การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

 การเปดเผยจะทาํใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสาํเร็จได
ตามวัตถุประสงค

 ความเห็นหรือคาํแนะนาํภายในหนวยงานของรัฐในการดาํเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด 
แตไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใหใน
การทาํความเห็นหรือคาํแนะนาํภายในดังกลาว

 การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

 รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร

 ขอมูลขาวสารของสวนราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่
มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนาํไปเปดเผยตอผูอื่น

 กรณีอื่นๆ ตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คาํสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะ
กาํหนดเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งก็ได  แตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะ
เปนขอมลูขาวสารประเภทใดและเพราะเหตใุด  และใหถอืวาการมคีาํสัง่เปดเผยขอมลู
ขาวสารของราชการเปนดุลพินิจ  แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
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พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม คืออะไร

พ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมเปนพ้ืนที่อนุรักษสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 ตามมาตรา 42 ถงึ มาตรา 45  โดยมวัีตถปุระสงคหลกั
เพ่ือการปองกัน สงวน บาํรุงรักษา และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูไดอยางสมดุล 
รวมถึงการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ โดยคงความสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวสาํหรับคนรุนหลัง

ขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม

การประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

ความตองการของทองถิ่น นโยบายของรัฐ

กาํหนดพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

กาํหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม

ดําเนินขั้นตอนตามกฎหมาย
ในการประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง

กา
รม
ีสว
นร

วม
ขอ
งป
ระ
ชา
ชน

มาตรา 43
มาตรา 45

มาตรา 44

ที่มา: สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.2
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การประกาศเขตพืน้ทีคุ่มครองส่ิงแวดลอมโดยการมสีวนรวมของทองถิน่และประชาชน

ในการกาํหนดและประกาศใหพ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม เปนเรื่องที่เกี่ยว
ของกับทุกคนและทุกองคกรในพื้นที่  ไมวาจะเปนประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานระดับ
อาํเภอ และหนวยงานระดับจังหวัด โดยทุกฝายจะตองเขามามีบทบาทในการรวมคิด รวมตัดสินใจ วาจะ
ประกาศใหพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของตนเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมหรือไม  และรวมกันกาํหนด
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเพ่ือใชในการกาํกับ ดูแล รักษา และคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่
น้ันหลังจากไดรับการประกาศเปนพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ ยังตองรวมกันกาํกับดูแล และ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่ไดรวมกันกาํหนดขึ้นดวย

การกาํหนดและประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและประชาชน
มีขั้นตอนการดาํเนินการดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมกันตรวจสอบสภาพความสาํคัญของพื้นที่ที่มีตอระบบ
นิเวศและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกลาว  รวมถึง สถานการณปญหาดาน
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น  ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบทางดานลบตอวิถีชีวิตของชุมชน
ในทองถิ่น และพิจารณาวาพ้ืนที่ดังกลาวมีลักษณะเปนพ้ืนที่ที่สามารถกาํหนดให
เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมลอมตามประกาศกระทรวงไดหรือไม

การกําหนดพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

พื้นที่ที่สามารถกาํหนดใหเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมได  คือ

(1)  พื้นที่สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมที่มีความสาํคัญ ดังนี้

 พื้นที่ที่มีลักษณะเปนแหลงตนน้าํลาํธาร
  พื้นที่ที่มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืนโดยทั่วไป
 พื้นที่ที่มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับ

ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยไดโดยงาย
 พื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ

และพื้นที่นั้นยังมิไดถูกประกาศกาํหนดใหเปนเขตอนุรักษ

(2)  พื้นที่ที่ไดรับการกาํหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ
เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษ แตปรากฎวา
มีสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมรุนแรงเขาขั้นวิกฤต  ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับ
การแกไขโดยทันที  และสวนราชการที่เก่ียวของไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือ
ไมสามารถที่จะทาํการแกไขปญหาได
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ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลความสาํคัญของพื้นที่ในทุกดาน  โดยครอบคลุมถึงเหตุผลความ
สาํคัญของพื้นที่  ขอบเขตของพื้นที่  สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา กิจกรรม
หรือความรวมมือของประชาชน  องคกรชุมชนที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่  รวมทั้ง ยกรางมาตรการและแนวทางการดูแลปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

การกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม

ในการประกาศเขตพืน้ทีคุ่มครองสิง่แวดลอม จะตองมกีารกาํหนดมาตรการคุมครอง
สิง่แวดลอมทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ ระบบนเิวศตามธรรมชาตขิองพ้ืนที ่ รวมทัง้  
วิถชีวิีตของประชาชนในทองถิน่น้ันๆ มาตรการคุมครองสิง่แวดลอมทีส่ามารถนาํมา
กาํหนดในเขตพืน้ทีคุ่มครองสิง่แวดลอม จะตองเปนไปตามบทบญัญติัในมาตรา 44 
แหงพระราชบญัญติัสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังน้ี

(1) กาํหนดการใชประโยชนในทีดิ่นเพือ่รกัษาสภาพธรรมชาต ิ หรอืมใิหกระทบ
กระเทอืนตอระบบนเิวศนตามธรรมชาต ิหรอืคณุคาของสิง่แวดลอมศลิปกรรม

(2) หามการกระทาํหรอืกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจเปนอนัตรายหรอืกอใหเกดิผลกระทบ
ในทางเปลีย่นแปลงระบบนิเวศนของพ้ืนที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติ 
หรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

(3) กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่จะทาํการกอสรางหรือดําเนินการในพื้นที่น้ัน ให
มีหนาที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

(4) กาํหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสาํหรับพ้ืนที่น้ัน  รวมทั้ง การกาํหนดขอบเขต
หนาที่และความรับผิดชอบสวนราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือประโยชนในการ
รวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษา
สภาพธรรมชาตหิรอืระบบนเิวศนตามธรรมชาต ิ หรอืคณุคาของสิง่แวดลอม
ศิลปกรรมในพื้นที่น้ัน

(5) กาํหนดมาตรการคุมครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพ
ของพ้ืนที่น้ัน
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ขั้นตอนที่ 3 นํารายละเอียดของขอมูลที่รวบรวมไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 นําเสนอตอสาํนัก
งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะที่เปนฝาย
เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดานสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ 
คุมครองสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เพ่ือใหความเห็นในเบื้องตน
ถาขอมลูทีนํ่าเสนอมคีวามสมบรูณ ครบถวน สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากร  
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กจ็ะนาํเสนอตอคณะอนกุรรมการพิจารณาการจัดการดาน
สิง่แวดลอมในเขตพืน้ทีคุ่มครองสิง่แวดลอม  และคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการในการประกาศพื้นที่น้ันใหเปนพ้ืนที่ 
คุมครองสิ่งแวดลอม แตหากขอมูลที่นําเสนอขางตนยังไมสมบูรณ  สาํนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็จะจัดสงเจาหนาที่รวม
สาํรวจพื้นที่กับทองถิ่นอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 เมือ่คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติเหน็ดวยในหลกัการ  เจาหนาทีส่าํนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะประสานกับทองถิ่นเพื่อ
รวมกันกาํหนดรายละเอียดขอบเขตของพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
พรอมทั้ง ยกรางเปนกฎกระทรวงในกรณีที่พ้ืนที่น้ันยังไมไดประกาศเปนเขต
อนุรักษใดๆ แตถาพ้ืนที่น้ันไดประกาศเปนเขตอนุรักษตามกฎหมายอื่นแลว   
จะยกรางเปนประกาศกระทรวง

ขั้นตอนที่ 5 จัดใหมกีารประชมุเพ่ือรบัฟงความคดิเหน็จากภาคตีางๆ ในพืน้ทีเ่กีย่วกบัมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมที่รวมกันกาํหนดขึ้นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และ 
สอดคลองกบัสภาพและเงือ่นไขของทองถิน่หรอืไม

ขั้นตอนที่ 6 เมือ่รางกฎกระทรวงหรอืประกาศกระทรวงทีก่าํหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมไดรับความเห็นชอบจากประชาชนและภาคีสวนใหญแลว สาํนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะประมวลเรื่อง ซึ่งประกอบไปดวย สภาพ
ทั่วไปของพื้นที่  ลักษณะอันเปนเอกลักษณของพ้ืนที่ สภาพปญหา มาตรการที่
จะดาํเนินการเพื่อแกไขปญหาหรือมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม นําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดานสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครอง 
สิ่งแวดลอม  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลาํดับ
เพ่ือขอความเหน็ชอบประกาศใหพ้ืนทีน้ั่นเปนเขตพืน้ทีคุ่มครองสิง่แวดลอมตอไป

ขั้นตอนที่ 7 หลงัจากทีค่ณะรฐัมนตรใีหความเหน็ชอบในหลกัการแลว  จะสงใหสาํนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเพือ่ความถกูตองในการบงัคับใชเปนกฎหมาย

ขั้นตอนที่ 8 เมือ่สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเรยีบรอยแลว จักไดนําเสนอ
คณะรฐัมนตร ี และสงใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรยัพากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ดําเนินการลงนามในกฎกระทรวงหรอืประกาศกระทรวงแลวแตกรณ ีและประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป
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การดําเนินงานในพื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม

ภายหลังจากที่ไดรับการประกาศเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมแลว เพ่ือใหการคุมครอง 
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ดังกลาวบังเกิดผลอยางจริงจัง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน ผูประกอบการ 
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในพื้นที่จะตองมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการ 
คุมครองสิง่แวดลอม  มกีารจดัทาํแผนปฏบิติัการเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมในระดบัจังหวัด รวมทัง้
ใหมีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมใหสูงกวามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่กาํหนดในพื้นที่โดยทั่วไป

บทกําหนดโทษสําหรับพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
บทกาํหนดโทษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

ในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม ไดแก

มาตรา 99 ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเขาไปกระทาํดวย
ประการใดๆ อันเปนการทาํลายทาํใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก
การอนุรักษ หรือกอใหเกิดมลพิษอันมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ที่กาํหนดตามมาตรา 43 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 100 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกาํหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 44 หรือ
ตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

ตามมาตรา 37 และ มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดให ผูวาราชการจังหวัดในทองท่ีเขตพื้นที่

คุมครองสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 กาํหนดให คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอาํนาจกาํหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมใหสูงกวา

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กาํหนดสาํหรับพ้ืนที่โดยทั่วไป
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พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่ไดรับการประกาศในปจจุบัน

ต้ังแตป พ.ศ. 2535 ไดมกีารออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง  กาํหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ไปแลว  6 พ้ืนที่ คือ

(1) เมืองพัทยา  เกาะสาก  เกาะลาน  เกาะครก และนานน้าํชายฝง
(ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546)

(2) จังหวัดภูเก็ต และเกาะอื่นๆ รวมทั้ง นานน้าํโดยรอบ
(ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546)

(3) จังหวัดกระบี่  เฉพาะหมูเกาะพีพีและนานน้าํโดยรอบ  รวมทั้ง พ้ืนที่บางสวนของอาํเภอเมือง
(ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546)

(4) ปาดูนลาํพัน จังหวัดมหาสารคาม (ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2539)
(5) บริเวณชายฝงทะเลและชายหาด ต้ังแตอาํเภอบานแหลม อาํเภอเมืองเพชรบุรี อาํเภอทายาง

อาํเภอชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี และอาํเภอหัวหิน อาํเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
(ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547)

(6) พ้ืนที่ที่ไดรับธรณีพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกอบดวย
พ้ืนที่ 6 จังหวัดภาคใต คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ระนอง และจังหวัดสตูล (ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549)

พื้นที่ท่ีอยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอม
เพื่อประกาศเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

ปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไดมีการดําเนินการ 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมในอีกหลายพื้นที่ ดังน้ี

(1) อาํเภออาวลึก อาํเภอเมืองกระบี่ อาํเภอเหนือคลอง อาํเภอเกาะลันตา อาํเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่

(2) อาํเภอคุระบุรี อาํเภอตะกั่วปา อาํเภอทายเหมือง อาํเภอตะกั่วทุง อาํเภอเมืองพังงา
อาํเภอทับปุด อาํเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

(3) อาํเภอแมอาย อาํเภอแมฝาง อาํเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(4) เกาะสมุย เกาะแตน เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี

(5) ชายฝงทะเลจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร
(6) บริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร
(7) พ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคกลางและภาคตะวันออก พ้ืนที่ 7 จังหวัด ประกอบดวย

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

(8) บึงละหาน อาํเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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เขตควบคุมมลพิษ คืออะไร

เขตควบคุมมลพิษเปนพ้ืนที่ที่กาํหนดขึ้นตามมาตรา 59 ถึง มาตรา 63 ภายใตพระราชบัญญัติ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่กาํหนดไววา  ในกรณีที่ปรากฎวาทองที่ใดมี
ปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจกอ
ใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอาํนาจประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษากาํหนดใหทองทีน้ั่นเปนเขตควบคมุมลพิษ  เพ่ือดําเนนิการควบคมุ ลด และขจดัมลพษิได

สาํหรับทองที่ที่ไดประกาศและกาํหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษ  เจาพนักงานทองถิ่นในทองที่จะ
ตองดําเนินการจดัทาํแผนปฏบิติัการเพือ่ลดและขจดัมลพษิในเขตควบคมุมลพษิน้ัน และนาํแผนปฏบิติัการฯ
ดังกลาว เสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดตอไป

การกําหนดและประกาศเขตควบคุมมลพิษ

ในการกําหนดใหพ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงเปนเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พิจารณาจากพื้นที่ที่มีปญหามลพิษรายแรงถึงขนาดเปนอันตราย
ตอสุขภาพและอนามัยของประชาชน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  โดย
กรมควบคุมมลพิษทาํหนาที่ในการสาํรวจปริมาณมลพิษในพื้นที่ที่มีปญหา และเสนอตอคณะกรรมการ 
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือกาํหนดและประกาศใหพ้ืนที่น้ันเปนเขตควบคุมมลพิษ

พ้ืนที่ที่ไดรับการประกาศใหเปนเขตควบคุมมลพิษ  มีดังน้ี

(1) ทองที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกาศวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2535

(2) ทองที่เขตจังหวัดภูเก็ต ประกาศวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2535

(3) ทองที่เขตอาํเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประกาศวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535

ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

 การไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี

 มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณที่ประชาชนในชุมชนหรือในพื้นที่
สามารถใชประโยชนรวมกันไดตลอดไป

 ประชาชนในทองถิ่นมีความเสมอภาคและไดรับความเปนธรรม
ในการมีสวนรวมในการสงวน บาํรุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนอยางยั่งยืน
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(4) ทองที่เขตอาํเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ประกาศวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535

(5) ทองที่เขตหมูเกาะพีพี ตําบลอาวนาง อาํเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประกาศวันที่ 15 
มีนาคม พ.ศ. 2535

(6) ทองที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2537

(7) ทองที่เขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม 
ประกาศวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2538

(8) ทองที่เขตอาํเภอบานแหลม อาํเภอเมืองเพชรบุรี อาํเภอทายาง อาํเภอชะอาํจังหวัดเพชรบุรี 
และ เขตอาํเภอหัวหิน อาํเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2539

(9) ทองที่เขตตาํบลหนาพระลาน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ประกาศวันที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 2547

ในปจจุบันกรมควบคุมมลพิษยังไดมีการเตรียมการเสนอพื้นที่เพ่ือประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ
เพ่ิมอีก 1 แหง คือ ทองที่เขตตาํบลมาบตะพุด อาํเภอเมือง จังหวัดระยอง

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

การดําเนินการสําหรับทองที่ที่ถูกกําหนดและประกาศใหเปนเขตควบคุมมลพิษน้ัน หนวยงาน
ทองถิ่นในทองที่ดังกลาวจะมีหนาที่ในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ โดยมีกรม
ควบคุมมลพิษเปนหนวยงานสนับสนุนในดานวิชาการ ซึ่งแนวทางในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษ มีดังน้ี

(1) ทาํการสาํรวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกาํเนิดมลพิษที่มีอยูในเขตควบคุมมลพิษน้ัน

(2) จัดทาํบัญชีรายละเอียดแสดงจาํนวน ประเภท และขนาดของแหลงกาํเนิดมลพิษที่ไดทาํการ
สาํรวจและเก็บขอมูลไว

(3) ทาํการศกึษา วิเคราะห และประเมนิสถานภาพมลพษิ รวมทัง้ ขอบเขตความรนุแรงของสภาพ
ปญหา และผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือกาํหนดมาตรการที่เหมาะสมและจาํเปน
สาํหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษน้ัน

การกําหนดมาตรการในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในแตละพื้นที่
จะแตกตางกันไป  ตามความเหมาะสมและสภาพปญหาในพื้นที่ โดยหนวยงาน

สวนทองถิ่นจะเปนหนวยงานหลักในการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดและขจัดมลพิษ และอาจมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับมาตรการตางๆ ที่กาํหนดขึ้น   ในขณะที่งบประมาณจะมีการจัดสรร

จากงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนสิ่งแวดลอม
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(Strategic Environment Assessment : SEA)

SEA คืออะไร?

SEA เปนเครื่องมือที่ใชประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของนโยบาย (policy) แผน (plan) หรือ
แผนงาน (program) มีลักษณะเปนกระบวนการที่รอบดาน (comprehensive) โดยมีการพิจารณา 
ทางเลือกตางๆ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจของผูมีอาํนาจในการตัดสินใจ และสามารถตรวจสอบไดจาก
สาธารณะ

หลักการสําคัญของ SEA

 เปนกระบวนการสาํหรับการประเมินและการคาดการณผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
จากการดาํเนินนโยบาย แผน หรือแผนงาน เพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 เปนกระบวนการที่ดําเนินไปคูขนานกับกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธในระดับของนโยบาย
แผนหรือแผนงาน โดยเนนการรวบรวมขอมูลและการสงผานขอมูลดังกลาวไปใหกับผูมี
อาํนาจในการตัดสินใจ โดยการจัดทาํเปนรายงาน และ/หรือ การหารือเชิงสาธารณะ

 เปนวิธกีารทีม่คีวามยดืหยุนสงู เพราะมกีารประเมนิกอนทีจ่ะมกีารตดัสนิใจในระดบันโยบาย แผน
หรอืแผนงาน มีขอเสนอทางเลือกที่หลากหลาย และมีการคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในแตละทางเลือกเพ่ือหาทางเลือกที่เปนไปได เกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม และมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

 เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่อาจเกิดจากนโยบาย  การวางแผนการพัฒนา กระบวนการตัดสินใจ และ/หรือ การนาํ
ไปสูการปฏิบัติในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร

 เปดใหสาธารณชนทุกกลุมที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนอยางเหมาะสม  โดยการ
มีสวนรวมของสาธารณชนอาจทาํไดหลายวิธีการ เชน การไดรับขอมูลขาวสาร  การปรึกษา
สาธารณะ  การรวมใหขอคิดเห็นในขั้นตอนการกาํหนดขอบเขตการศึกษา และ การพิจารณา
ทางเลือก

 มีการกาํหนดเงื่อนไขในการดาํเนินการตามแนวนโยบาย แผน หรือแผนงานที่ตัดสินใจ
ภายใตกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของกับการดาํเนินการ

5.3
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ความหมายของคําวา “สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครอบคลุมถึง:-

เศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ/มีศักยภาพการแขงขัน/
มีระดับการจางงานอยางเหมาะสม

สังคมและวัฒนธรรม สภาพความเปนอยู/ความเทาเทียมกันในสังคม/การรวมกลุม
ในสังคม/ คุณภาพชีวิตของคน/การตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของคนในสังคม

สิ่งแวดลอม การจัดการของเสีย/การปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและมีใชในอนาคต

สุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีจากการพัฒนา

องคประกอบสําคัญเชิงโครงสรางท่ีควรจะมีในกระบวนการ SEA  ไดแก

(1) การจัดลาํดับความสาํคญัของประเดน็สิง่แวดลอมในเชงิผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคม โดย
ใชวิธกีารเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

(2) การสรางกลไกเพ่ือการรวบรวมมุมมองท่ีแตกตางกันในระหวางที่ดําเนินการรางนโยบายและ 
ในขัน้ตอนของการปฏบิติัจรงิ  โดยเฉพาะอยางยิง่จากกลุมทีม่แีนวโนมไดรบัผลกระทบมากทีส่ดุ

(3) การสรางกลไกทีจ่ะรบัประกนัใหมกีารตรวจสอบทางสงัคม และ

(4) การสรางกลไกที่จะกอใหเกิดการเรียนรูทางสังคม

ความสัมพันธระหวาง SEA กับกระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย

SEA เปนกระบวนการที่ดําเนินไปคูขนานกับกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธในระดับของนโยบาย 
แผนหรือแผนงาน การจัดรูปแบบความสัมพันธระหวางกระบวนการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจทาง
นโยบายเปนสิง่ทีม่คีวามสาํคญัมาก เพราะกระบวนการ SEA จะสนับสนนุกระบวนการตดัสนิใจทางนโยบาย
ใหมคีณุภาพมากขึ้น  ซึ่งรูปแบบความสัมพันธจะหมายรวมตั้งแต การกาํหนดประเด็นและวาระ การ
กาํหนดปญหาและขอบเขต การสื่อสารสาธารณะ การเขารวมของผูที่เกี่ยวของ และความรับผิดชอบรวมกัน
ของทั้งสองกระบวนการ  สาํหรับรูปแบบความสัมพันธระหวางกระบวนการ SEA กับ กระบวนการตัดสินใจ 
แบงออกเปน 4 รูปแบบหลัก ดังน้ี
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รูปแบบความสัมพันธระหวาง SEA กับกระบวนการตัดสินใจ

ที่มา: Partadario 2003  อางใน วิพุธ พูลเจริญ และคณะ 2549.

รูปแบบที่ 4
กระบวนการตัดสินใจเปนศูนยกลาง

(Decision-Centered Model)

กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ SEA

รูปแบบที่ 2
SEA มาตรฐานแบบคูขนานกับกระบวนการตัดสินใจ

(Standard SEA Parallel Model)

กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ SEA

รูปแบบที่ 3
แบบบูรณาการ (Fully Integrated Model)

กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ SEA

รูปแบบที่ 1
EIA มาตรฐาน (Standard EIA-based Model)

กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ SEA

รายงาน SEA
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รูปแบบที่ 1 ทําแบบ EIA มาตรฐาน (Standard EIA based Mode)

รปูแบบนีไ้ดแนวคดิมาจากการทาํ EIA ทัว่ไป  ซึง่กระบวนการ SEA จะแยกจากกระบวนการตดัสนิใจ
โดยจะมกีารเชือ่มโยงสูกระบวนการตดัสนิใจกต็อเมือ่มกีารทาํ SEA เสรจ็เรยีบรอยแลว กลาวคอืมกีาร
พิจารณาทางเลอืกเชิงนโยบายทีเ่หน็วาเหมาะสมแลวจึงคอยจดัสงรายงาน SEA ใหผูมอีาํนาจหรอืผูทีเ่กีย่วของ
ในกระบวนการตัดสินใจ

ปญหาทีเ่กดิขึน้ในทางปฏบิติัของรปูแบบนีค้อื รายงาน SEA ไมไดถกูนํามาใชประกอบการตดัสนิใจ
เพราะผูตัดสนิใจไดตัดสนิใจทางนโยบายไปลวงหนาแลวกอนทีจ่ะไดรบัรายงาน SEA  นอกจากนี ้ การสือ่สาร
โดยการสงรายงาน SEA เพียงอยางเดียว มกัไมมนํ้ีาหนกัพอทีจ่ะทาํใหผูตัดสนิใจและผูทีเ่กีย่วของเหน็พองกบั
ผลการศกึษาของ SEA

รูปแบบที่ 2 SEA มาตรฐานแบบคูขนานกับกระบวนการตัดสินใจ
(Standard SEA Parallel Model)

รปูแบบนีม้แีนวคดิเชนเดียวกนักบัรปูแบบที ่ 1 แตเนนใหมคีวามสมัพันธระหวางกระบวนการ SEA
และกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายใหมากขึน้ โดยขัน้ตอนความสมัพนัธจะถกูกําหนดขึน้จากมมุมอง
ของกระบวนการ SEA เปนหลกั รปูแบบนีถู้กพัฒนาขึ้นเพื่อใชกับกระบวนการนโยบายในทุกสาขา ปญหา
สาํคญัของรปูแบบนีค้อื ในความเปนจรงิกระบวนการนโยบายในแตละสาขา แตละระดบั และแตละสถานการณ
มักมีความแตกตางกันอยางมาก

รูปแบบที่ 3 แบบบูรณาการ (Fully Integrated Model)

กระบวนการ SEA และกระบวนการตัดสินใจรวมกันเปนหน่ึงเดียว  แบบไมสามารถแยกไดวาสวน
ใดเปนการทาํ SEA หรอืกระบวนการตดัสนิใจ  ซึง่จะสงผลดตีอการสนบัสนนุกระบวนการตดัสนิใจ  แตก็อาจ
เกิดปญหาในเรื่องความโปรงใสและการมีสวนรวม  เพราะผูตัดสินใจอาจใช SEA เปนเครื่องมือที่จะเสริม
ความชอบธรรมในทางเลือกเชิงนโยบายที่ตนเองตัดสินใจแลว

รูปแบบที่ 4 ใชกระบวนการตัดสินใจเปนศูนยกลาง (Decision-Centered Model)

รปูแบบนีม้กีารแยกระหวางกระบวนการ SEA และกระบวนการตดัสนิใจอยางชดัเจน โดยกระบวนการ
ทั้งสองจะถูกออกแบบใหมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และมีกระบวนการตัดสินใจเปนศูนยกลางในการ
ออกแบบกระบวนการ SEA กลาวคือ จะใชการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเปนตัวบอกจุดวิกฤตสาํหรบั
การตดัสนิใจวาจะอยูในขัน้ใดบาง จําเปนตองใชขอมลูแบบใดบางเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ และตองสื่อสาร
กบัผูปฏิบติัการนโยบายอยางไรในกระบวนการตดัสนิใจแตละครัง้  ดังน้ัน การทาํ SEA ในรปูแบบนีจึ้งจําเปน
ตองมีการติดตามกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายอยางใกลชิด เพ่ือหาโอกาสและชองทางนโยบาย และมี
การสื่อสารกลับไปกลับมาระหวางทั้งสองกระบวนการ
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ความแตกตางระหวาง SEA กับ EIA

ลักษณะ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

เชิงกลยุทธ (Strategic
Environmental Assessment: SEA)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact

Assessment: EIA)

1. ระดับการตัดสินใจ ระดับนโยบาย แผน หรือแผนงาน ระดับโครงการ

2. จุดเนนในการประเมิน ตัดสินใจเลือกตามกระบวนการ
วิเคราะหทางเลือก

การตัดสินใจในระดับโครงการ
ตามส่ิงทีไ่ดเลอืกไวแลวอยางเหมาะสม

3.ประเด็นในการประเมิน ความยั่งยืนในบริบทที่กวาง
และความขัดแยงระหวาง
วัตถุประสงคตางๆ

ประเมินผลกระทบของโครงการทาง
ตรง (direct impact) และ ผลกระทบ
ทางออม (indirect impact) ในพื้นที่
หรือประชากรที่จําเพาะเจาะจง

4. ขอบเขตและขอมูลที่ใชในการประเมิน เนื้อหาและพื้นที่ดาํเนินการมีขนาด
ใหญ การประเมินจึงตองใชเทคนิคที่
สามารถมองภาพรวมของพื้นที่ไดโดย
งาย เชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) การซอนทับชั้นขอมูล (overlay
mapping) เปนตน  เนนใชขอมลูทตุยิภมูิ
(secondary data) หรือ ขอมูลของ
หนวยงานที่เก่ียวของ

เน้ือหาและพื้นที่ดาํเนินการมีความ
ชัดเจน  เนนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ
(primary data) เพื่อนาํมาใชในการ
ประเมิน

5. ระยะเวลาในการประเมิน ยาวถึงปานกลาง ปานกลางถึงส้ัน

6.ความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ มีการประสานและสนับสนุนกระบวน
การตัดสินใจ

ผูประเมินจัดทาํรายงานใหผูมีอาํนาจ
ตัดสินใจพิจารณา

7. การมีสวนรวม เปดโอกาสใหสาธารณชนเขามีสวน
รวมในระดับที่สูงกวา โดยรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในนโยบาย แผน
หรือแผนงาน ที่จะมีในพื้นที่ กอนที่จะ
มีการตัดสินใจ

ระดับการมีสวนรวมเปนเพียงแคการ
รับฟงขอมูลและขอหวงกังวลดานสิ่ง
แวดลอม เพื่อนาํมาจัดทาํมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบ หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผล
กระทบสิ่งแวดลอมเทานั้น

8. ผลการประเมิน การปรับนโยบายหรือยุทธศาสตร
หรือแผนงานใหม

ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ
จากการกอสรางหรือดาํเนินการ

การทํา SEA มิใชการทดแทนการทํา EIA   
แตการทาํ SEA จะชวยใหการทาํ EIA ในระดับโครงการมีคุณภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น

เพราะสามารถอางอิงและขยายความตอจากแนวทางทางยุทธศาสตรที่ไดกาํหนดไวแลว
รวมทั้ง การใหความสาํคัญกับวัตถุประสงคทางสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น
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ขั้นตอนการจัดทํากระบวนการ SEA

ถาไมมีผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไมตองทาํ SEA

การเตรียมการ

กล่ันกรองขอมูล

กาํหนดขอบเขตการศึกษา

การศึกษาผลกระทบและขอเสนอทางเลือก

จัดทาํรายงานสิ่งแวดลอม
เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

การติดตาม ตรวจสอบ

ถามีผลกระทบสิ่งแวดลอม

การมีสวนรวม
ของสาธารณชน
ที่เก่ียวของใน
แตละขั้นตอน
อยางเหมาะสม

กรณีทางเลือกที่พิจารณา
กอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
จุดประสงคของนโยบาย
แผน หรือแผนงานได

ที่มา: ปรับปรุงจาก Hong Kong Strategic Environmental Assessment Manual 2005
อางในสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ข
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ขั้นตอนการจัดทํากระบวนการ SEA

ในการประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ (SEA) อาจแบงการดาํเนินการเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ

ในขั้นตอนการเตรียมการนี้ จะเปนการวิเคราะหกระบวนการนโยบายและการสรางความเขาใจใน
วัตถุประสงคของนโยบาย แผน หรือแผนงาน เพ่ือออกแบบกระบวนการและกาํหนดวิธีการหรือเทคนิคที่จะ
นํามาใชในการจัดทาํกระบวนการ SEA ใหเหมาะสมกับกลไกการตัดสินใจและกรอบเวลาของนโยบาย แผน
และแผนงาน  รวมไปถึงการกาํหนดตัวชี้วัด หลักเกณฑ และวิธีการในการประเมินที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 การกลั่นกรองขอมูล

วัตถุประสงคของการกลั่นกรองเพื่อเปนการตรวจสอบพื้นที่หรือประเด็นของนโยบาย แผน หรือ
แผนงานวาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สมรรถนะหรือความสามารถในการรองรับ และความยั่งยืนของการพัฒนา
ในลักษณะใด  เพ่ือที่จะบอกวาจําเปนที่จะตองมีการศึกษา SEA ในระดับนโยบาย แผน หรือแผนงานนั้นๆ
หรือไม  สิ่งที่จะตองดาํเนินการในขั้นตอนนี้คือ :-

(1) การตรวจสอบประเด็นของโยบาย แผน หรือแผนงาน ที่เกี่ยวของกับประเด็นผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ทั้งในดานบวกและดานลบ

(2) พิจารณาทิศทางการพัฒนาทางเลือกวามีความขัดแยงหรือสอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน    
หรือไม อยางไร

(3) ความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบาย แผนหรือแผนงาน ที่จะดาํเนินการ และการเปลี่ยน
แปลงในระยะยาวเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกันระหวางผูเช่ียวชาญ

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดขอบเขตการศึกษา

การกําหนดขอบเขตการศึกษาก็เพ่ือจําแนกประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่จะตองประเมินผลกระทบ 
และวิธีการประเมินที่เหมาะสม  รวมทั้ง รายละเอียดและวิธีการที่จะใชในการจัดทาํกระบวนการ SEA ใน
แตละขั้นตอนการศึกษา   ดังน้ัน สิ่งที่จะตองดาํเนินการในขั้นตอนนี้ คือ:-

(1) กาํหนดผลกระทบสิง่แวดลอมทีส่าํคญั โดยพจิารณาทัง้ ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออม
และผลกระทบสะสม (ผลกระทบสะสม หมายถึง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ือ
ตรวจสอบและเชื่อมโยงผลกระทบที่มากกวา 1 ดาน จากการพัฒนาในสาขาเดียว  หรือการ
เชื่อมประสานผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาสาขาหนึ่งกับผลกระทบจากการพัฒนาสาขา
อื่นๆ ที่สัมพันธกัน)

(2) เลอืกเครือ่งมอืในการประเมนิผลกระทบทีเ่หมาะสม
(3) การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมและวิธีการ

ประเมินผลกระทบระหวางกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลกระทบและขอเสนอทางเลือก

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอเสนอทางเลือก เพ่ือพัฒนาทางเลือกเชิงกลยุทธที่เปนไปได
และคาดการณขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง เสนอแนวทางการลดผลกระทบเพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ รายละเอียดการดาํเนินการในขั้นตอนนี้ไดแก :-

(1) สาํรวจ รวบรวม และศกึษาขอมลูพ้ืนฐานทัว่ไปและขอมลูพ้ืนฐานทางสิง่แวดลอมทีเ่กีย่วของ
ซึ่งจะทาํใหทราบถึงสถานภาพปจจุบันของสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่
โดยขอมลูทีนํ่ามาใชสวนใหญเปนขอมลูทติุยภมู ิ ยกเวนกรณทีีไ่มมขีอมลูตองมกีารสาํรวจขอมลู
เพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอมูลที่ทันสมัยและถูกตองในการประเมิน

(2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและความเชื่อมโยง ซึ่งจะเปนการตรวจสอบและศึกษา 
กิจกรรมที่สรางผลกระทบสิง่แวดลอมและกลุมคนทีไ่ดรบัผลกระทบ รวมไปถงึความเชือ่มโยง
ของกจิกรรมไปสูกจิกรรมทีเ่กีย่วของในระดบันโยบาย แผน แผนงาน หรอื รายสาขาอืน่ๆ

(3) ตรวจสอบและประเมินทางเลือกที่เปนไปได โดยนาํขอมลูทางสิง่แวดลอมของแตละทางเลอืก
มาสรางภาพฉาย (Scenarios) ทีจ่ะแสดงใหเหน็ทางเลอืกทีห่ลากหลาย ซึง่รวมถงึทางเลือกที่
แยทีส่ดุ (Worst-case)  และทางเลอืกทีไ่มทาํอะไรเลย (do-nothing) ดวย  สาํหรบัทางเลือกที่
พิจารณาแลวเหน็วาเปนไปไมไดหรอืไมสามารถยอมรบัไดจะถกูตัดออกไป

(4) ภายหลังจากไดพิจารณาและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแลว ควรทําการประเมินและกําหนด
มาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

หลักเกณฑสําคัญในการประเมินผลกระทบ ไดแก

 มาตรฐานสิ่งแวดลอมที่กาํหนด
 ความสามารถในการรองรับของพื้นที่
 ความออนไหวตอคุณภาพชีวิต ทัศนคติ คานิยม

และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
 ความคุมคาของการลงทุน
 ผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้น

ในกรณีทางเลือกที่พิจารณากอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไมอาจหลีกเล่ียงได
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของนโยบาย แผน หรือแผนงาน

อาจเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดและหลีกเล่ียงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นได
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ขั้นตอนที่ 5 จัดทํารายงานสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

ในการจัดทาํรายงานสิ่งแวดลอม มีขั้นตอนประกอบไปดวย:-

(1) การเสนอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยจัดทาํเปนแผนปฏิบัติ
การ ซึ่งกาํหนดงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ รวมทั้ง มีการเสนอมาตรการชดเชย ฟนฟู 
และชดใชคาเสียหายอยางชัดเจน

(2) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอรายงานสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันผลกระทบ  
เพ่ือใหเกดิกระบวนการมสีวนรวมของผูมสีวนเกีย่วของอยางเหมาะสม และนาํไปใชเปนขอมลู
ประกอบกระบวนการตัดสินใจ

ขั้นตอนที่ 6 การติดตาม ตรวจสอบ

การดําเนินงานติดตามตรวจสอบมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานและมาตรการปองกัน 
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กาํหนดไวในกลยุทธวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวหรือไม และทาํใหทราบ
ถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่นอกเหนือจากการคาดการณ

สาระของรายงานสิ่งแวดลอม  ควรจะประกอบไปดวย :-

 กระบวนการทาํ SEA และผลกระทบที่เกิดขึ้น

 เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

 ขอมูลพื้นฐานตางๆ เชน เปาหมายของ SEA เปาหมายของนโยบาย
ขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม เปนตน

 จุดประสงคของการทาํ SEA

 ปญหาดานสิ่งแวดลอมและการเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาอื่นๆ
และการคาดการณผลกระทบที่เกิดขึ้น

 ขอเสนอทางเลือกที่เปนไปไดและแนวทางการลดผลกระทบ

 นาํเสนอแผนปฏิบัติการและความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น



คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

5.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ
124

สาํหรับแนวทางการดาํเนินการติดตามตรวจสอบ มีดังน้ี

(1) ตรวจสอบสมมติฐานและการคาดการณผลกระทบ

(2) ตรวจสอบมาตรการที่ไดใหขอเสนอแนะ

(3) การนาํเสนอมาตรการเพิ่มเติมในการแกไขปญหาในกรณีที่มีผลกระทบมากกวา
ที่คาดการณไว หรือการเพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยมากขึ้น

(4) หากมีการคาดการณนโยบาย แผน หรือแผนงาน ที่มีความแตกตางจากการดาํเนินการจริง
ตองยอมรับผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น และดาํเนินการปรับปรุงและแกไขกลยุทธน้ัน เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน

เมอืงซัลเบอรก ต้ังอยูในเขตชนบทของประเทศออสเตรยี  มปีระชากรอาศยัอยูประมาณ 500,000 คน
มีแนวคิดในการปองกันปญหาขยะที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงไดจัดทาํแนวทางการจัดการขยะของเมืองโดย
กระบวนการ SEA เพ่ือใหเกิดแผนการจัดการขยะที่ครอบคลุมมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ในการจัดทาํกระบวนการ SEA ไดใหความสาํคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลายและนาํมาบูรณาการรวมกัน 
ต้ังแตการระบุปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ และการพิจารณาทางเลือกที่เปนไปได 
เพ่ือนํามาประกอบการจัดทาํแผนการจัดการขยะอยางเหมาะสม สาํหรับผูมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเปนผูแทนกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะของเมืองซัลเบอรก ซึ่งประกอบไปดวย  
เจาที่หนาที่สวนราชการในพื้นที่ เจาหนาที่จากสวนราชการสวนกลางที่เกี่ยวของกับการจัดการปาไมและ
การเกษตร การจดัการทรพัยากรน้าํและการจดัการสิง่แวดลอม นักวิชาการผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน เจาหนาที่
ดานอุตสาหกรรม  ผูแทนจากสภาเศรษฐกิจและสภาแรงงาน เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 
และผูแทนจากเทศบาล

คณะทาํงานแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมแรกเปนผูเชีย่วชาญดานการจดัการขยะ ซึง่จะทาํการพฒันา
ทางเลอืกในการจดัการขยะและคาํนวณคาผลกระทบสิง่แวดลอม และกลุมทีส่องเปนผูประเมนิกระบวนการ SEA  
โดยเมื่อกลุมผูเชี่ยวชาญทาํการพัฒนาทางเลือกแลว จะนาํเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับ
กลุมผูประเมินโครงการในประเดน็เรือ่งเครือ่งมอืหรอืเทคนคิทีใ่ชในการวเิคราะห เกณฑในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอม ทางเลือกที่เปนไปได และมาตรการในการดาํเนินการ เพ่ือใหไดแนวทางการจัดการขยะ
ที่เหมาะสมกับเมืองซัลเบอรก

ตัวอยางการจัดทํากระบวนการ SEA
กรณีการจัดทําแผนการจัดการขยะเมืองซัลเบอรก ประเทศออสเตรีย
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการขยะโดยกระบวนการ SEA
กรณีเมืองซัลเบอรก ประเทศออสเตรีย

(1) กาํหนดขอบเขตผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบและเลือกเครื่องมือที่ใช
ในกระบวนการ SEA

(2) การพัฒนาทางเลือก
(3) กาํหนดทางเลือกที่เปนไปได
(4) การเลือกหลักเกณฑในการประเมิน
(5) การประเมินทางเลือกและผลกระทบสิ่งแวดลอม
(6) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอผลการประเมินทางเลือกและผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดการดาํเนินการในแตละขั้นตอน มีดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 กาํหนดขอบเขตผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบและเลือกเครื่องมือ
ที่ใชในกระบวนการ SEA

ศึกษาขอบเขตผลกระทบสิ่งแวดลอมในกรณีที่จะมีการจัดทาํแผนการจัดการขยะ โดยพิจารณาถึง
ประเภทของขยะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเขตเทศบาล เชน กระดาษใชแลว ขยะอินทรีย ขยะอันตรายจาก 
ครัวเรือน เปนตน และวิธีการจัดการขยะ เชน การเก็บรวบรวมขยะ การนาํขยะกลับมาแปรรูป การกาํจัด
ขยะดวยเทคโนโลยี เปนตน  รวมทั้ง การเลือกใชเครื่องมือและเทคนิคใหเหมาะสม ภายใตระยะเวลาของ
แผนการจัดการขยะ (10 ป )

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาทางเลือก

กลุมผูเชี่ยวชาญทําการพิจารณาทางเลือกของการจัดการขยะ และนํามาเปนแนวทางของการ
วิเคราะหทางเลือกในแตละประเภทของขยะ จากนั้นใหพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมในแตละทางเลือก 
ซึ่งรวมทางเลือกในกรณีที่ไมมีการจัดทาํแผนการจัดการขยะดวย  ทั้งน้ีการเลือกใชแนวทางใดขึ้นอยูกับ
ประเภทของขยะที่สามารถนาํมาแปรรูปไดและระบบการกาํจัดขยะ ในกระบวนการนี้กลุมผูเชี่ยวชาญจะมี
การสื่อสารกับกลุมประเมินกระบวนการอยางตอเนื่อง  จากการพิจารณาทางเลือกของการจัดการขยะมี 4 
ทางเลือกหลัก ดังรูป

วิธีการกําจัดขยะ

การกาํจัดขยะเบื้องตน
ทางฟสิกส เคมีและชีวภาพ การใชเตาเผาขยะ

อัตราการแปรรูปขยะสูง
ทางเลือก 1

อัตราการแปรรูปขยะสูง
และกาํจัดขยะเบื้องตน

ทางเลือก 2
อัตราการแปรรูปขยะสูง
และการใชเตาเผาขยะ

กา
รแ

ปร
รูป

ขย
ะ

หรื
อก

าร
นํา

ขย
ะก

ลับ
มา

ใช
ให

ม

อัตราการแปรรูปขยะต่ํา
ทางเลือก 3

อัตราการแปรรูปขยะต่าํ
และกาํจัดขยะเบื้องตน

ทางเลือก 4
อัตราการแปรรูปขยะต่าํ
และการใชเตาเผาขยะ
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ขั้นตอนที่ 3 กาํหนดทางเลือกที่เปนไปได

จาก 4 แนวทางเลอืกหลักในขัน้ตอนที ่3 สามารถนาํมากาํหนดรปูแบบทางเลอืกทีเ่ปนไปได  โดยใน
ขัน้ตอนนีจ้ะเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอรูปแบบทางเลือกตางๆ 
ซึ่งไดมีจําแนกรูปแบบทางเลือกที่เปนไปไดออกเปน 8 รูปแบบ ดังน้ี

ทางเลอืก
ท่ีเปนไปได

อัตราการ
แปรรูปขยะ

การกําจัดขยะ
เบื้องตนทางฟสิกส
เคมี และชีวภาพ

การกําจัดดวย
เตาเผาขยะ

ระบบ
มัดจําคืนเงิน

การแปรรูป
กระดาษใชแลวต่ํา

1 สูง
2 สูง
3 สูง
4 สูง
5 ต่าํ
6 ต่าํ
7 ต่าํ
8 ต่าํ

ขั้นตอนที่ 4 การเลือกหลักเกณฑในการประเมิน

ขั้นตอนน้ีเปนการเลือกหลักเกณฑในการประเมินผลกระทบของทางเลือก และมกีารประมาณการ
ปรมิาณขยะทีจ่ะเกิดขึน้โดยการใชแบบจําลอง ในขั้นตอนนี้ไดเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นตอหลักเกณฑการประเมิน โดยมีทั้งหลักเกณฑเชิงปริมาณและหลักเกณฑเชิงคุณภาพ ที่ครอบคลุมมิติ
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกจิ และสงัคม  รวมทัง้ตองพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่และผลกระทบตอ
กจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของดวย  สาํหรบัหลกัเกณฑในการประเมนิ มดัีงน้ี

มิติของผลกระทบ หลักเกณฑเชิงปริมาณ หลักเกณฑเชิงคุณภาพ

สิ่งแวดลอม - ความเปนพิษตอมนุษย
- มลพิษทางดิน
- ความเปนพิษตอสัตวน้าํ
- ความเปนกรด-ดาง
- ปรากฏการณการเพิ่มจํานวนของแพลงตอน
และพืช ที่มีจํานวนมากจนทาํใหสงผลทาง
ลบตอสิ่งมีชีวิตในน้าํอื่นๆ (Eutrophication)

- ปริมาณโอโซนที่มีในบรรยากาศ
- สภาวะเรือนกระจก

(Greenhouse warming potential)

- การขนสงขยะ
- อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากของเสยี

อนัตราย (hazardous incidents)
- การใชที่ดินในการฝงกลบ

โรงบาํบัด และโรงคัดแยกขยะ
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มิติของผลกระทบ หลักเกณฑเชิงปริมาณ หลักเกณฑเชิงคุณภาพ

เศรษฐกิจ - ตนทุนผลกระทบจากการทิ้งขยะ - มูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นในพื้นที่
(Regional Added value)

- มีปริมาณขยะที่กําจัดในพื้นที่อยางเต็ม
ศักยภาพ (synergy effect)

สังคม - ปริมาณขยะที่ตกคาง
- คาใชจายในการทิ้งขยะ

- ภาพลักษณของพื้นที่
- การขนสงขยะ
- การจางแรงงานในพื้นที่
- กลิ่นจากขยะ
- เสียงรบกวน
- ความสะดวกสบาย
- ความเพียงพอของระบบการจัดการ
ขยะในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินทางเลือกและผลกระทบสิ่งแวดลอม

กลุมผูเชี่ยวชาญทาํการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการจัดทาํแผนการจัดการขยะในมิติดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออม ผลกระทบสะสม  
ผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ โดยการพจิารณาผลกระทบสิง่แวดลอมของทางเลอืกทัง้ 8 ทางเลอืก
เปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีการจัดการขยะ แลวแปลงขอมูลผลกระทบเชิงปริมาณใหเปนเครื่องหมาย 
ผลกระทบทางบวก (+) ผลกระทบทางลบ (-) หรือไมมีผลกระทบ (+/-) การนาํเสนอผลโดยใชรูปแบบ
ตารางเมตริกซจะชวยใหสามารถทาํการเปรียบเทียบระหวางทางเลือกไดอยางชัดเจน และไดเปดโอกาสให
ผูที่เกี่ยวของแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอผลกระทบสิ่งแวดลอมในแตละทางเลือกอยางทั่วถึง

ขั้นตอนที่ 6 การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ตอผลการประเมนิทางเลอืกและผลกระทบสิง่แวดลอม

เมื่อไดจัดทาํรายงานสิ่งแวดลอมในดานเทคนคิทีใ่ชในการวเิคราะห เกณฑในการประเมนิทางเลอืก
และผลกระทบสิง่แวดลอม รวมทั้งแผนการจัดการขยะ ซึ่งไดมีการรวมปรึกษาหารือในแตละขั้นตอนของการ
จัดทาํตามกระบวนการ SEA

การจัดทาํแผนการจัดการขยะของเมืองซัลเบอรกโดยกระบวนการ SEA มีหลักการในการพิจารณา
ขอดีและขอเสียของทางเลือกที่เปนไปไดมากกวาการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นของกลุมคนที่เกี่ยวของ และนาํรายงานสิ่งแวดลอมที่ไดจากกระบวนการ SEA ไปประกอบใน
การตัดสินใจของผูมีอาํนาจตัดสินใจตอไป
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ตัวอยางตารางแสดงผลการประเมินผลตามหลักเกณฑ กรณีทางเลือกที่ 1

มิตกิาร
พจิารณา

ผลกระทบ
จากการจัดการขยะ

มลพษิทาง
อากาศ

มลพิษ
ทางน้าํ

มลพิษ
ทางเสียง

ปริมาณ
ขยะตกคาง

การ
ขนสงขยะ

การใช
ประโยชน
ทรัพยากร

การตอบ
สนองของ
ระบบการ
กําจดัของเสยี

ตนทุน

สภาพความเปนอยู/
สุขภาพของคน

+ - +/- + +/-

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ/ระบบนิเวศ

+/- +/- + +/-

ดิน +/- +/-

นํ้า +/- +/-

อากาศ - + +/-

ภูมิอากาศ - + +/-

ทรัพยากรที่ใช
ในการจัดการขยะ

+/-

สิ่ง
แว

ดล
อม

ที่ดิน +/-

ผูผลิตของเสีย +

เศ
รษ

ฐก
ิจ

ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ

+/- +/- -

ผลประโยชน
ในการนาํมาใช

+/- +/- + +/-

ภูมิทัศนและมรดก
ทางวัฒนธรรม

+/- +/-

การจางแรงงาน +/- +/-

ความพอเพยีงของระบบ
การจดัการขยะในพืน้ที่

สัง
คม

ความสะดวกในการ
จัดการขยะ

+/- +/- +/- +

การมีสวนรวม
ของภมิูภาคหรอืทองถิน่

+/- +/- +/- + +

หมายเหตุ :  +  หมายถึง ผลกระทบทางบวก
- หมายถึง ผลกระทบทางลบ
+/-  หมายถึง ไมมีผลกระทบรุนแรง

ที่มา : Stefan Salhofer, Gudrum Wassermann, and Erwin Binner (2006).
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ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติจําเปนตองอาศัยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ดังเชน การ
ใช SWOT Analysis ในขั้นตอนของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม หรือการนาํเทคนิค 
Balanced Scorecard มาใชในการแปลงกลยทุธไปสูแผนปฏบิติัการและโครงการ หรอืการนาํวิธกีารกาํหนด 
ตัวชี้วัดผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) มาใชเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของการดาํเนินงานของ
องคกร เปนตน อยางไรก็ตาม การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติจะใชเครื่องมือใดก็ไมสาํคัญเทากับ การแปลง
แผนไปสูการปฏบิตัทิาํใหเกดิกระบวนการเรยีนรูและประสบการณ ทีเ่ปนปจจัยสาํคญัทีจ่ะชวยใหองคกร
สามารถดาํเนินงานรวมกันอยางเปนหน่ึงเดียวกัน และสามารถบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางแทจริง

5.4

ประเมินสถานการณ

วิเคราะห SWOT

กาํหนดวิสัยทัศน/ เปาหมาย

กาํหนดกลยุทธ

กาํหนดแผนปฏิบัติการ/
โครงการ

ติดตามประเมินผล

SWOT Analysis

 Balanced Scorecard
 Logframe Approach

- Stakeholder Analysis
- Problem Analysis
- Objective Analysis
- Strategies Analysis

 Key Performance Indicators

กระบวนการ เครื่องมือที่ใช

กระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและเครื่องมือที่ใช
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เครื่องมือและวิธีการที่นิยมนํามาใช
เพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

(1) SWOT Analysis

(2) Balanced Scorecard (BSC)

(3) Logical Framework Approach (LFA) หรือ logframe

(4) Key Performance Indicators  (KPI)

สาระในบทนี้จะเปนการนาํเสนอวิธีการและขั้นตอนของการใชเครื่องมือแตละชนิด (ดังไดกลาวมา
ขางตน) ในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งรายละเอียดของการใชเครื่องมือแตละตัวมีดังน้ี

SWOT Analysis เปนเครื่องมือที่สามารถนาํมาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร และสภาพ
แวดลอมภายนอกองคกร ซึ่งการประเมินสถานภาพขององคกรน้ีจะนาํไปสูการทบทวนการกาํหนดกลยุทธ
ขององคกร โดยมีสวนชวยในการแยกแยะประเด็น และชวยใหการแปลงแผนหรือกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการวิเคราะห SWOT  มีดังน้ี

(1) การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร

(2) การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร

(3) การประเมนิสถานภาพขององคกร

1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือสรุปความโนมเอียงเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) 
และจดุออน (Weaknesses) ทีม่อีทิธพิลโดยตรงตอการปฏบิติัการขององคกร ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังน้ี

ตัวอยาง

SWOT Analysis



5.4 เคร่ืองมือและวิธีการเพื่อการจัดทาํแผนกลยุทธและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
133

 ปจจัยทางดานโครงสรางขององคกร (Structure and Policy) เชน ความสลับซับซอนของ 
องคกร ความเปนพิธีการ ระเบียบวิธีปฏิบัติและกฎเกณฑ ความชัดเจนของนโยบายและ 
กลยุทธขององคกร เปนตน

 ปจจัยทางดานระบบบริการ (Service System) เชน การบริการที่ซ้าํซอนกับหนวยงานอื่น 
การประสานการปฏิบัติการภายในองคกร การเขาถึงการบริการขององคกร การรองเรียน 
การแกไขปญหา เปนตน

 ปจจัยทางดานบุคลากร (Manpower) เชน อัตรากาํลัง คุณภาพของบุคลากร ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน

 ปจจัยทางดานการเงิน (Money) เชน ประสิทธิภาพทางการเงิน การพึ่งพาตนเอง ความคลอง
ตัวทางการเงิน ความสามารถที่จะทาํประโยชนจากการใชเงิน เปนตน

 ปจจัยทางดานวัสดุและอุปกรณ (Material) เชน สถานที่ทาํการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ การ
จัดจาง การบาํรุงรักษาคุรุภัณฑ ยานพาหนะ เปนตน

 ปจจัยทางดานการบริหารจัดการ (Management) เชน การวางแผนปฏิบัติการ การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ระบบสาร
สนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) การสื่อสารภายในองคกร การ
ประชาสัมพันธ เปนตน

ตัวอยางประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร

สภาพแวดลอมภายใน ตัวอยางประเด็นการวิเคราะห
ดานโครงสรางองคกรและนโยบาย
โครงสรางขององคกร - การปฏิรูปราชการทาํใหมีภารกิจใหมเพิ่มขึ้น
นโยบายขององคกร - นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนนโยบายระดับพื้นที่
และการบูรณาการ

ดานระบบการใหบริการ
ประสิทธิภาพของกระบวนการใหบริการ - การรณรงคผานสื่อยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย

อยางเพียงพอ
ประสิทธิผลจากการใหบริการ - มีความขัดแยงกันเองระหวางหนวยงานยอยที่สงเสริม

และหนวยงานอนุรักษ
ดานการบุคคล
คุณภาพของบุคลากร - ขาดผูชาํนาญการดานแผนยุทธศาสตร

และวิทยากรกระบวนการ
- บุคลากรขาดความรูความเขาใจการจัดทาํงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน
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สภาพแวดลอมภายใน ตัวอยางประเด็นการวิเคราะห
ดานการเงิน
การระดมเงินทุนนอกงบประมาณ - มีกองทุนพิเศษ เชน กองทุนสิ่งแวดลอม
การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ของระบบจัดการของเสีย

- โครงสรางพื้นฐานของระบบจัดการของเสีย ทาํใหมี
คาใชจายในการบาํรุงรักษาสูงกวางบประมาณประจาํป

ดานวัสดุและอุปกรณ
การจัดหาวัสดุอุปกรณ - ครภุณัฑเพือ่การจดัทาํระบบขอมลูและสารสนเทศ

ยงัมีไมเพยีงพอ
ดานการบริหารจัดการ
ระบบการวางแผนปฏิบัติการ - ขาดระบบการวางแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ

ในระดับชาติและระดับจังหวัด
ระบบขอมูลและสารสนเทศ - ขาดการจัดระเบียบและแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ

สิ่งแวดลอมที่เปนระบบ
กลไกการประสานงาน - ขาดกลไกที่จะอาํนวยใหเกิดการประสานความรวมมือ

ระหวางทุกภาคสวน
ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และประเมินผล

- ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผล
ยังขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจน

การบังคับใชกฎหมาย - การบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร

การวิเคราะหสภาพภายนอกขององคกร มีวัตถุประสงคเพ่ือสรุปความโนมเอียงเก่ียวกับโอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ในพื้นที่ที่มีผลตอการปฏิบัติการขององคกรโดยทั่วไป ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังน้ี

 ปจจยัทางดานสงัคมวฒันธรรม (Socio-cultural Factors)  เชน โครงสรางประชากร ระดับการศึกษา 
คานิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณี พฤติกรรมการบริโภคอุปโภค ความตองการ
ของผูรับบริการ เปนตน

 ปจจัยทางดานเทคโนโลยี (Technological Factors) เชน การผลิตคิดคนทางเทคโนโลยีตางๆ 
เครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่น 
เปนตน

 ปจจัยทางดานเศรษฐกจิ (Economic Factors) เชน รายไดของประชากร อัตราการวางงาน 
เปนตน

 ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) เชน การแกไขกฎหมาย
และการปรบัปรงุระเบยีบตางๆทีม่ผีลตอการปรบัเปลีย่นวธิกีารทางการบรหิาร เปนตน

 ปจจัยทางดานกายภาพ (Physical Factors) เชน ภาวะมลพิษทางอากาศ ภาวะมลพิษทางนํ้า 
ภาวะมลพิษทางเสียง ภาวะมลพิษจากขยะ เปนตน
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ตัวอยางประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร

สภาพแวดลอมภายนอก ตัวอยางประเด็นการวิเคราะห

ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม

โครงสรางประชากร - การเพิ่มขึ้นและการยายถิ่นของประชากรสรางความกดดัน
ตอระบบนิเวศมากขึ้น

พฤติกรรมของประชาชน - ประชาชนใชโทรศัพทมือถือมากขึ้น และขาดความตระหนัก
ในดานผลกระทบจากซากแบตเตอรี่ ซ่ึงเปนกากสารอันตราย

ปจจัยดานเทคโนโลยี

การผลิตคิดคนทางเทคโนโลยี - บรรษัทขามชาตินาํพืช GMO เขามาปลูกในประเทศไทย

เทคโนโลยีสารสนเทศ - ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนาํมาใชเพื่อการถายทอด
ความรูแกประชาชนไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว เชน อินเตอรเน็ต
ทาํใหไมสามารถปดกั้นการรับรู  โดยเฉพาะ “ขาวราย” ได

ปจจัยดานเศรษฐกิจ

ปจจยัทางการคาระหวางประเทศ - การกีดกันสินคาที่มีสารเคมีตกคาง

ดานการเมืองและกฎหมาย - การกระจายอาํนาจไปสูทองถิ่น

นโยบายของพรรคการเมือง - การแปลงทรัพยสินใหเปนทุนอาจมีผลตอการใชที่ดินสาธารณะ

ปจจัยดานกายภาพ

มลพิษทางอากาศ - เอลนิญโญทาํใหเกิดไฟปารุนแรงเกิดหมอกควันพิษ

มลพิษทางน้าํ - แนวโนมอากาศแหงแลงติดตอกันหลายป
คุณภาพน้าํในแมน้าํสายหลักมีแนวโนมลดลง

มลพิษทางเสียง - การเปน hub ดานคมนาคมทางอากาศ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น
ทาํใหเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม และเกิดความเสี่ยง
ตอสุขภาพอนามัยมากขึ้น

สารอันตราย - สารอันตรายสะสมเนื่องจากการทาํเหมืองแร

ปจจัยดานกฎหมาย - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กาํหนดให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3. การประเมินสถานภาพขององคกร

หลงัจากทีไ่ดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรทัง้จุดแขง็-จุดออน (Strengths-Weaknesses)
และสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรทั้งโอกาส-ภัยคุกคาม (Opportunities-Threats) หรือที่เรียกวา
การวิเคราะห SWOT แลว  จากนั้นใหนําผลการวิเคราะหมาสรุปเพื่อประเมินสถานภาพขององคกรในภาพ
รวมวามีสภาพแวดลอมภายในโนมเอียงไปทางจุดแข็งหรือจุดออน และมีสภาพแวดลอมภายนอกโนมเอียง
ไปทางโอกาสหรือภัยคุกคาม ซึ่งการประเมินสถานภาพขององคกรน้ี เปนขั้นตอนเริ่มตนที่จะนาํไปสูการ
ทบทวนการกําหนดกลยุทธขององคกร ซึ่งการกําหนดกลยุทธน้ีจะเปนการเลือกวิธีการที่เหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกรเพ่ือใชเปนแนวทางในการดาํเนินงานซึ่งจะนาํไปสูความสาํเร็จตาม
เปาประสงคขององคกรที่ไดกาํหนดไว

ประเด็นกลยุทธในแตละกรณีอธิบายไดดังนี้

กรณีที่ 1 โอกาสเอื้อและมีจุดแข็ง
แสดงถึงสถานภาพขององคกรที่มีปจจัยภายนอกเอื้อหรือใหการสนับสนุน และปจจัย
ภายในเขมแขง็หรอืมศีกัยภาพ องคกรควรเลอืกใชกลยทุธทีเ่นนการสรางความเติบโต
(Growth Strategies) โดยการขยายงาน เพ่ิมงาน หรือทาํงานในเชิงรุก

กรณีที่ 2 โอกาสเอื้อแตมีจุดออน
แสดงถึงสถานภาพขององคกรที่มีปจจัยภายนอกเอื้อหรือใหการสนับสนุน แตปจจัย
ภายในมีความออนแอหรือไมมีศักยภาพ  กลยุทธที่ใชควรเนนการปรับปรุง
(Improvement Strategy) โดยปรับปรุงจุดออนในสวนที่สัมพันธกับโอกาสที่เอื้อ
ที่จะชวงชิงได

โอกาสเอื้อ
และมีจุดแข็ง

โอกาสเอื้อ
และมีจุดออน

มีภัยคุกคาม
และมีจุดแข็ง

มีภัยคุกคาม
และมีจุดออน

O

W

T

S

ผลของการวเิคราะห SWOT ขององคกรเพือ่กําหนดประเดน็กลยทุธ
ทาํใหไดประเดน็กลยทุธ ใน 4 กรณี ดังนี้



5.4 เคร่ืองมือและวิธีการเพื่อการจัดทาํแผนกลยุทธและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
137

กรณีที่ 3 มีภัยคุกคามแตมีจุดแข็ง
แสดงถึงสถานภาพขององคกรที่มีปจจัยภายนอกไมเอื้อหรือมีภัยคุกคาม
แตปจจัยภายในมีความเข็มแข็งหรือมีศักยภาพ  ควรเลือกใชกลยุทธที่เนน
การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) ชะลอตัว  หรือพัฒนาตัวเองเพ่ือ
คอยโอกาส  โดยเลือกดําเนินงานในชนิดของกิจการหรือประเภทของกิจการ
ที่กําลังดําเนินการอยู และไมขยายการดาํเนินกิจการประเภทอื่น

กรณีที่ 4 มีภัยคุกคามและมีจุดออน
แสดงถึงสถานภาพขององคกรที่มีปจจัยภายนอกไมเอื้อหรือมีภัยคุกคาม
และปจจัยภายในมีความออนแอหรือไมมีศักยภาพ  ควรเลือกใชกลยุทธที่เนน
การตัดทอน (Retrenchment Strategies) โดยการตัดทอนบางแผนงาน
บางโครงการ ที่ออนแอออกไป หรือจางเหมาเอกชนทาํแทน และทบทวน
การจัดทาํกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากร

BSC เปนเครื่องมือที่ใชในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน
ผลการดาํเนินงานขององคกรในทุกๆ ดาน ซึ่งจะทาํใหองคกรเกิดความสอดคลอง เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
โดยมุงเนนในสิ่งที่มีความสาํคัญตอความสาํเร็จขององคกร หรืออาจกลาวไดวา BSC เปนกระบวนในการ
บริหารชนิดหนึ่งท่ีอาศัยการกําหนดตัวชี้วัดเปนกลไกสําคัญ เพ่ือนําไปสูความสําเร็จที่ตั้งเปาไว

ประโยชนของการใชเทคนิค Balanced Scorecard

 เครื่องมือในการนาํกลยุทธไปสูการปฏิบัติ

 เครื่องมือที่ชวยในการสื่อสารกลยุทธขององคกร

 เครื่องมือในการเชื่อมโยงวิสัยทัศนกับแผนปฏิบัติการขององคกร
กอใหเกิดความเปนหน่ึงเดียวกัน

 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลองคกร

Balanced Scorecard (BSC)
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แนวคิดพื้นฐานของ BSC

BSC ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลองคกร โดยพิจารณา 4 มุมมอง ไดแก

(1) มุมมองดานการเงิน (2) มุมมองดานผูรับบริการ
(3) มุมมองดานกระบวนการจัดการภายใน (4) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา

ภายใตแตละมุมมอง มีองคประกอบ ดังน้ี

(1) วัตถุประสงค (Objective) สิ่งที่องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในดานตางๆ
(2) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแตละดาน  ซึ่งตัวชี้วัด

เหลาน้ีจะเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดวาองคกร
บรรลุวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม

(3) ขอมูลในปจจุบัน (Baseline Data) แสดงถึงขอมูลในปจจุบันของตัวชี้วัดแตละตัว
(4) เปาหมาย (Target) เปาหมายหรือตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุ

ของตัวชี้วัดแตละตัว

(5) แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (Initiatives) ที่องคกรจะจัดทาํเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ที่กาํหนดขึ้น

4 มุมมองของ BSC

วิสัยทัศน
และกลยุทธ

มุมมองดานการเงิน
- วัตถุประสงค
- ตัวชี้วัด
- ขอมูลในปจจุบัน
- เปาหมาย
- แผนงาน โครงการ

กิจกรรม

มุมมองดานผูรับบริการ
- วัตถุประสงค
- ตัวชี้วัด
- ขอมูลในปจจุบัน
- เปาหมาย
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม

มุมมองดานกระบวนการจัด
การภายใน

- วัตถุประสงค
- ตัวชี้วัด
- ขอมูลในปจจุบัน
- เปาหมาย
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม

มุมมองดานการเรียนรู
และการพัฒนา
- วัตถุประสงค
- ตัวชี้วัด
- ขอมูลในปจจุบัน
- เปาหมาย
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม
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กระบวนการจัดทํา Balanced Scorecard

ในการจัดทาํ Balanced Scorecard จะประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังน้ี

(1) การทํา SWOT Analysis เพ่ือใหไดมาซึ่งทิศทางและกลยุทธขององคกรที่ชัดเจน

(2) การกําหนดวสิยัทศันและกลยทุธขององคกร โดยกาํหนดเปนกลยทุธหลกัทีส่าํคญัขององคกร

(3) การวิเคราะหและกําหนดวา BSC ขององคกรควรจะมีโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธภายใต 
มุมมองตางๆ อยางไรบาง และแตละมุมมองควรจะมีความสัมพันธกันอยางไร

(4) การจัดทาํแผนทีท่างกลยทุธขององคกร โดยกาํหนดวตัถปุระสงคทีส่าํคญัภายใตแตละมมุมอง
โดยพิจารณาวาในการที่องคกรจะสามารถดําเนินงานและบรรลุวิสัยทัศนและกลยุทธของ
องคกรไดน้ันจะตองบรรลุวัตถุประสงคดานใดบาง

- วัตถุประสงคที่สาํคัญจะตองชวยใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคในแตละดานอยางชัดเจน

ในลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผล
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธตางๆ

(5) การประชุมรวมกันของกลุมผูบริหารระดับสูงขององคกรเพ่ือยืนยันและเห็นชอบในแผนที่
ทางกลยุทธที่สรางขึ้น และสื่อสารภายในองคกร

(6) ภายใตวัตถุประสงคแตละประการจะตองกําหนดรายละเอียดของวัตถุประสงคนั้นในดาน
ตางๆ ไดแก

- การจัดทาํตัวชี้วัด
- การกาํหนดเปาหมาย  ซึ่งสามารถทาํโดยเปรียบเทียบกับขอมูลในปที่ผานมา
เปรียบเทียบกับคนอื่น (Benchmarking) หรือกาํหนดเปาหมายที่ตองการบรรลุ
และตองเปนไปไดในทางปฏิบัติ

- การจัดเก็บฐานขอมูลปจจุบันเพื่อเปนตัวเปรียบเทียบ
- การจัดทาํแผนงาน กิจกรรม โครงการที่จะตองทาํเพ่ือชวยใหบรรลุเปาหมายที่กาํหนดขึ้น

(7) จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในขั้นน้ีจะตองใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ในแผนปฏิบัติการเขารวมการจัดทาํแผนปฏิบัติการ โดยตองมั่นใจวาแผนปฏิบัติการเหลาน้ี
สามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติตอไป โดยมีองคประกอบ คือ ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ และ  งบประมาณ

(8) การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และทาํซ้าํต้ังแตขั้นตอนที่ 4 ในทุกๆ ป
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ขั้นตอนการจัดทําแผนท่ีทางกลยุทธ

แผนที่กลยุทธถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการอธิบายกลยุทธ โดยอาศัยความสัมพันธและ
เชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคทางกลยุทธเพ่ืออธิบายและทาํใหเห็นภาพของกลยุทธไดชัดเจนขึ้น มีขั้นตอน
ดังน้ี

(1) กาํหนดมุมมองขององคกร  โดยอาจใช 4 มุมมองหลักตามแนวคิดด้ังเดิมของ BSC ซึ่ง
ประกอบดวย มิติทางดานการเงิน มิติทางดานผูรับบริการ มิติทางดานกระบวนการจัดการ
ภายใน และมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา หรืออาจมีการพัฒนามุมมองขององคกรขึ้นมา
เองในมิติอื่นๆ เชน ถาการดาํเนินงานขององคกรเกี่ยวของและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ก็
อาจเพิ่มมุมมองในดานของสิ่งแวดลอม

(2) พิจารณาความสัมพันธในเชิงเหตุและผลของมุมมองทั้ง 4 มิติ โดยเรียงลาํดับจากสิ่งที่เปน
ผลที่ไดรับและความสัมพันธกับสาเหตุ และสาเหตุก็จะแปรสภาพเปนผลที่ไดรับและความ
สัมพันธกับสาเหตุอีกทอดหนึ่ง

(3) วัตถุประสงคแตละประการภายใตแตละมุมมองจะถูกเชื่อมโยงกันดวยหลักของเหตุและผล  
ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคในดานตางๆ ภายใตแผนที่ทางกลยุทธ สามารถอธิบาย
ไดดังน้ี

- มิติดานผูรับบริการ วัตถุประสงคขององคกรในการสนองสิ่งที่ผูรับบริการควรไดรับ
เชน คุณภาพสิ่งแวดลอมดีตามเกณฑมาตรฐาน

ปจจัยแหงความสําเร็จของการใชเทคนิค BSC ในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

 ผูนําสูงสุดขององคกรจะตองเปนผูนําในการจุดชนวนความคิด
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

 ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง

 ตองใชเทคนิค BSC ผสมผสานเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหาร
ขององคกร ไมใช  BSC เพ่ือการประเมินผลและวัดผลเทาน้ัน

 ตองมีความตอเนื่องในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

 ตองมีวัตถุประสงค และเปาหมายที่ชัดเจน

 ตองจัดลาํดับความสาํคัญของสิ่งที่ตองทาํกอนหลัง

 ตองมีการสื่อสารภายในองคกร
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- มิติดานการเงิน จะตองพิจารณาวาตนทุนในการทาํงานขององคกรในดานใดที่ควร
ไดรับการปรับปรุงเพ่ือสนับสนุนการทาํงาน เชน ลดตนทุนในการ
จัดการ

- มิติดานกระบวนการจัดการภายใน จะตองพิจารณาวาการดาํเนินงานขององคกร
ในดานใดจะตองทาํใหดีเพ่ือสามารถใหบริการ
กลุมเปาหมายได เชน การรับเรื่องรองทุกขและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่รวดเร็วและทันเวลา

- มิติดานการเรียนรูขององคกร จะตองพิจารณาวาองคกรจะตองมีการพัฒนาทักษะ
ของพนักงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
วัฒนธรรมในการทาํงานอยางไร เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในมุมมองทั้งสาม

(4) ตัวชี้วัดของแตละวัตถุประสงค

- กลุมตัวชี้วัดดานผูรับบริการ หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความรับรูของผูรับบริการเกี่ยวกับ
ความรวดเร็วของการใหบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ

- กลุมตัวชี้วัดดานการเงิน หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความรับรูของผูมีสวนไดเสียในประเด็น
เกี่ยวกับความสามารถในการลดตนทุนการทาํงาน

- กลุมตัวชี้วัดดานกระบวนการจัดการภายใน หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความรับรูของ
พนักงานเกี่ยวกับความรวดเร็วในแตละขั้นตอนการทาํงาน การลดอัตราความบกพรองใน
แตละขั้นตอนการทาํงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน

- กลุมตัวชี้วัดดานการเรียนรูขององคกร หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความรับรูของพนักงาน
เกี่ยวกับการคิดคนบริการในรูปแบบใหม การเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตัวอยางแผนที่กลยุทธ
ประโยชนของการจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ

 ชวยใหผูบริหารและพนักงานมีความเขาใจและชัดเจน
ในกลยุทธขององคกรมากขึ้น

 ทาํใหทุกคนภายในองคกรรูวาอะไรคือสิ่งที่มีความสาํคัญ
ตอความสาํเร็จขององคกร

 ทาํใหการประเมินผลองคกรมีความชัดเจนขึ้น และมุงเนนที่จะประเมิน
ในสิ่งที่มีความสาํคัญตอความสาํเร็จขององคกร
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ตัวอยางแผนที่กลยุทธ  (Strategy Map)

การพัฒนาคุณภาพระบบปฏิบัติการ

การพัฒนาบุคลากร

การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริหาร/การใหการบริการ

มุมมองดานการเรียนรู

การควบคุมตนทุนและคาใชจาย
อยางมีประสิทธิภาพ

มุมมองดานงบประมาณ

มุมมองดานประชาชน

กลยุทธ : สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ
เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย : คุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น

ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

การเผยแพรองคความรูไปยังกลุม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สามารถ
นาํมาใชในการจัดการทรัพยากรได

มุมมองกระบวนการภายใน
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ตามแนวคิดของการทาํ BSC เมื่อองคกรไดจัดทาํแผนที่ทางกลยุทธเสร็จเรียบรอยแลว องคกรจะ
ตองขยายความของวตัถปุระสงคตามแผนทีก่ลยทุธออกไป เพ่ือสรางตวัชีวั้ด ขอมลูพ้ืนฐาน เปาหมาย แผนงาน
โครงการและกิจกรรม

มุมมอง/วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ขอมูล
ปจจุบัน

เปาหมาย แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

มุมมองดานประชาชน

– ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
   ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

จังหวัดชายทะเล
ที่มีประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการ
จัดการ

x
ทุกจังหวัดชายทะเล
มีประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการ
จัดการ

มุมมองดานกระบวนการภายใน

– การเผยแพรองคความรูไปยังกลุม
   เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของ
เครือขายที่เขารับ
การฝกอบรม

x
12 คร้ังตอป แผนงานเผยแพร

องคความรูไปยัง
กลุมเปาหมาย

- พัฒนางานวิจัยที่สามารถนาํมาใช
   ในการจัดการทรัพยากรได

จาํนวนผลงานวิจัย
ที่ใชในการจัดการ
ทรัพยากรไดจริง

x 2 ผลงานตอป โครงการวิจัยรูปแบบการ
จัดการรวมที่เหมาะสม

มุมมองดานการเรียนรู

- การพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ จาํนวนเจาหนาที่ได
รับการฝกอบรมและ
มีศักยภาพในการ
ทาํงานเพิ่มขึ้น

x
5 คนตอป แผนงานการพัฒนา

ทักษะของเจาหนาที่

มุมมองดานการงบประมาณ

– การควบคุมตนทุนและคาใชจาย
   อยางมีประสิทธิภาพ

ตนทุนการจัดการ
ลดลง x

ตนทุนลดลง
รอยละ 15 ตอป

แผนงานการลดคาใชจาย
ในการดาํเนินการ

แผนที่กลยุทธขององคกร
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แนวคิด

LFA เปนเครื่องมือที่ชวยในการวางแผน/เตรียมการ/ปฏิบัติการ/ประเมินผลโครงการ โดย 
หลักการของ LFA  จะเปนการวางโครงสรางของสวนประกอบที่สาํคัญๆ ของโครงการ โดยเนนการคิดที่เปน
เหตุเปนผลและความเชื่อมโยงตามหลักตรรกวิทยา เริ่มต้ังแตปจจัยนําเขา (Input) กิจกรรมตางๆ 
(Activities) ไปจนถึง ผลผลิต (Outputs)  การใช LFA มจุีดประสงคหลกักเ็พ่ือใหเกดิการเปดเผยและแบง
ปนความรบัผดิชอบในเรือ่ง  ความเขาใจ  ทางเลอืก และ การตดัสนิใจเลอืก

LFA ควรใชเมื่อไร

- กาํหนดและประเมินกิจกรรม

- เตรียมการวางแผนโครงการอยางเปนระบบและมีเหตุผล

- ประเมินการวางแผนโครงการ

- การปฏิบัติการโครงการ

- การติดตาม ทบทวน และประเมินผลความกาวหนาของโครงการ

Logical Framework Approach (LFA)

การดําเนินการตามกระบวนการของ LFA จะสงผลให

 เกิดความเขาใจที่เหมือนกันในบริบท (Context)
ที่เปลี่ยนไปสาํหรับสิ่งที่เราทาํอยู

 กอใหเกิดความเขาใจที่เหมือนกันในปญหา (Problems)
หรืออุปสรรคที่เราตองการจะแกไข

 กอใหเกิดขอผูกมัดตามวัตถุประสงค (Objectives) ที่ชัดเจน

 เกิดการตัดสินใจเลือก (Choice) โครงการเพื่อดําเนินการอยางโปรงใส

 เกิดการวางแนวทางเพื่อการปฏิบัติ (Actions)
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ขั้นตอนการจัดทํา LFA

การจัดทาํ LFA มี 2 ขั้นตอน คือ

(1) การวิเคราะห และ

(2) การวางแผน

ซึ่งในแตละขั้นตอนจะมีองคประกอบ ดังน้ี

ขั้นตอนการวิเคราะห

1.  การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis)

กอนเริ่มกระบวนการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย ผูเขารวมในการวางแผนจะตองทาํความเขาใจและ
เห็นพองรวมกันในแนวทาง โจทย หรือประเด็นคาํถามที่จะนาํไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  และจึงเริ่ม
ดําเนินการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี

(1) กาํหนดวา ใคร คือ กลุมผูมีสวนไดเสีย

(2) วิเคราะหบทบาท ความสนใจ พลัง และการเขารวมในโครงการของกลุมผูมีสวนไดเสีย

3) จําแนกความรวมมือ หรือ ความขัดแยงระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย

ขั้นตอนการวิเคราะห

 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
 การวิเคราะหสถานการณปญหา
 การวิเคราะหวัตถุประสงค
 การวิเคราะหกลยุทธ

ขั้นตอนการวางแผน

 Logframe Matrix

- กาํหนดสวนประกอบหลัก
ของโครงการ (วัตถุประสงค
ผลผลิต กิจกรรม ปจจัยนาํเขา)

- กาํหนดตัวชี้วัด

การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
จะทาํใหสามารถเขาใจถึงผลกระทบทางสังคมของกลุมตางๆ

ที่เกิดจากโครงการ/แผนงาน จะทาํใหทราบถึงลักษณะความขัดแยงผลประโยชน
และปจจัยที่ควรพิจารณาตอการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
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วัตถุประสงคของการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย

 เพ่ือจําแนกวาใครคือผูสนใจและมีสวนไดเสียเนื่องมาจากโครงการ

 เพ่ือประเมินวาผูมีสวนไดเสียเหลานั้นมีสวนเกี่ยวของมากนอยเพียงใด
โดยพิจารณาจาก

- ปญหา (Problem) มีปญหาอะไรบางที่เขาเผชิญอยู
- ความสนใจ (Interests) ผูมีสวนไดเสียแตละกลุมตองการอะไรจากโครงการ
- ศักยภาพ (Potential) วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง เพ่ือดูศักยภาพของแตละกลุม

วาจะชวยอะไรโครงการไดบาง
- ความเชื่อมโยง (Linkages) กลุมขัดแยงดานผลประโยชนกับใคร มีการรวมมือกับกลุมใด

หรือตองการพึ่งพาองคกรใด

ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย

ผูมีสวนไดเสีย ปญหา ความสนใจ ศักยภาพ ความเชื่อมโยง

1.  ………………………..

2. …………………………

2.  การวิเคราะหสถานการณปญหา (Problem Analysis)

การวิเคราะหสถานการณปญหา เปนการวิเคราะหวาอะไรคือปญหา อะไรคือสาเหตุของปญหา 
และอะไรคือผลกระทบของปญหา โดยเครื่องมือในการวิเคราะหปญหา คือ Problem Tree Analysis  โดยใน
ขั้นตอนของการเตรียมการ ควรมีการกําหนดขอบเขตการวิเคราะห ทําความเขาใจกับขอมูลพ้ืนฐาน 
ประเด็นปญหา และกาํหนดกลุมผูมีสวนไดเสียที่เขารวมกระบวนการวิเคราะหสถานการณปญหา

ขั้นตอนการทํา Problem Tree Analysis  มีดังน้ี

(1) ระบุวา อะไรคือปญหาหลัก (Identifying and listing the main problems)

(2) กาํหนดวา อะไรคือปญหาสาํคัญ (Identifying core problems)

(3) ระบุวา อะไรเปนสาเหตุของปญหา และอะไรเปนผลกระทบของปญหา
(Identifying cause and effect)

(4) ตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลของปญหา สาเหตุ และผลกระทบ (Checking the logic)

(5) สรางแผนผังปญหา (Drafting the problem tree diagram)
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3.  การวิเคราะหวัตถุประสงค (Analysis of Objectives)

การวิเคราะหสถานการณปญหาเปนการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลของสาเหตุและผลกระทบซึ่ง
เปนเชิงลบ (Cause-effect Relationships) ในขณะที่การวิเคราะหวัตถุประสงค (Analysis of Objectives) 
เปนการหาความสัมพันธของวิถีทางและผลที่ตองการ (Means – end) ซึ่งจะเปนเชิงบวก

การสูญเสียปาธรรมชาติ

การสูญเสียพื้นที่ปาจากไฟปา การบุกรุกพื้นที่ปา

เกิดตามธรรมชาติความประมาทเลินเลอ
ของประชาชน

การขาดการควบคุม

Cause

Effect

แผนผังปญหา (Problem Tree)

สภาพปาธรรมชาติดีขึ้น

การลดลงของไฟปา

การสราง
แนวกันไฟปา

การตั้งเครือขาย
ปองกันไฟปา

การรณรงค
ปองกันไฟปา

Means

Ends

แผนผังวัตถุประสงค (Objectives Tree)

การวิเคราะหปญหาจะทาํใหเขาใจถึงสาเหตุและผลที่ตามมา (Cause-effect) ของปญหาตางๆ
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4.  การวิเคราะหกลยุทธ (Strategies Analysis)

การวเิคราะหกลยทุธ เปนการจาํแนกทางเลอืกตางๆ ในการแกปญหาทีส่นใจ โดยทมีงานผูวางแผน
จะตองประเมนิความเปนไปไดในแตละทางเลอืก และเลือกทางเลือกหรือกลยุทธที่เหมาะสมที่สุดเพื่อพัฒนา
เปนโครงการตอไป  ในการประเมินความเปนไปไดของแตละทางเลือก อาจใชการกาํหนดเกณฑขึ้นมาเพื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกันในแตละทางเลือก/กลยุทธ ดังตัวอยางตอไปนี้

ตัวอยางตารางการประเมินทางเลือก/กลยุทธ
ทางเลือก/กลยุทธ

เกณฑการพิจารณา การตั้งเครือขาย
ปองกันไฟปา

การสราง
แนวกันไฟปา

การรณรงค
ปองกันไฟปา

คาใชจายในการลงทุน
ประโยชนที่กลุมเปาหมายจะไดรับ
ระยะเวลาที่ใช
การตอตานในทองถิ่น
ความรวมมือของคนในทองถิ่น
ความยั่งยืน

หมายเหตุ: ประเมินโดยการใหคะแนนในแตละทางเลือก และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนการวางแผน

เมื่อดําเนินการในขั้นตอนการวิเคราะห ซึ่งประกอบไปดวย การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย การ
วิเคราะหปญหา การวเิคราะหวัตถปุระสงค และการวเิคราะหกลยทุธ เรยีบรอยแลว  ลาํดับตอไปเปนขัน้ตอน
ของการวางแผนออกแบบโครงการและกาํหนดรายละเอยีดตางๆ โดยสรางเปนตารางทีเ่รยีกวา Logframe Matrix 
ซึ่งผลลัพธสุดทายที่ไดเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนน้ี คือ ผังโครงการ (Project Matrix)

ตัวอยางตาราง Logframe Matrix

องคประกอบ รายละเอยีดโครงการ
(Project Description)

ตวัชีว้ดัผลสาํเร็จ
(Performance
Indicators)

แหลงขอมลูและ
วธีิการจดัเกบ็

(Means of Verification)
สมมุติฐาน

(Assumptions)

เปาหมาย (Goal) (1) (15) (16) (8)

วัตถุประสงค (Purpose) (2) (13) (14) (7)

ผลผลิต (Outputs) (3) (11) (12) (6)

กิจกรรม (Activities) (4) (9) (10) (5)

ปจจัยนาํเขา (Inputs) 

ขัน้ตอนของการสราง Logframe Matrix ม ี16 ขัน้ตอน โดยเริม่ตัง้แตขัน้ตอนที ่(1) เรือ่ยไปจนถงึ ขัน้ตอนที ่(16)
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Logframe matrix  มีองคประกอบและรายละเอียด ดังน้ี

 รายละเอียดโครงการ (Project Description)

เปนสรุปสวนประกอบของโครงการทั้งหมดซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ประกอบดวย เปาหมาย 
วัตถุประสงค ผลผลิต กิจกรรม และปจจัยนาํเขา

 ตัวชี้วัดผลสาํเร็จ (Performance Indicators)

เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานของโครงการนั้น จะวัดกันอยางไร โดย
การกาํหนดตวัชีวั้ดอาจจะเปนในลกัษณะของ ตัวชีวั้ดเชงิปรมิาณ ตัวชีวั้ดเชงิคุณภาพ หรอืตัวชีวั้ดเชงิพฤตกิรรม

ตัวชีวั้ดจะเปนตัวกาํหนดวาโครงการตองทาํใหไดมาตรฐานทีร่ะดบัใด จึงจะตดัสนิใจไดวาบรรลตุาม
วัตถปุระสงคและผลผลติทีต้ั่งไวหรอืไม ดังน้ัน ตัวชีวั้ดจึงตองมลีกัษณะเปน TQQTL (2 T 2 Q และ 1 L) หรอื 
SMART เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการตดิตามและประเมนิผลในขัน้ตอนตอไป

ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดีที่พิสูจนไดในเชิงรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่มีลักษณะแบบ TQQTL :-

 target group (for whom) กลุมเปาหมาย ทาํเพ่ือใคร
 quantity (how much) ปริมาณ มากนอยเพียงใด
 quality (how well) คุณภาพ ดีอยางไร
 time (by when) เวลา เมื่อไร
 location (where) สถานที่ จะมีที่ไหน

ตัวชี้วัดที่มีลักษณะแบบ SMART :-

 specific เฉพาะเจาะจงสะทอนสิ่งที่ตองการวัดได
 measurable สามารถวัดได
 attainable สามารถบรรลุผลสาํเร็จได
 realistic มีความเหมาะสม
 timely สามารถใชวัดผลการปฏิบัติงานไดภายในระยะเวลาที่กาํหนด
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 แหลงขอมูลและวิธีการจัดเก็บขอมูล (Means of Verification)

เปนการกาํหนดถงึแหลงขอมลู วิธกีารไดมาซึง่ขอมลู ใครเปนผูรบัผดิชอบ เวลาและรปูแบบของขอมลู

 สมมุติฐาน (Assumptions)

หมายถึง ขอสมมุติฐานและความเสี่ยงที่มีผลตอความสาํเร็จของโครงการ ซึ่งอาจรวมถึงปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมได เชน ราคาสินคาที่เพ่ิมขึ้น ปริมาณฝนตก การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เปนตน

 เปาหมาย (Goal)

เปาหมายในระดับประเทศหรือระดับสาขา ที่ผลสาํเร็จของโครงการจะมีสวนในความสาํเร็จของ
เปาหมายในระยะยาว เชน พ้ืนที่ปาธรรมชาติอุดมสมบูรณ เปนตน

 วัตถุประสงค (Objective)

เปนการบงบอกถึงประโยชนที่จะไดรับจากผลที่ปรากฎขึ้นภายหลังการดาํเนินโครงการ มักเปน
ปญหาที่ตองการแกไขหรือความตองการใหมีขึ้นในวันขางหนา หรือแสดงถึงความตองการกระทาํของกลุม
เปาหมายที่ทาํขึ้นเพื่อใหไดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตองการ

ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญอาจมีหลายวัตถุประสงค ซึ่งผลที่ไดจากวัตถุประสงคยอยแตละ
อันควรมีความสัมพันธเชิงเหตุผลกับวัตถุประสงคหลักของโครงการ

 ผลผลิต (Outputs)

ผลผลิต คือ ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดาํเนินโครงการ โดยโครงการรับประกันวาจะเกิดขึ้น ผล
ผลิตของโครงการอาจจับตองได แลเห็นได ซึ่งเปนวัตถุทางกายภาพ เชน อาคาร สิ่งกอสราง แนวกันไฟ 
เครือขายปองกันไฟปา หรือผลผลิตอาจเปนผลของกระบวนการ เชน หลักสูตรการฝกอบรม ความ
ตระหนักในปญหาไฟปาของประชาชน

 กิจกรรม (Activities)

คือ สิ่งที่ตองทาํเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิต โดยปกติไมควรใสรายละเอียดของกิจกรรมใน Logframe 
Matrix แตควรแยกเปนตารางกิจกรรม หรือ Activity Schedule ออกไปจาก Logframe Matrix เพ่ือให
ไดรายละเอียดที่ครอบคลุมถึง ปจจัยนําเขา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ และระยะเวลา

แตละผลผลิตจะเกิดขึ้นมาจากการทาํกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนลาํดับ
หลายๆ ผลผลิตรวมกันจะสงผลใหบรรลุวัตถุประสงคเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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  ปจจัยนาํเขา (Inputs)

คือ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ตองใชในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตตามที่คาดหวังไว 
ซึ่งไดแก เงิน วัสดุอุปกรณ บุคลากร  และ บริการ

ตัวอยาง Logframe Matrix : โครงการระดับพ้ืนที่

องคประกอบ รายละเอียดโครงการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ แหลงขอมูลและ
วิธีการจัดเก็บขอมูล

สมมุติฐาน/
เง่ือนไขความสําเร็จ

เปาหมาย สภาพปาธรรมชาติดีขึ้น - กรมปาไม -

วัตถุประสงคหลัก เพื่อลดการเกิดไฟปา
โดยการปลุกจิตสาํนึก
ของกลุมเปาหมาย

การเปลี่ยนแปลงของ
ความเขาใจ ความเชือ่
และแนวทางการ
ปฏิบัติในการปองกัน
ไฟปา ของกลุม
เปาหมาย

การสาํรวจขอมูลจาก
กลุมเปาหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความ
เขาใจ ความเชื่อ และ
การปฏิบัติ

ความตระหนักเปน
ปจจัยทาํใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมได

ผลผลิต 1 การรณรงคปองกันไฟปา จาํนวนครั้งของการ
รณรงค/การกระจาย
ขอมูล ความรูแก
กลุมเปาหมาย

จดบันทึกโดยฝาย
การเผยแพรขอมูล

การกระจายขอมูลขาวสาร
ตองมีประสิทธิภาพ
และกลุมเปาหมาย
สามารถเขาถึงได

ผลผลิต 2 เอกสารวิธีปองกันไฟปา - จาํนวนเอกสาร
   ที่มีแจกจาย

- ความคิดเห็นของ
   กลุมเปาหมายตอ
   เน้ือหาสาระ

จดบันทึกโดยฝายเผย
แพรขอมูล และการ
สํารวจความคิดเห็นของ
กลุมเปาหมายตอ
เอกสาร

เอกสารที่ดีตองสามารถ
ส่ือสารได

ถามีปจจัยนําเขาอยางเพียงพอ เราจะสามารถทาํกิจกรรมเพื่อใหไดผลผลิตตามที่คาดหวัง
เมื่อไดผลผลิตครบตามที่คาดหวังและตรงตามกาํหนดเวลาที่วางไว

เราก็จะบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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Key Performance Indicators (KPI) หรือ การกาํหนดตัวชี้วัดผลการดาํเนินงาน เปนเครื่องมือที่ใชใน
การวัดความกาวหนาของการบรรลุปจจัยหลักแหงความสาํเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ขององคกร โดยการเทียบผล
การปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเปาหมายที่ไดตกลงกันไว

ตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

เปาหมายหลัก/สิ่งท่ีตองการวัด ตัวชี้วัด

คุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น  คุณภาพอากาศในเมืองใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
 คา DO / คา BOD / คา TCB อยูในเกณฑมาตรฐาน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเมืองใหญลดลง
 พ้ืนที่สีเขียวตอคนเพิ่มขึ้น

ขยะมูลฝอยในเขตเมืองไดรับการจัดการ  อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเมืองลดลง

ความสมบูรณของปา  พ้ืนที่ปาบกและปาชายเลนไมลดลง

ความสมบูรณของทรัพยากรชายฝง  ทรัพยากรประมงทะเลในนานน้าํไทย
มีความอุดมสมบูรณขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 1 ตอป

ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 รอยละ 80 ของจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปามีการจัดการรวม
 ทุกจังหวัดมีการจัดการทรัพยากรธรณีรวมและทุกหมูบาน
เปาหมายในพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยมีการจัดการ ปองกัน
และบรรเทาภัย

Key Performance Indicators (KPI)

หลักการสําคัญของการกําหนดตัวชี้วัด

กาํหนดเปาหมายหลักของการดาํเนินงาน หรือ สิ่งที่ตองการจะวัด (What to measure?)

กาํหนดตัวชี้วัดเพื่อจะนาํมาวัดสิ่งที่ตองการจะวัด (How to measure?)
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การจัดทํารายละเอียดของตัวชี้วัด (Measurement Template)

เมื่อองคกรมีการกาํหนดตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานแลว  สิ่งสาํคัญที่องคกรจะตองทาํในลาํดับตอไป
ก็คือ การจัดทาํรายละเอียดของตัวชี้วัดแตละตัว  เพ่ือเปนการยืนยันความเขาใจที่ตรงกันในความหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวของคนในองคกร

รายละเอียดของตัวชี้วัด ควรประกอบไปดวย

(1) ชื่อของตัวชี้วัด

(2) ความหมายของตัวชี้วัด

(3) วัตถุประสงคของตัวชี้วัด  วาจะวัดหรือประเมินอะไร

(4) สูตรในการคาํนวณตัวชี้วัด

(5) บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด

(6) บุคคลหรือหนวยงานที่จะตองสนับสนุนการทาํงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด

(7) ความถี่ในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัด

(8) แหลงของขอมูล

(9) ผูรับผิดชอบในการเก็บขอมูล

(10) หนวยที่ใชในการวัด

คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี

 สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ กลยุทธ ขององคกร

 ตองสะทอนเปาหมายขององคกร

 สามารถนาํไปวัดผลการปฏิบัติงานไดจริง และเปนที่เขาใจของบุคคลทั่วไป

 ตัวชี้วัดทุกตัวที่กาํหนดขึ้นมา จะตองมีบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบ

 จะตองมีการปรับตัวชี้วัดใหสอดคลองกับเปาหมายเมื่อประสบความสาํเร็จแลว



คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

5.4 เคร่ืองมือและวิธีการเพื่อการจัดทาํแผนกลยุทธและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
154

บรรณานุกรม

สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2548.  คูมือการแปลงแผนดานการ
อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปสูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ

พสุ เดชะรินทร. 2546ก.  เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard และ Key
Performance Indicators.  กรุงเทพมหานคร.

พสุ เดชะรินทร. 2546ข.  Balanced Scorecard รูลึกในทางปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร.

AusAID. 2003.  AusGUIDElines: The Logical Framework Approach.  Australian Government.
AusAID.

IUCN. 1997.  Designing Projects and Project Evaluations Using the Logical Framework 
Approach.  By Bill Jackson.  October 1997.  IUCN.



การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.5



155

การจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ขอมูลเบื้องตนที่
สําคัญที่ใชในการกําหนดภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ คือ ขอมูลลําดับความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งจะบงชี้ใหผูที่เกี่ยวของเห็นภาพรวมของแผนวาควรจะเนนการพัฒนา
ไปในทิศทางใดเพื่อสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยางแทจริง และควรกาํหนดแผนงานการพัฒนาของ
พ้ืนที่อยางไรจึงจะสอดรับกับความเรงดวนของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทาํไดหลายวิธี ดังน้ี

(1) การจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาโดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
(2) การจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาโดยการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน
(3) การจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาจากสถิติขอรองทุกขหรือความถี่ของการชุมนุม
(4) การจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) การจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาดวยตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

ประโยชนของการจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

 เปนขอมูลในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 เปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทาํแผนงาน มาตรการ
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ
เพ่ือสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง

 เปนขอมูลเพ่ือใชกาํหนดแนวทางการศกึษาคนควาวิจัย
ในประเดน็ปญหาทีม่คีวามรนุแรงในระดบัทีแ่ตกตางกนัไดอยางถกูตอง

 เปนขอมลูทีแ่สดงใหสงัคมไดตระหนักถึงความรุนแรงของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 เปนขอมูลพ้ืนฐานที่สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

5.5
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ขอจํากัดของแตละวิธีท่ีใชในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

วิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา ขอจํากัด
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ - ผูเชี่ยวชาญมีความรูและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน
ความคิดเห็นของประชาชน - ประชาชนมีขอจาํกัดดานความรูและความเขาใจ

ในประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม
- การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน

มีตนทุนคาใชจายสูงและใชเวลามาก
สถิติขอรองทุกข หรือ
ความถี่ของการชุมนุม

- ขอจาํกัดของชองทางการรองเรียนของประชาชน

มูลคาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- ขอมลูมลูคาความเสยีหายของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีไมครอบคลุมและไมครบถวน

- ขอจาํกัดดานขอมูล
ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม - ขอจาํกัดดานขอมูล

รายละเอียดของวิธีการจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาสิ่งแวดลอมในแตละวิธี มีดังน้ี

วิธีการจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาสิ่งแวดลอมจากการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอม  เปนการสอบถามถึงปญหาและความรุนแรง  ขอดีของวิธีน้ีคือผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม
มีความรูความเขาใจในปญหาอยางดี ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับการจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
ปญหารายสาขา เชน ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรปาไม สามารถใหความเห็นวา ประเด็นปญหามีอะไรบาง 
และประเด็นใดตองไดรับการจัดการกอน แตผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรปาไมอาจมีความเอนเอียงไมเห็นถึง
ความสาํคัญของปญหาทรัพยากรประเภทอื่นๆ เปนตน

วิธีการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหากนํามาใชรวมกับตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ขอมูลที่ไดสามารถนาํมาปรับใชจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาสิ่งแวดลอมในระดับมหภาคได โดยปรับ 
รูปแบบจากการสอบถามความคิดเห็น เปนรูปแบบการประชุมกลุมยอยของผูเชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวของ 
ซึ่งจะทาํใหเกิดการแลกเปลี่ยน เกิดการเรียนรูปญหาอยางกวางขวางระหวางผูเช่ียวชาญดวยกัน  และผู
เชี่ยวชาญในแตละสาขารวมกันจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาสิ่งแวดลอม

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
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ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
โดยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและขอมูลตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

มีขั้นตอนดังนี้
(1) จัดใหมีการประชุมกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และถกประเด็นปญหา

ดานสิ่งแวดลอมโดยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
(2) ใหผูเชี่ยวชาญในแตละสาขานาํเสนอตัวชี้วัดสิ่งแวดลอม  เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวโนมความรนุแรง

ของปญหา   ดงัตวัอยางเชน ผูเชีย่วชาญดานมลพษิทางน้าํนาํเสนอขอมลูสถานการณปญหามลพิษ
ทางน้าํผานตัวชี้วัดสถานภาพ (คุณภาพน้าํ) ตัวชี้วัดภาวะกดดัน (อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จาํนวนประชากรในเขตเมือง และ ตัวชี้วัดการตอบสนอง (จาํนวนระบบบาํบัดน้าํเสียรวมของ
ชุมชนที่สรางเสร็จแลวไดรับการฟนฟูและเปดใหบริการ) เปนตน

(3) ทาํการคัดเลือกประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สาํคัญ โดยพิจารณาจากแนวโนมความรุนแรงตามขอมูล
ตัวชี้วัดสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอมูลจากความรู ความเขาใจและประสบการณของผูเชีย่วชาญ
อยางไรกต็าม สาํหรบัประเดน็ดานสิง่แวดลอมทีใ่นปจจบุนัยงัไมมขีอมลูสนบัสนนุ ควรใหมีการพิจารณา
รวมดวยตามฐานความรูที่มี

(4) หลังจากเลือกประเด็นสิ่งแวดลอมที่สาํคัญไดแลว ใหผูเชี่ยวชาญทุกคนจัดลาํดับความสาํคัญของ
ทุกประเด็นสิ่งแวดลอมที่เลือกมา  ตัวอยางเชน ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ผูเชี่ยวชาญลงความเห็นวาเปน
ประเด็นที่สาํคัญ มีทั้งหมด 13 ประเด็น ใหจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาตั้งแตลาํดับที่ 1 ไปจนถึง
ลาํดับที่ 13 โดยลาํดับที่ 1 หมายถึง ประเด็นที่มีความรุนแรงมาก สมควรไดรับการจัดการเปนอันดับ
แรก  และลาํดับที่ 13 หมายถึง ประเด็นที่มีความรุนแรงนอยที่สุด ซ่ึงจะไดรับการจัดการปญหาเปน
อันดับสุดทาย

(5) รวมคะแนนทัง้หมดในแตละประเดน็ โดยประเดน็สิง่แวดลอมทีม่คีะแนนรวมนอยทีส่ดุคอื ประเดน็ที่
จะตองใหความสาํคัญมาเปนอันดับหนึ่ง

ผลการจัดลําดับความสําคัญประเด็นดานสิ่งแวดลอมโดยผูเชี่ยวชาญและตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2547
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม คะแนนรวม ลําดับ

ความเสื่อมโทรมของดิน (Land degradation) 75 5
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม (Threats to biodiversity) 96 7
มลพิษทางนํ้า (Inland water pollution) 48 1
การจัดการขยะไมเพียงพอ (Inadequate waste Management) 71 4
การปนเปอนของสารอันตราย (Toxic contamination) 76 6
มลพิษทางอากาศ แหลงไมเคลื่อนที่ (Air pollution by stationary sources) 97 8
มลพิษทางอากาศ แหลงเคลื่อนที่ (Mobile source pollution) 98 9
ระบบนิเวศชายฝงถูกคุกคาม (Threats to coastal zones) 106 10
โลกรอน (Climate change) 131 12
ชั้นโอโซนถูกทาํลาย (Ozone layer depletion) 150 13
ทรัพยากรน้าํ (Water resources) 57 2
ทรัพยากรประมง (Fish resources) 111 11
ทรัพยากรปาไม (Forest resources) 67 3

หมายเหตุ: ผูเชี่ยวชาญจาํนวน 13 คน
ที่มา: Yongyut Trisurat et al., (2004)
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การจัดลาํดับความสาํคญัของปญหาดวยวธิกีารนีจ้ะใหความสาํคญักบัประชาชนเปนหลกั เน่ืองจาก
ประชาชนเปนผูที่ตองเผชิญกับปญหาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ 
คุณภาพชีวิตโดยตรง การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนจึงเปนชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหประชาชนได
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทาํแผนงานที่
สนองตอปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยางแทจริง และสามารถกาํหนดแนวทางการแกไขปญหาที่สอดคลองและ
เปนไปในทิศทางที่ประชาชนตองการ

1. ทานคดิวา นโยบายและมาตรการของรฐั ในการจดัการ ดแูลและรกัษา ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
ดังตอไปนี้ มีความสาํคัญมาก-นอยแคไหน และทานมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของภาครัฐอยางไร
(กรุณาใสเครือ่งหมาย  ในชองคะแนน 1-5 ทีท่านเลอืก โดย 1 คอื นอยทีสุ่ด และ 5 คอื มากทีสุ่ด)

ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ
นโยบาย/มาตรการ

ไมสนใจ/
ไมทราบ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1.1 การปองกัน / การจับกุมผูตัด
ไมทาํลายปา

1.2 การรักษาพื้นที่ตนนํ้า/การ
ฟนฟูปาเสื่อมโทรม

1.3 การจัดการ ดูแล รักษา พื้นที่
อนุรักษ

1.4 การดูแล รักษา พื้นที่ชุมนํ้า
1.5 การจัดสรรที่ดินเพื่อแกไข

ปญหาการไรที่อยูอาศัยและ
ที่ดินทาํกิน

1.6 การบาํรุงรักษาดิน / ควบคุม
การแพรกระจายของดินเค็ม

1.7 การควบคมุ ดแูล รักษาการใช
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

1.8 การจัดเตรียมระบบและเครือ
ขายเฝาระวังภัยธรรมชาติ
(นํ้าทวม/ ดินถลม/ ธรณี
พิบัติ ฯลฯ)

1.9 การควบคุม ดูแล การใช
นํ้าบาดาล

ตัวอยางแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
โดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
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ระดับความสําคัญ ระดับความพึงพอใจ
นโยบาย/มาตรการ

ไมสนใจ/
ไมทราบ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1.10 การปองกันและแกไข
ปญหาน้าํทวม

1.11 การแกไขปญหาภัยแลง

1.12 การแกไขปญหาน้าํเสีย
(แมนํ้า ลาํคลอง)

1.13 การแกไขปญหาขยะ

1.14 การแกไขปญหามลพิษ
ทางอากาศ

1.15 การควบคุมมลพิษจากการ
ทาํเหมืองแร

1.16 การบาํบัดและปองกันภัย
กากสารอันตรายจาก
อุตสาหกรรม

1.17 การสงเสริมใหเกิดกระบวน
การรไีซเคลิของเสยีอนัตราย
จากครัวเรือน (แบตเตอรี่
รถยนต /แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ)

1.18 การสรางระบบเตือนภัย
เก่ียวกบัคณุภาพสิง่แวดลอม
(คุณภาพน้าํ คุณภาพ
อากาศ)

1.19 การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

1.20 การบรรเทาปญหาผล
กระทบดานสิ่งแวดลอม
จากโครงการขนาดใหญ
ของรัฐ

1.21 การจาํกัดการใชพลังงาน
1.22 การอนรัุกษ ดแูล รักษา

ส่ิงแวดลอมรอบๆ แหลง
ศลิปกรรม

1.23 การอนุรักษ ดูแล รักษา
ส่ิงแวดลอมแหลงธรรมชาติ

1.24 อื่นๆ
(โปรดระบุ).....................

3.  ทานมคีวามพงึพอใจในการจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมในภาพรวมเทาใด   (จากคะแนนเตม็ 100)
 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ ……………………………%
 การจดัการมลพษิ ……………………………%
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4. หากรฐับาลมงีบประมาณจาํกดัในการดแูล รกัษา ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  ทานคดิวานโยบายและ
มาตรการของรฐัขอไหน (จากขอ 1) ทีรั่ฐบาลจะตองใหความสาํคญัและตองรีบดาํเนินการโดยดวนทีสุ่ด เรยีงกนั 3
ลําดบัแรก  (โปรดระบหุมายเลขของนโยบายและมาตรการ จากขอ 2 หรือระบเุพิม่เตมินอกเหนอืจากขอ 1)

อนัดบัที ่1        ………………………………………………………………...................……

อนัดบัที ่2 …………………………………………………………….......................……

อนัดบัที ่3 ……………………………………………………….......................…………

5. ทานคิดวา หนาท่ีในการจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควรเปนหนาท่ีของใคร?
(โปรดเรยีงลาํดบัความสาํคญั 1-4 หากคดิวาไมมีหนาทีใ่หใส 0)

..............…. ประชาชน และชมุชน

............…… ภาคเอกชน

............…… องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดแก อบต. อบจ. และเทศบาล

............…. หนวยราชการจากสวนกลาง

6.  ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะอืน่ๆ สําหรับนโยบายและมาตรการของรฐัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม

…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………

7.  ขอมูลสวนบุคคล

7.1 เพศ  ชาย   หญิง

7.2 อายุ  …...........................  ป

7.3 อาชีพ

  รับราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   บริษัทเอกชน   ธุรกิจสวนตัว

 นักเรียน-นักศึกษา  รับจางทั่วไป    อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………..

7.4 ระดับการศึกษาสูงสุด หรือระดับที่กําลังศึกษาอยู

 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย

 อนุปริญญา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท

 ปริญญาเอก  อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………..

7.5 รายไดตอเดือน

 นอยกวา 5,000 บาท  5,001-10,000 บาท  10,001-20,000 บาท

 20,001-30,000 บาท  30,001-40,000 บาท  40,001-50,000 บาท

 มากกวา 50,000 บาท

7.6 ที่พักในปจจุบัน  กรุงเทพมหานคร  จังหวัด………………………………………………

 อยูในเขตเทศบาลนคร   อยูในเขตเทศบาลเมือง
 อยูในเขตเทศบาลตําบล  อยูนอกเขตเทศบาล
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ขอมูลสถิติขอรองทุกขของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอมหรือความถี่ของการชุมนุมของประชาชน
เปนขอมูลทางสังคมที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่ภาคประชาชนเผชิญอยู  ดังน้ัน ภาครัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการแกไขปญหาในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบจะตองใหความสาํคัญกับ
สถิติขอรองทุกขดังกลาว  โดยภาครัฐสามารถนาํขอมูลขอรองทุกข และ/หรือ ขอมูลความถี่ของการชุมนุม
มาประมวลเพื่อใหทราบถึงสถานกาณของปญหาที่สาํคัญในพื้นที่  เพ่ือใชประกอบการพิจารณาการวาง
แผนงาน/โครงการ

ตัวอยางผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดตรัง
ที่มีตอนโยบายของภาครัฐที่ประชาชนตองการใหรัฐเขามาแกไขโดยดวน

อันดับ นโยบาย รอยละของประชาชนตัวอยาง
1 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 40.98
2 การจัดสรรที่ดินเพื่อแกไขปญหา

การไรที่อยูอาศัยและที่ดินทาํกิน
24.59

3 การปองกัน/ การจับกุมผูตัดไมทาํลายปา 11.48
4 การจัดเตรียมระบบและเครือขาย

เฝาระวังภัยธรรมชาติ
8.20

5 การจัดการ ดูแล รักษาพื้นที่อนุรักษฯ 4.92

หมายเหตุ: ประชาชนตัวอยาง จํานวน 61 ราย
ที่มา: จากการสาํรวจ โดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2549)

ตัวอยางประเด็นรองทุกขในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 ป พ.ศ. 2546 และ 2547

เมืองนาน เมืองอุตรดิตถ เมืองพิษณุโลก เมืองพิจิตรประเด็น
2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547

เสียง 3 9 12 17 17 24 9 14
ควัน ฝุนละออง 3 6 22 25 31 44 16 26
น้าํเสีย 4 3 12 18 20 26 18 24
กลิ่นเหม็น 15 23 19 34 36 50 14 18
อื่นๆ 0 1 1 1 17 24 0 0

รวม 25 42 66 95 121 168 57 82

ที่มา: จากรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมลุมน้าํนานและลุมน้าํยมตอนลาง ป พ.ศ. 2547

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
จากสถิติขอรองทุกขหรือความถี่ของการชุมนุม
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การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมโดยใชมูลคาความเสียหายและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนตัวเงิน ทาํใหสามารถเปรียบเทียบและลาํดับความสาํคัญของ
ปญหาได โดยมูลคาของความเสียหายจะสะทอนถึงระดับความรุนแรงของปญหา นอกจากนี้ มูลคา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังสามารถนาํไปใชเปรียบเทียบกับความรุนแรงของผลกระทบอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมได  ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบอื่นๆ มักจะปรากฏอยูในรูปของมูลคาที่เปนตัวเงิน

ขัน้ตอนการจดัลาํดบัความสาํคญัของปญหาดวยมลูคาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม มดัีงน้ี

(1) แบงกลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) จัดทาํรายการประเด็นปญหาที่สาํคัญของแตละสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) พิจารณาขนาดของปญหาโดยการเปรียบเทียบระดับการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่เปนอยูในปจจุบันกับระดับศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน

(4) กาํหนดขนาดของความเสียหาย ในกรณีที่ระดับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเกินศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน

(5) คาํนวณมูลคาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(6) จัดลาํดับความสาํคัญของปญหาดวยมูลคาความเสียหาย

มูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มูลคาทรัพยากรธรรมชาติในรูปตัวเงินไดมีผูประเมินไวหลายชนิด เชน มูลคาทรัพยากรแร มูลคาไม 
หรือมูลคาทรัพยากรประมงทะเล เปนตน แตหากเปนมูลคาสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพอากาศ น้าํเสีย หรือ
อันตรายจากสารพิษ ยังไมมีการคาํนวณมูลคาที่เปนตัวเงินโดยตรง และหากตองทาํการคาํนวณมูลคาของ
ส่ิงแวดลอมดังกลาว มักตองมีการกําหนดหลักการการคาํนวณขึ้นมาเพื่อใหมูลคาสิ่งแวดลอมที่คาํนวณไดมี
สถานะหรือความหมายเหมือนกับมูลคาทางเศรษฐกิจของสินคาและบริการอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหมูลคาที่ไดจาก
การคาํนวณสามารถนาํมาเปรียบเทียบกันได และสามารถนาํมาจัดลาํดับความสาํคัญกอนหลังไดในที่สุด

โดยทั่วไปมูลคาทางเศรษฐกิจของสินคาและบริการตางๆ จะเกิดขึ้นจากการที่มนุษยใหความสาํคัญกับ
สรรพสิ่งในระดับที่แตกตางกัน เชน หากประชาชนใหความสาํคัญกับที่ดินบริเวณใกลแมน้าํมากกวาที่ดินใกล
ภูเขา ก็จะเกิดการเสนอซื้อเสนอขายขึ้นในระดับที่แตกตางกันระหวางที่ดินสองประเภทนี้ จนในที่สุดทาํให
ราคาทีด่นิใกลรมิแมน้าํมรีาคาสงูกวาทีด่นิใกลภเูขา และทายสดุทีด่นิบรเิวณใกลแมน้าํมมีลูคาสูงตามมา ดงัน้ัน
การคาํนวณมลูคาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมก็ใชหลกัการเดยีวกัน กลาวคอื มลูคาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมประเภทตางๆ เปนการเปรยีบเทยีบความสาํคญัทีม่นุษยใหกับทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
เหลานั้น เปรียบเทียบกับความสาํคัญที่เขาใหกับสินคาและบริการทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชน หากประชาชนเลือก
ที่จะเขาทาํงานในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงเพื่อแลกกับรายไดเดือนละ 10,000 บาท ยอมหมายความวา 
มลูคาความเสยีหายจากปญหามลพษิทางอากาศจะตองมมีลูคาไมสูงกวา 10,000 บาทตอเดอืนสาํหรบัคนๆ นัน้

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549)

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
ดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(1)  แบงกลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ออกเปน 2 กลุม รวม 12  สาขา
โดยแบงตามนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2540-2559 ดังนี้

กลุมที่ 1 ดานทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบดวย

- ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน - ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
- ทรัพยากรน้าํ - ทรัพยากรธรณีและแร
- ทรัพยากรพลังงาน - ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

กลุมที่ 2 ดานสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย

- มลพิษทางน้าํ - มลพิษทางอากาศ
- มลพิษจากขยะ - มลพิษจากเสียงและความสั่นสะเทือน
- มลพิษจากสารอันตราย - มลพิษจากของเสียอันตราย

(2) จัดทํารายการประเด็นปญหาที่สําคัญของแตละสาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ในขัน้ตอนนีใ้หศกึษา ทบทวน ขอมลู ความรู และทาํการแจกแจงปญหาสาํคญัในแตละดาน 
ดังเชน ปญหาดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา คือ การสูญเสียพื้นที่ปา ปญหาดาน
ทรัพยากรน้าํ คือ ภัยแลง น้าํทวม มลพิษทางน้าํ คือ การเจ็บปวยของประชาชนที่เกิดจาก
มลพิษทางน้าํ มลพิษจากขยะ คือ การมีปริมาณขยะที่เกินศักยภาพของระบบการกาํจัดของ
ภาครัฐ เปนตน

(3) พจิารณาขนาดของปญหาโดยการเปรยีบเทยีบระดบัการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เปนอยูในปจจุบันกับระดับศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการในปจจุบัน โดยไมทาํให
ความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของคนรุนอนาคตลดนอยลง  ระดับของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะคาํนึงถึงกลไกการทาํงานของ 3 สถาบัน คือ ภาคการผลิต ภาครัฐและ
ภาคประชาชน ซ่ึงกลไกของการทาํงานของทั้ง 3 สถาบัน จะเปนตัวกาํหนดระดับการใช
ทรัพยากรที่เหมาะสม

ในขั้นตอนนี้ ใหนาํหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและกลไกการทาํงานของสถาบันตางๆ ที่เก่ียว
ของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาเปนตัวกาํหนดหลักเกณฑ
การคาํนวณมูลคาความเสียหาย เพื่อใหมูลคาความเสียหายสะทอนระดับความรุนแรงของ
ปญหาที่แทจริงท่ีเปนภัยตอการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาวาการใชประโยชนจาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมประเภทใดอยูในระดบัทีเ่กนิศกัยภาพของการพฒันาทีย่ัง่ยนื

(ตอหนาถัดไป…ตัวอยางระดับของปญหาที่ยอมรับได…)
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ตัวอยางระดับของปญหาท่ียอมรับไดและขนาดของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

ประเด็นปญหา ระดับของปญหาที่ยอมรับได ขนาดของปญหา
เฉลี่ย 5 ป (2542-2546)

1. ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
- การสูญเสียธาตุอาหารจากการ
พังทลายของดิน (N-P-K)

0 0.75 ลานตน

- การสูญเสียรายไดจากดินเค็ม 0 5.19 ลานไร
- ความเสียหายจากภัยพิบัติดินถลม ไมเกิดเหตุการณดินถลม 1 คร้ัง

2. ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
- การสูญเสียประโยชนจากพื้นที่ปา 128.13 ลานไร 25.52 ลานไร

3. ทรัพยากรน้ํา
- ความเสียหายจากน้าํทวม ไมเกิดเหตุการณเสียหาย คาํนวณตามความถี่
- ความเสียหายจากน้าํแลง ไมเกิดเหตุการณเสียหาย คาํนวณตามความถี่
- ความเสียหายจากการใชนํ้าบาดาล
มากเกินศักยภาพ*

NA NA

4. ทรัพยากรธรณี
- ตนทุนการใชแร* NA NA
- ตนทุนสุขภาพและการสูญเสีย
รายไดจากการพัฒนาแร

ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ 704 ราย

5. ทรัพยากรพลังงาน
- ตนทุนการใชพลังงาน* NA NA

6. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- การสูญเสียจากการทาํประมง
เกินขนาดในอาวไทย

ปริมาณการจับสัตวนํ้าทะเลที่
maximum economic yield 0.88

ลานตัน/ป

0.30 ลานตันตอป

- การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลน 1.25 ลานไร 0
7. มลพิษทางน้ํา

- ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางนํ้า ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ 6 ลานราย
8. มลพิษทางอากาศ

- ตนทนุสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ 10.22 ลานราย
9. มลพิษทางเสียง

- ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางเสียง* ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ NA
10. มลพิษจากขยะ

- ความเสียหายจากมลพิษจากขยะ ความสามารถในการกาํจดั 4.8 ลานตนั 9.3 ลานตัน
11. มลพิษจากสารอันตราย

- ความเสยีหายจากอบุตัภิยัสารอนัตราย ไมเกิดเหตุการณ 25 คร้ัง
12. มลพิษจากของเสียอันตราย

- ความเสียหายจากมลพิษ
ของเสียอันตรายจากชุมชน

ไมมีระบบการจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน

0.37 ลานตัน

หมายเหตุ: * ประเด็นปญหาที่ไมสามารถคาํนวณไดในการศึกษาน้ี เน่ืองจากขอจาํกัดของขอมูล (NA)
ที่มา: ปรับปรุงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2549
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ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)

(4) กําหนดขนาดของความเสียหาย ในกรณีที่ระดับการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินศักยภาพของการพัฒนาที่ย่ังยืน

กาํหนดขนาดของความเสียหายเฉพาะกรณีที่ระดับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมเกนิศกัยภาพของการพฒันาทีย่ัง่ยนื  ทัง้นี ้ เพือ่ใหมลูคาความเสยีหายทีค่าํนวณ
ออกมานั้น สะทอนปญหาทีส่งัคมเผชญิทีแ่ทจรงิและไมเปนเพยีงมลูคาในรปูตนทนุของทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเทานั้น ในการประเมินมูลคาความเสียหายจะคาํนวณเฉพาะปญหา
ที่เกิดขึ้นเทานั้น ภายใตขอสมมติที่วา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่
เหมาะสมยอมมีตนทุนคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากรทั้งนั้น หรือสังคมที่ยั่งยืนยอมมี 
คาใชจายในการกาํจัดมลพิษตามรูปแบบของการจัดการที่ดี ในกรณีดังกลาวจะไมนาํตนทุนที่
เกิดขึ้นมารวมดวยเพราะตนทุนในลักษณะดังกลาวมิไดสะทอนปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ในการประเมินความเสียหายจะคาํนวณมูลคาในกรณีที่ :-

 มีการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือการทาํลายสิ่งแวดลอมในระดับที่นาํไปสู
ความไมสมดุลของระบบนิเวศ

 มีการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือการทาํลายสิ่งแวดลอมที่ขาดการวางแผน
หรือขาดมาตรการการควบคุมที่ดี และไมนาํไปสูสงัคมทีย่ัง่ยนื

 มกีารใชทรพัยากรธรรมชาตหิรอืการทาํลายสิง่แวดลอมโดยขาดจติสาํนกึตอธรรมชาติ

(5) คํานวณมูลคาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เนื่องจากความแตกตางของปญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมและผลกระทบทีเ่กดิขึน้
ทาํใหวิธีการคาํนวณมูลคาความเสียหายมีหลากหลายวิธี เชน คาํนวณมูลคาจากการสูญเสีย
รายได คาํนวณมูลคาจากการสูญเสียทรัพยสิน หรือ คาํนวณมูลคาจากตนทุนการทดแทน

 ใชวิธีการคาํนวณมูลคาจากการสูญเสียรายได ในกรณีที่เกิดผลกระทบตอสุขภาพ เชน
มลพิษอากาศ มลพิษทางน้าํ มลพิษจากกิจการเหมืองแร เปนตน โดยที่ปญหาสุขภาพ
ทาํใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบไมสามารถไปทาํงานได ทาํใหขาดรายได เนื่องจาก
ตองพักรักษาตัว

 ใชวิธีการคาํนวณมูลคาการสูญเสียทรัพยสิน สาํหรับผลกระทบของปญหาที่กอใหเกิด
การสูญเสียทรัพยสิน เชน ความสูญเสียจากดินถลม ภัยแลง น้าํทวม และอุบัติภัยจาก
สารอันตราย เปนตน

 ใชวิธีการคาํนวณมูลคาจากตนทุนการทดแทน สาํหรับปญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เชน การสูญเสียพื้นที่ปาไม เปนตน

(ตอหนาถัดไป…ขอ 6 จัดลาํดับความสาํคัญของปญหาดวยมูลคาความเสียหาย…)
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ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)

(6) จัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาความเสียหาย

เมื่อคาํนวณไดมูลคาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ 
ที่เปนตัวเงินแลว ก็จะสามารถนาํความรุนแรงของปญหาตางๆ มาเปรียบเทียบกันได และ
สามารถจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาที่ตองไดรับการแกไขกอนหลังได

มูลคาความเสียหายของกรณีท่ีระดับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกินศักยภาพของการจัดการที่ยั่งยืน

มูลคาความเสียหายตอปเฉลี่ย
จาก 5 ปสุดทาย (ลานบาท/ป)ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมรายสาขา
ลักษณะของความเสียหาย

รายสาขา รวม รอยละ

ทรัพยากรปาไม การสูญเสียประโยชนจากพื้นที่ปาบก 13,641 13,641 23.83
การสูญเสียธาตุอาหารจากการพังทลายของดิน 4,802
การสูญเสียรายไดจากดินเค็ม 2,518

ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน

ความเสียหายจากภัยพิบัติดินถลม 157

7,477 13.06

ความเสียหายจากน้าํทวม 6,444ทรัพยากรน้าํ
ความเสียหายจากน้าํแลง 588

7,032 12.28

ทรัพยากรทะเลและชายฝง ความเสียหายจากการทาํประมงเกินขนาด 6,321 6,321 11.04
มลพิษทางอากาศ ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 5,866 5,866 10.25
มลพิษจากของเสียอันตราย ตนทุนการกาํจัดของเสียอันตรายชุมชน 5,550 5,550 9.70
มลพิษจากขยะ ตนทุนการกาํจัดขยะ 4,797 4,797 8.38
มลพิษทางนํ้า ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางนํ้า 1,515 1,515 2.65
มลพิษจากสารอันตราย ความเสียหายจากอุบัติภัยสารอันตราย 374 374 0.65
ทรัพยากรธรณีและแร ตนทุนสุขภาพและการสูญเสียรายไดจากการพัฒนาแร 60 60 0.10

ความเสียหายจากกาซเรือนกระจก 1,680การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความเสียหายจากการใชสารทาํลายชั้นโอโซน 2,928

4,608 8.05

มูลคาความเสียหายรวม 57,241 57,241 100

หมายเหต:ุ (1) มูลคาความเสยีหายเปนคาเฉลีย่ 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2542–2546 คดิมูลคา ณ ราคาป พ.ศ. 2547
(2) เปนการประเมนิขัน้ต่าํ  เพราะขาดขอมูลทีจ่ะสามารถนาํมาประเมนิคาได

ที่มา: จากการคาํนวณโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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วิธีการจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาดวยตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  เปนการพิจารณาความ
สําคัญของปญหาจากคาของตัวชี้ วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งอาจเปนตัวชี้ วัดดานสถานภาพ (state 
indicators) หรอื ตัวชีวั้ดดานผลกระทบ (impact indicators) ทีแ่สดงใหเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณ
ของพ้ืนที่หรือจํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบ

ขั้นตอนการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม มีดังน้ี

(1) แบงกลุมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) แจกแจงประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ

(3) จากประเด็นปญหาดังกลาว จะตองพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือแสดงใหเห็นถึงแนวโนมความรุนแรง
ของปญหา  แตเน่ืองจากตัวชี้วัดอาจมีหนวยวัดไมเหมือนกันทาํใหไมสามารถเปรียบเทียบ
กันได  เชน การสูญเสียพื้นที่ปาไม (ไรตอป) ประชากรไดรับผลกระทบสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ (คน/ป) เปนตน  ดังน้ัน ตองมกีารเปรยีบเทยีบตวัชีวั้ดในแตละสาขากบัเปาหมาย
ที่ต้ังไว  และมีการกาํหนดเกณฑเปรียบเทียบเพื่อชวยในการเปรียบเทียบระหวางสาขา เชน
บรรลุเปาหมาย  เขาใกลเปาหมาย  หรือ ออกหางเปาหมาย  เปนตน

ตัวอยางตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม
เพื่อการติดตามนโยบายและแผนสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2540-2559

นโยบายปองกันและขจัดมลพิษ ชื่อตัวชี้วัด
ป พ.ศ.
2546

ป พ.ศ.
2547 เปาหมาย

ป 2550

ผลการ
เปรียบ
เทียบ

มลพิษทางน้ํา

คุณภาพน้าํแหลงนํ้าผิวดินที่มีสภาพ
เส่ือมโทรมจะตองมีคุณภาพดีขึ้น

-  รอยละของจาํนวนแหลงนํ้า
ที่มีคุณภาพดีและพอใช

63% 74% 100% เขาใกล

คุณภาพน้าํทะเลชายฝงท่ัวประเทศ
จะตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าทะเลชายฝง

-  รอยละของสถานีตรวจวัด
นํ้าทะเลที่อยูในเกณฑดี
มากและดี

68% 46% 100% ออกหาง

มลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล

-  ปริมาณการผลิตขยะตอ
คนตอวันในขตเมือง (กก.)

1.19 1.23 1.00 ออกหาง- ลดหรือควบคุมการผลิตมูลฝอยของ
ประชากรในอัตราไมเกิน 1.0 กิโลกรัม
ตอคนตอวันและใหมีการใชประโยชน
จากมูลฝอยในเขตกรุงเทพฯและชุมชน
ทั่วประเทศในอัตราไมนอยกวา รอยละ
15 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

-  รอยละของขยะชุมชน
ที่นํากลับมาใชใหมตอ
ขยะที่เกิดขึ้น

19% 22% 15% บรรลุ

ที่มา: ดัดแปลงจากสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2548

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมดวยตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
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การเลือกใชวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม

 ปญหาระดับประเทศ การจดัลาํดับความสาํคญัของปญหาสิง่แวดลอมในระดบัประเทศ
ควรเลอืกใชวิธกีารลาํดบัความสาํคญัโดยพจิารณาจากมลูคา
ความเสยีหายและความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  เพราะการคาํนวณมลูคาทีเ่ปนตัวเงนิจะทาํให
สามารถเปรียบเทียบและลาํดับความสาํคัญของปญหาได โดย
มูลคาความเสียหายจะสะทอนระดับความรุนแรงของปญหา

 ปญหารายสาขา วิธีการจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาสิ่งแวดลอมรายสาขา
ที่เหมาะสม คือ การจัดลําดับปญหาดวยตัวชี้วัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  หรือ การจัดลําดับดวยการสอบถามความ
คิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

 ปญหาระดับพ้ืนที่ การจดัลาํดับความสาํคญัของปญหาสิง่แวดลอมในระดบัพ้ืนที่
ควรใชขอมลูจากการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ที่
ขอมลูสถติขิอรองทกุข หรอื ขอมลูความถีข่องการชมุนมุของ
ภาคประชาชนตอปญหาทีเ่กดิขึน้  มาจัดลาํดับความสาํคญัของ
ปญหาสิง่แวดลอมในระดบัพ้ืนที ่ โดยตองใหความสาํคญักบัการ
มสีวนรวมของทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ
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การกาํหนดยทุธศาสตรการพฒันาจังหวัด  นอกจากจะขึน้อยูกบันโยบายในระดบัชาตแิละนโยบาย
ของผูนําในแตละจังหวัดแลว ยังขึ้นอยูกับลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรที่มีอยูในแตละพื้นที่ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพฒันาจังหวัด แตละจงัหวัดจะตองมกีารกาํหนดยทุธศาสตรการพฒันา รวมไปถงึ
แผนงานและโครงการตางๆ ทีส่อดคลองกบัยทุธศาสตร  อยางไรกต็าม ในการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร
การพัฒนาจงัหวัด จะกอใหเกดิผลกระทบตอเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอมในพืน้ที ่ ซึง่อาจเปนผลกระทบ
ทางบวกและ/หรอืผลกระทบทางลบ  เพ่ือเปนการปองกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ตอทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการประเมิน 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือการจัดเตรียมกลยุทธ มาตรการ โครงการและตัวชี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดใหสอดรับกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติดวย

การนาํเสนอเนื้อหาในบทนี้ จะแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก :-

สวนแรก นาํเสนอใหเห็นถึงแนวทางการประเมินผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจากยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดในแตละดาน

สวนทีส่อง เปนการนาํเสนอแนวทางการกาํหนดตวัชีวั้ดดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ทีส่อดรบักบัผลกระทบทีค่าดวาจะเกดิขึน้จากการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  และ

สวนสุดทาย เปนการยกตัวอยางแนวทางการจัดทาํโครงการและการกาํหนดตัวชี้วัดความสาํเร็จ
ของโครงการภายใตแผนปฏบิติัการเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ในระดับจังหวัด ที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับชาติ และสอดรับกับแผนยุทธศาศตรการพัฒนาจังหวัด

1.  แนวทางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่อาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาจแบง
พิจารณาเปน 4 ดาน ไดแก หน่ึง ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม  สอง ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเที่ยว  สาม ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร  และ สี่ ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยู สาํหรับ 
ตัวอยางผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดาน มีดังน้ี

5.6
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ยุทธศาสตร การดําเนินการ แนวทางการประเมินผลกระทบ

1. การพัฒนาอุตสาหกรรม - การสนับสนุนและสงเสริม
การผลติสนิคาอตุสาหกรรม

- การสงเสริมสินคา OTOP
(สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ)

ดานเศรษฐกจิและสงัคม
- รายไดจากสินคาอุตสาหกรรม
- การจางงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเกินกวาศักยภาพในการรองรับได

- มลพิษทางเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม
- น้าํเสียและอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
- โอกาสเกิดการปนเปอนของสารพิษในสิ่งแวดลอม
- ปริมาณของเสียอันตรายที่จะเกิดขึ้น
- เกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู
ในบริเวณที่มีการปนเปอนของสารพิษในสิ่งแวดลอม

2. การพัฒนาการทองเที่ยว - การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ซึ่งสวนใหญเนนการใช
ประโยชนพื้นที่มากกวา
การอนุรักษ

- การสงเสริมการทองเที่ยว
ในแหลงทองเทีย่วธรรมชาติ
โบราณสถาน และแหลง
ศิลปกรรม

- การสงเสริมการทองเที่ยว
ในชุมชนที่มีวัฒนธรรม
ของทองถิ่น

- การสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ

- การสงเสริมและสนับสนุน
กิจการในภาคบริการ เชน
รานอาหาร โรงแรม
เปนตน

ดานเศรษฐกจิและสงัคม
- รายไดเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว
- การจางงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- สาธารณูปโภคในทองถิ่นไดรับการพัฒนา
- ระบบการขนสงในทองถิ่นไดรับการพัฒนา
- เกิดแหลงเรียนรูในทองถิ่น
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากปริมาณ
นักทองเที่ยวที่มากเกินขีดความสามารถในการรองรับ
ไดของแหลงทองเที่ยว

- มีการใชสาธารณูปโภคในพื้นที่เพิ่มขึ้น เชน น้าํประปา ถนน
- ภาระขยะที่เพิ่มขึ้น
- ภาระน้าํเสียจากภาคบริการที่เพิ่มขึ้น
- น้าํเพื่อการอุปโภค บริโภค ไมเพียงพอ
- การรุกล้าํเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่แหลงทองเที่ยว
เชน มีการกอสรางที่พักอาศัยรุกล้าํพื้นที่ชายหาด  และ/
หรือพื้นที่อนุรักษ มีการตั้งรานคาในพื้นที่โบราณสถาน

- เกิดมลทัศน เน่ืองจากการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
โดยขาดการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม เชน
การกอสรางอาคารโดยไมคาํนึงถึงความเหมาะสม
ดานภูมิทัศนในแหลงโบราณสถาน เปนตน
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ยุทธศาสตร การดําเนินการ แนวทางการประเมินผลกระทบ

3. การพัฒนาการเกษตร - การสงเสริมและสนับสนุน
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจ

- สงเสริมการเกษตรอินทรีย
(Organic Farming) ซึง่เปน
ระบบการผลิตทางการ
เกษตรที่หลีกเลี่ยงการ
ใชสารเคมี แตจะใหความ
สําคัญกับการปรับปรุงและ
ฟนฟคูณุภาพทรพัยากรดนิ
และการใชวิธีการทาง
ธรรมชาตใินการเพิม่ผลผลติ

- การสงเสริมและสนับสนุน
การประมงทั้งน้าํจืดและ
น้าํเค็ม

- การสงเสริมและสนับสนุน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ
ชายฝงทะเล

ดานเศรษฐกจิและสงัคม

- การเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
- การเพิ่มขึ้นของรายไดจากภาคการเกษตร
- การจางงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การปลูกพืช
- CO2 จากการเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตรในที่โลง
- สารเคมีตกคางในผลผลิตทางการเกษตร
จากการใชสารเคมีในการปองกันและกาํจัดศัตรูพืช
และการใชปุยเคมี

- สารเคมีตกคางในดิน น้าํ และอากาศ
- ดินเสื่อมโทรม
- ปญหาดานสุขภาพของเกษตรกรผูใชสารเคมี
- ปญหาดานสุขภาพของผูบริโภคที่ไดรับสารเคมีตกคาง
จากการบริโภคสินคาเกษตร

- ระบบนิเวศเสื่อมโทรม
การปศุสัตว
- กลิ่นเหม็นจากฟารมปศุสัตว
- น้าํเสียจากฟารมปศุสัตว
- สารเคมีตกคางในอาหารจากสารเคมีที่ใชเรง
การเจริญเติบโตของสัตวเลี้ยง

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการประมง
- มลภาวะทางน้าํ จากการตกคางของอาหารที่ใช
ในการเลี้ยงสัตวน้าํ

- น้าํเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ
- เกิดความขัดแยงดานการใชพื้นที่และการชวงชิง
ทรัพยากรประมง

- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเส่ือมโทรม
- การจับสัตวน้าํเกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ
การเกษตรอินทรีย
- ความปลอดภัยตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค
- ลดการปนเปอนของสารเคมีในสิ่งแวดลอม
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ตัวอยางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (ตอ)

ยุทธศาสตร การดําเนินการ แนวทางการประเมินผลกระทบ

4. การพัฒนาเมืองนาอยู - การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่ ควบคูไป
กับการพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- การอนุรักษและสงวนที่ดิน
เพื่อเปนพื้นที่สีเขียว

- สงเสริมการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว

- การจัดระเบียบการเติบโต
ของชุมชน

- การจัดการสิ่งแวดลอม
ดานภูมิทัศน

เศรษฐกจิและสงัคม
- จํานวนชุมชนแออัดลดลง และประชาชนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ประชาชนในเขตเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ปญหาสังคมลดลง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะเพิ่มขึ้น
- ปญหามลพิษตางๆ ลดลง

เมื่อไดทาํการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแลว  ใหนําผลการประเมินที่ได
ไปเปนแนวทางในการจดัทาํกลยทุธ แผนงาน โครงการและตวัชีวั้ดดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ที่สอดคลองกัน เพ่ือบรรเทาผลกระทบหรือเสริมสมรรถนะของโครงการดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยจะ
ตองมีการจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาและความเรงดวนของการดาํเนินโครงการ  เชน  ในการประเมิน
ผละกระทบน้าํเสียจากอุตสาหกรรมอาจทาํใหเกิดแผนงานการอนุรักษนํ้า ซึ่งประกอบไปดวย โครงการ
เครือขายพิทักษแมนํ้า (จากน้าํเสียอุตสาหกรรม) และ โครงการนักสืบสายน้าํ (สาํหรับกลุมเปาหมายที่
เปนนักเรียน) เปนตน หรือในการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรการทองเท่ียว ซึ่งจะทาํใหเกิดภาระการ 
จัดการขยะที่เพ่ิมขึ้น  ทาํใหตองมีโครงการอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติ โดยรณรงคใหนักทองเที่ยวที่
เขาไปเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติชวยกันเก็บขยะออกจากอุทยานแหงชาติ

อยางไรกต็าม การจดัทาํโครงการและการกาํหนดตวัชีวั้ดผลสาํเรจ็ของโครงการดานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดน้ัน นอกจากการพิจารณาถึงผลการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดแลว  ผูที่เกี่ยวของยังตองใหความสาํคัญกับกรอบแนวคิด เปาหมาย กลยุทธและมาตรการ  
ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติดวย  ทั้งน้ี เพ่ือใหผลสาํเร็จของการดาํเนินโครงการเปนไป
โดยบรรลเุปาหมายของแผนปฏบิติัการเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมในระดบัจังหวัด  และตอบสนอง
ตอเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติดวย
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2. แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด

การกําหนดตัวชี้วัดมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม  สาํหรับการกาํหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมน้ัน เสนอ
ใหใชกรอบแนวคิด แรงกดดัน (Pressure)–สถานการณ (State)–การตอบสนอง (Response) หรือที่
เรยีกกนัโดยทัว่ไปวา กรอบแนวคดิ PSR เพราะเปนแนวคดิทีเ่หมาะสม แสดงใหเหน็ถงึการเปลีย่นแปลง
ที่คอนขางชัดเจน รวมทั้งบงบอกไดวาผูที่เก่ียวของในเรื่องดังกลาวคือใคร สามารถตอบสนองตอเปาหมาย
ที่วางไวอยางไร ซึ่งจะทาํใหผูใชประโยชนจากตัวชี้วัด PSR สามารถเขาใจถึงที่มาหรือสาเหตุของปญหา 
สถานการณหรือระดับความรุนแรงของปญหา และที่สาํคัญจะทาํใหสามารถประเมินผลสาํเร็จหรือความ 
ลมเหลวของแนวทางและมาตรการตางๆ ที่กาํหนดขึ้นเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหา

ตวัชีวั้ดตามกรอบแนวคดิ PSR จะแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี

(1) ตัวชี้วัดภาวะกดดัน (pressure indicator) เปนตัวชี้วัดที่ใชอธิบายกิจกรรมของมนุษยที่เปน
สาเหตุทาํใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน อัตรา
การขยายตัวของรายได อัตราการเกิดของประชากร แบบแผนการใชพลังงาน จะเห็นไดวา
ปจจัยตางๆ เหลาน้ีจะเปนสิ่งกดดันที่จะทาํใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

(2) ตัวชี้วัดสถานภาพ (state indicator)  หมายถึงตัวชี้วัดที่ใชอธิบายลักษณะทางกายภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากปจจัยกดดันตางๆ ไดแก
พ้ืนที่ปา คุณภาพน้าํ คุณภาพอากาศ  ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ เปนตน

(3) ตัวชี้วัดการตอบสนอง (response indicator) เปนตัวชี้วัดที่ใชวัดระดับการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตัวอยางเชน นโยบายหรือ
มาตรการตางๆ ที่นํามาใชในการลดปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมไมทางตรงกท็างออม อาท ิการกาํหนดราคาคานํ้า โครงการ
ปลกูปา  และนโยบายเหลาน้ีอาจสงผลใหภาวะกดดนัลดลงหรอืทาํใหสถานะของสิง่แวดลอมดขีึน้

ตัวช้ีวัด คืออะไร ?

 ขอมูลที่ “บอกใหรู  ชี้ใหเห็น วัดผล หรือยืนยัน”
 แสดงผลการดาํเนินการหรือผลสาํเร็จของงาน
 บอกใหรูวา เปาหมายที่กาํหนดไวสาํเร็จหรือไม
 ผลการดาํเนินงานหรือผลสาํเร็จในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
 วัดอะไร  วัดอยางไร  วัดเมื่อไร  ใครเปนคนวัด



5.6 แนวทางการประเมนิผลกระทบจากยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวดัและการกาํหนดตวัชีว้ดัดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
176

สําหรับตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
พิจารณาจากผลกระทบของการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  แสดงไวในตารางดังตอไปนี้

ตัวอยาง การกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด
พิจารณาจากผลกระทบจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ผลกระทบจากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ตัวอยางตัวชี้วัด
[S=ตัวชี้วัดสถานภาพ / P=ตัวชี้วัดกดดัน /

R=ตัวชี้วัดการตอบสนอง]
แหลงขอมูล

ทิศทางที่
พึงประสงค
ของตัวชี้วัด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

รายไดจากภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น

- อัตราการขยายตัวของรายได
จากภาคอุตสาหกรรม (S)

สํานักงานจังหวัด ↑

การจางงานเพิ่มขึ้น - อัตราการวางงานของประชากร
ในพื้นที่ (S)

สํานักงานสถิติ -
แหงชาติ

↓

การใชทรัพยากรธรรมชาติ
มากเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับ

- จํานวนความขัดแยงของประชาชนในการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ (P)

สํานักงานจังหวัด ↓

การเกิดปญหามลพิษ - รอยละของแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี (S) กรมควบคมุมลพษิ ↑

- จํานวนครั้งที่คาเฉลี่ยความเขมขนของฝุน
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน
ตอจาํนวนครั้งที่ตรวจวัด (S)

กรมควบคมุมลพษิ ↓

- จํานวนวันที่ระดับเสียงมีคาเกินมาตรฐาน
ตอจาํนวนวันที่ตรวจวัด (S)

กรมควบคมุมลพษิ ↓

- จํานวนอุบัติภัยที่เกิดจากสารอันตราย (S) อตุสาหกรรมจงัหวัด ↓

- จํานวนผูปวยที่ไดรับสารอันตราย/
สารพิษ (S)

สาธารณสขุในพืน้ที่ ↓

- จํานวนการรองเรียนของประชาชน
จากปญหาดานมลพิษ (P)

สํานักงานจังหวัด ↓

- จํานวนครั้งในการตรวจพบการลักลอบ
ทิ้งของเสียอันตราย (S)

กรมควบคมุมลพษิ ↓
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ตัวอยาง การกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด (ตอ)
ผลกระทบจากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ตัวอยางตัวชี้วัด
[S=ตัวชี้วัดสถานภาพ / P=ตัวชี้วัดกดดัน /

R=ตัวชี้วัดการตอบสนอง]
แหลงขอมูล

ทิศทางที่
พึงประสงค
ของตัวชี้วัด

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนนักทองเที่ยว (P)

การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย

↑

- อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ระยะเวลาพาํนักเฉลี่ยตอคน (P)

การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย

↑

การเพิ่มขึ้นของรายได
จากการทองเที่ยว

- อัตราการขยายตัวของรายได
จากการทองเที่ยว (S)

การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
สํานักงานจังหวัด

↑

ระบบการขนสงไดรับการพัฒนา - จํานวนระบบการขนสงไปยัง
แหลงทองเที่ยว (S)

สํานักงานจังหวัด ↑

- ปริมาณขยะในแหลงทองเที่ยวตอวัน (S) สํานักงานจังหวัด ↓
- จํานวนการรองเรียนของประชาชนและ
นักทองเที่ยวจากปญหาดานมลพิษ (P)

สํานักงานจังหวัด ↓

- ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาด
ทองเที่ยว (S)

กรมควบคมุมลพษิ ↑

ความเสื่อมโทรม
ของแหลงทองเที่ยว

- ปริมาณการเก็บขนและกาํจัดขยะ
จากแหลงทองเที่ยวตอวัน (R)

สํานักงานจังหวัด ↑

เกิดการใชประโยชนพื้นที่
ในแหลงทองเที่ยว

- จํานวนความขัดแยงจากการใชประโยชน
พื้นที่ในแหลงทองเที่ยว เชน ความขัดแยง
ในการตั้งรานคาในพื้นที่ที่หวงหามใน
บริเวณแหลงทองเที่ยว (P)

สํานักงานจังหวัด ↓

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

- จํานวนแหลงทองเที่ยวที่มีการจัดทาํ
แผนอนุรักษ คุมครองและฟนฟู (R)

สํานักงานจังหวัด
องคการบรหิาร -
สวนตาํบล

↑การอนุรักษและฟนฟู
แหลงทองเที่ยว

- จํานวนชุมชน/เครือขายที่มีสวนรวม
ในการอนุรักษพื้นฟูแหลงทองเที่ยว (R)

สํานักงานจังหวัด
องคการบรหิารสวน
ตาํบล

↑

- จํานวนศูนยขอมูลแหลงทองเที่ยว (R) สํานักงานจังหวัด ↑
- จํานวนผูใชบริการศูนยขอมูล
แหลงทองเที่ยว (R)

สํานักงานจังหวัด ↑

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ใหเปนแหลงเรียนรู

- จํานวนครั้งในการอบรมมัคคุเทศก
ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว (R)

สํานักงานจังหวัด ↑
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ตัวอยาง การกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด (ตอ)

ผลกระทบจากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ตัวอยางตัวชี้วัด
[S=ตัวชี้วัดสถานภาพ / P=ตัวชี้วัดกดดัน /

R=ตัวชี้วัดการตอบสนอง]
แหลงขอมูล

ทิศทางที่
พึงประสงค
ของตัวชี้วัด

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

การเพิ่มขึ้นของรายได
จากภาคเกษตรกรรม

- อัตราการขยายตัวของรายไดจาก
ภาคการเกษตร (S)

สํานักงานจังหวัด ↑

- จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการเผา
ในที่โลง (P)

สํานักงานจังหวัด ↓มลพิษจากการเผาในที่โลง

- จํานวนพื้นที่ทาํการเกษตรที่มีการเผา
ในที่โลง (P)

สํานักงานจังหวัด ↓

- รอยละของแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี (S) กรมควบคมุมลพษิ ↑

- จํานวนผูปวยจากสารอันตราย/
สารพิษจากภาคการเกษตร (S)

สาธารณสขุในพืน้ที่ ↓

สารเคมีตกคางในอาหาร
และสิ่งแวดลอม

- จํานวนขอรองเรียนของประชาชน
จากปญหามลพิษ (P)

สํานักงานจังหวัด ↓

กลิ่นเหม็นจากฟารมปศุสัตว - จํานวนการรองเรียนของประชาชนจาก
ปญหากลิ่นเหม็นและน้าํเสีย (P)

สํานักงานจังหวัด ↓

- อัตราการจับสัตวน้าํตอการลงแรงประมง
(Catch Per Unit Effort: CPUE)
ระดับจังหวัด (S)

กรมประมง ↑การจับสัตวน้าํมากเกินศักยภาพ
การผลิตของธรรมชาติ

- จํานวนความขัดแยงของประชาชน
เก่ียวกับทรัพยากรชายฝง (P)

สํานักงานจังหวัด ↓

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

- รอยละของพื้นที่การทาํฟารมเกษตร
อินทรียที่ไดมาตรฐาน (R)

กรมวิชาการเกษตร ↑ความปลอดภัยในคุณภาพ
อาหารและสิ่งแวดลอมจาก
การเกษตรอินทรีย

- จํานวนฟารมภายในจังหวัดที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน GAP (R)

กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว
กรมประมง

↑
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ตัวอยาง การกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด (ตอ)
ผลกระทบจากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ตัวอยางตัวชี้วัด
[S=ตัวชี้วัดสถานภาพ / P=ตัวชี้วัดกดดัน /

R=ตัวชี้วัดการตอบสนอง]
แหลงขอมูล

ทิศทางที่
พึงประสงค
ของตัวชี้วัด

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยู
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว - สัดสวนพื้นที่สวนสาธารณะตอจาํนวน

ประชากรเมือง (S)
(มาตรฐานพื้นที่สาธารณะตอประชากร
ของสาํนักมาตรฐาน กรมโยธาธิการ
และผังเมือง คือ 2.88 ตารางเมตร/คน)

สํานักงานจังหวัด
เทศบาล

↑

- รอยละของชุมชนที่ผานเกณฑ
เมืองนาอยูเชิดชูคุณธรรม (R)

กรมสงเสริมการ-
ปกครองสวนทองถิน่

↑

- จํานวนชุมชนแออัด (S) สํานักงานจังหวัด
เทศบาล

↓

- จํานวนชุมชนแออัดที่ไดรับการจัดการ
สุขาภิบาลอยางถูกตอง (R)

สํานักงานจังหวัด
เทศบาล

↑

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

- จํานวนของเครือขาย/ชุมชน ที่ทาํงาน
ดานสิ่งแวดลอมชุมชน (R)

สํานักงานจังหวัด
เทศบาล

↑

- ปริมาณการผลิตขยะชุมชนตอวัน (S) สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหาร-
สวนตาํบล

↓

- รอยละของแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี (S) กรมควบคมุมลพษิ ↑

- จํานวนครั้งที่คาเฉลี่ยความเขมขนของฝุน
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  เกินมาตรฐาน
ตอจาํนวนครั้งที่ตรวจวัด (S)

กรมควบคมุมลพษิ ↓

- จํานวนวันที่ระดับเสียงมีคาเกินมาตรฐาน
ตอจาํนวนวันที่ตรวจวัด (S)

กรมควบคมุมลพษิ ↓

- รอยละของปริมาณขยะชุมชนที่สามารถ
กําจัดไดในแตละวัน (R)

สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหาร-
สวนตาํบล

↑

- รอยละของปริมาณขยะชุมชนที่มี
การนาํกลับมาใชประโยชน (R)

สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหาร-
สวนตาํบล

↑

การลดปญหามลพิษ

- รอยละของปริมาณของเสียอันตรายชุมชน
ที่ไดรับการจัดการอยางถูกตอง (R)

สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหาร-
สวนตาํบล

↑
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ในการกาํหนดตัวชี้วัดผลสาํเร็จของการดาํเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จะตองพิจารณาตามความตองการของผูใชเปนหลักและเปนตัวชี้วัดที่ผูปฏิบัติสามารถเขาใจไดงาย และ
หากเปนโครงการที่ตองทาํงานรวมกับชุมชน ตัวชี้วัดที่เลือกใชตองเปนตัวชี้วัดที่ชาวบานเขาใจและสามารถ
จัดเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดไดเอง ตัวอยางเชน “ตัวชี้วัดจํานวนชนิดและปริมาณของปาที่หาไดจาก
ปาชมุชน” (เชน รงัมดแดงในปาเตง็รงั ไมไผ ในปาเบญจพรรณ เหด็/ สมนุไพร/ พืชตระกลูหวั ในปาดิบแลง
เปนตน) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของปา หรือ “ตัวชี้วัดจํานวนและชนิดของสัตว
ปาและสัตวนํ้า” (เชน จํานวนปูแสมหรือปูดําที่จับไดตอชั่วโมงลงแรง  จํานวนหอยที่เกาะตามตนไมในกรณี
ปาชายเลน เปนตน)  โดยในการดาํเนินงานเพื่อตอบสนองตอตัวชี้วัด ผูปฏิบัติจะตองมีการวางแผนการได
มาซึ่งขอมูลเพ่ือการประเมินผลตัวชี้วัดไวต้ังแตเริ่มดําเนินโครงการ  เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวน นาเชื่อถือ 
เพียงพอและทันสมัย  ซึ่งจะทาํใหการประเมินผลตามตัวชี้วัดสามารถนาํไปใชงานไดจริง

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเปนตัวชี้วัดในระดับพ้ืนที่  ดังน้ัน ขอมูลที่จะนาํมาใชในการประมวลผล 
ตัวชี้วัด ควรเลือกใชขอมูลในระดับพ้ืนที่ที่มีความทันสมัย  เพราะการใชขอมูลระดับประเทศจะทาํใหเห็น
เพียงคาเฉลี่ยของปญหาที่เกิดขึ้นเทาน้ัน

หลักเกณฑในการคัดเลือกตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัดตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและสภาพปญหาในปจจุบัน

 ตัวชี้วัดตองมีความสอดคลองกับกลุมผูใชตัวชี้วัด ทั้งในสวนของจาํนวนตัวชี้วัด
และระดับความยากงาย เพื่อปองกันความเขาใจผิดในการนาํตัวชี้วัดไปใช

 ตัวชี้วัดตองสรางจากขอมูลที่มีความนาเชื่อถือและสะดวกในการเก็บรวบรวม
โดยในการรวบรวมขอมูลสาํหรับตัวชี้วัด ควรตองใชวิธีการและหนวยวัด
ในการจัดเก็บเดียวกันอยางตอเนื่อง

 ในการคัดเลือกตัวชี้วัดจะตองมีการพิจารณาถึงตนทุนและความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูลดวย เนื่องจากขอมูลบางดานตองใชตนทุน เวลา
และขั้นตอนในการเก็บรวบรวมคอนขางมาก

 ตัวชี้วัดตองมีความครอบคลุมในพื้นที่และระยะเวลาที่เหมาะสม
เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไมปรากฏขึ้นเฉพาะพื้นที่และอาจไมเกิดขึ้นทันที
ภายหลังจากที่มีการดาํเนินกิจกรรม

“Not everything that is important can be measured….

Not everything that can be measured is important.”

Albert Einstein



5.6. แนวทางการประเมนิผลกระทบจากยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวดัและการกาํหนดตวัชีว้ดัดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
181

3. ตัวอยางแนวทางการจัดทําโครงการและการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

เน้ือหาในสวนนี้ จะเปนการนาํเสนอตัวอยางแนวคิดและความเชื่อมโยงของการจัดทาํโครงการ 
การกาํหนดเปาหมาย และการกาํหนดตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด ใหสอดรับกับผลกระทบทีเ่กดิจากการดาํเนินงานตามยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวัด และเปนไปใน
ทศิทางเดยีวกบัเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ ดังน้ี

ผลกระทบที่เกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด : 

ภาระในการจัดการขยะที่เพ่ิมขึ้น

กลยุทธ มาตรการ และเปาหมายของแผนฯ ระดับชาติ
ที่สอดคลองกับปญหาการจัดการขยะที่เพ่ิมขึ้นในระดับจังหวัด

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มาตรการ สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

เปาหมาย มีการนาํขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชน
ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในประเทศ

แผนงาน :-

การจัดการขยะโดยการสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะและมีการนาํกลับไปใช

วัตถุประสงค :-

เพ่ือใหมีเกิดการจัดการขยะอยางมีสวนรวม

โครงการ :-

- โครงการธนาคารขยะ

ตัวอยางการจัดทําแผนงาน โครงการ  การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับจังหวัด
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กิจกรรม

- รณรงคใหมีการคัดแยกขยะในโรงเรียน/ ชุมชุน

- การรับซื้อขยะ

- ใหความรูแกนักเรียน/ชุมชน เกี่ยวกับประเภทของขยะและการนาํกลับมาใชประโยชน

แหลงเงินงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ

- เทศบาล

- องคการบริหารสวนตาํบล

- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

- กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หลักการการกําหนดเปาหมายระดับจังหวัด/พ้ืนที่ :-

แนวทางในการกาํหนดเปาหมายการดาํเนินโครงการในระดับจังหวัด/พ้ืนที่  สามารถทาํไดดังน้ี

(1) ทําการพิจารณาเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติที่เกี่ยวกับการ 
จัดการขยะ เพ่ือนํามาใชเปนกรอบในการกาํหนดเปาหมายในระดับจังหวัด/พ้ืนที่  ดังน้ี

เปาหมายของแผนฯ ระดับชาติ: การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัดตามเปาหมาย : มีการนาํขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชน
ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในประเทศ

(2) พิจารณาขอมูลปฐาน (Baseline data) ของจังหวัด/พ้ืนที่ วามีการนาํขยะมูลฝอยชุมชนกลับ
มาใชประโยชนปริมาณเทาไร เชน ในป พ.ศ. 2549 (ซึ่งเปนปฐาน) จังหวัดพิจิตรมีอัตรา
การนาํขยะกลับมาใชประโยชนเทากับ รอยละ 18 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด จังหวัด
นาน มีการนาํขยะกลับมาใชประโยชน รอยละ 15 และ จังหวัดพิษณุโลก มีการนาํขยะกลับ
มาใชประโยชน รอยละ 35 เปนตน
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(3) กาํหนดเปาหมายระดับจังหวัด/พ้ืนที่ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ดังเชน สถานการณ
ปจจุบัน  ประสิทธิภาพของเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการ เปนตน โดยในการกาํหนด
เปาหมายในระดับจังหวัดน้ี ควรใหผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกาํหนด
เปาหมายรวมกนั ซึง่ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคชมุชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในจังหวัด และ สถาบันการศึกษาในจังหวัด  อยางไรก็ตาม การ
กาํหนดเปาหมายในระดบัจังหวัดไมจําเปนตองกาํหนดใหเทากบัเปาหมายของแผนฯ ระดบัชาติ
เน่ืองจากแตละพื้นที่อาจมีขอจํากัดในการบริหารจัดการที่แตกตางกันออกไป  ดังน้ัน ในบาง
พ้ืนที่อาจกาํหนดเปาหมายที่สูงกวา ตํ่ากวา หรือเทากับเปาหมายของแผนฯ ในระดับชาติ  
ก็สามารถทาํได ดังเชน:-

(ก) กาํหนดเปาหมายโดยการใชอตัราการเพิม่ตอปเทากนัทกุป ตัวอยางเชน จังหวัดพิจิตร 
กาํหนดเปาหมายใหมกีารนาํขยะกลบัมาใชประโยชนในอตัราเพิม่ขึน้ รอยละ 10.75 
ตอป คดิจากขอมลูปฐาน เพ่ือใหผลการดาํเนินโครงการในปสิน้สดุแผนปฏบิติัการฯ ใน
ระดับจังหวัด (ในป พ.ศ. 2554)  บรรลเุปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติ

(ข) กาํหนดเปาหมายจากการประชุมอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน จังหวัดนาน จากการพิจารณา
รวมกันแลว มีความเห็นรวมกันวา ภายใตสถานการณปจจุบันของจังหวัดนาน  
เปาหมายที่เปนไปไดในปสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด คือ รอยละ 25

(ค) กรณีที่จังหวัดมีอัตราการนาํขยะกลับมาใชใหมสูงกวาเปาหมายระดับชาติแลว แต
เมื่อพิจารณาศักยภาพของจังหวัดแลว จังหวัดยังสามารถเพิ่มอัตราการนาํขยะกลับ
มาใชใหมไดอีก  ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2549 จังหวัดพิษณุโลก มีอัตราการนาํขยะ
กลับมาใชใหม รอยละ 35 ซึ่งสูงกวาเปาหมายระดับชาติ แตทางจังหวัดคิดวายัง
สามารถเพิ่มอัตราการนาํขยะกลับมาใชใหมไดอีก เน่ืองจากมีเครื่องมือ/กลไกตางๆ 
ในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงไดกาํหนดเปาหมายที่สูงกวา
เปาหมายของแผนฯ ระดับชาติ
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ตัวอยางการตั้งเปาหมายในระดับจังหวัดในการนําขยะกลับมาใชใหมในชวงเวลาของแผนฯ

เปาหมายในแตละป
ระดับของการดําเนินการ

ขอมูล
ปฐาน

(ป 2549)
2550 2551 2552 2553 2554

ระดับชาติ 30

จังหวัดพิจิตร (ก) 18 20 22 24 27 30

จังหวัดนาน (ข) 15 17 19 21 23 25

จังหวัดพิษณุโลก (ค) 35 38 40 43 45 45

หมายเหตุ: ตัวเลขเปาหมายของแตละจังหวัดที่นาํเสนอในตารางเปนตัวเลขที่สมมุติขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวิธีการ
กาํหนดเปาหมายในระดับจังหวัดที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายในระดับชาติ

จะเห็นไดวา การบรรลุเปาหมายของแผนฯ ระดับชาติน้ัน จะขึ้นอยูกับผลงานของหนวยงานที่ 
เกี่ยวของทั้งหมด ในทุกระดับ  ไดแก  หนวยงานระดับสวนกลาง  หนวยงานระดับภาค  หนวยงานระดับ
จังหวัด  หนวยงานระดับทองถิ่น ซึ่งรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชนดวย  โดยในบางจังหวัด/พ้ืนที่
อาจจะดาํเนินการไดตามเปาหมายหรือเกินกวาเปาหมายในระดับชาติ แตในบางจังหวัด/พ้ืนที่ก็ทาํไดไมถึง
เปาหมายระดับชาติที่กาํหนดไว  อยางไรก็ตาม การกาํหนดเปาหมายในระดับจังหวัด/พ้ืนที่ หากไดมีการ
พิจารณาถึงเปาหมายระดับชาติแลว  ก็จะทาํใหการดาํเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมโดยภาพรวมของทั้งประเทศ เปนไปอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกัน  และเปนไปเพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนฯ ในระดับชาติที่กาํหนดไว
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โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในระดบัจังหวัด 
จะสามารถนาํไปสูการปฏบิติัไดหรอืไมขึน้อยูกบัการไดรบังบประมาณเพือ่การดาํเนินโครงการ  โดยแหลง
เงินงบประมาณที่องคกรในระดับจังหวัดสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการได  มดัีงน้ี

(1) งบประมาณแผนดิน

 งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

 งบประมาณจากหนวยงานราชการสวนกลางที่เกี่ยวของ

 งบประมาณรูปแบบอื่นๆ ที่รัฐบาลจัดสรรให

(2) กองทุนสิ่งแวดลอม

(3) รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดจากการจัดเก็บ

 งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 เงินกูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(4) เงินอุดหนุนจากแหลงอื่นๆ เชน องคกรตางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และ/หรือ 
มูลนิธิตางๆ

สาํหรบัขัน้ตอนการดาํเนินการเพ่ือขอรบัเงนิงบประมาณสนบัสนนุการดาํเนินโครงการดานทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จากแหลงเงินงบประมาณในแตละแหลง มีรายละเอียดดังน้ี

5.7
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1.  งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ หรืองบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Area-based Budget) งบประมาณสวนนี้หนวยปฏิบัติตอง
เสนอโครงการไปที่สาํนักงานจังหวัด โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพ

ขั้นตอนการขอการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
(1) จังหวัดจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมกระดาษทําการเพื่อเตรียมจัดทําคําขอ

งบประมาณจงัหวัดแบบบรูณาการสงสาํนักงานปลดักระทวงมหาดไทย ภายในเดอืนกมุภาพนัธ
ของทุกป

(2) สํานักงานปลัดกระทวงมหาดไทยจัดสงรายละเอียดโครงการใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการประจาํ
พ้ืนที่เขตตรวจราชการพิจารณากลั่นกรองกอนนาํเสนอรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจาํ
สาํนักนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคมของทุกป

(3) จังหวัดบนัทกึขอมลูของโครงการทีผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองฯ แลว ในระบบ
e-Budgeting ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกป

(4) กระทรวงมหาดไทยสงคาํของบประมาณทีผ่านการพจิารณาตามขอ (2) ใหสาํนักงบประมาณ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป

จังหวัด

สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัด
สํานักนายกฯ

คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ สํานักงบประมาณ

สงกระดาษทาํการ
ภายใน 23 กุมภาพันธ

คาํของบประมาณ
ภายใน 20 มีนาคม

 e-Budgeting
ภายใน 15 มีนาคม

พิจารณากลั่นกรอง
ภายใน 15 มีนาคม

ที่มา: สาํนักงบประมาณ 2549

ขั้นตอนการจัดทําคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
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การจัดเตรียมคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

ในการจัดทาํคาํของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ หนวยปฏิบัติจะตองจัดทาํรายละเอียดของ
โครงการตามรูปแบบ “กระดาษทําการเพื่อจัดทําคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ จําแนกราย
โครงการ” ของสาํนักงบประมาณ ซึ่งจะตองใหรายละเอียดขอมูลดานตางๆ ดังน้ี

คําช้ีแจงกระดาษทําการ
เพื่อเตรียมจัดทําคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการประจําป

ประเด็น สิ่งที่ตองระบุ
กลุมจังหวัด ใหระบุช่ือกลุมจังหวัดที่จังหวัดผูเสนอโครงการสังกัด

จังหวัด ใหระบุช่ือจังหวัดผูเสนอโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ ใหระบุสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ

ช่ือโครงการ ใหระบุช่ือโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ประเภทโครงการ ใหระบุวาเปนโครงการกลุมจังหวัดหรือโครงการจังหวัด

ลาํดับความสาํคัญของโครงการ ใหระบุลาํดับที่ตามความสาํคัญของโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบระดับพื้นที่ ใหระบุหนวยงานที่ดาํเนินโครงการในระดับพื้นที่

เกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

 เปนโครงการที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรจังหวัด และแผนบริหารราชการแผนดิน

 มีความพรอมสูงสามารถดาํเนินการไดทันที

 ไมผูกพันงบประมาณในลักษณะผูกพันสัญญาขามป

 ไมซ้าํซอนกับโครงการของสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 สามารถระบุกลุมเปาหมายผูรับประโยชนไดชัดเจน

 มีความจาํเปนเรงดวนและสงผลกระทบตอประชาชน

 เปนโครงการตอเนือ่งหรอืเสรมิตอจากโครงการทีไ่ดรบังบประมาณแลว
ใหมคีวามสมบรูณมากขึน้



5.7  แหลงเงินงบประมาณเพือ่การดาํเนินโครงการดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
190

ประเด็น สิ่งที่ตองระบุ
สวนที่ 1  ความสอดคลอง/เชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด
             เปาประสงค กลยุทธของจังหวัดและผลผลิตของหนวยงาน
1. ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน (เลขรหัสอางอิง)
ใหระบุความสอดคลองของโครงการที่เสนอกับประเด็นยุทธศาสตร
ของแผนการบริหารราชการแผนดิน (ระบุเพียง 1 เลขรหัสอางอิง
ตอ 1 โครงการ)

 2. ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ใหระบุวาโครงการที่เสนอสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใด
ของกลุมจังหวัด

 3. ยุทธศาสตรจังหวัด ใหระบุวาโครงการที่เสนอสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใด
ของจังหวัด

 4. เปาประสงคของจังหวัด ใหระบุวาโครงการที่เสนอเชื่อมโยงกับเปาประสงคใดของจังหวัด
 5. กลยุทธของจังหวัด ใหระบุวาโครงการที่เสนอเชื่อมโยงกับกลยุทธใดของจังหวัด
 6. ความสอดคลองกับผลผลิต/

โครงการของหนวยงาน
ใหระบุวาโครงการที่เสนอสอดคลองกับผลผลิต/โครงการใด
ของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สวนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
 1.หลักการและเหตุผล ใหแสดงถึงที่มา สภาพปญหา และเหตุผลความจาํเปน

ที่ตองดาํเนินโครงการ
 2. วัตถุประสงคของโครงการ ใหระบุวัตถุประสงคของการดาํเนินโครงการ
 3. กลุมเปาหมายที่ไดรับผลประโยชน ใหระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการ

พรอมจาํนวนและหนวยนับ
4. ตัวช้ีวัดความสาํเร็จของโครงการ ใหระบุตัวบงช้ีสภาพความสาํเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
5. สถานะโครงการ ใหระบุตามหัวขอที่กําหนด
6. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ ใหระบุชวงระยะเวลาที่ใชในการดาํเนินโครงการ
7. วงเงินของโครงการ ใหระบุวงเงินทั้งส้ินที่ใชในการดาํเนินโครงการ

โดยจาํแนกตามแหลงที่มาของงบประมาณ
8. รายละเอียดคาํของบประมาณประจาํป

จําแนกตามงบรายจาย
ใหแสดงรายละเอียดคาใชจาย โดยจาํแนกตามงบรายจาย

สวนที่ 3  ความพรอมของโครงการ
1. ความพรอมของโครงการ ใหระบุตามหัวขอที่กําหนด
2. ความพรอมของการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอม ใหระบุตามหัวขอที่กําหนด
3. ความพรอมของพื้นที่ดาํเนินการ ใหระบุตามหัวขอที่กําหนด
4. ความพรอมของแบบ ใหระบุตามหัวขอที่กําหนด
5. ความพรอมของบคุลากร เครือ่งมอืและเทคนคิ ใหระบุตามหัวขอที่กําหนด
สวนที่ 4  วิธีดําเนินการ แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
1. วิธีดาํเนินการ ใหระบุตามหัวขอที่กําหนด
2. แผนการดาํเนินงาน ใหระบุกิจกรรม หนวยนับและแผนการดาํเนินงานเปนรายไตรมาส
3. แผนการใชจายงบประมาณ ใหระบุกิจกรรม หนวยนับและแผนการใชจายงบประมาณ

เปนรายไตรมาส
ผูรับผิดชอบโครงการ ใหระบุช่ือหัวหนาหนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

ในการดาํเนนิโครงการ พรอมตาํแหนง สถานทีต่ดิตอ และเบอรโทรศพัท
ที่มา: ขอมูลจากสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2548
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2.  งบประมาณจากหนวยงานราชการสวนกลาง

การปฏริปูระบบราชการไทยทีดํ่าเนินการมาอยางตอเน่ืองไดมเีจตนารมณทีต่องการใหสวนราชการตางๆ 
ปรับปรุงระบบบริหารราชการใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและใหการบริการแก
ประชาชนไดอยางมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยสวนราชการตองทาํการบรหิารตามแนวทางการบรหิารราชการ
แนวใหม ที่ตองกาํหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติ
งานในแตละระดับไดอยางชัดเจน

ในสวนของวธิกีารจดัสรรงบประมาณ นับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เปนตนมา รฐับาลไดใช
นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของรฐับาลเปนเครือ่งมอืในการแกปญหาเรงดวน
ของชาต ิ โดยสนับสนนุใหหวัหนาสวนราชการในแตละระดบัต้ังแตระดบักระทรวง (รฐัมนตร ี ปลดักระทรวง 
อธบิดีกรมตางๆ) ไปจนถงึ หวัหนาสวนราชการในภูมิภาค (ผูวาราชการจังหวัด) มีบทบาทในการตัดสินใจ
และรับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โดยจะตองพิจารณาเปาหมายยุทธศาสตร 
ระดับชาติ ยุทธศาสตรของสวนราชการ รวมทั้ง เปาหมายการใหบริการ และกลยุทธตามพันธกิจของ 
หนวยงานเปนสาํคัญ  ทั้งน้ี เพ่ือใหการบริหารการใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
แทจริง

การจัดสรรงบประมาณวิธีน้ี แสดงใหเห็นถึงทิศทางการจัดสรรงบประมาณที่มีความชัดเจนมากขึ้น
เปนลาํดับ โดยทศิทางการของบประมาณรายจายของหนวยงานตางๆ จะตองสอดคลองกบันโยบายเรงดวน
และนโยบายที่สาํคัญของรัฐ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภาวะการณทางเศรษฐกิจ และ
สังคม  ตลอดจนสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

ดังน้ัน การของบประมาณเพื่อดําเนินโครงการดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่นผานหนวยงานราชการ
สวนกลางทีเ่กีย่วของ ซึง่ไดแก หนวยงานตางๆ ภายใตกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม   รวมทั้ง 
กระทรวงอื่นๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน ก็เปนอีกหน่ึงชองทางทีท่องถิน่สามารถเสนอโครงการเพือ่ขอ
สนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินโครงการได

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการสวนกลาง

(1) ศึกษาภารกิจและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากแผน
ปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจาํปของหนวยงานที่เกี่ยวของ (ภายใต
ประเด็นยทุธศาสตรที ่ 4 วาดวยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม)  หรอื
ตรวจสอบภารกิจของหนวยงานราชการสวนกลางที่เกี่ยวของจากหนวยงานที่สังกัดราชการ
บรหิารสวนกลางทีไ่ปต้ังสาํนักงานอยูในจงัหวัด หรอืเปนหนวยงานราชการบรหิารสวนภมูภิาค
ในจงัหวัดน้ัน เชน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด เปนตน
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(2) พิจารณาสถานการณปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นวาเกีย่วของ
กับภารกิจ แผนงานหรือโครงการของหนวยงานใด ทั้งน้ีเพ่ือเพิ่มโอกาสและชองทางของการ
ทาํงานรวมกันระหวางทองถิ่นและราชการสวนกลางในการจัดการกับปญหา ตัวอยางเชน

 การรณรงคการจัดการขยะครัวเรือนและโรงเรียนเพ่ือลดขยะชุมชน เปนกิจกรรมที่
กรมสงเสริมคณุภาพสิง่แวดลอม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมใหการ
สนับสนุนงบประมาณ

 โครงการปาชมุชน สนับสนุนโดยกรมปาไม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 การรณรงคการใชสารอนิทรยีทดแทนสารเคมทีางการเกษตร สนับสนนุโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

(3) ทาํการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แลวผนวกแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เขาไวในแผนยุทธศาสตรจังหวัด และ
จัดสงใหหนวยงานราชการสวนกลางรับไวพิจารณาประกอบการจัดทําคําของบประมาณ
ประจาํป

(4) จัดทาํเอกสารโครงการโดยเรยีงลาํดับความสาํคญั และสงไปขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ
ประจาํปจากราชการสวนกลางที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ี ควรสงถึงหนวยงานเจาของงบประมาณ
ราวเดือนพฤศจิกายนของปงบประมาณปจจุบัน หรือชาที่สุดควรจะกอนหรือระหวางการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตรของหนวยงานทีก่าํหนดไวในปฏทินิงบประมาณ เน่ืองจากการจดัทาํ
งบประมาณของสวนราชการจะตองดาํเนินการลวงหนาประมาณ 1 ป กอนปงบประมาณ
เพ่ือใหสวนราชการนัน้ๆ สามารถบรรจโุครงการผานระบบ e – Budgeting ใหแลวเสรจ็ทนัเวลา
ทัง้น้ี

 ลักษณะของโครงการตองเปนภารกิจของราชการสวนกลางตามกฎหมาย

 โครงการตองไมเปนภารกิจถายโอนตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนวยงานตางๆ
ไดทาํการถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว

 โครงการตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
(กบจ.) แลว
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สาํนักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจเกี่ยวกับการดาํเนินงานสงเสริมเยาวชน ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน 
ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการรวมกลุม และพัฒนา
ความเขมแขง็ขององคกรและชมุชน จดทะเบยีนองคการเอกชนดานการคุมครองสิง่แวดลอมและการอนรุกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน อาสาสมัครสิ่งแวดลอมและ
เยาวชน สงเสริมสิทธิและหนาที่ชุมชน รวมทั้งขอบังคับทางกฏหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมระดับชุมชน และใหการสนับสนุน 
กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการของเครือขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมเครือขาย

การดําเนินงานในทองถิ่นที่มีการใชงบประมาณของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีดังน้ี

(1) เงินอุดหนุนสาํหรับการดาํเนินงานเครือขายเยาวชน สนับสนุนงบประมาณแกสถาบัน
อุดมศึกษาในการดาํเนินการ

(2) เงินอุดหนุนสาํหรับกิจกรรมวันสาํคัญทางสิ่งแวดลอม การดาํเนินงานในพื้นที่ของกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

(3) เงินอุดหนุนสาํหรับกิจกรรมรณรงคการจัดการขยะครัวเรือนและโรงเรียนเพ่ือลดขยะชุมชน
การดาํเนินงานในพื้นที่ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

สาํนักจัดการปาชุมชน กรมปาไม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีการ
สนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมการจัดการปาชุมชน ซึ่งเปนงบประมาณรายจายประจาํปของกรม 
ปาไมที่มีการดาํเนินงานในจังหวัด  สาํหรับขั้นตอนการดาํเนินงานจัดต้ังปาชุมชน มีดังน้ี

(1) เจาหนาที่ปาไมประเมินศักยภาพและกาํหนดหมูบานเปาหมาย ทาํการประเมินศักยภาพ
ของหมูบานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากการรวมตัวกันของชุมชน ลักษณะของที่
ดินและขนาดพื้นที่ที่จะทาํเปนปาชุมชน

(2) เจาหนาทีป่าไมประชาสมัพันธในหมูบาน เจาหนาทีป่าไมทาํความเขาใจกบัประชาชนเกีย่วกบั
การจัดทาํโครงการปาชุมชน

(3) ชุมชนจัดทาํหนังสือรองขอเพ่ือจัดทาํโครงการ ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป เกินกึ่งหน่ึง
ในชุมชน หรือ 50 คนขึ้นไป รวมลงชื่อใน “หนังสือรองขอจัดทาํโครงการปาชุมชน” ยื่นตอ
กาํนันหรือผูใหญบาน

(4) กาํนันหรือผูใหญบานทาํคาํขออนุญาตจัดทาํโครงการ กาํนันหรือผูใหญบานจัดทาํคาํขอจัด
ทาํโครงการปาชุมชน ซึ่งจะมีรายละเอียดตางๆ รวมถึงงบประมาณในการดาํเนินงานยื่นตอ
นายอาํเภอหรือปลัดอาํเภอของทองที่น้ัน

ตัวอยางของหนวยงานราชการสวนกลางที่มีภารกิจ แผนงาน โครงการในระดับจังหวัด

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม
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(5) อาํเภอรับเอกสาร นายอาํเภอหรือปลัดอาํเภอ ตรวจเอกสารและสงเอกสารคาํขอไปจังหวัด
(6) จังหวัดรับคาํขอและตรวจสอบพื้นที่ ผูวาราชการจังหวัดรับคาํขอและประสานปาไมจังหวัด

รวมตรวจสอบพื้นที่รวมกับกาํนันหรือผูใหญบาน
(7) ชุมชนเขียนโครงการเสนอขอจัดทาํโครงการปาชุมชน กาํนันหรือผูใหญบานรวมกับชุมชน

หรือตัวแทนชุมชนจัดทาํโครงการปาชุมชน
(8) องคการบริหารสวนตาํบลและอาํเภอใหความเห็น กาํนันหรือผูใญบานนาํรางโครงการปา

ชุมชนเสนอใหองคการบริหารสวนตาํบลในพื้นที่ทราบ และเจาหนาที่ปาไมรวบรวมโครง
การและรายงานการสาํรวจสงจังหวัด

(9) จังหวัดตรวจสอบโครงการ เจาหนาที่ปาไมในแตละจังหวัดรับและตรวจสอบรายงานการ
ตรวจสอบพื้นที่และโครงการปาชุมชนและรวบรวมเอกสารสงใหกรมปาไมพิจารณา

(10) กรมปาไมอนุมัติโครงการและสั่งเจาหนาที่ดําเนินการรวมกับชุมชน สาํนักจัดการปาชุมชน
รับเอกสารและเสนออธิบดีกรมปาไมพิจารณา หากอธิบดีเห็นสมควรใหจัดทาํโครงการปา
ชุมชนก็จะอนุมัติใหดําเนินการ

กรมพัฒนาทีดิ่น  กรมวชิาการเกษตร และกรมสงเสรมิการเกษตร  สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ  
มีการดาํเนินงานดานการสงเสริมเกษตรอินทรีย ดังน้ี

(1) รณรงคประชาสัมพันธใหเกษตรกรทั่วประเทศรับรูถึงนโยบายและเจตนารมณของรัฐบาลใน
เรื่องวาระแหงชาติเกษตรอินทรีย รวมทั้งปลูกฝงและสรางกระแสคานิยมใหเกษตรกรหันมา
ใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐ เกษตรกรและประชาชน
ทุกคนจะตองรวมมือรวมใจกันขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตรอินทรียไปสูเปาหมายความ
สาํเร็จใหได

(2) วิจัยและพฒันาเทคโนโลยเีกษตรอนิทรยี ไดแก การวจัิยเทคนคิการผลติปุยอนิทรยีคณุภาพสงู
การนําขยะมาผลติปุยอนิทรยี การคดิคนพัฒนานวตักรรมใหมๆ  ในการใชสารอนิทรยีทดแทน
สารเคมี รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑและแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย

(3) การสรางระบบเครือขายเกษตรกร โดยใชวิธีการสรางทีมแกนนาํเกษตรกรเพื่อขยายฐาน
สมาชิก และการสรางระบบติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนทีมที่มีความเขมแข็ง ทั้งน้ีจะให
เครือขายเกษตรกร มูลนิธิ สถาบัน และองคกรอิสระตางๆ ที่ดําเนินงานฝกอบรมเกษตรกร
ดานการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีศูนย
ฝกอบรมเกษตรกรอยูแลว เปนผูดําเนินการฝกอบรมและสรางทีมแกนนาํเกษตรกรขึ้น

(4) การสรางมลูคาเพิม่และพฒันาตลาดสนิคาเกษตรอนิทรยี โดยทางภาครฐัจะสนบัสนนุในเรือ่ง
ของตลาดสินคาเกษตรอินทรีย และผลักดันใหสินคาเกษตรอินทรียมีมูลคาสูงกวาสินคาปกติ
ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงเสริมใหเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนเขาสูระบบการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย

กรมพัฒนาที่ดิน  กรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร
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3.  กองทุนสิ่งแวดลอม

“กองทุนสิ่งแวดลอม” จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยอาํนาจตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 2 กองทุนสิ่งแวดลอม (มาตรา 22-มาตรา 31) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการความรวมมือของทุกภาคสวน
ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวกับการจัดทาํระบบบําบัดน้ําเสีย อากาศเสีย และ ระบบกําจัด
ของเสีย รวมทั้งใหการสนับสนุนการดาํเนินกิจการใดๆ เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร

การใชจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอม จะใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้

(1) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่น สาํหรับการลงทุน การดาํเนินงาน
และการบาํรุงรักษาระบบบาํบัดน้าํเสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวม

(2) ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพื่อจัดใหมีระบบบาํบัดอากาศเสีย
หรือน้าํเสีย ระบบกาํจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด สาํหรับใชเฉพาะในกิจการ
ของราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น

(3) ใหเอกชนกูยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบ
บาํบัดอากาศเสียหรือน้าํเสีย ระบบกาํจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด เพื่อการควบคุม
บาํบัด หรือขจัดมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือการดาํเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้น
เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจางใหบริการบาํบัดน้าํเสียหรือกาํจัดของเสีย
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

(4) เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

(5) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน

ที่มา:  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (มาตรา 23)
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การขอรับการสนับสนุนตามขอบเขตและกิจกรรมภายใต มาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา

ที่เกี่ยวของ
ขอบเขต/กิจกรรม ผูมีสิทธิ์ขอรับ

การสนับสนุน
รูปแบบ/วงเงิน

สนับสนุน
เง่ือนไขการยื่น
ขอเสนอโครงการ

โครงการดานการกอสรางระบบกําจัดมลพิษ
มาตรา 23
(1)

การลงทุนและดาํเนินงานระบบ
บาํบัดน้าํเสียรวม หรือระบบกําจัด
ของเสียรวม
(เฉพาะโครงการทีไ่ดรับงบประมาณ
ไวแลวสวนหนึ่ง หรือราชการสวน
ทองถิ่นสมทบ และเปนโครงการ
ที่มีความจาํเปนเรงดวนที่จะตอง
ดาํเนินการ แตไมสามารถขอตั้ง
งบประมาณโครงการไดทัน หรือ
ไมสามารถหาเงนิจากแหลงอืน่ได)

- สวนราชการ
- ราชการสวนทองถิ่น

สัดสวนการจดัสรรเงนิ
อดุหนนุ: เงินกู/เงินสมทบ
เทากับ 50:50

ราชการสวนทองถิ่นตองเสนอ
โครงการผานแผนปฎิบัติเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัด

มาตรา 23
(2)

การจัดใหมีระบบบาํบัดอากาศ
เสียหรือนํ้าเสีย ระบบกาํจัดของ
เสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใช
เฉพาะในกิจการของตนเอง

- ราชการสวนทองภิ่น
- รัฐวิสาหกิจ

เงินกู/วงเงิน เปนไป
ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งน้ีจะไมเกิน
วงเงินโครงการ

- ราชการสวนทองภิ่น
ตองเสนอโครงการ
ผานความเห็นชอบจาก
ผูวาราชการจังหวัด

- โครงการของรัฐวิสาหกิจ
ตองไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการของหนวยงาน
โดยเสนอผานกระทรวง
เจาสังกัดไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม

มาตรา 23
(3)

- การจัดใหมีระบบบาํบัดอากาศ
เสียหรือนํ้าเสีย ระบบกาํจัดของ
เสีย หรืออุปกรณอื่นใดเพื่อการ
ควบคุมบาํบัด หรือขจัดมลพิษ
ที่เกิดจากกิจกรรมหรือการ
ดาํเนินกิจการของตนเอง

- การรื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
สถานประกอบกิจการเขาไปอยู
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือ
พื้นที่เหมาะสม

- การดาํเนินการของผูซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตรับจางใหบริการ
บาํบัดน้าํเสียหรือกําจัดของเสีย
หรือจัดใหมีระบบบาํบัดน้าํเสีย
รวม หรือระบบบาํบัดกําจัด
ของเสียรวม

ภาคเอกชนที่มีเงิน
ลงทุนในสินทรัพย
ถาวรรวมไมเกินส่ีรอย
ลานบาท
(สินทรัพยถาวรรวม
หมายถึงมูลคาของที่
ดนิอาคาร ส่ิงปลกูสราง
เคร่ืองจักร สินทรัพย
ถาวรรวมอืน่ๆ ทีป่รากฏ
ในงบการเงิน รวมทั้ง
มูลคาของที่ดิน
อาคาร ส่ิงปลูกสราง
และเครื่องจักรของ
โครงการที่ยื่นขอกู)

- เงินกู/วงเงินไมเกิน
รอยละ 20 ของเงิน
ลงทุนในสินทรัพย
ถาวรรวม แตทั้งน้ี
ตองไมเกินเงินลงทนุ
ของระบบบาํบัด
หรืออุปกรณอื่นใด
ดังกลาว

- เงินกู/วงเงินไมเกิน
วงเงินคาร้ือถอน
หรือเคลื่อนยาย

- เงินกู/วงเงิน ไมเกิน
รอยละ 60 ของเงิน
ลงทุนในสินทรัพย
ถาวรรวม

- ภาคเอกชนที่มีหนาที่
ตามกฎหมาย

- ภาคเอกชนที่ไมมีหนาที่ตาม
กฎหมายจะไดรับสิทธิพิเศษ
ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่
ต่าํกวาภาคเอกชนที่มีหนาที่
ตามกฎหมาย ทั้งน้ีใหยื่นขอ
เสนอโครงการตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หรือผูจัดการกองทุน
ส่ิงแวดลอม
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มาตรา
ที่เกี่ยวของ

ขอบเขต/กิจกรรม ผูมีสิทธิ์ขอรับ
การสนับสนุน

รูปแบบ/วงเงิน
สนับสนุน

เง่ือนไขการยื่น
ขอเสนอโครงการ

โครงการดานการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
มาตรา 23
(4)

การดาํเนินกิจการใดๆ ที่เก่ียวกับ
การสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการ
กองทุนส่ิงแวดลอมเห็นสมควร
และโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

- สวนราชการ
- รัฐวิสาหกิจ
- ราชการ
สวนทองถิ่น

- องคกรเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอม

- ภาคเอกชน

- เงินอุดหนุน/
วงเงิน ไมเกิน
5 ลานบาทตอ
โครงการ

- สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ราชการสวนทองถิ่น
สามารถเสนอโครงการ
โดยตรงตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- องคกรเอกชนดานสิง่แวดลอม
ตองเปนองคกรเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอมที่ไดรับการ
จดทะเบียนจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

คาใชจายในการบริหารกองทุน
มาตรา 23
(5)

คาใชจายในการบริหารกองทุน - สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

- กรมบัญชีกลาง

- วงเงินเปนไปตาม
ที่คณะกรรมการ
กองทุนส่ิงแวดลอม
เห็นชอบ

- เสนอตอคณะกรรมการ
กองทุนส่ิงแวดลอม เพื่อ
พิจารณาอนุมัติคาใชจาย
ในการบริหารงานกองทุน
ประจาํป

กลไกการพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการของกองทุนส่ิงแวดลอม

(1)  กรณีเงินอุดหนุน

 ผูขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมยื่นขอเสนอโครงการตอสาํนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะเลขานุการคณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ จะทาํหนาที่พิจารณาและวิเคราะหความเหมาะสมของ
โครงการทีข่อรบัการสนบัสนนุจากกองทนุสิง่แวดลอมในเบือ้งตน ตามระเบยีบ หลกัเกณฑ
เงื่อนไข เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาตอไป

กองทุนสิ่งแวดลอม ใหการสนับสนุนงบประมาณใน 2 รูปแบบ คือ

(1) เงินอุดหนุน

(2) เงินกู
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 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ จะทาํหนาที่พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับ
การสนบัสนนุจากกองทนุสิง่แวดลอม เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกองทนุสิง่แวดลอมตอไป

 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม จะทาํหนาที่พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดลอม

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพิจารณาและวิเคราะห
ความเหมาะสมของโครงการเบื้องตน

ผูขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ยื่นขอเสนอโครงการ

กระบวนการพิจารณาโครงการดานสิ่งแวดลอม
กรณีเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม

กาํหนดระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ
โดยนับต้ังแตไดรับขอเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสมบูรณครบถวน

จนถึงการอนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมใหแกโครงการ รวม 60 วัน
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(2)  กรณีเงินกู

 ผูขอรับเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม ยื่นขอเสนอโครงการตอสาํนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะเลขานุการคณะ
กรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม จะตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของเอกสาร/หลักฐาน
ของโครงการในเบื้องตนเพื่อนําเสนอผูจัดการกองทุนสิ่งแวดลอม

 ผูจัดการกองทนุ (บมจ. ธนาคารกรงุไทย) จะทาํหนาทีวิ่เคราะหความเปนไปไดของโครงการ
ทัง้ดานเทคนิคและการเงิน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมตอไป

 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม จะทาํหนาที่พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดลอม

ลักษณะและประเภทของโครงการดานสิ่งแวดลอม
ที่อยูในขายที่จะไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม

 โครงการมีความจาํเปนที่จะตองดาํเนินการ แตไมสามารถขอตั้งงบประมาณ
ในปน้ัน  หรือสรรหาเงินจากแหลงอื่นได

 โครงการที่มีเปาหมายเพื่อการสนับสนุนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแลวสวนหนึ่ง หรือราชการ
สวนทองถิ่นน้ันไดจัดสรรเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นสมทบดวยแลว

 โครงการวิจัยเชิงประยุกต (Apply Research) ที่มีความจาํเปนเรงดวน
หรือเปนการศึกษาวิจัยที่มีสวนชวยในการกาํหนดนโยบาย มาตรการ
หรือการกาํหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

 โครงการที่ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  ซึ่งหากไมดําเนินการแลวจะเกิดผลเสียหายตอการบริหารงาน
ดานสิ่งแวดลอมของประเทศ  ทั้งน้ี ควรเปนโครงการในลักษณะโครงการตนแบบ
เพ่ือใชเปนตัวอยางในการขยายผลสูพ้ืนที่อื่นๆ ตอไป

 โครงการมีระยะเวลาแนนอนและสามารถวัดผลไดชัดเจน
 การดาํเนินโครงการตองไมซ้าํซอนกับหนวยงานอื่น รวมทั้ง เปนโครงการที่
ประชาชนและองคกรชุมชนมีสวนรวม หรือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
เพ่ือเสริมงานของรัฐ
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คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม

ผูจัดการกองทุนวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ของเอกสาร/หลักฐานของโครงการในเบื้องตน

ผูขอรับเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ยื่นขอเสนอโครงการ

กระบวนการพิจารณาโครงการดานสิ่งแวดลอม
กรณีเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม

กาํหนดระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ
โดยนับต้ังแตไดรับขอเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสมบูรณครบถวน

จนถึงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณใหโครงการ รวม 110 วัน
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โครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมในลักษณะเงินกู
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังน้ี

 กรณีโครงการการจัดใหมีระบบบาํบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวม
และโครงการจัดใหมีระบบบาํบัดอากาศเสีย หรือนํ้าเสีย ระบบกาํจัดของเสีย
ของราชการสวนทองถิ่น  จะตองเปนองคกรที่มีขีดความสามารถในการใชคืน
เงินกู  ตลอดจนมีความพรอมในการดาํเนินโครงการ

 กรณีโครงการจัดใหมีระบบบาํบัดอากาศเสีย หรือนํ้าเสีย ระบบกาํจัดของเสีย
ขององคการมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ  จะตองเปนโครงการที่ไมสามารถหาเงินกู
ดอกเบี้ยต่าํจากแหลงอื่นได และเปนโครงการที่กระทรวงการคลังหรือธนาคาร
พาณิชยอื่นค้าํประกันเงินกู

 กรณีโครงการของเอกชนที่มีหนาที่ตามกฎหมาย จะตองเปนโครงการตาม
ประเภทอุตสาหกรรมหรือการบริการสาธารณะอื่นๆ ที่มีลักษณะกิจกรรมและ
กระบวนการที่อาจกอใหเกิดปญหามลพิษตางๆ  โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก
และขนาดกลางที่มีเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรรวมไมเกินสี่รอยบาท

 กรณีโครงการของเอกชนที่ไมมีหนาที่ตามกฎหมาย  แตมีความประสงคจะรวม
แกไขปญหา  โดยการจัดใหมีระบบบาํบัดอากาศเสีย หรือนํ้าเสีย ระบบกาํจัด
ของเสีย  และการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสถานประกอบกิจการของเอกชน
จะตองเปนโครงการในลักษณะเชนเดียวกับกรณีโครงการของเอกชนที่มีหนาที่
ตามกฎหมาย

โครงการของราชการสวนทองถิ่น ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ใหเสนอโครงการผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
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การจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอม
ขอเสนอโครงการ จะตองประกอบดวยสาระสาํคัญ ดังน้ี

ประเด็น สาระสําคัญที่ตองระบุ
1. หลักการและเหตุผล ประกอบดวย 4 สวน คือ

(1) ลักษณะทางกายภาพ สังคม และสภาพปญหาในพื้นที่ดาํเนินโครงการ
(2) เหตุผลและความจาํเปนที่จะตองจัดทาํโครงการ
(3) ความเปนมาและพื้นฐานการดาํเนินงานที่ผานมา และ
(4) ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา

2. วัตถุประสงค แสดงถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการดาํเนินโครงการ อาจมีวัตถุประสงคหลัก
เพียง 1-2 ขอเทานั้น หากมีหลายวัตถุประสงค ควรเรียงตามลักษณะงาน/กิจกรรม
กอน-หลัง ตามลาํดับความสาํคัญและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ

3. เปาหมาย กาํหนดเปาหมายใหชัดเจน เขาใจงาย ไมคลุมเครือ หรือกวางเกินไป โดยกําหนด
จากผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการที่สอดคลองและสนองตอบวัตถุประสงค
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ พื้นที่และเวลา

4. ความสอดคลองและความ
สัมพันธกับยุทธศาสตร
ของรัฐบาลและแผนพัฒนา
ประเทศ

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับแนวนโยบายและมาตรการของรัฐที่เก่ียวของ
พรอมระบุถึงเปาหมาย วัตถุประสงคและผลที่จะไดรับจากการดาํเนินโครงการ
มีสวนในการสนองตอบตอนโยบายและแผนตางๆ อยางไร  รวมทัง้ เปาหมาย
วัตถปุระสงคและผลทีจ่ะไดรบั

5. พื้นที่และกลุมเปาหมาย ระบุขนาด สถานที่ตั้ง หรือพื้นที่ดาํเนินโครงการใหชัดเจน และแสดงถึง
ความเปนไปไดของการใชพื้นที่เพื่อดาํเนินโครงการ

6. ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
โครงการ

ระบุระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ  ในกรณีโครงการที่ดาํเนินการโดยองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอม หากมีระยะเวลาโครงการมากกวา 1 ป จะตองมีการติดตาม
ประเมนิผลในปแรกกอน แลวจงึจะพจิารณาใหการสนบัสนนุการดาํเนนิงานในปตอไป

7. แผนงาน/กิจกรรม
การดาํเนินงาน

แผนการดาํเนินงานตองมีความชัดเจน โดยแยกเปนรายกิจกรรม ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ และมีการจัดเรียงลาํดับการดาํเนินงานอยางเปนขั้นตอน
โดยตองระบุวาจะทาํอะไร โดยใคร อยางไร ที่ไหน เมื่อไร เพื่อใหเกิดผลอะไร และ
ตองประสานความรวมมือกับหนวยงานและองคกรที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อใหมีความ
เช่ือมตอทั้งระหวางและหลังส้ินสุดโครงการและปองกันการดาํเนินงานที่ซ้าํซอน

8. วงเงินงบประมาณ จําแนกรายละเอียดงบประมาณตามแผนการดาํเนินโครงการเปนรายป โดยแสดงคา
ใชจายตอหนวยและคาใชจายรวมใหละเอียดชัดเจน ทั้งนี้ การจัดตั้งงบประมาณตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการดาํเนินงาน

9. การบริหารโครงการ ควรกาํหนดโครงสรางการบริหารโครงการ โดยอาจจะมีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทาํงานในหลายๆ ระดับ เชน ระดับนโยบาย ระดับภาค/จังหวัด และระดับ
พื้นที่ ทั้งนี้อาจมีการแตงต้ังหนวยงานของรัฐและองคกรตางๆ ในทองถิ่น เขารวมเปน
องคกรบริหารโครงการดวย

10. การคาํนวณผลตอบแทน
โครงการ

แจกแจงประโยชนที่เกิดขึ้นตอกลุมเปาหมายแตละกลุม และประโยชนตอสวนรวม
ที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการโดยประเมินความคุมคา
ของการลงทุนดวยการคาํนวณและระบุผลตอบแทนของโครงการที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ทั้งในสวนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน (ถามี)
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ประเด็น สาระสําคัญที่ตองระบุ

11. ผลประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ

ระบุผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดาํเนินโครงการ เพื่อประโยชนในการวัดหรือ
ติดตามและประเมินผลสาํเร็จของโครงการ โดยอยางนอยจะตองแสดงใหเห็นถึง
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออมในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งควร
ประกอบดวยผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่สําคัญ 2 ดาน คือ

(1) ผลประโยชนตอประชาชนและชมุชน ทัง้ในระดบัพืน้ที ่โครงการและสงัคมโดยรวม

(2) ผลประโยชนตอระบบนิเวศ ไดแก นิเวศปาตนน้าํ นิเวศเกษตร นิเวศเมืองและ
อุตสาหกรรม และนิเวศชายฝงทะเล

12. ตัวช้ีวัดผลสาํเร็จ
ของโครงการ

ระบุตัวช้ีวัดที่สามารถวัดความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการตามวัตถุประสงค
หรือแผนการดาํเนินงานที่กําหนดไว ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดอยางชัดเจน
โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดตามเกณฑ ตอไปนี้

(1) ผลผลิต (Output) หรือเปนการกาํหนดตัวชี้วัดของโครงการจากสวนที่เปน
ผลลัพธของโครงการ

(2) ผลกระทบของโครงการ (Impact) ที่กอใหเกิดผลขางเคียงหรือผลที่ตอเนื่องจาก
ผลลัพธของโครงการ

(3) ผลที่เกิดขึ้นในภาพรวม (Outcome) ซึ่งรวมทั้งผลลัพธและผลกระทบเขาไวดวย
กันในตัวเดียวกัน

13. การวางระบบการติดตาม
และประเมินผล

เพื่อเปนเครื่องมือในการกาํกับการบริหารจัดการโครงการ
โดยจะตองมีการวางระบบ ดังน้ี

(1) กําหนดชวงเวลาการติดตามและประเมินผลโครงการ เปน 3 ระยะ คือ
การประเมินกอนเริ่มตนโครงการ การติดตามและประเมินผลระหวาง
ดาํเนินงาน และการประเมินผลภายหลังโครงการสิ้นสุด

(2) ควรนาํรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวมมาประยุกตใช

(3) กําหนดแผนงานติดตามนิเทศโครงการอยางตอเนื่อง  และมีการรายงานผลการ
ดาํเนนิงานและการใชเงินโครงการตอสาํนกังานกองทนุสิง่แวดลอมเปนรายไตรมาส

ที่มา: สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549

ระยะเวลาการเปดรับขอเสนอโครงการ

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม  ผูสนใจสามารถยื่นขอเสนอโครงการไดตลอดป 
ยกเวน กรณีโครงการดานการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนกิจกรรม 
ภายใตมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
จะเปดรับขอเสนอโครงการระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ของทุกป



5.7  แหลงเงินงบประมาณเพือ่การดาํเนินโครงการดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
204

4.  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดของทองถิ่นแบงออกเปนสองสวน ไดแก
(1) รายไดทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่จัดเกบ็ไดเองในทองถิน่ ซึง่องคกรปกครองสวนทองถิน่

มีอาํนาจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนตอทองถิ่น

(2) เงนิอดุหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (งบประมาณเฉพาะกจิ) ซึง่คณะกรรมการ
กระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ มหีนาทีจั่ดสรรเงนิงบประมาณใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ตามภารกจิถายโอนจากหนวยราชการสวนกลาง โดยมกีารตัง้งบประมาณ
ประจาํปไวที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการขอสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจ
(เงินอุดหนุนตามภารกิจถายโอน)

(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทาํขอเสนอโครงการ โดยสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดทาํหนาที่เปนที่ปรึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสาํนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด

(2) จังหวัดรวบรวมแผนงานและโครงการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น บูรณาการแผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเสนอสาํนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(3) สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบความครบถวน
สมบรูณของเอกสาร และพจิารณาโครงการในเบือ้งตน และเสนอโครงการตอคณะอนกุรรมการ
กาํกับการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

(4) คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดบัจังหวัด ประสานการจัดทาํและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดกอนนาํเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา

(5) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาโครงการและนาํเสนอ คณะกรรมการกระจาย
อาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา

(6) คณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาโครงการและ
จัดสรรงบประมาณโครงการ จากงบประมาณที่ต้ังไวที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
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กระบวนการกลั่นกรองงบประมาณเฉพาะกิจ
สําหรับโครงการดานสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

คณะอนุกรรมการกาํกับการจัดทาํแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

สาํนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ราชการสวนกลาง

ที่มา: ดัดแปลงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2546

ราชการสวนทองถิ่น
เสนอขอเสนอโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

คณะกรรมการจัดทาํและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

สาํนักงานสิ่งแวดลอม
ภาค (สสภ.)

สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.)

จังหวัด

ราชการสวนทองถิ่น
(อบต. เทศบาล อบจ.)

ใหคาํแนะนาํเสนอแนะ
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องคประกอบคณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

1. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลุมภารกิจที่เก่ียวของ ประธานอนุกรรมการ
2. เลขาธกิารสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม หรือผูแทน อนุกรรมการ
3. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผูแทน อนุกรรมการ
4. อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือผูแทน อนุกรรมการ
5. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือผูแทน อนุกรรมการ
6. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช หรือผูแทน อนุกรรมการ
7. อธิบดีกรมปาไม หรือผูแทน อนุกรรมการ
8. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือผูแทน อนุกรรมการ
9. ผูอาํนวยการสาํนักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี หรือผูแทน
อนุกรรมการ

10. ผูแทนสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
11. ผูแทนสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อนุกรรมการ
12. ผูแทนสาํนักงบประมาณ อนุกรรมการ
13. ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ
14. ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
15. ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ
16. เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุกรรมการ

และเลขานุการ
17. เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ
18. เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาท่ี

1. ประสานการจัดทาํและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
กอนนาํเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา

2. ใหคาํแนะนาํและแนวทางในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
แกจังหวัดและทองถิ่น

3. การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดตางๆ
เพื่อรวบรวมปญหาและความคิดเห็น เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดทาํแผนปฏิบัติฯ ในระดับจังหวัดตอไป

4. แตงตั้งคณะทาํงานเพื่อใหปฏิบัติงานไดตามที่เห็นสมควร
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมาย

ที่มา:  คาํส่ังคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 4 / 2547 เร่ืองปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการ
กํากับการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
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หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด

 พ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากปญหามลพิษสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง

 พ้ืนที่ที่อยูริมฝงแมนํ้าสายสาํคัญ

 พ้ืนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว

 พ้ืนที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่รอบๆ พ้ืนที่อุตสาหกรรม

 พ้ืนที่ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงหรือมีอัตราการเพิ่มประชากรสูง

 พ้ืนที่อนุรักษสิ่งแวดลอม

ขอเสนอโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด

ขอเสนอโครงการมีองคประกอบ ดังน้ี

ประเด็น สาระสําคัญที่ตองระบุ

1. ช่ือโครงการ ระบุช่ือโครงการ

2. หนวยงาน
ดาํเนินการ

หนวยงานดาํเนินการ เชน สํานักงานจังหวัด หรือเทศบาล หรือ อบต.

3. หลักการ
และเหตุผล

เปนสวนที่ทาํใหเห็นความสาํคัญและความจาํเปนของโครงการ โดยใหระบุปญหา
และสาเหตุของสิ่งแวดลอม ที่กําลังเผชิญอยูใหชัดเจนในแตละประเภท

4. วัตถุประสงค วัตถุประสงคของแตละโครงการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สอดคลองกับหลักการ
และเหตุผล โดยแสดงถึงผลสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
และตรวจวัดได

5. สถานที่ดาํเนิน
โครงการ

พื้นที่เปาหมายที่ไดประเมินแลววา มีปญหาสิ่งแวดลอมหรือจาํเปนตองมี
การจัดการดานสิ่งแวดลอม การระบุเก่ียวกับสถานที่ดาํเนินการ

6. กิจกรรมและ
เปาหมายของ
โครงการ

กิจกรรมและเปาหมายของโครงการ จะตองระบุใหชัดเจนวามีกิจกรรมอะไรบาง
ในแตละป และแตละกิจกรรมมีเปาหมายเปนหนวยนับที่ชัดเจน



5.7  แหลงเงินงบประมาณเพือ่การดาํเนินโครงการดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
208

ประเด็น สาระสําคัญที่ตองระบุ

7. ระยะเวลาดาํเนิน
งานโครงการ

ระบุระยะเวลาดาํเนินงานโครงการ ระบุเวลาในการดาํเนินโครงการตั้งแต
เร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ เปนระยะเวลาเทาใด และระบุแผนการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม ระบุรายละเอียดขั้นตอนในการดาํเนิน โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาที่ใชในแตละขั้นตอนหรือกิจกรรม

8. ประมาณการ
คาใชจายตลอด
โครงการ

ระบุงบประมาณที่จะใชดาํเนินโครงการวาจะใชงบประมาณจากแหลงใด
และเปนจาํนวนเทาใด

9. รายละเอยีด
งบประมาณรายจาย

เปนสวนที่แสดงใหเห็นงบประมาณที่ตั้งขึ้นมานั้นมีคาใชจายอะไรบาง
แบงตามหมวดลักษณะของการใชจายเหมือนการจัดทาํรายละเอียด
งบประมาณปกติ โดยจะตองระบุปริมาณงานที่จะทาํตลอดจนคาใชจายตอหนวย
และคาใชจายทั้งหมดใหชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปที่เสนอขอตั้งงบประมาณ

10. การบริหาร
โครงการ

ระบุรูปแบบของหนวยงานที่เขามาดาํเนินงาน ซึ่งอาจพัฒนาโครงการใหเกิดการ
ทาํงานรวมกันของหนวยงานและประชาชนใหมากที่สุดเพื่อใหเกิดการทาํงาน
ที่แกปญหาสิ่งแวดลอมรวมกัน หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับกิจกรรมมีความสอดคลองกับลักษณะงานตางๆ ของกิจกรรม
โดยที่หนวยงานนั้นๆ ควรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ
ในการดาํเนินงานและรับผิดชอบโครงการ

11. ประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ

จํานวนประชากรที่จะไดรับประโยชนจากโครงการเปนจาํนวนคน และ/หรือ
ครัวเรือน ผลประโยชนสวนรวมตอชุมชน ทั้งในระดับทองถิ่น และ/หรือจังหวัด
ลุมนํ้า และผลประโยชนอื่นๆ (ถามี)

ที่มา: สาํนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2539
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5.  เงินอุดหนุนจากแหลงอ่ืนๆ

นอกจากแหลงเงนิทีก่ลาวมาขางตนแลว ยงัมแีหลงเงนิอืน่ๆ ทีใ่หการสนบัสนนุเงนิสาํหรบัโครงการ
ดานสิ่งแวดลอมซึ่งเปนองคกรและมูลนิธิตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศอีกหลายแหง ดังตัวอยาง
ตอไปนี้

5.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนหนวยงานของรัฐภายใตกาํกับของสาํนักนายก 
รัฐมนตรี จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัยในป พ.ศ. 2535 โดยมี ภารกิจหลักคือ 
สนับสนุนกระบวนการสรางความรู สรางนักวิจัย และสรางระบบวิจัย เพ่ือตอบคําถามและเสนอทาง
เลือกใหสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม โดยใชจุดเดนดานการบริหาร
งานวิจัย เพ่ือยกระดับความสามารถของประเทศดานการวิจัย

ประเภทของทุนวิจัย  แบงเปน 4 ประเภท คือ

(1) ทุนวิจัยเชิงวิชาการ  ซึ่งเนนการวิจัยที่สรางองคความรูใหมและสรางนักวิจัย

(2) ทุนวิจัยและพัฒนา  เปนทุนวิจัยที่เนนการนาํผลไปใชประโยชนโดยตรง สวนใหญจะเปน
โครงการเชิงระบบ กลาวคือ พิจารณาแตละเรื่องวาเปนระบบที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ ซึ่ง
มีความสัมพันธกัน การวิจัยเพื่อแกปญหาใหไดผลจึงจําเปนตองวิจัยทุกสวนของระบบนั้น 
รวมทั้งเทคโนโลยีและดานที่ไมใชเทคโนโลยีดวย เชน ดานเศรษฐกิจ สังคมการตลาด 
กฎหมาย ภาษี ฯลฯ

(3) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น เนนการวิจัยที่สามารถตอบปญหา สรางรูปแบบเสนอทางเลือก
หรือชี้นําการปรับตัวของชุมชนทองถิ่นไดเปนลาํดับแรก

(4) ทุนวิจัยนวัตกรรมสถาบัน  เปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่เกี่ยวของ
กับการคิดคน พัฒนา ประยุกตใช ศาสตรและศิลปตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย
ภายใตบริบทของสถาบันน้ันๆ ในดานตางๆ และโดยอาศัยความมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ
ในดานตาง ๆ อยางครบถวน

ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

เครือขายอนุรักษ ชุมชน และองคกรพัฒนาเอกชน ที่ตองการขอการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช
ในการดาํเนินการในพื้นที่ สามารถขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนทุนวิจัยที่เนนการวิจัยที่สามารถ
ตอบปญหา สรางรูปแบบเสนอทางเลือก หรือชี้นําการปรับตัวของชุมชนทองถิ่นไดเปนลาํดับแรก  การวิจัย
เพ่ือทองถิ่นสามารถดาํเนินการไดใน 2 ลักษณะ ดังน้ี
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(1)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมของทองถิ่น

เปนงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณตามแนวความคิดการวิจัยเพื่อทองถิ่น ทั้งในเชิงเน้ือหาและเชิง
กระบวนการ ภายใตหลกัการวา “เปนปญหาของชาวบาน ชาวบานเปนทมีวิจัย และมปีฏิบติัการเพือ่แกปญหา”
โดยใชระยะเวลาดาํเนินการไมเกิน 2 ป งานวิจัยแบบนี้มีลักษณะเปนการวิจัยที่เนนกระบวนการในการทาํ
ความเขาใจและหาทางเลือกในการแกปญหาสังคมในทุกประเด็น โดยที่ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
การดาํเนินการในทุกขั้นตอน ต้ังแตการกาํหนดประเด็น วิเคราะห และใชผลสรุปจากการวิจัยไปสูทางเลือก
ของการแกไขปญหา

(2)  การวิจัยเพ่ือสรางทางเลือกของทองถิ่น

เปนงานวิจัยเพื่อทองถิ่นรูปแบบใหมที่พัฒนามาจากแบบแรกเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ
และสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่นและกลุมคนซึ่งมีหลากหลายระดับ หรือเพื่อใหทองถิ่นสามารถเลือก
ใชไดตามความเหมาะสม เปนการเริม่ตนทดลองทาํงานวจัิยอยางงายๆ โดยใชระยะเวลาดาํเนินการไมมากนัก
ประมาณ 3–6 เดือน หรือไมเกิน 1 ป งานวิจัยแบบนี้มีลักษณะเปนการวิจัยเพื่อใชกระบวนการพัฒนา
โจทยวิจัยและการถอดความรูจากการทาํงานพัฒนาของชุมชน รวมถึงการเตรียมชุมชน เตรียมทีมวิจัย 
ชาวบาน และนาํไปสูการวางแผนและแกปญหาในเบื้องตน

ลักษณะสําคัญของโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น

 เปนโจทยที่ชุมชนหรือคนในทองถิ่นเห็นวามีความสาํคัญ และอยากจะคนหาคาํตอบรวมกัน
 ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการคนหาคาํตอบรวมกัน
 มีการปฏิบัติการเพื่อแกปญหา หรือเสนอทางเลือกใหกับทองถิ่น
 เปนเรื่องที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาหมายขององคกร

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(1) ชุมชนทองถิ่นที่สนใจขอรับการสนับสนุนควรเริ่มจากการจัดทาํ “เอกสารเชิงหลักการ” 
ประมาณ 4-5 หนา นําเสนอใหกับศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นในพื้นที่ (Node) หรือ
นําเสนอตอ สกว. สาํนักงานภาค ในกรณีพ้ืนที่ที่ไมมี Node

เอกสารเชิงหลักการ  ประกอบไปดวย

(1) ช่ือโครงการวิจัย
(2) ความเปนมาของเรื่องที่ตองการทาํวิจัย
(3) คาํถามในการวิจัย / วัตถุประสงค
(4) แผนงานและวิธีการศึกษา เพื่อใหสามารถตอบขอสงสัยหรือแกปญหาได
(5) งบประมาณและระยะเวลาดาํเนินการ
(6) ผลที่คาดวาจะไดรับ  และ
(7) ขอมูล / ประวัติยอ ของหัวหนาโครงการและทีมวิจัย

พรอมที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
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(2) เมื่อ Node หรือ สกว. สาํนักงานภาค ไดรับเอกสารเชิงหลักการแลว จะพิจารณาขั้นตน 
และแจงผลใหผูเสนอโครงการทราบ หรือเชิญผูเสนอโครงการมาหารือรายละเอียดของ
โครงการ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสาร

(3) หลังจากนั้นใหผูเสนอโครงการจัดทาํขอเสนอโครงการ (ฉบับเต็ม) และถามีการแกไข 
ขอเสนอโครงการวิจัย ก็ใหปรับปรุงเพ่ิมเติมใหเปนขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ และนาํ
เสนอตอ สกว. อีกครั้ง

(4) เมื่อไดขอเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและผูเสนอ
โครงการลงนามในสัญญารับทุน

ที่อยูสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สวนกลาง

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร เอ็สเอ็ม ทาวนเวอร
เลขที่ 979/17-21ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0-2278-8200 (100 คูสาย) , 0-2298-0455 (5 คูสาย)
โทรสาร : 0-2298-0476
เว็บไซต: www.trf.or.th      ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Callcenter@trf.or.th

สาํนักงานภาค

ผูประสานงาน : ดร.สินธุ สโรบล
ผศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
ดร.สมคิด แกวทิพย

ที่อยู : ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทรศัพท : (053) 944-648 ,(053) 218-250 ,(053)218-200
โทรสาร : (053) 892-662 ตอ 115
E – Mail : info@vijai.org

เครือขายงานวิจัยเพ่ือทองถิ่น (Node)

รายชื่อเครือขาย  ผูประสานงาน และที่อยูสาํหรับการติดตอ  แสดงรายละเอียดไวในตาราง
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รายชื่อเครือขายงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (Node)

จังหวัด ข่ือเครือขาย ผูประสานงาน ที่อยู

ภาคเหนือ

เชียงราย ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
เชียงราย – พะเยา – ฝาง

ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ สถาบันราชภัฏเชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เชียงใหม ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นโพธิยาลัย

พระมหา ดร.บุญชวย
สิรินธโร

วัดสวนดอก ถ.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

เชียงใหม ศูนยประสานงานวิจัยเชิง
บูรณาการ มหาวิทยาลัยแมโจ

ดร.สมคิด แกวทิพย อาคารศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ
(ชั้น 2) มหาวิทยาลัยแมโจ
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290

เชียงใหม โครงการประสานงานวิจัย
และพัฒนาเครือขาย
การทองเที่ยวโดยชุมชน

ดร.สินธุ สโรบล สกว.สํานักงานภาค ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จ.เชียงใหม 50202

เชียงใหม ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผศ.ดร. อาวรณ  โอภาสพฒันกจิ หอง 2116 ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

เชียงใหม ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นราชภัฎโพธิสัทธา

ผศ.สมพงษ บุญเลิศ อาคาร 19 ชั้น 4 สถาบันราชภัฎ
เชียงใหม ต.ชางเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50300

เชียงใหม ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นอาํเภอแมแจม

คุณสมมาศ เอกโยธินสกุล 231 หมู 12 ต.ชางเคิ่ง
อ.แมแจม จ.เชียงใหม 50270

พิษณุโลก ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

รศ.ดร.มาฆะศิริ เชาวกุล /
อ.อัจฉริยา ชูวงศเลิศ

IS1101 อาคารเอนกประสงค
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

แมฮองสอน ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน

คุณอรุณี เวียงแสง หองราชธรรมพิทักษ ศาลากลาง
ชั้น 4 อ.เมือง แมฮองสอน 58000

ลาํปาง ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดลาํปาง

คุณนพพร นิลณรงค 175/2 ถ.พระแกว ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลาํปาง 52000

ลาํพูน ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดลาํพูน

คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล สถาบันวิจัยหริภุญชัย วัดพระธาตุ
หริภุญชัยวรมหาวิหาร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ลาํพูน 51000

อุตรดิตถ ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
อุตรดิตถ–แพร–นาน

ผศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา สํานักวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000
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ภาคกลาง

กาญจนบุรี ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถ่ิน
อาํเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี

คุณยุทธภัณฑ เตชะแกว สํานักวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

จันทบุรี ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นภาคตะวันออก

ผศ.ไพโรจน แสงจันทร สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

นครปฐม โครงการการพัฒนาเครื่องมือ
บุคลากร และเครือขายในการ
เตรียมความพรอมเพื่อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นสําหรับ
ศึกษาและฟนฟูภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ

รศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

นครปฐม ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
ภาคกลางและตะวนัตก

ผศ.เอี่ยม ทองดี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

สมุทรสงคราม ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

คุณชิษณุวัฒน มณีศรีขาํ 29 หมู 7 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแกน สํานักงานสนับสนุนการวิจัย
ทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน
ภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)

ดร.บัญชร แกวสอง 686/5 ซ.วุฒาราม ถ.หนาเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ขอนแกน โครงการกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาของชุมชน เพื่อชุมชน
โดยชุมชน (เครือขายปราชญ
ชาวบานอีสาน)

นพ.อภิสิทธ์ิ ธํารงวรางกูร โรงพยาบาลอุบลรัตน
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน
40250

นครพนม ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถ่ิน
ลุมนํ้าสงครามตอนลาง

อ.เอกชัย คะษาวงษ โรงเรียนโพนสวาง อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม 48190

บุรีรัมย ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย

อ.นิรันดร กุลฑานันท สํานักงาน สกว.อีสานใต สถาบัน
ราชภัฏบุรีรัมย อ.เมือง บุรีรัมย
31000 หรือ ตู ปณ.5 อ.เมือง
จ.บุรีรัมย 31000

มหาสารคาม ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถ่ิน
จังหวัดมหาสารคาม

ดร.วิรัติ ปานศิลา/
ดร.ทรงคุณ จันทจร/
คุณสุเมธ ปานจาํลอง

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ชั้น 3 หอง 314 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ต .ตลาด อ .เมือง 
จ.มหาสารคาม 44001
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มุกดาหาร ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
จังหวัดมุกดาหาร

คุณอุไรวิธ พลเยี่ยม 93/14 อาคารพาณิชย
หอแกวมุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

ยโสธร ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
จังหวัดยโสธร

คุณนิรัตน ศรีชาํนิ สํานักงานประชาสังคม จังหวัดยโสธร
59/1 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

รอยเอ็ด ศูนยสงเสริมการวิจัยเพื่อทองถ่ิน
เพื่อการพัฒนาทุงกุลารองไห

คุณบุญเสริฐ เสียงสนั่น ศูนยสงเสริมการวิจัยเพื่อทองถ่ิน
เพื่อการพัฒนาทุงกุลารองไห 492
หมู 2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
จ.รอยเอ็ด 45150

สกลนคร ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
แองสกลนคร

อ.สพสันต เพชรคาํ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฏสกลนคร
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

อาํนาจเจริญ ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
จังหวัดอาํนาจเจริญ

คุณวิไลลักษณ เกศกุล 29 /1-2 หมู 19 ถ.ชยางกูร
ต.บุง อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ 37000

อุบลราชธานี ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
จังหวัดอุบลราชธานี

คุณมัสยา คาํแหง 246 หมู 6 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 34170

ภาคใต

กระบี่ โครงการประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถิน่จงัหวดักระบี ่พงังา ภเูก็ต

คุณจงรักษ แชมศรี 54/14 ถนนศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ตรัง ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
จังหวัดตรัง

คุณมานพ ชวยอินทร สกว.ตรัง สํานักงานหอจดหมายเหตุ
แหงชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ถ.หนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000

นครศรีธรรมราช ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณธนิต สมพงศ /
คุณสินธุ แกวสินธุ

ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
วลยัลกัษณ 222 ต.ไทยบรีุ อ.ทาศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

นครศรีธรรมราช โครงการหนวยจัดการความรู
องคกรการเงินชุมชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

คุณภีม ภควเมธาวี ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

นครศรีธรรมราช เครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน
ภาคใต

คุณเชาวลิต สิทธิฤทธ์ิ 17/5 หมู 2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตาํ
จ.นครศรีธรรมราช 80160 หรือ
ติดตอที่ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
วลยัลกัษณ 222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
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ปตตานี ศูนยประสานงานสาํนักงานสกว.
ภาคใตตอนลาง

ผศ.ปยะ กิจถาวร สาํนักงานบรกิารวชิาการ  มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.
เมือง จ.ปตตานี 94000

พังงา ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดพังงา

คุณสุขกิจ นาคตาขุน 26/5 หมู 1 ซอยนางยอน
อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

พัทลุง ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดสตูล

คุณวีระ ทองพงษ ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
จงัหวดัสตลู อาคารหองสมดุประชาชน
อาํเภอละง ูหมูที ่3 ต.กําแพง อ.ละง ูจ.
สตูล 91110 หรือติดตอที่ศูนย
ประสานงานวิจัยเพื่อทองถ่ินจังหวัด
พทัลงุ หองสมดุชัน้ 2 การศกึษานอก
โรงเรียนจังหวัดพัทลุง ถ. ราเมศวร ต.
คหูาสวรรค อ.เมือง จ.พทัลงุ 93000

พัทลุง ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดพัทลุง

คุณณัฐกานต หม่ืนสนิท หองสมุดชั้น 2 ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดพัทลุง ถ. ราเมศวร ต.
คหูาสวรรค อ.เมือง จ.พทัลงุ 93000

สงขลา กองประสานงานกลางงานวจิยัเพือ่
ทองถิน่ เครอืขายลุมนํ้าภาคใต

คุณกําราบ พานทอง 71/3 หมู 3 ถ.ปุณกัณฑ ต.คอหงส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

สุราษฎรธานี ศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ทองถิน่
จังหวัดสุราษฎรธานี

คุณวิรัตน สาระคง 1/43 ถนนศรีวิชัย ซอย 1
หมู 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000

5.2  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหการสนับสนุนงบประมาณสาํหรับ
โครงการเกีย่วกบัการสรางเสรมิสขุภาพ ตามมาตรา 5 แหงพระราชบญัญติักองทนุสนับสนนุการสรางเสรมิ
สุขภาพ พ.ศ. 2544 ซึ่งใหใชเงินกองทุนฯ เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้

(1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ

(2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่น
ที่ทาํลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ

(3) สนับสนุนการรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทาํลายสุขภาพ ตลอดจน
ใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

(4) ศกึษาวิจัยหรอืสนบัสนนุใหมกีารศกึษาวจัิย ฝกอบรม หรอืดําเนินการใหมกีารประชมุเกีย่วกบั
การสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ
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(5) พัฒนาความสามารถของชมุชนในการสรางเสรมิสขุภาพโดยชมุชน หรอืองคกรเอกชน องคกร
สาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(6) สนับสนนุการรณรงคสรางเสรมิสขุภาพผานกจิกรรมตางๆ ในลกัษณะทีเ่ปนสือ่เพ่ือใหประชาชน
สรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร
หรือสิ่งอื่นที่ทาํลายสุขภาพ

โครงการที่เขาขายการสนับสนุนตองเปนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังน้ี

(1) โครงการดานการพัฒนาและปฏิบัติการ หมายถึง โครงการที่มีลักษณะเปนการฝกอบรม
การรณรงค การจัดกิจกรรม การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาเครือขายภาคี หรือปฏิบัติ
การในดานการสรางเสริมสุขภาวะ ทั้งน้ีตองไมใชงานประจาํที่ดําเนินการอยูแลว

(2) โครงการดานการศึกษาวิจัย หมายถึง โครงการที่มีลักษณะทาํการศึกษาวิจัย การทบทวน
องคความรู การวิจัยและพัฒนา การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ

(3) โครงการดานการอุปถัมภกิจกรรม หมายถึง โครงการที่มีลักษณะการใหทุนแกกิจกรรมดาน
กฬีา ศลิปวฒันธรรมหรอืกจิกรรมสาธารณะอืน่เพือ่เปนสือ่กลางในการสรางความรูและคานิยม
ในการสรางเสริมสุขภาพ

ผูมีสิทธิ์ขอทุน

(1) หนวยงานตางๆ

(2) นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก

(3) ผูเสนอโครงการสามารถเสนอในนามของบุคคลได หากแตผูเสนอจาํเปนตองมีองคกรหรือ
หนวยงานรองรับ เพ่ือความสะดวกในการติดตอ

ที่อยูสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

สาํนักงานกองทนุสนับสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) 979/116-120 ชัน้ 34 อาคารเอส เอม็
ทาวเวอร ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0-2298-0500 โทรสาร 0-2298-0499

เวบไซต: http://www.thaihealth.or.th/

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Webmaster@thaihealth.or.th
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5.3 หนวยงานตางประเทศที่ใหการสนับสนุนการเงินทุนและดานเทคโนโลยี
ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

นอกเหนือจากแหลงทุนภายในประเทศแลว ยังมีหนวยงานระหวางประเทศที่ใหการสนับสนุนดาน
เงินทุนและดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสวนใหญเปน
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางประเทศและหนวยงานภาครัฐ อยางไรก็ตาม องคกรพัฒนาเอกชนหรือ
องคกรระดับทองถิ่นก็สามารถเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนเงินทุนจากบางแหลงทุนได ดังตัวอยาง
องคกรตอไปนี้

(1)  Canadian International Development Agency (CIDA)
(เว็บไซต :www.acdi-cida.gc.ca)

CIDA มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทาํงานรวมกับหนวยงานตางๆ เพ่ือลด
ความยากจน และสนับสนุนใหเกิดความมั่นคง ความเทาเทียมกัน และความเจริญรุงเรืองของสังคมโลก มี
ประเด็นดังน้ี good governance, health (HIV/AIDS), basic education, private sector development, 
และ ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม

แหลงเงินทุน คือ The Canada Fund สาํหรับโครงการที่ริเริ่มจากทองถิ่น (Local Initiatives) เปน
การสนับสนุนโครงการพัฒนาขนาดเล็ก นวัตกรรมใหมๆ ในระดับชุมชน ที่มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทีย่ัง่ยนื โดยมกีรอบการพจิารณาโครงการ คอื ประเดน็เกีย่วกบัผูหญิง สิง่แวดลอม และธรรมาภบิาล
ระยะเวลาของโครงการ 1 ถึง 2 ป แตจะไมใหการสนับสนุนในคาใชจายดานการวิจัย คาตอบแทน
พนักงาน เครื่องมือของโครงการ ผูมีสิทธิยื่นขอสนับสนุน คือ กลุมบุคคล (NGO หรือกลุมอื่นๆ) โดยกลุม
บุคคลจะตองรวมสนับสนุนคาใชจายดวย

ขอเสนอโครงการ  มีองคประกอบดังน้ี

 ชื่อโครงการ/พ้ืนที่ศึกษา

 หนวยงานปฏิบัติ ประกอบดวย ชื่อหนวยงาน ประวัติและขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน
(ป พ.ศ. ที่เริ่มตน สมาชิก วัตถุประสงค) เคยไดรับทุนจาก the Canada Fund มากอน
หรือไม  ถาเคยใหระบุรายละเอียด

 ชื่อผูติดตอ พรอมที่อยู

 ที่มาของโครงการ อธิบายถึงโครงการพื้นที่ ปญหา เหตุผล เพ่ืออะไร

 วัตถุประสงค ที่ชัดเจน งาย และวัดได โดยแบงเปนทั่วไป และเฉพาะเจาะจง

 การดาํเนนิการ ตารางแสดงขัน้ตอนการดาํเนินงาน ใครทาํ ระยะเวลา สอดคลองตามวัตถปุระสงค
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 กลุมเปาหมาย/ผลที่คาดไว ประกอบดวย ใครไดรับประโยชนทางตรงทางออม และผลลัพธ
ของโครงการคืออะไร โครงการจะดาํเนินการตอไปในอนาคตหรือไม อยางไร

 ผลกระทบตอผูหญิง/บทบาทของผูหญิงในโครงการ

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (ทางบวกและทางลบ)

 งบประมาณ

ใบสมัครขอทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ สามารถสงไดที่ :

Cavelle Dove
The Canada Fund สถานฑูตแคนาดา ตู ป.ณ. 2090 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท/โทรสาร 02-749-3285
โทรศัพทเคลื่อนที่ 09-034-0939
ไปรษณียอิเล็กทรอนิค: canfund@loxinfo.co.th

เว็บไซต : http://geo.international.gc.ca/asia/bangkok/site/canfund-en.asp

(2) Global Environment Facility (GEF)
(เว็บไซต : www.onep.go.th)

กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility) หรือ กองทุน GEF (จี อี เอฟ) จัดต้ังขึ้น
เพ่ือชวยเหลือประเทศกาํลังพัฒนา ในการดาํเนินการตามพันธกรณีจากการประชุมสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UNCED) ในป พ.ศ. 2535 และในการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลก กองทุนสิ่งแวดลอมโลกคือกลไกความรวมมือทางดานการเงินระหวางประเทศ
ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนทางดานการเงินกับประเทศหรือผูที่ขอรับการสนับสนุน เพ่ือแกไข
ปญหาวิกฤตทางสิ่งแวดลอมโลก 5 ประการ ไดแก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อม
โทรมของนานน้าํสากล การคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การลดลงของชั้นโอโซนใน
บรรยากาศ และการจัดการสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GEF จะตองเปนโครงการที่สงผลใหเกิดประโยชนตอ
สิ่งแวดลอมโลกอยางชัดเจน และจะตองมีหนวยงานตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ เขามารวม
ดําเนินโครงการอยางกวางขวาง นอกจากนี้ จะตองเปนโครงการที่คุมคาคุมราคา นําผลไปใชกับพ้ืนที่อื่นได
และการยกรางโครงการนั้นจะตองเปนไปโดยอาศัยแรงจูงใจเปนพ้ืนฐาน เพ่ือใหแนใจวาเมื่อกองทุน GEF
ยติุการใหการสนบัสนนุแลว โครงการกย็งัสามารถดาํเนินการตอไปไดดวยความยัง่ยนืทางการเงนิของโครงการ
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ผูมีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GEF

ผูมีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GEF อาจเปนหนวยงานราชการ องคกรเอกชน กลุมวิจัย
สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานภาคเอกชน โดยกองทุน GEF แบงการสนับสนุนเงินเปน 5 หมวด ดังน้ี

หมวดเงินที่สนับสนุน ลักษณะของโครงการ
1. โครงการภายใตแผนงาน

ปฏิบัติการ
(Operational Programme)

สนับสนุนเงินใหกับโครงการที่อยูภายใตแผนงานปฏิบัติการของกองทุน GEF
ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ (มูลคากวา 1 ลานเหรียญสหรัฐ) และระยะยาว
(3-7 ป)

2. เงินสนับสนุนเพื่อการยกราง
และพัฒนาขอเสนอโครงการ
(Project Development Facility. PDF)

เปนเงินสาํหรับสนับสนุนกิจกรรมที่สงผลใหเกิดการยกรางหรือ
พัฒนาขอเสนอโครงการขนาดใหญ โดยกําหนดการใหเงินสนับสนุน
ไว 3 ระดับ

3. โครงการขนาดกลาง
(Medium-sized Projects)

สนับสนุนเงินแบบใหเปลาไมเกิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ

4. แผนงานประเภททุนใหเปลาขนาด
เล็ก (Small Grants Programme)

สนับสนุนเงินใหกับโครงการไมเกิน 50,000 เหรียญสหรัฐ
โดยเปนโครงการที่ริเร่ิมโดยกลุมชุมชนทองถิ่น

5. กิจกรรมที่สงผลใหดาํเนินการตาม
พันธกรณีได (Enabling Activities)

สนับสนุนเงินจาํนวนตางๆ ใหกับประเทศตางๆ เพื่อจัดเตรียมแผนงาน
ยุทธศาสตรแผนปฎิบัติการ และจัดทาํรายงานตางๆ เพื่อใหประเทศนั้นๆ
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศได

ในสวนของแผนงานประเภททุนใหเปลาขนาดเล็ก (Small Grants Programme) ใหทุนไมเกิน 
50,000 เหรียญสหรัฐ แกโครงการที่ริเริ่มโดยกลุมชุมชนทองถิ่น และองคกรเอกชน (NGOs) นับจนถึง
ปจจบุนั มกีวา 50 ประเทศ ในอฟัรกิา อเมรกิาเหนอื ตะวนัออกกลาง เอเชยีและแปซฟิก ยโุรป ลาตนิอเมรกิา
และแคริเบียน ที่เขารวมในโครงการขนาดเล็กน้ี  ทั้งน้ี โครงการหรือกิจกรรมดังกลาวจะตองแกปญหา
ทองถิ่นที่สัมพันธกับขอบเขตที่กองทุน GEF ใหการสนับสนุน และโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจะตอง
เปนโครงการที่มีลักษณะดังตอไปนี้

 แสดงใหเห็นถึงกลยุทธและเทคโนโลยีในระดับชุมชน ที่สงผลลดความคุกคามตอสิ่งแวดลอม
ของโลก ถามีการนาํกลยุทธหรือเทคโนโลยีดังกลาวนั้นไปใชตอไป

 นําบทเรียนจากประสบการณในระดับชุมชนมาใช และสนับสนุนการเผยแพรกลยุทธและ
นวัตกรรมในระดับชุมชน โดยเผยแพรในหมูชุมชนทองถิ่น องคกรเอกชน รัฐบาล หนวยงานที่
ใหความชวยเหลือดานการพัฒนากองทุน GEF ตลอดจนหนวยงานอื่นที่ดําเนินโครงการขนาด
ใหญกวาโครงการที่ไดรับการสนับสนุนน้ี

 สรางหุนสวน หรอืเครอืขายของฝายทีเ่กีย่วของในระดบัชมุชน ซึง่สงผลสนับสนนุและเสรมิสราง
ความเขมแข็งของชุมชน และองคกรเอกชน ในอันที่จะแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและสงเสริม
การพัฒนาอยางยั่งยืน
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ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินทุน

(1) ผูขอรับการสนับสนุน จะตองจัดทาํแนวความคิดโครงการ (project concept) ความยาว
ประมาณ 2 ถึง 3 หนา (ตามฟอรมของ GEF) เสนอไปที่หนวยงานบริหารโครงการประจาํ
ประเทศ (Implementing Agency) เพ่ือพิจารณาคดัเลอืก  ซึง่หนวยงานบรหิารโครงการประจาํ
ประเทศ ไดแก สาํนักงานโครงการพฒันาแหงสหประชาชาต ิ  (www.undp.org/gef/gef@undp.org)
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (www.unep.unep.no/unep/gef/) และ
ธนาคารโลก www.worldbank.org/html.pic/GEF.html

(2) เมื่อแนวความคิดโครงการไดผานการคัดเลือกแลว หนวยงานบริหารโครงการจะแจงใหผู
เสนอโครงการทราบ เพ่ือจัดทาํรายละเอียดขอเสนอโครงการ (project proposal) ความ
ยาวประมาณ 10 ถงึ 15 หนา (ตามฟอรมของ GEF) ทัง้น้ี ขอเสนอโครงการ ตองมรีายละเอยีด
ตามที่กําหนดไวและตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานกลางประสานการดาํเนินงาน 
ซึง่หนวยงานกลางประสานการดาํเนินงานของประเทศไทย คอื สาํนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึง่จะให
ความเหน็ชอบแนบไปพรอมกบัรายละเอยีดขอเสนอโครงการ สงกลบัไปใหหนวยงานดาํเนิน
การเพื่อสงตอไปยังกองทุน GEF

(3) เมื่อกองทุน GEF ไดรับรายละเอียดขอเสนอโครงการแลว จะตองมีการทบทวนขอเสนอ
โครงการกอนพิจารณาอนุมัติโครงการตามขั้นตอน เมื่อโครงการไดรับอนุมัติหนวยงาน
บรหิารโครงการจะแจงใหเจาของโครงการทราบ เพ่ือเตรยีมเอกสารใหสมบรูณและรายละเอยีด
สัญญาขอตกลง

(4) ในขั้นตอนของการดาํเนินการ (project implementation) หนวยงานผูรับผิดชอบจะเปนผู
ปฏิบัติการ โดยมีหนวยงานบริหารโครงการเปนผูติดตามผล

(3) Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ)
(เว็บไซต : www.gtz.de/thailand)

GTZ มีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีโดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สาํหรับประเทศไทยมีการดาํเนินการรวมกับประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศทั้งสอง ในชวงป พ.ศ. 2547-2552 ใหความสาํคัญตอการปฏิรูปเศรษฐกิจและการสรางตลาด
เพ่ือการเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอย ไดแก การพัฒนาคุณภาพ
ในการใหบริการและการพัฒนาเงื่อนไขเพ่ือใหเอื้อตอธุรกิจขนาดกลางและยอย และ สนับสนุนการผลิต
อยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมโดยไมทาํลายสิ่งแวดลอม

ติดตอไดที่ :
เลขที่ 193/63 Lake Rajada Office Complex (ชั้นที่ 16)
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท :  02 661 9273 โทรสาร :  02 661 9282
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(4) The Danish International Development Assistance (DANIDA)

DANIDA ใหความชวยเหลือในลักษณะความรวมมือระหวางประเทศ (bilateral) เพ่ือแกปญหา
ความยากจน สาํหรับดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล

ติดตอไดที่ :

10 สาทรซอย 1 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท :  02 313 1100 โทรสาร: 02 213 1752

เว็บไซต:  www.ambbangkok.um.dk

(5) United Nations Development Programme (UNDP)

โครงการรวมมือระหวาง UNDP กับรัฐบาลไทย ครอบคลุม 6 ประเด็นสาํคัญ ไดแก Millenium 
Development Goals Campaign, Thailand international partnership for development programme, 
responsive governance, environmentally sustainable development, HIV/AIDS และ Tsunami recovery

ติดตอไดที่ :

ตึกสหประชาชาติ ชั้นที่ 12 ถนนราชดาํเนินนอก กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท : 02 288 1234 โทรสาร : 02 280 0556

เว็บไซต : www.undp.or.th

(6) Japan International Cooperation Agency (JICA)

JICA มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดความรูแกประเทศกาํลัง
พัฒนาเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม สําหรับประเทศไทย มีดังน้ี (1) bolstering 
competitiveness, (2) social development and poverty reduction, (3) sustainable development, 
และ (4) regional cooperation ในสวนของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีประเด็นดังน้ี good governance, 
alleviating urban problems, และ improving environmental health

ติดตอไดที่ :

เลขที่  1674/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพ 10320
โทรศัพท : 02 251 1655 โทรสาร : 02 255 8086

เว็บไซต :  www.jica.go.jp
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บรรณานุกรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2546. เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทําแผนการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดบัจังหวดัภายใตระบบการบรหิารราชการจงัหวดั
แบบบูรณาการ.  กรุงเทพมหานคร.

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม. 2544. ขอกําหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวด
ลอม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2544. กรุงเทพมหานคร

สาํนักงานคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 2548. ขอมูลความกาวหนาใน
การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. (เอกสารอัดสาํเนา)

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2549.  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนําการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II): การทบทวนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนงาน และโครงการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่ 6 มกราคม 2549 ณ ตึก 
สันติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล.

สาํนักงบประมาณ. 2549. ขั้นตอนการจัดทาํคาํของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550. กรุงเทพมหานคร

สาํนักงบประมาณ. 2549. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550.
กรุงเทพมหานคร

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม. 2549. คูมอืการจดัทาํขอเสนอโครงการที่
จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร.

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม. 2549. แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับราง เดือนพฤศจิกายน 2549). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร

สาํนักงานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม. 2539. การจดัทาํแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม
ระดับจังหวัด. กรุงเทพมหานคร.

เว็บไซต
www.acdi-cida.gc.ca
www.onep.go.th
www.gtz.de/thailand
www.ambbangkok.um.dk
www.undp.or.th
www.jica.go.jp
www.usaid.gov
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แนวทางการใชมาตรการเพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
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มาตรการที่นิยมนาํมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการควบคุม
การใชประโยชนน้ัน มีอยู 3 มาตรการหลัก ไดแก มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และ
มาตรการกาํกับและควบคุม  ซึ่งมาตรการแตละประเภทจะมีลักษณะและความเหมาะสมในการนาํมาใชใน
ทางปฏิบัติแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย เชน ลักษณะของปญหา  ความตองการของประชาชน 
ปจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ของทองถิ่น ดังน้ัน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตอง
มีวิสัยทัศนในการพิจารณาวาปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลักษณะไหน เหมาะสมกับการ 
จัดการดวยมาตรการประเภทใด  โดยในบางกรณอีาจจาํเปนตองใชมาตรการหลายประเภทควบคูกนัไปเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มาตรการทางเศรษฐศาสตร เปนการกาํหนดมาตรการเกี่ยวกับราคา ภาษี คาธรรมเนียม อัตรา
ดอกเบีย้ สนิเชือ่ คาปรบั เงือ่นไขการมดัจําสนิคา การสรางระบบตลาดของสิง่แวดลอม  ทัง้น้ี เพ่ือเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของภาคธุรกิจการผลิตและประชาชนในลักษณะที่เปนคุณตอสภาพสิ่งแวดลอม  หรือเพื่อจูงใจให
ลดการบริโภค  ลดการปลอยมลพิษ  ลดการทิ้งขยะ/ของเหลือใช  และรวมมือกับภาครัฐในการนาํกลับมา
ใชใหม  โดยมาตรการทางเศรษฐศาสตรจะเหมาะสมในการนาํมาใชเมื่อสภาวะแวดลอมยังไมอยูในสภาพที่
วิกฤต หรือระดับมลพิษอยูในเกณฑที่ระบบนิเวศยังรองรับได

การใชหลักการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ

(1) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาํเนินไปโดยใชตนทุนต่าํสุด
(3) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.8

มาตรการหลักที่นํามาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) มาตรการทางเศรษฐศาสตร
(2) มาตรการทางสังคม
(3) มาตรการกาํกับและควบคุม

มาตรการทางเศรษฐศาสตร
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มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
แบงเปน 7 ประเภท ดังน้ี

(1) สิทธิในการใชประโยชน (User Right)

การกาํหนดสทิธกิารใชประโยชนเปรยีบเสมอืนการกาํหนดสทิธกิารเปนเจาของในทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนมาตรการหนึ่งที่ชวยสรางแรงจูงใจใหผูไดรับสิทธิในการใชประโยชนหันมาอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดปญหาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษ  ในลักษณะของ “มือใครยาวสาวไดสาวเอา”

(2) ตลาดการซื้อ-ขายสิทธิในการใชประโยชน (Tradable Permit)

เปนมาตรการที่ชวยเสริมใหมาตรการการกําหนดสิทธิการใชประโยชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การสรางตลาดการซื้อ-ขายสิทธิในการใชประโยชนก็เพ่ือควบคุมปริมาณการใชทรัพยากรหรือการปลอย
มลพิษใหอยูในระดับที่ยอมรับได เน่ืองจากประชาชนหรือผูประกอบการแตละรายมีความสามารถในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน  การสรางตลาดใหเกิดการซื้อขายสิทธิ จะ
ชวยใหมีการโอนกรรมสิทธิความเปนเจาของจากผูที่ทาํประโยชนไดนอยไปยังผูที่ทาํประโยชนไดมากกวา 
และนําไปสูการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและการปลอยมลพิษใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอ
สภาพแวดลอม

(3) มาตรการดานภาษี (Fiscal Instrument)

มาตรการดานภาษี เปนการรวมตนทุนทางสิ่งแวดลอมเขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการผลิต
หรือการบริโภคสินคา เพ่ือใหผูใชประโยชนหรือผูประกอบการเกิดการตระหนักถึงตนทุนที่แทจริงทาง
สังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งการกาํหนดอัตราภาษีจะเพ่ิมคาใชจายใหแกผูกอมลพิษ และจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตหรือพฤติกรรมการบริโภค

(4) คาธรรมเนียมและคาปรับ (Charge and Fine System)

คาธรรมเนียมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการเรียกเก็บเงินจากการให
บริการตางๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการกระตุนใหประชาชนตระหนักถึง
ความสาํคัญของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในขณะที่คาปรับ เปนการเรียกเก็บเงินจากประชาชนที่ทาํการละเมิดขอบังคับตางๆ ที่ภาครัฐ
กาํหนดไว เพ่ือเปนการตกัเตือนและปรบัพฤติกรรมของประชาชนในการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

(5) มาตรการทางการเงิน (Financial Instrument)

เปนการจัดตั้งกองทุน เพ่ือใชในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาจ
ดําเนินการในรูปของการใหเงินสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและกิจกรรมสาธารณะประโยชน หรือการให
เงินกูดอกเบี้ยต่าํ สาํหรับการลงทุนที่เปนประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(6) ระบบมัดจํา-คืนเงิน (Deposit-refund System)

เปนมาตรการสําหรับสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบทางลบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการใหผูบริโภคจายเงินมัดจําในการซื้อผลิตภัณฑบางประเภท 
ที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต ขวดแกว เปนตน เพ่ือจูงใจให
ประชาชนนาํบรรจุภัณฑหรือซากของสินคาน้ันมาคืนเพื่อนํากลับไปใชใหม หรือเพื่อใหเกิดการกาํจัดอยาง
ถูกวิธี  โดยประชาชนจะถูกยึดเงินคามัดจําในกรณีที่ไมนําสินคามาคืน

(7) การประกันความรับผิดชอบ (Liability System)
เปนสัญญาที่ผูประกอบการตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอม อาจอยูในลกัษณะของการเกดิมลพษิ หรอืการเกดิผลกระทบตอชวิีตและทรพัยสนิของประชาชน
หรือคาใชจายของผูประกอบการในการปรับสภาพแวดลอมใหคืนสูภาวะปกติ มาตรการนี้จะเปนการสราง
แรงจูงใจใหผูประกอบการพยายามที่จะปองกันหรือลดการกอมลพิษ

ขอดีและขอจํากัดของมาตรการทางเศรษฐศาสตรแตละประเภท
มาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร เง่ือนไขความเหมาะสม ขอดี ขอจํากัด
1. สิทธิในการใช

ประโยชน
- ควรเปนชุมชนทองถิ่นที่มีความ
พรอมที่จะรับผิดชอบในสิทธิ
การใชประโยชนที่ไดรับ

- สามารถตรวจสอบการใช
ประโยชนทรัพยากรของคน
ในชุมชนได

- เจาของสิทธิจะเปนผูกําหนด
อัตราและวิธีการใชประโยชนเอง
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
ระยะยาว

- สามารถกระจายสิทธิไปยังผูมี
รายไดนอย เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ

- ภาครัฐไมไดรับรายได
จากการกาํหนดสิทธิ

- การกาํหนดสิทธิตองมีการ
ดาํเนินการอยางโปรงใสและเปน
ธรรม เพราะอาจมีการจัดสรร
สิทธิเพื่อผลประโยชนสวนตัว

2.ตลาดซื้อ-ขาย
สิทธิในการใช
ประโยชน

- ตองเปนทรัพยากรหรือมลพิษ
ที่สามารถวัดออกมาเปน
ปริมาณได

- มูลคาของสิทธิมีความยืดหยุน
เน่ืองจากเปลี่ยนแปลงตามราคา
ตลาดจากการซื้อ-ขายสิทธิของ
ประชาชน

- เพิ่มรายไดของรัฐ หากกาํหนด
ใหมีการประมูลสิทธิในการออก
สิทธิคร้ังแรก

- ภาครฐัสามารถกระจายสทิธิ
ใหกับประชาชนผูดอยโอกาส
เพื่อชวยใหเกิดความเปนธรรม
ในสังคมได

- ภาครัฐสามารถควบคุมระดับ
การใชประโยชนหรือระดับมล
พิษโดยรวมได โดยการควบคุม
ปริมาณสิทธิที่อนุญาตใหมีการ
ซ้ือ-ขายในตลาด

- ตองมีการบริหารจัดการให
ระบบตลาดทาํงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- ตองใชกับตลาดที่มีผูประกอบ
การจาํนวนมาก เพื่อใหเกิด
ปริมาณการซื้อ-ขายสูง
และไมเกิดการผูขาด
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มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร เง่ือนไขความเหมาะสม ขอดี ขอจํากัด
3. มาตรการ

ทางภาษี
- จาํเปนตองมีการบัญญัติกฎหมาย

ภาษีส่ิงแวดลอม

- สามารถคาํนวณมูลคาความ
เสียหายจากการปลอยมลพิษ
หรือคาเสียโอกาสจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมได

- ตองมีการกาํหนดโครงสราง
ภาษีที่แตกตางเพื่อสรางความ
เปนธรรมในสังคมระหวางผูมี
รายไดมากและผูมีรายไดนอย

- เพิ่มรายไดใหกับภาครัฐ

- ประชาชนตระหนักถึงตนทุน
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ปลอยมลพิษ

- อัตราภาษีถูกกําหนดจาก
หนวยงานภาครัฐ  ทาํใหขาด
ความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน
ในกรณีที่ความเสียหายมีการ
เปลี่ยนแปลง

- ขาดแรงสนับสนุนทางการเมือง
เพราะการเก็บภาษีเปนการเพิ่ม
ภาระใหกับผูผลิตและประชาชน

- โครงสรางภาษีอาจสรางความ
ไมเปนธรรม กรณีที่ผูปลอย
มลพิษเปนผูดอยโอกาสในสังคม

4. คาธรรมเนียม
และคาปรับ

- ควรเปนกิจกรรมที่ภาครัฐจัดให
มีบริการ  ในกรณีที่ภาครัฐ
ดาํเนินการเองแลวมีตนทุนการ
บริหารงานสูงกวาที่จาํเปน ก็ให
วาจาง (sub-contract) ใหภาค
เอกชนมารวมดาํเนินงาน โดย
ภาครัฐอาจเปนเพียงผูควบคุม
คุณภาพการใหบริการ

- อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
ควรสะทอนตนทนุการดาํเนินการ

- คาปรับควรกาํหนดในอัตรา
ที่สูงกวาคาบาํบัด

- ทาํใหโครงการบริการสาธารณะ
ดานสิ่งแวดลอมสามารถดาํเนิน
การไดอยางตอเน่ืองเพราะมีราย
ไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม

- อาจมีการลงทุนมากกวาที่จาํเปน
(over capacity) เพราะภาครัฐ
อาจคิดวาการลงทุนใดๆ ที่เกิด
ขึ้นสามารถนาํมาคาํนวณเปน
ตนทุนที่สามารถเรียกเก็บจาก
คาบริการจากประชาชนได

5. มาตรการ
ทางการเงิน

- ควรเปนการใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการหรือการสราง
องคความรูใหมๆ หรือ เปน
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน

- สามารถใชมาตรการทางการเงิน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน
สังคม โดยการชวยเหลือกลุมคน
ที่มีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาส

- ในระยะสั้น สามารถลดระดับ
มลพิษไดตามที่ตั้งเปาไว  เน่ือง
จากการใหเงินชวยเหลือจะทาํให
ผูประกอบการใหความรวมมือ
ในการลดมลพิษเปนอยางดี

- หากนาํไปใชกับผูประกอบการ
ทั่วไป อาจเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหมีการปลอยมลพิษมากขึ้น
เพื่อที่จะใชเปนขออางในการขอ
รับเงนิชวยเหลอืในการลดมลพษิ

- เปนคาใชจายของภาครัฐ
- ตองมกีารจดัการอยางรอบคอบ
เพือ่ปองกันการนาํมาตรการไปใช
เพือ่ลดตนทนุใหผูประกอบการ

- ในระยะยาวการใหเงินชวยเหลือ
อาจทาํใหโครงสรางตนทุนลดลง
ทาํใหกําไรสูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหมี
การผลติและปลอยมลพษิมากขึน้

6. ระบบมัดจาํ-
คืนเงิน

- เหมาะที่จะนาํไปใชกับสินคาที่มี
บรรจุภัณฑหรือซากที่สามารถ
นํากลับมาใชใหมได  หรือมี
หนวยงานที่สามารถทาํการ
กําจัดไดอยางถูกวิธี

- เปนการสรางแรงจงูใจใหประชา
ชนนาํบรรจุภัณฑหรือซากผลิต
ภัณฑมาคืน

- ชวยลดปริมาณขยะที่ทิ้งไมเปนที่
เปนทาง

- มีตนทุนในการบริหารจัดการ
ระบบมัดจาํแบบตางๆ
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มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร เง่ือนไขความเหมาะสม ขอดี ขอจํากัด
7. การประกัน

ความรับผิดชอบ
- เหมาะที่จะนาํไปใชกับกิจกรรม

ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
รายแรง หรือกอใหเกิดความ
เสียหายตอพื้นที่และประชาชน
เปนจาํนวนมาก เชน การรั่วไหล
ของสารพิษ หรือการรั่วไหลของ
นํ้ามัน เปนตน

- สรางแรงจูงใจแกผูประกอบการ
ในการเลือกใชเทคโนโลยีหรือ
กระบวนการผลิตที่ลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุและการ
ปลอยมลพิษ

- ใชไดเฉพาะกับบริษัทขนาดใหญ
ที่สามารถรับผิดชอบคาเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได

ที่มา: ปรับปรุงจากสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2547

มาตรการทางสังคมเปนมาตรการที่นํามาใชในกรณีที่ตองการสรางจิตสาํนึกของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวอยางมาตรการทางสังคมที่สาํคัญ ไดแก

(1) การปลูกจิตสํานึกแกประชาชน  ดังตัวอยางเชน  การรณรงคเพ่ือลดการทิ้งขยะ การปลูก
จิตสาํนึกใหประชาชนนาํขยะกลับมาใชใหม การปลูกจิตสาํนึกการอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล

(2) การใหความรูแกประชาชน เชน การใหความรูแกประชาชนในการใชประโยชน ดูแล รักษา 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การจัดหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน

(3) การจัดทําระบบเตือนภัยดานสิ่งแวดลอม ทั้งสถานการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจาก
การกระทาํของมนุษย เชน เครือขายเตือนภัยดินถลม  การเตือนภัยเกี่ยวกับการรั่วไหลของ
สารอันตราย

(4) การมีสวนรวมของประชาชน นํามาใชเพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับสถานการณในพื้นที่ โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงได
หลายระดับ ต้ังแต การรวมรับรูขอมูลขาวสาร การรวมแสดงความคิดเห็น การรวมวางแผน
การรวมดาํเนินการ  รวมติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน และรวมตรวจสอบ

มาตรการกาํกับและควบคุมเปนมาตรการที่เหมาะสมจะนาํมาใชในกรณีที่สภาพแวดลอมมีสภาพ
เปราะบางและตองการที่จะควบคุมการใชประโยชนอยางเขมงวด ซึ่งสวนใหญอยูในลักษณะของมาตรการ
ทางกฎหมาย  มาตรการที่ใชกันอยู เชน การกาํหนดระเบียบและขอบังคับตางๆ การกาํกับดูแลการปลอย
มลพิษใหอยูในเกณฑที่กาํหนดหรือเกณฑมาตรฐาน เปนตน

มาตรการทางสังคม

มาตรการกํากับและควบคุม
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การแบงภาระหนาท่ีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนทองถิ่น

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมไทยโดย
รวมน้ัน  คงไมอาจแบงแยกบทบาทหนาทีไ่ดอยางสิน้เชงิวา ทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทใด  หรอืการจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมเรื่องใด ควรอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานสวนกลางหรือหนวยงานสวน 
ทองถิ่น  ดังน้ัน ภายใตสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมแตละเรื่อง หรือปญหาทรัพยากรธรรมชาติแตละ
ประเภท อาจจาํเปนตองมีการประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวน 
ทองถิ่น  เพ่ือรวมกันรับผิดชอบปญหาในแตละดานตามความไดเปรียบในการจัดการที่แตกตางกัน

การแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวาง
หนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนทองถิน่ จะพจิารณา 2 ดาน คอื  หน่ึง ดานการใชประโยชนหรอืการ 
ไดรับประโยชน  และ สอง  ดานการใหบริการ

(1) การพิจารณาดานการใชประโยชน

หากพบวากจิกรรมใดเปนเรือ่งทีผู่ใชประโยชน หรอืผูไดรบัประโยชน เปนประชาชนทัว่ๆ ไป  ไมใช
เฉพาะประชาชนในทองถิน่เทาน้ัน การกาํหนดรปูแบบการใชประโยชนควรจะดาํเนินการโดยหนวยงานสวนกลาง
เชน การใชประโยชนจากอุทยานแหงชาติ ทรัพยากรน้าํ  ทรัพยากรประมง และพลังงาน เปนตน

แตถาเปนการใชประโยชนหรอืการไดรบัประโยชนในระดบัทองถิน่เทาน้ัน เชน สวนสาธารณะ นํ้าเสยี
การรักษาความสะอาด เปนตน  การกาํหนดรูปแบบการจัดการควรกระทาํโดยหนวยงานสวนทองถิ่นเอง

(2) การพิจารณาดานการใหบริการ

โดยพิจารณาการใหบริการใน 2 รูปแบบ คือ การใหบริการในรูปของการดาํเนินการ  และ การให
บริการในรูปของการใหความรูทางวิชาการ

ในสวนของการใหบริการในรูปของการดาํเนินการพบวา  หนวยงานทองถิ่นจะมีความไดเปรียบ
ทางดานตนทุนการดาํเนินการ เชน การใหบริการเก็บ ขน และกาํจัดมูลฝอย  การจัดเก็บคาธรรมเนียม
การใชบริการการเก็บมูลฝอย การออกใบอนุญาตการใชนํ้าบาดาล การกอสรางระบบบาํบัดนํ้าเสีย เปนตน

สาํหรับหนวยงานสวนกลางจะมีความไดเปรียบดานตนทุนการใหบริการความรูทางวิชาการและ
การใหบริการฐานขอมูล เชน การใหความรูดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  การใหความรูดานผลกระทบ
จากการใชนํ้าใตดิน  การจัดทาํฐานขอมูลการใชนํ้าในระดับลุมนํ้า  และการจัดทาํฐานขอมูลแหลงกาํเนิด
มลพิษของประเทศไทย เปนตน
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ตัวอยางการแบงภาระหนาท่ีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนทอถิ่น

การจัดการ การใชประโยชน การใหบริการ
การจัดเก็บมูลฝอย ประชาชนในระดับทองถิ่นไดรับประโยชน

ดังน้ัน ทองถิ่น ควรเปนผูกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียม

ทองถิ่น เปนผูใหบริการจัดเก็บมูลฝอย
สวนกลาง เปนผูใหความรูทางวิชาการ
เชน วิธีการกาํจัดมูลฝอยมีพิษ

น้าํเพื่อการเกษตร/
น้าํบาดาล

ประชาชนที่ไดรับประโยชนครอบคลุม
พื้นที่กวาง  ดังน้ัน สวนกลาง ควรเปน
ผูกําหนดการใชประโยชนและกาํหนด
อัตราคาธรรมเนียม ตามตนทุนคาเสีย
โอกาสของแตละลุมน้าํ

ทองถิ่น อาจเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม
โดยมีการกาํหนดสวนแบงรายไดกับ
สวนกลาง

ทรัพยากรแร เปนทรัพยากรของประเทศที่ประชาชน
ทุกคนมีสิทธิไดรับประโยชน ดังน้ัน
สวนกลางควรเปนผูกําหนดการใชประโยชน
และกาํหนดคาภาคหลวง

ทองถิ่น เปนผูตรวจสอบวาผูไดรับสัมปทาน
ทาํตามเงื่อนไขในการดาํเนินการหรือไม
โดยมีการกาํหนดสวนแบงรายไดกับ
สวนกลาง

สวนสาธารณะ ประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชน ดังน้ัน
ทองถิ่น ควรเปนผูกําหนดรูปแบบการใช
ประโยชนและกาํหนดอัตราคาธรรมเนียม

ทองถิ่น ควรเปนผูใหบริการและดาํเนินการ
โดยอาจเปดโอกาสใหผูประกอบการ
ในทองถิ่นดาํเนินการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะไดหากมีตนทุนต่าํกวา
สวนกลาง อาจใหความชวยเหลือ
ดานพรรณไม หรือการจัดวางระบบ
สวนสาธารณะ

ทีม่า: ปรบัปรงุจาก คูมอืองคกรปกครองสวนทองถิน่ แนวทางการใชเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเพือ่การจดัการสิง่แวดลอม
จัดทาํโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2545)

การเลือกใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น

มาตรการที่นํามาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบางประเภท  อาจไม
สามารถดาํเนินการไดในระดับทองถิ่น  เน่ืองจากตองอาศัยขอมูลและมีระบบการจัดการที่ซับซอน   หรือ
ในบางกรณีอาจจาํเปนตองมีการกาํหนดเปนนโยบายและตราเปนกฎหมายเพื่อบังคับใชในระดับประเทศ  
เชน มาตรการดานภาษีที่จําเปนตองมีการตรากฎหมายสิ่งแวดลอมกอนที่จะนาํมาตรการทางภาษีมาใชได  
สาํหรับตลาดการซื้อ-ขายสิทธิในการใชประโยชน ในการดาํเนินการจัดต้ังตลาดมีความซับซอนมากและ
ตองมีผูซื้อ-ขายจาํนวนมากตลาดถึงจะทาํงาน  ซึ่งในทองถิ่นมีผูซื้อ-ผูขายไมมากพอ  สวนการกาํหนดและ
ใหสิทธิการใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติ จําเปนตองมีการออกกฎหมายมารองรับกอนจึงจะสามารถ
ดําเนินการได  จะเหน็ไดวามาตรการตางๆ ดังทีไ่ดกลาวมาขางตนจําเปนตองมกีารพฒันารปูแบบทีเ่หมาะสม
กอนนาํมาปฏิบัติใช
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เมื่อพิจารณาภายใตกฎหมายในปจจุบันพบวา มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถเลือกมาใชไดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น คือ หน่ึง  
คาธรรมเนยีม ซึง่ประกอบไปดวย คาธรรมเนยีมการใชบรกิาร และคาธรรมเนียมสาํหรบัการออกใบอนญุาต
ดําเนินการ  สอง  การใหเงินชวยเหลือ  และ สาม คาปรับ

ขั้นตอนการดําเนินการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับทองถิ่น

(1) วิเคราะหสถานการณปญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในพืน้ทีแ่ละผลกระทบทีเ่กดิขึน้
พรอมทั้ง จัดลาํดับความสาํคัญและความเรงดวนของปญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองมีการ 
รวบรวมขอมลูพ้ืนฐานเกีย่วกบัปญหา ความรนุแรงของปญหา สาเหตขุองปญหา รวมทัง้  วิธกีาร
แกไขปญหาที่ใชอยูในปจจุบัน

(2) วิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นปญหาดังกลาว

(3) จัดเตรียมแผนสาํหรับการดาํเนินการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- พิจารณาเลือกใชมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม  ซึ่งอาจจาํเปนตองใชมาตรการหลายประเภทควบคูกันไป ทั้งมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร  มาตรการทางสังคม และ/หรือ มาตรการกาํกับและควบคุม เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการแกไขปญหาดังกลาว และเพื่อประโยชนสูงสุดตอประชาชน

- ศึกษาและกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมสาํหรับมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่เลือกใชเพ่ือ
การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม

- กอนนาํมาตรการมาใชจะตองพิจารณาดานการใหบริการวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะเปนผูใหบริการเอง หรือจะใหภาคเอกชนในทองถิ่นที่มีความพรอมและมีตนทุนการ
ดําเนินการที่ตํ่ากวามาเปนผูใหบริการ

- พิจารณาผลกระทบตอบคุคลตางๆ จากการใชมาตรการ  และเตรยีมการจดัการผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิขึน้ เชน มาตรการทีนํ่ามาใชอาจมผีลกระทบตอผูมรีายไดนอย ดังน้ัน อาจมขีอยกเวน
บางประการสาํหรับผูไดรับผลกระทบ เปนตน

(4) กาํหนดแผนงานและเปาหมายการดาํเนินงาน

(5) จัดประชุมเพ่ือนําเสนอแผนงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน  เพ่ือนําความคิดเห็นดังกลาวมาพิจารณาปรับแผนใหสามารถ
นําไปใชในทางปฏิบัติในพื้นที่ได

(6) ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ

(7) ติดตามและประเมินผล
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ตัวอยางมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และมาตรการกํากับและควบคุม
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่นตามภารกิจที่เกี่ยวของ

ภารกิจตาม
พระราชบัญญัติตางๆ ผูที่เกี่ยวของ ตัวอยางมาตรการที่ใชเพื่อการจัดการ

1. การสงเสริม
การทองเที่ยว

1.1 แหลงทองเที่ยว

1.2 หองสุขา หองอาบน้าํ

1.3 พื้นที่ใหเชาเพื่อการ
ประกอบการ

1.4 ซุมขอมูลทองเที่ยว

- ผูใชบริการ/
นักทองเที่ยว

- ผูใหบริการ/
ผูประกอบการ

มาตรการทางเศรษฐศาสตร

- คาธรรมเนียมการใชบริการ เชน คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยว
คาใชบริการหองสุขา หองอาบนํ้า

- การออกใบอนุญาต  เชน การออกใบอนุญาตในการจัดการแหลง
ทองเที่ยว หองสุขา หองอาบน้าํ ซุมขอมูลทองเที่ยวของภาคเอกชน
การออกใบอนุญาตใหเชาพืน้ทีเ่พือ่ประกอบการในแหลงทองเทีย่ว

- การประมูลใบอนุญาต

- คาปรับกรณีฝาฝนกฎระเบียบ

มาตรการทางสังคม

- การสรางจิตสาํนึกใหคนในทองถิ่น นักทองเที่ยว และผูประกอบการ
รวมกันดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว

- กําหนดจาํนวนนักทองเที่ยวที่แหลงทองเที่ยวรองรับได

- สงเสริมใหผูประกอบการภายในทองถิ่น หรือประชาชนในทองถ่ิน
รวมกลุมเพื่อใหบริการการทองเที่ยว เชน การนาํเที่ยว การนาํเสนอ
กิจกรรมทองถ่ิน การขายสินคาทองถ่ิน เปนตน

มาตรการกํากับและควบคุม

- การกาํหนดกฎระเบียบในการจัดการกิจการการทองเที่ยว โดยอางอิง
ตามพระราชบัญญัติที่เก่ียวของ และมีการบังคับใชอยางเครงครัด

- การจัดเขตพื้นที่ใหเชาสําหรับผูประกอบการ
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ภารกิจตาม
พระราชบัญญัติตางๆ ผูที่เกี่ยวของ ตัวอยางมาตรการที่ใชเพื่อการจัดการ

2. การบํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมปิญญา
และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
2.1 พิพิธภัณฑ
2.2 แหลงประวัติศาสตร
2.3 พื้นที่ใหเชาเพื่อการ

ประกอบการ
2.4 กิจกรรมของวัด

- ผูเขาชม
- ผูใหบริการ

และดูแล
- ผูประกอบการ
- ประชาชน

มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- คาธรรมเนียมการเขาชม
- การออกใบอนุญาตในการจัดการและดูแลของภาคเอกชน
- การประมูลใบอนุญาตในการจัดการของภาคเอกชน
- การใหเงินชวยเหลือในการจัดการ
- คาปรับ กรณีฝาฝนกฎระเบียบ

มาตรการทางสังคม
- สรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นรวมกันดูแล รักษา พิพิธภัณฑ
และแหลงประวัติศาสตร ตลอดจน การใชพุทธศิลปใหสอดคลอง
กับจารีตประเพณีอันดีงาม

- สงเสริมและสนับสนุนใหคนในทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรมของวัด
และรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน

มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่ใหเชาสําหรับการประกอบการของภาคเอกชน
- กําหนดกฎระเบยีบในการจดัการพืน้ทีใ่หเชา และบงัคบัใชอยางเครงครดั
- บังคับใชกฎระเบียบและขอกําหนดของวัดอยางเครงครัด เชน
หามดื่มสุรา หามเลนการพนันภายในเขตวัด

3. การจัดการเกี่ยวกับ
ที่อยูอาศัย

3.1การปรับปรุงแหลง
ชุมชนแออัด

3.2การจัดการเกี่ยวกับ
ที่อยูอาศัยสาํหรับ
ผูมีรายไดนอย

- ประชาชน
ในชุมชนแออัด

- ประชาชน
ผูมีรายไดนอย

มาตรการทางเศรษฐศาสตร

- การใหเงินชวยเหลือ
- คาเชาที่อาศัยที่จัดใหสําหรับผูมีรายไดนอยในอัตราที่ต่าํ
มาตรการทางสังคม

- สงเสริมใหสมาชิกในแหลงชุมชนแออัดมีสวนรวมในการปรับปรุง
สภาพของชุมชน

- สงเสริมใหผูมีรายไดนอย มีสวนรวมในการจัดการสภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัย

มาตรการกํากับและควบคุม

- การจัดเขตพื้นที่ชุมชนแออัด
- การจัดพื้นที่และที่อยูอาศัยสาํหรับผูมีรายไดนอย
- กําหนดมาตรฐานตามมาตรฐานชุมชนและที่อยูอาศัยของ
การเคหะแหงชาติ และบังคับใชอยางเครงครัด

- ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดมาตรฐานการควบคุมอาคาร
อางอิงตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 9 ถึง
มาตรา 11 และบังคับใชอยางเครงครัด
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ภารกิจตาม
พระราชบัญญัติตางๆ ผูที่เกี่ยวของ ตัวอยางมาตรการที่ใชเพื่อการจัดการ

4. การจัดการสถานที่
พักผอนหยอนใจ
4.1  สวนสาธารณะ/

สวนสุขภาพ

- ประชาชน
- ผูใหบริการสวน

สาธารณะและ
สวนสุขภาพ

- ผูประกอบการ
ภายในสวน
สาธารณะและ
สวนสุขภาพ

มาตรการทางเศรษฐศาสตร

- คาธรรมเนียมการใชบริการ
- การออกใบอนุญาตในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
และสวนสขุภาพของภาคเอกชน

- การประมูลใบอนุญาตในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
และสวนสขุภาพของภาคเอกชน

- การออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการในสวนสาธารณะ
และสวนสขุภาพของภาคเอกชน

- คาปรบักรณฝีาฝนกฎระเบยีบ
- เงินสนบัสนุนการจดัใหมีสวนสาธารณะและสวนสขุภาพ
มาตรการทางสังคม

- รณรงคใหประชาชนดูแล รักษา สวนสาธารณะและสวนสุขภาพ
มาตรการกํากับและควบคุม

- บังคับใชกฎระเบียบในการจัดการสวนสาธารณะและการใชประโยชน
จากสวนสาธารณะ อางอิงตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535

5. การรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
5.1 การโฆษณาโดยใช

เคร่ืองขยายเสีย
5.2 ปายโฆษณา
5.3 มลพิษทางอากาศ
5.4 มลพิษทางเสียง

- ผูโฆษณา
- ผูปลอยมลพิษ

ทางอากาศ
(ประชาชนและ
ภาคอตุสาหกรรม)

- ผูกอใหเกิดมลพษิ
ทางเสยีง

มาตรการทางเศรษฐศาสตร

- การออกใบอนุญาตการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง
- การออกใบอนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ

- คาปรับ กรณีฝาฝนกฎระเบียบ
มาตรการทางสังคม

- การรณรงคใหประชาชนใชเทคโนโลยีใหมๆ ในรถยนต
รถจักรยานยนต โรงงาน เพื่อลดการปลอยมลพิษทางอากาศ

- รณรงคใหประชาชนชวยกันเฝาระวังเก่ียวกับมลพิษทางเสียง
มาตรการกํากับและควบคุม

- บังคับใชกฎระเบียบในการควบคุมโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง
อางอิงตาม พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง
พ.ศ. 2493 มาตรา 4 อยางเครงครัด

- บังคับใชกฎระเบียบวาดวยเหตุรําคาญ อางอิงตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 และ มาตรา 25 ถึง มาตรา 28
อยางเครงครัด

- บังคับใชกฎระเบียบวาดวยการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
อางอิง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 37 และ มาตรา 39
อยางเครงครัด
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ภารกิจตาม
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6. การกําจัดมูลฝอย
ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย

6.1 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.2 มูลฝอยติดเชื้อ
6.3 ยางรถยนต
6.4 ถานไฟฉายและ

แบตเตอรี่โทรศัพท
มือถือ

6.5 ขวดและภาชนะ
6.6 ของเสียอันตราย
6.7 นํ้าเสีย

- ผูผลิตมูลฝอยและ
ส่ิงปฏกูิล (ชมุชน/
ผูประกอบการ/
หนวยงานราชการ)

- ผูผลิตมูลฝอย
ติดเชื้อ

- ผูใชยางรถยนต
- ผูใชถานไฟฉาย
และโทรศพัทมือถือ

- ผูใชขวดและภาชนะ
- ผูผลิตของเสีย
อันตราย

- ผูปลอยน้าํเสีย
- ผูใหบริการ
ในการจัดการ

มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- คาธรรมเนียมการใชบริการ (การเก็บ ขน และกาํจัด)
- คาปรับ เม่ือฝาฝนกฎระเบียบ
- เงินประกันและคาปรับ กรณีฝาฝนกฎระเบียบในการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อของภาคเอกชน

- การออกใบอนุญาตในการจัดการ
- การใหเงินชวยเหลือในการจัดการ
- การใหเงินชวยเหลือในการจัดตั้งศูนยวัสดุรีไซเคิล
มาตรการทางสังคม
- การรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการลดปริมาณการผลิตมูลฝอย
ส่ิงปฏิกูล และน้าํเสีย

- การรณรงคใหสถานบริการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
มีสวนรวมในการลดปริมาณการผลิตมูลฝอยติดเชื้อ

- รณรงคใหมีการทิง้ยางรถยนต ถานไฟฉาย แบตเตอรีโ่ทรศพัทมือถือ
ขวด และภาชนะทีไ่มใชแลวในสถานที่ที่จัดไวให  และใหเทศบาลทาํ
หนาทีใ่นการกาํจดั โดยอาจขายใหกับโรงงาน/สถานประกอบเพือ่นําไป
แปรรปู หรือเปนวตัถุดบิในการผลติ

- รณรงคใหมีการนาํยางรถยนตที่เส่ือมสภาพแลวกลับมาใช
เปนแหลงพลังงาน

- รณรงคใหประชาชนทราบถึงวิธีการใชถานไฟฉายและแบตเตอรี่
ของโทรศัพทมือถืออยางถูกตอง  เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใชถานไฟฉาย
และแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไดยาวนานขึ้น

- สงเสริมใหมีการแยกของเสียอันตรายออกจากมูลฝอยจากแหลง
ชุมชน เพื่อทาํการกาํจัดอยางถูกวิธี

มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่สําหรับการกาํจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้าํเสีย
- ออกขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้ง อัตราคา
ธรรมเนียม ในการเก็บ ขน และกาํจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อางอิง
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบังคับใชอยางเครงครัด

- บังคับใชกฎระเบียบวาดวยการกาํจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อางอิง
ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด

- ออกขอกําหนดในการกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมการกาํจัดมูลฝอย
ตาม พ.ร.บ. กระจายอาํนาจ พ.ศ. 2542 และบังคับใชอยางเครงครัด

- บังคับใชกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ออกตามความใน พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด

- บังคับใชกฎระเบียบวาดวยการบาํบัดน้าํเสียรวมหรือระบบกําจัดของ
เสียรวม  อางอิงตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด
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7. การควบคุม
การเลี้ยงสัตว

7.1 การทาํนากุง
7.2 การเลี้ยงสุกร
7.3 การเพาะเลี้ยง

  สัตวนํ้าชายฝง

- เกษตรกร
ผูทาํนากุง

- เกษตรกร
ผูเลี้ยงสุกร

- เกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวนํ้าชายฝง

มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- การออกใบอนุญาตการทาํนากุงและการเลี้ยงสุกรรายป
- คาปรับ ในกรณีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
มาตรการทางสังคม
- การรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวังผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น

- การประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจถึงปญหา
และแนวทางแกไขปญหาแกเยาวชนและประชาชน

มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่สําหรับการเลี้ยงสุกร และการทาํนากุง
สําหรับกรณีที่ไดรับอนุญาตใหมีการเลี้ยงกุงได

- กําหนดขั้นตอนและวิธีการบาํบัดนํ้าเสียสาํหรับการทาํนากุง
และบังคับใชอยางเครงครัด

- บังคับใชกฎระเบียบวาดวยเหตุรําคาญ อางอิง พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด

- บังคับใชมาตรฐานเพื่อการระบายน้าํจากฟารมสุกร ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เม่ือวันที่ 23
กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 อยางเครงครัด

- บังคับใชประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง มาตรฐานฟารม
เลี้ยงสุกร ของประเทศไทย พ.ศ. 2542 เพื่ออาํนวยความสะดวกทาง
การคาและการคุมครองผูบริโภคตลอดจนถงึการจดัการดานสิง่แวดลอม

- บังคับใชมาตรฐานการควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้าชายฝงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เม่ือวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547

8. การจัดใหมีและควบคุม
การฆาสัตว

8.1 โรงฆาสัตว

- ผูประกอบการกิจ
การโรงฆาสัตว

- ผูบริโภคเนื้อสัตว

มาตรการทางเศรษฐศาสตร

- การออกใบอนุญาตกิจการโรงฆาสัตว
- คาปรับ ในกรณีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มาตรการทางสังคม

- การใหฉลากเขียวสาํหรับอาหารที่ผานกระบวนการฆาที่ถูกสุขลักษณะ
- การรณรงคใหประชาชนบริโภคสินคาอาหารที่ผานกระบวนการผลิต
ที่ถูกสุขลักษณะ

มาตรการกํากับและควบคุม

- การจัดเขตพื้นที่เพื่อกิจการโรงฆาสัตว
- บังคับใชกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พ.ร.บ. ควบคุมการฆาสัตวและจาํหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
ในเรื่องการกาํหนดที่ตั้ง เน้ือที่ แผนผัง และหลักเกณฑเก่ียวกับ
ส่ิงปลูกสราง และสุขลักษณะของโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว อยางเครงครัด
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9. การควบคุมสุขลักษณะ
และอนามัย

9.1 ตลาด
9.2 สถานที่จาํหนาย

อาหาร/ สะสมอาหาร
9.3 สถานบริการ

- ผูใหบริการ มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- คาปรับ  กรณีฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินเก่ียวกับการจัดตั้งตลาด
สถานที่จาํหนายอาหาร และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

- การออกใบอนุญาตการประกอบการสถานบริการ
มาตรการทางสังคม
- มีการใหประกาศนียบัตรสาํหรับผูประกอบการที่ดาํเนินการถูกตอง
ตามขอกําหนดของทองถ่ิน

- รณรงคใหผูบริโภคชวยกันดูแลสอดสองความสะอาดของสถานที่
- มีการจัดประกวดตลาด
มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่สําหรับตลาด
- ออกขอกําหนดของทองถ่ินในการควบคุมหรือกํากับดูแลตลาด
สถานที่จาํหนายอาหาร และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  อางอิง
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบังคับใชอยางเครงครัด

10. การจัดการการใชที่ดิน

10.1 การผังเมือง

- ประชาชน มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- คาปรับ  กรณีฝาฝนกฎระเบียบ
มาตรการทางสังคม
- ใหประชาชนและผูประกอบการในทองถ่ินมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอการวางและจัดทาํผังเมืองของทองถิ่น

มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตเพื่อการใชประโยชนพื้นที่
- บังคับใชกฎกระทรวง ขอกฎหมายใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 การจัดตั้งสถานบริการ และระเบียบผังเมือง อยางเครงครัด
11. การดูแลที่สาธารณะ

11.1 การใชประโยชน
ที่สาธารณะ

- ผูใชประโยชน
ที่สาธารณะ

มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- การออกใบอนุญาตการใชประโยชนจากที่สาธารณะ
- การประมูลใบอนุญาตจากการใชประโยชนจากที่สาธารณะ
- คาปรับ กรณีฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นเก่ียวกับการจาํหนายสินคาใน
ที่หรือทางสาธารณะ  รวมทั้ง กรณีฝาฝน พ.ร.บ. รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535

มาตรการทางสังคม
- สรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นรวมกันดูแล รักษาความสะอาด
ในพื้นที่สาธารณะ

มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตเพื่อการใชประโยชนพื้นที่จากที่สาธารณะ
- ออกขอกําหนดของทองถ่ินในการควบคุมการจาํหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ อางอิงตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และบังคับใชอยางเครงครัด

- บังคับใชกฎระเบียบในการจัดการพื้นที่สาธารณะ และการใชประโยชน
จากพื้นที่สาธารณะ อางอิงตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด

หมายเหตุ: รายละเอียดของกฎหมายที่เก่ียวของกับบทบาทหนาที่ของทองถ่ิน และการกาํหนดอัตราคาบริการของมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรประเภทตางๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก “คูมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น…แนวทางการใชเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม” สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2545).

ที่มา: รวบรวมและปรับปรุงโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
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แนวทางการกําหนดอัตราสําหรับมาตรการทางเศรษฐศาสตร

มาตรการทางเศรษฐศาสตร แนวทางการกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการใหบริการ - คิดอัตราคาธรรมเนียมจากตนทุนการบริหารจัดการ

- อัตราตามประกาศของกระทรวงที่ไดประกาศตามกฎหมาย
ที่เก่ียวของ เชน คาธรรมเนียมเขาชมโบราณสถาน ตาม
บัญชีคาเขาชมโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ทาย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) และฉบบัที ่8
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิบราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. 2504

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ในการจัดการ

- กาํหนดอัตราจากโอกาสในการทาํกาํไรทางธุรกิจ
- อัตราตามประกาศของกระทรวงที่ไดประกาศตามกฎหมายที่
เก่ียวของ

คาปรับ - คิดจากคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
- คิดจากคาใชจายในการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
- ตามอัตราคาปรับที่ไดกาํหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ
เชน คาปรับกรณีฝาฝนกฎระเบียบ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล
พ.ศ. 2496 ไมใหกาํหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท
(มาตรา 60)

การใหเงินชวยเหลือ - คาํนวณจากประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- กาํหนดตามความเหมาะสมและงบประมาณที่มีอยู

บรรณานุกรม

ดิเรก  ปทมสิริวัฒน. 2544. “การใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม”. วารสารเศรษฐ
ศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ฉ. 1 (มกราคม-มิถุนายน).

สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2548. รายงานสถานการณคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2547. กรงุเทพฯ: บ. อมรนิทรพริน้ติง้แอนดพับบลชิชิง่ จาํกดั (มหาชน).

สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม. 2545. คูมอืองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น…แนวทางการใชเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเพือ่การจดัการสิง่แวดลอม. จดัทาํ
โดย สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI). กรงุเทพมหานคร.
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ตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 กาํหนดใหมีแผนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และแผน
ปฏิบัติการกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกาํหนด
ภารกิจที่สวนราชการจะตองถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 245 ภารกิจ ซึ่งแบงเปน 6
ดาน ไดแก หน่ึง ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สอง ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต สาม ดานการ 
จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย สี่ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว หา ดานการบรหิารจัดการและการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
และ หก ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

สรุปภาพรวมของการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภารกิจ
ภารกิจ

ท่ีตองถายโอน
ถายโอนแลวและ
ทยอยถายโอน ยังไมถายโอน หมายเหตุ

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 87 71 16

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 103 69 34

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย

17 9 8

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

19 14 5

5. ดานการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

17 15 1 ถอน 1 เร่ือง
เน่ืองจากไมมี
ภารกิจถายโอน

6. ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

2 2 -

รวม 245 180 64

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2549)

สาํหรับภารกิจดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง 
มีทั้งสิ้น 17 ภารกิจ  ซึ่งมีการถายโอนไปแลว 14 ภารกิจ  1 ภารกิจกาํลังทยอยถายโอน และมีภารกิจที่ยัง
ไมไดถายโอน 1 ภารกิจ สวนภารกิจการปรับปรุงฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ของกรมสงเสริมการ
เกษตรยกเลิกการถายโอนเนื่องจากไมมีภารกิจถายโอน  นอกจากนี้ ยังมีภารกิจดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม อกี 38 ภารกจิ  โดยเปนภารกจิทีไ่ดถายโอนไปแลว 18 ภารกจิ  
ภารกิจที่กาํลังทยอยถายโอน 2 ภารกิจ และ อีก 18 ภารกิจยังไมไดถายโอน

5.9
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ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545

ผลการดําเนินการ
หนวยงาน ภารกิจ ถายโอน

แลว
ยังไม

ถายโอน

ภารกิจดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กรมปาไม 1. งานพัฒนาปาชุมชน
2. การสรางจติสํานึกดานสิง่แวดลอม/การสงเสริมการมสีวนรวม

ของประชาชน

3. การเฝาระวงัและปองกันส่ิงแวดลอม
4. การฟนฟูและบาํบัดสิ่งแวดลอม
5. การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

6. งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

7. การควบคุมไฟปา ทยอยถายโอน

กรมควบคุมมลพิษ 8. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทาํรายงาน
สถานการณมลพิษในทองถ่ินของตน

9. การดาํเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติดานการควบคุมมลพิษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมประมง 10. ฝกอบรมประชาชนทั่วไป
(อบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า)

กรมสงเสริมการเกษตร 11. การปรบัปรงุฟนฟ ูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ถอนเรื่องเน่ืองจาก
ไมมีภารกิจถายโอน

กระทรวงมหาดไทย

12. การบาํบัดนํ้าเสีย (ระบบบาํบัดน้าํเสีย 23 โครงการ)กรมโยธาธิการและผังเมือง

13. การจัดการขยะ (ระบบกาํจัดขยะ 2 โครงการ)

กรมที่ดิน 14. การดูแลรักษาและคุมครองปองกัน (ที่ดินรกรางวางเปลา)

กรมการปกครอง 15. การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน
ประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน

กระทรวงอตุสาหกรรม

16. การติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและมลพิษในการ
ประกอบกจิการตาม พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 และกจิกรรมตอเนือ่ง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร

17. การดาํเนินการตามกฎหมาย
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ผลการดําเนินการ
หนวยงาน ภารกิจ ถายโอน

แลว
ยังไม

ถายโอน

ภารกิจดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

1. กอสรางระบบน้าํสะอาดหมูบานมาตรฐาน ก. และ ข.

2. ถังเก็บนํ้าแบบ ฝ.99

3. ประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง
4. ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้าํ
5. กอสรางระบบประปาหมูบาน (นํ้าผวิดนิ)

6. ประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ
7. ประปาหมูบานแบบผิวดิน
8. ประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญ
9. ทดสอบปริมาณนํ้า
10. ปรับปรุงประปาหมูบานเดิม
11. กอสรางระบบประปาชนบท
12. ซอมและปรับปรุงระบบประปาชนบท

กรมทรัพยากรน้าํ

13. สํารวจแผนที่
14. บอนํ้าบาดาล
15. งานจัดหาน้าํ
16. เจาะบอนํ้าบาดาลพรอมสูบมือโยก
17. คาทดสอบหลุมเจาะ
18. สํารวจแหลงนํ้าทางธรณีวิทยา
19. ซอมบาํรุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้าแบบบอลึก
20. โครงการเรงรัดการขยายระบบประปาชนบท
21. การเรียกเก็บคาใชนํ้าบาดาล
22. พัฒนาเปาลางบอนํ้าบาดาลเดิม
23. การอนุญาตการขุดเจาะบอบาดาล

2. กรมทรัพยากรน้าํบาดาล

24. มอบอาํนาจการอนุญาตใชนํ้าบาดาลที่อนุญาตใช
ไมเกินวันละ 10 ลูกบาศกเมตร

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

25. การวางแผนการทองเที่ยว

26. การปรับปรุงดูแลบาํรุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

27. จัดทาํส่ือประชาสัมพันธ
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ผลการดําเนินการ
หนวยงาน ภารกิจ ถายโอน

แลว
ยังไม

ถายโอน
กระทรวงมหาดไทย

28. ผังเมืองรวมจังหวัด
29. งานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม
30. การควบคุมอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

31. การเปรียบเทียบปรับคดีความผิดวาดวยการควบคุมอาคาร

กระทรวงอุตสาหกรรม

32. การกํากับดูแลโรงงาน จาํพวกที่ 1

33. การรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจาํพวกที่ 2
34. การกํากับดูแลโรงงาน จาํพวกที่ 3

35. การตรวจสอบกรณีโรงงานกอเหตุเดือดรอน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

36. การอนุญาตใหตั้งโรงงานขนาดเล็ก ใน อปท. หน่ึงที่ไมมี
ผลกระทบกับ อปท. อื่น รวมทั้งการควบคุมดูแลตรวจตรา
การดาํเนินกิจกรรมใหเปนไปตามกฎหมายภายใตหลักเกณฑ
เง่ือนไข วธีิการ และมาตรฐานทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมกาํหนด

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร 37. การบาํรุงรักษาโบราณสถาน ทยอยถายโอน

38. การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับทองถิ่น ทยอยถายโอน

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2549)
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เน้ือหาที่นําเสนอในสวนนี้จะเปนความรูที่จะเปนประโยชนสําหรับการนําไปใชเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นความรูในเรื่องตางๆ ดังน้ี

(1) การจัดการอยางมีสวนรวม

(2) การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม

(3) การมีสวนรวมของประชาชน

(4) การจัดการความรู

(5) การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม

การจัดการอยางมีสวนรวม หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
มีการตกลง ตอรอง ปรึกษาหารือ รวมกันระหวางหุนสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด ในประเด็นของการกาํหนด
ลักษณะการมีสวนรวมกันรับผิดชอบ สิทธิและบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตัวอยางหุนสวนของการจัดการอยางมีสวนรวม
กรณีการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง

 ชุมชนที่พ่ึงพาทรัพยากรประมงชายฝง
 หนวยงานภาครัฐระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาํเภอ ตําบล และหมูบาน
 หนวยงานภายนอก ไดแก องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) นักวิชาการ นักวิจัย
 กลุมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชายฝงทะเล เชน ธุรกิจทองเที่ยว ทาเรือ
อุตสาหกรรม โรงแรม การทองเที่ยวทางทะเล เปนตน

 กลุมเกี่ยวของกับทรัพยากรประมงทะเล เชน เจาของเรือประมง ผูคาปลา
ผูปลอยเงินกู ธุรกิจตอเรือ เปนตน

5.10

การจัดการอยางมีสวนรวม (Co-management หรือ Cooperative
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กระบวนการจัดการอยางมีสวนรวม

 เปนกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนพลวัตร

 มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

 เปนกระบวนการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และคาํนึงถึงคุณคา
ความตองการและประโยชนของผูมีสวนไดเสีย

 การจัดการอยางมีสวนรวมขึ้นอยูกับระดับของความไวเน้ือเชื่อใจ ความนาเชื่อถือ
ความมีสิทธิตามกฎหมาย ความสาํเร็จที่เกิดขึ้น และขอตกลงที่ทาํรวมกัน

 การจัดการอยางมีสวนรวมมีความเกี่ยวพันกับประเด็นดานประชาธิปไตย
ความเขมแข็งของชุมชน การแบงปนอาํนาจ ความเทาเทียมในสังคม การกาํหนดกฎกติกา
การจัดการดานความขัดแยง การสื่อสาร และการพัฒนาระหวางหุนสวนทั้งหมด

รูปแบบของการจัดการอยางมีสวนรวม

การจัดการอยางมีสวนรวมอยูระหวางการจัดการโดยภาครัฐ (Government centralization 
management) ที่เปนการจัดการโดยภาครัฐอยางรวมศูนย และ การจัดการโดยชุมชน (Community self-
governance and self-management) โดยมีองคประกอบที่สาํคัญ คือ การมีสวนรวม (participatory) 
ความรวมมือ (joint) ผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) และ การจัดการรวมของหุนสวน (multi-party or 
collaborative management)

การจัดการอยางมีสวนรวมแบงตามการใหความสําคัญตอกลุมผูเกี่ยวของ
ไดเปน 2 รูปแบบดังน้ี

(1) Community-based co-management เปนรูปแบบดั้งเดิมที่ใหความสาํคัญตอชุมชน สวน
ใหญพบในเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟก

(2) Stakeholder-centred co-management เปนรูปแบบการจัดการที่ใหความสาํคัญตอบทบาท
ของผูไดรับประโยชนในการมีสวนรวม แตไมคอยใหความสาํคัญตอชุมชน ความเขมแข็งของ
ชุมชน สวนใหญพบในกลุมประเทศพัฒนาแลว เชน ยุโรป สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ รูปแบบของการจัดการอยางมีสวนรวมสามารถแบงกลุมยอยตามระดับของการ
จัดการรวมไดอีกหลายลักษณะ ตัวอยางเชน

 รูปแบบ instructive เปนรูปแบบการจัดการรวมที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐและ
ภาคประชาชน (กลุมเปาหมาย) เทาน้ัน โดยเนนการใหขอมลูจากภาครฐัทีเ่กีย่วกบัการวางแผน
และการตัดสินใจ ไปสูกลุมเปาหมาย
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 รูปแบบ consultative รูปแบบการจัดการรวมที่มีกลไกการปรึกษาหารือระหวางภาครัฐและ
ภาคประชาชน โดยภาครัฐสามารถปรึกษาหารือกับกลุมเปาหมาย แตอาํนาจการตัดสินใจยัง
เปนของภาครัฐ

 รปูแบบ cooperative รปูแบบการจดัการรวมทีภ่าครฐัและภาคประชาชนมสีวนในการตดัสนิใจ
ที่เทาเทียมกัน

 รูปแบบ advisory รูปแบบการจัดการรวมที่ภาคประชาชน (กลุมเปาหมาย) ใหคาํแนะนาํแก
ภาครัฐในเรื่องที่ตองตัดสินใจ และภาครัฐจะทาํการอนุมัติการตัดสินใจเหลาน้ัน

 รูปแบบ informative รปูแบบการจดัการรวมทีภ่าครฐัใหอาํนาจการตดัสนิใจแกกลุมเปาหมาย
ผูซึ่งมีความรับผิดชอบตอการแจงใหภาครัฐทราบถึงการตัดสินใจตางๆ

การเปรียบเทียบลักษณะของการจัดการอยางมีสวนรวม (Co-management)
และ การจัดการโดยชุมชน (Community-based management)

ลักษณะ
การจัดการอยางมีสวนรวม

(Co-management)
การจัดการโดยชุมชน

(Community-based management)

ประเภท
ของทรัพยากร

ทรัพยากรสวนรวม
(common property resources)

ทรัพยากรสวนรวม
(common property resources)

จุดเนน/
การใหความสาํคัญ

- คนเปนศูนยกลาง
- เนนระดับชุมชน
- ขอตกลงระหวางภาครัฐและทองถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากร

- คนเปนศูนยกลาง
- เนนระดับชุมชน

ขนาดและขอบเขต - พ้ืนที่ขนาดใหญ อาจครอบคลุม
ในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค
หรือประเทศ

- พ้ืนที่ขนาดเล็ก ระดับชุมชน

บทบาทของภาครัฐ - มาก - นอย หรือบางทีไมมีบทบาท
เน่ืองจากเปนบุคคลภายนอก

บทบาทของ
ผูมีสวนไดเสีย

- มาก
- มีการพัฒนาความไวเน้ือเชื่อใจ
ระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย

- นอย

ที่มา: รวบรวมโดย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
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ขอดีและขอจํากัดของการจัดการอยางมีสวนรวม
กรณีตัวอยางการจัดการทรัพยากรประมง

ขอดี

- เปนระบบการจัดการที่มีกระบวนการโปรงใส ตรวจสอบได

- เปนกระบวนการที่มีประชาธิปไตย และการมีสวนรวม

- เปนกระบวนการที่มีการใชภูมิปญญาและความเชี่ยวชาญของทองถิ่น
รวมกับหลักการจัดการตามหลักวิชาการดวย

- เปนการสรางความเขาใจระหวางกลุมผูไดประโยชนและผูเสียประโยชน
ลดความขัดแยงในสังคม และยังเปนการผสานพลังในสังคมอีกดวย

ขอจํากัด

- อาจเปนรูปแบบที่ไมเหมาะสม หากกลุมเปาหมายไมตองการการมีสวนรวม

- หากไมมีผูนําที่ดีและเหมาะสมในรูปแบบการจัดการรวม ก็ไมสามารถดาํเนินการได
อยางมีประสิทธิผลในระยะยาว

- ในระยะเริ่มตน จะตองลงทุนทั้งในเรื่องของเวลา งบประมาณ และบุคลากร
ในการกอต้ังการจัดการอยางมีสวนรวม

- ตนทุนคาเสียโอกาสของผูเขารวม (เวลา งบประมาณ) อาจสูงกวาประโยชนที่ไดรับ

- เปนเรื่องยากที่จะหาขอตกลงที่ดีที่สุดสาํหรับทุกกลุม ต้ังแตกลุมผูไดประโยชน
ผูเสียประโยชน และผูเกี่ยวของอื่นๆ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกาํหนด
ไวชัดเจนถึงการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง โดยไดมีการตราขอบังคับเปน
แนวทางปฏบิติัทีช่ดัเจนใหสวนราชการ ตองใหขอมลู ชีแ้จง รบัฟงความคดิเหน็จากประชาชน และนาํขอคดิเหน็
เหลาน้ันไปปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพ่ือปรับวิธีการทาํงานใหเหมาะสม นอกจากนี้ ถามี
ปญหาอุปสรรคจากการดาํเนินงานเกิดขึ้น หนวยราชการตองรีบแกไขโดยเร็ว หรือประสานกับหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็ว

การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)
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การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
ควรตองยึดถือหลักการ ดังน้ี

(1) รวมผูทีเ่กีย่วของทกุฝายเขามาในกระบวนการ  โดยผูทีม่ามสีวนรวมตองมาดวยความเตม็ใจ
และมีอิสระทางความคิด การพูด และการกระทาํ

(2) การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินควร เปนการสื่อสาร
สองทาง (Dialogue) และมีการตอบโตกลับ (Feedback)

(3) การจัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ ตองยืนอยูบนหลักการ
ของความซื่อสัตยและเปดเผย

(4) ในการสรางและปฏิบัติตามภารกิจเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม หนวยงานภาครัฐตอง
พยายามทุกวิถีทางที่จะสื่อสารกับประชาชน โดยหามาตรการและวิธีการตางๆ เพ่ือให
ประชาชนเขามามีสวนรวม

(5) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตองเริ่มตนเร็ว  ซึ่งหมายความวา ต้ังแตภาครัฐเริ่ม
คดิโครงการในระยะแรกจะตองมกีระบวนการใหขอมลูเพือ่ใหประชาชนไดรบัทราบและมโีอกาส
เขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลต้ังแตตน  การใหขอมูลเปดเผย จริงใจ ตรง
ไปตรงมาตัง้แตตน จะชวยสรางความไววางใจในหมูผูมสีวนไดเสยีและลดการใหขอมลูขาวสารที่
ผิดๆ หรือขาวลือ

การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ
หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหประชาชนเขามารวม

ในขั้นตอนการบริหารราชการตางๆ ต้ังแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดาํเนินการ
รวมรับผลประโยชนและรวมประเมินผล

การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
จําเปนตองหาคําตอบใน 3 เรื่อง คือ

 ใครควรเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ?

 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการควรเปนไปในระดับใด ?

 กิจกรรมหรือเทคนิคการมีสวนรวมที่เหมาะสมควรเปนอยางไร ?
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ระดับการมีสวนรวมของประชาชน (Level of Participation)

ระดับการมีสวนรวมของประชาชน อาจแบงไดเปน 5 ระดับ ดังน้ี

(1) การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (inform)  เปนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ระดับที่ตํ่าที่สุดบทบาทของประชาชนมีนอยมากเพียงแตรับทราบวาเกิดอะไรที่ไหน ดังน้ัน 
รูปแบบการมีสวนรวมในขั้นน้ีอยูในลักษณะการใหขอมูลทางเดียวจากรัฐสูประชาชน

(2) การมสีวนรวมในระดบัการปรกึษาหารอื (Consult) เปนลกัษณะการใหประชาชนมสีวนรวม
ในการใหขอมลูขอเทจ็จรงิ ความรูสกึและความคดิเหน็ประกอบการตดัสนิใจ ดังน้ัน ประชาชน
มบีทบาทในฐานะการใหขอมลู การตดัสนิใจเปนของหนวยงานภาครฐั รปูแบบการมสีวนรวม
ในลักษณะนี้ เชน การสาํรวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ

(3) การมีสวนรวมในระดับการเขามามีบทบาท (Involve) เปนลักษณะการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามารวมคดิ รวมทาํ มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็และขอมลูระหวางรฐักบัระชาชน
อยางจริงจัง และมีจุดมุงหมายชัดเจน ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอนออกมาใน
ทางเลือกตางๆ รูปแบบการมีสวนรวมในระดับน้ี เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
ระดมความคิดเห็น เปนตน

(4) การมีสวนรวมในระดับสรางความรวมมือ (Collaboration) เปนการใหบทบาทของประชา
ชนในระดับสูง โดยประชาชนและภาครัฐจะทาํงานรวมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ 
ฉะนั้น ความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอนออกมาในการตัดสินใจคอนขางสูง รูปแบบการ
มีสวนรวมในระดับน้ี เชน คณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝาย
ประชาชน

(5) การมสีวนรวมในระดบัใหอาํนาจแกประชาชน (Empower) เปนการใหบทบาทแกประชาชน
ในระดับสูงสุด เพราะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ โดยรัฐจะดาํเนินการตามการตัดสินใจนั้น 
ภาครัฐมีบทบาทในการจัดหาขอมูล สรางความเขาใจแกประชาชนและนาํเสนอทางเลือกเพ่ือ
ใหประชาชนตดัสนิใจ ซึง่ประเด็นทีใ่หประชาชนตดัสนิใจมกัเปนเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอประชาชน
โดยตรง
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เทคนิคการมีสวนรวมและระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ระดับการมีสวนรวม วัตถุประสงค เทคนิคท่ีใช

ใหขอมูลขาวสาร
(inform)

เพื่อใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
และสรางความเขาใจของประชาชน
เกี่ยวกับประเด็นปญหา ทางเลือก
และทางแกไข

- แจกเอกสารขอเท็จจริง / จดหมายขาว /
รายงานการศึกษาทางเทคนิค

- จัดทําวิดีทัศน / จัดรายการทางโทรทัศน
- จัดนิทรรศการ
- เปดเว็บไซตใหขอมูล
- ตั้งทีมออกไปรณรงคในพื้นที่
- เปดศูนยขอมูลขาวสาร
- จัดทัศนศึกษา
- การประชมุชีแ้จงของหนวยงาน /คําประกาศของราชการ

การปรึกษาหารือ
(consult)

เพื่อไดรับขอมูลและความคิดเห็น
จากประชาชน เกี่ยวกับประเด็น
ปญหา ทางเลือก และทางแกไข

- ประชาพิจารณ / เวทีสาธารณะ/ การจัดหาวิทยากร
กระบวนการ/ จัดแถลงขอเท็จจริง

- การเยี่ยมชมโครงการเพื่อใหขอมูลและรับขอมูล
จากประชาชน

- การสํารวจความคิดเห็น / การสัมภาษณรายบุคคล/
การสนทนากลุมยอย / สายดวนสายตรง / การแสดง
ความคิดเห็นผานเว็บไซต

การเขามามีบทบาท
(involve)

เพื่อใหเกิดการสนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และรวมทํางานกับ
ประชาชน  เพื่อสรางความมั่นใจ
กับประชาชนวา ความคิดเห็นและ
ความตองการของประชาชนจะ
ไดรับการพิจารณา

- การประชุมกลุมยอยเพื่อการวางแผน
- การสํารวจความคิดเห็นโดยวิธีการปรึกษาหารือ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสรางความรวมมือ
(collaborate)

เพื่อเปนหุนสวนกับประชาชน
ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ตั้งแตการระบุปญหา การพัฒนา
ทางเลือก และแนวทางการแกไข
สรางฉันทานุมัติ

- คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายประชาชน
- การสรางฉันทามติ
- การจัดทําแผนที่ความคิด
- กระบวนการตัดสินใจและมีสวนรวม

การใหอํานาจประชาชน
(empower)

เพื่อสรางเวทีใหประชาชน
เปนผูตัดสินใจ

- คณะกรรมการประชาชน
- การลงประชามติ
- การตัดสินใจโดยระบบตัวแทน
- การปฏิบัติตามการประเมินผลและคําแนะนํา
ของภาคประชาชน

ทีม่า: ปรับปรงุจาก รายงานหลักโครงการจัดทาํรูปแบบกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทาํนโยบาย แผน
มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดทาํโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมเสนอตอ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม. (2547)
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นอกจากนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวยงานภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเปนแนวทางในการ
ใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการดาํเนินการโครงการของรฐัอยางกวางขวาง จึงไดมกีารกาํหนดหลกัเกณฑ
และวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ภายใตระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
มีสาระสาํคัญๆ สรุปไดดังน้ี

(1) ใหยกเลิกระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ พ.ศ. 2539

(2) อธิบายความหมายของคาํตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี

 “โครงการของรัฐ” หมายความวา การดาํเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอันเปน
การพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไมวาจะเปนการดาํเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือ
โดยวิธีการสัมปทานหรืออนุญาตใหบุคคลอื่นทาํ ทั้งน้ี เปนโครงการที่มีผลกระทบ
อยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสีย
เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น

 “หนวยงานของรฐั”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูภิาค ราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นใดของรัฐ   และรัฐวิสาหกิจ

 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา ผูซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหาย
โดยตรงจากการดาํเนินงานตามโครงการของรัฐ

 “รัฐมนตรี”   หมายความวา   รฐัมนตรวีาการกระทรวง และใหหมายรวมถงึนายกรฐัมนตรี
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของสาํนักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มีฐานะเปน
กรมซึ่งไมสังกัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง

(3) กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ  หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ  ตองจัดให
มีการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ  และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่มดําเนินการ ผูมี
สวนไดเสียสามารถรองขอ รัฐมนตรีสาํหรับราชการสวนกลาง  ผูวาราชการจังหวัดสาํหรับ
ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับ
ราชการของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะสั่งหนวยงานของรัฐใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
กอนได  และใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว
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(4) ใหหนวยงานของรัฐประกาศขอมูลที่ตองเผยแพรแกประชาชนในระบบเครือขายสารสนเทศที่
สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ โดยขอมูลเกี่ยวกับโครงการของ
รัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชน อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้

 เหตุผลความจาํเปน และวัตถุประสงคของโครงการ

 สาระสาํคัญของโครงการ

 ผูดําเนินการ

 สถานที่ที่จะดาํเนินการ

 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินการ

 ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ

 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานที่ที่จะ
ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้ง มาตรการปองกันแกไข
หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว

 ประมาณการคาใชจาย ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของรัฐเอง
ใหระบุที่มาของเงินที่จะนาํมาใชจายในการดาํเนินโครงการนั้นดวย

(5) หนวยงานของรฐัจะรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนไปพรอมกบัการเผยแพรขอมลูแกประชาชน
ก็ได โดยในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมี
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ  และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
โครงการนั้น  รวมทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแกประชาชนดวย

(6) วิธีการรับฟงความคิดเห็น อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้

 การสาํรวจความคิดเห็น  ซึ่งอาจทาํโดยวิธีดังตอไปนี้

- การสัมภาษณรายบุคคล

- การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย  ทางโทรศัพทหรือทางโทรสาร
ทางระบบเครือขายสารสนเทศ  หรือทางอื่นใด

- การเปดโอกาสใหประชาชนมารับรูขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ

- การสนทนากลุมยอย
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 การประชุมปรึกษาหารือ  ซึ่งอาจทาํไดโดยวิธีดังตอไปนี้

- การประชาพิจารณ

- การอภิปรายสาธารณะ

- การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ

- การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย

 วิธีอื่นๆ ที่สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีกาํหนด  หรือวิธีอื่นที่เห็นวาเหมาะสมแต
ตองแจงใหสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีทราบดวย

(7) ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชนทราบถึง
วิธีการรับฟงความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานที่  ตลอดจนรายละเอียดอื่น  ที่เพียงพอแกการ
ที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได  โดยใหปดประกาศไว ณ สถานที่ปด
ประกาศของหนวยงานของรัฐ  และสถานที่ที่จะดาํเนินโครงการของรัฐน้ันเปนเวลาไมนอย
กวาหาสิบวันกอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และใหประกาศในระบบ
เครือขายสารสนเทศที่สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย

(8) เมื่อดาํเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว  ใหหนวยงานของรัฐจัดทาํสรุปผลการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

(9) เมื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดาํเนินโครงการของรัฐโครงการใด
อาจกอใหเกดิผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมลูทีเ่ผยแพรแกประชาชน ถายงัมคีวามจาํเปน
ที่ตองดาํเนินโครงการดังกลาวตอไป  หนวยงานของรัฐตองกาํหนดมาตรการปองกัน แกไข 
หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาวเพ่ิมขึ้น
ตามความเหมาะสมกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐน้ันและประกาศใหประชาชนทราบ

(10) ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ี วาดวยการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 ฉบบัน้ี
ไมใชบังคับแก

 โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือผูมี
สวนไดเสียไวเปนการเฉพาะ

 โครงการของรัฐที่เริ่มดําเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
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ปจจุบันการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ถือเปนภารกิจในการพัฒนาองคกรที่
สาํคัญดานหนึ่ง เน่ืองจากการบริหารองคความรูจะทาํใหองคกรมีประสิทธิภาพในการวางแผน การทาํงาน 
และความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้น จากการนาํขอมูลและความรูที่มีอยูในองคกรมาใชไดยางเปนระบบ 
ทั้งน้ี พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 11 
ไดกาํหนดใหภาครัฐมีหนาที่ในการพัฒนาความรู เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู และทาํให
ขาราชการสามารถนาํความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด
นอกจากนี้ การจัดการความรูยังถูกจัดใหเปนประเด็นการวัดความสาํเร็จขององคกรตามคาํรับรองการ
ปฏิบัติราชการตั้งแตป พ.ศ. 2547

อยางไรก็ตาม องคความรูสวนใหญมักเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ซึ่งอาจไมสามารถนาํมาใชประโยชน
กับองคกรไดอยางเต็มที่ ดังน้ัน การบริหารองคความรูภายในองคกรเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจึงมี
ความสาํคัญและตองมีการดาํเนินการอยางตอเนื่อง

ประเภทขององคความรู

องคความรู หมายถงึ ความรูตอเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ซึง่ความรูทีเ่กดิขึน้น้ันสามารถนาํไปใชไดโดยตรง
หรอืสามารถนาํไปประยกุตใชไดกบัสถานการณตางๆ ทัง้น้ี องคความรูสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คอื

(1) องคความรูที่สามารถอธิบายได (Explicit Knowledge) ซึ่งเปนองคความรูที่มีการถายทอด
และอธิบายกระบวนการจัดการรวมถึงวิธีคิดอยางมีแบบแผน ซึ่งทาํใหงายตอการเรียนรูและ
การนาํไปประยุกตใช

(2) องคความรูทีไ่มสามารถอธบิายไดหรอือธบิายไดยาก (Tacit Knowledge) ซึง่เปนองคความรู
ทีไ่มมแีบบแผนหรอืกระบวนการทีแ่นชดั และมกัเกดิขึน้กบับคุคลเปนหลกั ดังน้ัน การถายทอด
องคความรูจะขึ้นอยูกับทักษะในการถายทอดและการรับรูของผูถายทอดและผูรับเปนสาํคัญ 
โดยตัวอยางองคความรูประเภทนี้ ไดแก การถายทอดกระบวนการคิดสาํหรับการประดิษฐ
เทคโนโลยีตางๆ

การบริหารองคความรูมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกับขอมูลและสารสนเทศเปนอยางมาก โดยขอมูล
จะเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากสถานการณตางๆ ในขณะที่สารสนเทศเปนการนาํขอมูลเหลานั้นมาทาํการ
วิเคราะหและประมวลผล ซึ่งเมื่อนาํขอมูลและสารสนเทศเหลาน้ันมาทาํการสังเคราะหและแปลความจึงจะ
ไดผลลัพธเปนองคความรู

การจัดการความรู (Knowledge Management)
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แหลงท่ีมาขององคความรู

องคความรูมทีีม่าจากหลายแหลง โดยสามารถสรปุแหลงทีม่าไดตามประเภทของแหลงกาํเนิด ดังน้ี

(1) องคความรูที่ไดจากการถายทอด หมายถึง องคความรูที่ผูรับไดรับจากการถายทอดมาจาก
แหลงตางๆ ทั้งจากบุคคล ไดแก พอแม อาจารย หรือผูรวมงาน และจากแหลงความรูอื่นๆ 
ไดแก หนังสอื หรอืภาพยนตร ซึง่องคความรูลกัษณะนีเ้ปนความรูทีไ่ดรบัการถายทอดโดยตรง
โดยผูรับสามารถนาํไปใชประโยชนไดโดยไมตองทาํการวิเคราะหซ้าํ อยางไรก็ตาม ความรูใน
ลักษณะดังกลาวอาจขาดความแมนยาํ หรืออาจมีความเบี่ยงเบนสูง เพราะอาจขาดการศึกษา
เพ่ือยืนยันและใหรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและปจจัยตางๆ จากความรูที่ไดรับ

(2) องคความรูที่เกิดจากประสบการณตรง หมายถึง องคความรูที่เกิดจากการที่บุคคลไดเรียน
รูจากสถานการณตางๆ โดยตรง และทาํใหเกดิการรบัรูและเรยีนรูจากการวเิคราะหขอเทจ็จรงิที่
เกิดขึ้นจากสถานการณน้ันๆ โดยความรูที่ไดจะเปนความรูที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจ
สามารถถายทอดตอไดหรือไมสามารถถายทอดตอไดก็ได

(3) องคความรูที่เกิดจากการวิเคราะหอยางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูที่เกิดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางมีระบบ และผูรวบรวมนาํขอมูลเหลานั้นมาทาํการทดลอง หรือวิเคราะห 
โดยมีรูปแบบการทดลองหรือวิเคราะหที่ชัดเจน และผลลัพธที่เกิดขึ้นสามารถนํามา
สังเคราะหจนเกิดเปนองคความรูใหมที่สามารถนาํไปใชประโยชนได

ขอมูล
ปริมาณน้าํฝนเฉลี่ย
ในประเทศไทย

สารสนเทศ
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณน้าํฝน

องคความรู
ผลกระทบจากปรมิาณน้าํฝน
ตอผลผลิตทางการเกษตร

ตัวอยาง ความแตกตางระหวางขอมูล สารสนเทศและองคความรู
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ระดับขององคความรู

การแบงระดับขององคความรู อาจแบงไดเปน 4 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 รูอะไร (Know-What)

คอืองคความรูทีไ่ดมาจากการเรยีน เหน็ หรอืจดจาํ  เปนการรูในภาคทฤษฎวีาสิง่เหลาน้ัน
คืออะไร  ความรูในระดับน้ีเปนเพียงแคการรับรู  ซึ่งอาจยังไมสามารถนาํไปปรับใช
ในงานที่ตนเองกระทาํอยูได เน่ืองจากเปนความรูพ้ืนฐาน

ระดับที่ 2 รูวาอยางไร (Know-How)
เปนองคความรูทีพั่ฒนามาจากระดบัรูอะไร  โดยคนหรอืองคกรสามรถทีจ่ะรูวาความรู
ที่ไดรับมานั้น สามารถนาํไปปรับใชในการทาํงานไดอยางไร เชน รัฐบาลมีนโยบายที่
จะนาํประเทศไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งการที่จะเปนสังคมแหงการเรียนรูไดก็
ตองเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรของแตละองคกร  ดังน้ัน องคกรจึงจัดสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมตางๆ ที่ภาครัฐจัดให

ระดับที่ 3 รูวาทําไม (Know-Why)
เปนองคความรูที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเกิดจากการวิเคราะหเพ่ือที่จะหาความ
สมัพันธของสิง่ตางๆ ทีส่งผลซ่ึงกนัและกนั อยางเปนเหตุเปนผล (Cause and Effect)
ความรูในระดบัน้ีมพ้ืีนฐานมาจากประสบการณการแกไขปญหา การอภปิรายประสบการณ
ของผูที่เคยมีประสบการณในการเผชิญกับปญหาเหลาน้ัน

ระดับที่ 4 สนใจวาทําไม (Care-Why)

คอืองคความรูทีเ่กดิขึน้อนัเนือ่งมาจากบคุคลหรอืองคกรมเีปาหมายทีจ่ะทาํสิง่ใดสิง่หน่ึง  
เมื่อสาํเร็จลุลวงก็จะเกิดองคความรูใหม ทาํใหเกิดความสนใจ เกิดความมุงมั่นที่จะ
สานปณธิานดงักลาวนัน้ใหเปนจรงิ คดิพัฒนาและสรางสรรคสิง่ตางๆ เพ่ือตอบสนอง
ความสนใจเหลาน้ัน

ขั้นตอนการจัดการองคความรู

การจัดการองคความรูและการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนกระบวนการสาํคัญ
ที่ตองมีการดาํเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีขั้นตอนการจัดการองคความรู ดังน้ี

(1) กําหนดนโยบายเรื่องการจัดการองคความรู เพ่ือกาํหนดทิศทางการทาํงานขององคกร ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้ผูบริหารตองมีการกาํหนดวา องคกรตองการที่จะรูอะไรบาง  และองคความรูใดที่
จะใชชี้นําใหทั้งองคกรเกิดการเรียนรู  โดยแนวนโยบายในการจัดการองคความรูแบงออกเปน

 แนวนโยบายการจัดการองคความรูแบบลงรหัส (Codification) คือ การที่องคกรตองการ
ใชความสามารถทีห่ลากหลายของระบบการจดัการองคความรู ซึง่รวมถงึการเปลีย่นแปลง
และถายโอนองคความรู การจัดเก็บ การเผยแพร และการนาํความรูน้ันกลับมาใชใหม
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โดยองคกรที่มีแนวคิดดังกลาวตองมีการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรอง
รับองคความรูอันหลากหลายที่มีอยู

 แนวนโยบายการจดัการความรูแบบสวนตวั (Personalization) คอื การสรางระบบองคความรู
ตามความจาํเปนขององคกร ซึ่งไมจําเปนตองหลากหลายอยางแนวคิดรูปแบบการลงรหัส
แตเนนทีก่ารแลกเปลีย่นความรูระหวางกนัในลกัษณะของเครอืขาย เพ่ือใหเกดิการโตตอบ
และแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล โดยเทคโนโลยีที่นํามาใชสาํหรับแนวคิดน้ีตองเอื้อ
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู

(2) กําหนดผูรบัผดิชอบเรือ่งการจัดการองคความรู เพ่ือใหทาํหนาทีใ่นการบรหิารจดัการองคความรู
ในองคกร โดยหนาที่สาํคัญของผูรับผิดชอบการจัดการองคความรู ไดแก การสงเสริมการใช
ความรูที่มีอยูในองคกร การจาํแนกองคความรูตางๆ การจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
นําองคความรูไปใชงาน และการผลักดันใหเกิดองคความรูใหมในองคกร

(3) กําหนดหัวขอองคความรูที่จําเปนตอองคกร โดยระบุวาความรูใดเปนความรูที่องคกร
ตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต และกาํหนดระดับการเขาถึงองคความรูของบุคลากรใน
องคกรในแตละระดับ

(4) ประเมินระบบที่ใชจัดการองความรู โดยระบบที่ใชจัดการองคความรูถือเปนสวนสาํคัญ
สาํหรับการสนับสนุนการบริหารองคความรู ซึ่งเปาหมายหลักของการพัฒนาระบบจัดการ
องคความรู คือ เพ่ือลดเวลาการทาํงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและดาํเนินงาน
ดังน้ัน องคกรจงึตองทาํการประเมนิระบบและเทคโนโลยทีีอ่งคกรมอียูเพ่ือใหมคีวามสอดคลอง
กับนโยบายและรูปแบบองคความรูที่จําเปนตอองคกร

(5) ออกแบบ สราง และทดลองตนแบบระบบจัดการองคความรู ทั้งน้ี การออกแบบระบบ
อาจทาํโดยการใชบุคลากรที่มีอยูในองคกร หรืออาจจางที่ปรึกษาที่มีความรูในการจัดการ
ระบบการจัดการองคความรู

(6) เผยแพรองคความรู ซึ่งการเผยแพรองคความรูถือเปนขั้นตอนสาํคัญในการผลักดันใหเกิด
การนาํองคความรูมาใชงาน และเกิดการแบงปนองคความรูภายในองคกร โดยการเผยแพร
องคความรู ควรเริ่มจากการสรางการรับรูเกี่ยวกับระบบจัดการองคความรูที่มีอยูในองคกร
และสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความคุนเคยกับระบบดังกลาวกอนใหมีการใชงานในสภาพจริง

(7) ปรับปรุงองคความรู เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ ทาํใหองคความรูมี
การเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังน้ัน องคกรจึงตองมีการจัดเก็บองคความรูที่มีอยูเดิมอยาง
เหมาะสม  และสามารถนาํองคความรูใหมเขาสูระบบไดอยางรวดเร็ว

องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง  การที่องคกรไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานตางๆ
และเกิดเปนความรูภายในองคกรไมใชเฉพาะแตกับผูปฏิบัติงานเพียงกลุมเดียว
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การสื่อสารทางสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชกระบวนการสื่อสารและสื่อ เพ่ือสนับสนุนการจัดทาํ
นโยบาย การมีสวนรวมของประชาชนและการดาํเนินโครงการที่มีเปาหมายเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 
การสื่อสารทางสิ่งแวดลอมมีลักษณะของการสื่อสารสองทาง ซึ่งจะชวยใหกลุมเปาหมายเขาใจถึงความ
สาํคัญของสิ่งแวดลอมและการรับมือกับปญหาดวยตนเอง

การสื่อสารทางสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือจัดการที่สาํคัญ เปนกลไกถายทอดพลังประชาชนไปสูการ
กระทาํ มีลักษณะคลายกับกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาแบบไมเปนทางการ (non-formal environmental 
education: NFEE) กลาวคือ เปนกระบวนการเรียนรู คุณคาทางสังคม ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ภูมิปญญา ที่จะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นที่ทําใหการส่ือสารดานส่ิงแวดลอมมีความสําคัญ

(1) ความซบัซอนของประเดน็สิง่แวดลอม (Complexity of environmental issues) การสือ่สาร
ดานสิ่งแวดลอมสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางบูรณาการในดานตางๆ 
ไดแก วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร การจัดการธุรกิจ การเมืองและพฤติกรรม
มนุษย ทางเลือกและความเกี่ยวของกันระหวางศาสตรเหลาน้ี

(2) ชองวางของความสามารถในการเขาใจ (Comprehension gap) การสือ่สารดานสิง่แวดลอม
จะชวยในการเชื่อมโยง ถายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู ในความรูความเขาใจระหวางประชาชน
และนักวิชาการ ทั้งน้ีเน่ืองจากความรูและความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอมของทั้งสองกลุมมี
ความแตกตางกัน

(3) ผลกระทบของบุคคล (Personal impacts) ธรรมชาติมักเกี่ยวของกับความเชื่อด้ังเดิมและ
บรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมสามารถลวงเอาความจริงออกมาจาก
ความเชื่อด้ังเดิม (ทางจิตใจ ทางจิตวิญญาณ) ของพฤติกรรมและการจัดการโดยมนุษย

(4) ความเสีย่ง (Risk element) ซึง่มกัเปนปจจยัทีพ่บบอยในกระบวนการการสือ่สารดานสิง่แวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกตางระหวางสิ่งที่ควบคุมไมไดและสิ่งที่ควบคุมได

(5) การแทรกแซงขนาดใหญ (Large-scale interventions) การแทรกแซงทางสิง่แวดลอม เชน
การจดัการลุมนํ้า มกัตองการความรวมมอืจากประชากรกลุมใหญ  ดังน้ัน รปูแบบการสือ่สาร
กันในลักษณะรายบุคคลหรือกลุมยอยจึงไมสามารถทาํได

การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม (Environmental Communication)
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กระบวนการการสื่อสารดานส่ิงแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ มี 10 ขั้นตอนดังน้ี

(1) การประเมินสถานการณและกําหนดประเด็นปญหา
(Situation analysis and problem identification)

ในการประเมนิสถานการณ อาจใชเทคนคิการประเมนิอยางรวดเรว็โดยการมสีวนรวม (Participatory 
Rapid Appraisal) ซึ่งจะตองมีการแจกแจงประเด็นปญหาวามีปญหาอะไรบาง หลังจากนั้นใหทาํการสาํรวจ 
จดบันทึกและตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐาน

 (2) การวิเคราะหผูที่เกี่ยวของดานความรู ทัศนคติและการปฏิบัติ
(Actors and  Knowledge-Attitude-Practices Analysis)

การวิเคราะหผูทีเ่กีย่วของดานความรู ทศันคตแิละการปฏบิติั โดยการสาํรวจโดยตรง การสมัภาษณ
รายบุคคล หรือ การสัมภาษณและการอภิปรายกลุม  ซึ่งจะทาํใหทราบวาแตละปญหาเกิดจากปจจัยดาน 
ความรู ทัศนคติ และ/หรือ การปฏิบัติ

(3)  กําหนดวัตถุประสงคของการสื่อสาร (Communication Objective)

ในการกาํหนดวัตถุประสงคของการสื่อสาร จะตองใหความสาํคัญกับการสรางความเขาใจ ทัศนคติ 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย นโยบาย โครงการหรือกิจกรรม

(4)  การวางกลยุทธการสื่อสาร (Communication Strategy Development)

การวางกลยุทธการสื่อสาร เปนการวางแผนการดาํเนินงาน วิธีการการดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ทรัพยากรที่ตองการและการไดมาซึ่งทรัพยากร การตั้งมาตรฐานในการวัดความกาวหนา และผลกระทบ
จากการดาํเนินงาน

(5) การมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย (Participation of strategic groups)

ประชาชนกลุมเปาหมายจะไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ หากไมไดมีสวนรวมในการวางแผน 
การดาํเนินการ และการติดตามตรวจสอบ ดังน้ัน การมีสวนรวมอยางตอเนื่องจึงเปนกระบวนการสาํคัญ 
ในทุกระดับของโครงการ

(6) การเลือกสื่อและการผสมผสาน (Media selection and mix)

การเลือกใชสื่อจะตองมีความเหมาะสมกับผูรับสื่อ โดยตองพิจารณาถึงพฤติกรรมการรับรูขาวสาร 
แหลงขอมูลที่ใชบอย การเขาถึงสื่อ พฤติกรรมการบริโภคสื่อ เครือขายการสื่อสาร และพฤติกรรมการ 
สื่อสารแบบกลุม
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(7) การคิดขอความที่ตองการสื่อ (Message Design)

ขอความที่ตองการสื่อใหผูรับขาวสารทราบตองมีความเหมาะสมกับสื่อที่เลือกใช โดยตองเปน 
ขอความที่มีความถูกตอง สมบูรณ ตรงประเด็น  เวลาเหมาะสม  เขาถึงไดงาย และสามารถตรวจสอบได  
นอกจากนี ้ยงัตองมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะ พ้ืนฐานการศกึษา และแรงขบัดันของผูรบัสือ่แตละกลุม

(8) การผลิตและการทดสอบสื่อ (Media production and pretesting)

ทาํความเขาใจกับผูออกแบบสื่อและผูผลิตเกี่ยวกับสื่อที่จะใช และควรมีการทดสอบการใชสื่อกับ
กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของกลุมเปาหมายกอนนาํไปใชจริง เพ่ือใหไดสื่อที่ดี

(9) การใชสื่อและการดําเนินงานภาคสนาม (Media performances & field implementation)

การใชสือ่ในทางปฏบิติัจะตองมรีะบบการจดัการขอมลูขาวสารทีดี่ เพ่ือใหมกีารตอบสนองทีร่วดเรว็
ตอกลยุทธ  ทาํใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธไดถามีความจาํเปน

(10) การติดตามและประเมินผลตรวจสอบ
(Monitoring and Evaluation)

การประเมินผลการดําเนินงานควรกระทําอยางตอเนื่องในทุกขั้นตอน โดยเนนในเรื่องของ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของกิจกรรมทั้งหมด

ตัวอยาง ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่ใชกระบวนการการสื่อสารดานสิ่งแวดลอม

 การปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรม

 การแปลงนโยบาย แผน และมาตรการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ ในระดับประเทศ ระดับพ้ืนที่ รายสาขา

 การจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชน: ปาชุมชน

 การจัดการมลพิษจากขยะ
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การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตรที่มี
ความเหมาะสมและไดมาตรฐาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มความปลอดภัย
สาํหรับเกษตรกรและผูบริโภค โดยพิจารณาทั้งในสวนของพืชและสัตว ซึ่งการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตอง
และเหมาะสม จะมีกระบวนการผลิตและการพิจารณาตรวจสอบมาตรฐานที่แตกตางกัน ตามลักษณะ
เฉพาะของผลผลิตแตละประเภท

ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม ไดรับการรับรองระบบจากสาํนักรับรอง
มาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ โดยมีหนวยงานดาํเนินการประกอบดวย กรมวิชาการเกษตร กรม 
ปศุสัตว และ กรมประมง ซึ่งแตละหนวยงานมีขั้นตอนการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ 
แตกตางกัน ดังน้ี

1. การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

การรบัรองมาตรฐานการผลติพืช ดําเนินการโดยกรมวชิาการเกษตร แบงการตรวจรบัรองกระบวนการ
ผลิตของฟารมเปน 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย

ระดับที่ 2 กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย และปลอดจากศัตรูพืช

ระดับที่ 3 กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช
และคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค

การรับรองการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม

(1)  การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  : กรมวิชาการเกษตร

(2)  การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมปศุสัตว : กรมปศุสัตว

(3)  การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมประมง : กรมประมง

การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
(Good Agricultural Practice: GAP)
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ขั้นตอนของการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช มีดังน้ี

(1) ประชาสมัพันธใหเกษตรกรทราบถงึวัตถปุระสงคของการจดัการคณุภาพ โดยเนนพืชเศรษฐกจิ
ที่สาํคัญกับการสงออกรวม 29 ประเภท

(2) ชี้แจงเกษตรกร และใหเกษตรกรยื่นใบสมัครรวมทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยสวนกลาง
สามารถดาํเนินการไดทีก่รมวชิาการเกษตร สวนภมูภิาคดาํเนินการทีส่าํนักวิจัยและพฒันา
การเกษตรเขตที่ 1-8

(3) คณะทีป่รกึษาของเกษตรกรดาํเนนิการใหคาํปรกึษาแกเกษตรกรตามระบบการจดัการคณุภาพ

(4) คณะผูตรวจรับรองดาํเนินการตรวจประเมินตามระบบจัดการคุณภาพ และสรุปผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจรับรองของสาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
โดยปจจัยที่ใชในการตรวจประเมินแปลงผลิตของเกษตรกรเพื่อใหไดรับการรับรองคุณภาพ 
ประกอบดวย

 แหลงนํ้า นํ้าที่ใชตองไดจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอม
ซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตรายและจุลินทรีย

 พ้ืนที่ปลูก ตองเปนพ้ืนที่ที่ไมมีวัตถุอันตรายและจุลินทรีย
ที่จะทาํใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลิตผล

 การใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร

หากมีการใช ตองทาํตามคาํแนะนาํของ
กรมวิชาการเกษตร

 การเก็บรักษาและขนยาย
ผลผลิตภายในแปลง

สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด อากาศถายเทได
และสามารถปองกันการปนเปอนของวัตถุแปลกปลอม
วัตถุอันตรายและสัตวพาหะนาํโรค

 การบันทึกขอมูล ตองมีการบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทางการ
เกษตร การสาํรวจและการปองกันกาํจัดศัตรูพืช
และการจัดการเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ

 การผลิตใหปลอดภัย
จากศัตรูพืช

สาํรวจและปองกันกาํจัดเมื่อสาํรวจพบความเสียหาย
ระดับเศรษฐกิจ

 การจัดกระบวนการผลิต
เพ่ือใหไดผลผลิตคุณภาพ

การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต
และคัดแยกผลิตผลดวยคุณภาพไวตางหาก

 การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑในแผน
ควบคุมการผลิต อุปกรณที่ใชตองสะอาด
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(5) กรณีที่ไมผานการตรวจประเมินใหเกษตรกรทาํการแกไขขอบกพรอง โดยขอรับคาํปรึกษา
จากคณะที่ปรึกษาของเกษตรกร และใหคณะผูตรวจรับรองทาํการประเมินซ้าํอีกครั้ง

(6) กรมวิชาการเกษตรออกใบรับรองการผลิตพืช โดยอายุการรับรองในสวนของการเพาะปลูก
ผลไมจะมีอายุการรับรอง 2 ป สวนการเพาะปลูกผักมีอายุ 1 ป

2.  การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมปศุสัตว

การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมปศุสัตว ดําเนินการโดยกรมปศุสัตว มีขั้นตอนดังน้ี

(1) เกษตรกรยืน่ขอคาํรบัรองมาตรฐานฟารมทีส่าํนักงานปศสุตัวจังหวัด โดยปจจุบนักรมปศสุตัว
ไดกาํหนดมาตรฐานฟารม 11 ประเภท คือ สุกร โคนม โคเน้ือ ผึ้ง ไกเน้ือ ไกไข ไกพันธุ
เปดเนื้อ เปดไข เปดพันธุ และสถานที่ฟกไข

(2) เจาหนาที่สาํนักงานปศุสัตวจังหวัดไปตรวจสอบฟารม โดยพิจารณาองคประกอบพ้ืนฐาน
ตามเกณฑ ดังน้ี

 มีระบบการทาํลายเชื้อโรคกอนเขาและออกฟารม
 มีการจัดการโรงเรือนที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
 โรงเรือนที่ใชเลี้ยงสัตวมีลักษณะและขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนสัตว
 การจัดการดานบุคลากร สัตวแพทย สัตวบาล และผูเลี้ยงสัตวตองมีเพียงพอ
และเหมาะสมกับจํานวนสัตว

 การจัดการดานสุขภาพสัตวโดยมีโปรแกรมการใหวัคซีนปองกันโรคที่เหมาะสม

(3) สาํนักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย จัดการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตวกาํหนดแก
เกษตรกรที่ฟารมมีองคประกอบพื้นฐานครบ

(4) ออกใบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรม และใชประกอบการพิจารณาออกใบรับรอง
มาตรฐานฟารม

(5) คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ตรวจประเมินฟารมตามหลักเกณฑมาตรฐานฟารมที่
กรมปศุสัตวกาํหนด โดยสรุปผลการตรวจรับรองและขอบกพรองที่พบใหเกษตรกรทราบ
และเปดโอกาสใหมีการชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนกาํหนดระยะเวลาในการแกไขขอบกพรอง
รวมกัน

(6) เลขานุการคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมนําผลการตรวจเสนอสาํนักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัย เพ่ือพิจาณาออกใบรับรองมาตรฐานฟารม โดยใบรับรองมีระยะเวลา 2 ป

(7) ตรวจสอบมาตรฐานของฟารม โดยเจาหนาที่กรมปศุสัตวจะดาํเนินการตรวจติดตามมาตร
ฐานฟารมภายหลังจากการออกใบรับรองแลว 6 เดือน
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3.  การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมประมง

การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมประมง  ดําเนินการโดยกรมประมง โดยในสวนมาตรฐาน
ฟารมประมงนั้นเรียกวา Good Aquaculture Practice: GAP มีขั้นตอนดังน้ี

(1) เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการโดยยื่นคาํรองขอใบรับรองและหลักฐานตามระเบียบกรม
ประมง ณ สาํนักงานประมงจังหวัด หรือสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง หรือศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่ฟารมของเกษตรกรตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบ  ทั้งน้ี เกษตรกร
ตองสมัครเปนสมาชิกหนวยตรวจสอบวัตถุดิบสัตวนํ้าของกรมประมง โดยปจจุบันกรมประมง
มีการกาํหนดมาตรฐานในสวนของมาตรฐานโรงเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงทะเล มาตรฐาน
ฟารมเล้ียงกุงทะเล โรงเพาะฟกกุงกามกราม และมาตรฐานฟารมเลี้ยงกุงกามกราม

(2) เจาหนาที่ผูรับรองนัดหมายในการเขาไปตรวจสอบ โดยตรวจสอบตามพื้นที่ตามเกณฑ
มาตรฐาน และสุมตัวอยางเพ่ือนําไปตรวจสารตกคาง ซึ่งปจจัยที่ใชในการพิจารณาเพื่อออก
ใบรับรอง ไดแก

 สภาพทั่วไปของฟารม ที่ต้ังควรอยูติดกับแหลงนํ้าที่ไมเปนแหลงทิ้งสารมลพิษ และมีการ
แยกพื้นที่ใชสอยเพื่อการเลี้ยงกุงและการอยูอาศัยที่เปนสัดสวน และรักษาความสะอาด
ของพ้ืนที่อยางสม่าํเสมอ

 นํ้าที่ใชในการเพาะเลี้ยงตองเปนนํ้าที่ไดมาจากแหลงนํ้าที่หางจากมลพิษ และมีระบบการ
ระบายน้าํทิ้ง โดยไมสงผลกระทบตอพ้ืนที่ขางเคียง

 วัสดุเครือ่งมอืและอปุกรณในบอเลีย้ง ควรมอีาคารเกบ็ และทาํความสะอาดกอนและหลงัใช

 ไมใชยาที่ทางราชการหามใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ไมมียาตกคางในกุงกอนจับ

 มีการบันทึกขอมูล เชน การใหอาหาร การใชยา และอื่นๆ เทาที่จําเปน

(3) เจาหนาที่สาํนักงานประมงจังหวัดออกใบรับรองแกเกษตรกร โดยใบรับรองมีระยะเวลา 1 ป

(4) ตรวจสอบมาตรฐานของฟารม โดยเจาหนาที่ของกรมประมงมีอํานาจเขาไปในฟารมใน
ระหวางเวลาทาํการ เพ่ือทาํการสุมตรวจฟารม และหากพบวาไมมีการปฏิบัติใหตอเนื่อง 
เพ่ือรักษามาตรฐานตามใบรับรองของกรมประมง ใหพนักงานเจาหนาที่เพิกถอนใบรับรอง
ดังกลาวได

ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม 
หรือ GAP จะสามารถใชเครื่องหมาย Q (Quality) ซ่ึงเปนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรและ
อาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือแสดงถึงสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความ 
ปลอดภัย โดยเครื่องหมายดังกลาวจะชวยใหผูบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศมีความเชื่อมั่นใน
ระบบการผลิตและผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอาหาร โดยสามารถตรวจสอบยอนกลับได ดังน้ัน อาจกลาว
ไดวา GAP ถือเปนเครื่องมือทางออมประเภทหนึ่งในการสงเสริมการคาระหวางประเทศ
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กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)

เปนกลไกที่กาํหนดขึ้นภายใตพิธีสารเกียวโตเพื่อชวยใหประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการ
ลดกาซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได และเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
กาํลังพัฒนา แนวความคิดของกลไกการพัฒนาที่สะอาด คือ โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศกาํลัง
พัฒนาและสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได ผูดําเนินโครงการจะไดรับคารบอนเครดิต 
หรือ Certified Emission Reductions (CERs) จากหนวยงานที่เรียกวา CDM Executive Board 
(CDM EB) และ CERs ที่ผูดําเนินโครงการไดรับน้ี สามารถนาํไปขายใหกับประเทศอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถใช CERs ไปนับเปนสวนหนึ่งของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของพิธีสารเกียวโต การดาํเนินโครงการภายใต CDM น้ันจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากประเทศเจาบาน (host country) วาโครงการที่เสนอนั้น เปนโครงการที่มีสวนชวยในการ
พัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศเจาบาน

การประเมนิสิง่แวดลอมระดบัยทุธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA)

เปนเครื่องมือที่ใชประเมินสิ่งแวดลอมในนโยบาย แผน หรือโครงการตั้งแตในระยะเริ่มแรกของ
การตัดสินใจ  มีลักษณะเปนกระบวนการที่รอบดาน (comprehensive)  และเปนระบบ  โดยมี
การพิจารณาทางเลอืกตางๆ ทีม่อียู  นอกจากนี ้ เปนเครือ่งมอืทีใ่ชประกอบการตดัสนิใจทีส่ามารถ
ตรวจสอบไดจากสาธารณะ และเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในประเด็นทางสังคม
และสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากนโยบายหรือการวางแผนการพัฒนา  รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ
และการนาํไปสูการปฏิบัติในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร ในปจจุบันประเทศสวนใหญ
กาํหนดใหเรื่อง SEA อยูภายใตกฎหมายการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental 
Impact Assessment) และมีการใชการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวกับโครงการ 
แผน หรือกับนโยบายดวยในบางกรณี

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA)

กิจกรรมในการจาํแนกและการคาดคะเนผลกระทบกอนดาํเนินโครงการพัฒนา โดยเสนอแนวทาง 
แกไขผลกระทบทีเ่กดิขึน้และระบบตรวจสอบเพือ่การอนรุกัษสิง่แวดลอม สวนผลกระทบสิง่แวดลอม
(Environmental Impact) หมายถึง ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ 
คุณคาตางๆ อันเนื่องมาจากการกระทาํของมนุษย หรือปรากฏการณตามธรรมชาติ
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การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)

เปนเครื่องมือที่ถูกสรางจากหลักคิดและหลักการทางปรัชญาที่ใหความสําคัญกับสุขภาพเปน 
แกนกลาง (Core value) โดยตองการจะลดความเสี่ยงและอันตรายจากการพัฒนา ลดภาระการ
รักษาพยาบาลและการสาธารณสุข มุงสงเสริมใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ (health promotion) 
การปองกันและรักษาสุขภาพใหมีความเสี่ยงและอันตรายลดลง

การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA)

เปนการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการของ
มนุษยในการดาํรงชีวิต การทาํงาน การแสวงปจจัยพื้นฐาน การเลน และความสัมพันธกับผูอื่น
ประเด็นการศึกษาในการประเมินผลกระทบทางสังคมไดแก ผลกระทบดานประชากร 
(Demographic Impacts) ผลกระทบดานเศรษฐกจิ-สงัคม (Socio-Economic Impacts) ผลกระทบ
ทางสถาบัน (Institutional Impacts) ผลกระทบทางดานวัฒนธรรม (Cultural Impacts) และผล
กระทบดานความสัมพันธชายหญิง (Gender Impact)

การรวบรวมสารสนเทศเชิงพื้นที่จากระยะไกล (Global Positioning System: GPS)

ระบบที่ใชดาวเทียมในการกําหนดตําแหนงพิกัดอางอิงทางภูมิศาสตรของสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ 
ทุกประเภทบนผิวโลกซึ่งมีความแมนยาํสูงมากในการเก็บตําแหนงที่ต้ังทางภูมิศาสตรของสิ่งตางๆ

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)

กาซที่เปนสาเหตุในการกอใหเกิดปญหาโลกรอนหรือภาวะเรือนกระจก ตาม Annex A ของพิธีสาร
เกียวโต ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออ
โรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) กาซ
เหลาน้ีเกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรมและการใชพลังงานที่เพ่ิมมากขึ้น เมื่อถูกปลอยออกมาสะสม
ในชั้นบรรยากาศเปนจํานวนมากก็จะกักเก็บความรอนและปดกั้นไมใหความรอนระบายออกไปใน
ชั้นบรรยากาศที่อยูสูงขึ้นไปเพื่อออกไปสูอวกาศ จึงทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและกอใหเกิด
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กองทุนสิ่งแวดลอม (Environmental Fund)

กองทนุสิง่แวดลอมเปนกองทนุทีจั่ดต้ังขึน้ตาม พระราชบญัญติัสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนมาตรการทางการเงินสาํหรับการสนับสนุนภาครัฐ
ทั้งสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน ในการจัดใหมีระบบ
บาํบัดนํ้าเสีย อากาศเสีย ระบบกาํจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด เพ่ือควบคุม บาํบัด หรือขจัด 
มลพิษ นอกจากนี้ ยังใหการสนับสนุนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่จดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือดําเนิน 
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย  ภายใตกระบวนการความรวมมือ
ของประชาชนและชุมชน การสนับสนุนดังกลาวจะใหการสนับสนุนทั้งในรูปเงินอุดหนุน และเงินกู

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity หรือ Biological Diversity)

การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด  นานาพันธุในระบบนิเวศอันเปนแหลงที่อยูอาศัย  ซึ่งมีมากมายและ 
แตกตางกันทั่วโลก หรือพูดงายๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ (species) สายพันธุ (genetic) และระบบ
นิเวศ (ecosystem) ที่แตกตางหลากหลายบนโลก

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (Economic Instruments)

เปนวิธีการทางเศรษฐศาสตรที่รัฐเขาแทรกแซงตลาด เพ่ือพิทักษสิ่งแวดลอม มี 6 กลุมใหญๆ  
คอื ก) เครือ่งมอืทางภาษ ีข) เครือ่งมอืทางการเงนิ ค) คาธรรมเนยีม (Charge System) ง) สิทธิ
และระบบกรรมสิทธิ์ (Property Right) จ) การขายสิทธิ์ (Tradeable Rights) และ ฉ) ระบบ 
คาประกันและคามัดจํา การจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพจาํเปนตองนําเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรมาใช ซึ่งเครื่องมือบางประเภทสามารถจะสรางแรงจูงใจใหมีการลดมลพิษลงได 
อยางไรก็ดี ไมใชวาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรทุกชนิดจะเปนเครื่องมือที่สามารถใชลดมลพิษ 
โดยรวมได

ชนิดพันธุตางถิ่น (Alien Species)

หมายถึง ชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่ไมเคยปรากฏในถิ่นใดถิ่นหนึ่งมากอน แลวถูกนําเขามาหรือ 
เดินทางเขามายึดครองและดํารงชีพอยูในอีกถิ่นหนึ่ง อาจอยูไดอยางดีหรือเลวขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของปจจัยแวดลอมและการปรับตัวของชนิดพันธุน้ันๆ ชนิดพันธุตางถิ่นบางชนิดแพร
ระบาดจนกลายเปนการรุกราน (Invasive Alien Species) หมายถึงวา ชนิดพันธุน้ันคุกคามระบบ
นิเวศ แหลงที่อยูอาศัย หรือชนิดพันธุอื่น ๆ โดยมีหลายปจจัยที่มีผลเก้ือหนุนใหชนิดพันธุตางถิ่น
ต้ังรกรากและรุกรานในที่สุด เปนที่ทราบกันวาอิทธิพลทางกายภาพและทางเคมีที่มนุษยมีตอ
ระบบนิเวศไดเพ่ิมโอกาสใหชนิดพันธุตางถิ่นกลายเปนชนิดพันธุที่แพรระบาดและรุกราน
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ซากดึกดําบรรพ (Fossil)

หมายถึง ซากและรองรอยของบรรพชีวิน (Ancient Life) ที่ประทับอยูในหิน บางแหงเปนรอย
พิมพ บางแหงมีซากเดิมปรากฏอยู รอยตีนสัตว มูลสัตว ถานหิน ไมกลายเปนหิน รวมอยูในหมู
ซากดึกดําบรรพน้ีเหมือนกัน ถาเปนไฟลัม หรือชิ้นสวนของชีวินใดที่สามารถใชบงบอกอายุเปนได 
เรียกวา ซากดึกดําบรรพดรรชนี (index fossil)

ธรณีวิทยา 

หมายถึง หิน ดิน ทราย แรธาตุ เชื้อเพลิงธรรมชาติ นํ้าใตดิน และลักษณะของผิวโลกที่เกิดจาก
การกระบวนการทางธรณีวิทยา ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการ
ทางธรณีวิทยา และการนาํความรูทางธรณีวิทยามาประยุกตใชกับปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
มนุษยและจากธรรมชาติที่สงผลกระทบตอสภาพทางธรณีวิทยาในที่น้ี แบงออกเปน

(1) ทรัพยากรแรในอุตสาหกรรมเหมืองแร ถานหิน ปโตรเลียม นํ้ามัน แกส หินดิน กรวดทราย
และหิน หมายถึง ทรัพยากรแรธาตุตางๆ ที่มีการพัฒนาและนาํมาใชประโยชน

(2) ทรัพยากรภูมิทัศนที่เกิดจากธรณีโครงสราง และธรณีสัณฐานที่สวยงาม และเปนเอกลักษณ 
เชน ภูเขาไฟ , โตรกผา (Canyon) หุบเขา (Valley) ธารน้าํแข็ง เปนตน

(3) ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม เปนเรื่องการจัดการและการใชประโยชนพ้ืนที่ที่ตองอาศัยความรูทาง
ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมในการกอสรางสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน การตั้งถิ่นฐาน 
และการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับแร ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และสิ่งแวดลอม

(4) แหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยา แบงเปน 7 ประเภท ไดแก ธรณีสัณฐาน พุนํ้ารอน 
ชัน้หนิแบบฉบบั ธรณโีครงสราง ซากดกึดําบรรพ ทีต้ั่งแบบฉบบั และแหลงแรแบบฉบับ ในกลุม
น้ียังแบงตามการใชประโยชนได 2 ประเภท คือ เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยว และไมไดเปนแหลง
ทองเที่ยว

(5) แหลงนํ้าบาดาล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แหลงนํ้าบาดาลในหินรวน (Unconsolidated 
aquifers) และแหลงนํ้าบาดาลในชั้นหินแข็ง (Consolidated aquifers) โดยแหลงนํ้าบาดาล
ในหินรวน จะกักเก็บอยูในรูพรุนหรือชองวางของชั้นตะกอนกรวด ทราย และดินเหนียวที่ทับ
ถมเปนชั้นๆ เปนแหลงนํ้าที่เกิดอยูในตะกอนที่ยังไมจับตัวกันจนเปนหินแข็ง ชั้นหินรวนที่มี
ศักยภาพดานปริมาณน้าํสูง

สวนแหลงนํ้าบาดาลในชั้นหินแข็ง ซึ่งสวนมากแลวเปนหินปูนที่มีรอยแตก เปนแหลงนํ้าที่ดี 
มีความสามารถในการใหนํ้าอยูในเกณฑเฉลี่ย 10-100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ในกลุมหิน
ปูนจะมีหินดินดานและหินทรายแทรกสลับอยูดวยซึ่งหินดังกลาวจะใหนํ้าอยูในเกณฑ 5-20 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และบางบริเวณอาจใหนํ้ามากถึง 100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
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ทุนทางสังคม (Social Capital)

คาํวา  “ทุนทางสังคม” เปนเรื่องที่ไดรับอิทธิพลจากวชิาเศรษฐศาสตร ซึง่มคีวามหมายคอนขาง 
หลากหลาย แลวแตวัตถปุระสงค สภาพโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งวัฒนธรรมของสังคม
น้ันๆ ซึ่งผูรูไดใหคาํนิยามที่หลากหลาย ดังน้ี

น.พ. ประเวศ วะสี “ทุนทางสังคม” คือ การที่คนมารวมกัน เอาความดีมารวมกัน เอาความรูมา
รวมกัน เรียกวา เกิดทุนทางสังคม ซึ่งนําไปสูพลังทางสังคม ที่จะแกปญหาตางๆ ไดทุกอยาง

อมรา พงศาพิชญ “ทุนทางสังคม” คือ ความสมัพันธทางสงัคมในแนวราบและแนวตัง้ ระหวางบคุคล 
สถาบนัและ/หรอืองคกร ทั้งในรูปปจเจก  กลุมและรูปเครือขาย รวมทั้งคานิยม บรรทัดฐานที่
สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลตอวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชนและประชาสังคม

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ(สศช.)   “ทุนทางสังคม” หมายถึง 
ผลรวมของสิ่งดีงามตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมทั้งในสวนที่ไดจากการสั่งสมและการตอยอด รวมถึงการ
รวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพ่ือสรางประโยชนตอสวนรวม บนพื้นฐานของความไวเน้ือเชื่อใจ 
สายใยแหงความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงาม

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

เทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology) หรอืมชีือ่อืน่ๆ ทีม่คีวามหมายใกลเคยีงกนั หรอืเหมอืนกนั
อีกคือ การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention หรือ P2) การผลิตที่สะอาด (Cleaner 
Production หรือ CP) และการลดของเสียใหนอยที่สุด (Waste Minimization) ซึ่งทั้งหมดเปนการ
ปองกันของเสียที่แหลงกาํเนิด แทนการควบคุม บาํบัด และจัดการของเสียแบบเดิม ที่เมื่อเปรียบ
เทียบแลวคาใชจายสูงกวา การใชเทคโนโลยีสะอาดจะเปนวิธีการนาํไปสูมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14000 ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการคาในโลกปจจุบันดวย ความหมายโดยสรุปของ 
“เทคโนโลยีสะอาด” ก็คือ กลยุทธในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการอยางตอ
เน่ือง เพ่ือจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปลี่ยนเปนของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย การ
ลดมลพิษที่แหลงกําเนิด จึงเปนทั้งการรักษาสิ่งแวดลอม และการลดคาใชจายในการผลิตไป
พรอมๆ กันดวย

ธรณีพิบัติภัย (Geohazard)

หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา เชน หลุมยุบ แผนดินไหว ดินถลม  
ภูเขาไฟระเบิด เปนตน
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บัตรสมารทการด (Smart Card)
บัตรสมารทการดหรือบัตรประจําตัวบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค เกิดขึ้นตามที่กระทรวง
มหาดไทยไดเสนอรางพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนฉบับใหม เน่ืองจากเห็นวาบัตร
ประชาชนที่ใชในปจจุบันยังไมมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทราบขอมูลประชากรตามทะเบียน
ราษฎรที่ถูกตอง ครบถวน จึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยบัตรประจาํตัวประชาชน 
เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน โดยใหประชาชนไทยมีการทาํบัตรประจาํตัวประชาชน
ต้ังแตแรกเกิดทันที และเพื่อใหมีฐานขอมูลที่เปนแบบปจจุบัน ถูกตอง และมีขอมูลของหนวยงาน
ราชการหลายๆ กระทรวงอยูในบัตรประจาํตัวประชาชนใบเดียว ซึ่งจะทาํใหการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลกระทาํไดสะดวก

พลังงานชีวมวล (Biomass)
ชวีมวลเปนอนิทรยีสารทีไ่ดจากพชืและสตัวตางๆ เชน เศษไม ขยะ วัสดุเหลอืใชทางการเกษตร
เปนตน ซึ่งเปนแหลงพลังงานสาํคัญที่หาไดในประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเปนประเทศ
เกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก อาทิ แกลบ ฟางขาว ชานออย กากและ
กะลาปาลม เปนตน ซึ่งชีวมวลเหลาน้ีสามารถนาํมาเผาไหมเพ่ือนําพลังงานความรอนที่ไดไปใชใน
กระบวนการผลิตไฟฟา

พิธีสาร (Protocol)
เปนความตกลงระหวางประเทศอยางหน่ึง โดยมากเปนพิธีสารตอทายสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา 
หรือพิธีสารแกไขเพ่ิมเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญานั้น ในยุคปจจุบัน การจัดทาํพิธีสารมักทาํขึ้น
เพ่ือกาํหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอนุสัญญา เชน พิธีสารเกียวโตภายใตอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพที่จัดทําขึ้นภายใต
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetlands)
ตามอนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention)  หรืออนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสาํคัญ
ระดับนานาชาติ  “พ้ืนที่ชุมนํ้า หมายความถึง ที่ลุม ที่ราบลุม ที่ลุมช้ืนแฉะ พรุ แหลงนํ้า  ทั้งที่เกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีนํ้าขังหรือทวมอยูถาวรหรือชั่วคราว ทั้งที่เปน
แหลงนํ้าน่ิงและน้าํไหล ทั้งที่เปนน้าํจืด กรอยหรือนํ้าเค็ม รวมไปถึงที่ชายฝงทะเลและที่ในทะเล ใน
บริเวณซึ่งเมื่อนํ้าลดลงต่าํสุด  มีความลึกของระดับนํ้า ไมเกิน 6 เมตร” พ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะจัดไดวา
เปนพื้นที่ชุมนํ้า จึงรวมถึง หวย หนอง คลอง  บึง  บอ  กระพัง (ตระพัง)  บาราย  แมนํ้า  ลาํธาร 
แคว ละหาน ชานคลอง ฝงนํ้า สบธาร สระ ทะเลสาบ แอง ลุม กุด ทุง กวาน มาบ บุง ทาม พรุ 
สนุน แกง นํ้าตก หาดหิน หาดกรวดหาดทราย หาดโคลน หาดเลน  ชายทะเล  ชายฝงทะเล  พืด
หินปะการัง  แหลงหญาทะเล แหลงสาหรายทะเล คุง อาวดินดอนสามเหลี่ยม ชองแคบ ชะวาก
ทะเล ตะกาด หนองน้าํกรอย ปาพรุ ปาเลน ปาชายเลน ปาโกงกาง ปาจาก ปาแสม รวมทั้งนาขาว 
นากุง นาเกลือ บอปลา อางเก็บนํ้า เปนตน
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พื้นที่สีเขียว
หมายถึง พ้ืนที่โลง พ้ืนที่วางทั้งหมดที่ควบคุมการพัฒนาเพื่อรักษาสภาพแวดลอม หรือพ้ืนที่โลง
วางบริเวณรอบๆ หรือระหวางอาคารที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนพื้นที่เพ่ือประโยชนในการ
รักษาสมดุลทางธรรมชาติ เพ่ือเสริมสรางภูมิทัศนใหเอื้อตอการพักผอนหยอนใจและนันทนาการ 
สาํหรับใชประโยชนและทาํกิจกรรมรวมกันของประชาชน ตลอดจนเปนสถานที่ใหความสดชื่นตอ
คุณภาพชีวิต เปนปอดของชุมชนเมือง และ/หรือเสริมสรางสภาพแวดลอมของเมืองอันจะทาํให
ชุมชนเมืองเปนพ้ืนที่สีเขียว มีความรมรื่นสวยงามตามธรรมชาติ และมีพรรณไมขึ้นอยูอยางยั่งยืน 
ไดแก สวนสาธารณะ สวนหยอม สนามกีฬากลางแจง สวนสัตว หรือแหลงประวัติศาสตร/แหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษของทองถิ่น (แหลงศิลปกรรม โบราณสถาน) พ้ืนที่ในและรอบเมืองที่มี
ตนไม พรรณไม ไมพุม ไมดอก ไมประดับ ในพื้นที่เสนทางคมนาคม (ริมถนน แนวทางรถไฟ 
แนวคลองชลประทาน) พ้ืนที่แหลงนํ้า (แมนํ้า ลาํนํ้า คลอง ทะเลสาบ สระน้าํ หนองน้าํ บึง พรุ 
สนามกอลฟ) รวมถึงพ้ืนที่ธรรมชาติ อันไดแก แมนํ้า คู คลอง หนอง บึง และพื้นที่ปาไม  ซึ่งพ้ืนที่
เหลาน้ี เปนพื้นที่ที่ควรไดรับการปกปองพิทักษและอนุรักษใหคงอยูตลอดไป

พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere หรือ Biosphere Reserve)
เปนบริเวณพื้นผิวที่สิ่งตางๆ ที่มีชีวิตเกิดขึ้น  ทั้งที่มีชีวิตอยูและตายไปแลวก็ตาม ในสวนของพวก 
ที่ตาย ถาไมมีการเนาเปอยผุพัง ก็จะกลายเปนซากดึกดําบรรพ (Fossils) กอใหเกิดแหลงถานหิน 
หรือแหลงนํ้ามัน

ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)
เปนระบบที่นําเอาฮารดแวร ซอรฟแวรของคอมพิวเตอร คน ระบบการสื่อสาร (เชน โทรศัพท) 
และขอมูลเขามาเพื่อใชในการรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล จัดเก็บขอมูล และเผยแพรขอมูล

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS)

เปนเทคโนโลยีที่จัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   และเปนระบบที่ไดเปรียบมากกวา
การใชแผนที่ทางกายภาพและขอมูลในสมุดบันทึก  เพราะมีความสามารถในการปรับปรุงใหสาร
สนเทศเชิงพ้ืนที่น้ันมีความทันสมัยอยูเสมอ   และสามารถรวบรวมเอาสารสนเทศประเภทตางๆ 
กันเขาจัดเก็บไวในชุดเดียวกัน มีความสามารถในการปรับปรุงสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแลวทาํการผลิตเปนแผนที่ ทาํใหสามารถผลิตฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่แสดงแตละภาพของ
การเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง  การวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลจึงเปนไปอยางประหยัดและ
บรรลุผลอยางรวดเร็ว ผูที่มีหนาที่ตัดสินใจสามารถวางแผนแลวเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น   โดยเปลี่ยนลักษณะของการวิเคราะหไปในแบบตาง ๆ จะทาํใหไดผลนํามาเสนอในหลาย
รูปแบบ ถาเปนการทาํดวยวิธี Manual แลว การเสนอผลงานในลักษณะนี้จะตองเสียคาใชจายที่สูง
มาก   นักวางแผนทุกวันน้ีจึงสามารถจะใชคาํถาม จะเกิดอะไรข้ึนถา ไดทาํใหโอกาสของความ
เสี่ยงในความผิดพลาดจากการนาํแผนนั้นไปปฏิบัติลดนอยลง
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ระบบ Citizen Sue

เปนระบบทีเ่ปดโอกาสใหบคุคลหรอืองคกรเอกชนทีไ่มใชผูเสยีหายโดยตรงสามารถฟองคดสีิง่แวดลอม
ได  ในกรณีที่เปนความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติที่เปนของสวนรวม

สารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds: VOCs)

หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีจุดเดือดไมเกิน 250 องศาเซลเซียส ที่ความดันปกติ  
ซึ่งเมื่อมีการระเหยสูชั้นบรรยากาศแลวจะไปชวยทาํใหเกิดการกอตัวของสารโอโซน (ozone) และ
หมอกควัน (smog) สงผลรายตอสุขภาพของมนุษยได

สารมลพิษที่ตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม (Persistent Organic Pollutants: POPs)

สารมลพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในบรรดามลพิษที่ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมโดยกิจกรรมของมนุษย
เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่ตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอมและสะสมในเนื้อเยื่อที่มีไขมันของสิ่งมีชีวิต
และหวงโซอาหาร สาร POPs มีความเปนพิษสูง กอใหเกิดผลกระทบอันไมพึงประสงคตางๆ โดย
เฉพาะการตาย การเจ็บปวย และความผิดปกติตอการเกิดของมนุษยและสัตว อาการเดนชัด
ประกอบดวย มะเร็ง อาการแพ และระบบประสาทไวตอความรูสึก ระบบประสาทสวนกลาง และ
ระบบประสาทรอบนอกถูกทาํลาย ระบบการสืบพันธุบกพรอง และระบบภูมิคุมกันถูกทาํลาย สาร 
POPs บางชนิดจัดเปน endocrine disrupters ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอรโมน 
สามารถทาํลายระบบสืบพันธุและระบบภูมิคุมกันซึ่งสามารถถายทอดสูลูกหลานได นอกจากนี้
สาร POPs ยังสามารถพัฒนากลายเปนสารกอมะเร็งไดอีกดวย สาร POPs ที่เปนที่รูจัก ไดแก 
อัลดริน (Aldrin)  ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) ไดออกซิน (Dioxins) เอนดริน (Endrin) และ
ฟวแรน (Furans) เปนตน

หลักการระวังไวกอน (Precautionary Principle)

เปนหลักการที่มีแนวคิดมาจากกฎหมายสิ่งแวดลอมของเยอรมันเรียกวา Vorsorgeprinzip หรือใน 
ภาษาอังกฤษเรียกวา Foresight Principle หรือ Principle of Precaution เมื่อทศวรรษ 1970 ใน
ระดับระหวางประเทศ  ปรัชญาเกี่ยวกับการใชมาตรการระวังไวกอนเริ่มปรากฏใหเห็นชัดเจนใน 
the World Charter for Nature ค.ศ. 1982  ในระดับโลก ปรากฏในคาํประกาศกรุงริโอ วาดวยสิ่ง
แวดลอมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 ขอ 15 ซึ่งกําหนดใหหลักการระวังไวกอนเปนหลักการ
สาํคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน คือ“เพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอม รัฐจะตองใชมาตร
การระวังไวกอน (Precautionary Approach) อยางแพรหลายตามความสามารถของตน ในกรณีที่
มีความนากลัววาจะเกิดความเสียหายอยางรุนแรงและไมสามารถแกไขใหกลับคืนดีได การขาด
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หลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนแนนอนจะตองไมถูกใชเปนเหตุผลในการผอนผันการ
ดําเนินมาตรการโดยยดึหลกัการใชจายอยางมปีระสทิธผิล (Cost-Effective Measures) เพ่ือปองกนั
ความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม”

Agenda 21 ซึ่งไดรับการรับรองในการประชุมสิ่งแวดลอมโลกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร พรอมกับคาํ
ประกาศกรุงริโอ ก็กาํหนดใหใชหลักการระวังไวกอนในการจัดการสิ่งแวดลอมไวใน Chapter 35 
ที่เนนบทบาทของวิทยาศาสตรในการพัฒนาที่ยั่งยืนวา “ในกรณีที่มีความนากลัววาจะเกิดความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถแกไขใหคืนดีได การขาดความเขาใจทางวิทยาศาสตรอยาง
สมบูรณไมควรจะเปนขออางใหผอนผันการดาํเนินมาตรการ” และ “การระวังไวกอนสามารถใช
เปนฐานสําหรับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบที่สลับซับซอนซึ่งเรายังไมเขาใจเต็มที่และไม
สามารถคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นจากการรบกวนระบบดังกลาว”

หลุมยุบ (Sinkhole)

หลุมหรือแองบนแผนดินที่ปากหลุมเกือบกลม  มีเสนผาศูนยกลางตั้งแตนอยกวา 1 เมตร ถึงมาก
กวา 200 เมตร เกิดจากน้าํละลายเอาเกลือหิน หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยูขางใตออกไปทาํใหพ้ืน
ดินตอนบนยุบลงเปนหลุมใหญ  หากการละลายสารดังกลาวเปนไปอยางกวางขวาง หลุมยุบน้ีจะ
ลึกลง ๆ จนทะลุถึงทางน้าํขางลาง เกิดเปนปลองขึ้นได

อนุสัญญา (Convention)

คาํวา Convention ในภาษาไทยแปลวา อนุสัญญา หมายถึง เปนความตกลงระหวางประเทศอยาง
หน่ึงเชนเดียวกันกับ สนธิสัญญา (Treaty) ผูเขียนหลายทานเห็นวา ทั้งสองคาํน้ีไมคอยจะมีความ
หมายแตกตางกันมากนัก คาํวา Convention มักถูกใชบอยครั้งในความตกลงที่กระทาํกันในการ
ประชุมระหวางประเทศ ตัวอยางเชน อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต 
อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ.1992 และอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ค.ศ.1992 เปนตน

อาชญาบัตร (License)

ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแกผูรับอนุญาตเพื่อใชเครื่องมือทาํการประมง ในกรณีที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรแร อาชญาบัตรแร หมายถึง หนังสือสาํคัญที่ออกใหเพ่ือสาํรวจแรภายใน 
ทองที่ซึ่งระบุในหนังสือสาํคัญนั้น
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กลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism: CDM)

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(ศูนยประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต :  www.onep.go.th/CDM/

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(ศูนยประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เวบ็ไซต : http://www.onep.go.th/CDM/cmc_gas_what.html

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ
(Strategic Environmental Assessment: SEA)

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(สาํนักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต :  www.onep.go.th/eia/SEA/SEA_index.htm

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment: EIA)

สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สาํนักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://www.onep.go.th/eia/

การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
(Health Impact Assessment: HIA)

กรมอนามัย
(กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบตอสุขภาพ)
โทรศัพท : 0-2590-4343
เว็บไซต: http://san.anamai.moph.go.th/hia/html/hiaat001.html

การประเมินผลกระทบทางสังคม
(Social Impact Assessment: SIA)

กรมอนามัย
(กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบตอสุขภาพ)

โทรศัพท : 0-2590-4343
เว็บไซต : http://san.anamai.moph.go.th/hia/nwha/html/
             thai34t/ch7.htm

การจัดลาํดับความสาํคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
โทรศัพท : 0-2718-5460
เว็บไซต : www.info.tdri.or.th
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การใชมาตรการเพือ่การจดัการทรพัยากร
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมสาํหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
โทรศัพท : 0-2718-5460
เว็บไซต : www.info.tdri.or.th

หลักการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โทรศัพท : 0-2356-9999
เว็บไซต : http://www.opdc.go.th

การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม กรมประมง
โทรศัพท : 0-2562-0600
เว็บไซต : www.thaiqualityshrimp.com/standard/link2.asp
กรมปศุสัตว
โทรศัพท : 0-2653-4444
เว็บไซต : www.dld.go.th/certify
กรมวิชาการเกษตร
โทรศัพท : 0-2579-0153
เว็บไซต : www.doa.go.th/onestop/fs/checklist/a_4.htm

กองทุนสิ่งแวดลอม (Environmental Fund) สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(สาํนักงานกองทุนสิ่งแวดลอม)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://envfund.onep.go.th/

ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity หรือ Biological Diversity)

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(สาํนักความหลากหลายทางชีวภาพ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://chm-thai.onep.go.th/

พื้นที่ชุมน้าํ (Wetlands) สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(สาํนักความหลากหลายทางชีวภาพ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เวบ็ไซต : http://www.onep.go.th/wetlandsthai/index_thai.html

พื้นที่สงวนชีวมณฑล
(Biosphere หรือ Biosphere Reserve)

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(สาํนักความหลากหลายทางชีวภาพ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เวบ็ไซต : http://chm-thai.onep.go.th/chm/mab.html
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พื้นที่สีเขียว สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เวบ็ไซต : http://www.onep.go.th

พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
(กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://www.onep.go.th/uap/rule%20area.htm

เขตควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท:  0-2298-2000
http://www.pcd.go.th/Download/regulation.cfm?task=s6

สารมลพิษท่ีตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม
(Persistent Organic Pollutants: POPs)

กรมควบคุมมลพิษ
(สาํนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย)
โทรศัพท : 0-2298-2000  หรือ 0-2298-2457
เว็บไซต :http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_pops.htm

การจัดการขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท : 0-2298-2000
เว็บไซต : http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html

การจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท : 0-2298-2000
เว็บไซต : www.pcd.go.th

การจัดการคุณภาพน้าํ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท : 0-2298-2000
เว็บไซต : www.pcd.go.th

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท : 0-2298-2000
เว็บไซต : www.pcd.go.th

สิ่งแวดลอมศึกษา กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
โทรศัพท : 0-2278-8400-9
เว็บไซต :
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การจัดการน้าํเสีย กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท : 0-2298-2000
เว็บไซต : http://www.pcd.go.th/

องคการจัดการน้าํเสีย
โทรศัพท : 0-2273-8530-39
เว็บไซต: www.wma.or.th

หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โทรศัพท : 0-2579-0111
เว็บไซต : http://www.ldd.go.th/mordin/

พลังงานหมุนเวียน สาํนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
โทรศัพท : 0-2612-1555
เว็บไซต : http://www.eppo.go.th/encon/renew/index.html

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
โทรศัพท : 0-2278-8400-9
เว็บไซต : http://www.deqp.go.th

ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท : 0-2202-3883
เว็บไซต : http://www.dmr.go.th/knowledge/envi.htm

หลุมยุบ (Sinkhole) กรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท : 0-2202-3883 หรือ 0-2202-3757
เว็บไซต : http://www.dmr.go.th/geohazard/sinkhole/

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
โทรศัพท : 0-2561-4292-3
เว็บไซต : www.dnp.go.th/npo/html/tour/eco_tour.html

ปาชุมชน กรมปาไม
(สาํนักจัดการปาชุมชน)
โทรศัพท : 0-2561-4292-3
เว็บไซต : http://www.forest.go.th/community_forest/

การปองกันไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
(สาํนักปองกันและควบคุมไฟปา)
โทรศัพท : 0-2561-4292-3
เว็บไซต : www.dnp.go.th/
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การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
โทรศัพท : 0-2298-2009
เว็บไซต : www.dmcr.go.th/

การจัดการทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
โทรศัพท : 0-2298-2009
เว็บไซต : www.dmcr.go.th/

ทรัพยากรน้าํบาดาล กรมทรัพยากรน้าํบาดาล
โทรศัพท : 0-2299-3924-6
เว็บไซต : www.dmcr.go.th/
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 ดําเนินการศึกษาโดย สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239  ถ.หวยแกว  ตาํบลสุเทพ  อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท  0-5394-2551, 0-5394-2593
โทรสาร 0-5394-2572, 0-5389-2649

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร. มิ่งสรรพ ขาวสอาด

 คณะผูจัดทํา พรเพ็ญ วิจักษณประเสริฐ

อัจฉรี ชไตนมึลเลอร
ทิพวัลย แกวมีศรี
ธัญวรรณ เหมพนม
ปริญญารัตน เล้ียงเจริญ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

รายช่ือผูกํากับและใหขอเสนอแนะ
ตอการจัดทําโครงการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

1. นายเกษมสันต  จิณณวาโส เลขาธิการ
สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. นางนิศานาท  สถิรกุล รองเลขาธิการ
สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. นางประเสริฐสุข  จามรมาน ผูอํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. นายสันติ  บุญประคับ ผูอํานวยการสาํนักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5. นางสันวณี  สุวรรณจูฑะ สาํนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. นายรังสรรค  ปนทอง กรมควบคุมมลพิษ
7. นางจารึก  ปาลิโพธิ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
8. นางสาวปรีญาพร  สุวรรณเกษ สาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10. นายไพศาล  ผดุงศิริกุล สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. นางรวีวรรณ  ภูริเดช สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. นางสาวธัญชนิต ตันฑศรีสุโรจน สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. นางสาวยิ่งปรารถนา  แกวปลั่ง สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท: 0-2265-6500 โทรสาร: 0-2265-6602
Website: www.onep.go.th




