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กระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบตั ิ

1
บทนํา

1

บทนํา
1.1 ความเปนมา

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติ ทีจ่ ดั ทําขึน้ ตามมาตรา 35-36 ของพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 โดยมีสาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนหนวยงาน
หลักที่ทาํ หนาที่ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการยกรางแผนฯ และนําเสนอตอคณะ
กรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) พิจารณาใหความเห็นชอบ นําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ
พรอมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหเปนไป
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เปนแผนระดับชาติที่ยกรางขึ้นโดยผาน
กระบวนการมีสว นรวมของทุกภาคสวน โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมประเด็นปญหาเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศ มีการนําเสนอกรอบแนวคิด ทิศทาง และแนวทางใหมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่น สามารถนํากลยุทธ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุอยูในแผนฯ ไปประยุกตใช
ไดในทางปฏิบัติ สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 มุง เนนทีก่ ารสงเสริม
ใหประชาชนและภาคีทเี่ กีย่ วของเขามามีสวนรวมในการจัดการ การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ
ของบุคลากรภาครัฐ การใหความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการเขาถึงและการใช
ประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรม รวมทัง้ การกํากับ ดูแลและฟน ฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอมใหมคี วามสมดุล
และยัง่ ยืน นอกจากนี้ แผนฯ ฉบับนีย้ งั ไดกาํ หนดเปาหมายและตัวชีว้ ดั เพือ่ การประเมินผลสัมฤทธิข์ องแผนไว
อยางชัดเจน (สาระสําคัญอืน่ ๆ ของแผนฯ ปรากฏอยูใ น แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ซึง่ จัดทําโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 2549)
ในสวนของกลไกสนับสนุนเพื่อใหมีการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ไปสูก ารปฏิบตั ิ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดกาํ หนดใหสว นราชการ
และรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วของมีหนาทีด่ าํ เนินการตามอํานาจหนาทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม (ตามมาตรา 35) ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายทีก่ าํ หนดไวในแผนฯ และ ไดกาํ หนดใหผวู า ราชการจังหวัดในทองทีเ่ ขตพืน้ ทีค่ มุ ครองสิง่ แวดลอม
(มาตรา 43) หรือเขตควบคุมมลพิษ (มาตรา59) มีหนาทีจ่ ดั ทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (ตามมาตรา 37) ใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย
เนนประเด็นปญหาในพื้นที่ที่มีความสําคัญเรงดวน และมีการกําหนดแนวทางปองกันปญหาที่เบ็ดเสร็จ
ครบวงจร
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นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2550 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได
กําหนดใหทุกจังหวัดตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด โดยใหเปนตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานของจังหวัดดานทรัพยากรธรรมชาติ
และดานสิ่งแวดลอม สําหรับแผนฯ ฉบับนี้เปนแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในภาพรวม
ของจังหวัด ซึ่งจะครอบคลุมสถานการณปญหาและแผนการดําเนินงานทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในขณะที่แผนฯ ตามมาตรา 37 เนนที่ประเด็นปญหาในพื้นที่ที่มีความสําคัญเรงดวน ดังนั้น
สาระของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (แผนตามมาตรา 37) จึงเปนสวนหนึ่ง
ของแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (แผนตามตัวชีว้ ดั ของ ก.พ.ร.)
ความเชื่อมโยงของแผนตางๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับแผนปฏิบัติราชการ
แสดงไวในแผนภาพดังนี้

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

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

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2540-2559

แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติราชการ/ ยุทธศาสตรการพัฒนา

พ.ศ. 2550-2554
(ตามมาตรา 35-36)

p
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
(แผนตามมาตรา 37)

n

กระทรวง / กรม

จังหวัด/กลุมจังหวัด

o
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2551-2554
(แผนตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.)

เนนปญหาในพื้นที่ที่มีความสําคัญเรงดวน

มองปญหาในภาพรวมของทั้งจังหวัด
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1. บทนํา

คูมือเลมนี้จัดทําขึ้นสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการแปลงแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ โดยสาระที่บรรจุอยูในคูมือเลมนี้ จะเปนแนวทางให
ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค
ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ไดเขาใจถึงบทบาทของตนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
การดําเนินการเพือ่ การจัดการสิง่ แวดลอม การพัฒนา การบริหารและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการดานสิง่ แวดลอม รวมไปถึงองคความรูแ ละหลักการเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของทุกหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550–2554
ในระดับชาติที่ถูกกําหนดโดยประชาชน และเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

ขอมูลชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน
ในป พ.ศ. 2550 นี้ จังหวัดจะไดรับคูมือที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 เลม ไดแก :เลมที่ 1 คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
เปนคูมือสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด
และระดับทองถิน่ ใชเปนแนวทางในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
เลมที่ 2 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนคูม อื สําหรับจังหวัดใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ตามมาตรา 37 แหง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
เลมที่ 3 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด เปนคูมือสําหรับจังหวัดใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
ตามตัวชี้วัด ของ ก.พ.ร.

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
(1) เพือ่ เปนคูม อื สําหรับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ทัง้ ในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถิน่ ใชเปนแนวทางในการแปลงแผน
จัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550–2554 ไปสูก ารปฏิบตั ิ อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
(2) เพื่อนําเสนอองคความรูและหลักการสําคัญที่ใชในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ไปสูก ารปฏิบตั ิ ทีส่ ามารถนําไปประยุกตใชเพือ่ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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1.3 เปาหมายที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถแปลง
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550–2554 ไปสูแผนงาน/โครงการเพือ่ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีต่ อบสนองตอปญหาของแตละพืน้ ที่ โดยมีแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมทั้ง สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

1.4 กลุมเปาหมายผูใชคูมือ
~

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

~

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค

~

สํานักงานจังหวัด

~

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

~

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

~

สวนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

~

สวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น

1.5 ขอแนะนําในการใชคูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
คูม อื การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 มีเนือ้ หาประกอบไปดวย 3 สวน
ไดแก :สวนแรก

เปนการนําเสนอสาระเกีย่ วกับกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูก ารปฏิบตั ิ ซึ่งจะครอบคลุมในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. บทนํา
2. แนวทางและกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
3. วิธกี ารจัดทําโครงการเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
4. แนวทางการติดตามประเมินผล

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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สวนที่สอง

เปนการนําเสนอองคความรูแ ละหลักการสําคัญทีใ่ ชในการแปลงแผนจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดลอมไปสูก ารปฏิบตั ิ โดยผูใ ชคมู อื สามารถนําไปประยุกตใชเพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยมีเนือ้ หาประกอบดวย
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 เครื่องมือและวิธีการเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธและการแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติ
5.5 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.6 แนวทางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ
การกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.7 แหลงเงินงบประมาณเพือ่ การดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด
5.8 แนวทางการใชมาตรการเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.9 ภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถายโอนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
5.10 ความรูอื่นๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 การจัดการอยางมีสวนรวม
 การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม
 การมีสวนรวมของประชาชน
 การจัดการความรู
 การผลิตทางการเกษตรทีถ่ กู ตองและเหมาะสม

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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สวนที่สาม

ภาคผนวก ประกอบไปดวยเนือ้ หาดังตอไปนี้
ภาคผนวกที่ 1 อภิธานคําศัพท
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ภาคผนวกที่ 2 แหลงขอมูลองคความรูและหลักการสําคัญที่ใชในการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2
แนวทางและกระบวนการแปลงแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

แนวทางและกระบวนการแปลงแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

2

การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมไปสูก ารปฏิบตั ิ เปนกระบวนการทีจ่ ะผลักดันแผน
กลยุทธและมาตรการไปสูก ารปฏิบตั ใิ หเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม เพือ่ ใหไดผลผลิต/ผลลัพธ ตามวัตถุประสงค
และเปาหมายทีก่ าํ หนดไวในแผนฯ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ แผนงาน โครงการและกิจกรรมมารองรับ
รวมทัง้ มีการติดตามประเมินผล
เนื้อหาในสวนนี้จะนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับ :1. แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
2. กลไกในการขับเคลือ่ นกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ไปสูการปฏิบัติ
3. ขั้นตอนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

2.1 แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ไปสูการปฏิบัติ
การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ซึง่ เปนแผนระดับชาติไปสูก ารปฏิบตั ิ
หนวยงานเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ จะตองดําเนินการใดๆ ก็ตามที่จะผลักดัน
ใหหนวยงานราชการและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของในทุกภาคสวนและทุกระดับ นําเอากลยุทธ มาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปใชเปนกรอบแนวคิดในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปสูการปฏิบัติ
สามารถแบงไดเปน 2 กลุม หลัก คือ (1) ภาคราชการ และ (2) ภาคประชาชน ซึง่ แนวทางการแปลงแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติในแตละภาคสวนมีดังนี้
2.1.1 การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติในภาคราชการ
หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปสูการปฏิบัติ
ในภาคราชการ ครอบคลุมถึงหนวยงานราชการในทุกระดับ ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่น ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
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 ระดับสวนกลาง

หนวยงานราชการในระดับสวนกลางที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ
ไปสูก ารปฏิบตั ิ ไดแก
- สวนราชการตางๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ซึง่ มีภารกิจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมโดยตรง
- กระทรวงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน กระทรวงหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน

 ระดับภาค

หนวยงานราชการในระดับภาคที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ ไปสูการ
ปฏิบัติ ไดแก
- สํานักงานสิง่ แวดลอมภาค ซึง่ เปนตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับภาค
- หนวยงานราชการในภูมิภาค ซึ่งเปนหนวยงานของกระทรวงตางๆ ที่
เกี่ยวของที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

 ระดับจังหวัด

หนวยงานราชการในระดับจังหวัดที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ ไปสู
การปฏิบัติ ไดแก
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งเปนตัวแทน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ทําหนาที่จัดการปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
พืน้ ที่ จะตองเปนผูป ระสานงานและเปนแกนหลักในการแปลงแผนไปสู
การปฏิบตั ิ
- กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด ซึ่งจะตอง
ทําหนาที่ในการบูรณาการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดเขาเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพื่อ
เป น ช อ งทางให ไ ด ม าซึ่ ง งบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ระดับทองถิ่น

หนวยงานราชการในระดับทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ ไปสู
การปฏิบัติ ไดแก
- องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซึ่ง อปท.
เปนหนวยงานทีม่ ภี ารกิจดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการถายโอนภารกิจมาจากสวนกลาง
โดยตรง

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติโดยผานแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในแตละระดับตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้น หนวยงานจะตองมี
การจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับ
สาระของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงกรอบแนวคิด เปาหมาย ตัวชีว้ ดั
กลยุทธ มาตรการและแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในแตละสาขา
ประกอบกันไปกับการพิจารณาภารกิจประจําและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงาน รวมไปถึง
สถานการณปญ
 หาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในพืน้ ที่ ซึง่ จะทําใหหนวยงานมีแผนงาน โครงการ
ที่ มี เ ป า หมายและตั ว ชี้ วั ด สอดคล อ งและเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระดับชาติ โดยผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ของหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ
จะชวยสนับสนุนใหแผนฯ ระดับชาติบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กาํ หนดไว

การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูแผนการดําเนินงาน
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานราชการในทุกระดับ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
(แผนระดับชาติ)

เปาหมาย-กลยุทธ-ผลผลิต-ตัวชี้วัด–มาตรการ-แนวทางการปฏิบัติ

โครงการ/เปาหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ
และผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ

แผนการดําเนินงานของหนวยงาน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(แผนระดับหนวยงาน)

บทบาท หนาที่และภารกิจ
ประจําของหนวยงาน

แผนการดําเนินงาน
วัตถุประสงค/เปาหมาย/
ตัวชี้วัดของหนวยงาน

สถานการณปญหา
คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของหนวยงาน

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ความเชือ่ มโยงของแผนตางๆ และหนวยงานหลัก
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของในทุกระดับ

ระดับชาติ/
ระดับสวนกลาง

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
นโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2540-2559
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554

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

แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
 [กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม]
 [กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน]

ระดับภาค

ระดับจังหวัด

ระดับทองถิ่น

แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมระดับภาค
[สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.)]

 แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด (มาตรา 37)
 แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด
(ตัวชีว้ ดั ก.พ.ร.)
[สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.)]

แผนปฏิบัติราชการในภูมิภาค
[หนวยงานราชการในภูมิภาค]

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
[กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัด]

แผนพัฒนาของทองถิน่
[องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) / เทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)]

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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2.1.2 การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติในภาคประชาชน
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปสูการปฏิบัติในภาค
ประชาชน จะครอบคลุมถึงภาคสวนตางๆ ดังนี้
 องคกรเอกชน/ ธุรกิจเอกชน ซึ่งเปนผูลงทุน ผูผลิตสินคาและบริการ และเปนผูมีสวนไดเสีย
สําคัญในการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
 องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) เปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรและมุงทําประโยชนเพื่อ
สาธารณะเปนหลัก โดยในแตละองคกรจะมีแนวทางการดําเนินงานเฉพาะดาน เชน การ
อนุรักษทรัพยากรปาไม การอนุรักษชาง การอนุรักษปาชายเลน การจัดการคุณภาพน้าํ
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เปนตน
 ประชาชน/ ชุมชน/ ประชาคมทองถิ่น/ เครือขายอนุรักษ กลุมนี้นับวาเปนแกนหลักของการ
แปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ เพราะเปนกลุมคนที่ไมถูกยายหรือถายโอนดังเชนภาคราชการ
โดยในพื้นที่ที่มีการจัดการองคกรภาคประชาชนที่ชัดเจนและเขมแข็ง จะทําใหสามารถระดม
ความคิดเห็นและทรัพยากรมนุษยมาเปนภาคีหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติไดดี นอกจากนี้ ภาคประชาชนยังเปนแกนสําคัญในติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย
สําหรับแนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติในภาคประชาชนนั้น
หนวยงานเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ จะตองทําการประชาสัมพันธสาระของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ ใหภาคประชาชนไดรับรู เขาใจ และเห็นถึงความสําคัญในการ
ดําเนินงาน และ/หรือ การทํากิจกรรมทีส่ อดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ โดยภาคประชาชนสามารถนําเอากรอบแนวคิด กลยุทธ มาตรการและ
แนวทางการปฏิบัติในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติไปใชเปนกรอบในการดําเนินโครงการหรือ
การทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคกรได

2.2 กลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จําเปนตองมีกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติดังนี้

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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(1) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการ “แตงตั้ง คณะทํางานระดับ
กระทรวง” เพื่อทําหนาที่ประสานและใหคาํ แนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ เพื่อ
การจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึง่ ตามกรอบแนวคิด กลยุทธ และมาตรการ
ตางๆ ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 โดยองคประกอบของคณะ
ทํางาน อยางนอยตองประกอบไปดวย ผูแ ทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สป. ทส.) ซึ่งเปนตนสังกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
(ทสจ.) ผูแทนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
ซึง่ เปนหนวยงานทีจ่ ดั ทําแผนฯ จึงสามารถเขาใจทีม่ าของกรอบแนวคิด กลยุทธและมาตรการ
ตางๆ ในแผนฯ ไดเปนอยางดี ผูแทนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) ที่มีภารกิจ
ในการใหความรูแ ละแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี รวมทัง้ สงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนโดยไดมกี าร
ประสานงานเครือขาย ประชาคมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตางๆอยูแลว และ
ผูแ ทนกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วกับการกํากับ ดูแลและฟน ฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอม

ตัวอยาง องคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะทํางานในระดับกระทรวง : สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เจาภาพหลัก

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

หนวยงานสนับสนุนขอมูลเกีย่ วกับ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

หนวยงานสนับสนุนขอมูล

 กรมควบคุมมลพิษ

หนวยงานสนับสนุนขอมูล

 หนวยงานราชการในสวนกลางทีม่ แี ผนการ
ดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมในจังหวัดที่ทาํ การแปลงแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติ

หนวยงานสนับสนุนขอมูล

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานระดับกระทรวง : ใหคาํ แนะนําแกหนวยงานปฏิบตั ใิ นการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับหนวยงาน
 จัดประชุมเพื่อชี้แจงสาระของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
และสรางความเขาใจในแผนฯ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ
 จัดฝกอบรมและใหความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ การกําหนดตัวชี้วัด และการเขียน
แผนงาน โครงการ เพือ่ เตรียมความพรอมใหเจาหนาทีใ่ นทองถิน่ สามารถจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ในระดับหนวยงาน

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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(2) ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) เปนหนวยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ไปสูก ารปฏิบตั ใิ นระดับจังหวัด โดยทําหนาทีป่ ระสานการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ ระดับจังหวัด
โดยมีสาํ นักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) เปนที่ปรึกษาและสนับสนุนขอมูลและความรูตางๆ
และใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนกระบวน
การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้ง สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554

บทบาทและหนาที่ของ ทสจ.ในฐานะหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
กระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
 ประสานสวนราชการและองคกรที่เกี่ยวของในจังหวัด เพื่อดําเนินกระบวนการ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
 ประสานกับคณะทํางานระดับกระทรวงใหมาชี้แจงสาระของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน
 ประสานวิทยากรเพื่อเชิญมาใหความรูทางวิชาการและทางเทคนิคที่เกี่ยวของและ
สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ แกคณะทํางาน
 เปนเลขานุการในการประสานงานการจัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัด
 จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

(3) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจัดสรรงบประมาณสวนหนึง่ เพือ่ สนับสนุนการ
ดําเนินงานในกระบวนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไป
สูการปฏิบัติ ดังนี้
 จัดสรรงบประมาณให “คณะทํางานระดับกระทรวง หนวยงานทีเ่ กีย่ วของและจังหวัด” เพือ่
การดําเนินกระบวนการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
 จัดสรรงบประมาณให “สํานักงานสิง่ แวดลอมภาค” เพือ่ เขารวมและสนับสนุนกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด รวมทั้งการใหคาํ ปรึกษาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 จัดสรรงบประมาณให “สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด” เพื่อการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และการจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทําแผน
ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด รวมทั้งการบูรณาการแผนปฏิบัติการฯ กับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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(4) บูรณาการการจัดทําแผนในระดับกระทรวง ระดับกรมและระดับจังหวัด โดยใหสวนราชการ
ระดับกรมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดลําดับความสําคัญของปญหา
สิ่งแวดลอมระดับประเทศ รายสาขาและรายพืน้ ที่ โดยใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่
ไดบูรณาการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเรียบรอยแลว
เปนฐานขอมูลในการจัดทํารายชื่อพื้นที่/จังหวัดที่มีปญหา พรอมทั้งแนวทางการแกไข เพื่อ
ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตอไป
(5) ปรับคาบเวลาของการจัดทําแผนของสวนราชการตางๆ ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค
ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ใหตรงกับคาบเวลาของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อ
ใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหมีการรวมทบทวนแผนฯ ทุกป
(6) ใหเลือกวาระแหงชาติในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 หรือประเด็นที่
สําคัญมาเปนโครงการนํารองในการแปลงแผนฯ ไปสูก ารปฏิบตั ทิ วั่ ประเทศ
(7) ผลักดันใหตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของสวนราชการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเปนตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(8) เสริมสรางศักยภาพใหแกเจาหนาทีใ่ นหนวยงานปฏิบตั ิ ซึง่ ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมจังหวัด (ทสจ.) สํานักงานสิง่ แวดลอมภาค (สสภ.) องคกรปกครองสวนทองถิน่
(อปท.) และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยให “คณะทํางานระดับกระทรวง” ดําเนินการ
ฝกอบรมและใหความรูแ กเจาหนาทีใ่ นหนวยปฏิบตั ใิ นการจัดทําแผนกลยุทธ การกําหนดตัวชีว้ ดั
และการเขียนแผนงานโครงการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเปนการเตรียมความพรอมให
แกเจาหนาที่ในทองถิ่น
(9) แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เปนแผนระดับชาติทมี่ กี ารกําหนดเปาหมาย
และตัวชีว้ ดั เพือ่ การประเมินผลสัมฤทธิข์ องแผนไวอยางชัดเจน เพือ่ ใหการแปลงแผนฯ ไปสูก าร
ปฏิบตั เิ ปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการดําเนินงานในระดับพืน้ ทีบ่ รรลุเปาหมายตามตัวชีว้ ดั
ทีก่ าํ หนดไวในแผนฯ ดังนัน้ จึงไดมกี ารกําหนดใหหนวยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ผลสัมฤทธิ์
ของแผนแตละตัว ทําหนาทีป่ ระสาน ผลักดัน และทําความเขาใจรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ในทุกระดับ รวมทั้งจัดทําขอมูลปฐานหรือขอมูลเบื้องตน (Baseline data) เพื่อประโยชนใน
การกําหนดผลลัพธ เปาหมาย และการประเมินมูลคาของกิจกรรม
(10) ใหมีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
กลาวคือ แผนปฏิบตั กิ ารฯ ควรมีการจัดทําไปพรอมๆ กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
หรือผนวกไวเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ/หรือยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุม จังหวัด เพราะหากสามารถผลักดันแผนงาน โครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ใหเขาไปอยูในแผนบูรณาการของจังหวัดได โอกาสที่จะไดรับการสนับสนุน
งบประมาณและการดําเนินงานก็จะเกิดขึ้นไดงาย

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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(11) กําหนดใหการมีสว นรวมของประชาชนเปนกลไกปกติของการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ เนือ่ งจาก
ประชาชน/ประชาคมเปนแกนสําคัญในการขับเคลือ่ นกระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ ใน
ระดับจังหวัด และการติดตามประเมินผล

ปจจัยแหงความสําเร็จในการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
 ผูบริหารองคกรหรือผูนาํ ในทองถิ่นมีความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน
 ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับแผน กลยุทธ ผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติ ของผูที่เกี่ยวของในการนําแผนไปปฏิบัติ
 ขีดความสามารถและความพรอมของผูที่เกี่ยวของ
 ทสจ. มีสมรรถนะและความพรอมที่จะทําหนาที่เปนหนวยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
 ความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชน ประชาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่

 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการแปลงแผนฯ
และมีงบประมาณรองรับแผนงาน โครงการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

2.3 ขัน้ ตอนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ไปสูก ารปฏิบตั ิ
การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ถือวาเปนกลไกสําคัญ
ในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ กลาวคือเปนการแปลง
กรอบแนวคิด กลยุทธ มาตรการและแนวทางปฏิบตั ใิ นแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมระดับชาติ ไปสูแผนงาน
โครงการในระดับจังหวัด และนําไปสูก ารปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่ โดยผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการฯ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 บรรลุตามวัตถุ
ประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดที่กาํ หนดไว
การวางแผน

คือ การตัดสินใจลวงหนา วาจะทําอะไร ทําที่ไหน ทําอยางไร
ทําเมื่อไร และใครเปนผูทาํ

ประโยชนของการวางแผน :




ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีวัตถุประสงค เปาหมาย และทิศทางที่แนนอน
ชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง
ขจัดปญหาการทํางานซ้าํ ซอน ลดความขัดแยงและไมเพิ่มปญหาใหม
ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพสูงสุด

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขั้นตอนที่ n

การทบทวน ศึกษาและวิเคราะหแผนตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ

ขั้นตอนที่ o

การจัดเตรียมขอมูล

ขั้นตอนที่ p

การวิเคราะหขอมูล กําหนดประเด็นปญหา
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา

ขั้นตอนที่ q

การวิเคราะห SWOT

ขั้นตอนที่ r

กําหนดทิศทางของหนวยงาน
(วิสัยทัศนและพันธกิจ)

ขั้นตอนที่ s

กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
การมีสวนรวม
ของประชาชน

ขั้นตอนที่ t

กําหนดกลยุทธ

ขั้นตอนที่ u

กําหนดแผนงาน โครงการ
และตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

ขั้นตอนที่ v

การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขั้นตอนที่ w

การเผยแพรและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

ขั้นตอนที่

11

การติดตามประผล
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หลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตองเนน “การมีสวนรวม” เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของทุกคน

สําหรับขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้ง 11 ขั้นตอนตามแผนภาพที่ไดนาํ เสนอมาขางตนนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ สามารถนําขั้นตอนเหลานี้ไปประยุกตใชไดในทางปฏิบัติ
จึงขอยกกรณีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด เปนกรณีตัวอยาง ซึ่งมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

การทบทวน ศึกษาและวิเคราะหแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ

ในขั้นตอนนี้ สิ่งแรกที่คณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดจะตองทําก็คือ
การทบทวน ศึกษาและวิเคราะหนโยบายและแผนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติ ซึง่ คณะทํางานจะตองทําการประเมินผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ของจังหวัดจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมไปถึงการศึกษากรอบแนวคิด กลยุทธ
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการ
กําหนดเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ตลอดจนกลยุทธ แผนงาน โครงการและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการที่สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียว
กันกับวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติ สําหรับแนวทางการ
ประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการกําหนดตัวชีว้ ดั ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดนําเสนอเนื้อหาไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 5.4
ผูรับผิดชอบหลัก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ตัวอยาง นโยบายและแผนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด







นโยบายของรัฐบาล/ยุทธศาสตรชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนบริหารราชการแผนดิน
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่อยูในพื้นที่ปกครองของจังหวัด
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค
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ขั้นตอนที่ 2

การจัดเตรียมขอมูล

ขอมูลถือวาเปนปจจัยสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการวางแผน ขอมูลที่ครบถวนและถูกตองจะชวย
ใหการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติไดแมนยํา รวดเร็ว และโอกาสผิดพลาดมีนอย โดยขอมูลที่นาํ มาใช
ประโยชนจะตองเปนขอมูลทีท่ นั สมัยและมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซึง่ ขอมูลอาจอยูใ นรูปของแผนที่
ภาพถาย แผนภาพ หรือ ตัวเลขสถิติ
ในขั้นตอนนี้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานเจาภาพใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และในฐานะ
เลขานุการคณะทํางานฯ ตองทําการรวบรวมและจัดเตรียมขอมูล/สารสนเทศดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวย โดยขอมูลจะตองครอบคลุมถึง
ประเด็นตางๆ ดังนี้
 ลักษณะทั่วไปทางกายภาพของจังหวัด
 โครงสรางทางเศรษฐกิจและพัฒนาการดานเศรษฐกิจของจังหวัด
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม/ประชากร
 สถานภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
 ผลการทบทวนและวิเคราะหนโยบายและแผนตางๆ (ทีไ่ ดจากขัน้ ตอนที่ 1)
ผูรับผิดชอบหลัก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

ขอแนะนําในการรวบรวมขอมูล
 ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลังใหไดมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหเห็นแนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลง และขอมูลระยะยาวจะชวยใหการพยากรณใน
อนาคตได เชน ถาจะจัดทําแผนซึง่ มีระยะเวลาของแผน 5 ป ก็ควรจะมี
ขอมูลยอนหลังที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผานมาอยางนอย 5 ป
 ขอมูลที่จะเก็บรวบรวมเพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
อาจเปนขอมูลที่สามารถรวบรวมไดจากพื้นที่เอง หรือเปนขอมูล
ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการเก็บรวบรวมไวแลว
 ใหจังหวัดเรงดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงศูนย
ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ใหมีขอมูลที่บูรณาการ สมบูรณ เปนปจจุบัน
และสามารถเรียกใชไดในทางปฏิบัติ
 ใหศูนยรวบรวมขอมูลของจังหวัดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
และปรับตัวเลขใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
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ตัวอยาง ประเภทของขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัดตรัง
ขอมูล
1. การปกครอง หนวยงานการปกครอง หมูบาน ครัวเรือน
และขนาดพื้นที่
2. ขอมูลแผนที่ทางธรณีวิทยา เชน แผนที่ลักษณะธรณีวิทยา
แผนที่สัณฐานธรณี แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม และ
แผนที่เสี่ยงภัยตอการชะลางของหนาดิน
3. รายงานสถิติจังหวัดตรัง
4. ขอมูลผลิตภัณฑจังหวัด (GPP)
5. ขอมูลสถิติการทองเที่ยว
6. แผนที่ผังเมืองจังหวัด
7. สถิติการจราจร และเสนทางการคมนาคม
8. ขอมูลทางดานสาธารณสุขของจังหวัด
9. ขอมูลการเกษตร เชน พื้นที่การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว
10. ขอมูลทางดานการประมง เชน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
11. รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง
12. ขอมูลการใชไฟฟา
13. จํานวนโรงงาน และขอมูลอุตสาหกรรม
14. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
15. ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน ขอมูลการบุกรุกปาไม
แผนที่พื้นที่ปาไม แผนที่ภาพถายดาวเทียม แผนที่แหลงบอน้าํ บาดาล
และชลประทาน แผนที่การกัดเซาะชายฝง แผนที่พื้นที่อนุรักษ เปนตน
16. ปริมาณน้าํ ฝน และอุณหภูมิ
17. แผนที่พื้นฐานตางๆ ของจังหวัด เชน แผนที่ขอบเขตการปกครอง
แผนที่ตาํ แหนงที่ตั้งของหมูบาน แผนที่ภูมิประเทศของจังหวัด
แผนที่พื้นที่ลุมน้าํ แผนที่ศักยภาพแหลงแร เปนตน
18. - แผนที่การใชประโยชนที่ดิน
- แผนที่เขตปาไมถาวร
- แผนที่ตั้งโรงงาน
- แผนที่กลุมชุดดิน
- แผนที่เสนทางถนน
- แผนที่ทางน้าํ
- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม
- แผนที่เสี่ยงภัยตอการชะลางของหนาดิน
19. ขอมูลการคลังของจังหวัด
20. ขอมูลการใชนา้ํ ประปา
21. ขอมูลมลพิษ

ที่มา: จากการสํารวจขอมูลภาคสนามในจังหวัดนํารอง

แหลงขอมูล
- ที่ทาํ การปกครองจังหวัด
- สํานักงานสถิติจังหวัด
สถานีพัฒนาที่ดิน

สํานักงานสถิติจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ศูนยประสานงานทองเที่ยวจังหวัด
สํานักงานโยธาและการผังเมือง
สํานักงานขนสงจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานประมงจังหวัด
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15
การไฟฟาสวนภูมิภาค
อุตสาหกรรมจังหวัด
สํานักงานจังหวัด
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัด
- หนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
ศูนยปฏิบัติการจังหวัด

กรมพัฒนาที่ดิน

สํานักงานคลังจังหวัด
สํานักงานประปาจังหวัด
- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15
- กรมควบคุมมลพิษ
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ขั้นตอนที่ 3

การวิเคราะหขอมูล กําหนดประเด็นปญหา
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา

การวิเคราะหขอมูลเปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาจําแนกใหเห็นวา สถานภาพเดิมเปนเชนไร
ปญหาเกิดจากอะไร เปนปญหาเล็กหรือปญหาใหญ มีผลกระทบตออะไรบาง ขนาดของผลกระทบเปนเชนไร
โดยในการวิเคราะหขอมูลจะทําใหทราบถึง สถานการณในปจจุบัน ปญหาที่เกิดขึ้น ปจจัยที่กอใหเกิด
ปญหา เพื่อที่จะทําใหสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการปญหาไดอยางถูกตอง
โดยในแตละจังหวัดอาจมีปญ
 หาสําคัญทีต่ อ งไดรบั การแกไขอยูห ลายปญหา ซึง่ แตละปญหาสามารถ
สงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคมเชนเดียวกัน แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ ดังนั้นจึงจําเปน
ตองมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยใชขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา เพื่อจะได
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด แกไขปญหาที่มีความจําเปนเรงดวนกอน (รายละเอียดวิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งตัวอยางประกอบ ไดนําเสนอ
เนื้อหาไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 5.2 เรื่องการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
ในขัน้ ตอนการวิเคราะหขอ มูล กําหนดประเด็นปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา นอกจาก
การใชขอ มูลจากแหลงตางๆ ทีเ่ กีย่ วของแลว หนวยงานเจาภาพ (ทสจ.) อาจจัดใหมีการประชุมการมีสว นรวม
ของผูม สี ว นเกีย่ วของเพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูล ปรึกษาหารือ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกัน เพื่อรวบรวม
ประเด็นปญหาและโอกาสดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่รวมกัน
ผูรับผิดชอบหลัก :

คณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

ตัวอยาง แบบฟอรมการรวบรวมประเด็นปญหาและจัดลําดับความสําคัญ

ลําดับที่

ประเด็น
ปญหา

สาเหตุ
ของปญหา

ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น

พื้นที่
ที่เกิดปญหา

ผูมีสวน
ไดเสีย

แนวทางการ
แกไขปญหา

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

ขั้นตอนที่ 4

การวิเคราะห SWOT

ในขัน้ ตอนนีค้ ณะทํางานเพือ่ การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ จะตองทําการการวิเคราะหจดุ แข็ง (Strengths)
จุดออน (weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) โดยการใชเครื่องมือที่เรียกวา
“SWOT Analysis” ซึ่งเปนเครื่องมือที่นาํ มาใชวเิ คราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน
องคกร เพือ่ ประเมินสถานภาพขององคกรในปจจุบนั ซึง่ จะนําไปสูการทบทวนการกําหนดกลยุทธขององคกร
โดยจะมีสวนชวยในการแยกแยะประเด็น และชวยใหการแปลงแผนหรือกลยุทธไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (รายละเอียดวิธกี ารวิเคราะห SWOT นําเสนอเนือ้ หาไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 5.1
เรือ่ ง เครือ่ งมือและวิธกี ารเพือ่ การจัดทําแผนกลยุทธและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปความโนมเอียงเกี่ยวกับ
โอกาสและภัยคุกคามของปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานของจังหวัด ตัวอยางของปจจัยภายนอก
ดังเชน :- ปจจัยทางดานสังคม เชน การเปลีย่ นแปลงโครงสรางของประชากร ระดับการศึกษา พฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชน เปนตน
- ปจจัยดานเศรษฐกิจ เชน รายไดของประชากร อัตราการวางงาน ปริมาณความตองการวัตถุดิบ
ในทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล เปนตน
- ปจจัยทางกายภาพ เชน ภาวะมลพิษทางอากาศ ภาวะมลพิษทางน้าํ ภาวะมลพิษทางเสียง
และ ขยะมูลฝอยและปฏิกูล เปนตน

ตัวอยาง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดนาน
ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการ (ภัยคุกคาม)
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ สงผลใหเกิดปญหาขยะเพิ่มขึ้น
 ความตองการขาวโพดสําหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตวเพิม่ ขึน้ ทําใหมกี ารขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
สงผลใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน
 การเปดเสนทางการทองเที่ยวไปยังประเทศใกลเคียง ทําใหนักทองเที่ยวมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น
สงผลใหแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม
ปจจัยภายนอกที่สรางโอกาสใหม (โอกาส)
 การเขามาของโครงการหลวงเพือ่ สนับสนุนการปลูกหญาแฝกเพือ่ ปองกันการพังทลายของดิน
 การกําหนดใหทุกจังหวัดมีแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

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

การวิเคราะหโอกาสและภัยคุกคาม อาจเปนปจจัยที่เกิดขึ้นในอนาคต
เชน โครงการขนาดใหญ (Mega-Project) ที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือ
นโยบายของรัฐบาล เชน สงเสริมการปลูกปาลมน้าํ มันของรัฐบาล เปนตน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปความโนมเอียงเกี่ยวกับ
จุดแข็งและจุดออนทีม่ อี ทิ ธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของจังหวัด ดังตัวอยางเชน นโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ระบบขอมูลและสารสนเทศ กลไกการประสานงาน ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
การบังคับใชกฎหมาย ศักยภาพของบุคลากร ความเขมแข็งของประชาคมหรือเครือขายในพื้นที่ เปนตน

ตัวอยาง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ที่ไดจากการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดตรัง
จุดแข็ง
 เครือขายอนุรักษมีความเขมแข็งและมีความหลากหลายของภาคีตางๆ
 เปนจังหวัดที่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย และวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในจังหวัดตรัง
ยังพึ่งพิงอยูบนฐานทรัพยากรในพื้นที่
จุดออน
 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ไมเขมแข็งพอที่จะเปนแหลงความรูในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับทองถิ่นในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
 ขาดการบูรณาการขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ขาดความชัดเจนในกระบวนการมีสวนรวมเพื่อการบูรณาการโครงการของรัฐ
ที่จะใหเกิดประโยชนและเปนธรรม
 ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพึ่งพาพืชเศรษฐกิจหลักเพียงอยางเดียวคือยางพารา
 การบังคับใชกฎหมายและการใชอาํ นาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับ
การถายโอนยังไมเขมขนและจริงจัง

ผูรับผิดชอบหลัก :

คณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

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

ขั้นตอนที่ 5

กําหนดทิศทางของหนวยงาน (วิสัยทัศนและพันธกิจ)

การกําหนดทิศทางของหนวยงาน เปนการกําหนดวิสยั ทัศนและพันธกิจของหนวยงาน โดยที:่ วิสัยทัศน

คือ ภาพลักษณของหนวยงานทีต่ อ งการจะเห็นในอนาคต (3-5 ปขา งหนา) ทีส่ มเหตุ
สมผล และเปนไปไดในชวงเวลาของแผน วิสัยทัศนเปนสิ่งที่ผูบริหารสามารถใช
ในการอางอิงหรือเปนหลักเมื่อตองเผชิญกับการตัดสินใจที่สาํ คัญ และเปนสิง่ ที่
จะขับเคลือ่ นบุคลากรทัง้ หนวยงานใหกา วไปขางหนาดวยกันในทิศทางเดียวกัน

พันธกิจ

เปนภารกิจที่หนวยงานจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กาํ หนดไว โดย
แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีแนวทางที่จะทํางานอะไร รวมกับใคร และทําอยางไร

ผูรับผิดชอบหลัก :

คณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

คุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน
 เห็นภาพได (Imaginable)
 พึงปรารถนา (Desirable)





ทําใหเห็นภาพวาเราอยากเปนอะไรในอนาคต
ดึงดูดใจผูมีสวนไดเสีย สรางแรงจูงใจและ
กระตุนใหคนในองคกรปฏิบัติตาม
ทําได (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 และบูรณาการการทํางานเชิงพื้นที่ ตลอดจนเฝาระวังและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตนเอง
แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของจังหวัดตรัง พ.ศ. 2551-2554
วิสัยทัศน : นิเวศสมบูรณ เกษตรยั่งยืน ชุมชนเปนสุข
พันธกิจ : การมีสวนรวมของทุกภาคีในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสรางความยั่งยืนดวยเกษตรพอเพียง รวมทั้งเพิ่มพูนความเปนสุขของชุมชน

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

ขั้นตอนที่ 6

กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมายคือประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึงและตองดําเนินการเพื่อนําไปสูวิสัยทัศนที่ตั้งไว ซึ่ง
ประเด็นสําคัญดังกลาวอาจเปนงานใหมๆ ที่ตองการมุงเนน หรือการดําเนินการตามพันธกิจ หรือการ
พัฒนาองคกร นอกจากการกําหนดเปาหมายแลว หนวยงานจะตองกําหนดตัวชีว้ ดั เพือ่ ใชวดั ผลการดําเนินงาน
วาเปนไปตามเปาหมายที่กาํ หนดไวหรือไม
ผูรับผิดชอบหลัก :

คณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 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

แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ของจังหวัดตรัง พ.ศ. 2551-2554
เปาหมาย : ชาวตรังมีความสุขภายใตการดํารงชีวิตที่พอเพียงบนพื้นฐานทรัพยากรที่สมบูรณ
และสิ่งแวดลอมที่ดี
ตัวชี้วัด :

- ปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนกับภาครัฐลดลงอยางนอยปละ 1 แหง
- เกิดกติกาในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางนอยปละ 2 แหง
- เกษตรกรที่ลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ตอป

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 7

กําหนดกลยุทธ

กลยุทธ เปนวิธกี ารทีห่ นวยงานจะดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายทีก่ าํ หนดไว โดยตองเปนแนวทาง
การดําเนินงานอยางชาญฉลาด
ผูรับผิดชอบหลัก :

คณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 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 กํากับ 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

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 8

การกําหนดแผนงาน โครงการและตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

แผนงาน

หมายถึงกลุมของโครงการซึ่งมีความสัมพันธและเพื่อการแกปญหาเดียวกัน ซึ่ง
ในแต ล ะแผนงานจะมี กี่ โ ครงการขึ้ น อยู กั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของ
แผนงาน

โครงการ

เปนกิจกรรมริเริ่มใหม โดยมีเหตุผลความจําเปนที่จะดําเนินการ มีกาํ หนดระยะ
เวลาเริ่มตนและสิ้นสุด มีเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน และที่สาํ คัญตองมี
กลุมบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เปนผลลัพธทไี่ ดจากการวิเคราะหขอ มูล และนํามาใชเพือ่ วัดผลการดําเนินโครงการ
วาเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม

วิธีการเขียนแผนงาน โครงการ จะตองพิจารณาครอบคลุมในเรื่อง : ใคร (ผูรับผิดชอบ)
 จะทําอะไร (กิจกรรม)
 เมื่อใด (กําหนดเวลาการดําเนินงาน)
 ใหไดผลอยางไร (เปาหมาย)
 มีคาใชจายเทาไร (งบประมาณ)
ผูรับผิดชอบหลัก :

คณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

สําหรับรายละเอียดวิธกี ารเขียนโครงการ พรอมทัง้ ตัวอยางโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และโครงการดานสิ่งแวดลอม นําเสนอไวในสวนที่ 1 บทที่ 3 สวนแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําเสนอไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 5.4
ขั้นตอนที่ 9

การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เมื่อดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ตั้งแตขั้นตอนที่ 1-8 แลว ขั้นตอนตอไป
ใหทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัด (ทสจ.) ในฐานะเลขานุการคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ในระดับจังหวัด รวบรวมสาระตางๆ ทีไ่ ดจากกระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารฯ มาจัดทําเปนรูปเลมเอกสาร
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อดําเนินการเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบตอไป
ผูรับผิดชอบหลัก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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องคประกอบของแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
(1) สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
ซึ่งระบุถึงสภาพปญหาและผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอม รวมทัง้ ผลการจัดลําดับความสําคัญ
และความรุนแรงของปญหา
(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

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 10 การเผยแพรและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
หลังจากที่ไดจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการฯ เสร็จเรียบรอยแลว ให ทสจ. ประสานการจัดประชุม
เพื่อเผยแพรแผนปฏิบตั กิ ารฯ ของจังหวัดใหหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบรับทราบ รวมทัง้ ประสานใหหนวยงานที่
เกีย่ วของและผูมีสวนไดเสียเขารวมใหขอคิดเห็นตอแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัด และนําขอเสนอแนะที่ได
จากการประชุมมาปรับปรุง แกไขสาระของแผนปฏิบัติการฯ ใหเปนที่ยอมรับรวมกันกอนนําไปสูการปฏิบัติ
ทั้งนี้ ในการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามีมีสวนรวมดวย
ผูรับผิดชอบหลัก :

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
- คณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
- หนวยงานรับผิดชอบแผนงาน โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการฯ
ที่มีรายชื่อระบุอยูในแผน

ขั้นตอนที่ 11 การติดตามประเมินผล
เนื่องจากแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เปนแผน
ที่มีระยะเวลาการดําเนินงาน 4 ป ดังนัน้ คณะทํางานฯ ตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบตั กิ ารฯ ในแตละชวงเวลาของแผน (อาจเปนทุกๆ 1 ป) ซึ่งขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะทํา
ใหทราบวา ผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ บรรลุตามวัตถุประสงค หรือเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับเปาหมายของแผนที่กาํ หนดไวหรือไม และนําขอมูลที่ไดมาใชในการทบทวนและปรับปรุงแผน
ปฏิบัติการฯ ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
สําหรับรายละเอียดแนวทางการติดตามประผลโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ในระดับจังหวัด ไดนําเสนอเนื้อหาไวในสวนที่ 1 บทที่ 4 เรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผล
ผูรับผิดชอบหลัก :

คณะทํางานเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร.
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วิธีการจัดทําโครงการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วิธีการจัดทําโครงการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

การจัดทําโครงการ เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และนับวาเปนขัน้ ตอนสําคัญในการแปลงกลยุทธภายใตแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ไปสูการปฏิบัติ กลาวคือ เปนการแปลงกลยุทธไปสูแผนงาน โครงการ โดยหากโครงการดังกลาวไดรับการ
อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการ และผลการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จเปนไปตามตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของโครงการและเปาหมายที่กาํ หนดไว นั่นหมายถึงการนําไปสูความสําเร็จของการแปลงแผนปฏิบัติการ
ไปสูการปฏิบัติดวยเชนกัน
วัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ เพื่อ: เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่วางไว
 เปนขอมูลสําหรับผูที่เกี่ยวของในการประเมินโครงการในดานตางๆ
เพื่ออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 เปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
 เปนเครื่องมือในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตางๆ
 เปนการคิดและวางแผนเพื่อใหเห็นภาพรวมของการดําเนินโครงการ
 ทําใหสามารถวิเคราะหถึงแนวทางและวิธีการในการดําเนินโครงการสู
ผลลัพธ/ผลผลิต ที่ตั้งไว รวมทั้ง บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ
 เปนเครื่องมือสําหรับผูดูแลโครงการในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามโครงการ
สําหรับแนวทางการแปลงกลยุทธภายใตแผนปฏิบัติการฯ ไปสูโครงการ
ไดนาํ เสนอไวในแผนภาพดังตอไปนี้
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การแปลงกลยุทธภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไปสูแผนงาน โครงการ กอนนําไปสูการปฏิบัติในพื้นที่

กลยุทธ (Strategies) ภายใตแผนปฏิบัติการฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบแตละกลยุทธ

โครงการ (Project)
[โครงการหรือสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ]

หนวยงานที่รับผิดชอบแตละโครงการ

งบประมาณที่จะเสนอขอ
[งบประมาณที่จะตองใชสาํ หรับแตละโครงการ]

กลยุทธ

แนวทางดําเนินการแกไขปญหาเพือ่ ใหบรรลุตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว

แผนงาน

หมายถึงกลุม ของโครงการซึง่ มีความสัมพันธกนั และเปนไปเพือ่ การแกปญ
 หาเดียวกัน
ในแตละแผนงานจะมีกโี่ ครงการขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน

โครงการ

ประกอบดวยกิจกรรมริเริม่ ใหม โดยมีเหตุผลความจําเปนทีจ่ ะดําเนินการ มีกาํ หนด
ระยะเวลาเริม่ ตนและสิน้ สุด มีเปาหมายการดําเนินงานทีช่ ดั เจน และทีส่ าํ คัญตองมี
กลุม บุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรม

งานทีจ่ ะตองดําเนินการทีจ่ ะนําไปสูค วามสําเร็จของโครงการ
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3.1 ลักษณะของโครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสาธารณะชน ดังนั้น
ในการกําหนดโครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การพิจารณาถึงความเปนไปไดในดานตางๆ ใหครบถวน เพื่อใหไดโครงการที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเปนไปไดในทางปฏิบัติ โครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้
(1) เปนโครงการที่เกิดจาก “ความคิดริเริ่ม” ของคนในพื้นที่ ซึ่งตองสอดคลองกับสภาพปญหา
และสาเหตุ อันไดมาจากการสํารวจขอเท็จจริงรวมกันของผูที่เกี่ยวของในพื้นที่
(2) เปนโครงการที่ “สอดคลองกับวิสยั ทัศน พันธกิจ กลยุทธและเปาหมายของแผนปฏิบตั กิ าร
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” เพราะผลการดําเนินโครงการจะ
สนับสนุนใหสามารถบรรลุเปาหมายของแผนฯ ที่ตั้งไว
(3) เปนโครงการที่สามารถ “นํามาปฏิบัติงานไดหรือบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดทันที” มิใช
เปนโครงการที่เพอฝน ยากลําบากในการปฏิบัติ หรือไมสามารถปฏิบัติไดจริง เพราะการ
ปฏิบัติไดโดยทันทีและรวดเร็วยอมสามารถแกไขปญหาที่เกิดอยูไดทันเวลา
(4) เปนโครงการ “ที่มีประชาชนในทองถิ่นใหความรวมมือหรือเขามามีสวนรวม” เพราะการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกคน โดยเฉพาะผูที่อยู
ใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ดังนั้น จึงจําเปนตองใหผูที่เกี่ยวของเขามา
มีสวนรวมในการรับรูและรวมดําเนินการ
(5) เปนโครงการที่มี “ลักษณะการดําเนินงานอยางตอเนื่อง” ไมหยุดชะงักหรือยกเลิกไป
เพราะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการควบคูไปกับการดํารง
ชีวติ ของมนุษย ดังนัน้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจึงควรเปนการดําเนินงาน
ระยะยาวอยางตอเนื่อง
(6) เปนโครงการที่ “ไมซ้ําซอนและไมกอใหเกิดปญหาใหม” หรือ “เกื้อกูลตอการดําเนิน
โครงการอื่นๆ”
(7) เปนโครงการที่ “สอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554” เพราะมี
การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ โดยใชผลจากการวิเคราะห SWOT ในทุกขั้นตอนของ
การจัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงาน
การดําเนินโครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น
อาศัยปจจัยพื้นฐานที่สาํ คัญ คือ ความรวมมือ รวมใจ และความเต็มใจ ของประชาชนในพื้นที่เปนหลัก
ดังนั้น การจัดทําโครงการ อาจเปน “โครงการขนาดเล็กที่ใชเงินงบประมาณไมมากนัก”
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3.2 องคประกอบของโครงการ
ในการจัดทําเอกสารโครงการ เนื้อหาในสวนตางๆ จะตองมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบ

คําอธิบาย

1. ชื่อโครงการ

เปนการสื่อความหมายอยางสั้นๆ ที่สามารถเขาใจไดวาจะมีการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง/ พัฒนาอะไร

2. ผูรับผิดชอบ

เปนการแจกแจงใหเห็นวาใคร/หนวยงานใด ที่จะรับผิดชอบดําเนินการให
บรรลุเปาหมาย ซึ่งอาจเปนการรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ หรือรับผิดชอบ
โดยไดรับการสั่งการ ผูรับผิดชอบอาจจะประกอบไปดวย :




3. หลักการและเหตุผล

หนวยงานหลัก
หนวยงานรอง
หนวยสนับสนุน / รวมดําเนินการ
ชื่อผูรับผิดชอบ

เปนการปูพื้นฐานความสําคัญที่จะตองจัดทําโครงการและชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางสถานการณที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงภายหลังการดําเนินโครงการ ในการ
นําเสนอเนื้อหาจะตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง โดยใชตัวเลขสถิติ แผนภาพ
แผนที่หรือภาพถาย ในการอธิบายเพื่อใหเห็นสภาพของการเปลี่ยนแปลง
การเขียนหลักการและเหตุผลควรมีเนื้อหาประกอบดวย : สถานภาพปจจุบัน
 สถานการณปญ
 หา
 แนวคิดการแกไขปญหาของโครงการ

4. วัตถุประสงค

เปนการกําหนดสภาพพึงประสงคภายหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งสามารถแจกแจงได
อยางเปนรูปธรรม และแสดงถึงความเชื่อมโยงไปสูการแกไขปญหา โดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบที่จะนําไปสูปญหาใหมๆ ตามมา วัตถุประสงคไมควรมีมากเกินไป

5. เปาหมาย

เปนการกําหนดผลผลิต (Outputs) หรือผลลัพธ (Outcomes) ของโครงการที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค โดยระบุรายละเอียดไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ พื้นที่
และเวลา ซึ่งสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงได
ผลผลิต หมายถึง สิ่งที่จะไดรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ผลลัพธ หมายถึง ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิตจากโครงการไปใช

6. ความสอดคลองและสัมพันธ เปนการชี้แจงความเชื่อมโยงของโครงการกับนโยบายหรือแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
เชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร เปนลําดับชั้น จากระดับพื้นที่ไปสูระดับที่สูงกวา
7. กิจกรรม

เปนการระบุขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับ โดยแสดงรายละเอียดของกิจกรรม
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องคประกอบ
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

คําอธิบาย
เปนการกําหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดการดําเนินโครงการอยางสมเหตุสมผล
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย อาจกําหนดเปนระยะสั้น (1 ป)
ระยะกลาง (3 ป) และระยะยาว (5-10 ป)
การพิจารณาอายุของโครงการ: ควรเปนชวงเวลาที่โครงการยังคงใหผลประโยชนตอบแทน
 อายุการใชงานของทรัพยสินและสิ่งกอสราง
 ความตอเนื่องของงานที่ตองดูแลรักษาหรือการรักษาผลประโยชนระยะยาว
 สอดคลองกับแผนงาน โครงการ ตางๆ ที่เกี่ยวของ

9. พื้นที่ดําเนินการ

เปนการระบุสถานที่ที่จะดําเนินกิจกรรม (ที่ตั้ง อาณาเขต ขนาดพื้นที่) ไมใชอาคาร
ที่ตั้งสํานักงาน การระบุพื้นที่ดาํ เนินการตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
วัตถุประสงค เปาหมาย และสถานการณ

10. วงเงินงบประมาณ

เปนการกําหนดวงเงินงบประมาณที่จาํ เปนตองใช โดยตองแยกรายละเอียดคาใชจาย
ดังเชน: แสดงวงเงินโดยรวม
 แสดงคาใชจายรายกิจกรรม
 แสดงคาใชจายแยกรายหมวด
 แสดงคาใชจายแยกรายไตรมาส
และกําหนดแหลงที่มาของงบประมาณอยางชัดเจน
สําหรับรายละเอียดของแหลงเงินงบประมาณ แสดงเนื้อหาไวในสวนที่ 2 หัวขอ
5.5 เรื่อง แหลงเงินงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

11. ผลตอบแทนของโครงการ เปนการประเมินความคุมคาของการลงทุนดําเนินโครงการในเชิงเศรษฐศาสตร เชน
การวิเคราะหตนทุน-กําไร หรือการประเมินอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน หรือเปน
การแจกแจงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสังคมโดยรวมเมื่อดําเนินโครงการ สําหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญ หรือโครงการที่จะสงผลกระทบตอสังคมในภาพกวาง
12. แนวทางการดําเนินงาน

เปนการกําหนดแนวทางและตารางเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหการดําเนิน
โครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะครอบคลุมถึง :




การจัดทํา work plan/ framework
แสดงวิธีการจัดสรรทรัพยากร
กลไกการประสานงาน
รูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการและการจัดทํารายงาน
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องคประกอบ

คําอธิบาย

13. การบริหารจัดการโครงการ เปนการกําหนดวิธีการบริหารโครงการ เพื่อลดและแกไขปญหาอุปสรรค
หรือการประสานงาน โดยอาจมีการจัดตั้ง : คณะกรรมการอํานวยการ
 คณะอนุกรรมการ
 คณะทํางาน
14. การติดตามประเมินผล

เปนการกําหนดเครื่องมือหรือกลไกในการบริหารจัดการ เพื่อวัดความกาวหนา
หรือผลสําเร็จของโครงการ รวมทั้งตรวจวัดปญหาอุปสรรคระหวางการดําเนิน
โครงการ ใน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินกอนเริ่มตนโครงการ (2) การติดตาม
และประเมินผลในระหวางการดําเนินงาน และ (3) การประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ ทั้งนี้ ดวยการกําหนดตัวชี้วัดใน 3 ลักษณะ คือ (1) ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต
(2) ตัวชี้วัดเชิงแสดงผลกระทบขางเคียง และ (3) ตัวชี้วัดที่เปนผลลัพธ
(ดูรายละเอียดขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการไดในบทที่ 4
เรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผล)

15. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั เปนการคาดการณถึงผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมที่จะเกิดขึ้นกับกลุมเปา
หมายเมื่อมีการดําเนินโครงการ
ที่มา:

เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อฝกอบรมผูที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง “การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบตั ิ : แนวทางการเขียน
โครงการ” โดยนายสมเดช ชุนถนอม. ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549. จัดโดย
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ เครือขายประชาคมจังหวัดนาน. สนับสนุนโดย สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม.

 ในการเขียนโครงการไมจาํ เปนตองมีองคประกอบครบทั้ง 15 รายการ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและเงื่อนไขของแหลงเงินงบประมาณ
 โครงการแตละโครงการอาจมีผูรับผิดชอบหลายหนวยงาน
 งบประมาณในการดําเนินโครงการอาจกระจายขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหลายแหลงได
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องคประกอบของเอกสารโครงการ
(1) ชื่อโครงการ
(2) ผูรับผิดชอบ
(3) หลักการและเหตุผล
(4) วัตถุประสงค
(5) เปาหมาย
(6) ความสอดคลองและสัมพันธเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร
(7) กิจกรรม
(8) ระยะเวลาดําเนินโครงการ
(9) พื้นที่ดาํ เนินการ
(10) วงเงินงบประมาณ
(11) ผลตอบแทนของโครงการ
(12) แนวทางดําเนินการ
(13) การบริหารจัดการโครงการ
(14) การติดตามประเมินผล
(15) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานสิ่งแวดลอม
1. ชื่อโครงการ:

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

2. ผูรับผิดชอบ:

เปนการแจกแจงวาหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ
ใหบรรลุเปาหมาย

2.1 หนวยงานหลัก

……………………………………………………………………………………

2.2 หนวยงานรวมดําเนินการ ………………………………………………………………………………….
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 ปญหาเกี่ยวกับขยะ (ปจจุบันและคาดการณ)
-

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

3.3 หลักการแกไข
- หากไมดาํ เนินการแกไขจะเกิดปญหาอะไร และ
- โครงการมีแนวคิดและหลักการในการแกไขอยางไร
4. วัตถุประสงค (สภาพพึงประสงคที่ตองการเห็น)
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานรับผิดชอบ
4.2 เพิ่มความรวมมือ/บูรณาการการทํางานรวมกัน
4.3 เพื่อพัฒนาใหนานเปนเมืองนาอยู
ตอ…5. เปาหมาย…
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานสิ่งแวดลอม : โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ (ตอ)
5. เปาหมาย:
5.1
5.2
5.3
5.4

ทุกเทศบาล ทุก อบต. ไมมีขยะตกคาง

เชิงพื้นที่:
เชิงปริมาณ:
เชิงคาใชจาย:
เชิงคุณภาพ/ประสิทธิภาพ:

ดําเนินการในพื้นที่กี่เทศบาล/อ.บ.ต.
ไมมีขยะตกคางรายวันในเขตเทศบาล
ลดคาดําเนินการ/เพิ่มจํานวนการจัดเก็บรายได
80% ของคนในชุมชนทําการคัดแยกขยะอยางถูกตอง

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: (ควรหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยกําหนดความถูกตองตามหลักวิชาการ)
7.1 แผนงานมวลชน/สรางจิตสํานึก
- 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 แผนงานกําจัด
- การทําปุยอินทรีย
- การ recycle
- การฝงกลบ/เตาเผา
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการและแนวทางการดําเนินงาน:
- 4 ป (2550-2553)
- แสดงกรอบการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมเปนรายปหรือรายเดือน
ตอ…9. พื้นที่ดาํ เนินโครงการ…
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานสิ่งแวดลอม : โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ (ตอ)
9. พื้นที่ดาํ เนินการโครงการ
9.1 พื้นที่เทศบาลใดบาง
9.2 พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลใดบาง
10. วงเงินงบประมาณ: แสดงวงเงินโดยรวม คาใชจายรายกิจกรรม รายหมวด และรายไตรมาส
10.1 คํานวณจากกิจกรรม
10.2 แหลงที่มาของคาใชจาย
- เทศบาล
- อบต.
- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- กรมควบคุมมลพิษ
- กองทุนสิ่งแวดลอม/กองทุนอื่นๆ
- NGOs/องคกรในประเทศ/ตางประเทศ
11. ผลตอบแทนของโครงการ: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการกอใหเกิดผลดีอะไร
ตอสังคม เชน เกิดคนรุนใหมในอนาคตที่มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
คนในสังคมมีสุขภาพดีขึ้น
11.1 คาคการณวาจะลดคาใชจายทางสังคมอะไรบาง
11.2 มีรายไดจากปุยอินทรีย ขยะรีไซเคิล
12. การบริหารจัดการ:
จะขับเคลื่อนโครงการอยางไรใหดาํ เนินไปได
12.1 คณะกรรมการอํานวยการ
12.2 คณะทํางาน/ประสานการดําเนินงาน
12.3 จัดจางที่ปรึกษา
13. การติดตามประเมินผล เพื่อใหรูวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ตั้งไวหรือไม
13.1 ใครรับผิดชอบ ตั้งคณะกรรมการ หรือ จางบุคคลภายนอกมาติดตาม
13.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- รอยละ 80 ของแผนดําเนินการไดรับการปฏิบัติ
- 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
ชื่อโครงการ :

โครงการศึกษาเพื่อฟนฟูหนองเล็งทราย

1. หลักการและเหตุผล
หนองเล็งทรายเปนแหลงน้ําธรรมชาติบนที่ราบสูงระหวางภูเขาสองเทือกคือ มีเทือกเขาดอยหัวโลน
(ดอยดวน) ดอยจํามวง อยูท างทิศตะวันออก และดอยผีปน น้าํ และดอยหลวงอยูท างทิศตะวันตก เปนตนน้าํ ลําธาร
ไหลลงมายังทีร่ าบลุม ระหวางภูเขาทัง้ สอง เกิดเปนหนองน้าํ ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 5,400 ไร ของอําเภอแมใจ
ซึง่ ราษฎรในพืน้ ทีด่ งั กลาวไดอาศัยน้าํ จากแหลงน้าํ แหงนีเ้ พือ่ ทําการเพาะปลูก ประมง เลีย้ งสัตว ใชอปุ โภคบริโภค
และเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดขึ้นทะเบียน
หนองเล็งทรายเปนพื้นที่ชุมน้าํ ที่ความสําคัญระดับนานาชาติ 1 ใน 7 แหงของภาคเหนือ เนื่องจากเปนระบบ
นิเวศน้าํ จืดที่เปนน้าํ นิ่ง บางสวนมีสภาพตื้นเขินมีนา้ํ ทวมเฉพาะในฤดูฝน และบางสวนมีนา้ํ ทวมตลอดป พบวา
มีนกอยางนอย 56 ชนิด เปนนกน้าํ 26 ชนิด และนกประจําถิน่ 37 ชนิด และนกอพยพ 19 ชนิด พบปลาในหนองน้าํ
อยางนอย 24 ชนิด และมีพันธุพืชน้าํ ขึ้นปกคลุมหนองอยางหนาแนน พบพืช 29 ชนิด มีปาพรุกระจายอยูกลาง
หนองน้าํ ซึง่ มีคณ
ุ คาและใชประโยชนเปนทีห่ ลบอาศัยของพอแมพนั ธุส ตั วนา้ํ ในชวงฤดูแลง และเปนแหลงแพรพนั ธุ
สัตวนา้ํ ในที่ราบลุมรอบบริเวณตอเนื่องถึงกวานพะเยา และของลุมน้าํ อิง
พื้นที่หนองเล็งทรายยังไมมีหนังสือสําคัญที่หลวงที่แสดงขอบเขตของแหลงน้าํ แตมีการกั้นเปนคูดินรอบ
หนองน้าํ เปนเนื้อที่ 8.64 ตารางกิโลเมตร (5,400 ไร)
เมื่อป 2544 กรมพัฒนาที่ดินไดรับการสนับสนุนเงินจากโครงการเพื่อปรับโครงสรางการเกษตร ทําการ
ขุดลอกหนองเล็งทรายพืน้ ที่ 100 ไร ดําเนินการแลวเสร็จในป 2545 และในปเดียวกันกรมพัฒนาทีด่ นิ ไดจดั สรร
งบประมาณดําเนินการขุดลอกหนองอีก 635 ไร และในป 2546 ยังไดรับงบประมาณภายใตโครงการพัฒนา
แหลงน้าํ และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อปองกันปญหาอุทกภัย จังหวัดพะเยาอีกดวย โดยการดําเนินการไมเคย
มีการรับฟงความเห็นและใหประชาชนทีใ่ ชประโยชนจากหนองเล็งทรายเขามีสว นรวมเลย
การดําเนินงานทําใหพื้นที่หนองเล็งทรายสวนหนึ่งไดรับการขุดลอก เพื่อเปนที่กักเก็บน้าํ ในการทําน้าํ
ประปา และสวนหนึ่งถูกถม และมีการออกเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดเพื่อทําเปนที่ทาํ การประปา อําเภอแมใจ
ซึ่งทําหนาที่ดูแลจัดการหนองน้าํ เฉพาะบริเวณที่เปนแหลงน้าํ ดิบสําหรับทําน้าํ ประปา
การนําดินจากการขุดคูปริมาณมากมาถมทิ้งในเขตหนองน้าํ เพื่อสรางเปนที่พักผอน การขุดบอทําให
พื้นที่ผิวหนองน้าํ ลดลง ถึงแมจะเก็บกักน้าํ ไดมากขึ้น แตไมมีการควบคุมและจัดรูปแบบในการใชประโยชนทั้ง
ปลูกพืชและสัตวเลี้ยง เปดโอกาสใหมีการบุกรุกเขาครอบครองกรรมสิทธิ์ในเขตหนองเล็งทราย
ในเขตตอนบนของหนองเล็งทราย บริเวณตําบลปาแฝกและตําบลบานเหลา มีการตัดเขตพื้นที่หนองตาม
แนวขอบถนนทําใหบางสวนของหนองเล็งทรายอยูนอกคูรอบหนองเปดโอกาสใหมีการถูกคุกคามพื้นที่หนองน้าํ
มากขึ้น มีการใชยา สารเคมี ในการปลูกขาว ผักสวนครัว และน้าํ ทิ้งจากชุมชนและการเลี้ยงสัตวบริเวณหนอง
เล็งทราย เปนปญหาของการผลิตน้าํ ประปา และมีการทําการประมง โดยการสรางเฝอกหรือดักไซบริเวณทางน้าํ
(ทอน้าํ เขา) ใหการอพยพของสัตวนา้ํ เปนไปไดนอยมาก
ตอ….หนองเล็งทราย...
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ: โครงการศึกษาเพือ่ ฟน ฟูหนองเล็งทราย (ตอ)
หนองเล็งทรายมีการตื้นเขินขึ้นทุกป ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ปาไมบริเวณตนน้าํ ของหนองเล็งทรายถูกบุกรุก
ทําลาย ทําใหมีตะกอนดินและทรายจํานวนมากไหลลงสูหนองเล็งทราย
เพื่อใหหนองเล็งทรายเปนแหลงน้าํ และแหลงอาหารของประชาชนในพื้นที่อาํ เภอแมใจและพื้นที่ทายน้าํ
อื่นๆ ไปจนถึงกวานพะเยา จึงเห็นควรที่จะไดทาํ การศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการในการฟนฟูโดยดวนตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อกําหนดแนวทางลดผลกระทบและปองกันความเสียหายเฉพาะหนา กอนที่จะไดมีการ
ดําเนินการแกไขและฟนฟูหนองเล็งทรายในระยะยาว
2.2 เพื่อทําการศึกษาและวางแผนฟนฟูหนองเล็งทรายใหยังคงสภาพความอุดมสมบูรณของการ
เปนพื้นที่ชุมน้าํ ที่สามารถอํานวยประโยชนอยางยั่งยืนตลอดไป
3. เปาหมาย
3.1 มีแผนการลดผลกระทบและปองกันความเสียหายเฉพาะหนาทีส่ ามารถดําเนินการไดในป 2550
3.2 มีแผนการฟนฟูและจัดการหนองเล็งทรายระยะ 5 ป
3.3 การดําเนินการจัดทําแผนทั้ง 2 ระดับ จะมีการเปดโอกาสใหประชาชนกลุมเปาหมายที่อาศัย
อยูรอบหนองเล็งทราย และผูมีสวนไดเสียทั้งหลายเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
4. กิจกรรม
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ประชาสัมพันธทาํ ความเขาใจกับประชนรอบหนองเล็งทรายและผูมีสวนไดเสีย
สํารวจรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวแบบมีสวนรวม
จัดเวทีรับฟงความเห็นของประชาชนและผูมีสวนรวมตอแผน
ผลักดันใหผูรับผิดชอบและผูมีสวนไดเสียนําไปปฏิบัติ

5. วิธีดําเนินการและการบริหารโครงการ
5.1ใหทาํ การวาจางบุคคลหรือองคกรหรือสถาบันที่มีความรูความเชี่ยวชาญทําหนาที่ที่ปรึกษาเพื่อทํา
การศึกษาและจัดทําแผน โดยการคัดเลือกใหจังหวัดพะเยาเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
และองคประกอบควรมีตัวแทนผูมีสวนไดเสียรวมดวย
5.2 ใหจงั หวัดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร เพือ่ อํานวยการดานการประสานงาน ใหคาํ แนะนํา ติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินโครงการ โดยมีตัวแทนผูมีสวนไดเสียรวมเปนกรรมการ
6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป คือในปงบประมาณ 2549 และป 2550
(ตอ…7. หนวยงานรับผิดชอบ…)
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ตัวอยาง การเขียนโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ: โครงการศึกษาเพื่อฟนฟูหนองเล็งทราย (ตอ)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
การดําเนินโครงการใหอยูในการกํากับของจังหวัดพะเยา โดยมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยาเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และทําการประสานใหมีการบูรณาการ
ระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรประชาชน องคกรภาคเอกชน และสถาบันทางวิชาการในพื้นที่
8. งบประมาณ
8.1 วาจางศึกษาและจัดทําแผน 4,000,000 ลานบาท
8.2 คาใชจายในการอํานวยการโครงการ 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
ใหคณะกรรมการอํานวยการแตงตัง้ คณะกรรมการกํากับการศึกษาและติดตามประเมินผล เพือ่ ติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานของที่ปรึกษา และกํากับใหที่ปรึกษาดําเนินงานไปตามแผนการศึกษาที่กาํ หนด
และรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการทราบและสัง่ การเปนระยะๆ ทุก 3 เดือน ทัง้ นีใ้ หประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินงานของที่ปรึกษาและตอแผนการที่กาํ หนดขึ้นดวย
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ: รอยละ 80 ของประชาชนมีสวนรวมใหความเห็นชอบกับแผน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ประชาชน องคกรประชาชน และองคการปกครองสวนทองถิ่น จะมีความรูความเขาใจ
และเล็งเห็นความสําคัญของการรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้าํ หนองเล็งทราย
10.2 ประชาชน องคกรประชาชนและผูมีสวนไดเสีย เต็มใจเขารวมในการศึกษาและจัดทําแผนฟนฟู
หนองเล็งทราย
10.3 ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณรอบหนองเล็งทราย รวมถึงผูมีสวนไดเสีย รวมกันปฏิบัติตาม
กฎเกณฑในการใชประโยชนและอนุรักษหนองเล็งทราย
10.4 หนองเล็ งทรายจะไดรับการจัดการและฟนฟูใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณและ
อํานวยประโยชนอยางยั่งยืนตลอดไป
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อฝกอบรมผูที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เรื่อง “การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบตั ิ :
แนวทางการเขียนโครงการ” โดยนายสมเดช ชุนถนอม. ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน วันที่ 21
พฤศจิกายน 2549. จัดโดย สถาบันวิจยั สั งั คม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ เครือขายประชาคม
จังหวัดนาน. สนับสนุนโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม.
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บรรณานุกรม
เกษมสันต จิณณวาโส และ อนุภิชญ ศุภนทัศนาภร. 2546. การจัดเตรียมและการวิเคราะหโครงการ
ลงทุนของภาครัฐ. เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการ
บริหาร สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร.
คณะอนุกรรมการเพื่อจัดทําคูมือการจัดทําแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและเงินอุดหนุนเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ระดับจังหวัด. 2533. คูมือการจัดทําแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด
และอําเภอ. กรุงเทพมหานคร.
สมเดช ชุนถนอม. 2549. เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อฝกอบรมผูที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เรื่อง “การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการ
ปฏิบตั ิ : แนวทางการเขียนโครงการ”. ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2548. คูมือการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติดวยการ
บริหารโครงการ (จังหวัด). กรุงเทพมหานคร.
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การติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชี้ใหเห็นวา การดําเนินงานตามนโยบาย แผน
มาตรการ และโครงการตางๆ ทีไ่ ดประกาศใชนนั้ บรรลุเปาหมายหรือเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมาย
ที่ตั้งไวหรือไม โดยผลการติดตามประเมินผลจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูบริหาร ผูกาํ หนดนโยบาย
และแผน หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชเปนขอมูลเพื่อการปรับปรุง
นโยบายและแผน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนไปอยางสมเหตุสมผล
และสนองตอความตองการของประชาชนที่แทจริง
สําหรับเนื้อหาที่ไดนาํ เสนอไวในบทนี้ จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก :(1) แนวทางการติดตามประเมินผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ซึง่ ผูใ ชคมู อื สามารถนําไปปรับใชไดกบั การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
(2) แนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด

4.1 แนวทางการติดตามประเมินผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินงานตามแผนจัดการ
คุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554
แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เปนแผนทีไ่ ดมกี ารกําหนดเปาหมายและตัวชีว้ ดั
เพือ่ การประเมินผลสัมฤทธิข์ องแผนไวอยางชัดเจน ดังนัน้ ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางระบบฐานขอมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในระดับปฏิบตั หิ รือหนวยงานเจาภาพทีร่ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ตามทีไ่ ดกาํ หนดไวในแผนฯ
โดยหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก มี ห น าที่จัดทําขอมูลปฐานเพื่อใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
วาบรรลุตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่กาํ หนดไวในแผนหรือไม
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2550-2554 จะประเมินทุกระยะเวลาครึ่งของแผนฯ เพื่อรายงานความกาวหนา ปญหา อุปสรรค รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งในการติดตาม
ประเมินผลจะตองมีการดําเนินงานดังนี้
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4.1.1 การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2550-2554 นัน้ สิง่ แรกทีจ่ ะตองทําคือการจัดตัง้ “คณะกรรมการติดตามประเมินผล” ซึง่ ควรประกอบดวย
ผูแ ทนจากทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ โดยมีสาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทํา
หนาที่เปนฝายเลขานุการ สําหรับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผล ในเบื้องตนใหมี
การประชุมเพื่อกําหนดขอตกลงในการทํางานรวมกัน รวมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงานในการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ
เปนระยะตามความเหมาะสม

ตัวอยาง องคประกอบคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ควรประกอบไปดวยผูแทนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้:หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ประชาคม
องคกรเอกชน
องคกรเอกชนอิสระ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะที่เกี่ยวของกับดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สมาชิกสภาที่ปรึกษาในสวนที่เกี่ยวของ
กรรมาธิการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาคมหอการคาไทย
สภาการทองเที่ยว
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเลขานุการ

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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4.1.2 กรอบการติดตามประเมินผล
เนื่องจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 มีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
ไวอยางชัดเจน ดังนัน้ ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินงานตามแผนฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดกับเปาหมายที่กาํ หนดไวในชวงเวลาของแผน โดยกรอบการติดตามประเมินผลจะแบงตัวชี้วัดออก
เปน 2 สวน คือ
(1) ตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม ซึ่งแบงเปน 3 ดาน ไดแก
เพื่อรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมบูรณทางระบบนิเวศ เพื่อเปนฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (6 ตัวชี้วัด)
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (7 ตัวชี้วัด) และ
เพื่อปกปองคุมครองผลประโยชนของประเทศ ภายใตกรอบการดําเนินการตามพันธกรณี
และขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2 ตัวชี้วัด)
(2) ตัวชี้วัดรายกลยุทธของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขา
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไดนาํ เสนอมาตรการและแนวทางการ
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

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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4.1.3 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
กระบวนการติดตามประเมินผล ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

การติดตามประเมินผล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

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

ขั้นตอนที่ 2
กําหนดเกณฑเปรียบเทียบ
ในการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ 3
รวบรวมขอมูล
และจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด

ขั้นตอนที่ 4
ประมวลผล วิเคราะห
และประเมินผล

ขั้นตอนที่ 5
จัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผล

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและทําความเขาใจแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
ขั้นตอนแรกเปนการทําความเขาใจในภาพรวมและรายละเอียดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 ทั้งหมด ตั้งแตวัตถุประสงคของแผน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ มาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติในแตละมาตรการ นอกจากนี้ควรทําความเขาใจในความหมายและรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม และตัวชี้วัดรายสาขาในแตละกลยุทธ (ดูรายละเอียดสาระของแผนไดใน
เอกสารแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554)
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาหมาย
เพื่อรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมบูรณทางระบบนิเวศ

เพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการมีสว นรวม
และสรางภูมิปญญารวมกันเพือ่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของทุกภาคี
กลยุทธที่ 3 การขับเคลื่อนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในเชิงรุก
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการเขาถึง
และการใชประโยชนทรัพยากร
อยางเปนธรรมเพือ่ ลดความยากจน
กลยุทธที่ 5 สงเสริมการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และยั่งยืน
กลยุทธที่ 6 กํากับ ดูแล และ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล
และยั่งยืน

ตัวชี้วัด
รายสาขา
ในแตละ
กลยุทธ

เพื่อปกปอง
คุมครองผลประโยชน
ของประเทศ

ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรปาไม
- ทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- ทรัพยากรดินและที่ดิน
- ทรัพยากรธรณีและพลังงาน
- ทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
- ทรัพยากรน้าํ
สิ่งแวดลอม
- การจัดการมลพิษ
- สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
- สิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
- พันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
วิสัยทัศน :
พันธกิจ :

รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคา รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับสังคม
สงวน อนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนและทุกภาคี และบูรณาการการทํางานเชิงพื้นที่ ตลอดจนเฝาระวังสิ่งแวดลอม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตนเอง

เปาหมาย :1. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมบูรณทางระบบนิเวศ
เพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.1 อนุรักษพื้นที่ปาไม (ปาบกและปา
ชายเลน) ไมใหลดลง และควรเพิ่ม
ขึ้นไมนอยกวารอยละ 0.5 ใน 5 ป
1.2 ปองกันและลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
เฉพาะดานการคุมครองสัตวปา
และการปองกันการคาสัตวปาที่ผิด
กฎหมาย รวมทั้งมีศูนยขอมูลระดับ
ชาติดา นความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 แกไขปญหาการถือครองที่ดินให
เกษตรกรยากจนไมนอยกวา
700,000 ราย และฟนฟูคุณภาพ
ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 2 ตอป
1.4 มีการจัดการทรัพยากรน้าํ เชิง
บูรณาการแบบเปนระบบลุมน้าํ ใน
25 ลุมน้าํ โดยเนนการจัดการดาน
อุปสงคเปนสําคัญ รวมทั้งใหทุก
หมูบานมีแหลงน้าํ ที่มีคุณภาพ
เหมาะสมสําหรับการอุปโภคและบริโภค
1.5 มีการจัดการปองกันและบรรเทา
ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติหรือ
ธรณีพิบัติภัย
1.6 มีการจัดการทรัพยากรประมง
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ใหมีความสมบูรณขึ้นในทุกจังหวัด
ชายทะเล

2.1 รักษาคุณภาพน้าํ ของแหลงน้าํ ผิวดิน
อยางนอยรอยละ 85 และแหลงน้าํ
ทะเลชายฝงอยางนอยรอยละ 97
ใหอยูในเกณฑพอใชขึ้นไป
2.2 รักษาคุณภาพอากาศใหมดี ชั นีคณ
ุ ภาพ
อากาศรายวันอยูในเกณฑดีถึง
ปานกลางไมนอยกวารอยละ 90
2.3 ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ย
ไมใหเกิน 1 กิโลกรัม/คน/วัน มีการนํา
ขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชน
ใหมไมนอ ยกวารอยละ 30 และมีการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูก
สุขลักษณะไมนอยกวารอยละ 40
ของปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น
2.4 ของเสียอันตรายชุมชนทีเ่ กิดขึน้
ทัว่ ประเทศไดรบั การคัดแยกเพือ่ นําไป
กําจัดอยางถูกตองไมนอ ยกวารอยละ
30 และมีศนู ยจดั การของเสียอันตราย
ชุมชนทีถ่ กู ตองตามหลักวิชาการใน
ภูมภิ าคอยางนอยภูมภิ าคละ 1 แหง
และมีการจัดการกากของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรมไมนอ ยกวารอยละ 95
ของปริมาณกากของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
2.5 การใชสารเคมีอนั ตรายทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ลดลง ไมนอ ยกวา 500 ชนิด
2.6 มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและ
ชุมชนตามเกณฑเมืองนาอยู ไมนอย
กวารอยละ 50 ของ อปท. เปาหมาย
2.7 จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิน่
เครือขายอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมศิลปกรรม มีการปองกัน
พืน้ ทีแ่ ละแกไขปญหาสิง่ แวดลอมธรรม
ชาติและสิง่ แวดลอมศิลปกรรมไมนอ ย
กวารอยละ 20 ของกลุม เปาหมาย

3. ปกปองคุม ครองผลประโยชนของ
ประเทศ ภายใตกรอบการดําเนิน
การตามพันธกรณีและขอตกลงฯ
3.1 มีองคกรกลางที่ทาํ หนาที่ดูแล
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ภายใตความรวมมือระหวาง
ประเทศที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.2 มีกฎหมายดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และกฎหมาย
ควบคุมการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม และการแบงปน
ผลประโยชนจากการนํา
ทรัพยากรไปใช

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

51
4. แนวทางการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเกณฑเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล
เกณฑการเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผลจะกําหนดจากลักษณะของตัวชี้วัด ซึ่งจากการ
พิจารณาตัวชีว้ ดั ทีร่ ะบุอยูใ นแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2550-2554 พบวาสามารถแบงลักษณะ
ตัวชี้วัดไดเปน 3 ประเภท คือ :(1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เปนตัวชี้วัดที่ระบุคาเปนตัวเลขอยางชัดเจน เชน จํานวน รอยละ
สัดสวน เปนตน
(2) ตัวชี้วัดระบุทิศทาง เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ไมระบุคาเปนตัวเลข แตระบุทิศทางของตัวชี้วัด
เชน เพิ่มขึ้น ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง เปนตน
(3) ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน หรือ ขั้นตอนการดําเนินงาน

การกําหนดเกณฑเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

ระบุทิศทาง

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
หรือขั้นตอนการดําเนินงาน

เปาหมาย

ระบุตัวเลขชัดเจน

ระบุทิศทาง

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
หรือขั้นตอนการดําเนินงาน

เกณฑเปรียบเทียบ

เทียบกับเปาหมาย

เทียบกับปที่ผานมา

เทียบการดําเนินงานกับ
ระดับความสําเร็จ
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ตัวอยางตัวชี้วัดในแตละประเภทและวิธีการเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับเปาหมาย

กรณีที่ 1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเปนตัวชี้วัดที่มีการกําหนดเปาหมายเปนตัวเลขที่ชัดเจน
ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :รอยละ 50 ของลุมน้าํ สาขามีการจัดการแบบมีสวนรวม
การใชสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมลดลง
ไมนอยกวา 500 ชนิด
มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ไดระดับมาตรฐานที่ดี จํานวน 200 แหง
เกณฑและวิธีการเปรียบเทียบ :ในการประเมินผลการดําเนินงานใหเปรียบเทียบคาของตัวชี้วัดกับเปาหมายซึ่งมีการระบุคาเปน
ตัวเลข โดยนําคาของตัวชี้วัดในแตละปในชวงแผนมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กาํ หนดไว และ
พิจารณาวาเขาใกลและเปนไปตามเปาหมายที่กาํ หนดไวหรือไม ทั้งนี้คาของตัวชี้วัดในปสิ้นสุดของ
แผน คือ ในป พ.ศ. 2554 จะเปนคาที่บงบอกใหรูวาการดําเนินงานในดานนั้น บรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่แผนกําหนดไวหรือไม
กรณีที่ 2

ตัวชี้วัดระบุทิศทาง

เปนตัวชี้วัดที่มีเปาหมายระบุทิศทางของตัวชี้วัด
ตัวอยางตัวชี้วัดระบุทิศทาง :พื้นที่ปาไมระดับจังหวัดไมลดลง
จํานวนประชาชน หรือภาคเอกชน หรือเครือขายองคกร ที่เขามามีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นดานพันธกรณีระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
จํานวนเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
เกณฑและวิธีการเปรียบเทียบ :ในการประเมิ น ผลการดําเนิ น งานให เ ปรี ย บเที ย บค า ของตั ว ชี้ วั ด กั บ ข อ มู ล หรื อ ค า ของตั ว ชี้ วั ด
ในปฐานหรือปทผี่ า นมา ทัง้ นีค้ า ตัวชีว้ ดั ในแตละปจะแสดงทิศทางของตัวชีว้ ดั วาเปนไปตามเปาหมาย
หรือไม
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กรณีที่ 3

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จหรือขั้นตอนการดําเนินงาน

ตัวอยางตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ :ระดับความสําเร็จของการจัดการรวมดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ซึ่งแบงระดับความสําเร็จของการดําเนินงานออกเปน 5 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 รัฐสนับสนุนการจัดตั้งและรับรองสถานภาพขององคกรชุมชนประมงชายฝง
ระดับที่ 2 ชุมชนมีสวนรวมกําหนดกติกาการทําประมงและการกําหนดขอบเขตของพื้นที่
ประมงในความรับผิดชอบของชุมชนประมงชายฝง
ระดับที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของภาคี
ระดับที่ 4 รวมคิด รวมทํา
ระดับที่ 5 รวมประเมินผล
ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ซึ่งแบงระดับความสําเร็จของการดําเนินงานออกเปน 5 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 อปท. และผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมในการกําหนดกติกา
ระดับที่ 2 มีการออกระเบียบควบคุม
ระดับที่ 3 มีกิจกรรมนํารองดานการอนุรักษ
ระดับที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและควบคุม
ระดับที่ 5 รอยละ 80 ของ อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวชายฝง เชน ระบบบําบัดน้าํ เสีย ระบบ
จัดการขยะมูลฝอย เปนตน
เกณฑและวิธีการเปรียบเทียบ :ในการวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน จะแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายในแตละระดับ สําหรับคาตัวชี้วัดของ
แตละปในชวงเวลาของแผนฯ ใหพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินงานวาอยูในขั้นตอนใดของระดับ
ความสําเร็จ จากนั้นใหคะแนนตามระดับความสําเร็จ โดยทําการวัดระดับความสําเร็จทุกป ตั้งแต
เริ่มจนถึงสิ้นสุดแผนฯ เพื่อติดตามความกาวหนาขั้นตอนการดําเนินงาน ทั้งนี้ผลตัวชี้วัดในป
สิ้นสุดแผนฯ (ป พ.ศ. 2554) จะเปนคะแนนความสําเร็จที่ใชประเมินวาตัวชี้วัดนั้นบรรลุตาม
เปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ซึ่งจะตองเทากับ 5 คะแนน ดังแสดงไวในตาราง
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เกณฑการใหคะแนนตัวชีว้ ดั :ระดับขั้นของความสําเร็จ
ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมขอมูลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด
ระบบขอมูลถือวาเปนหัวใจสําคัญสําหรับการติดตามประเมินผล ในการรวบรวมขอมูลจะตอง
พิจารณาดูวา ตัวชีว้ ดั แตละตัวตองการขอมูลอะไรบาง การรวบรวมขอมูลเบือ้ งตนเพือ่ สนับสนุนการประมวลผล
ตัวชี้วัด สามารถรวบรวมไดจาก 3 แหลง ดังนี้
(1) ขอมูลปฐมภูมิ

เปนแหลงขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกโดยตรงจากการ
สอบถาม สัมภาษณ สํารวจ และสังเกตการณ

(2) ขอมูลทุติยภูมิ

เปนแหลงขอมูลที่มีการรวบรวมไวแลวตามเอกสาร และรายงานตางๆ

(3) ขอมูลสารสนเทศ

เปนแหลงขอมูลที่มีการวิเคราะห และประมวลผลขอมูล เพื่อการนําไป
ใชประโยชนตามวัตถุประสงค แหลงขอมูลสารสนเทศแบงออกเปน
3 ระดับ ไดแก
- ระดับชาติ เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงตางๆ และ
เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน
- ระดับภูมิภาค เชน สํานักงานสวนภูมิภาคของหนวยงานราชการ
มหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน และเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน
เปนตน
- ระดับทองถิ่น เชน สํานักงานสถิติจังหวัด สํานักงานเทศบาล
สํานักงานพัฒนาชุมชน (กชช2ค. และ จปฐ.) และเครือขาย
ทองถิ่น เปนตน

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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แหลงขอมูลที่นํามาใชเพื่อการประเมินผล

แหลงขอมูลปฐมภูมิ
(Primary Sources)
- สอบถาม
(Questionnaire)
- สัมภาษณ
(Interviews)
- สังเกตการณ
(Observation)

แหลงขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Sources)

เอกสาร/รายงานอื่นๆ
(Other documents or report)

แหลงขอมูลสารสนเทศ
(Information)
- ระดับชาติ
(National Level)
- ระดับภูมิภาค
(Regional Level)
- ระดับทองถิ่น
(Local Level)

หลังจากการรวบรวมขอมูลตัวชีว้ ดั แลวใหนาํ มาจัดทํารายละเอียดของตัวชีว้ ดั แตละตัว
ดังแบบฟอรมที่นาํ เสนอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนและงายตอการติดตามและประมวลผลตัวชี้วัด

แบบฟอรมการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด :

…………………………………………………………………………………………………………………

คําอธิบาย :

…………………………………………………………………………………………………………………

หนวยวัด :

…………………………………………………………………………………………………………………

เปาหมายของตัวชี้วัด :

…………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลที่ตองการ :

…………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลปฐาน:

…………………………………………………………………………………………………………………

วิธีการวัด :

…………………………………………………………………………………………………………………

สูตรการคํานวณ :

…………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑการเปรียบเทียบ : …………………………………………………………………………………………………………………
แหลงขอมูล :

…………………………………………………………………………………………………………………

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด:

…………………………………………………………………………………………………………………

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ตัวอยาง การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด :

อนุรักษพื้นที่ปาไม (ปาบกและปาชายเลน) ไมใหลดลง และควรเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 0.5 ใน 5 ป

คําอธิบาย :

พื้นที่ปาไม หมายถึง พื้นที่ปาบกและปาชายเลน ซึ่งพื้นที่ปาบก หมายถึง ปาไมที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่สาํ คัญของประเทศ ไดแก ปาดิบเขา ปาดิบชื้น ปาสนเขา ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง
หรือปาแดง และสวนปา ฯลฯ และปาชายเลน หมายถึง ปาที่ขึ้นอยูในที่ดินเลนริมทะเลและตาม
ปากแมนา้ํ ซึง่ มีนา้ํ ทะเลขึน้ หรือขึน้ อยูต ามชายฝง ทะเลบริเวณทีเ่ ปนดินโคลน โดยเฉพาะปากแมนา้ํ
และลําคลองที่ไหลลงทะเล ตลอดแนวชายฝงทะเล
พื้นที่ปาไมไมลดลง และควรเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 0.5 หมายถึง มีการปองกันการบุกรุก
พื้นที่ปา การปลูกปา และการฟนฟูระบบนิเวศตนน้าํ เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบจากขอมูลปฐาน
2549 ซึง่ มีจาํ นวน 160,700 ไร แบงเปน ปลูกปาทัว่ ไป จํานวน 27,500 ไร ฟน ฟูสภาพปาตนน้าํ
จํานวน 4,000 ไร ปลูกปาไมใชสอย จํานวน 2,800 ไร ปลูกหวายตามแนวพระราชดําริ
จํานวน 12,000 ไร ปลูกฟนฟูปาพรุตามแนวพระราชดําริ จํานวน 400 ไร และปรับปรุงระบบ
นิเวศตนน้าํ จํานวน 114,000 ไร

หนวยวัด:

รอยละ

เปาหมายของตัวชี้วัด: พื้นที่ปาไม (ปาบกและปาชายเลน) ควรเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 0.5 ใน 5 ป
ขอมูลที่ตองการ:

พื้นที่ปาปกและปาชายเลน ซึ่งหมายรวมถึง พื้นที่ปลูกปาทั่วไป พื้นที่ปาตนน้าํ ที่ไดรับการ
ฟนฟูสภาพปา พื้นที่ปลูกปาไมใชสอย พื้นที่ปลูกหวายตามแนวพระราชดําริ พืน้ ทีป่ ลูกปาพรุ
ตามแนวพระราชดําริ พืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั การปรับปรุงระบบนิเวศตนน้าํ

ขอมูลปฐาน:

ป 2549 มีพื้นที่ปาบกและปาชายเลนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 160,700 ไร

วิธีวัด:

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

สูตรการคํานวณ:
[ พื้นที่ปา บกและปาชา ยเลนที่เพิ มขึ้นในป ที่ t - พื้นที่ปา บกและปาชา ยเลนที่เพิ มขึ้นในป ที่ t - 1 ] x 100
พื้นที่ปา บกและปาชา ยเลนที่เพิ มขึ้นในป ที่ t - 1

เกณฑการประเมินผล:

เปรียบเทียบผลตัวชี้วัดกับเปาหมายของตัวชี้วัด

แหลงขอมูล:

- กรมปาไม
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธพืช
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด: - กรมปาไม
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธพืช
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผล วิเคราะหและประเมินผล

การประมวลผล วิเคราะห และประเมินผล
การประมวลผล

ขอมูล

วิเคราะห

ตัวชี้วัด

ประเมินผล

เกณฑเปรียบเทียบ

เปาหมาย

ขั้นตอนการประมวลผล วิเคราะห และประเมินผล เริ่มจาก :(1) การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาประมวลผลเพื่อหาคาของตัวชี้วัด วิธีการ
ประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณ จะเปนการคํานวณคาทางสถิติเบื้องตน เชน คาเฉลี่ย สัดสวน
รอยละ หรือเปนการนับจํานวน
(2) การวิเคราะหและประเมินผล เปนการวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดที่ไดจากการประมวลผลขั้นตน
วิธีการวิเคราะหอาจเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะหเชิง
คุณภาพ (Qualitative Analysis) หรือวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เพือ่
ประเมินผลตัวชีว้ ดั ตามเกณฑการประเมินทีก่ าํ หนดไว เพือ่ ดูวา บรรลุตามเปาหมายหรือไม
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผล
การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 แบง
การรายงานผลการดําเนินงานของแผนฯ 2 สวน คือ
(1) รายงานผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดรายกลยุทธ เปนการรายงานฯ ทุกปในชวงระยะ
เวลาของแผน และ
(2) รายงานผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม เสนอใหมีการจัดทํารายงานใน
2 ชวงเวลา คือ ระยะเวลาครึง่ ของแผน (ป 2552) และ เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาของแผน (ป 2554)

รูปแบบของรายงานการติดตามประเมินผลใหนําเสนอในรูปแบบตาราง
เพื่อใหเห็นภาพรวมและงายในการทําความเขาใจ

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ตัวอยาง รูปแบบรายงานผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดรายกลยุทธ
กลยุทธ/
สาขา

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

เปาหมาย ขอมูล
ป 50-54 ป 49 ป 50

ผลตัวชี้วัด
ป 51

ป 52

ป 53

ป54

การบรรลุ
เปาหมาย

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สาขา…………..

1.
2.

กลยุทธที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุกภาคี
สาขา…………..

1.
2.
3.

กลยุทธที่ 3 การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเชิงรุก
สาขา…………..

1.
2.
3.

กลยุทธที่ 4 สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรมเพื่อลดความยากจน
สาขา…………..

1.
2.
3.

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
สาขา…………..

1.
2.
3.

กลยุทธที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุกภาคี
สาขา…………..

1.
2.
3.

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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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. ……………………..

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

1. รักษาคุณภาพน้าํ ของ
แหลงน้าํ ผิวดิน อยางนอย
รอยละ 85 และแหลงน้าํ
ทะเลชายฝงอยางนอย
รอยละ 97 ใหอยูใน
เกณฑพอใชขึ้นไป

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

2. ……………………..

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

3. ……………………..

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

4. ……………………..

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….
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……………….
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……………….

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

5. ……………………..

ดานการปกปองคุมครองผลประโยชนของประเทศ
1. มีองคกรกลางที่ทาํ หนาที่
ดูแล ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ภายใต
ความรวมมือระหวาง
ประเทศที่มีผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. ………………………………………

……………….

……………….

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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การรายงานการติดตามประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน อาจใชสญ
ั ลักษณหรือขอความ
ที่สื่อความหมายชัดเจนในการแสดงผลเพื่องายตอการนําเสนอ ทั้งนี้การใชสัญลักษณหรือขอความในการ
แสดงผลมีทงั้ ขอดีและขอจํากัด กลาวคือ ขอดี ทําใหสามารถทําความเขาใจสถานภาพโดยรวมไดอยางรวด
เร็ว โดยทราบผลสําเร็จ/ไมสาํ เร็จ หรือทิศทางของตัวชี้วัดวาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขามกับ
เปาหมายที่กาํ หนดไว สวน ขอจํากัด คือ ไมสามารถบงบอกไดอยางชัดเจนในเชิงปริมาณวาสถานการณ
ของตัวชี้วัดนั้นอยูใกลหรืออยูหางจากเปาหมายมากนอยเพียงใด ดังนั้นเพื่อใหผลของตัวชี้วัดมีการนําไปใช
ประโยชนสูงสุด การสรุปผลรายงานการติดตามประเมินผลจะตองพิจารณาตัวเลขจากผลของตัวชี้วัดที่เกิด
ขึ้นประกอบไปพรอมกัน
ตัวอยาง สัญลักษณหรือขอความในการแสดงผลของตัวชี้วัด
สัญลักษณ

ขอความ

ความหมาย

☺

บรรลุ

ผลของตัวชี้วัดบรรลุตามเปาหมาย

เขาใกล

ผลของตัวชี้วัดยังไมบรรลุตามเปาหมาย
แตมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกับเปาหมาย

ออกหาง

ผลของตัวชี้วัดไมบรรลุตามเปาหมาย
และมีแนวโนมไปในทิศทางตรงขามกับเปาหมาย

ตัวอยางการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและการจัดทํารายงาน

เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการนําเสนอตัวอยางการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและการจัดทําราย
งานผลการประเมิน ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางการติดตามประเมินผลในกรณีตัวชี้วัดรายกลยุทธและ
ตัวชี้วัดตามเปาหมายรวม โดยจะยกตัวอยางใน 3 กรณีตามลักษณะของตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท ไดแก (1)
การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่มีเปาหมายระบุเปนตัวเลขชัดเจน (2) การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดทีม่ ี
เปาหมายระบุทศิ ทาง และ (3) การติดตามประเมินผลตัวชีว้ ดั ทีเ่ ปนระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
รวมทั้ง ตัวอยางการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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กรณีตัวอยางที่ 1

กลยุทธที่ 1
สาขาทรัพยากร
ผลผลิต
ตัวชี้วัด

การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่เปาหมายระบุเปนตัวเลข

สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรน้าํ
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการน้าํ ในระดับลุมน้าํ สาขา
รอยละ 50 ของลุมน้าํ สาขา มีการจัดการรวม

ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1

ทําความเขาใจในเปาหมายและความหมายของตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดนี้มีเปาหมายระบุเปนตัวเลขชัดเจน คือ รอยละ 50 ของลุมน้าํ สาขา
มีการจัดการรวม
ความหมายของตัวชี้วัด :- ลุมน้าํ สาขา หมายถึง 254 ลุมน้าํ สาขา ใน 25 ลุมน้าํ หลัก
- การจัดการทรัพยากรน้าํ รวม หมายถึง ประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการวางแผนจัดการทรัพยากรลุมน้าํ หลักและลุมน้าํ สาขา โดยผานกลไกคณะ
อนุกรรมการระดับลุมน้าํ และคณะอนุกรรมการลุมน้าํ สาขา

ขั้นตอนที่ 2

กําหนดเกณฑเปรียบเทียบ
เนื่ อ งจากตั ว ชี้ วั ด มี เ ป า หมายระบุ เ ป น ตั ว เลข จึ ง ใช เ กณฑ เ ปรี ย บเที ย บผลตั ว ชี้ วั ด กั บ
เปาหมาย คือ “รอยละ 50 ของลุมน้าํ สาขา มีการจัดการรวม”

ขั้นตอนที่ 3

การรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
ขอมูลที่ผูทาํ หนาที่ติดตามประเมินผลจะตองรวบรวม ไดแก :- จํานวนลุมน้าํ สาขาทั้งหมดมี 254 ลุมน้าํ สาขา
- จํานวนลุมน้าํ สาขาที่มีการจัดการรวม
- หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการจัดการรวม
แหลงขอมูล : กรมทรัพยากรน้าํ โดยใหคณะกรรมการลุมน้าํ 29 ชุด ทําการ
สํารวจลุมน้าํ สาขาที่มีการจัดการรวม

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 4

ประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด วิเคราะหและประเมินผล
การประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด :สูตรการคํานวณ: รอยละของลุมน้าํ สาขา มีการจัดการรวม
= จํานวนลุมน้าํ สาขาที่มีการจัดการทรัพยากรน้าํ รวม x 100
254

ผลตัวชี้วัดที่คาํ นวณได (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

การประเมินผลตัวชี้วัด โดยการเปรียบเทียบผลตัวชี้วัดกับเปาหมายของตัวชี้วัด
เพื่อดูสถานการณและแนวโนมของตัวชี้วัดวามีทิศทางอยางไร ทั้งนี้คาตัวชี้วัดในป
สิ้นสุดแผนฯ จะเปนตัววัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานวาบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม

กรณีตัวอยางที่ 2

กลยุทธที่ 2
สาขาทรัพยากร
ผลผลิต
ตัวชี้วัด

การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่มีเปาหมายระบุทิศทาง

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทุกภาคี
การจัดการมลพิษ
มีเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
จํานวนเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1

ทําความเขาใจในเปาหมายและความหมายของตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดนี้มีเปาหมายระบุทิศทาง การดูทิศทางของเปาหมายใหพิจารณาจากผลผลิต
และตัวชี้วัดประกอบกัน สําหรับทิศทางเปาหมายของตัวชี้วัดนี้ คือ ตัวชี้วัดตองมี
จํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนฯ จึงจะบรรลุเปาหมาย
ความหมายของตัวชี้วัด :เครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง มาตรการตางๆ ทั้งดาน
กฎหมาย เศรษฐศาสตร สังคมและสิง่ แวดลอม ทีจ่ ะชวยใหการบริหารจัดการสิง่ แวดลอม
มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 2

กําหนดเกณฑเปรียบเทียบ
เนื่องจากเปาหมายของตัวชี้วัดเปนการระบุทิศทาง ดังนั้นเกณฑเปรียบเทียบจึงใชเกณฑ
เทียบคาตัวชี้วัดกับขอมูลในปที่ผานมา วาเปนไปตามทิศทางของเปาหมายหรือไม

ขั้นตอนที่ 3

การรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
ขอมูลที่ผูทาํ หนาที่ติดตามประเมินผลจะตองรวบรวม ไดแก :- จํานวนเครือ่ งมือหรือกลไกทีม่ กี ารใชในการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมทีม่ อี ยูใ นปกอ น
เริม่ ดําเนินการตามแผนฯ (ป 2549) หรือทีเ่ รียกวา ขอมูลปฐาน (baseline data)
- จํานวนมาตรการทางกฎหมาย เชน การปรับปรุงกฎหมายดานสิ่งแวดลอม การ
กําหนดกฎหมายเฉพาะดานเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่มีการ
นํามาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมในชวงระยะเวลาของแผนฯ
- จํานวนมาตรการทางสังคม เชน การใหรางวัลแกองคกรและผูประกอบการที่มี
ผลงานดีเดนดานสิ่งแวดลอม ที่มีการนํามาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมในชวง
ระยะเวลาของแผนฯ
- จํานวนมาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน การใหเงินกูดอกเบี้ยต่าํ จากกองทุน
อนุรักษพลังงานเพื่อสนับสนุนผูประกอบการที่มีการปองกันมลพิษ ที่มีการนํา
มาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมในชวงระยะเวลาของแผนฯ
- จํานวนมาตรการดานสิ่งแวดลอม เชน การกําหนดเขต (zoning) ในการกํากับ
และควบคุมมลภาวะจากฝุน เสียง กลิ่น และสารเคมีอันตราย ที่มีการนํามาใช
ในการจัดการสิ่งแวดลอมในชวงระยะเวลาของแผนฯ
แหลงขอมูล :- กรมควบคุมมลพิษ และ
- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

64
4. แนวทางการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 4

ประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด และประเมินผล
การประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด
คือ จํานวนเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ผลตัวชี้วัด (คาสมมุติ)
- ป พ.ศ. 2550
- ป พ.ศ. 2551
- ป พ.ศ. 2552
- ป พ.ศ. 2553
- ป พ.ศ. 2554

12
16
20
25
30

เปนคาสมมุติขึ้น เพื่อใชประกอบ
ตัวอยางการรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลฯ

การประเมินผลตัวชี้วัด โดยการเปรียบเทียบคาตัวชี้วัด ณ ปปจจุบันกับปที่ผานมาวา
มีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเปนไปตามทิศทางของเปาหมายหรือไม ทั้งนี้คาตัวชี้วัด
ในปสนิ้ สุดแผนฯ จะเปนตัววัดผลสัมฤทธิข์ องตัวชีว้ ดั นัน้ วาบรรลุตามเปาหมายหรือไม
กรณีตัวอยางที่ 3

กลยุทธที่ 3
สาขาทรัพยากร
ผลผลิต
ตัวชี้วัด

การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่เปนระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในเชิงรุก
ทรัพยากรประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จัดตั้งเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในทุกจังหวัดชายทะเล
ระดับความสําเร็จในการจัดตัง้ เครือขาย อปท. อนุรกั ษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1

ทําความเขาใจเปาหมายและความหมายของตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ปนระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน มีการวัดความสําเร็จโดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาและเปาหมายของการดําเนินงานในแตละขัน้ ตอน ซึง่ แบงระดับความสําเร็จ
ตัง้ แต ระดับ 1-5 และเกณฑการใหคะแนนตามระดับความสําเร็จเปน 1-5 คะแนน
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ความหมายของตัวชี้วัด :- จังหวัดชายทะเล หมายถึง 23 จังหวัดที่มีพื้นที่ชายทะเล ซึ่งนับรวมจังหวัดพัทลุง
ที่มีพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลา แตไมนับรวมกรุงเทพมหานคร
- ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง หมายถึง การพิจารณาผลการจัดตั้งเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงในทุกจังหวัดชายทะเล โดยวัดระดับความสําเร็จของการ
จัดตั้งเครือขายจากผลการดําเนินงานของ อปท. ใน 5 ระดับ คือ :ระดับที่ 1 อปท. และผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมกําหนดกติกา
ระดับที่ 2 มีการออกระเบียบควบคุม
ระดับที่ 3 มีกิจกรรมนํารองดานการอนุรักษ
ระดับที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและควบคุม
ระดับที่ 5 รอยละ 80 ของ อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมี
การจัดการสิ่งแวดลอม เชน ระบบบําบัดน้าํ เสีย ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย เปนตน
ขั้นตอนที่ 2

กําหนดเกณฑเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดที่มีเปาหมายวัดระดับขั้นของความสําเร็จ จะตองทําการประเมินผลความสําเร็จ
โดยพิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายในแตละระดับ
และแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสําเร็จ
คะแนน

1
2
3
4
5

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5
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ขั้นตอนที่ 3

การรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
ขอมูลที่ผูทาํ หนาที่ติดตามประเมินผลจะตองรวบรวม ไดแก :- ขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานการจัดตั้งเครือขาย อปท. อนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง
- หลักฐานการประชุมหรือการทํากิจกรรมรวมกัน
- หลักฐานการมีเครือขาย
แหลงขอมูล :- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทําการสํารวจผลการดําเนินงานจัดตัง้ เครือขาย
อปท. อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของทุกจังหวัดชายทะเล

ขั้นตอนที่ 4

การประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัดและประเมินผล
การประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัด ใหพิจารณาขอมูลความกาวหนาการดําเนินงาน
ของตัวชี้วัดในแตละปในชวงเวลาของแผนฯ วาอยูในขั้นตอนการดําเนินงานระดับใด
จากนั้นจึงใหเปนคะแนนตามระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน ดังเชน :-

ผลตัวชี้วัดที่คาํ นวณได (คาสมมุติ)
- ป พ.ศ. 2550
- ป พ.ศ. 2551
- ป พ.ศ. 2552
- ป พ.ศ. 2553
- ป พ.ศ. 2554

1 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน

เปนคาสมมุติขึ้น เพื่อใชประกอบ
ตัวอยางการรายงานผล
การติดตามประเมินผลฯ

การประเมินผลตัวชี้วัด ใหคะแนนตามระดับขั้นของความสําเร็จในแตละป เพื่อ
ทราบสถานการณความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานวาอยูระดับความสําเร็จ
ใดหรืออยูใ นขัน้ ตอนใด ทัง้ นีผ้ ลตัวชีว้ ดั หรือคะแนนระดับความสําเร็จในปสนิ้ สุดแผนฯ
จะเปนตัววัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดนั้นวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม
เมื่อทําการติดตามและประเมินผลโดยการประมวลผลเพื่อหาคาตัวชี้วัดแตละดาน
ที่กาํ หนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 เรียบรอยแลว
ขั้นตอนตอไปจะเปนการนําเสนอตัวอยางการรายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

ตัวอยางการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ตามตัวชี้วัดรายกลยุทธ
กลยุทธ/สาขา

ผลผลิต

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

เปาหมาย
2550-2554

ขอมูล
2549

2550

ผลตัวชี้วัด
2551
2552
2553

กลยุทธ 1 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
…………….
…………..
………..
………..
……….. ………..
………..
ทรัพยากรปาไม
…………….
…………..
………..
………..
……….. ………..
………..
รอยละ
50
10
20
ชุมชนมีสวนรวมในการ รอยละ 50 ของลุมน้าํ
ทรัพยากรน้ํา
จัดการน้าํ ในระดับลุมน้าํ สาขา มีการจัดการรวม
ยอย
…………….
…………..
………..
………..
……….. ………..
………..
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุกภาคี
…………….
…………..
………..
………..
……….. ………..
………..
เพิ่มขึ้น
12
16
การจัดการมลพิษ มีเครื่องมือ/กลไกในการ จํานวนเครื่องมือ/กลไกใน จํานวน
บริหารจัดการสิ่งแวด
การบริหารจัดการสิ่งแวด
ลอมที่มีประสิทธิภาพ
ลอมเพิ่มขึ้น
…………….
…………..
………..
………..
……….. ………..
………..
กลยุทธที่ 3 การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเชิงรุก
…………….
…………..
………..
………..
……….. ………..
………..
คะแนน
5
1
2
ระดับความสําเร็จในการ
ทรัพยากรประมงและ จัดตั้งเครือขาย อปท.
จัดตั้งเครือขาย อปท.
ทรั พ ยากรทางทะเล อนุรักษทรัพยากร
และชายฝง
ทางทะเลและชายฝงใน อนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
ทุกจังหวัดชายทะเล
…………….
…………..
………..
………..
……….. ………..
………..
กลยุทธที่ 4 …………………………………………………..
กลยุทธที่ 5 ……………………………………………………
กลยุทธที่ 6 ………………………………………………….

2554

การบรรลุ
เปาหมาย

………..
………..
30

………..
………..
40

………..
………..
50

………..
………..

………..

………..

………..

………..

………..
20

………..
25

………..
30

………..

………..

………..

………..

………..

………..
2

………..
3

………..
4

………..
เขาใกล

………..

………..

………..

………..

บรรลุ

บรรลุ
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4.2 แนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด
การติดตามประเมินผลโครงการ เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เปาหมายของโครงการ เพื่อประเมินความสําเร็จ ความคุมคา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการดําเนิน
โครงการ โดยในการติดตามประเมินผลจะตองทําอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อนําขอมูล
ผลการประเมิ น โครงการมาใช ใ นการปรั บ ปรุ งกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งจะทําใหรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการในดานความเหมาะสม
ความจําเปน ผลขางเคียงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
สามารถกระทําไดในทุกขั้นตอนของโครงการ เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะเปนสารสนเทศที่สาํ คัญตอ
การตัดสินใจของผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงโครงการหรือการดําเนินงานตอเนื่อง

ความสําคัญของการประเมินโครงการ
 เปนกลไกสําคัญของระบบการบริหารแบบยึดผลงานหรือแบบมุงสัมฤทธิ์ผล
 ชวยลดความเสี่ยงในการลงทุน และการตัดสินใจดําเนินโครงการที่สาํ คัญ
 ชวยตรวจสอบความจําเปน ความพอเพียง และความเหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติ
 เปนขอมูลสําหรับการแกปญหา การวางแผนดําเนินการ และการขยายผล
รวมทั้งการพัฒนาและการแกไขปรับปรุงโครงการ
 เปนขอมูลสวนหนึ่งที่สะทอนถึงระดับความสําเร็จของแผนงานหรือนโยบายการบริหาร
 เปนสวนหนึ่งของการบริหารโครงการอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย :- การวางแผนโครงการ (Project Planning)
- การดําเนินการ (Implementation)
- การกํากับติดตาม (Monitoring)
- การประเมินโครงการ (Evaluation)
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หลักการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการที่ดี จะตองประกอบดวย :(1) ผูประเมิน (Evaluator) คุณสมบัติของผูประเมิน ควรประกอบดวย
- มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
- มีความเปนกลาง
- มีความรอบรูในสิ่งที่ประเมิน
- มีการวางแผนชัดเจน และดําเนินการอยางเปนระบบ
(2) ขอมูล (Data) ขอมูลที่นาํ มาใชในการประเมินโครงการ ควรมีลักษณะดังตอไปนี้
- เปนขอมูลที่มีความถูกตอง และเชื่อถือได
- เปนขอมูลที่มีความเหมาะสม และพอเพียง
- เปนขอมูลที่ทันตอสถานการณ
(3) เกณฑประเมิน (Criteria) เกณฑที่นาํ มาใชในการประเมินโครงการ
ควรมีลักษณะดังตอไปนี้
- มีความชัดเจน และสามารถวัดได
- มีความสอดคลองและเหมาะสม
(4) เงื่อนไขประกอบ (Conditions) ในการประเมินโครงการควรมีการพิจารณา
สิ่งเหลานี้ประกอบดวย คือ
- แผนและวิธีการประเมิน สนองตอวัตถุประสงค/เปาหมายของการประเมิน
และมีความสอดคลองกับสภาพการณและลักษณะของโครงการ
- แผนและวิธีการประเมินควรคํานึงถึงงบประมาณ บุคลากรและระยะเวลา

4.2.1 การจัดตั้งคณะทํางานการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
การติดตามประเมินผลโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมซึง่ เปนโครงการทีอ่ ยูภ ายใต
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จะเปนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกลาว จึงจําเปนตองมีกลไกเพื่อเชื่อมโยงการทํางาน
รวมกันระหวางบุคคลทีเ่ ปนผูแ ทนจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ และผูแ ทนจากชุมชนในพืน้ ที่
ดําเนินโครงการ ไดเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
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เนือ่ งจากเปนโครงการทีอ่ ยูภ ายใตแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ในระดับจังหวัด ดังนั้นคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลโครงการควรเปนชุดเดียวกันกับคณะ
กรรมการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

ตัวอยาง องคประกอบคณะทํางานติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใตแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด
ควรประกอบดวย:





ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูแทนประชาคมทองถิ่น และ
ผูแทนจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เมื่อไดจัดตั้งคณะทํางานฯ เรียบรอยแลว ใหมีการจัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อทําความเขาใจให
เกิดความรวมมือจากหลายฝายในการติดตามกํากับงาน และเพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีระหวางทุก
ฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เปนฝายเลขานุการ และสรางระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

4.2.2 กรอบการติดตามประเมินผลโครงการ
เนื่องจากโครงการโดยทั่วไปจะมีการระบุรายละเอียดของโครงการไวอยางชัดเจน ซึ่งประกอบดวย
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ และตัวชี้วัดของโครงการ ดังนั้น
กรอบในการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการจึ ง ให ยึ ดเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการเปนหลัก ทั้งนี้
การกําหนดกรอบการติดตามประเมินผลโครงการ ควรประกอบดวย :(1) วัตถุประสงคของการประเมิน
(2) เปาหมายของการประเมิน
(3) ประเด็นหลักหรือตัวชี้วัดที่ตองการประเมิน และ
(4) วิธีการประเมิน ซึ่งโครงการแตละประเภทมีวิธีการประเมินแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะ
หรือประเภทของการประเมินวา ผูประเมินตองการทราบอะไรจากการประเมินโครงการ
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กรอบการติดตามประเมินผลโครงการ
วัตถุประสงคของการประเมิน
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
3. ……………………………………………………..
เปาหมายของการประเมิน
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
3. ………………………………………………………
ประเด็นหลักหรือตัวชี้วัดในการประเมิน
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
3. ……………………………………………………..
ประเภทของการประเมิน

วิธีการประเมิน

แบงตามระยะเวลา
1. การประเมินกอนเริ่มโครงการ
(Pre-Evaluation)

- ประเมินความเหมาะสมของแผนการดําเนินโครงการ
- ประเมินการสนองตอบตอการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายโครงการ

2. การประเมินระหวางดําเนินโครงการ - ประเมินความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
(Formative, Midterm, Ongoing)
3. การประเมินหลัง/ระยะสิ้นสุด
(Summative)

- ประเมินผลสําเร็จของโครงการ
- ประเมินผลขางเคียง
- ประเมินผลกระทบ

4. การประเมินภายหลังโครงการ
(Post-Evaluation)

- ประเมินผลสําเร็จตอเนื่อง ผลประโยชน และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะยาว
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4.2.3 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด
กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการประเมินโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการประเมินโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหและสรุปผล

การตัดสินใจ

สิ้นสุด-ยุติโครงการ

- แกไขปรับปรุงโครงการ
- ลด/ขยาย ระยะเวลาโครงการ
- ดําเนินโครงการตอ

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินโครงการ
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ขั้นตอนที่ 1

การวางแผนการประเมินโครงการ

การวางแผนการประเมินโครงการเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ
โดยในขั้นตอนนี้ ผูประเมินควรศึกษาและทําความเขาใจในรายละเอียดของโครงการที่จะทําการประเมิน
และใหความสําคัญกับวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ นอกจากนี้ควรคํานึงถึงปจจัยดาน
อื่นๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อการวางแผนการประเมินดวย เชน ระยะเวลาโครงการ งบประมาณโครง
การ และคุณสมบัติของผูประเมิน

ขั้นตอนการวางแผนการประเมินโครงการ ประกอบดวย:(1) การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการประเมิน (Objective)
(2) กําหนดขอบเขตการประเมิน (Scope)
(3) กําหนดเกณฑการประเมิน (Criteria) และ
(4) การออกแบบหรือกําหนดวิธีการประเมิน (Design)

สําหรับรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวางแผนการประเมินโครงการ มีดังนี้
(1) กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Objective)
 ระบุความตองการในการใชผลการประเมิน (ประเมินเพื่ออะไร)
 เปนการประเมินประเภทใด (อยากทราบสิ่งใด)
(2) กําหนดขอบเขตของการประเมิน (Scope)
 ระบุโครงการที่ตองการประเมิน จะประเมินโครงการระยะใดบาง
หรือจะทําการประเมินโครงการที่ไหนและเมื่อไร
 ตัวชี้วัดที่ใชประเมิน (แหลงขอมูล / วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล / วิธีการคํานวณ)
 กําหนดประเด็นเพื่อใชในการประเมิน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ความครอบคลุม และสภาพความเปนจริง คือสามารถหาขอมูลไดและทันเวลา
 กําหนดหนวยงานรับผิดชอบ และปฏิทินการติดตามประเมินผล
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(3) กําหนดเกณฑการประเมิน (Criteria)
โครงการโดยทั่วไปไดกาํ หนดเปาหมายและเกณฑในการประเมินความสําเร็จของโครงการไว
แลว ดังนั้นในสวนของเกณฑการประเมินใหใชเกณฑตามที่โครงการกําหนดไว ในกรณีที่บาง
โครงการไมไดกาํ หนดเกณฑการประเมินไว ก็ใหกาํ หนดเกณฑการประเมิน โดยใชหลักในการ
กําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้
 ระบุเกณฑเพื่อเปนขอกําหนดในการตัดสิน โดยเกณฑที่ใชอาจเปนไดทั้งเชิงปริมาณ
(Quantitative Criteria) และเชิงพรรณนา (Descriptive Criteria)
 ใชเกณฑที่เปนมาตรฐานสากล หรือใชเกณฑมาตรฐานที่กาํ หนดโดยหนวยงานที่เกี่ยว
ของในเรื่องดังกลาว และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
(4) ออกแบบหรือกําหนดวิธีการประเมิน (Design)
การออกแบบหรือกําหนดวิธีการประเมิน เพื่อใหไดขอมูลและหลักฐานที่ถูกตองและมีความ
นาเชื่อถือ ควรเนน 4 เรื่องหลัก ดังนี้
 แหลงขอมูล
- กําหนดแหลงขอมูลที่สามารถใหขอมูลไดจริงตามประเด็นการประเมิน โดยอาจใช
จากหลายแหลงขอมูลประกอบกัน
- ควรมีความหลากหลายของแหลงขอมูล ไดแก
Ð แหลงขอมูลปฐมภูมิ โดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต หรือการสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย เชน กลุมผูที่ไดรับผลกระทบ กลุมผูปฏิบัติงาน เปนตน และอื่นๆ
ซึ่งไดแก การทดสอบ การเขาไปมีสวนรวม
Ð แหลงขอมูลทุตยิ ภูมิ จากเอกสาร รายงาน และผลงานจากกิจกรรมหรือการปฏิบตั งิ าน
จากโครงการ
 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
- เครือ่ งมือสําหรับใชรวบรวมขอมูลมีหลากหลายประเภท ไดแก การตรวจหรือวิเคราะห
เอกสาร การตรวจผลงานหรือชิ้นงาน การสังเกต การสัมภาษณ แบบสอบถาม และ
แบบทดสอบ
- การเลือกใชเครื่องมือสําหรับใชรวบรวมขอมูลตองมีความเหมาะสมกับแหลงขอมูล
ทัง้ นีก้ ารประเมินในแตละโครงการอาจเลือกใชเพียงหนึง่ เครือ่ งมือ หรือหลายเครือ่ งมือ
ประกอบกันตามความเหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการอยางครบถวน
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 การดําเนินการรวบรวมขอมูล
- ระบุวิธีการดําเนินการรวบรวมขอมูลใหชัดเจน เชน บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบใน
การรวบรวมขอมูล ระยะเวลาการรวบรวมขอมูล (กอน-ระหวาง-หลังดําเนินโครงการ)
และจากแหลงขอมูลใด
- กําหนดปฏิทินการดําเนินการรวบรวมขอมูล
 การวิเคราะหสรุปผลการประเมิน
- กําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติสาํ หรับขอมูลเชิงปริมาณ และ
ใชวิธีการเปรียบเทียบขอมูลและสรุปผลสําหรับขอมูลเชิงพรรณนา
- วิธีการวิเคราะหที่ใชตองสอดคลองกับเกณฑประเมินที่กาํ หนดไว

ขั้นตอนที่ 2

การดําเนินการประเมินโครงการ

ในขั้นตอนที่ 2 นี้เปนการดําเนินการประเมินตามแผนที่กาํ หนดไว โดยสรางเครื่องมือการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนที่จะนําไปใชจริง จากนั้นจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่
กําหนดไว พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการประเมินโครงการ

สรางเครื่องมือ
การประเมิน

ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ

จัดเก็บรวบรวม
ขอมูล

ตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล

(1) สรางเครื่องมือการประเมิน
การสรางเครื่องมือการประเมินเพื่อใชในการรวบรวมขอมูล เชน การสรางแบบสอบถาม
การออกแบบสัมภาษณ หรือการสรางแบบทดสอบ เปนตน สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือเนื้อหาซึ่งจะ
ตองมีความครอบคลุมทุกประเด็นโดยเฉพาะขอมูลตัวชี้วัด และมีความชัดเจนในการสื่อ
ความหมาย รวมทัง้ มีจาํ นวนคําถามหรือขอทดสอบมากเพียงพอเพือ่ ใหไดขอ มูลทีน่ า เชือ่ ถือได
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(2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการประเมิน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของขอมูล วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชมี 2
วิธี คือ หนึ่ง พิจารณาความถูกตอง เหมาะสม และความชัดเจน โดยผูเชี่ยวชาญ และ สอง
ทดลองใชกับกลุมเปาหมาย เพื่อวิเคราะหคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติ
(3) จัดเก็บรวบรวมขอมูล
นําเครื่องมือการประเมินที่ผานการตรวจคุณภาพแลว จัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
ที่กาํ หนด
(4) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ภายหลังจากการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ควรมีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ และ
ความถูกตองของขอมูลทุกครั้งกอนทําการวิเคราะห

ขั้นตอนที่ 3

การวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน

ขั้นตอนการวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน

n
ประมวลผล

ตัวชี้วัดโครงการ

ขอมูล
วิเคราะห

o

เกณฑการประเมิน
- แกไขปรับปรุงโครงการ
- ลด/ขยายระยะเวลาโครงการ
- ดําเนินโครงการตอ

เปาหมายของโครงการ
ประเมินผล

ยุติโครงการ

ตัดสินใจ

สรุปผลการประเมิน

p
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การวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน มีดังนี้
(1) การประมวลผล
โดยนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองแลว มาประมวลผลเพื่อหาคา
ของตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประมวลผลสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ ควรใชวิธีการทางสถิติ เชน
คาเฉลี่ย สัดสวน รอยละหรือวิธีการนับจํานวน สวนขอมูลเชิงพรรณนา ควรใชวิธีการสรุปผล
จากขอมูล
(2) การวิเคราะห
การวิเคราะห เปนการวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดที่ไดจากการประมวลผลขั้นตน วิธีการวิเคราะห
อาจเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
(Qualitative Analysis) หรือวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เพื่อ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามเกณฑประเมินที่กาํ หนด วาบรรลุตามเปาหมายหรือไม
(3) การประเมินผลและสรุปผลการประเมิน
เปนการพิจารณาผลที่ไดจากการวิเคราะห วาการดําเนินการโครงการมีความเหมาะสมหรือ
ไมเพียงใด ผลจากการดําเนินโครงการเปนตามเปาหมายหรือไม และตอบสนองความ
ตองการเพียงใด เพื่อตัดสินวาควรดําเนินโครงการตอไป หรือแกไขปรับปรุงโครงการ หรือ
ลด/ขยายระยะเวลาโครงการ หรือควรยุติโครงการ

ขั้นตอนที่ 4

การรายงานผลการประเมินโครงการ

การรายงานผลการประเมินโครงการ เปนการนําเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการวาเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม อยางไร การเขียนรายงานผลการประเมินโครงการมีวตั ถุประสงคเพือ่ บันทึกไวเปนหลักฐาน
เพื่อใชในการนําเสนอผูบริหาร เพื่อการเผยแพร หรือเพื่อประโยชนในการใชเปนแหลงขอมูลตอไป ดังนั้น
รูปแบบการเขียนรายงานและลักษณะของการนําเสนอผลการประเมินโครงการจึงมีความแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและวัตถุประสงคในการใชประโยชน
อยางไรก็ตาม การรายงานผลการประเมินโครงการ สิ่งสําคัญก็คือ เนื้อหาการรายงานตองมีความ
กระชับและชัดเจน ขอมูลและหลักฐานตองมีความครบถวน และถูกตอง และทุกประเด็นที่ประเมินจะตองมี
ความสมบูรณและครบถวน
ในคูมือเลมนี้ จะนําเสนอตัวอยางรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการแบบ
เปนทางการ (Official Report) สําหรับนําเสนอตอผูบริหาร และตัวอยางการรายงานผลการประเมิน
โครงการโดยรูปแบบตาราง ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของการประเมิน
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ตัวอยางรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการ : แบบเปนทางการ

ชื่อโครงการ……………………………………………………
1. บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล (ที่มาและความสําคัญ)
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 การดําเนินการรวบรวมขอมูลและหลักฐาน
6.4 เกณฑการประเมิน
7. ผลการประเมิน
7.1 เสนอผลวิเคราะห
- ตารางผลการประเมิน
- อธิบายผลการประเมิน
7.2 ประเมินผลในแตละประเด็น
8. สรุปผลการประเมิน
8.1 สรุปผลการดําเนินการโครงการตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
8.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
8.3 ขอเสนอแนะ (แนวทางการพัฒนา / การปรับปรุงแกไข)
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ตัวอยางการรายงานผลการประเมินโครงการดานสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด : รูปแบบตาราง

โครงการ
โครงการที่

ผลผลิต ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลตัวชี้วัด
เปาหมาย ขอมูล
4 ป
ปฐาน ป 1 ป 2 ป 3 ป 4

หนวยงานหลัก การบรรลุ
ทีร่ บั ผิดชอบ เปาหมาย

1.
2.

โครงการที่

1.
3.

ขอควรระวังเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
(1) ผลการประเมินไมนาเชื่อถือ เนื่องมาจาก :-

 กําหนดวิธีการประเมินไมเหมาะสมกับขอมูล
 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลไมเปนระบบ
 ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทําใหขาดขอมูลที่อาจเกิดขึ้นระหวางดําเนินโครงการ
 แหลงขอมูลไมสามารถใหขอมูลไดจริง / แหลงขอมูลไมนาเชื่อถือ
 เครื่องมือรวบรวมขอมูลไมเหมาะสมกับประเภทของขอมูล
(2) ผลการประเมินไมเปนที่ยอมรับ เนื่องมาจาก :-

 ผูประเมินขาดความเปนกลาง
 การประเมินไมเนนการพัฒนา และขาดการสรางสรรค
 การประเมินไมเปนระบบ
 ผลการประเมินขาดความสมเหตุสมผล (ดวนสรุป/สรุปเกินขอบเขต)
(3) รายงานการประเมินดอยคุณภาพ เนื่องมาจาก :-

 ขาดความชัดเจน สับสน
 เขาใจยาก ขาดความสมเหตุสมผล
 การนําเสนอไมเปนระบบ
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ตัวอยางการติดตามประเมินโครงการดานสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดและการจัดทํารายงาน

ตัวอยางการติดตามประเมินผล “โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ”

แนวทางการติดตามประเมินผล :
ขั้นตอนที่ 1 : การวางแผนการประเมิน
กอนการวางแผนการประเมิน จะตองศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ
ความหมาย :

เปาหมาย :
ตัวชี้วัด :

- การสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ หมายถึง การสงเสริมเพื่อการปลูกไมเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ของรัฐหรือเอกชน โดยจัดใหมีการสนับสนุนกลาไม แหลงเงินทุน การตลาด
และการใหความรูทางดานวิชาการเพื่อการปลูกและบํารุงรักษา
- พืน้ ทีป่ า เศรษฐกิจหรือปาเศรษฐกิจ หมายถึง พืน้ ทีข่ องรัฐและ/หรือเอกชน ซึง่ ประชาชน
ปลูกไมเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งที่ปลูก
เปนแปลงเต็มพื้นที่หรือปลูกเปนรายตน
- ไมเศรษฐกิจ หมายถึง พันธุไมปาที่ประชาชนนําไปปลูกเพื่อการใชประโยชนจาก
เนื้อไมในทางการคา
มีพื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจเพื่อการผลิตและใชประโยชนไมจากสวนปา
เพิ่มขึ้นรอยละ 40 ใน 4 ป
พื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจเพื่อการผลิตและใชประโยชนไมจากสวนปา
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
ตัวชี้วัด

พื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจเพื่อการผลิตและใช
ประโยชนไมจากสวนปาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป

กิจกรรม :

เปาหมาย 4 ป
รอยละ 40

เปาหมาย
ปที่ 1 ปที่ 2
10
10

ปที่ 3
10

ปที่ 4
10

สงเสริมและรณรงคใหทั้งสวนราชการ เอกชน ประชาชน และเกษตรกรในจังหวัด
รวมกันปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ดินของตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนกลาไม
เศรษฐกิจจากภาครัฐ
ระยะเวลา :
ระยะเวลาโครงการ 4 ป
งบประมาณ : 20,000,000 บาท
วางแผนการประเมิน
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
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การวางแผนการประเมินโครงการ จะตองมีการพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้
(1) วัตถุประสงคของการประเมิน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ วาเปนไปตามเปาหมาย
หรือไม และมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง
(2) เปาหมายของการประเมิน

เพื่อติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานโครงการ

(3) ขอบเขตการประเมิน
 ตัวชี้วัดในการประเมิน
 ขอมูลที่ตองจัดเก็บ
 แหลงขอมูล

พื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจของจังหวัด
พื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจของจังหวัด
- สวนกลาง คือ กรมปาไม
- สวนจังหวัด ไดแก ทสจ. อปท. และสํานักงานสถิติจังหวัด
- กลุมเปาหมายในพื้นที่ ไดแก เจาหนาที่ทั้งสวนราชการ
และเอกชนที่เกี่ยวของ กลุมเกษตรกร และกลุมชุมชน
 วิธีการจัดเก็บขอมูล
- รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลขางตน หรือจาก
เอกสารรายงาน ผลงานจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน
จากโครงการ
- รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย
- กําหนดพิกัด GPS เพื่อมิใหเกิดการทุจริต
 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล - การตรวจ/วิเคราะหเอกสาร รายงานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดทําแบบสัมภาษณตามกลุมเปาหมาย เพื่อทราบ
ถึงปญหาและอุปสรรคระหวางการดําเนินโครงการ
 หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
 ระยะเวลาการประเมิน
ตั้งแตเริ่ม-สิ้นสุดโครงการ (ประเมินโครงการทุกป)
(4) กําหนดเกณฑการประเมิน
เปรียบเทียบผลตัวชี้วัดกับเปาหมาย
(5) กําหนดวิธีการประเมิน

วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติเพื่อหาคาของตัวชี้วัด

ขั้นตอนที่ 2 : การดําเนินการประเมิน
(1) เตรียมความพรอมของทีมประเมิน
(2) ประสานงานกับหนวยงานที่เปนแหลงขอมูล เพื่อรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
(3) จัดเก็บและรวบรวมขอมูล ตามแผนการที่กาํ หนด
(4) ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณ และความถูกตองของขอมูล
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ขั้นตอนที่ 3 : การวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน
สูตรการคํานวณ : อัตราการเพิ่มของพื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจ
[พื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจในปที่ t - พื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจในปที (t -1)] x 100
พื้นที่สวนปาไมเศรษฐกิจในปที (t -1)

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

เปนคาสมมุติขึ้น เพื่อใชประกอบ
ตัวอยางรายงานผลการประเมิน

ขั้นตอนที่ 4 : การรายงานผลการประเมิน
ชื่อโครงการ ผลผลิต

โครงการ
สงเสริม
ปลูกไม
เศรษฐกิจ

พื้นที่สวน
ปาไม
เศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
รอยละ 40

ตัวชี้วัด

หนวย
วัด

พื้นที่สวนปาไม รอยละ
เศรษฐกิจเพื่อ
การผลิตและใช
ประโยชนไม
จากสวนปา
เพิ่มขึ้นรอยละ
10 ตอป

เปา
ผลตัวชี้วัด
ขอมูล
หมาย
ปฐาน ป 1 ป 2 ป 3 ป 4
4 ป
40

-

10

12

13

14

หนวยงาน
หลักที่รับ
ผิดชอบ

การบรรลุ
เปาหมาย

ทสจ.

เขาใกล
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หลักการระวังไวลวงหนา
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
หลักการผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย
หลักการความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน
หลักการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ

5.2 การประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมและเขตควบคุมมลพิษ (หนา 105)
5.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (หนา 115)
5.4 เครื่องมือและวิธีการเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธ
และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ (หนา 131)
5.5 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หนา 155)

5.6 แนวทางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
และการกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หนา 171)
5.7 แหลงเงินงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (หนา 187)
5.8 แนวทางการใชมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หนา 223)
5.9 ภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (หนา 239)
5.10 ความรูอื่นๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หนา 243)






การจัดการอยางมีสวนรวม
การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม
การมีสวนรวมของประชาชน
การจัดการความรู
การผลิตทางการเกษตรทีถ่ กู ตองและเหมาะสม
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หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

5.1

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไดเสนอใหมีการนําหลักการจัดการ
(Principle) ที่สาํ คัญ 5 หลักการ มาใชเพื่อสรางสมดุลของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงทุกมิติอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน ทั้งมิติของความเปนธรรมในการเขาถึงและการ
ใชประโยชน มิติของประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชประโยชน และมิติของการรักษาระบบนิเวศและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
หลักการจัดการที่สําคัญ 5 หลักการ มีดังนี้
(1) หลักการระวังไวลวงกอน (Precautionary Principle)
(2) หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters-Pay Principle)
(3) หลักการผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary-Pay Principle)
(4) หลักการความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership Disclosure) และ
(5) หลักการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ (Public Disclosure)

หลักการระวังไวกอน (Precautionary Principle)
หลักการระวังไวกอ น เปนการจัดการเชิงรุกทีเ่ นนการปองกันผลกระทบลวงหนา ในกรณีทเี่ กรงวา
จะเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีไ่ มสามารถแกไขใหคนื ดีได โดยมี
การสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพืน้ ทีท่ มี่ รี ะบบนิเวศเปราะบาง
และสรางระบบภูมิคุมกันใหกับมนุษยในกรณีที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ขั้นตอนการนําหลักการระวังไวกอนมาใชในทางปฏิบัติ
1. การกําหนดกรอบแนวคิด (Establish the framework)
2. กําหนดภัยอุปสรรค ทางเลือก และผลกระทบ
(Define the threats, options and consequences)
3. ออกแบบมาตรการระวังไวกอนที่เหมาะสม
(Devise the appropriate precautionary measures)
4. การบังคับใชในทางปฏิบัติ (Implement effectively)
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การนําหลักการระวังไวกอนมาใชในทางปฏิบัติ มีรายละเอียดการดําเนินการในแตละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิด (Establish the framework)
(1.1) ผนวกหลักการระวังไวกอนไวในบทกฎหมาย ในโครงสรางทางสถาบัน และนโยบาย
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยหลักการระวังไวกอ น
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอ เมือ่ กฎหมายมีความชัดเจน มีหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ
และสถาบันที่มีภารกิจดานการวิจัยความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมและความไมแนนอนตางๆ
มีความพรอมของขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

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

(1.2) รวมหลักการระวังไวกอ นไวในหลักการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการปองกัน ความรับผิดชอบตอความเสียหายดาน
สิ่งแวดลอม ความเสมอภาคของคนในแตละรุน สิทธิของประชาชนในปจจัยพื้นฐาน ทั้งนี้
หลักการระวังไวกอนอาจขัดแยงหรือสนับสนุนหลักการอื่นๆ ดังนั้น จึงตองมีการประเมิน
และวิเคราะหความเหมาะสมในการดําเนินงาน
(1.3) เนื่องจากหลักการระวังไวกอนเปนหลักการในทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชน
ในการดําเนินงานจึงจําเปนตองมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในระเบียบ นโยบาย หรือ
มาตรการ วาใหมีการใชหลักการระวังไวกอนภายใตสถานการณที่มีความเสี่ยงและความ
ไมแนนอน
(1.4) ใหผมู สี ว นไดเสีย (stakeholders) และ ผูม สี ทิ ธิ (right-holders) มีสว นรวมในกระบวนการ
ประเมินผล การตัดสินใจและการปฏิบตั ิ โดยในทุกขัน้ ตอนตองมีความโปรงใส และควร
ใหความสําคัญกับทุกกลุมเทาเทียมกัน
กลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูไดรับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือภัย (เชน ผูไดรับ
ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ) ผูรับภาระในการแกไขปญหา
หรือการระวังไวกอน (เชน เจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของ) ประชาชนและชุมชนในพื้นที่
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(เชน ชุมชนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและตองพึ่งพา
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
พรอมทั้งทําการเปรียบเทียบผลประโยชนของแตละทางเลือก และการไมดาํ เนินการใดๆ
(2.3) ใหผูมีสวนเกี่ยวของรับผิดชอบในการเสนอขอมูลดานความเสี่ยงและความปลอดภัย
ของกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูกอใหเกิดผลกระทบ
ผูไดรับประโยชนจากกิจกรรม และผูที่เขาถึงขอมูลและทรัพยากร โดยมีแนวทางปฏิบัติ
คือ การชี้แจงถึงความปลอดภัยของกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาเหลานั้น
ตัวอยางเชน ผูประกอบการเหมืองแรมีแผนพัฒนาโครงการเหมืองแรในพื้นที่หนึ่ง ซึ่ง
ประโยชนของกิจการเหมืองแรสวนใหญจะตกอยูกับผูประกอบการ ในขณะที่ผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิตแรอาจกอใหเกิดปญหาของสังคม มีผลตอสุข
ภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ดังนั้น หลักการระวังไวกอน คือ กอน
เริ่มโครงการเหมืองแรผูประกอบจะตองแสดงหลักฐานหรือขอมูลที่บงชี้วา การ
พัฒนาทรัพยากรแรดังกลาว จะไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
ซึ่งในสวนนี้องคประกอบสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจ คือ ขอมูลเชิงวิชาการและการ
ประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบมาตรการระวังไวกอนที่เหมาะสม
(Devise the appropriate precautionary measures)
(3.1) ออกแบบมาตรการระวังไวกอ นทีเ่ หมาะสม และใหคาํ อธิบายถึงมาตรการระวังไวกอ น
อยางละเอียด พรอมทัง้ เปดเผยขอมูลความไมแนนอนและความเสีย่ งของมาตรการ
ดังกลาว เพราะการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ยังไมสามารถพิสูจนได จําเปนจะตองมีการ
อธิบายถึงความไมแนนอนและความเสี่ยงของมาตรการไวดวย
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ตัวอยางเชน ประเทศไทยตองการที่จะปองกันการรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งคาดวา
การรุกรานดังกลาวจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ ความเปนอยู และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ หากประเทศไทยเลือกที่จะใชเครื่องมือกีดกันทางการคาโดยมิไดมี
คําอธิบายใดๆ ก็จะทําใหเกิดความกังขาและถูกกลาวหาวาเปนประเทศที่ปกปองการคา
อยางไรก็ตาม ถาขอมูลเชิงวิชาการชี้วาประเทศไทยจําเปนตองใชมาตรการปกปองการคา
เพื่อปองกันการรุกรานของพันธุต า งถิน่ แตการทํานายการรุกรานของชนิดพันธุต า งถิน่ ยังไม
สามารถพิสจู นใหเห็นได ก็จะแสดงใหเห็นวาขอมูลเชิงวิชาการยังมีความไมแนนอน ดังนั้น
การเลือกใชมาตรการระวังไวกอนอยางโปรงใสโดยพิจารณาถึงปจจัยคุกคาม การเปดเผย
ถึงความไมแนนอนของขอมูลเชิงวิชาการ การเปดเผยถึงเหตุผลของการใชมาตรการระวัง
ไวกอนภายใตความไมแนนอน การเปดเผยขอมูลและเหตุผลดังกลาวจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยใหมีการทบทวนการตัดสินใจเมื่อมีขอมูลเชิงวิชาการที่นาเชื่อถือมากขึ้น
(3.2) เลือกมาตรการระวังไวกอนใหเหมาะสมกับสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปจจัยคุกคาม และคาใชจายที่เกิดขึ้น
(3.3) พิจารณาผลประโยชนและตนทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของมาตรการระวังไวกอน หาก
การตัดสินใจใดๆ มีผลกระทบทางลบตอกลุมคนผูมีรายไดนอย ก็จาํ เปนตองหาหนทาง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การบังคับใชในทางปฏิบัติ (Implement effectively)
องคประกอบสําคัญของการนํามาตรการระวังไวกอนไปใชในทางปฏิบัติ ไดแก
 การติดตามผลกระทบตามตัวชี้วัดที่กาํ หนดไว
 การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อลดความไมแนนอน
 การประเมินผลลัพธ สรุปบทเรียน และทบทวน เพื่อปรับปรุงมาตรการหรือการตัดสินใจ
 ความรวมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มาตรการ/วิธีการ ที่นํามาใชภายใตหลักการระวังไวกอน
 Bans and Phase-outs คือ การยกเลิกอยางเด็ดขาดและการคอยๆ ยกเลิกจนหมดไปใน
ที่สุด วิธีการในกลุมนี้คือการหามการผลิตหรือการใชสารที่เปนอันตรายมากๆ ตอสุขภาพ
ของประชาชน นับเปนการลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดจากการผลิตหรือการใชสาร
อันตรายเหลานั้น ตัวอยางเชน ประเทศไทยไดใชมาตรการยกเลิกการผลิตและการใชนา้ํ มัน
เบนซินที่มีตะกั่วเปนสวนผสมไดสาํ เร็จ ประเทศสวีเดนอยูระหวางการคอยๆ ยกเลิกการผลิต
และการใชสารแคดเมียมและสารปรอท เปนตน
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 Clean Production and Pollution Prevention การผลิตสินคาที่สะอาด นับเปนการลดปญหา
มลพิษในกระบวนการผลิต ณ แหลงกําเนิด วิธกี ารนีเ้ กีย่ วของกับเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ
ผลิตสินคา การพัฒนาระบบการผลิตสินคา เปนตน
 Alternatives Assessment เปนวิธีการประเมินทางเลือกตางๆ กอนการตัดสินใจ โดยทํา
การศึกษาถึงผลกระทบดานสิง่ แวดลอมพรอมเปดใหมกี ระบวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสีย
เชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic Environment Assessment :
SEA) การวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA)
เปนตน ทัง้ นี้ เพือ่ ยืนยันวาโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมใดๆ จะไมกอ ใหเกิดผลกระทบทีร่ นุ แรง
พรอมมีมาตรการปองกันและจัดการเมื่อเกิดปญหาขึ้น
 Health-based Occupational Exposure Limits การจํากัดระดับการไดรับสารพิษของสาขา
อาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งตอสุขภาพจากการไดรบั สารพิษ เพือ่ ปองกันผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพนั้นๆ โดยพิจารณาจากระดับสารพิษที่นอยที่สุดที่สงผลกระทบตอสุขภาพเปนเกณฑ
 Reverse Onus Chemical Listing เปนการผลักดันใหสารเคมีที่ยังไมมีขอมูลดานพิษถูก
จัดอยูในกลุมที่มีพิษในระดับสูง ซึ่งเปนไปตามหลักการระวังไวกอน เชน ประเทศเดนมารก
บังคับใหสารเคมีที่ยังไมมีฐานขอมูลดานพิษจัดอยูในกลุมสารเคมีที่อันตรายที่สุด ประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนดใหสารเคมีที่มีระดับการผลิตสูงและยังไมมีขอมูลดานพิษถูกจัดกลุมอยู
ในรายการสารอันตรายและตองจัดทํารายงานดวย (toxics-release inventory for emission
and waste reporting)
 Organic Agriculture การทําการเกษตรอินทรียก็เปนไปตามหลักการระวังไวกอน ถึงแมวา
ในปจจุบันนี้เรายังไมทราบถึงผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรที่แนชัด แตการทําเกษตร
อินทรียเปนการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งอาจจะมีผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ
 Ecosystem Management การจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ความสลับซับซอนมาก จากการศึกษาวิจยั ตางๆ ของนักวิทยาศาสตรในปจจุบนั ก็ยงั ไมมคี วาม
ชัดเจนและไมมีความแนนอน อาทิ เรายังไมสามารถประเมินความเสี่ยงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพหรือระบบนิเวศจากปรากฎการณตามธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษยได ดังนั้น
การใชหลักการระวังไวกอนโดยการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพกอนที่
จะมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
 Premarket or Pre-activity Testing Requirements การบังคับใหมีการทดสอบดานความ
ปลอดภัยและความมีประสิทธิผลของการบริโภคผลิตภัณฑใหมดานอาหารและยากอน
ออกสูตลาด รูปแบบการทดสอบความปลอดภัยนี้มีความเหมาะสมกับสารเคมีอุตสาหกรรม
รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ
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ตัวอยางการใชหลักการระวังไวกอน : กรณีการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ

การนําหลักการระวังไวกอนมาใชในกรณีการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
(1) ทําความเขาใจในปญหาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการดําเนินการใดๆ
โดยการตั้งคําถามดังตอไปนี้
 ปญหาคืออะไร
 ขอบเขตของความเปนไปไดของปญหาอยูในระดับไหน (เชน ระพื้นที่ ระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับโลก)
 ผลกระทบทัง้ หมดทีจ่ ะเกิดขึน้ มีอะไรบาง และจะสงผลกระทบตออะไร (เชน มีผลกระทบ
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 (แกไขปญหาไดงา ย แกไขปญหาไดยาก มีคา ใชจา ย
สูงในการแกไขปญหา แกไขปญหาไมได ไมมีขอมูล)

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :เกิดจากความบกพรองของการดําเนินงานโดยเจาหนาที่ภาครัฐในระดับทองถิ่น เปนปญหา
ระดับพื้นที่ ซึ่งเกิดการปนเปอนในแหลงน้าํ และอาจแพรขยายไปตามความยาวของลําน้าํ
ปญหาระยะสั้นหรือปญหาระยะยาวขึ้นอยูกับสิ่งที่ปนเปอนจากการฝงกลบขยะ เชน โลหะ
หนักเปนปญหาระยะยาว เปนตน การปนเปอนสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูโดย
รอบระบบฝงกลบมากกวาประชาชนในพื้นที่หางไกล
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(2) จําแนกและทําความเขาใจกับขอมูลที่ไดมีการศึกษาไวแลว และมีขอมูลอะไรบางที่ยังไมรู
และยังไมเขาใจ โดยใหตั้งคําถามดังตอไปนี้





เราสามารถทําการศึกษาในสิ่งที่เรายังไมรูไดหรือไม
สิ่งที่เรากําลังเผชิญอยูเปนสิ่งที่ไมมีขอมูลเชิงวิชาการ หรือเปนสิ่งที่เราเพิกเฉย
เรารูอะไรบางเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของสารตางๆ
การชี้แจงของผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐตอความปลอดภัยของกิจกรรม
ตางๆ นั่นหมายความวา ยังไมมีการพิสูจนถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :> เราไมทราบองคประกอบของขยะที่ถูกฝงกลบเพราะมาจากหลายแหลง
> เราไมทราบถึงปฏิกิริยาทางเคมีที่อาจเกิดขึ้นระหวางองคประกอบของขยะ
เหลานั้น
> เรามีขอมูลดานอุทกวิทยาของพื้นที่ แตยังไมทราบวาแหลงน้าํ กินน้าํ ใช
ไดรับการปนเปอนหรือไม และ
> เราก็ไมทราบวาผลกระทบจะเกิดขึ้นเมื่อไร

(3) กําหนดกรอบเปาหมายที่ตองการบรรลุเพื่อการกําหนดทางเลือกตอไป

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :ถาปญหามีความชัดเจน กําหนดกรอบเปาหมายที่จะบรรลุ
ถึงเวลาแลวที่คนในชุมชนจะรวมกันพิจารณาถึงรูปแบบการทิ้งขยะ
ที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาและประเมินทางเลือกตางๆ ตัวอยางทางเลือก เชน การศึกษาเพิ่มเติม การ
หยุดกิจกรรม การปองกัน การควบคุม การลดปญหา หรือการแกไขเยียวยา การพัฒนา
และประเมินทางเลือก มีสามขั้นตอน ดังนี้
หนึ่ง
สอง

ประชุมระดมสมองเพื่อหาทางเลือกที่เปนไปไดของการแกไขปญหา
ทําการประเมินความเปนไปไดในแตละทางเลือก ทั้งทางการเมือง ทางเทคนิค
และทางเศรษฐศาสตร โดยจะตองพิจารณาตนทุนผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (External cost) ดวย
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สาม

พิจารณาความเปนไปไดของผลกระทบที่ไมไดคาดการณของทางเลือก

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :ระบบการจัดการขยะมีทางเลือกหลายทางเลือก ควรทําการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึง
สิ่งที่ชะลางมาจากการฝงกลบขยะคืออะไร และจะมีผลตอระบบน้าํ ใตดินอยางไร
และถาตองปดหลุมขยะแลวชุมชนจะเลือกใชระบบการจัดการขยะแบบไหน เชน
เตาเผาขยะ หรือยังคงฝงกลบอยู แตทาํ การปองกันการชะลางจากขยะในสวนของ
หลุมขยะที่เกิดการปนเปอน เปนตน

(5) การพิจารณาขอมูลทั้งหมด เพื่อตัดสินใจวาจะทําอยางไร หยุดกิจกรรม เลือกทางเลือก หรือ
ปรับปรุงระบบเกาเพื่อลดผลกระทบ ขั้นตอนนี้สามารถทําโดยการแจกแจงขอมูล การศึกษา
ทางเลือก ผลกระทบ และความไมแนนอนของขอมูล ใหกับผูเกี่ยวของไดทราบและประชุม
ปรึกษา หารือ และเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :แผนการปฏิบัติ คือ ตองทําการศึกษาขอบเขตของผลกระทบโดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ การสอบถามความคิดเห็นของคนในทองถิ่นตอทางเลือกตางๆ เชน
จะปดหลุมขยะ หรือจะควบคุมการชะลางที่เกิดจากหลุมขยะ

(6) การติดตามผลของกิจกรรมตามวัตถุประสงค รวมทั้งผลที่ไมประสงค โดยผูประเมินผลควร
เปนหนวยงานอิสระ ซึ่งจะนําไปสูการใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกกิจกรรมเหลานั้นได

กรณีปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบขยะ :กรณีที่เลือกทําการปองกันการชะลางจากขยะในสวนของหลุมขยะที่เกิดการปนเปอน
ตองมีการติดตามเปนประจําอยางตอเนื่องวาการชะลางยังคงเกิดขึ้นหรือไม
พรอมทั้ง มีแผนรองรับถามีการปนเปอนเกิดขึ้นจะทําอยางไรตอไป
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หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter-Pays Principle)

ผูกอมลพิษเปนผูจายเปนหลักการที่ตองการใหผูกอมลพิษตองรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทํา คือ
จะตองรับผิดชอบในการกําจัด/บําบัดมลพิษในฐานะที่ทาํ ใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม โดยผูกอมลพิษอาจเปน
ผูผลิตหรือผูบริโภคก็ได และเพื่อทําใหทุกฝายตระหนักถึงตนทุนตอสิ่งแวดลอม กลาวคือ ราคาของสินคา
และบริการควรสะทอนตนทุนการผลิตทั้งหมด รวมทั้งตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม หรือตนทุนที่สะทอน
ความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติดวย
สําหรับเครื่องมือที่นํามาใชภายใตหลักการนี้ คือ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (Economic
instruments: EI) ซึ่งคุณลักษณะที่ดี คือ (1) สงสัญญาณราคาที่ถูกตองใหผูบริโภคและผูผลิต เพื่อทราบวา
ทรัพยากรนั้นมีคาจึงควรใชอยางทะนุถนอม มลพิษและของเสียมีตนทุนที่สังคมตองชําระ (2) ใหทางเลือก
แกผูผลิตและผูบริโภค (3) มีลักษณะคลองตัว คือ แปรผันไดตามสภาพของแตละพื้นที่ หมายถึง การปรับ
อัตราคาภาษีหรือคาธรรมเนียมใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ และ (4) ใหผลตอเนื่อง เชน ภาษีจะแปรผัน
ตามปริมาณของเสียที่ปลอยออกมา ยิ่งปลอยมากยิ่งจายมาก

ประโยชนที่จะไดรับ
การนําหลักการผูก อ มลพิษเปนผูจ า ยมาใช จะเปนการผลักดันใหผกู อ มลพิษหรือผูส รางความเสียหาย
นําเอาตนทุนการใชสิ่งแวดลอมเขามาอยูในบัญชีตนทุนของตน เพื่อใหผูผลิตและผูบริโภคไดมองเห็น
สัญญาณราคาที่ถูกตอง เพื่อตอบสนองตอการคุมครองสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

ตัวอยาง การใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
ตัวอยางที่ 1

ตัวอยางที่ 2

ตัวอยางที่ 3

คาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียชุมชน จัดเก็บจากผูปลอยน้าํ เสีย ในประเทศ
ไทยเริ่มมีการจัดเก็บในสองแหงเทานั้นโดยจัดเก็บตามปริมาณน้าํ ใชและอัตรา
คาธรรมเนียมต่าํ กวาตนทุนการจัดการ แมแตในเขตกรุงเทพมหานครก็ยังไมมี
การจัดเก็บแตอยางไร
คาธรรมเนียมการปลอยมลพิษทางน้าํ เกินมาตรฐานคุณภาพน้าํ ทีก่ าํ หนด ใช
กับแหลงกําเนิดมลพิษทางน้าํ เชน โรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ การกําหนดคาธรรมเนียม
ดังกลาว ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมมีทางเลือกระหวางการจายคาธรรมเนียม
การปลอยมลพิษ หรือการลงทุนสรางระบบบําบัดน้าํ เสียของตนเองแลวปลอย
น้าํ ที่ไมเปนมลพิษออกไปในสิ่งแวดลอม
สินคาฉลากเขียว เปนสินคาที่ไดรับการรับรองวาในกระบวนการผลิตไดมีระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานฉลากเขียว หรือสินคาประหยัดพลังงาน
ซึ่งหมายความวา การเลือกใชสินคาดังกลาว ซึ่งอาจมีราคาแพงกวาสินคา
ประเภทเดียวกันที่ไมมีฉลากเขียวเนื่องจากเปนการชวยกันลดปญหาสิ่งแวดลอม
เปนการรวมรับผิดชอบตนทุนดานสิง่ แวดลอมโดยผูป ลอยมลพิษเปนผูจ า ยนัน่ เอง
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หลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary-Pays Principle)
หลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย เปนแนวคิดที่ตรงกันขามกับผูกอมลภาวะเปนผูจาย โดย
ตองการใหผูไดรับประโยชนจากคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีรับผิดชอบคาใชจายที่ตองใชในการปกปอง รักษา
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประโยชนที่จะไดรับ
การใชหลักการผูไ ดรบั ประโยชนเปนผูจ า ย เพือ่ ผลักดันใหผไู ดรบั ประโยชนจากคุณภาพสิง่ แวดลอม
ที่ดีรับผิดชอบในคาใชจายที่ตองใชในการปกปอง รักษา คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตสถานการณที่ประเทศมีความเหลื่อมล้าํ ทางสังคมคอนขางสูง ประชากรสวนใหญ (ผูมีรายไดนอย)
จําเปนตองพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเพือ่ ความอยูร อด ซึง่ ไมมคี วามสามารถในการรับผิดชอบ
ตนทุนดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น แนวคิดนี้จึงผลักดันใหผูไดรับประโยชนจากคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นในที่นี้
คือกลุมประชากรที่มีรายไดสูงเปนผูรับผิดชอบตอตนทุนดานสิ่งแวดลอมนั่นเอง

ตัวอยาง การใชหลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย (กรณีสมมุติ)
ตัวอยางที่ 1

ประชาชนในเมืองหลวง หรือภาคอุตสาหกรรม จะไดรับผลประโยชนจากการ
คุม ครองทรัพยากรปาไมไวในรูปแบบของการเปนแหลงตนน้าํ แหลงทรัพยากรน้าํ
หรือเปนแหลงนันทนาการ ดังนัน้ ประชาชนในเมืองหลวง หรือ ภาคอุตสาหกรรม
จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบในค า ใช จ า ยที่ ต องใชเพื่อรักษาไวซึ่งทรัพยากรปาไมที่เปน
แหลงทํามาหากินของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียง

ตัวอยางที่ 2

ผูยากไรเปนผูสรางมลพิษ กรณีของการใชบริการรถเมลที่มีควันดํา ซึ่งตามหลัก
ผูกอมลพิษเปนผูจาย จะตองมีการปรับปรุงรถเมลและขึ้นราคารถเมล ซึ่งผูยาก
ไรจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายที่สูงขึ้นเพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งจะ
ทําให ทุ ก คนได ป ระโยชน จ ากการมี คุ ณภาพอากาศที่ดี แตตามหลักผูไดรับ
ประโยชนเปนผูจาย คือ กําหนดใหนาํ เงินภาษีรายไดมาอุดหนุนคาใชจายของรถ
เมลที่ปรับปรุงคุณภาพแลว นั่นหมายความวา ผูเสียภาษีเปนผูจายซึ่งจะได
ประโยชนจากสภาพแวดลอมที่ดีนั่นเอง
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ความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน (Public Private Partnership)
ความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน (Public Private Partnership) หมายถึง การที่ภาครัฐเปด
โอกาสใหภาคเอกชนเขารวมดําเนินการในโครงการและการบริการตางๆ รวมกับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งโดย
ปกติแลวโครงการและบริการเหลานั้นเปนหนาที่โดยตรงของหนวยงานภาครัฐ ประโยชนของความเปนหุน
สวนของรัฐ-เอกชน ภาครัฐจะไดประโยชนจากการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการบริการสาธารณะ โดยอาศัยขอไดเปรียบของภาคเอกชนในเรื่องของนวัตกรรมใหมๆ เทคโนโลยี
ทันสมัย ระบบการบริหารการเงิน และความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการ โดยที่ภาคเอกชนจะไดรับ
ประโยชนในหลายลักษณะขึ้นอยูกับขอตกลง เชน ในรูปของดอกเบี้ยที่ภาครัฐผอนชําระคืนจากการลงทุน
สิทธิประโยชนในการเก็บคาธรรมเนียม เปนตน โดยภาครัฐมีหนาที่สาํ คัญ คือ การเปนผูกาํ หนดนโยบาย
การกําหนดมาตรฐานการบริการ การอนุมัติและควบคุมโครงการ ทั้งนี้ สิ่งสําคัญของความเปนหุนสวน
ภาครัฐ-เอกชน เพื่อการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยปกปองสิทธิและประโยชน
ของสาธารณะ ดังนัน้ ความเปนหุน สวนภาครัฐ-เอกชนจึงเปนทางเลือกหนึง่ ของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใหบริการสาธารณะในทองถิ่น
การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามารวมเปนหุนสวนในโครงการและการบริการใดๆ หนวยงาน
ภาครัฐจะตองมีการดําเนินการในทุกขั้นตอนอยางโปรงใส และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูใชบริการ
ถึงแมวาโครงการและการบริการสวนใหญเปนการจัดหาและบริการโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบ
การขนสง (ถนน มอเตอรเวย อุโมงค) โรงพยาบาล โรงเรียน หองสมุด สวนสาธารณะ ที่อยูอาศัย สถานี
ดับเพลิง น้าํ ประปา ระบบการบําบัดน้าํ เสีย ระบบการเก็บขน รวบรวมและกําจัดของเสีย เปนตน แตการ
บริการบางประเภทที่ไมตองการเงินลงทุนสูงก็สามารถทําไดเชนกัน เชน การบํารุงรักษาถนน การจัดเก็บ
ระบบขอมูล เปนตน ที่ผานมาประเทศไทยมีการดําเนินการในลักษณะของการเปนหุนสวนภาครัฐ-ภาค
เอกชนหลายโครงการ ไดแก โครงการดอนเมืองโทลเวย และโครงการรถไฟฟา BTS

ตัวอยาง รูปแบบของความเปนหุนสวนของรัฐ-เอกชน
 Design, build, operate (DBO) รูปแบบนี้เปนสัญญาใหภาคเอกชนทําการออกแบบ กอสราง
และบํารุงรักษาการบริการสาธารณะ ภาครัฐเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการกอสรางและ
เปนเจาของระบบบริการนัน้ ๆ แตทาํ สัญญาใหภาคเอกชนเขามารับผิดชอบในระบบการจัดการ
ที่เหลือทั้งหมด โดยจัดทําสัญญาเปนชวงระยะเวลา รูปแบบนี้สามารถกระจายความเสี่ยงของ
การจัดการไดระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
 Design, build, finance (DBF) รูปแบบนี้เปนสัญญาใหภาคเอกชนทําการออกแบบ กอสราง
และใหเงินลงทุน แตจะไมครอบคลุมในเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆ
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 Design, build, operate, finance (DBOF) รูปแบบนี้เปนสัญญาใหภาคเอกชนทําการออกแบบ
กอสราง บํารุงรักษาการบริการสาธารณะ และใหเงินลงทุน โดยเงินลงทุนจะครอบคลุมคาใชจา ย
ที่ภาครัฐไมสามารถจายได บางทีอาจตองมีการหาแหลงรายไดเพิ่มเติม เมื่อหมดสัญญาแลว
ระบบการบริการสาธารณะดังกลาวจะถูกสงคืนแกภาครัฐ
 Concession contract มีลักษณะคลายกับ DBOF ยกเวนวา คาใชจายของภาคเอกชนจะไดมา
จากคาธรรมเนียมการใหบริการที่เก็บจากผูใชบริการ หรือ จากคาธรรมเนียมการใหบริการ
และเงินชวยเหลือของหนวยงานภาครัฐ

ประโยชนและความเสี่ยงของความเปนหุนสวนภาครัฐ-เอกชน
ประโยชน
 หนวยงานภาครัฐสามารถลดตนทุนของการกอสรางและการบํารุงรักษา (O&M) ของระบบ
การใหบริการสาธารณะ การทําสัญญาประเภทใหภาคเอกชนออกแบบและกอสราง (DesignBuild) จะชวยลดความเสี่ยงในเรื่องของตนทุนบานปลาย เชนเดียวกับการบริหารจัดการโดย
ภาคเอกชนอาจมีสวนชวยในการประหยัดคาใชจายไดเชนกัน เนื่องจากการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในการจัดการ
 ภาครัฐสามารถแบงปนความเสีย่ งกับภาคเอกชน ในดานตางๆ เชน คาใชจา ยสวนเกินคุณภาพ
การใหบริการ ความคุมทุน เปนตน
 เนื่องจากขอไดเปรียบของภาคเอกชนในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งจะชวยในการ
ลดตนทุน และเพิ่มคุณภาพการบริการได
 ถึงแมวาภาคเอกชนอาจตั้งอัตราคาบริการโดยพิจารณาจากตนทุนที่แทจริง แตภาคเอกชน
อาจมีความคิดสรางสรรคในการผลิตและขายบริการใหมๆ ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง
 ประสิทธิภาพในการทํางานอาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน เชน สัญญาที่มีความ
ยืดหยุนตอการทํางาน ระบบการอนุมัติเงินที่รวดเร็ว การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เปนตน
 ทําใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่
ความเสี่ยง
 อาจกอใหเกิดการสูญเสียอํานาจของหนวยงานภาครัฐในการควบคุมการใหบริการ การ
กําหนดราคา และคุณภาพการใหบริการ ทั้งนี้ ภาครัฐจะตองกําหนดมาตรฐานคุณภาพของ
บริการเพื่อปกปองสิทธิและประโยชนของสาธารณะ
 การเพิ่มขึ้นของอัตราคาบริการ โดยปกติการกําหนดราคาของการบริการใดๆ ที่ดาํ เนินโดย
ภาครัฐมักจะไมครอบคลุมตนทุนที่แทจริง เชน ไมรวมคาเสื่อมทุน คาการบริหารจัดการ
เปนตน ซึ่งการเปนหุนสวนจะทําใหมีการกําหนดราคาจากตนทุนที่แทจริง ดังนั้น อาจทําให
อัตราคาบริการตางๆ มีราคาสูงขึ้น

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

99
5.1 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

 ความเปนหุนสวนภาครัฐ-เอกชน ยังเปนเรื่องที่ใหม หนวยงานภาครัฐในระดับทองถิ่นควรทํา
ความเขาใจกับรูปแบบ การจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเมืองของตนเอง
 การใหภาคเอกชนเขามารวมในการบริหารงาน อาจไมไดรับการยอมรับจากประชาชน
 ภาคเอกชนที่เขามารวมอาจไมสามารถใหบริการไดตามที่ทาํ สัญญาไว ดังนั้น ควรมีการ
กําหนดมาตรการรองรับปญหาดังกลาวไวดวย
 การแขงขันระหวางภาคเอกชนดวยกันจะกอใหเกิดประโยชนในหลายรูปแบบ เชน ตนทุนต่าํ สุด
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีนวัตกรรมใหมๆ ดังนั้น ถามีภาคเอกชนจํานวนนอยเขาแขงขันการ
เปนหุนสวนรวมกับภาครัฐ จะทําใหภาครัฐไดประโยชนนอยไปดวย
 ลักษณะของสัญญาที่ไมสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนอาจมีผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการบริการได
 กระบวนการคัดเลือกภาคเอกชนอาจมีความเอนเอียงได ดังนัน้ จําเปนตองมีนโยบายทีโ่ ปรงใส
ในการกระบวนการคัดเลือก เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
 ประเด็นการจางงานอาจเปนปญหาได โดยเฉพาะจากสหภาพแรงงานและเจาหนาทีข่ ององคกร
ทองถิ่น

การเปดเผยขอมูลขาวสารสูสาธารณะ (Public Disclosure)
ระบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยในปจจุบัน นอกจากจะใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการภารกิจตางๆ แลว การเปดเผย
ขอมูลขาวสารสูสาธารณะ (ประชาชน) ก็ถือเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานภาครัฐจะตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในการดําเนินงาน และนําไปสูการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 ไดมีการรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรูขาวสารของทางราชการ นอกจากนี้
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยังไดมีการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลไว ดังนี้
 สวนราชการมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการใหทราบโดยทั่วไป การ
กําหนดใหเปนความลับจะกระทําไดเฉพาะมีเหตุตามที่กาํ หนดไว เพื่อความมั่นคงหรือรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือคุมครองสิทธิของประชาชน (มาตรา 43)
 สวนราชการตองเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับงบประมาณรายจาย รายการจัดซือ้ และจัดจางสัญญาใดๆ
ที่มีการดําเนินการ โดยหามทําสัญญาใดที่มีขอความหามมิใหเปดเผยขอความหรือขอตกลงใน
สัญญา เวนแตเปนขอมูลที่ไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย (มาตรา 44)
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ประโยชนจากการเปดเผยขอมูลขาวสารสูสาธารณะ
 ประชาชนสามารถนําขอมูลขาวสารมาใชในการพัฒนาความคิด เพื่อใชในการรวมกําหนด
แผนและนโยบายในการพัฒนาประเทศ
 ประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินการของภาครัฐ และลดปญหาการทุจริตได
 แสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศในการรับรูขอมูลขาวสาร

ขั้นตอนการใหบริการขาวสารแกประชาชน
ประชาชนยื่นคําขอขอมูลจากสวนราชการ

เจาหนาที่สวนราชการรับคําขอจากประชาชน
พิจารณาวามีขอมูลดังกลาวหรือไม และหากมีขอมูล
ขอมูลดังกลาว นโยบายของสวนราชการกําหนดใหบริการไดหรือไมได

ไมมีขอมูล
ใหแนะนําประชาชนจัดสงคําขอไปยังสวน
ราชการที่ดูแลรับผิดชอบขอมูลดังกลาว

มีขอมูล
เจาหนาที่รัฐใหบริการขอมูล
ที่ประชาชนรองขอไดทันที

หัวหนาสวนราชการที่ดูแลขอมูล
พิจารณาวาขอมูลดังกลาวเปดเผยไดหรือไมได

ขอมูลเปดเผยได
เจาหนาที่รัฐใหบริการขอมูล
ที่ประชาชนรองขอ

ขอมูลเปดเผยไมได
สวนราชการยืนยันวาขอมูลดังกลาว
ไมสามารถเปดเผยได

แนะนําประชาชนวามีสิทธิอุทธรณคาํ สั่ง และสามารถสงคําวินิจฉัย
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของสวนราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 10300
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ขั้นตอนการเปดเผยขอมูลขาวสารสูสาธารณะ
(1) ประชาชนยื่นคํารองขอขอมูลขาวสารไปยังศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการตางๆ
โดยประชาชนสามารถขอใบคําขอไดที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยราชการนั้น
(2) เมือ่ รับคําขอจากประชาชนแลว ในกรณีทมี่ ขี อ มูลอยูแ ลวและเปนขอมูลทีส่ ามารถใหบริการได
เจาหนาที่ที่รับคําขอจะใหบริการขอมูลขาวสารในทันที
(3) ในกรณีที่ศูนยขอมูลขาวสารไมมีขอมูลที่ประชาชนรองขอ เจาหนาที่จะพิจารณาวาเปนเรื่อง
ของหนวยงานใด และแนะนําใหประชาชนทราบเพือ่ จะไดจดั สงคําขอไปยังหนวยงานดังกลาว
เพื่อใหหัวหนาหนวยงานผูมีหนาที่รับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูลไดหรือไม
(4) กรณีที่สวนราชการยืนยันวาขอมูลไมสามารถเปดเผยได ควรแนะนําประชาชนผูขอวามีสิทธิ์
ยื่นคํารองขอใหทบทวนตอสวนราชการไดอีกครั้ง
(5) กรณีหวั หนาสวนราชการวินจิ ฉัยยืนตามคําสัง่ เดิมวาไมสามารถเปดเผยได ผูข อมีสทิ ธิอ์ ทุ ธรณ
คําสั่ง และสามารถสงคําวินิจฉัยไปยังสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ได

ขอมูลขาวสารที่หนวยงานราชการตองจัดเตรียมใหประชาชนโดยไมตองมีคํารองขอ
(1) ผลการพิจารณาที่มีผลตอเอกชนโดยตรง
(2) นโยบาย และการตีความการใชกฎหมายที่มีผลตอเอกชน
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณของปที่กาํ ลังดําเนินการ
(4) คูมือหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
(5) สิ่งพิมพ ที่มีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
(6) สัญญาในการดําเนินงานตางๆ ของรัฐ
(7) มติของคณะรัฐมนตรี
โดยมติคณะรัฐมนตรี
(8) ขอมูลขาวสารอื่นๆ

คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แตงตั้ง

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

102
5.1 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554

ขอมูลขาวสารที่ยกเวนการเปดเผย
(1) ขอมูลขาวสารของสวนราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
(2) ขอมูลขาวสารของสวนราชการที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ สวนราชการอาจมี
คําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยจะคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
 การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
 การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จได
ตามวัตถุประสงค
 ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
แตไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นาํ มาใหใน
การทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
 การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้าํ สิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร
 ขอมูลขาวสารของสวนราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่
มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
 กรณีอื่นๆ ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะ
กําหนดเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งก็ได แตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะ
เปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถอื วาการมีคาํ สัง่ เปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการเปนดุลพินิจ แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
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พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม คืออะไร
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมเปนพื้นที่อนุรักษสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 42 ถึง มาตรา 45 โดยมีวตั ถุประสงคหลัก
เพื่อการปองกัน สงวน บํารุงรักษา และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูไดอยางสมดุล
รวมถึงการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ โดยคงความสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวสาํ หรับคนรุนหลัง

ขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
การประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

การมีสวนรวมของประชาชน

ความตองการของทองถิ่น

นโยบายของรัฐ

กําหนดพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

มาตรา 43
มาตรา 45

กําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม

มาตรา 44

ดําเนินขั้นตอนตามกฎหมาย
ในการประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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การประกาศเขตพืน้ ทีค่ มุ ครองสิง่ แวดลอมโดยการมีสว นรวมของทองถิน่ และประชาชน
ในการกําหนดและประกาศใหพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม เปนเรื่องที่เกี่ยว
ของกับทุกคนและทุกองคกรในพื้นที่ ไมวาจะเปนประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานระดับ
อําเภอ และหนวยงานระดับจังหวัด โดยทุกฝายจะตองเขามามีบทบาทในการรวมคิด รวมตัดสินใจ วาจะ
ประกาศใหพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมหรือไม และรวมกันกําหนด
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อใชในการกํากับ ดูแล รักษา และคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่
นั้นหลังจากไดรับการประกาศเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังตองรวมกันกํากับดูแล และ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่ไดรวมกันกําหนดขึ้นดวย
การกําหนดและประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและประชาชน
มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมกันตรวจสอบสภาพความสําคัญของพื้นที่ที่มีตอระบบ
นิเวศและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกลาว รวมถึง สถานการณปญหาดาน
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบทางดานลบตอวิถีชีวิตของชุมชน
ในทองถิ่น และพิจารณาวาพื้นที่ดังกลาวมีลักษณะเปนพื้นที่ที่สามารถกําหนดให
เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมลอมตามประกาศกระทรวงไดหรือไม

การกําหนดพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
พื้นที่ที่สามารถกําหนดใหเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมได คือ
(1) พื้นที่สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมที่มีความสําคัญ ดังนี้
 พื้นที่ที่มีลักษณะเปนแหลงตนน้าํ ลําธาร
 พืน้ ที่ที่มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป
 พื้นที่ที่มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับ
ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยไดโดยงาย
 พื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ
และพื้นที่นั้นยังมิไดถูกประกาศกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ
(2) พื้นที่ที่ไดรับการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ
เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษ แตปรากฎวา
มีสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมรุนแรงเขาขั้นวิกฤต ซึ่งจําเปนจะตองไดรับ
การแกไขโดยทันที และสวนราชการที่เกี่ยวของไมมีอาํ นาจตามกฎหมายหรือ
ไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได
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ขั้นตอนที่ 2

รวบรวมขอมูลความสําคัญของพื้นที่ในทุกดาน โดยครอบคลุมถึงเหตุผลความ
สําคัญของพื้นที่ ขอบเขตของพื้นที่ สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา กิจกรรม
หรือความรวมมือของประชาชน
องคกรชุมชนที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ รวมทั้ง ยกรางมาตรการและแนวทางการดูแลปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

การกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในการประกาศเขตพืน้ ทีค่ มุ ครองสิง่ แวดลอม จะตองมีการกําหนดมาตรการคุม ครอง
สิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ ระบบนิเวศตามธรรมชาติของพืน้ ที่ รวมทัง้
วิถชี วี ติ ของประชาชนในทองถิน่ นัน้ ๆ มาตรการคุม ครองสิง่ แวดลอมทีส่ ามารถนํามา
กําหนดในเขตพืน้ ทีค่ มุ ครองสิง่ แวดลอม จะตองเปนไปตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 44
แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้
(1) กําหนดการใชประโยชนในทีด่ นิ เพือ่ รักษาสภาพธรรมชาติ หรือมิใหกระทบ
กระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติ หรือคุณคาของสิง่ แวดลอมศิลปกรรม
(2) หามการกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ทีอ่ าจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศนของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ
หรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
(3) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่จะทําการกอสรางหรือดําเนินการในพื้นที่นั้น ให
มีหนาที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(4) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้น รวมทั้ง การกําหนดขอบเขต
หนาที่และความรับผิดชอบสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการ
รวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษา
สภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติ หรือคุณคาของสิง่ แวดลอม
ศิลปกรรมในพื้นที่นั้น
(5) กําหนดมาตรการคุมครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพ
ของพื้นที่นั้น
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ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8

นํารายละเอียดของขอมูลที่รวบรวมไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 นําเสนอตอสํานัก
งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะที่เปนฝาย
เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดานสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เพื่อใหความเห็นในเบื้องตน
ถาขอมูลทีน่ าํ เสนอมีความสมบูรณ ครบถวน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ก็จะนําเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดาน
สิง่ แวดลอมในเขตพืน้ ทีค่ มุ ครองสิง่ แวดลอม และคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการในการประกาศพื้นที่นั้นใหเปนพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม แตหากขอมูลที่นาํ เสนอขางตนยังไมสมบูรณ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็จะจัดสงเจาหนาที่รวม
สํารวจพื้นที่กับทองถิ่นอีกครั้ง
เมือ่ คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติเห็นดวยในหลักการ เจาหนาทีส่ าํ นักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะประสานกับทองถิ่นเพื่อ
รวมกันกําหนดรายละเอียดขอบเขตของพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
พรอมทั้ง ยกรางเปนกฎกระทรวงในกรณีที่พื้นที่นั้นยังไมไดประกาศเปนเขต
อนุรักษใดๆ แตถาพื้นที่นั้นไดประกาศเปนเขตอนุรักษตามกฎหมายอื่นแลว
จะยกรางเปนประกาศกระทรวง
จัดใหมกี ารประชุมเพือ่ รับฟงความคิดเห็นจากภาคีตา งๆ ในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมที่รวมกันกําหนดขึ้นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และ
สอดคลองกับสภาพและเงือ่ นไขของทองถิน่ หรือไม
เมือ่ รางกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงทีก่ าํ หนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม ครอง
สิ่งแวดลอมไดรับความเห็นชอบจากประชาชนและภาคีสวนใหญแลว สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะประมวลเรื่อง ซึ่งประกอบไปดวย สภาพ
ทั่วไปของพื้นที่ ลักษณะอันเปนเอกลักษณของพื้นที่ สภาพปญหา มาตรการที่
จะดําเนินการเพื่อแกไขปญหาหรือมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม นําเสนอตอ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาการจั ด การด า นสิ่งแวดลอมในเขตพื้น ที่คุมครอง
สิ่งแวดลอม คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ
เพือ่ ขอความเห็นชอบประกาศใหพนื้ ทีน่ นั้ เปนเขตพืน้ ทีค่ มุ ครองสิง่ แวดลอมตอไป
หลังจากทีค่ ณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในหลักการแลว จะสงใหสาํ นักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพือ่ ความถูกตองในการบังคับใชเปนกฎหมาย
เมือ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเรียบรอยแลว จักไดนาํ เสนอ
คณะรัฐมนตรี และสงใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงทรัยพากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ดําเนินการลงนามในกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงแลวแตกรณี และประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป
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การดําเนินงานในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ภายหลังจากที่ไดรับการประกาศเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมแลว เพื่อใหการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ดังกลาวบังเกิดผลอยางจริงจัง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน ผูประกอบการ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในพื้นที่จ ะตองมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการ
คุม ครองสิง่ แวดลอม มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด รวมทัง้
ใหมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมใหสูงกวามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่กาํ หนดในพื้นที่โดยทั่วไป

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 กําหนดให คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอาํ นาจกําหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมใหสูงกวา
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กาํ หนดสําหรับพื้นที่โดยทั่วไป

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ตามมาตรา 37 และ มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดให ผูวาราชการจังหวัดในทองที่เขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม มีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

บทกําหนดโทษสําหรับพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ไดแก
มาตรา 99 ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเขาไปกระทําดวย
ประการใดๆ อันเปนการทําลายทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก
การอนุรักษ หรือกอใหเกิดมลพิษอันมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ที่กาํ หนดตามมาตรา 43 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 100 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 44 หรือ
ตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่ไดรับการประกาศในปจจุบัน
ตัง้ แตป พ.ศ. 2535 ไดมกี ารออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง กําหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ไปแลว 6 พื้นที่ คือ
(1) เมืองพัทยา เกาะสาก เกาะลาน เกาะครก และนานน้าํ ชายฝง
(ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546)
(2) จังหวัดภูเก็ต และเกาะอื่นๆ รวมทั้ง นานน้าํ โดยรอบ
(ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546)
(3) จังหวัดกระบี่ เฉพาะหมูเกาะพีพีและนานน้าํ โดยรอบ รวมทั้ง พื้นที่บางสวนของอําเภอเมือง
(ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546)
(4) ปาดูนลําพัน จังหวัดมหาสารคาม (ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2539)
(5) บริเวณชายฝงทะเลและชายหาด ตั้งแตอาํ เภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
(ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547)
(6) พื้นที่ที่ไดรับธรณีพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกอบดวย
พื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ระนอง และจังหวัดสตูล (ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549)

พื้นที่ที่อยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอม
เพื่อประกาศเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไดมีการดําเนินการ
เพื่อเตรียมความพรอมในการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมในอีกหลายพื้นที่ ดังนี้
(1) อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอเกาะลันตา อําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่
(2) อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอตะกั่วทุง อําเภอเมืองพังงา
อําเภอทับปุด อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
(3) อําเภอแมอาย อําเภอแมฝาง อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
(4) เกาะสมุย เกาะแตน เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
(5) ชายฝงทะเลจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร
(6) บริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร
(7) พื้นที่ชายฝงทะเลภาคกลางและภาคตะวันออก พื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบดวย
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
(8) บึงละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
 การไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
 มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณที่ประชาชนในชุมชนหรือในพื้นที่
สามารถใชประโยชนรวมกันไดตลอดไป
 ประชาชนในทองถิ่นมีความเสมอภาคและไดรับความเปนธรรม
ในการมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนอยางยั่งยืน

เขตควบคุมมลพิษ คืออะไร
เขตควบคุมมลพิษเปนพื้นที่ที่กาํ หนดขึ้นตามมาตรา 59 ถึง มาตรา 63 ภายใตพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่กาํ หนดไววา ในกรณีที่ปรากฎวาทองที่ใดมี
ปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจกอ
ใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอาํ นาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหทอ งทีน่ นั้ เปนเขตควบคุมมลพิษ เพือ่ ดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได
สําหรับทองที่ที่ไดประกาศและกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษ เจาพนักงานทองถิ่นในทองที่จะ
ตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนัน้ และนําแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ดังกลาว เสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดตอไป

การกําหนดและประกาศเขตควบคุมมลพิษ
ในการกําหนดใหพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พิจารณาจากพื้นที่ที่มีปญหามลพิษรายแรงถึงขนาดเปนอันตราย
ตอสุขภาพและอนามัยของประชาชน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย
กรมควบคุมมลพิษทําหนาที่ในการสํารวจปริมาณมลพิษในพื้นที่ที่มีปญหา และเสนอตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อกําหนดและประกาศใหพื้นที่นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษ
พื้นที่ที่ไดรับการประกาศใหเปนเขตควบคุมมลพิษ มีดังนี้
(1) ทองที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกาศวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2535
(2) ทองที่เขตจังหวัดภูเก็ต ประกาศวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2535
(3) ทองที่เขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประกาศวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535
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(4) ทองที่เขตอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประกาศวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535
(5) ทองที่เขตหมูเกาะพีพี ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่ 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) ทองที่เขตอําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี
และ เขตอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2539
(9) ทองที่เขตตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ประกาศวันที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2547
ในปจจุบันกรมควบคุมมลพิษยังไดมีการเตรียมการเสนอพื้นที่เพื่อประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ
เพิ่มอีก 1 แหง คือ ทองที่เขตตําบลมาบตะพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
การดําเนินการสําหรับทองที่ที่ถูกกําหนดและประกาศใหเปนเขตควบคุมมลพิษนั้น หนวยงาน
ทองถิ่นในทองที่ดังกลาวจะมีหนาที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ โดยมีกรม
ควบคุมมลพิษเปนหนวยงานสนับสนุนในดานวิชาการ ซึ่งแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษ มีดังนี้
(1) ทําการสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีอยูในเขตควบคุมมลพิษนั้น
(2) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษที่ไดทาํ การ
สํารวจและเก็บขอมูลไว
(3) ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทัง้ ขอบเขตความรุนแรงของสภาพ
ปญหา และผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจําเปน
สําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น

การกําหนดมาตรการในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในแตละพื้นที่
จะแตกตางกันไป ตามความเหมาะสมและสภาพปญหาในพื้นที่ โดยหนวยงาน
สวนทองถิ่นจะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษ และอาจมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับมาตรการตางๆ ที่กาํ หนดขึ้น ในขณะที่งบประมาณจะมีการจัดสรร
จากงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนสิ่งแวดลอม
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ
(Strategic Environment Assessment : SEA)

SEA คืออะไร?
SEA เปนเครื่องมือที่ใชประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของนโยบาย (policy) แผน (plan) หรือ
แผนงาน (program) มีลักษณะเปนกระบวนการที่รอบดาน (comprehensive) โดยมีการพิจารณา
ทางเลือกตางๆ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูมีอาํ นาจในการตัดสินใจ และสามารถตรวจสอบไดจาก
สาธารณะ

หลักการสําคัญของ SEA
 เปนกระบวนการสําหรับการประเมินและการคาดการณผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินนโยบาย แผน หรือแผนงาน เพื่อนําไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 เปนกระบวนการที่ดาํ เนินไปคูขนานกับกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธในระดับของนโยบาย
แผนหรือแผนงาน โดยเนนการรวบรวมขอมูลและการสงผานขอมูลดังกลาวไปใหกับผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ โดยการจัดทําเปนรายงาน และ/หรือ การหารือเชิงสาธารณะ
 เปนวิธกี ารทีม่ คี วามยืดหยุน สูง เพราะมีการประเมินกอนทีจ่ ะมีการตัดสินใจในระดับนโยบาย แผน
หรือแผนงาน มีขอเสนอทางเลือกที่หลากหลาย และมีการคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในแตละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่เปนไปได เกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม และมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
 เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่อาจเกิดจากนโยบาย การวางแผนการพัฒนา กระบวนการตัดสินใจ และ/หรือ การนํา
ไปสูการปฏิบัติในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร
 เปดใหสาธารณชนทุกกลุมที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนอยางเหมาะสม โดยการ
มีสวนรวมของสาธารณชนอาจทําไดหลายวิธีการ เชน การไดรับขอมูลขาวสาร การปรึกษา
สาธารณะ การรวมใหขอคิดเห็นในขั้นตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษา และ การพิจารณา
ทางเลือก
 มีการกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการตามแนวนโยบาย แผน หรือแผนงานที่ตัดสินใจ
ภายใตกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการ
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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

องคประกอบสําคัญเชิงโครงสรางที่ควรจะมีในกระบวนการ SEA ไดแก
(1) การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นสิง่ แวดลอมในเชิงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ใชวธิ กี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(2) การสรางกลไกเพื่อการรวบรวมมุมมองที่แตกตางกันในระหวางที่ดาํ เนินการรางนโยบายและ
ในขัน้ ตอนของการปฏิบตั จิ ริง โดยเฉพาะอยางยิง่ จากกลุม ทีม่ แี นวโนมไดรบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ
(3) การสรางกลไกทีจ่ ะรับประกันใหมกี ารตรวจสอบทางสังคม และ
(4) การสรางกลไกที่จะกอใหเกิดการเรียนรูทางสังคม

ความสัมพันธระหวาง SEA กับกระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย
SEA เปนกระบวนการที่ดาํ เนินไปคูขนานกับกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธในระดับของนโยบาย
แผนหรือแผนงาน การจัดรูปแบบความสัมพันธระหวางกระบวนการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจทาง
นโยบายเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญมาก เพราะกระบวนการ SEA จะสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย
ใหมคี ณ
ุ ภาพมากขึ้น ซึ่งรูปแบบความสัมพันธจะหมายรวมตั้งแต การกําหนดประเด็นและวาระ การ
กําหนดปญหาและขอบเขต การสื่อสารสาธารณะ การเขารวมของผูที่เกี่ยวของ และความรับผิดชอบรวมกัน
ของทั้งสองกระบวนการ สําหรับรูปแบบความสัมพันธระหวางกระบวนการ SEA กับ กระบวนการตัดสินใจ
แบงออกเปน 4 รูปแบบหลัก ดังนี้
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รูปแบบความสัมพันธระหวาง SEA กับกระบวนการตัดสินใจ

รูปแบบที่ 1
EIA มาตรฐาน (Standard EIA-based Model)

กระบวนการตัดสินใจ

กระบวนการ SEA

รูปแบบที่ 2
SEA มาตรฐานแบบคูขนานกับกระบวนการตัดสินใจ
(Standard SEA Parallel Model)
กระบวนการตัดสินใจ

กระบวนการ SEA

รายงาน SEA

รูปแบบที่ 4
กระบวนการตัดสินใจเปนศูนยกลาง
(Decision-Centered Model)

รูปแบบที่ 3
แบบบูรณาการ (Fully Integrated Model)

กระบวนการตัดสินใจ

กระบวนการ SEA

กระบวนการตัดสินใจ

ที่มา: Partadario 2003 อางใน วิพุธ พูลเจริญ และคณะ 2549.

กระบวนการ SEA
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รูปแบบที่ 1

ทําแบบ EIA มาตรฐาน (Standard EIA based Mode)

รูปแบบนีไ้ ดแนวคิดมาจากการทํา EIA ทัว่ ไป ซึง่ กระบวนการ SEA จะแยกจากกระบวนการตัดสินใจ
โดยจะมีการเชือ่ มโยงสูก ระบวนการตัดสินใจก็ตอ เมือ่ มีการทํา SEA เสร็จเรียบรอยแลว กลาวคือมีการ
พิจารณาทางเลือกเชิงนโยบายทีเ่ ห็นวาเหมาะสมแลวจึงคอยจัดสงรายงาน SEA ใหผมู อี าํ นาจหรือผูท เี่ กีย่ วของ
ในกระบวนการตัดสินใจ
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในทางปฏิบตั ขิ องรูปแบบนีค้ อื รายงาน SEA ไมไดถกู นํามาใชประกอบการตัดสินใจ
เพราะผูต ดั สินใจไดตดั สินใจทางนโยบายไปลวงหนาแลวกอนทีจ่ ะไดรบั รายงาน SEA นอกจากนี้ การสือ่ สาร
โดยการสงรายงาน SEA เพียงอยางเดียว มักไมมนี า้ํ หนักพอทีจ่ ะทําใหผตู ดั สินใจและผูท เี่ กีย่ วของเห็นพองกับ
ผลการศึกษาของ SEA
รูปแบบที่ 2

SEA มาตรฐานแบบคูขนานกับกระบวนการตัดสินใจ
(Standard SEA Parallel Model)

รูปแบบนีม้ แี นวคิดเชนเดียวกันกับรูปแบบที่ 1 แตเนนใหมคี วามสัมพันธระหวางกระบวนการ SEA
และกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายใหมากขึน้ โดยขัน้ ตอนความสัมพันธจะถูกกําหนดขึน้ จากมุมมอง
ของกระบวนการ SEA เปนหลัก รูปแบบนีถ้ ูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชกับกระบวนการนโยบายในทุกสาขา ปญหา
สําคัญของรูปแบบนีค้ อื ในความเปนจริงกระบวนการนโยบายในแตละสาขา แตละระดับ และแตละสถานการณ
มักมีความแตกตางกันอยางมาก
รูปแบบที่ 3

แบบบูรณาการ (Fully Integrated Model)

กระบวนการ SEA และกระบวนการตัดสินใจรวมกันเปนหนึ่งเดียว แบบไมสามารถแยกไดวา สวน
ใดเปนการทํา SEA หรือกระบวนการตัดสินใจ ซึง่ จะสงผลดีตอ การสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ แตก็อาจ
เกิดปญหาในเรื่องความโปรงใสและการมีสวนรวม เพราะผูตัดสินใจอาจใช SEA เปนเครื่องมือที่จะเสริม
ความชอบธรรมในทางเลือกเชิงนโยบายที่ตนเองตัดสินใจแลว
รูปแบบที่ 4

ใชกระบวนการตัดสินใจเปนศูนยกลาง (Decision-Centered Model)

รูปแบบนีม้ กี ารแยกระหวางกระบวนการ SEA และกระบวนการตัดสินใจอยางชัดเจน โดยกระบวนการ
ทั้งสองจะถูกออกแบบใหมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และมีกระบวนการตัดสินใจเปนศูนยกลางในการ
ออกแบบกระบวนการ SEA กลาวคือ จะใชการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเปนตัวบอกจุดวิกฤตสําหรับ
การตัดสินใจวาจะอยูใ นขัน้ ใดบาง จําเปนตองใชขอ มูลแบบใดบางเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ และตองสื่อสาร
กับผูป ฏิบตั กิ ารนโยบายอยางไรในกระบวนการตัดสินใจแตละครัง้ ดังนัน้ การทํา SEA ในรูปแบบนีจ้ งึ จําเปน
ตองมีการติดตามกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายอยางใกลชิด เพื่อหาโอกาสและชองทางนโยบาย และมี
การสื่อสารกลับไปกลับมาระหวางทั้งสองกระบวนการ
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ความแตกตางระหวาง SEA กับ EIA
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เชิงกลยุทธ (Strategic
Environmental Assessment: SEA)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact
Assessment: EIA)

1. ระดับการตัดสินใจ

ระดับนโยบาย แผน หรือแผนงาน

ระดับโครงการ

2. จุดเนนในการประเมิน

ตัดสินใจเลือกตามกระบวนการ
วิเคราะหทางเลือก

การตัดสินใจในระดับโครงการ
ตามสิง่ ทีไ่ ดเลือกไวแลวอยางเหมาะสม

3.ประเด็นในการประเมิน

ความยั่งยืนในบริบทที่กวาง
และความขัดแยงระหวาง
วัตถุประสงคตางๆ

ประเมินผลกระทบของโครงการทาง
ตรง (direct impact) และ ผลกระทบ
ทางออม (indirect impact) ในพื้นที่
หรือประชากรที่จาํ เพาะเจาะจง

4. ขอบเขตและขอมูลที่ใชในการประเมิน

เนื้อหาและพื้นที่ดาํ เนินการมีขนาด
ใหญ การประเมินจึงตองใชเทคนิคที่
สามารถมองภาพรวมของพื้นที่ไดโดย
งาย เชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) การซอนทับชั้นขอมูล (overlay
mapping) เปนตน เนนใชขอ มูลทุตยิ ภูมิ
(secondary data) หรือ ขอมูลของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เนื้อหาและพื้นที่ดาํ เนินการมีความ
ชัดเจน เนนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ
(primary data) เพื่อนํามาใชในการ
ประเมิน

5. ระยะเวลาในการประเมิน

ยาวถึงปานกลาง

ปานกลางถึงสั้น

6.ความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ

มีการประสานและสนับสนุนกระบวน
การตัดสินใจ

ผูประเมินจัดทํารายงานใหผูมีอาํ นาจ
ตัดสินใจพิจารณา

7. การมีสวนรวม

เปดโอกาสใหสาธารณชนเขามีสวน
รวมในระดับที่สูงกวา โดยรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในนโยบาย แผน
หรือแผนงาน ที่จะมีในพื้นที่ กอนที่จะ
มีการตัดสินใจ

ระดับการมีสวนรวมเปนเพียงแคการ
รับฟงขอมูลและขอหวงกังวลดานสิ่ง
แวดลอม เพื่อนํามาจัดทํามาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบ หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผล
กระทบสิ่งแวดลอมเทานั้น

8. ผลการประเมิน

การปรับนโยบายหรือยุทธศาสตร
หรือแผนงานใหม

ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ
จากการกอสรางหรือดําเนินการ

ลักษณะ

การทํา SEA มิใชการทดแทนการทํา EIA
แตการทํา SEA จะชวยใหการทํา EIA ในระดับโครงการมีคุณภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น
เพราะสามารถอางอิงและขยายความตอจากแนวทางทางยุทธศาสตรที่ไดกาํ หนดไวแลว
รวมทั้ง การใหความสําคัญกับวัตถุประสงคทางสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น
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ขั้นตอนการจัดทํากระบวนการ SEA
n
การเตรียมการ

o
กลั่นกรองขอมูล

ถาไมมีผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไมตองทํา SEA

ถามีผลกระทบสิ่งแวดลอม
p
การมีสวนรวม
ของสาธารณชน
ที่เกี่ยวของใน
แตละขั้นตอน
อยางเหมาะสม

กําหนดขอบเขตการศึกษา

q

กรณีทางเลือกที่พิจารณา
กอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
จุดประสงคของนโยบาย
แผน หรือแผนงานได

การศึกษาผลกระทบและขอเสนอทางเลือก

r
จัดทํารายงานสิ่งแวดลอม
เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

s
การติดตาม ตรวจสอบ

ที่มา: ปรับปรุงจาก Hong Kong Strategic Environmental Assessment Manual 2005

อางในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ข
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ขั้นตอนการจัดทํากระบวนการ SEA
ในการประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ (SEA) อาจแบงการดําเนินการเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

การเตรียมการ

ในขั้นตอนการเตรียมการนี้ จะเปนการวิเคราะหกระบวนการนโยบายและการสรางความเขาใจใน
วัตถุประสงคของนโยบาย แผน หรือแผนงาน เพื่อออกแบบกระบวนการและกําหนดวิธีการหรือเทคนิคที่จะ
นํามาใชในการจัดทํากระบวนการ SEA ใหเหมาะสมกับกลไกการตัดสินใจและกรอบเวลาของนโยบาย แผน
และแผนงาน รวมไปถึงการกําหนดตัวชี้วัด หลักเกณฑ และวิธีการในการประเมินที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2

การกลั่นกรองขอมูล

วัตถุประสงคของการกลั่นกรองเพื่อเปนการตรวจสอบพื้นที่หรือประเด็นของนโยบาย แผน หรือ
แผนงานวาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สมรรถนะหรือความสามารถในการรองรับ และความยั่งยืนของการพัฒนา
ในลักษณะใด เพื่อที่จะบอกวาจําเปนที่จะตองมีการศึกษา SEA ในระดับนโยบาย แผน หรือแผนงานนั้นๆ
หรือไม สิ่งที่จะตองดําเนินการในขั้นตอนนี้คือ :(1) การตรวจสอบประเด็นของโยบาย แผน หรือแผนงาน ที่เกี่ยวของกับประเด็นผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ทั้งในดานบวกและดานลบ
(2) พิจารณาทิศทางการพัฒนาทางเลือกวามีความขัดแยงหรือสอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือไม อยางไร
(3) ความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบาย แผนหรือแผนงาน ที่จะดําเนินการ และการเปลี่ยน
แปลงในระยะยาวเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 3

กําหนดขอบเขตการศึกษา

การกําหนดขอบเขตการศึกษาก็เพื่อจําแนกประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่จะตองประเมินผลกระทบ
และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมทั้ง รายละเอียดและวิธีการที่จะใชในการจัดทํากระบวนการ SEA ใน
แตละขั้นตอนการศึกษา ดังนั้น สิ่งที่จะตองดําเนินการในขั้นตอนนี้ คือ:(1) กําหนดผลกระทบสิง่ แวดลอมทีส่ าํ คัญ โดยพิจารณาทัง้ ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออม
และผลกระทบสะสม (ผลกระทบสะสม หมายถึง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อ
ตรวจสอบและเชื่อมโยงผลกระทบที่มากกวา 1 ดาน จากการพัฒนาในสาขาเดียว หรือการ
เชื่อมประสานผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาสาขาหนึ่งกับผลกระทบจากการพัฒนาสาขา
อื่นๆ ที่สัมพันธกัน)
(2) เลือกเครือ่ งมือในการประเมินผลกระทบทีเ่ หมาะสม
(3) การประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต อ ประเด็ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและวิ ธี ก าร
ประเมินผลกระทบระหวางกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนที่ 4

การศึกษาผลกระทบและขอเสนอทางเลือก

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอเสนอทางเลือก เพื่อพัฒนาทางเลือกเชิงกลยุทธที่เปนไปได
และคาดการณขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง เสนอแนวทางการลดผลกระทบเพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ รายละเอียดการดําเนินการในขั้นตอนนี้ไดแก :(1) สํารวจ รวบรวม และศึกษาขอมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปและขอมูลพืน้ ฐานทางสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของ
ซึ่งจะทําใหทราบถึงสถานภาพปจจุบันของสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่
โดยขอมูลทีน่ าํ มาใชสว นใหญเปนขอมูลทุตยิ ภูมิ ยกเวนกรณีทไี่ มมขี อ มูลตองมีการสํารวจขอมูล
เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัยและถูกตองในการประเมิน
(2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและความเชื่อมโยง ซึ่งจะเปนการตรวจสอบและศึกษา
กิจกรรมที่สรางผลกระทบสิง่ แวดลอมและกลุม คนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ รวมไปถึงความเชือ่ มโยง
ของกิจกรรมไปสูก จิ กรรมทีเ่ กีย่ วของในระดับนโยบาย แผน แผนงาน หรือ รายสาขาอืน่ ๆ

หลักเกณฑสําคัญในการประเมินผลกระทบ ไดแก
 มาตรฐานสิ่งแวดลอมที่กาํ หนด
 ความสามารถในการรองรับของพื้นที่
 ความออนไหวตอคุณภาพชีวิต ทัศนคติ คานิยม
และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
 ความคุมคาของการลงทุน
 ผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้น

(3) ตรวจสอบและประเมินทางเลือกที่เปนไปได โดยนําขอมูลทางสิง่ แวดลอมของแตละทางเลือก
มาสรางภาพฉาย (Scenarios) ทีจ่ ะแสดงใหเห็นทางเลือกทีห่ ลากหลาย ซึง่ รวมถึงทางเลือกที่
แยทสี่ ดุ (Worst-case) และทางเลือกทีไ่ มทาํ อะไรเลย (do-nothing) ดวย สําหรับทางเลือกที่
พิจารณาแลวเห็นวาเปนไปไมไดหรือไมสามารถยอมรับไดจะถูกตัดออกไป

ในกรณีทางเลือกที่พิจารณากอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของนโยบาย แผน หรือแผนงาน
อาจเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดและหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นได

(4) ภายหลังจากไดพิจารณาและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแลว ควรทําการประเมินและกําหนด
มาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ขั้นตอนที่ 5

จัดทํารายงานสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

ในการจัดทํารายงานสิ่งแวดลอม มีขั้นตอนประกอบไปดวย:(1) การเสนอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
การ ซึ่งกําหนดงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ รวมทั้ง มีการเสนอมาตรการชดเชย ฟนฟู
และชดใชคาเสียหายอยางชัดเจน
(2) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอรายงานสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันผลกระทบ
เพือ่ ใหเกิดกระบวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นเกีย่ วของอยางเหมาะสม และนําไปใชเปนขอมูล
ประกอบกระบวนการตัดสินใจ

สาระของรายงานสิ่งแวดลอม ควรจะประกอบไปดวย : กระบวนการทํา SEA และผลกระทบที่เกิดขึ้น
 เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
 ขอมูลพื้นฐานตางๆ เชน เปาหมายของ SEA เปาหมายของนโยบาย
ขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม เปนตน
 จุดประสงคของการทํา SEA
 ปญหาดานสิ่งแวดลอมและการเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาอื่นๆ
และการคาดการณผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ขอเสนอทางเลือกที่เปนไปไดและแนวทางการลดผลกระทบ
 นําเสนอแผนปฏิบัติการและความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 6

การติดตาม ตรวจสอบ

การดําเนินงานติดตามตรวจสอบมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบสมมติฐานและมาตรการปองกัน
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กาํ หนดไวในกลยุทธวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวหรือไม และทําใหทราบ
ถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่นอกเหนือจากการคาดการณ
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สําหรับแนวทางการดําเนินการติดตามตรวจสอบ มีดังนี้
(1) ตรวจสอบสมมติฐานและการคาดการณผลกระทบ
(2) ตรวจสอบมาตรการที่ไดใหขอเสนอแนะ
(3) การนําเสนอมาตรการเพิ่มเติมในการแกไขปญหาในกรณีที่มีผลกระทบมากกวา
ที่คาดการณไว หรือการเพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัยมากขึ้น
(4) หากมีการคาดการณนโยบาย แผน หรือแผนงาน ที่มีความแตกตางจากการดําเนินการจริง
ตองยอมรับผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น และดําเนินการปรับปรุงและแกไขกลยุทธนั้น เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน

ตัวอยางการจัดทํากระบวนการ SEA
กรณีการจัดทําแผนการจัดการขยะเมืองซัลเบอรก ประเทศออสเตรีย
เมืองซัลเบอรก ตัง้ อยูใ นเขตชนบทของประเทศออสเตรีย มีประชากรอาศัยอยูป ระมาณ 500,000 คน
มีแนวคิดในการปองกันปญหาขยะที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงไดจัดทําแนวทางการจัดการขยะของเมืองโดย
กระบวนการ SEA เพื่อใหเกิดแผนการจัดการขยะที่ครอบคลุมมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในการจัดทํากระบวนการ SEA ไดใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลายและนํามาบูรณาการรวมกัน
ตั้งแตการระบุปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ และการพิจารณาทางเลือกที่เปนไปได
เพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผนการจัดการขยะอยางเหมาะสม สําหรับผูมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเปนผูแทนกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะของเมืองซัลเบอรก ซึ่งประกอบไปดวย
เจาที่หนาที่สวนราชการในพื้นที่ เจาหนาที่จากสวนราชการสวนกลางที่เกี่ยวของกับการจัดการปาไมและ
การเกษตร การจัดการทรัพยากรน้าํ และการจัดการสิง่ แวดลอม นักวิชาการผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน เจาหนาที่
ดานอุตสาหกรรม ผูแทนจากสภาเศรษฐกิจและสภาแรงงาน เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม
และผูแทนจากเทศบาล
คณะทํางานแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม แรกเปนผูเ ชีย่ วชาญดานการจัดการขยะ ซึง่ จะทําการพัฒนา
ทางเลือกในการจัดการขยะและคํานวณคาผลกระทบสิง่ แวดลอม และกลุม ทีส่ องเปนผูป ระเมินกระบวนการ SEA
โดยเมื่อกลุมผูเชี่ยวชาญทําการพัฒนาทางเลือกแลว จะนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับ
กลุมผูประเมินโครงการในประเด็นเรือ่ งเครือ่ งมือหรือเทคนิคทีใ่ ชในการวิเคราะห เกณฑในการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดลอม ทางเลือกที่เปนไปได และมาตรการในการดําเนินการ เพื่อใหไดแนวทางการจัดการขยะ
ที่เหมาะสมกับเมืองซัลเบอรก
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการขยะโดยกระบวนการ SEA
กรณีเมืองซัลเบอรก ประเทศออสเตรีย
(1) กําหนดขอบเขตผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบและเลือกเครื่องมือที่ใช
ในกระบวนการ SEA
(2) การพัฒนาทางเลือก
(3) กําหนดทางเลือกที่เปนไปได
(4) การเลือกหลักเกณฑในการประเมิน
(5) การประเมินทางเลือกและผลกระทบสิ่งแวดลอม
(6) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอผลการประเมินทางเลือกและผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายละเอียดการดําเนินการในแตละขั้นตอน มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดขอบเขตผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบและเลือกเครื่องมือ
ที่ใชในกระบวนการ SEA
ศึกษาขอบเขตผลกระทบสิ่งแวดลอมในกรณีที่จะมีการจัดทําแผนการจัดการขยะ โดยพิจารณาถึง
ประเภทของขยะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเขตเทศบาล เชน กระดาษใชแลว ขยะอินทรีย ขยะอันตรายจาก
ครัวเรือน เปนตน และวิธีการจัดการขยะ เชน การเก็บรวบรวมขยะ การนําขยะกลับมาแปรรูป การกําจัด
ขยะดวยเทคโนโลยี เปนตน รวมทั้ง การเลือกใชเครื่องมือและเทคนิคใหเหมาะสม ภายใตระยะเวลาของ
แผนการจัดการขยะ (10 ป )
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาทางเลือก
กลุมผูเชี่ยวชาญทําการพิจารณาทางเลือกของการจัดการขยะ และนํามาเปนแนวทางของการ
วิเคราะหทางเลือกในแตละประเภทของขยะ จากนั้นใหพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมในแตละทางเลือก
ซึ่งรวมทางเลือกในกรณีที่ไมมีการจัดทําแผนการจัดการขยะดวย ทั้งนี้การเลือกใชแนวทางใดขึ้นอยูกับ
ประเภทของขยะที่สามารถนํามาแปรรูปไดและระบบการกําจัดขยะ ในกระบวนการนี้กลุมผูเชี่ยวชาญจะมี
การสื่อสารกับกลุมประเมินกระบวนการอยางตอเนื่อง จากการพิจารณาทางเลือกของการจัดการขยะมี 4
ทางเลือกหลัก ดังรูป

การแปรรูปขยะ
หรือการนําขยะกลับมาใชใหม

วิธีการกําจัดขยะ

อัตราการแปรรูปขยะสูง

อัตราการแปรรูปขยะต่ํา

การกําจัดขยะเบื้องตน
ทางฟสิกส เคมีและชีวภาพ
ทางเลือก 1
อัตราการแปรรูปขยะสูง
และกําจัดขยะเบื้องตน
ทางเลือก 3
อัตราการแปรรูปขยะต่าํ
และกําจัดขยะเบื้องตน

การใชเตาเผาขยะ
ทางเลือก 2
อัตราการแปรรูปขยะสูง
และการใชเตาเผาขยะ
ทางเลือก 4
อัตราการแปรรูปขยะต่าํ
และการใชเตาเผาขยะ
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ขั้นตอนที่ 3 กําหนดทางเลือกที่เปนไปได
จาก 4 แนวทางเลือกหลักในขัน้ ตอนที่ 3 สามารถนํามากําหนดรูปแบบทางเลือกทีเ่ ปนไปได โดยใน
ขัน้ ตอนนีจ้ ะเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอรูปแบบทางเลือกตางๆ
ซึ่งไดมีจาํ แนกรูปแบบทางเลือกที่เปนไปไดออกเปน 8 รูปแบบ ดังนี้

ทางเลือก
ทีเ่ ปนไปได
1
2
3
4
5
6
7
8

อัตราการ
แปรรูปขยะ
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่าํ
ต่าํ
ต่าํ
ต่าํ

การกําจัดขยะ
เบื้องตนทางฟสิกส
เคมี และชีวภาพ
9
9

การกําจัดดวย
เตาเผาขยะ

ระบบ
มัดจําคืนเงิน

การแปรรูป
กระดาษใชแลวต่ํา

9
9
9

9
9

9
9

9
9

9

ขั้นตอนที่ 4 การเลือกหลักเกณฑในการประเมิน
ขั้นตอนนี้เปนการเลือกหลักเกณฑในการประเมินผลกระทบของทางเลือก และมีการประมาณการ
ปริมาณขยะทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยการใชแบบจําลอง ในขั้นตอนนี้ไดเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นตอหลักเกณฑการประเมิน โดยมีทั้งหลักเกณฑเชิงปริมาณและหลักเกณฑเชิงคุณภาพ ที่ครอบคลุมมิติ
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้ ตองพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ และผลกระทบตอ
กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของดวย สําหรับหลักเกณฑในการประเมิน มีดงั นี้
มิติของผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

หลักเกณฑเชิงปริมาณ
-

ความเปนพิษตอมนุษย
มลพิษทางดิน
ความเปนพิษตอสัตวนา้ํ
ความเปนกรด-ดาง
ปรากฏการณการเพิ่มจํานวนของแพลงตอน
และพืช ที่มีจาํ นวนมากจนทําใหสงผลทาง
ลบตอสิ่งมีชีวิตในน้าํ อื่นๆ (Eutrophication)
- ปริมาณโอโซนที่มีในบรรยากาศ
- สภาวะเรือนกระจก
(Greenhouse warming potential)

หลักเกณฑเชิงคุณภาพ
- การขนสงขยะ
- อันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากของเสีย
อันตราย (hazardous incidents)
- การใชที่ดินในการฝงกลบ
โรงบําบัด และโรงคัดแยกขยะ
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มิติของผลกระทบ
เศรษฐกิจ

หลักเกณฑเชิงปริมาณ
- ตนทุนผลกระทบจากการทิ้งขยะ

หลักเกณฑเชิงคุณภาพ
- มูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นในพื้นที่
(Regional Added value)
- มีปริมาณขยะที่กาํ จัดในพื้นที่อยางเต็ม
ศักยภาพ (synergy effect)

สังคม

- ปริมาณขยะที่ตกคาง

- ภาพลักษณของพื้นที่

- คาใชจายในการทิ้งขยะ

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

ขั้นตอนที่ 5

การประเมินทางเลือกและผลกระทบสิ่งแวดลอม

กลุมผูเชี่ยวชาญทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการจัดทําแผนการจัดการขยะในมิติดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออม ผลกระทบสะสม
ผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ โดยการพิจารณาผลกระทบสิง่ แวดลอมของทางเลือกทัง้ 8 ทางเลือก
เปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีการจัดการขยะ แลวแปลงขอมูลผลกระทบเชิงปริมาณใหเปนเครื่องหมาย
ผลกระทบทางบวก (+) ผลกระทบทางลบ (-) หรือไมมีผลกระทบ (+/-) การนําเสนอผลโดยใชรูปแบบ
ตารางเมตริกซจะชวยใหสามารถทําการเปรียบเทียบระหวางทางเลือกไดอยางชัดเจน และไดเปดโอกาสให
ผูที่เกี่ยวของแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอผลกระทบสิ่งแวดลอมในแตละทางเลือกอยางทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 6 การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นตอผลการประเมินทางเลือกและผลกระทบสิง่ แวดลอม
เมื่อไดจัดทํารายงานสิ่งแวดลอมในดานเทคนิคทีใ่ ชในการวิเคราะห เกณฑในการประเมินทางเลือก
และผลกระทบสิง่ แวดลอม รวมทั้งแผนการจัดการขยะ ซึ่งไดมีการรวมปรึกษาหารือในแตละขั้นตอนของการ
จัดทําตามกระบวนการ SEA
การจัดทําแผนการจัดการขยะของเมืองซัลเบอรกโดยกระบวนการ SEA มีหลักการในการพิจารณา
ขอดีและขอเสียของทางเลือกที่เปนไปไดมากกวาการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นของกลุมคนที่เกี่ยวของ และนํารายงานสิ่งแวดลอมที่ไดจากกระบวนการ SEA ไปประกอบใน
การตัดสินใจของผูมีอาํ นาจตัดสินใจตอไป
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ตัวอยางตารางแสดงผลการประเมินผลตามหลักเกณฑ กรณีทางเลือกที่ 1

สิ่งแวดลอม

มิตกิ าร
พิจารณา

ผลกระทบ
จากการจัดการขยะ

มลพิษทาง
อากาศ

มลพิษ
ทางน้าํ

มลพิษ
ทางเสียง

สภาพความเปนอยู/
สุขภาพของคน

+

-

+/-

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ/ระบบนิเวศ

+/-

+/-

ดิน

+/-

น้าํ

+/-

+

การตอบ
สนองของ
ระบบการ
กําจัดของเสีย
+/-

+

+/-

ปริมาณ
การ
ขยะตกคาง ขนสงขยะ

+/-

อากาศ

-

+

+/-

ภูมิอากาศ

-

+

+/+/-

ที่ดิน
เศรษฐกิจ

ตนทุน

+/-

ทรัพยากรที่ใช
ในการจัดการขยะ
+/-

ผูผลิตของเสีย

+

ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ

+/-

+/-

ผลประโยชน
ในการนํามาใช

+/-

+/-

ภูมิทัศนและมรดก
ทางวัฒนธรรม
สังคม

การใช
ประโยชน
ทรัพยากร

+/-

การจางแรงงาน

+

+/-

+/+/-

+/-

ความพอเพียงของระบบ
การจัดการขยะในพืน้ ที่
ความสะดวกในการ
จัดการขยะ
การมีสวนรวม
ของภูมภิ าคหรือทองถิน่

หมายเหตุ :

+/-

+/-

+/-

+/-

+/+/-

+

+ หมายถึง ผลกระทบทางบวก
- หมายถึง ผลกระทบทางลบ
+/- หมายถึง ไมมีผลกระทบรุนแรง

ที่มา : Stefan Salhofer, Gudrum Wassermann, and Erwin Binner (2006).

+
+

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

129
5.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ

บรรณานุกรม
วิพุธ พูลเจริญ เดชรัต สุขกําเนิด และศุภกิจ นันทะวรการ. “2548. Strategic Environmental
Assessment กับการประยุกตใชในสังคมไทย”. วารสาร Thai Environmental Engineering
Magazine ปที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน–ตุลาคม พ.ศ. 2548. จาก website
http://www.eeat.or.th/teem/2-5/2-5-EnvironmentalManagement.pdf
สมบัติ เหสกุล และคณะ. 2549. กรอบแนวคิด SEA. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ กรณีการจัดการขยะ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ หอง
ประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
สมบัติ เหสกุล. 2549. กรอบแนวคิด หลักการ วิธกี ารและเครือ่ งมือ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
(Health Impact Assessment: HIA). สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานัก
งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2547. “กรอบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ
การบูรณาการดานสิ่งแวดลอมในการจัดทํานโยบายและแผนการพัฒนา” เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง
แวดลอม, วันที่ 19 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549ก. เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการระดมความคิดเห็น เรื่อง กรณีศึกษาโครงการพัฒนาขนาดใหญที่ควรประเมินสิ่งแวด
ลอมระดับยุทธศาสตร และการจัดทํารายละเอียดแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธ
ศาสตร วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ หองประชุมนานาชาติ อาคารสถาบัน 3 จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549ข. ”สาระนารู SEA”. จาก website
http://www.onep.go.th/eia/SEA/About_SEA/About_SEA.pdf (15/08/2549)
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548. “การประเมินสิ่งแวดลอม
เชิงยุทธศาสตร”
Department of Environmental Affairs and Tourism. 2004. Strategic environmental assessment.
Kulsum Ahmed, Jean Roger Mercier and Rob Verheem. 2005. “Strategic Environmental
Assessment-Concept and Practice”. Environment Strategy Notes. Number 14. June.

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

130
5.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ

Mans Niksson and Mattias Nordstorm. 2005. “Strategic Environmental Assessment” การจัด
ประชุมวิชาการ เรื่อง National Workshop on scenario for Regional Power Sector Integration
National Workshop Session 3. วันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2548 ณ หองประชุมราชดําเนิน
โรงแรมรอยัลปริ้นเซล กรุงเทพมหานคร.
Stefan Salhofer, Gudrun Wassermann and Erwin Binner. 2005. Strategic environmental
assessment as an approach to assess waste management systems. Experiences from
Austrian case study. Environmental Modeling & Software xx (2006) page 1-9. (accepted
15 December 2005)
Stockholm Environment Institute. 2001. Research and Advice on Strategic Environmental
Assessment. From website http://www.sei.se.
Therivel, R., Wilson, E., Thompson, S., Heaney, D., and Pritchard, D., 1994. Strategic
Environmental Assessment. Earthscan Publication, Ltd. London, England.
Welsh Assembly Government, Department of the environment Northern Ireland and Office of the
Deputy Prime Minister:London. 2005. “A Practical Guide to the Strategic Environmental
Assessment” Practical guidance on applying European Directive 2001/42/EC on the
assessment of the effects of certain plans and programs on the environment. September.
from website www.scotland.gov.uk/resource/doc/921/0018361.pdf

5.4

เครื่องมือและวิธีการเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธ
และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

5.4

เครื่องมือและวิธีการเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธ
และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติจาํ เปนตองอาศัยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ดังเชน การ
ใช SWOT Analysis ในขั้นตอนของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม หรือการนําเทคนิค
Balanced Scorecard มาใชในการแปลงกลยุทธไปสูแ ผนปฏิบตั กิ ารและโครงการ หรือการนําวิธกี ารกําหนด
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มาใชเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ
องคกร เปนตน อยางไรก็ตาม การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติจะใชเครื่องมือใดก็ไมสาํ คัญเทากับ การแปลง
แผนไปสูก ารปฏิบตั ทิ าํ ใหเกิดกระบวนการเรียนรูแ ละประสบการณ ทีเ่ ปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะชวยใหองคกร
สามารถดําเนินงานรวมกันอยางเปนหนึ่งเดียวกัน และสามารถบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางแทจริง

กระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและเครื่องมือที่ใช
กระบวนการ

เครื่องมือที่ใช

ประเมินสถานการณ

วิเคราะห SWOT

SWOT Analysis

กําหนดวิสัยทัศน/ เปาหมาย
 Balanced Scorecard

กําหนดกลยุทธ

 Logframe Approach
- Stakeholder Analysis
- Problem Analysis
- Objective Analysis
- Strategies Analysis
 Key Performance Indicators

กําหนดแผนปฏิบัติการ/
โครงการ

ติดตามประเมินผล
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ตัวอยาง
เครื่องมือและวิธีการที่นิยมนํามาใช
เพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

(1) SWOT Analysis
(2) Balanced Scorecard (BSC)
(3) Logical Framework Approach (LFA) หรือ logframe
(4) Key Performance Indicators (KPI)

สาระในบทนี้จะเปนการนําเสนอวิธีการและขั้นตอนของการใชเครื่องมือแตละชนิด (ดังไดกลาวมา
ขางตน) ในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งรายละเอียดของการใชเครื่องมือแตละตัวมีดังนี้

SWOT Analysis
SWOT Analysis เปนเครื่องมือที่สามารถนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร และสภาพ
แวดลอมภายนอกองคกร ซึ่งการประเมินสถานภาพขององคกรนี้จะนําไปสูการทบทวนการกําหนดกลยุทธ
ขององคกร โดยมีสวนชวยในการแยกแยะประเด็น และชวยใหการแปลงแผนหรือกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการวิเคราะห SWOT มีดังนี้
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
(3) การประเมินสถานภาพขององคกร

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร เพื่อสรุปความโนมเอียงเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths)
และจุดออน (Weaknesses) ทีม่ อี ทิ ธิพลโดยตรงตอการปฏิบตั กิ ารขององคกร ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้
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 ปจจัยทางดานโครงสรางขององคกร (Structure and Policy) เชน ความสลับซับซอนของ
องคกร ความเปนพิธีการ ระเบียบวิธีปฏิบัติและกฎเกณฑ ความชัดเจนของนโยบายและ
กลยุทธขององคกร เปนตน
 ปจจัยทางดานระบบบริการ (Service System) เชน การบริการที่ซา้ํ ซอนกับหนวยงานอื่น
การประสานการปฏิบัติการภายในองคกร การเขาถึงการบริการขององคกร การรองเรียน
การแกไขปญหา เปนตน
 ปจจัยทางดานบุคลากร (Manpower) เชน อัตรากําลัง คุณภาพของบุคลากร ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
 ปจจัยทางดานการเงิน (Money) เชน ประสิทธิภาพทางการเงิน การพึ่งพาตนเอง ความคลอง
ตัวทางการเงิน ความสามารถที่จะทําประโยชนจากการใชเงิน เปนตน
 ปจจัยทางดานวัสดุและอุปกรณ (Material) เชน สถานที่ทาํ การ การจัดหาวัสดุอุปกรณ การ
จัดจาง การบํารุงรักษาคุรุภัณฑ ยานพาหนะ เปนตน
 ปจจัยทางดานการบริหารจัดการ (Management) เชน การวางแผนปฏิบัติการ การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ระบบสาร
สนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) การสื่อสารภายในองคกร การ
ประชาสัมพันธ เปนตน

ตัวอยางประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
สภาพแวดลอมภายใน
ดานโครงสรางองคกรและนโยบาย
โครงสรางขององคกร
นโยบายขององคกร

ดานระบบการใหบริการ
ประสิทธิภาพของกระบวนการใหบริการ
ประสิทธิผลจากการใหบริการ
ดานการบุคคล
คุณภาพของบุคลากร

ตัวอยางประเด็นการวิเคราะห
- การปฏิรูปราชการทําใหมีภารกิจใหมเพิ่มขึ้น
- นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนนโยบายระดับพื้นที่
และการบูรณาการ
- การรณรงคผานสื่อยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย
อยางเพียงพอ
- มีความขัดแยงกันเองระหวางหนวยงานยอยที่สงเสริม
และหนวยงานอนุรักษ
- ขาดผูชาํ นาญการดานแผนยุทธศาสตร
และวิทยากรกระบวนการ
- บุคลากรขาดความรูความเขาใจการจัดทํางบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน
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สภาพแวดลอมภายใน
ดานการเงิน
การระดมเงินทุนนอกงบประมาณ
การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ของระบบจัดการของเสีย
ดานวัสดุและอุปกรณ
การจัดหาวัสดุอุปกรณ
ดานการบริหารจัดการ
ระบบการวางแผนปฏิบัติการ
ระบบขอมูลและสารสนเทศ
กลไกการประสานงาน
ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และประเมินผล
การบังคับใชกฎหมาย

ตัวอยางประเด็นการวิเคราะห
- มีกองทุนพิเศษ เชน กองทุนสิ่งแวดลอม
- โครงสรางพื้นฐานของระบบจัดการของเสีย ทําใหมี
คาใชจายในการบํารุงรักษาสูงกวางบประมาณประจําป
- ครุภณ
ั ฑเพือ่ การจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ
ยังมีไมเพียงพอ
- ขาดระบบการวางแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ
ในระดับชาติและระดับจังหวัด
- ขาดการจัดระเบียบและแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ
สิ่งแวดลอมที่เปนระบบ
- ขาดกลไกที่จะอํานวยใหเกิดการประสานความรวมมือ
ระหวางทุกภาคสวน
- ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผล
ยังขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
- การบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
การวิเคราะหสภาพภายนอกขององคกร มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปความโนมเอียงเกี่ยวกับโอกาส
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ในพื้นที่ที่มีผลตอการปฏิบัติการขององคกรโดยทั่วไป ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้
 ปจจัยทางดานสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) เชน โครงสรางประชากร ระดับการศึกษา
คานิยมความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณี พฤติกรรมการบริโภคอุปโภค ความตองการ
ของผูรับบริการ เปนตน
 ปจจัยทางดานเทคโนโลยี (Technological Factors) เชน การผลิตคิดคนทางเทคโนโลยีตางๆ
เครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่น
เปนตน
 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (Economic Factors) เชน รายไดของประชากร อัตราการวางงาน
เปนตน
 ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) เชน การแกไขกฎหมาย
และการปรับปรุงระเบียบตางๆทีม่ ผี ลตอการปรับเปลีย่ นวิธกี ารทางการบริหาร เปนตน
 ปจจัยทางดานกายภาพ (Physical Factors) เชน ภาวะมลพิษทางอากาศ ภาวะมลพิษทางน้าํ
ภาวะมลพิษทางเสียง ภาวะมลพิษจากขยะ เปนตน
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ตัวอยางประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
สภาพแวดลอมภายนอก

ตัวอยางประเด็นการวิเคราะห

ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม
โครงสรางประชากร

- การเพิ่มขึ้นและการยายถิ่นของประชากรสรางความกดดัน
ตอระบบนิเวศมากขึ้น

พฤติกรรมของประชาชน

- ประชาชนใชโทรศัพทมือถือมากขึ้น และขาดความตระหนัก
ในดานผลกระทบจากซากแบตเตอรี่ ซึ่งเปนกากสารอันตราย

ปจจัยดานเทคโนโลยี
การผลิตคิดคนทางเทคโนโลยี

- บรรษัทขามชาตินาํ พืช GMO เขามาปลูกในประเทศไทย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนํามาใชเพื่อการถายทอด
ความรูแกประชาชนไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว เชน อินเตอรเน็ต
ทําใหไมสามารถปดกั้นการรับรู โดยเฉพาะ “ขาวราย” ได

ปจจัยดานเศรษฐกิจ
ปจจัยทางการคาระหวางประเทศ

- การกีดกันสินคาที่มีสารเคมีตกคาง

ดานการเมืองและกฎหมาย

- การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น

นโยบายของพรรคการเมือง

- การแปลงทรัพยสินใหเปนทุนอาจมีผลตอการใชที่ดินสาธารณะ

ปจจัยดานกายภาพ
มลพิษทางอากาศ

- เอลนิญโญทําใหเกิดไฟปารุนแรงเกิดหมอกควันพิษ

มลพิษทางน้าํ

- แนวโนมอากาศแหงแลงติดตอกันหลายป
คุณภาพน้าํ ในแมนา้ํ สายหลักมีแนวโนมลดลง

มลพิษทางเสียง

- การเปน hub ดานคมนาคมทางอากาศ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น
ทําใหเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม และเกิดความเสี่ยง
ตอสุขภาพอนามัยมากขึ้น

สารอันตราย

- สารอันตรายสะสมเนื่องจากการทําเหมืองแร

ปจจัยดานกฎหมาย

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3. การประเมินสถานภาพขององคกร
หลังจากทีไ่ ดวเิ คราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรทัง้ จุดแข็ง-จุดออน (Strengths-Weaknesses)
และสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรทั้งโอกาส-ภัยคุกคาม (Opportunities-Threats) หรือที่เรียกวา
การวิเคราะห SWOT แลว จากนั้นใหนาํ ผลการวิเคราะหมาสรุปเพื่อประเมินสถานภาพขององคกรในภาพ
รวมวามีสภาพแวดลอมภายในโนมเอียงไปทางจุดแข็งหรือจุดออน และมีสภาพแวดลอมภายนอกโนมเอียง
ไปทางโอกาสหรือภัยคุกคาม ซึ่งการประเมินสถานภาพขององคกรนี้ เปนขั้นตอนเริ่มตนที่จะนําไปสูการ
ทบทวนการกําหนดกลยุ ท ธ ข ององค ก ร ซึ่ ง การกําหนดกลยุ ท ธ นี้ จ ะเป น การเลื อ กวิ ธี การที่เหมาะสม
สอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกรเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาประสงคขององคกรที่ไดกาํ หนดไว

ผลของการวิเคราะห SWOT ขององคกรเพือ่ กําหนดประเด็นกลยุทธ
ทําใหไดประเด็นกลยุทธ ใน 4 กรณี ดังนี้
O

S

n
โอกาสเอื้อ
และมีจุดแข็ง

o
โอกาสเอื้อ
และมีจุดออน

p
มีภัยคุกคาม
และมีจุดแข็ง

q
มีภัยคุกคาม
และมีจุดออน

W

T

ประเด็นกลยุทธในแตละกรณีอธิบายไดดังนี้
กรณีที่ 1

โอกาสเอื้อและมีจุดแข็ง
แสดงถึงสถานภาพขององคกรที่มีปจจัยภายนอกเอื้อหรือใหการสนับสนุน และปจจัย
ภายในเขมแข็งหรือมีศกั ยภาพ องคกรควรเลือกใชกลยุทธทเี่ นนการสรางความเติบโต
(Growth Strategies) โดยการขยายงาน เพิ่มงาน หรือทํางานในเชิงรุก

กรณีที่ 2

โอกาสเอื้อแตมีจุดออน
แสดงถึงสถานภาพขององคกรที่มีปจจัยภายนอกเอื้อหรือใหการสนับสนุน แตปจจัย
ภายในมีความออนแอหรือไมมีศักยภาพ กลยุทธที่ใชควรเนนการปรับปรุง
(Improvement Strategy) โดยปรับปรุงจุดออนในสวนที่สัมพันธกับโอกาสที่เอื้อ
ที่จะชวงชิงได
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กรณีที่ 3

มีภัยคุกคามแตมีจุดแข็ง
แสดงถึงสถานภาพขององคกรที่มีปจจัยภายนอกไมเอื้อหรือมีภัยคุกคาม
แตปจจัยภายในมีความเข็มแข็งหรือมีศักยภาพ ควรเลือกใชกลยุทธที่เนน
การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) ชะลอตัว หรือพัฒนาตัวเองเพื่อ
คอยโอกาส โดยเลือกดําเนินงานในชนิดของกิจการหรือประเภทของกิจการ
ที่กําลังดําเนินการอยู และไมขยายการดําเนินกิจการประเภทอื่น

กรณีที่ 4

มีภัยคุกคามและมีจุดออน
แสดงถึงสถานภาพขององคกรที่มีปจจัยภายนอกไมเอื้อหรือมีภัยคุกคาม
และปจจัยภายในมีความออนแอหรือไมมีศักยภาพ ควรเลือกใชกลยุทธที่เนน
การตัดทอน (Retrenchment Strategies) โดยการตัดทอนบางแผนงาน
บางโครงการ ที่ออนแอออกไป หรือจางเหมาเอกชนทําแทน และทบทวน
การจัดทํากิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากร

Balanced Scorecard (BSC)

BSC เปนเครื่องมือที่ใชในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน
ผลการดําเนินงานขององคกรในทุกๆ ดาน ซึ่งจะทําใหองคกรเกิดความสอดคลอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยมุงเนนในสิ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร หรืออาจกลาวไดวา BSC เปนกระบวนในการ
บริหารชนิดหนึ่งที่อาศัยการกําหนดตัวชี้วัดเปนกลไกสําคัญ เพื่อนําไปสูความสําเร็จที่ตั้งเปาไว

ประโยชนของการใชเทคนิค Balanced Scorecard
 เครื่องมือในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
 เครื่องมือที่ชวยในการสื่อสารกลยุทธขององคกร
 เครื่องมือในการเชื่อมโยงวิสัยทัศนกับแผนปฏิบัติการขององคกร
กอใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน
 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลองคกร
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แนวคิดพื้นฐานของ BSC
BSC ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลองคกร โดยพิจารณา 4 มุมมอง ไดแก
(1) มุมมองดานการเงิน
(3) มุมมองดานกระบวนการจัดการภายใน

(2) มุมมองดานผูรับบริการ
(4) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา

ภายใตแตละมุมมอง มีองคประกอบ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค (Objective)
สิ่งที่องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในดานตางๆ
(2) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแตละดาน ซึ่งตัวชี้วัด
เหลานี้จะเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดวาองคกร
บรรลุวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม
(3) ขอมูลในปจจุบัน (Baseline Data)
แสดงถึงขอมูลในปจจุบันของตัวชี้วัดแตละตัว
เปาหมายหรือตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุ
(4) เปาหมาย (Target)
ของตัวชี้วัดแตละตัว

(5) แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (Initiatives) ที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมาย
ที่กาํ หนดขึ้น
4 มุมมองของ BSC
มุมมองดานการเงิน
-

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
ขอมูลในปจจุบัน
เปาหมาย
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

มุมมองดานกระบวนการจัด
การภายใน

มุมมองดานผูรับบริการ
-

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
ขอมูลในปจจุบัน
เปาหมาย
แผนงาน โครงการ กิจกรรม

วิสัยทัศน
และกลยุทธ

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

-

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
ขอมูลในปจจุบัน
เปาหมาย
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
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กระบวนการจัดทํา Balanced Scorecard
ในการจัดทํา Balanced Scorecard จะประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
(1) การทํา SWOT Analysis เพื่อใหไดมาซึ่งทิศทางและกลยุทธขององคกรที่ชัดเจน
(2) การกําหนดวิสยั ทัศนและกลยุทธขององคกร โดยกําหนดเปนกลยุทธหลักทีส่ าํ คัญขององคกร
(3) การวิเคราะหและกําหนดวา BSC ขององคกรควรจะมีโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธภายใต
มุมมองตางๆ อยางไรบาง และแตละมุมมองควรจะมีความสัมพันธกันอยางไร
(4) การจัดทําแผนทีท่ างกลยุทธขององคกร โดยกําหนดวัตถุประสงคทสี่ าํ คัญภายใตแตละมุมมอง
โดยพิจารณาวาในการที่องคกรจะสามารถดําเนินงานและบรรลุวิสัยทัศนและกลยุทธของ
องคกรไดนั้นจะตองบรรลุวัตถุประสงคดานใดบาง
- วัตถุประสงคที่สาํ คัญจะตองชวยใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคในแตละดานอยางชัดเจน
ในลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผล
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธตางๆ
(5) การประชุมรวมกันของกลุมผูบริหารระดับสูงขององคกรเพื่อยืนยันและเห็นชอบในแผนที่
ทางกลยุทธที่สรางขึ้น และสื่อสารภายในองคกร
(6) ภายใตวัตถุประสงคแตละประการจะตองกําหนดรายละเอียดของวัตถุประสงคนั้นในดาน
ตางๆ ไดแก
- การจัดทําตัวชี้วัด
- การกําหนดเปาหมาย ซึ่งสามารถทําโดยเปรียบเทียบกับขอมูลในปที่ผานมา
เปรียบเทียบกับคนอื่น (Benchmarking) หรือกําหนดเปาหมายที่ตองการบรรลุ
และตองเปนไปไดในทางปฏิบัติ
- การจัดเก็บฐานขอมูลปจจุบันเพื่อเปนตัวเปรียบเทียบ
- การจัดทําแผนงาน กิจกรรม โครงการที่จะตองทําเพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายที่กาํ หนดขึ้น
(7) จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในขั้นนี้จะตองใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ในแผนปฏิบัติการเขารวมการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยตองมั่นใจวาแผนปฏิบัติการเหลานี้
สามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติตอไป โดยมีองคประกอบ คือ ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และ งบประมาณ
(8) การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และทําซ้าํ ตั้งแตขั้นตอนที่ 4 ในทุกๆ ป
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ปจจัยแหงความสําเร็จของการใชเทคนิค BSC ในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
 ผูนาํ สูงสุดขององคกรจะตองเปนผูนาํ ในการจุดชนวนความคิด
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง
 ตองใชเทคนิค BSC ผสมผสานเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหาร
ขององคกร ไมใช BSC เพื่อการประเมินผลและวัดผลเทานั้น
 ตองมีความตอเนื่องในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
 ตองมีวัตถุประสงค และเปาหมายที่ชัดเจน
 ตองจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ตองทํากอนหลัง
 ตองมีการสื่อสารภายในองคกร

ขั้นตอนการจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ
แผนที่กลยุทธถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการอธิบายกลยุทธ โดยอาศัยความสัมพันธและ
เชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคทางกลยุทธเพื่ออธิบายและทําใหเห็นภาพของกลยุทธไดชัดเจนขึ้น มีขั้นตอน
ดังนี้
(1) กําหนดมุมมองขององคกร โดยอาจใช 4 มุมมองหลักตามแนวคิดดั้งเดิมของ BSC ซึ่ง
ประกอบดวย มิติทางดานการเงิน มิติทางดานผูรับบริการ มิติทางดานกระบวนการจัดการ
ภายใน และมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา หรืออาจมีการพัฒนามุมมองขององคกรขึ้นมา
เองในมิติอื่นๆ เชน ถาการดําเนินงานขององคกรเกี่ยวของและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ก็
อาจเพิ่มมุมมองในดานของสิ่งแวดลอม
(2) พิจารณาความสัมพันธในเชิงเหตุและผลของมุมมองทั้ง 4 มิติ โดยเรียงลําดับจากสิ่งที่เปน
ผลที่ไดรับและความสัมพันธกับสาเหตุ และสาเหตุก็จะแปรสภาพเปนผลที่ไดรับและความ
สัมพันธกับสาเหตุอีกทอดหนึ่ง
(3) วัตถุประสงคแตละประการภายใตแตละมุมมองจะถูกเชื่อมโยงกันดวยหลักของเหตุและผล
ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคในดานตางๆ ภายใตแผนที่ทางกลยุทธ สามารถอธิบาย
ไดดังนี้
- มิติดานผูรับบริการ

วัตถุประสงคขององคกรในการสนองสิ่งที่ผูรับบริการควรไดรับ
เชน คุณภาพสิ่งแวดลอมดีตามเกณฑมาตรฐาน
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- มิติดานการเงิน

จะตองพิจารณาวาตนทุนในการทํางานขององคกรในดานใดที่ควร
ไดรับการปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน ลดตนทุนในการ
จัดการ

- มิติดานกระบวนการจัดการภายใน

จะตองพิจารณาวาการดําเนินงานขององคกร
ในดานใดจะตองทําใหดีเพื่อสามารถใหบริการ
กลุมเปาหมายได เชน การรับเรื่องรองทุกขและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่รวดเร็วและทันเวลา

- มิติดานการเรียนรูขององคกร

จะตองพิจารณาวาองคกรจะตองมีการพัฒนาทักษะ
ของพนักงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
วัฒนธรรมในการทํางานอยางไร เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในมุมมองทั้งสาม

(4) ตัวชี้วัดของแตละวัตถุประสงค
- กลุมตัวชี้วัดดานผูรับบริการ หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความรับรูของผูรับบริการเกี่ยวกับ
ความรวดเร็วของการใหบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- กลุมตัวชี้วัดดานการเงิน หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความรับรูของผูมีสวนไดเสียในประเด็น
เกี่ยวกับความสามารถในการลดตนทุนการทํางาน
- กลุมตัวชี้วัดดานกระบวนการจัดการภายใน หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความรับรูของ
พนักงานเกี่ยวกับความรวดเร็วในแตละขั้นตอนการทํางาน การลดอัตราความบกพรองใน
แตละขั้นตอนการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
- กลุมตัวชี้วัดดานการเรียนรูขององคกร หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงความรับรูของพนักงาน
เกี่ยวกับการคิดคนบริการในรูปแบบใหม การเรียนรูอยางตอเนื่อง

ประโยชนของการจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ

ตัวอยางแผนที่กลยุทธ
 ชวยใหผูบริหารและพนักงานมีความเขาใจและชัดเจน
ในกลยุทธขององคกรมากขึ้น
 ทําใหทุกคนภายในองคกรรูวาอะไรคือสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอความสําเร็จขององคกร
 ทําใหการประเมินผลองคกรมีความชัดเจนขึ้น และมุงเนนที่จะประเมิน
ในสิ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร
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ตัวอยางแผนที่กลยุทธ (Strategy Map)
เปาหมาย :

คุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น

กลยุทธ :

สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ
เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มุมมองดานประชาชน
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

มุมมองกระบวนการภายใน

การเผยแพรองคความรูไปยังกลุม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สามารถ
นํามาใชในการจัดการทรัพยากรได

มุมมองดานการเรียนรู
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาคุณภาพระบบปฏิบัติการ
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริหาร/การใหการบริการ

มุมมองดานงบประมาณ
การควบคุมตนทุนและคาใชจาย
อยางมีประสิทธิภาพ
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ตามแนวคิดของการทํา BSC เมื่อองคกรไดจัดทําแผนที่ทางกลยุทธเสร็จเรียบรอยแลว องคกรจะ
ตองขยายความของวัตถุประสงคตามแผนทีก่ ลยุทธออกไป เพือ่ สรางตัวชีว้ ดั ขอมูลพืน้ ฐาน เปาหมาย แผนงาน
โครงการและกิจกรรม

แผนที่กลยุทธขององคกร

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

- พัฒนางานวิจัยที่สามารถนํามาใช
ในการจัดการทรัพยากรได

จํานวนผลงานวิจัย
ที่ใชในการจัดการ
ทรัพยากรไดจริง

12 ครั้งตอป

แผนงานเผยแพร
องคความรูไปยัง
กลุมเปาหมาย

2 ผลงานตอป

โครงการวิจัยรูปแบบการ
จัดการรวมที่เหมาะสม

5 คนตอป

แผนงานการพัฒนา
ทักษะของเจาหนาที่

ตนทุนลดลง
รอยละ 15 ตอป

แผนงานการลดคาใชจาย
ในการดําเนินการ

x

x

มุมมองดานการเรียนรู
- การพัฒนาทักษะของเจาหนาที่

จํานวนเจาหนาที่ได
รับการฝกอบรมและ
มีศักยภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น

x

มุมมองดานการงบประมาณ
– การควบคุมตนทุนและคาใชจาย
อยางมีประสิทธิภาพ

ตนทุนการจัดการ
ลดลง

x
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Logical Framework Approach (LFA)
แนวคิด
LFA เปนเครื่องมือที่ชวยในการวางแผน/เตรียมการ/ปฏิบัติการ/ประเมินผลโครงการ โดย
หลักการของ LFA จะเปนการวางโครงสรางของสวนประกอบที่สาํ คัญๆ ของโครงการ โดยเนนการคิดที่เปน
เหตุเปนผลและความเชื่อมโยงตามหลักตรรกวิทยา เริ่มตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) กิจกรรมตางๆ
(Activities) ไปจนถึง ผลผลิต (Outputs) การใช LFA มีจดุ ประสงคหลักก็เพือ่ ใหเกิดการเปดเผยและแบง
ปนความรับผิดชอบในเรือ่ ง ความเขาใจ ทางเลือก และ การตัดสินใจเลือก

LFA ควรใชเมื่อไร
- กําหนดและประเมินกิจกรรม
- เตรียมการวางแผนโครงการอยางเปนระบบและมีเหตุผล
- ประเมินการวางแผนโครงการ
- การปฏิบัติการโครงการ
- การติดตาม ทบทวน และประเมินผลความกาวหนาของโครงการ

การดําเนินการตามกระบวนการของ LFA จะสงผลให
 เกิดความเขาใจที่เหมือนกันในบริบท (Context)
ที่เปลี่ยนไปสําหรับสิ่งที่เราทําอยู
 กอใหเกิดความเขาใจที่เหมือนกันในปญหา (Problems)
หรืออุปสรรคที่เราตองการจะแกไข
 กอใหเกิดขอผูกมัดตามวัตถุประสงค (Objectives) ที่ชัดเจน
 เกิดการตัดสินใจเลือก (Choice) โครงการเพื่อดําเนินการอยางโปรงใส
 เกิดการวางแนวทางเพื่อการปฏิบัติ (Actions)
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ขั้นตอนการจัดทํา LFA
การจัดทํา LFA มี 2 ขั้นตอน คือ
(1) การวิเคราะห และ
(2) การวางแผน
ซึ่งในแตละขั้นตอนจะมีองคประกอบ ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห

ขั้นตอนการวางแผน

 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย

 Logframe Matrix

 การวิเคราะหสถานการณปญหา
 การวิเคราะหวัตถุประสงค
 การวิเคราะหกลยุทธ

- กําหนดสวนประกอบหลัก
ของโครงการ (วัตถุประสงค
ผลผลิต กิจกรรม ปจจัยนําเขา)
- กําหนดตัวชี้วัด

ขั้นตอนการวิเคราะห
1. การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis)
กอนเริ่มกระบวนการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย ผูเขารวมในการวางแผนจะตองทําความเขาใจและ
เห็นพองรวมกันในแนวทาง โจทย หรือประเด็นคําถามที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และจึงเริ่ม
ดําเนินการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
(1) กําหนดวา ใคร คือ กลุมผูมีสวนไดเสีย
(2) วิเคราะหบทบาท ความสนใจ พลัง และการเขารวมในโครงการของกลุมผูมีสวนไดเสีย
3) จําแนกความรวมมือ หรือ ความขัดแยงระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย

การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
จะทําใหสามารถเขาใจถึงผลกระทบทางสังคมของกลุมตางๆ
ที่เกิดจากโครงการ/แผนงาน จะทําใหทราบถึงลักษณะความขัดแยงผลประโยชน
และปจจัยที่ควรพิจารณาตอการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
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วัตถุประสงคของการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
 เพื่อจําแนกวาใครคือผูสนใจและมีสวนไดเสียเนื่องมาจากโครงการ
 เพื่อประเมินวาผูมีสวนไดเสียเหลานั้นมีสวนเกี่ยวของมากนอยเพียงใด
โดยพิจารณาจาก
- ปญหา (Problem)
- ความสนใจ (Interests)
- ศักยภาพ (Potential)

มีปญหาอะไรบางที่เขาเผชิญอยู
ผูมีสวนไดเสียแตละกลุมตองการอะไรจากโครงการ
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง เพื่อดูศักยภาพของแตละกลุม
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 ทําความเขาใจกับขอมูลพื้นฐาน
ประเด็นปญหา และกําหนดกลุมผูมีสวนไดเสียที่เขารวมกระบวนการวิเคราะหสถานการณปญหา
ขั้นตอนการทํา Problem Tree Analysis มีดังนี้
(1) ระบุวา อะไรคือปญหาหลัก (Identifying and listing the main problems)
(2) กําหนดวา อะไรคือปญหาสําคัญ (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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แผนผังปญหา (Problem Tree)
Effect

การสูญเสียปาธรรมชาติ

การสูญเสียพื้นที่ปาจากไฟปา

ความประมาทเลินเลอ
ของประชาชน

เกิดตามธรรมชาติ

การบุกรุกพื้นที่ปา

การขาดการควบคุม

Cause

การวิเคราะหปญหาจะทําใหเขาใจถึงสาเหตุและผลที่ตามมา (Cause-effect) ของปญหาตางๆ

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

แผนผังวัตถุประสงค (Objectives Tree)
Ends

สภาพปาธรรมชาติดีขึ้น

การลดลงของไฟปา

การตั้งเครือขาย
ปองกันไฟปา

Means

การสราง
แนวกันไฟปา

การรณรงค
ปองกันไฟปา
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4. การวิเคราะหกลยุทธ (Strategies Analysis)
การวิเคราะหกลยุทธ เปนการจําแนกทางเลือกตางๆ ในการแกปญ
 หาทีส่ นใจ โดยทีมงานผูว างแผน
จะตองประเมินความเปนไปไดในแตละทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือกลยุทธที่เหมาะสมที่สุดเพื่อพัฒนา
เปนโครงการตอไป ในการประเมินความเปนไปไดของแตละทางเลือก อาจใชการกําหนดเกณฑขึ้นมาเพื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกันในแตละทางเลือก/กลยุทธ ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางตารางการประเมินทางเลือก/กลยุทธ
เกณฑการพิจารณา

การตั้งเครือขาย
ปองกันไฟปา

ทางเลือก/กลยุทธ
การสราง
แนวกันไฟปา

การรณรงค
ปองกันไฟปา

คาใชจายในการลงทุน
ประโยชนที่กลุมเปาหมายจะไดรับ
ระยะเวลาที่ใช
การตอตานในทองถิ่น
ความรวมมือของคนในทองถิ่น
ความยั่งยืน

หมายเหตุ: ประเมินโดยการใหคะแนนในแตละทางเลือก และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนการวางแผน
เมื่อดําเนินการในขั้นตอนการวิเคราะห ซึ่งประกอบไปดวย การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย การ
วิเคราะหปญ
 หา การวิเคราะหวตั ถุประสงค และการวิเคราะหกลยุทธ เรียบรอยแลว ลําดับตอไปเปนขัน้ ตอน
ของการวางแผนออกแบบโครงการและกําหนดรายละเอียดตางๆ โดยสรางเปนตารางทีเ่ รียกวา Logframe Matrix
ซึ่งผลลัพธสุดทายที่ไดเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ คือ ผังโครงการ (Project Matrix)
ตัวอยางตาราง Logframe Matrix
รายละเอียดโครงการ
(Project Description)
n
(1)

ตัวชีว้ ดั ผลสําเร็จ
(Performance
Indicators)
o
(15)

วัตถุประสงค (Purpose) s

(2)

(13)

(14)

(7)

ผลผลิต (Outputs) t

(3)

(11)

(12)

(6)

กิจกรรม (Activities) u

(4)

(9)

(10)

(5)

องคประกอบ

เปาหมาย (Goal) r

แหลงขอมูลและ
วิธกี ารจัดเก็บ
สมมุติฐาน
(Means of Verification) (Assumptions)
p
q
(16)
(8)

ปจจัยนําเขา (Inputs) v

ขัน้ ตอนของการสราง Logframe Matrix มี 16 ขัน้ ตอน โดยเริม่ ตัง้ แตขนั้ ตอนที่ (1) เรือ่ ยไปจนถึง ขัน้ ตอนที่ (16)
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Logframe matrix มีองคประกอบและรายละเอียด ดังนี้
n รายละเอียดโครงการ (Project Description)
เปนสรุปสวนประกอบของโครงการทั้งหมดซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ประกอบดวย เปาหมาย
วัตถุประสงค ผลผลิต กิจกรรม และปจจัยนําเขา
o ตัวชี้วัดผลสําเร็จ (Performance Indicators)
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของโครงการนั้น จะวัดกันอยางไร โดย
การกําหนดตัวชีว้ ดั อาจจะเปนในลักษณะของ ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ หรือตัวชีว้ ดั เชิงพฤติกรรม
ตัวชีว้ ดั จะเปนตัวกําหนดวาโครงการตองทําใหไดมาตรฐานทีร่ ะดับใด จึงจะตัดสินใจไดวา บรรลุตาม
วัตถุประสงคและผลผลิตทีต่ งั้ ไวหรือไม ดังนัน้ ตัวชีว้ ดั จึงตองมีลกั ษณะเปน TQQTL (2 T 2 Q และ 1 L) หรือ
SMART เพือ่ เปนพืน้ ฐานในการติดตามและประเมินผลในขัน้ ตอนตอไป

ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดีที่พิสูจนไดในเชิงรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่มีลักษณะแบบ TQQTL :





target group (for whom)
quantity (how much)
quality (how well)
time (by when)
location (where)

กลุมเปาหมาย
ปริมาณ
คุณภาพ
เวลา
สถานที่

ทําเพื่อใคร
มากนอยเพียงใด
ดีอยางไร
เมื่อไร
จะมีที่ไหน

ตัวชี้วัดที่มีลักษณะแบบ SMART :





specific
measurable
attainable
realistic
timely

เฉพาะเจาะจงสะทอนสิ่งที่ตองการวัดได
สามารถวัดได
สามารถบรรลุผลสําเร็จได
มีความเหมาะสม
สามารถใชวัดผลการปฏิบัติงานไดภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
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p แหลงขอมูลและวิธีการจัดเก็บขอมูล (Means of Verification)
เปนการกําหนดถึงแหลงขอมูล วิธกี ารไดมาซึง่ ขอมูล ใครเปนผูร บั ผิดชอบ เวลาและรูปแบบของขอมูล
q สมมุติฐาน (Assumptions)
หมายถึง ขอสมมุติฐานและความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ ซึ่งอาจรวมถึงปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมได เชน ราคาสินคาที่เพิ่มขึ้น ปริมาณฝนตก การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เปนตน
r เปาหมาย (Goal)
เปาหมายในระดับประเทศหรือระดับสาขา ที่ผลสําเร็จของโครงการจะมีสวนในความสําเร็จของ
เปาหมายในระยะยาว เชน พื้นที่ปาธรรมชาติอุดมสมบูรณ เปนตน
s วัตถุประสงค (Objective)
เปนการบงบอกถึงประโยชนที่จะไดรับจากผลที่ปรากฎขึ้นภายหลังการดําเนินโครงการ มักเปน
ปญหาที่ตองการแกไขหรือความตองการใหมีขึ้นในวันขางหนา หรือแสดงถึงความตองการกระทําของกลุม
เปาหมายที่ทาํ ขึ้นเพื่อใหไดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตองการ
ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญอาจมีหลายวัตถุประสงค ซึ่งผลที่ไดจากวัตถุประสงคยอยแตละ
อันควรมีความสัมพันธเชิงเหตุผลกับวัตถุประสงคหลักของโครงการ
t ผลผลิต (Outputs)
ผลผลิต คือ ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ โดยโครงการรับประกันวาจะเกิดขึ้น ผล
ผลิตของโครงการอาจจับตองได แลเห็นได ซึ่งเปนวัตถุทางกายภาพ เชน อาคาร สิ่งกอสราง แนวกันไฟ
เครือขายปองกันไฟปา หรือผลผลิตอาจเปนผลของกระบวนการ เชน หลักสูตรการฝกอบรม ความ
ตระหนักในปญหาไฟปาของประชาชน

แตละผลผลิตจะเกิดขึ้นมาจากการทํากิจกรรมอยางตอเนื่องเปนลําดับ
หลายๆ ผลผลิตรวมกันจะสงผลใหบรรลุวัตถุประสงคเมื่อสิ้นสุดโครงการ

u กิจกรรม (Activities)
คือ สิ่งที่ตองทําเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิต โดยปกติไมควรใสรายละเอียดของกิจกรรมใน Logframe
Matrix แตควรแยกเปนตารางกิจกรรม หรือ Activity Schedule ออกไปจาก Logframe Matrix เพื่อให
ไดรายละเอียดที่ครอบคลุมถึง ปจจัยนําเขา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ และระยะเวลา
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v ปจจัยนําเขา (Inputs)
คือ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ตองใชในการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตตามที่คาดหวังไว
ซึ่งไดแก เงิน วัสดุอุปกรณ บุคลากร และ บริการ

ถามีปจจัยนําเขาอยางเพียงพอ เราจะสามารถทํากิจกรรมเพื่อใหไดผลผลิตตามที่คาดหวัง
เมื่อไดผลผลิตครบตามที่คาดหวังและตรงตามกําหนดเวลาที่วางไว
เราก็จะบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ตัวอยาง Logframe Matrix : โครงการระดับพื้นที่
องคประกอบ

รายละเอียดโครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

แหลงขอมูลและ
วิธีการจัดเก็บขอมูล

เปาหมาย

สภาพปาธรรมชาติดีขึ้น

-

วัตถุประสงคหลัก

เพื่อลดการเกิดไฟปา
โดยการปลุกจิตสํานึก
ของกลุมเปาหมาย

การเปลี่ยนแปลงของ
ความเขาใจ ความเชือ่
และแนวทางการ
ปฏิบัติในการปองกัน
ไฟปา ของกลุม
เปาหมาย

ผลผลิต 1

การรณรงคปองกันไฟปา

จํานวนครั้งของการ จดบันทึกโดยฝาย
รณรงค/การกระจาย การเผยแพรขอมูล
ขอมูล ความรูแก
กลุมเปาหมาย

การกระจายขอมูลขาวสาร
ตองมีประสิทธิภาพ
และกลุมเปาหมาย
สามารถเขาถึงได

ผลผลิต 2

เอกสารวิธีปองกันไฟปา

- จํานวนเอกสาร
ที่มีแจกจาย

เอกสารที่ดีตองสามารถ
สื่อสารได

- ความคิดเห็นของ
กลุมเปาหมายตอ
เนื้อหาสาระ

กรมปาไม

สมมุติฐาน/
เงื่อนไขความสําเร็จ

การสํารวจขอมูลจาก
กลุมเปาหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความ
เขาใจ ความเชื่อ และ
การปฏิบัติ

จดบันทึกโดยฝายเผย
แพรขอมูล และการ
สํารวจความคิดเห็นของ
กลุมเปาหมายตอ
เอกสาร

ความตระหนักเปน
ปจจัยทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมได
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Key Performance Indicators (KPI)
Key Performance Indicators (KPI) หรือ การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เปนเครื่องมือที่ใชใน
การวัดความกาวหนาของการบรรลุปจจัยหลักแหงความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ขององคกร โดยการเทียบผล
การปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเปาหมายที่ไดตกลงกันไว

หลักการสําคัญของการกําหนดตัวชี้วัด
กําหนดเปาหมายหลักของการดําเนินงาน หรือ สิ่งที่ตองการจะวัด (What to measure?)

กําหนดตัวชี้วัดเพื่อจะนํามาวัดสิ่งที่ตองการจะวัด (How to measure?)

ตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เปาหมายหลัก/สิ่งที่ตองการวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น

ตัวชี้วัด





คุณภาพอากาศในเมืองใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
คา DO / คา BOD / คา TCB อยูในเกณฑมาตรฐาน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเมืองใหญลดลง
พื้นที่สีเขียวตอคนเพิ่มขึ้น

ขยะมูลฝอยในเขตเมืองไดรับการจัดการ  อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเมืองลดลง
ความสมบูรณของปา

 พื้นที่ปาบกและปาชายเลนไมลดลง

ความสมบูรณของทรัพยากรชายฝง

 ทรัพยากรประมงทะเลในนานน้าํ ไทย
มีความอุดมสมบูรณขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 1 ตอป

ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 รอยละ 80 ของจังหวัดที่มีพื้นที่ปามีการจัดการรวม
 ทุกจังหวัดมีการจัดการทรัพยากรธรณีรวมและทุกหมูบาน
เปาหมายในพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยมีการจัดการ ปองกัน
และบรรเทาภัย
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คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี
 สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ กลยุทธ ขององคกร
 ตองสะทอนเปาหมายขององคกร
 สามารถนําไปวัดผลการปฏิบัติงานไดจริง และเปนที่เขาใจของบุคคลทั่วไป
 ตัวชี้วัดทุกตัวที่กาํ หนดขึ้นมา จะตองมีบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบ
 จะตองมีการปรับตัวชี้วัดใหสอดคลองกับเปาหมายเมื่อประสบความสําเร็จแลว

การจัดทํารายละเอียดของตัวชี้วัด (Measurement Template)
เมื่อองคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานแลว สิ่งสําคัญที่องคกรจะตองทําในลําดับตอไป
ก็คือ การจัดทํารายละเอียดของตัวชี้วัดแตละตัว เพื่อเปนการยืนยันความเขาใจที่ตรงกันในความหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวของคนในองคกร
รายละเอียดของตัวชี้วัด ควรประกอบไปดวย
(1) ชื่อของตัวชี้วัด
(2) ความหมายของตัวชี้วัด
(3) วัตถุประสงคของตัวชี้วัด วาจะวัดหรือประเมินอะไร
(4) สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด
(5) บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
(6) บุคคลหรือหนวยงานที่จะตองสนับสนุนการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด
(7) ความถี่ในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัด
(8) แหลงของขอมูล
(9) ผูรับผิดชอบในการเก็บขอมูล
(10) หนวยที่ใชในการวัด

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

154
5.4 เครื่องมือและวิธีการเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

บรรณานุกรม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2548. คูมือการแปลงแผนดานการ
อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ. 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.

5.5

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.5

การจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมูลเบื้องตนที่
สําคั ญ ที่ ใ ช ใ นการกําหนดภาพรวมของแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ คื อ ข อ มู ล ลําดั บ ความสําคั ญ ของป ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งจะบงชี้ใหผูที่เกี่ยวของเห็นภาพรวมของแผนวาควรจะเนนการพัฒนา
ไปในทิศทางใดเพื่อสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยางแทจริง และควรกําหนดแผนงานการพัฒนาของ
พื้นที่อยางไรจึงจะสอดรับกับความเรงดวนของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําไดหลายวิธี ดังนี้
(1) การจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
(2) การจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
(3) การจัดลําดับความสําคัญของปญหาจากสถิติขอรองทุกขหรือความถี่ของการชุมนุม
(4) การจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) การจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

ประโยชนของการจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 เปนขอมูลในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 เปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนงาน มาตรการ
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ
เพื่อสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง
 เปนขอมูลเพื่อใชกาํ หนดแนวทางการศึกษาคนควาวิจยั
ในประเด็นปญหาทีม่ คี วามรุนแรงในระดับทีแ่ ตกตางกันไดอยางถูกตอง
 เปนขอมูลทีแ่ สดงใหสงั คมไดตระหนักถึงความรุนแรงของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 เปนขอมูลพื้นฐานที่สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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ขอจํากัดของแตละวิธีที่ใชในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นของประชาชน

สถิติขอรองทุกข หรือ
ความถี่ของการชุมนุม
มูลคาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

ขอจํากัด
- ผูเชี่ยวชาญมีความรูและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน
- ประชาชนมีขอจํากัดดานความรูและความเขาใจ
ในประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม
- การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
มีตนทุนคาใชจายสูงและใชเวลามาก
- ขอจํากัดของชองทางการรองเรียนของประชาชน
- ขอมูลมูลคาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีไมครอบคลุมและไมครบถวน
- ขอจํากัดดานขอมูล
- ขอจํากัดดานขอมูล

รายละเอียดของวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมในแตละวิธี มีดังนี้

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

วิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมจากการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอม เปนการสอบถามถึงปญหาและความรุนแรง ขอดีของวิธีนี้คือผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม
มีความรูความเขาใจในปญหาอยางดี ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับการจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
ปญหารายสาขา เชน ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรปาไม สามารถใหความเห็นวา ประเด็นปญหามีอะไรบาง
และประเด็นใดตองไดรับการจัดการกอน แตผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรปาไมอาจมีความเอนเอียงไมเห็นถึง
ความสําคัญของปญหาทรัพยากรประเภทอื่นๆ เปนตน
วิ ธี การสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหากนํามาใชรวมกับตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอ ม
ขอมูลที่ไดสามารถนํามาปรับใชจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมในระดับมหภาคได โดยปรับ
รูปแบบจากการสอบถามความคิดเห็น เปนรูปแบบการประชุมกลุมยอยของผูเชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน เกิดการเรียนรูปญหาอยางกวางขวางระหวางผูเชี่ยวชาญดวยกัน และผู
เชี่ยวชาญในแตละสาขารวมกันจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
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ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
โดยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและขอมูลตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
มีขั้นตอนดังนี้
(1) จัดใหมีการประชุมกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และถกประเด็นปญหา
ดานสิ่งแวดลอมโดยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
(2) ใหผูเชี่ยวชาญในแตละสาขานําเสนอตัวชี้วัดสิ่งแวดลอม เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวโนมความรุนแรง
ของปญหา ดังตัวอยางเชน ผูเ ชีย่ วชาญดานมลพิษทางน้าํ นําเสนอขอมูลสถานการณปญหามลพิษ
ทางน้าํ ผานตัวชี้วัดสถานภาพ (คุณภาพน้าํ ) ตัวชี้วัดภาวะกดดัน (อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนประชากรในเขตเมือง และ ตัวชี้วัดการตอบสนอง (จํานวนระบบบําบัดน้าํ เสียรวมของ
ชุมชนที่สรางเสร็จแลวไดรับการฟนฟูและเปดใหบริการ) เปนตน
(3) ทําการคัดเลือกประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สาํ คัญ โดยพิจารณาจากแนวโนมความรุนแรงตามขอมูล
ตัวชี้วัดสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอมูลจากความรู ความเขาใจและประสบการณของผูเ ชีย่ วชาญ
อยางไรก็ตาม สําหรับประเด็นดานสิง่ แวดลอมทีใ่ นปจจุบนั ยังไมมขี อ มูลสนับสนุน ควรใหมีการพิจารณา
รวมดวยตามฐานความรูที่มี
(4) หลังจากเลือกประเด็นสิ่งแวดลอมที่สาํ คัญไดแลว ใหผูเชี่ยวชาญทุกคนจัดลําดับความสําคัญของ
ทุกประเด็นสิ่งแวดลอมที่เลือกมา ตัวอยางเชน ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ผูเชี่ยวชาญลงความเห็นวาเปน
ประเด็นที่สาํ คัญ มีทั้งหมด 13 ประเด็น ใหจัดลําดับความสําคัญของปญหาตั้งแตลาํ ดับที่ 1 ไปจนถึง
ลําดับที่ 13 โดยลําดับที่ 1 หมายถึง ประเด็นที่มีความรุนแรงมาก สมควรไดรับการจัดการเปนอันดับ
แรก และลําดับที่ 13 หมายถึง ประเด็นที่มีความรุนแรงนอยที่สุด ซึ่งจะไดรับการจัดการปญหาเปน
อันดับสุดทาย
(5) รวมคะแนนทัง้ หมดในแตละประเด็น โดยประเด็นสิง่ แวดลอมทีม่ คี ะแนนรวมนอยทีส่ ดุ คือ ประเด็นที่
จะตองใหความสําคัญมาเปนอันดับหนึ่ง
ผลการจัดลําดับความสําคัญประเด็นดานสิ่งแวดลอมโดยผูเชี่ยวชาญและตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2547
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม
ความเสื่อมโทรมของดิน (Land degradation)
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม (Threats to biodiversity)
มลพิษทางน้าํ (Inland water pollution)
การจัดการขยะไมเพียงพอ (Inadequate waste Management)
การปนเปอนของสารอันตราย (Toxic contamination)
มลพิษทางอากาศ แหลงไมเคลื่อนที่ (Air pollution by stationary sources)
มลพิษทางอากาศ แหลงเคลื่อนที่ (Mobile source pollution)
ระบบนิเวศชายฝงถูกคุกคาม (Threats to coastal zones)
โลกรอน (Climate change)
ชั้นโอโซนถูกทําลาย (Ozone layer depletion)
ทรัพยากรน้าํ (Water resources)
ทรัพยากรประมง (Fish resources)
ทรัพยากรปาไม (Forest resources)
หมายเหตุ: ผูเชี่ยวชาญจํานวน 13 คน
ที่มา: Yongyut Trisurat et al., (2004)

คะแนนรวม
75
96
48
71
76
97
98
106
131
150
57
111
67

ลําดับ
5
7
1
4
6
8
9
10
12
13
2
11
3
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การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
โดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
การจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยวิธกี ารนีจ้ ะใหความสําคัญกับประชาชนเปนหลัก เนือ่ งจาก
ประชาชนเป น ผู ที่ ต อ งเผชิ ญกั บ ป ญ หาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตโดยตรง การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจึงเปนชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหประชาชนได
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผนงานที่
สนองตอปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยางแทจริง และสามารถกําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่สอดคลองและ
เปนไปในทิศทางที่ประชาชนตองการ

ตัวอยางแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
1. ทานคิดวา นโยบายและมาตรการของรัฐ ในการจัดการ ดูแลและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ดังตอไปนี้ มีความสําคัญมาก-นอยแคไหน และทานมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของภาครัฐอยางไร
(กรุณาใสเครือ่ งหมาย 9 ในชองคะแนน 1-5 ทีท่ า นเลือก โดย 1 คือ นอยทีส่ ดุ และ 5 คือ มากทีส่ ดุ )
นโยบาย/มาตรการ
1.1 การปองกัน / การจับกุมผูตัด
ไมทาํ ลายปา
1.2 การรักษาพื้นที่ตนน้าํ /การ
ฟนฟูปาเสื่อมโทรม
1.3 การจัดการ ดูแล รักษา พื้นที่
อนุรักษ
1.4 การดูแล รักษา พื้นที่ชุมน้าํ
1.5 การจัดสรรที่ดินเพื่อแกไข
ปญหาการไรที่อยูอาศัยและ
ที่ดินทํากิน
1.6 การบํารุงรักษาดิน / ควบคุม
การแพรกระจายของดินเค็ม
1.7 การควบคุม ดูแล รักษาการใช
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1.8 การจัดเตรียมระบบและเครือ
ขายเฝาระวังภัยธรรมชาติ
(น้าํ ทวม/ ดินถลม/ ธรณี
พิบัติ ฯลฯ)
1.9 การควบคุม ดูแล การใช
น้าํ บาดาล

ไมสนใจ/
ไมทราบ

ระดับความสําคัญ
1 2 3 4 5

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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นโยบาย/มาตรการ

ไมสนใจ/
ไมทราบ

ระดับความสําคัญ
1 2 3 4 5

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1.10 การปองกันและแกไข
ปญหาน้าํ ทวม
1.11 การแกไขปญหาภัยแลง
1.12 การแกไขปญหาน้าํ เสีย
(แมนา้ํ ลําคลอง)
1.13 การแกไขปญหาขยะ
1.14 การแกไขปญหามลพิษ
ทางอากาศ
1.15 การควบคุมมลพิษจากการ
ทําเหมืองแร
1.16 การบําบัดและปองกันภัย
กากสารอันตรายจาก
อุตสาหกรรม
1.17 การสงเสริมใหเกิดกระบวน
การรีไซเคิลของเสียอันตราย
จากครัวเรือน (แบตเตอรี่
รถยนต /แบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือ)
1.18 การสรางระบบเตือนภัย
เกีย่ วกับคุณภาพสิง่ แวดลอม
(คุณภาพน้าํ คุณภาพ
อากาศ)
1.19 การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
1.20 การบรรเทาปญหาผล
กระทบดานสิ่งแวดลอม
จากโครงการขนาดใหญ
ของรัฐ
1.21 การจํากัดการใชพลังงาน
1.22 การอนุรกั ษ ดูแล รักษา
สิง่ แวดลอมรอบๆ แหลง
ศิลปกรรม
1.23 การอนุรักษ ดูแล รักษา
สิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติ
1.24 อื่นๆ
(โปรดระบุ).....................
3. ทานมีความพึงพอใจในการจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมในภาพรวมเทาใด (จากคะแนนเต็ม 100)
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
……………………………%
 การจัดการมลพิษ
……………………………%
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4.

หากรัฐบาลมีงบประมาณจํากัดในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ทานคิดวานโยบายและ
มาตรการของรัฐขอไหน (จากขอ 1) ทีร่ ฐั บาลจะตองใหความสําคัญและตองรีบดําเนินการโดยดวนทีส่ ดุ เรียงกัน 3
ลําดับแรก (โปรดระบุหมายเลขของนโยบายและมาตรการ จากขอ 2 หรือระบุเพิม่ เติมนอกเหนือจากขอ 1)
อันดับที่ 1

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

อันดับที่ 2

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

อันดับที่ 3

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

5. ทานคิดวา หนาที่ในการจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรเปนหนาที่ของใคร?
(โปรดเรียงลําดับความสําคัญ 1-4 หากคิดวาไมมหี นาทีใ่ หใส 0)
..............…. ประชาชน และชุมชน
............…… ภาคเอกชน
............…… องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดแก อบต. อบจ. และเทศบาล
............…. หนวยราชการจากสวนกลาง
6. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ สําหรับนโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
7. ขอมูลสวนบุคคล
7.1

เพศ

ชาย

หญิง

7.2

อายุ …........................... ป

7.3

อาชีพ
รับราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

บริษัทเอกชน

นักเรียน-นักศึกษา

รับจางทั่วไป

อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………..

ธุรกิจสวนตัว

7.4 ระดับการศึกษาสูงสุด หรือระดับที่กาํ ลังศึกษาอยู
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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ตัวอยางผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดตรัง
ที่มีตอนโยบายของภาครัฐที่ประชาชนตองการใหรัฐเขามาแกไขโดยดวน
อันดับ
1
2
3
4
5

นโยบาย
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
การจัดสรรที่ดินเพื่อแกไขปญหา
การไรที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน
การปองกัน/ การจับกุมผูตัดไมทาํ ลายปา
การจัดเตรียมระบบและเครือขาย
เฝาระวังภัยธรรมชาติ
การจัดการ ดูแล รักษาพื้นที่อนุรักษฯ

รอยละของประชาชนตัวอยาง
40.98
24.59
11.48
8.20
4.92

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

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
จากสถิติขอรองทุกขหรือความถี่ของการชุมนุม
ขอมูลสถิติขอรองทุกขของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอมหรือความถี่ของการชุมนุมของประชาชน
เปนขอมูลทางสังคมที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่ภาคประชาชนเผชิญอยู ดังนั้น ภาครัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการแกไขปญหาในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบจะตองใหความสําคัญกับ
สถิติขอรองทุกขดังกลาว โดยภาครัฐสามารถนําขอมูลขอรองทุกข และ/หรือ ขอมูลความถี่ของการชุมนุม
มาประมวลเพื่อใหทราบถึงสถานกาณของปญหาที่สาํ คัญในพื้นที่ เพื่อใชประกอบการพิจารณาการวาง
แผนงาน/โครงการ

ตัวอยางประเด็นรองทุกขในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 ป พ.ศ. 2546 และ 2547
ประเด็น
เสียง
ควัน ฝุนละออง
น้าํ เสีย
กลิ่นเหม็น
อื่นๆ
รวม

เมืองนาน
เมืองอุตรดิตถ เมืองพิษณุโลก
เมืองพิจิตร
2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547
3
9
12
17
17
24
9
14
3
6
22
25
31
44
16
26
4
3
12
18
20
26
18
24
15
23
19
34
36
50
14
18
0
1
1
1
17
24
0
0
25
42
66
95
121 168
57
82

ที่มา: จากรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมลุมน้าํ นานและลุมน้าํ ยมตอนลาง ป พ.ศ. 2547

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
ดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมโดยใชมูลคาความเสียหายและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนตัวเงิน ทําใหสามารถเปรียบเทียบและลําดับความสําคัญของ
ปญหาได โดยมูลคาของความเสียหายจะสะทอนถึงระดับความรุนแรงของปญหา นอกจากนี้ มูลคา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังสามารถนําไปใชเปรียบเทียบกับความรุนแรงของผลกระทบอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมได ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบอื่นๆ มักจะปรากฏอยูในรูปของมูลคาที่เปนตัวเงิน
ขัน้ ตอนการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีดงั นี้
(1) แบงกลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) จัดทํารายการประเด็นปญหาที่สาํ คัญของแตละสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) พิจารณาขนาดของปญหาโดยการเปรียบเทียบระดับการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เปนอยูในปจจุบันกับระดับศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(4) กําหนดขนาดของความเสียหาย ในกรณีที่ระดับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเกินศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(5) คํานวณมูลคาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(6) จัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาความเสียหาย

มูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มูลคาทรัพยากรธรรมชาติในรูปตัวเงินไดมีผูประเมินไวหลายชนิด เชน มูลคาทรัพยากรแร มูลคาไม
หรือมูลคาทรัพยากรประมงทะเล เปนตน แตหากเปนมูลคาสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพอากาศ น้าํ เสีย หรือ
อันตรายจากสารพิษ ยังไมมีการคํานวณมูลคาที่เปนตัวเงินโดยตรง และหากตองทําการคํานวณมูลคาของ
สิ่งแวดลอมดังกลาว มักตองมีการกําหนดหลักการการคํานวณขึ้นมาเพื่อใหมูลคาสิ่งแวดลอมที่คาํ นวณไดมี
สถานะหรือความหมายเหมือนกับมูลคาทางเศรษฐกิจของสินคาและบริการอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหมูลคาที่ไดจาก
การคํานวณสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได และสามารถนํามาจัดลําดับความสําคัญกอนหลังไดในที่สุด
โดยทั่วไปมูลคาทางเศรษฐกิจของสินคาและบริการตางๆ จะเกิดขึ้นจากการที่มนุษยใหความสําคัญกับ
สรรพสิ่งในระดับที่แตกตางกัน เชน หากประชาชนใหความสําคัญกับที่ดินบริเวณใกลแมนา้ํ มากกวาที่ดินใกล
ภูเขา ก็จะเกิดการเสนอซื้อเสนอขายขึ้นในระดับที่แตกตางกันระหวางที่ดินสองประเภทนี้ จนในที่สุดทําให
ราคาทีด่ นิ ใกลรมิ แมนา้ํ มีราคาสูงกวาทีด่ นิ ใกลภเู ขา และทายสุดทีด่ นิ บริเวณใกลแมนา้ํ มีมลู คาสูงตามมา ดังนัน้
การคํานวณมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมก็ใชหลักการเดียวกัน กลาวคือ มูลคาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมประเภทตางๆ เปนการเปรียบเทียบความสําคัญทีม่ นุษยใหกบั ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เหลานั้น เปรียบเทียบกับความสําคัญที่เขาใหกับสินคาและบริการทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชน หากประชาชนเลือก
ที่จะเขาทํางานในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงเพื่อแลกกับรายไดเดือนละ 10,000 บาท ยอมหมายความวา
มูลคาความเสียหายจากปญหามลพิษทางอากาศจะตองมีมลู คาไมสงู กวา 10,000 บาทตอเดือนสําหรับคนๆ นัน้
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549)

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) แบงกลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกเปน 2 กลุม รวม 12 สาขา
โดยแบงตามนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2540-2559 ดังนี้
กลุมที่ 1

ดานทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย
- ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
- ทรัพยากรน้าํ
- ทรัพยากรพลังงาน

กลุมที่ 2

- ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
- ทรัพยากรธรณีและแร
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
- มลพิษทางน้าํ
- มลพิษจากขยะ
- มลพิษจากสารอันตราย

- มลพิษทางอากาศ
- มลพิษจากเสียงและความสั่นสะเทือน
- มลพิษจากของเสียอันตราย

(2) จัดทํารายการประเด็นปญหาที่สําคัญของแตละสาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ในขัน้ ตอนนีใ้ หศกึ ษา ทบทวน ขอมูล ความรู และทําการแจกแจงปญหาสําคัญในแตละดาน
ดังเชน ปญหาดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา คือ การสูญเสียพื้นที่ปา ปญหาดาน
ทรัพยากรน้าํ คือ ภัยแลง น้าํ ทวม มลพิษทางน้าํ คือ การเจ็บปวยของประชาชนที่เกิดจาก
มลพิษทางน้าํ มลพิษจากขยะ คือ การมีปริมาณขยะที่เกินศักยภาพของระบบการกําจัดของ
ภาครัฐ เปนตน
(3) พิจารณาขนาดของปญหาโดยการเปรียบเทียบระดับการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เปนอยูในปจจุบันกับระดับศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการในปจจุบัน โดยไมทาํ ให
ความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของคนรุนอนาคตลดนอยลง ระดับของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะคํานึงถึงกลไกการทํางานของ 3 สถาบัน คือ ภาคการผลิต ภาครัฐและ
ภาคประชาชน ซึ่งกลไกของการทํางานของทั้ง 3 สถาบัน จะเปนตัวกําหนดระดับการใช
ทรัพยากรที่เหมาะสม
ในขั้นตอนนี้ ใหนาํ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและกลไกการทํางานของสถาบันตางๆ ที่เกี่ยว
ของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาเปนตัวกําหนดหลักเกณฑ
การคํานวณมูลคาความเสียหาย เพื่อใหมูลคาความเสียหายสะทอนระดับความรุนแรงของ
ป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง ที่ เ ป น ภั ย ต อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยพิ จ ารณาว า การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมประเภทใดอยูใ นระดับทีเ่ กินศักยภาพของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

(ตอหนาถัดไป…ตัวอยางระดับของปญหาที่ยอมรับได…)
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ตัวอยางระดับของปญหาที่ยอมรับไดและขนาดของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
ประเด็นปญหา
1. ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
- การสูญเสียธาตุอาหารจากการ
พังทลายของดิน (N-P-K)
- การสูญเสียรายไดจากดินเค็ม
- ความเสียหายจากภัยพิบัติดินถลม
2. ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
- การสูญเสียประโยชนจากพื้นที่ปา
3. ทรัพยากรน้ํา
- ความเสียหายจากน้าํ ทวม
- ความเสียหายจากน้าํ แลง
- ความเสียหายจากการใชนา้ํ บาดาล
มากเกินศักยภาพ*
4. ทรัพยากรธรณี
- ตนทุนการใชแร*
- ตนทุนสุขภาพและการสูญเสีย
รายไดจากการพัฒนาแร
5. ทรัพยากรพลังงาน
- ตนทุนการใชพลังงาน*
6. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- การสูญเสียจากการทําประมง
เกินขนาดในอาวไทย

ระดับของปญหาที่ยอมรับได

ขนาดของปญหา
เฉลี่ย 5 ป (2542-2546)

0

0.75 ลานตน

0
ไมเกิดเหตุการณดินถลม

5.19 ลานไร
1 ครั้ง

128.13 ลานไร

25.52 ลานไร

ไมเกิดเหตุการณเสียหาย
ไมเกิดเหตุการณเสียหาย
NA

คํานวณตามความถี่
คํานวณตามความถี่
NA

NA
ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ

NA
704 ราย

NA

NA

ปริมาณการจับสัตวนา้ํ ทะเลที่
maximum economic yield 0.88
ลานตัน/ป
1.25 ลานไร

0.30 ลานตันตอป

- การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลน
0
7. มลพิษทางน้ํา
- ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางน้าํ
ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ
6 ลานราย
8. มลพิษทางอากาศ
- ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ
10.22 ลานราย
9. มลพิษทางเสียง
- ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางเสียง*
ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ
NA
10. มลพิษจากขยะ
- ความเสียหายจากมลพิษจากขยะ
ความสามารถในการกําจัด 4.8 ลานตัน
9.3 ลานตัน
11. มลพิษจากสารอันตราย
- ความเสียหายจากอุบตั ภิ ยั สารอันตราย
ไมเกิดเหตุการณ
25 ครั้ง
12. มลพิษจากของเสียอันตราย
- ความเสียหายจากมลพิษ
ไมมีระบบการจัดการของเสีย
0.37 ลานตัน
ของเสียอันตรายจากชุมชน
อันตรายจากชุมชน
หมายเหตุ: * ประเด็นปญหาที่ไมสามารถคํานวณไดในการศึกษานี้ เนื่องจากขอจํากัดของขอมูล (NA)
ที่มา: ปรับปรุงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2549

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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5.5 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)
(4) กําหนดขนาดของความเสียหาย ในกรณีที่ระดับการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินศักยภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืน
กําหนดขนาดของความเสียหายเฉพาะกรณีที่ระดับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมเกินศักยภาพของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมลู คาความเสียหายทีค่ าํ นวณ
ออกมานั้น สะทอนปญหาทีส่ งั คมเผชิญทีแ่ ทจริงและไมเปนเพียงมูลคาในรูปตนทุนของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเทานั้น ในการประเมินมูลคาความเสียหายจะคํานวณเฉพาะปญหา
ที่เกิดขึ้นเทานั้น ภายใตขอสมมติที่วา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่
เหมาะสมยอมมีตนทุนคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากรทั้งนั้น หรือสังคมที่ยั่งยืนยอมมี
คาใชจายในการกําจัดมลพิษตามรูปแบบของการจัดการที่ดี ในกรณีดังกลาวจะไมนาํ ตนทุนที่
เกิดขึ้นมารวมดวยเพราะตนทุนในลักษณะดังกลาวมิไดสะทอนปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ในการประเมินความเสียหายจะคํานวณมูลคาในกรณีที่ : มีการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือการทําลายสิ่งแวดลอมในระดับที่นาํ ไปสู
ความไมสมดุลของระบบนิเวศ
 มีการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือการทําลายสิ่งแวดลอมที่ขาดการวางแผน
หรือขาดมาตรการการควบคุมที่ดี และไมนาํ ไปสูส งั คมทีย่ งั่ ยืน
 มีการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือการทําลายสิง่ แวดลอมโดยขาดจิตสํานึกตอธรรมชาติ
(5) คํานวณมูลคาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เนื่องจากความแตกตางของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ทําใหวิธีการคํานวณมูลคาความเสียหายมีหลากหลายวิธี เชน คํานวณมูลคาจากการสูญเสีย
รายได คํานวณมูลคาจากการสูญเสียทรัพยสิน หรือ คํานวณมูลคาจากตนทุนการทดแทน
 ใชวิธีการคํานวณมูลคาจากการสูญเสียรายได ในกรณีที่เกิดผลกระทบตอสุขภาพ เชน
มลพิษอากาศ มลพิษทางน้าํ มลพิษจากกิจการเหมืองแร เปนตน โดยที่ปญหาสุขภาพ
ทําใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบไมสามารถไปทํางานได ทําใหขาดรายได เนื่องจาก
ตองพักรักษาตัว
 ใชวิธีการคํานวณมูลคาการสูญเสียทรัพยสิน สําหรับผลกระทบของปญหาที่กอใหเกิด
การสูญเสียทรัพยสิน เชน ความสูญเสียจากดินถลม ภัยแลง น้าํ ทวม และอุบัติภัยจาก
สารอันตราย เปนตน
 ใชวิธีการคํานวณมูลคาจากตนทุนการทดแทน สําหรับปญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เชน การสูญเสียพื้นที่ปาไม เปนตน

(ตอหนาถัดไป…ขอ 6 จัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาความเสียหาย…)

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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5.5 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)
(6) จัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยมูลคาความเสียหาย
เมื่อคํานวณไดมูลคาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ
ที่เปนตัวเงินแลว ก็จะสามารถนําความรุนแรงของปญหาตางๆ มาเปรียบเทียบกันได และ
สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่ตองไดรับการแกไขกอนหลังได
มูลคาความเสียหายของกรณีที่ระดับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกินศักยภาพของการจัดการที่ยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรายสาขา

ลักษณะของความเสียหาย

มูลคาความเสียหายตอปเฉลี่ย
จาก 5 ปสุดทาย (ลานบาท/ป)
รายสาขา

รวม

รอยละ

ทรัพยากรปาไม
การสูญเสียประโยชนจากพื้นที่ปาบก
13,641 13,641 23.83
ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน การสูญเสียธาตุอาหารจากการพังทลายของดิน
4,802 7,477 13.06
การสูญเสียรายไดจากดินเค็ม
2,518
ความเสียหายจากภัยพิบัติดินถลม
157
ทรัพยากรน้าํ
ความเสียหายจากน้าํ ทวม
6,444 7,032 12.28
ความเสียหายจากน้าํ แลง
588
ทรัพยากรทะเลและชายฝง ความเสียหายจากการทําประมงเกินขนาด
6,321 6,321 11.04
มลพิษทางอากาศ
ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
5,866 5,866 10.25
มลพิษจากของเสียอันตราย ตนทุนการกําจัดของเสียอันตรายชุมชน
5,550 5,550 9.70
มลพิษจากขยะ
ตนทุนการกําจัดขยะ
4,797 4,797 8.38
มลพิษทางน้าํ
ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางน้าํ
1,515 1,515 2.65
มลพิษจากสารอันตราย
ความเสียหายจากอุบัติภัยสารอันตราย
374
374 0.65
ทรัพยากรธรณีและแร
ตนทุนสุขภาพและการสูญเสียรายไดจากการพัฒนาแร
60
60 0.10
การเปลี่ยนแปลง
ความเสียหายจากกาซเรือนกระจก
1,680 4,608 8.05
สภาพภูมิอากาศ
ความเสียหายจากการใชสารทําลายชั้นโอโซน
2,928
มูลคาความเสียหายรวม
57,241 57,241
100
หมายเหตุ: (1) มูลคาความเสียหายเปนคาเฉลีย่ 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2542–2546 คิดมูลคา ณ ราคาป พ.ศ. 2547
(2) เปนการประเมินขัน้ ต่าํ เพราะขาดขอมูลทีจ่ ะสามารถนํามาประเมินคาได
ที่มา: จากการคํานวณโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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5.5 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมดวยตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
วิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนการพิจารณาความ
สําคั ญ ของป ญ หาจากค า ของตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มซึ่ ง อาจเป น ตั ว ชี้ วั ด ด า นสถานภาพ (state
indicators) หรือ ตัวชีว้ ดั ดานผลกระทบ (impact indicators) ทีแ่ สดงใหเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงเชิงปริมาณ
ของพื้นที่หรือจํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบ

ขั้นตอนการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดวยตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม มีดังนี้
(1) แบงกลุมสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) แจกแจงประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ
(3) จากประเด็นปญหาดังกลาว จะตองพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวโนมความรุนแรง
ของปญหา แตเนื่องจากตัวชี้วัดอาจมีหนวยวัดไมเหมือนกันทําใหไมสามารถเปรียบเทียบ
กันได เชน การสูญเสียพื้นที่ปาไม (ไรตอป) ประชากรไดรับผลกระทบสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ (คน/ป) เปนตน ดังนัน้ ตองมีการเปรียบเทียบตัวชีว้ ดั ในแตละสาขากับเปาหมาย
ที่ตั้งไว และมีการกําหนดเกณฑเปรียบเทียบเพื่อชวยในการเปรียบเทียบระหวางสาขา เชน
บรรลุเปาหมาย เขาใกลเปาหมาย หรือ ออกหางเปาหมาย เปนตน

ตัวอยางตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม
เพื่อการติดตามนโยบายและแผนสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2540-2559
นโยบายปองกันและขจัดมลพิษ

ชื่อตัวชี้วัด

ป พ.ศ. ป พ.ศ.
เปาหมาย
2546 2547
ป 2550

ผลการ
เปรียบ
เทียบ

มลพิษทางน้ํา
คุณภาพน้าํ แหลงน้าํ ผิวดินที่มีสภาพ
เสื่อมโทรมจะตองมีคุณภาพดีขึ้น

- รอยละของจํานวนแหลงน้าํ
ที่มีคุณภาพดีและพอใช

63%

74%

100%

เขาใกล

คุณภาพน้าํ ทะเลชายฝงทั่วประเทศ
จะตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
น้าํ ทะเลชายฝง

- รอยละของสถานีตรวจวัด
น้าํ ทะเลที่อยูในเกณฑดี
มากและดี

68%

46%

100%

ออกหาง

- ปริมาณการผลิตขยะตอ
คนตอวันในขตเมือง (กก.)

1.19

1.23

1.00

ออกหาง

- รอยละของขยะชุมชน
ที่นาํ กลับมาใชใหมตอ
ขยะที่เกิดขึ้น

19%

22%

15%

บรรลุ

มลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล
- ลดหรือควบคุมการผลิตมูลฝอยของ
ประชากรในอัตราไมเกิน 1.0 กิโลกรัม
ตอคนตอวันและใหมีการใชประโยชน
จากมูลฝอยในเขตกรุงเทพฯและชุมชน
ทั่วประเทศในอัตราไมนอยกวา รอยละ
15 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2548

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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การเลือกใชวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
 ปญหาระดับประเทศ

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิง่ แวดลอมในระดับประเทศ
ควรเลือกใชวธิ กี ารลําดับความสําคัญโดยพิจารณาจากมูลคา
ความเสียหายและความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม เพราะการคํานวณมูลคาทีเ่ ปนตัวเงินจะทําให
สามารถเปรียบเทียบและลําดับความสําคัญของปญหาได โดย
มูลคาความเสียหายจะสะทอนระดับความรุนแรงของปญหา

 ปญหารายสาขา

วิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมรายสาขา
ที่เหมาะสม คือ การจัดลําดับปญหาดวยตัวชี้วัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือ การจัดลําดับดวยการสอบถามความ
คิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

 ปญหาระดับพื้นที่

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิง่ แวดลอมในระดับพืน้ ที่
ควรใชขอ มูลจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่
ขอมูลสถิตขิ อ รองทุกข หรือ ขอมูลความถีข่ องการชุมนุมของ
ภาคประชาชนตอปญหาทีเ่ กิดขึน้ มาจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาสิง่ แวดลอมในระดับพืน้ ที่ โดยตองใหความสําคัญกับการ
มีสว นรวมของทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

169
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5.6

แนวทางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
และการกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด นอกจากจะขึน้ อยูก บั นโยบายในระดับชาติและนโยบาย
ของผูน าํ ในแตละจังหวัดแลว ยังขึ้นอยูกับลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรที่มีอยูในแตละพื้นที่
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาจังหวัด แตละจังหวัดจะตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา รวมไปถึง
แผนงานและโครงการตางๆ ทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตร อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด จะกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอมในพืน้ ที่ ซึง่ อาจเปนผลกระทบ
ทางบวกและ/หรือผลกระทบทางลบ เพือ่ เปนการปองกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการประเมิน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อการจัดเตรียมกลยุทธ มาตรการ โครงการและตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดใหสอดรับกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติดวย
การนําเสนอเนื้อหาในบทนี้ จะแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก :สวนแรก

นําเสนอใหเห็นถึงแนวทางการประเมินผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในแตละดาน

สวนทีส่ อง

เปนการนําเสนอแนวทางการกําหนดตัวชีว้ ดั ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ทีส่ อดรับกับผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด และ

สวนสุดทาย เปนการยกตัวอยางแนวทางการจัดทําโครงการและการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการภายใตแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ในระดับจังหวัด ที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับชาติ และสอดรับกับแผนยุทธศาศตรการพัฒนาจังหวัด

1. แนวทางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่อาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาจแบง
พิจารณาเปน 4 ดาน ไดแก หนึ่ง ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สอง ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเที่ยว สาม ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร และ สี่ ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยู สําหรับ
ตัวอยางผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละดาน มีดังนี้
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ตัวอยางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร

การดําเนินการ

1. การพัฒนาอุตสาหกรรม

- การสนับสนุนและสงเสริม
การผลิตสินคาอุตสาหกรรม
- การสงเสริมสินคา OTOP
(สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ)

แนวทางการประเมินผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจและสังคม
- รายไดจากสินคาอุตสาหกรรม
- การจางงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- การใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเกินกวาศักยภาพในการรองรับได
- มลพิษทางเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม
- น้าํ เสียและอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
- โอกาสเกิดการปนเปอนของสารพิษในสิ่งแวดลอม
- ปริมาณของเสียอันตรายที่จะเกิดขึ้น
- เกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู
ในบริเวณที่มีการปนเปอนของสารพิษในสิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาการทองเที่ยว - การพัฒนาแหลงทองเที่ยว ดานเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งสวนใหญเนนการใช
- รายไดเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยว
ประโยชนพื้นที่มากกวา
- การจางงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น
การอนุรักษ
- สาธารณูปโภคในทองถิ่นไดรับการพัฒนา
- การสงเสริมการทองเที่ยว
ในแหลงทองเทีย่ วธรรมชาติ - ระบบการขนสงในทองถิ่นไดรับการพัฒนา
- เกิดแหลงเรียนรูในทองถิ่น
โบราณสถาน และแหลง
ศิลปกรรม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การสงเสริมการทองเที่ยว - แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากปริมาณ
นักทองเที่ยวที่มากเกินขีดความสามารถในการรองรับ
ในชุมชนที่มีวัฒนธรรม
ไดของแหลงทองเที่ยว
ของทองถิ่น
- การสงเสริมการทองเที่ยว - มีการใชสาธารณูปโภคในพื้นที่เพิ่มขึ้น เชน น้าํ ประปา ถนน
- ภาระขยะที่เพิ่มขึ้น
เชิงอนุรักษ
- การสงเสริมและสนับสนุน - ภาระน้าํ เสียจากภาคบริการที่เพิ่มขึ้น
กิจการในภาคบริการ เชน - น้าํ เพื่อการอุปโภค บริโภค ไมเพียงพอ
รานอาหาร โรงแรม
- การรุกล้าํ เพื่อการใชประโยชนในพื้นที่แหลงทองเที่ยว
เปนตน
เชน มีการกอสรางที่พักอาศัยรุกล้าํ พื้นที่ชายหาด และ/
หรือพื้นที่อนุรักษ มีการตั้งรานคาในพื้นที่โบราณสถาน
- เกิดมลทัศน เนื่องจากการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
โดยขาดการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม เชน
การกอสรางอาคารโดยไมคาํ นึงถึงความเหมาะสม
ดานภูมิทัศนในแหลงโบราณสถาน เปนตน

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

173
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ตัวอยางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (ตอ)
ยุทธศาสตร
3. การพัฒนาการเกษตร

การดําเนินการ
- การสงเสริมและสนับสนุน
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจ

แนวทางการประเมินผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจและสังคม

- การเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
- การเพิม่ ขึ้นของรายไดจากภาคการเกษตร
- สงเสริมการเกษตรอินทรีย - การจางงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น
(Organic Farming) ซึง่ เปน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระบบการผลิตทางการ
การปลูกพืช
เกษตรที่หลีกเลี่ยงการ
ใชสารเคมี แตจะใหความ - CO2 จากการเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตรในที่โลง
สําคัญกับการปรับปรุงและ - สารเคมีตกคางในผลผลิตทางการเกษตร
ฟน ฟูคณ
ุ ภาพทรัพยากรดิน
จากการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และการใชวิธีการทาง
และการใชปุยเคมี
ธรรมชาติในการเพิม่ ผลผลิต
- สารเคมีตกคางในดิน น้าํ และอากาศ
- การสงเสริมและสนับสนุน - ดินเสื่อมโทรม
การประมงทั้งน้าํ จืดและ
- ปญหาดานสุขภาพของเกษตรกรผูใชสารเคมี
น้าํ เค็ม
- ปญหาดานสุขภาพของผูบริโภคที่ไดรับสารเคมีตกคาง
- การสงเสริมและสนับสนุน
จากการบริโภคสินคาเกษตร
การเพาะเลี้ยงสัตวนาํ้
- ระบบนิเวศเสื่อมโทรม
ชายฝงทะเล
การปศุสัตว
- กลิ่นเหม็นจากฟารมปศุสัตว
- น้าํ เสียจากฟารมปศุสัตว
- สารเคมีตกคางในอาหารจากสารเคมีที่ใชเรง
การเจริญเติบโตของสัตวเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมง
- มลภาวะทางน้าํ จากการตกคางของอาหารที่ใช
ในการเลี้ยงสัตวนา้ํ
- น้าํ เสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
- เกิดความขัดแยงดานการใชพื้นที่และการชวงชิง
ทรัพยากรประมง
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเสื่อมโทรม
- การจับสัตวนา้ํ เกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ
การเกษตรอินทรีย
- ความปลอดภัยตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค
- ลดการปนเปอนของสารเคมีในสิ่งแวดลอม
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ตัวอยางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (ตอ)
ยุทธศาสตร
4. การพัฒนาเมืองนาอยู

การดําเนินการ

แนวทางการประเมินผลกระทบ

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่ ควบคูไป
กับการพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจและสังคม

- สงเสริมการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว

- พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะเพิ่มขึ้น
- ปญหามลพิษตางๆ ลดลง

- จํานวนชุมชนแออัดลดลง และประชาชนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ประชาชนในเขตเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- การอนุรักษและสงวนที่ดิน - ปญหาสังคมลดลง
เพื่อเปนพื้นที่สีเขียว
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- การจัดระเบียบการเติบโต
ของชุมชน
- การจัดการสิ่งแวดลอม
ดานภูมิทัศน

เมื่อไดทาํ การประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแลว ใหนาํ ผลการประเมินที่ได
ไปเปนแนวทางในการจัดทํากลยุทธ แผนงาน โครงการและตัวชีว้ ดั ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ที่สอดคลองกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบหรือเสริมสมรรถนะของโครงการดานการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจะ
ตองมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความเรงดวนของการดําเนินโครงการ เชน ในการประเมิน
ผละกระทบน้าํ เสียจากอุตสาหกรรมอาจทําใหเกิดแผนงานการอนุรักษนา้ํ ซึ่งประกอบไปดวย โครงการ
เครือขายพิทักษแมนา้ํ (จากน้าํ เสียอุตสาหกรรม) และ โครงการนักสืบสายน้าํ (สําหรับกลุมเปาหมายที่
เปนนักเรียน) เปนตน หรือในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการทองเที่ยว ซึ่งจะทําใหเกิดภาระการ
จัดการขยะที่เพิ่มขึ้น ทําใหตองมีโครงการอาสาสมัครพิทักษอุทยานแหงชาติ โดยรณรงคใหนักทองเที่ยวที่
เขาไปเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติชวยกันเก็บขยะออกจากอุทยานแหงชาติ
อยางไรก็ตาม การจัดทําโครงการและการกําหนดตัวชีว้ ดั ผลสําเร็จของโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดนั้น นอกจากการพิจารณาถึงผลการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดแลว ผูที่เกี่ยวของยังตองใหความสําคัญกับกรอบแนวคิด เปาหมาย กลยุทธและมาตรการ
ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติดวย ทั้งนี้ เพื่อใหผลสําเร็จของการดําเนินโครงการเปนไป
โดยบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด และตอบสนอง
ตอเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติดวย
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2. แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด
การกําหนดตัวชี้วัดมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม สําหรับการกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น เสนอ
ใหใชกรอบแนวคิด แรงกดดัน (Pressure)–สถานการณ (State)–การตอบสนอง (Response) หรือที่
เรียกกันโดยทัว่ ไปวา กรอบแนวคิด PSR เพราะเปนแนวคิดทีเ่ หมาะสม แสดงใหเห็นถึงการเปลีย่ นแปลง
ที่คอนขางชัดเจน รวมทั้งบงบอกไดวาผูที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวคือใคร สามารถตอบสนองตอเปาหมาย
ที่วางไวอยางไร ซึ่งจะทําใหผูใชประโยชนจากตัวชี้วัด PSR สามารถเขาใจถึงที่มาหรือสาเหตุของปญหา
สถานการณหรือระดับความรุนแรงของปญหา และที่สาํ คัญจะทําใหสามารถประเมินผลสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของแนวทางและมาตรการตางๆ ที่กาํ หนดขึ้นเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหา
ตัวชีว้ ดั ตามกรอบแนวคิด PSR จะแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) ตัวชี้วัดภาวะกดดัน (pressure indicator) เปนตัวชี้วัดที่ใชอธิบายกิจกรรมของมนุษยที่เปน
สาเหตุทาํ ใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน อัตรา
การขยายตัวของรายได อัตราการเกิดของประชากร แบบแผนการใชพลังงาน จะเห็นไดวา
ปจจัยตางๆ เหลานี้จะเปนสิ่งกดดันที่จะทําใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
(2) ตัวชี้วัดสถานภาพ (state indicator) หมายถึงตัวชี้วัดที่ใชอธิบายลักษณะทางกายภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากปจจัยกดดันตางๆ ไดแก
พื้นที่ปา คุณภาพน้าํ คุณภาพอากาศ ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ เปนตน
(3) ตัวชี้วัดการตอบสนอง (response indicator) เปนตัวชี้วัดที่ใชวัดระดับการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน นโยบายหรือ
มาตรการตางๆ ที่นาํ มาใชในการลดปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไมทางตรงก็ทางออม อาทิ การกําหนดราคาคาน้าํ โครงการ
ปลูกปา และนโยบายเหลานีอ้ าจสงผลใหภาวะกดดันลดลงหรือทําใหสถานะของสิง่ แวดลอมดีขนึ้

ตัวชี้วัด คืออะไร ?






ขอมูลที่ “บอกใหรู ชี้ใหเห็น วัดผล หรือยืนยัน”
แสดงผลการดําเนินการหรือผลสําเร็จของงาน
บอกใหรูวา เปาหมายที่กาํ หนดไวสาํ เร็จหรือไม
ผลการดําเนินงานหรือผลสําเร็จในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
วัดอะไร วัดอยางไร วัดเมื่อไร ใครเปนคนวัด
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สําหรั บ ตั ว อย า งการกําหนดตั ว ชี้ วั ด ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในระดั บ จั ง หวั ด
พิจารณาจากผลกระทบของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา แสดงไวในตารางดังตอไปนี้

ตัวอยาง การกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
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

- รอยละของแหลงน้าํ ที่มีคุณภาพดี (S)

กรมควบคุมมลพิษ

↑

- จํานวนครั้งที่คาเฉลี่ยความเขมขนของฝุน
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน
ตอจํานวนครั้งที่ตรวจวัด (S)

กรมควบคุมมลพิษ

↓

- จํานวนวันที่ระดับเสียงมีคาเกินมาตรฐาน
ตอจํานวนวันที่ตรวจวัด (S)

กรมควบคุมมลพิษ

↓

- จํานวนอุบัติภัยที่เกิดจากสารอันตราย (S)

อุตสาหกรรมจังหวัด

↓

- จํานวนผูปวยที่ไดรับสารอันตราย/
สารพิษ (S)

สาธารณสุขในพืน้ ที่

↓

- จํานวนการรองเรียนของประชาชน
จากปญหาดานมลพิษ (P)

สํานักงานจังหวัด

↓

- จํานวนครั้งในการตรวจพบการลักลอบ
ทิ้งของเสียอันตราย (S)

กรมควบคุมมลพิษ

↓
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ตัวอยาง การกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (ตอ)
ผลกระทบจากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ตัวอยางตัวชี้วัด
[S=ตัวชี้วัดสถานภาพ / P=ตัวชี้วัดกดดัน /
R=ตัวชี้วัดการตอบสนอง]

แหลงขอมูล

ทิศทางที่
พึงประสงค
ของตัวชี้วัด

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
การเพิ่มขึ้นของรายได
จากการทองเที่ยว

การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

↑

สํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

↓
↓

กรมควบคุมมลพิษ

↑

สํานักงานจังหวัด

↑

สํานักงานจังหวัด

↓

- จํานวนแหลงทองเที่ยวที่มีการจัดทํา
แผนอนุรักษ คุมครองและฟนฟู (R)

สํานักงานจังหวัด
องคการบริหาร สวนตําบล

↑

- จํานวนชุมชน/เครือขายที่มีสวนรวม
ในการอนุรักษพื้นฟูแหลงทองเที่ยว (R)

สํานักงานจังหวัด
องคการบริหารสวน
ตําบล

↑

- จํานวนศูนยขอมูลแหลงทองเที่ยว (R)

สํานักงานจังหวัด

↑

- จํานวนผูใชบริการศูนยขอมูล
แหลงทองเที่ยว (R)
- จํานวนครั้งในการอบรมมัคคุเทศก
ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว (R)

สํานักงานจังหวัด

↑

สํานักงานจังหวัด

↑

- อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนนักทองเที่ยว (P)
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอคน (P)
- อัตราการขยายตัวของรายได
จากการทองเที่ยว (S)

- จํานวนระบบการขนสงไปยัง
แหลงทองเที่ยว (S)
ความเสื่อมโทรม
- ปริมาณขยะในแหลงทองเที่ยวตอวัน (S)
ของแหลงทองเที่ยว
- จํานวนการรองเรียนของประชาชนและ
นักทองเที่ยวจากปญหาดานมลพิษ (P)
- ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาด
ทองเที่ยว (S)
- ปริมาณการเก็บขนและกําจัดขยะ
จากแหลงทองเที่ยวตอวัน (R)
เกิดการใชประโยชนพื้นที่
- จํานวนความขัดแยงจากการใชประโยชน
ในแหลงทองเที่ยว
พื้นที่ในแหลงทองเที่ยว เชน ความขัดแยง
ในการตั้งรานคาในพื้นที่ที่หวงหามใน
บริเวณแหลงทองเที่ยว (P)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ระบบการขนสงไดรับการพัฒนา

การอนุรักษและฟนฟู
แหลงทองเที่ยว

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ใหเปนแหลงเรียนรู

↑
↑
↑
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ตัวอยาง การกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (ตอ)
ผลกระทบจากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

แหลงขอมูล

ทิศทางที่
พึงประสงค
ของตัวชี้วัด

ตัวอยางตัวชี้วัด
[S=ตัวชี้วัดสถานภาพ / P=ตัวชี้วัดกดดัน /
R=ตัวชี้วัดการตอบสนอง]

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
การเพิ่มขึ้นของรายได
จากภาคเกษตรกรรม

- อัตราการขยายตัวของรายไดจาก
ภาคการเกษตร (S)

สํานักงานจังหวัด

↑

มลพิษจากการเผาในที่โลง

- จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการเผา
ในที่โลง (P)

สํานักงานจังหวัด

↓

- จํานวนพื้นที่ทาํ การเกษตรที่มีการเผา
ในที่โลง (P)

สํานักงานจังหวัด

↓

- รอยละของแหลงน้าํ ที่มีคุณภาพดี (S)

กรมควบคุมมลพิษ

↑

- จํานวนผูปวยจากสารอันตราย/
สารพิษจากภาคการเกษตร (S)

สาธารณสุขในพืน้ ที่

↓

- จํานวนขอรองเรียนของประชาชน
จากปญหามลพิษ (P)

สํานักงานจังหวัด

↓

กลิ่นเหม็นจากฟารมปศุสัตว

- จํานวนการรองเรียนของประชาชนจาก
ปญหากลิ่นเหม็นและน้าํ เสีย (P)

สํานักงานจังหวัด

↓

การจับสัตวนา้ํ มากเกินศักยภาพ
การผลิตของธรรมชาติ

- อัตราการจับสัตวนา้ํ ตอการลงแรงประมง
(Catch Per Unit Effort: CPUE)
ระดับจังหวัด (S)

กรมประมง

↑

- จํานวนความขัดแยงของประชาชน
เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝง (P)

สํานักงานจังหวัด

↓

- รอยละของพื้นที่การทําฟารมเกษตร
อินทรียที่ไดมาตรฐาน (R)

กรมวิชาการเกษตร

↑

- จํานวนฟารมภายในจังหวัดที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน GAP (R)

กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว
กรมประมง

↑

สารเคมีตกคางในอาหาร
และสิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
ความปลอดภัยในคุณภาพ
อาหารและสิ่งแวดลอมจาก
การเกษตรอินทรีย
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ตัวอยาง การกําหนดตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (ตอ)
ผลกระทบจากการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ตัวอยางตัวชี้วัด
[S=ตัวชี้วัดสถานภาพ / P=ตัวชี้วัดกดดัน /
R=ตัวชี้วัดการตอบสนอง]

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยู
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว
- สัดสวนพื้นที่สวนสาธารณะตอจํานวน
ประชากรเมือง (S)

แหลงขอมูล

ทิศทางที่
พึงประสงค
ของตัวชี้วัด

สํานักงานจังหวัด
เทศบาล

↑

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล
กรมควบคุมมลพิษ

↑

↑

กรมควบคุมมลพิษ

↓

กรมควบคุมมลพิษ

↓

สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล
สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล
สํานักงานจังหวัด
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล

↑

(มาตรฐานพื้นที่สาธารณะตอประชากร
ของสํานักมาตรฐาน กรมโยธาธิการ
และผังเมือง คือ 2.88 ตารางเมตร/คน)

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การลดปญหามลพิษ

- รอยละของชุมชนที่ผานเกณฑ
เมืองนาอยูเชิดชูคุณธรรม (R)
- จํานวนชุมชนแออัด (S)
- จํานวนชุมชนแออัดที่ไดรับการจัดการ
สุขาภิบาลอยางถูกตอง (R)
- จํานวนของเครือขาย/ชุมชน ที่ทาํ งาน
ดานสิ่งแวดลอมชุมชน (R)
- ปริมาณการผลิตขยะชุมชนตอวัน (S)

- รอยละของแหลงน้าํ ที่มีคุณภาพดี (S)
- จํานวนครั้งที่คาเฉลี่ยความเขมขนของฝุน
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เกินมาตรฐาน
ตอจํานวนครั้งที่ตรวจวัด (S)
- จํานวนวันที่ระดับเสียงมีคาเกินมาตรฐาน
ตอจํานวนวันที่ตรวจวัด (S)
- รอยละของปริมาณขยะชุมชนที่สามารถ
กําจัดไดในแตละวัน (R)
- รอยละของปริมาณขยะชุมชนที่มี
การนํากลับมาใชประโยชน (R)

- รอยละของปริมาณของเสียอันตรายชุมชน
ที่ไดรับการจัดการอยางถูกตอง (R)

↓
↑

↓

↑

↑

↑
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ในการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะตองพิจารณาตามความตองการของผูใชเปนหลักและเปนตัวชี้วัดที่ผูปฏิบัติสามารถเขาใจไดงาย และ
หากเปนโครงการที่ตองทํางานรวมกับชุมชน ตัวชี้วัดที่เลือกใชตองเปนตัวชี้วัดที่ชาวบานเขาใจและสามารถ
จัดเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดไดเอง ตัวอยางเชน “ตัวชี้วัดจํานวนชนิดและปริมาณของปาที่หาไดจาก
ปาชุมชน” (เชน รังมดแดงในปาเต็งรัง ไมไผ ในปาเบญจพรรณ เห็ด/ สมุนไพร/ พืชตระกูลหัว ในปาดิบแลง
เปนตน) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของปา หรือ “ตัวชี้วัดจํานวนและชนิดของสัตว
ปาและสัตวนา้ํ ” (เชน จํานวนปูแสมหรือปูดาํ ที่จับไดตอชั่วโมงลงแรง จํานวนหอยที่เกาะตามตนไมในกรณี
ปาชายเลน เปนตน) โดยในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอตัวชี้วัด ผูปฏิบัติจะตองมีการวางแผนการได
มาซึ่งขอมูลเพื่อการประเมินผลตัวชี้วัดไวตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน นาเชื่อถือ
เพียงพอและทันสมัย ซึ่งจะทําใหการประเมินผลตามตัวชี้วัดสามารถนําไปใชงานไดจริง
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนตัวชี้วัดในระดับพื้นที่ ดังนั้น ขอมูลที่จะนํามาใชในการประมวลผล
ตัวชี้วัด ควรเลือกใชขอมูลในระดับพื้นที่ที่มีความทันสมัย เพราะการใชขอมูลระดับประเทศจะทําใหเห็น
เพียงคาเฉลี่ยของปญหาที่เกิดขึ้นเทานั้น

หลักเกณฑในการคัดเลือกตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัดตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและสภาพปญหาในปจจุบัน
 ตัวชี้วัดตองมีความสอดคลองกับกลุมผูใชตัวชี้วัด ทั้งในสวนของจํานวนตัวชี้วัด
และระดับความยากงาย เพื่อปองกันความเขาใจผิดในการนําตัวชี้วัดไปใช
 ตัวชี้วัดตองสรางจากขอมูลที่มีความนาเชื่อถือและสะดวกในการเก็บรวบรวม
โดยในการรวบรวมขอมูลสําหรับตัวชี้วัด ควรตองใชวิธีการและหนวยวัด
ในการจัดเก็บเดียวกันอยางตอเนื่อง
 ในการคัดเลือกตัวชี้วัดจะตองมีการพิจารณาถึงตนทุนและความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูลดวย เนื่องจากขอมูลบางดานตองใชตนทุน เวลา
และขั้นตอนในการเก็บรวบรวมคอนขางมาก
 ตัวชี้วัดตองมีความครอบคลุมในพื้นที่และระยะเวลาที่เหมาะสม
เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไมปรากฏขึ้นเฉพาะพื้นที่และอาจไมเกิดขึ้นทันที
ภายหลังจากที่มีการดําเนินกิจกรรม

“Not everything that is important can be measured….
Not everything that can be measured is important.”
Albert Einstein
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3. ตัวอยางแนวทางการจัดทําโครงการและการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
เนื้อหาในสวนนี้ จะเปนการนําเสนอตัวอยางแนวคิดและความเชื่อมโยงของการจัดทําโครงการ
การกําหนดเปาหมาย และการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด ใหสอดรับกับผลกระทบทีเ่ กิดจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ ดังนี้

ตัวอยางการจัดทําแผนงาน โครงการ การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับจังหวัด

ผลกระทบที่เกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด :
ภาระในการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ มาตรการ และเปาหมายของแผนฯ ระดับชาติ
ที่สอดคลองกับปญหาการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นในระดับจังหวัด
กลยุทธที่ 1

สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มาตรการ

สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

เปาหมาย

มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชน
ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในประเทศ

แผนงาน :การจัดการขยะโดยการสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะและมีการนํากลับไปใช
วัตถุประสงค :เพื่อใหมีเกิดการจัดการขยะอยางมีสวนรวม
โครงการ :- โครงการธนาคารขยะ
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กิจกรรม
- รณรงคใหมีการคัดแยกขยะในโรงเรียน/ ชุมชุน
- การรับซื้อขยะ
- ใหความรูแกนักเรียน/ชุมชน เกี่ยวกับประเภทของขยะและการนํากลับมาใชประโยชน
แหลงเงินงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
- เทศบาล
- องคการบริหารสวนตําบล
- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักการการกําหนดเปาหมายระดับจังหวัด/พื้นที่ :แนวทางในการกําหนดเปาหมายการดําเนินโครงการในระดับจังหวัด/พื้นที่ สามารถทําไดดังนี้
(1) ทําการพิจารณาเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติที่เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ เพื่อนํามาใชเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายในระดับจังหวัด/พื้นที่ ดังนี้
เปาหมายของแผนฯ ระดับชาติ:

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัดตามเปาหมาย :

มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชน
ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในประเทศ

(2) พิจารณาขอมูลปฐาน (Baseline data) ของจังหวัด/พื้นที่ วามีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับ
มาใชประโยชนปริมาณเทาไร เชน ในป พ.ศ. 2549 (ซึ่งเปนปฐาน) จังหวัดพิจิตรมีอัตรา
การนําขยะกลับมาใชประโยชนเทากับ รอยละ 18 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด จังหวัด
นาน มีการนําขยะกลับมาใชประโยชน รอยละ 15 และ จังหวัดพิษณุโลก มีการนําขยะกลับ
มาใชประโยชน รอยละ 35 เปนตน
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(3) กําหนดเปาหมายระดับจังหวัด/พื้นที่ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ดังเชน สถานการณ
ปจจุบัน ประสิทธิภาพของเครื่องมือ/กลไกในการบริหารจัดการ เปนตน โดยในการกําหนด
เปาหมายในระดับจังหวัดนี้ ควรใหผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายรวมกัน ซึง่ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคชุมชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในจังหวัด และ สถาบันการศึกษาในจังหวัด อยางไรก็ตาม การ
กําหนดเปาหมายในระดับจังหวัดไมจาํ เปนตองกําหนดใหเทากับเปาหมายของแผนฯ ระดับชาติ
เนื่องจากแตละพื้นที่อาจมีขอจํากัดในการบริหารจัดการที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น ในบาง
พื้นที่อาจกําหนดเปาหมายที่สูงกวา ต่าํ กวา หรือเทากับเปาหมายของแผนฯ ในระดับชาติ
ก็สามารถทําได ดังเชน:(ก) กําหนดเปาหมายโดยการใชอตั ราการเพิม่ ตอปเทากันทุกป ตัวอยางเชน จังหวัดพิจติ ร
กําหนดเปาหมายใหมกี ารนําขยะกลับมาใชประโยชนในอัตราเพิม่ ขึน้ รอยละ 10.75
ตอป คิดจากขอมูลปฐาน เพือ่ ใหผลการดําเนินโครงการในปสนิ้ สุดแผนปฏิบตั กิ ารฯ ใน
ระดับจังหวัด (ในป พ.ศ. 2554) บรรลุเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติ
(ข) กําหนดเปาหมายจากการประชุมอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน จังหวัดนาน จากการพิจารณา
รวมกันแลว มีความเห็นรวมกันวา ภายใตสถานการณปจจุบันของจังหวัดนาน
เปาหมายที่เปนไปไดในปสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด คือ รอยละ 25
(ค) กรณีที่จังหวัดมีอัตราการนําขยะกลับมาใชใหมสูงกวาเปาหมายระดับชาติแลว แต
เมื่อพิจารณาศักยภาพของจังหวัดแลว จังหวัดยังสามารถเพิ่มอัตราการนําขยะกลับ
มาใชใหมไดอีก ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2549 จังหวัดพิษณุโลก มีอัตราการนําขยะ
กลับมาใชใหม รอยละ 35 ซึ่งสูงกวาเปาหมายระดับชาติ แตทางจังหวัดคิดวายัง
สามารถเพิ่มอัตราการนําขยะกลับมาใชใหมไดอีก เนื่องจากมีเครื่องมือ/กลไกตางๆ
ในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงไดกาํ หนดเปาหมายที่สูงกวา
เปาหมายของแผนฯ ระดับชาติ

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

184
5.6 แนวทางการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการกําหนดตัวชีว้ ดั ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

ตัวอยางการตั้งเปาหมายในระดับจังหวัดในการนําขยะกลับมาใชใหมในชวงเวลาของแผนฯ

ระดับของการดําเนินการ

ขอมูล
ปฐาน
(ป 2549)

เปาหมายในแตละป
2550

2551

ระดับชาติ

2552

2553

2554

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:

ตัวเลขเปาหมายของแตละจังหวัดที่นาํ เสนอในตารางเปนตัวเลขที่สมมุติขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวิธีการ
กําหนดเปาหมายในระดับจังหวัดที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายในระดับชาติ

จะเห็นไดวา การบรรลุเปาหมายของแผนฯ ระดับชาตินั้น จะขึ้นอยูกับผลงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งหมด ในทุกระดับ ไดแก หนวยงานระดับสวนกลาง หนวยงานระดับภาค หนวยงานระดับ
จังหวัด หนวยงานระดับทองถิ่น ซึ่งรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชนดวย โดยในบางจังหวัด/พื้นที่
อาจจะดําเนินการไดตามเปาหมายหรือเกินกวาเปาหมายในระดับชาติ แตในบางจังหวัด/พื้นที่ก็ทาํ ไดไมถึง
เปาหมายระดับชาติที่กาํ หนดไว อยางไรก็ตาม การกําหนดเปาหมายในระดับจังหวัด/พื้นที่ หากไดมีการ
พิจารณาถึงเปาหมายระดับชาติแลว ก็จะทําใหการดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยภาพรวมของทั้งประเทศ เปนไปอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกัน และเปนไปเพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนฯ ในระดับชาติที่กาํ หนดไว
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5.7

แหลงเงินงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

5.7

แหลงเงินงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

โครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด
จะสามารถนําไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดหรือไมขนึ้ อยูก บั การไดรบั งบประมาณเพือ่ การดําเนินโครงการ โดยแหลง
เงินงบประมาณที่องคกรในระดับจังหวัดสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการได มีดงั นี้
(1) งบประมาณแผนดิน
 งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
 งบประมาณจากหนวยงานราชการสวนกลางที่เกี่ยวของ
 งบประมาณรูปแบบอื่นๆ ที่รัฐบาลจัดสรรให
(2) กองทุนสิ่งแวดลอม
(3) รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดจากการจัดเก็บ
 งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 เงินกูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) เงินอุดหนุนจากแหลงอื่นๆ เชน องคกรตางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และ/หรือ
มูลนิธิตางๆ

สําหรับขัน้ ตอนการดําเนินการเพือ่ ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จากแหลงเงินงบประมาณในแตละแหลง มีรายละเอียดดังนี้
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1. งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ หรืองบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Area-based Budget) งบประมาณสวนนี้หนวยปฏิบัติตอง
เสนอโครงการไปที่สาํ นักงานจังหวัด โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพ

ขั้นตอนการจัดทําคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
q คําของบประมาณ
ภายใน 20 มีนาคม

สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัด
สํานักนายกฯ

คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ

สํานักงบประมาณ

o พิจารณากลั่นกรอง
ภายใน 15 มีนาคม

n สงกระดาษทําการ
ภายใน 23 กุมภาพันธ

จังหวัด

p e-Budgeting
ภายใน 15 มีนาคม

ที่มา: สํานักงบประมาณ 2549

ขั้นตอนการขอการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
(1) จังหวัดจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมกระดาษทําการเพื่อเตรียมจัดทําคําขอ
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการสงสํานักงานปลัดกระทวงมหาดไทย ภายในเดือนกุมภาพันธ
ของทุกป
(2) สํานั ก งานปลั ด กระทวงมหาดไทยจั ด ส ง รายละเอี ย ดโครงการให สํานั ก งานปลั ด สํานั ก
นายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการประจํา
พื้นที่เขตตรวจราชการพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคมของทุกป
(3) จังหวัดบันทึกขอมูลของโครงการทีผ่ า นการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ แลว ในระบบ
e-Budgeting ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกป
(4) กระทรวงมหาดไทยสงคําของบประมาณทีผ่ า นการพิจารณาตามขอ (2) ใหสาํ นักงบประมาณ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป
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เกณฑการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
 เปนโครงการที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรจังหวัด และแผนบริหารราชการแผนดิน
 มีความพรอมสูงสามารถดําเนินการไดทันที
 ไมผูกพันงบประมาณในลักษณะผูกพันสัญญาขามป
 ไมซา้ํ ซอนกับโครงการของสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 สามารถระบุกลุมเปาหมายผูรับประโยชนไดชัดเจน
 มีความจําเปนเรงดวนและสงผลกระทบตอประชาชน
 เปนโครงการตอเนือ่ งหรือเสริมตอจากโครงการทีไ่ ดรบั งบประมาณแลว
ใหมคี วามสมบูรณมากขึน้

การจัดเตรียมคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
ในการจัดทําคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ หนวยปฏิบัติจะตองจัดทํารายละเอียดของ
โครงการตามรูปแบบ “กระดาษทําการเพื่อจัดทําคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ จําแนกราย
โครงการ” ของสํานักงบประมาณ ซึ่งจะตองใหรายละเอียดขอมูลดานตางๆ ดังนี้
คําชี้แจงกระดาษทําการ
เพื่อเตรียมจัดทําคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการประจําป
ประเด็น

สิ่งที่ตองระบุ

กลุมจังหวัด

ใหระบุชื่อกลุมจังหวัดที่จังหวัดผูเสนอโครงการสังกัด

จังหวัด

ใหระบุชื่อจังหวัดผูเสนอโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ

ใหระบุสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ

ชื่อโครงการ

ใหระบุชื่อโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ประเภทโครงการ

ใหระบุวาเปนโครงการกลุมจังหวัดหรือโครงการจังหวัด

ลําดับความสําคัญของโครงการ

ใหระบุลาํ ดับที่ตามความสําคัญของโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบระดับพื้นที่

ใหระบุหนวยงานที่ดาํ เนินโครงการในระดับพื้นที่

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ประเด็น

สิ่งที่ตองระบุ

สวนที่ 1 ความสอดคลอง/เชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด
เปาประสงค กลยุทธของจังหวัดและผลผลิตของหนวยงาน
ใหระบุความสอดคลองของโครงการที่เสนอกับประเด็นยุทธศาสตร
1. ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนการบริหาร
ของแผนการบริหารราชการแผนดิน (ระบุเพียง 1 เลขรหัสอางอิง
ราชการแผนดิน (เลขรหัสอางอิง)
ตอ 1 โครงการ)
2. ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ใหระบุวาโครงการที่เสนอสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใด
ของกลุมจังหวัด
3. ยุทธศาสตรจังหวัด
ใหระบุวาโครงการที่เสนอสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใด
ของจังหวัด
4. เปาประสงคของจังหวัด
ใหระบุวาโครงการที่เสนอเชื่อมโยงกับเปาประสงคใดของจังหวัด
5. กลยุทธของจังหวัด
ใหระบุวาโครงการที่เสนอเชื่อมโยงกับกลยุทธใดของจังหวัด
6. ความสอดคลองกับผลผลิต/
ใหระบุวาโครงการที่เสนอสอดคลองกับผลผลิต/โครงการใด
โครงการของหนวยงาน
ของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
สวนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
ใหแสดงถึงที่มา สภาพปญหา และเหตุผลความจําเปน
ที่ตองดําเนินโครงการ
2. วัตถุประสงคของโครงการ
ใหระบุวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ
3. กลุมเปาหมายที่ไดรับผลประโยชน
ใหระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการ
พรอมจํานวนและหนวยนับ
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ใหระบุตัวบงชี้สภาพความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
5. สถานะโครงการ
ใหระบุตามหัวขอที่กาํ หนด
6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ใหระบุชวงระยะเวลาที่ใชในการดําเนินโครงการ
7. วงเงินของโครงการ
ใหระบุวงเงินทั้งสิ้นที่ใชในการดําเนินโครงการ
โดยจําแนกตามแหลงที่มาของงบประมาณ
8. รายละเอียดคําของบประมาณประจําป
ใหแสดงรายละเอียดคาใชจาย โดยจําแนกตามงบรายจาย
จําแนกตามงบรายจาย
สวนที่ 3 ความพรอมของโครงการ
1. ความพรอมของโครงการ
ใหระบุตามหัวขอที่กาํ หนด
2. ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดลอม
ใหระบุตามหัวขอที่กาํ หนด
3. ความพรอมของพื้นที่ดาํ เนินการ
ใหระบุตามหัวขอที่กาํ หนด
4. ความพรอมของแบบ
ใหระบุตามหัวขอที่กาํ หนด
5. ความพรอมของบุคลากร เครือ่ งมือและเทคนิค
ใหระบุตามหัวขอที่กาํ หนด
สวนที่ 4 วิธีดําเนินการ แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
1. วิธีดาํ เนินการ
ใหระบุตามหัวขอที่กาํ หนด
2. แผนการดําเนินงาน
ใหระบุกิจกรรม หนวยนับและแผนการดําเนินงานเปนรายไตรมาส
3. แผนการใชจายงบประมาณ
ใหระบุกิจกรรม หนวยนับและแผนการใชจายงบประมาณ
เปนรายไตรมาส
ผูรับผิดชอบโครงการ
ใหระบุชื่อหัวหนาหนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ในการดําเนินโครงการ พรอมตําแหนง สถานทีต่ ดิ ตอ และเบอรโทรศัพท

ที่มา: ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2548
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2. งบประมาณจากหนวยงานราชการสวนกลาง
การปฏิรปู ระบบราชการไทยทีด่ าํ เนินการมาอยางตอเนือ่ งไดมเี จตนารมณทตี่ อ งการใหสว นราชการตางๆ
ปรับปรุงระบบบริหารราชการใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและใหการบริการแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยสวนราชการตองทําการบริหารตามแนวทางการบริหารราชการ
แนวใหม ที่ตองกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติ
งานในแตละระดับไดอยางชัดเจน
ในสวนของวิธกี ารจัดสรรงบประมาณ นับตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2546 เปนตนมา รัฐบาลไดใช
นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาลเปนเครือ่ งมือในการแกปญ
 หาเรงดวน
ของชาติ โดยสนับสนุนใหหวั หนาสวนราชการในแตละระดับตัง้ แตระดับกระทรวง (รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
อธิบดีกรมตางๆ) ไปจนถึง หัวหนาสวนราชการในภูมิภาค (ผูวาราชการจังหวัด) มีบทบาทในการตัดสินใจ
และรับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โดยจะตองพิจารณาเปาหมายยุทธศาสตร
ระดับชาติ ยุทธศาสตรของสวนราชการ รวมทั้ง เปาหมายการใหบริการ และกลยุทธตามพันธกิจของ
หนวยงานเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารการใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
แทจริง
การจัดสรรงบประมาณวิธีนี้ แสดงใหเห็นถึงทิศทางการจัดสรรงบประมาณที่มีความชัดเจนมากขึ้น
เปนลําดับ โดยทิศทางการของบประมาณรายจายของหนวยงานตางๆ จะตองสอดคลองกับนโยบายเรงดวน
และนโยบายที่สาํ คัญของรัฐ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภาวะการณทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ตลอดจนสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
ดังนั้น การของบประมาณเพื่อดําเนินโครงการดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่นผานหนวยงานราชการ
สวนกลางทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ ไดแก หนวยงานตางๆ ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมทั้ง
กระทรวงอื่นๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน ก็เปนอีกหนึ่งชองทางทีท่ อ งถิน่ สามารถเสนอโครงการเพือ่ ขอ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการได

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการสวนกลาง
(1) ศึกษาภารกิจและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากแผน
ปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานที่เกี่ยวของ (ภายใต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม) หรือ
ตรวจสอบภารกิจของหนวยงานราชการสวนกลางที่เกี่ยวของจากหนวยงานที่สังกัดราชการ
บริหารสวนกลางทีไ่ ปตัง้ สํานักงานอยูใ นจังหวัด หรือเปนหนวยงานราชการบริหารสวนภูมภิ าค
ในจังหวัดนัน้ เชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด เปนตน
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(2) พิจารณาสถานการณปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นวาเกีย่ วของ
กับภารกิจ แผนงานหรือโครงการของหนวยงานใด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทางของการ
ทํางานรวมกันระหวางทองถิ่นและราชการสวนกลางในการจัดการกับปญหา ตัวอยางเชน
 การรณรงคการจัดการขยะครัวเรือนและโรงเรียนเพื่อลดขยะชุมชน เปนกิจกรรมที่
กรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหการ
สนับสนุนงบประมาณ
 โครงการปาชุมชน สนับสนุนโดยกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
 การรณรงคการใชสารอินทรียท ดแทนสารเคมีทางการเกษตร สนับสนุนโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
(3) ทําการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แลวผนวกแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เขาไวในแผนยุทธศาสตรจังหวัด และ
จัดสงใหหนวยงานราชการสวนกลางรับไวพิจารณาประกอบการจัดทําคําของบประมาณ
ประจําป
(4) จัดทําเอกสารโครงการโดยเรียงลําดับความสําคัญ และสงไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปจากราชการสวนกลางที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ควรสงถึงหนวยงานเจาของงบประมาณ
ราวเดือนพฤศจิกายนของปงบประมาณปจจุบัน หรือชาที่สุดควรจะกอนหรือระหวางการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรของหนวยงานทีก่ าํ หนดไวในปฏิทนิ งบประมาณ เนือ่ งจากการจัดทํา
งบประมาณของสวนราชการจะตองดําเนินการลวงหนาประมาณ 1 ป กอนปงบประมาณ
เพือ่ ใหสว นราชการนัน้ ๆ สามารถบรรจุโครงการผานระบบ e – Budgeting ใหแลวเสร็จทันเวลา
ทัง้ นี้
 ลักษณะของโครงการตองเปนภารกิจของราชการสวนกลางตามกฎหมาย
 โครงการตองไมเปนภารกิจถายโอนตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนวยงานตางๆ
ไดทาํ การถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว
 โครงการตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
(กบจ.) แลว
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ตัวอยางของหนวยงานราชการสวนกลางที่มีภารกิจ แผนงาน โครงการในระดับจังหวัด
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสงเสริมเยาวชน ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน
ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการรวมกลุม และพัฒนา
ความเขมแข็งขององคกรและชุมชน จดทะเบียนองคการเอกชนดานการคุม ครองสิง่ แวดลอมและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน อาสาสมัครสิ่งแวดลอมและ
เยาวชน สงเสริมสิทธิและหนาที่ชุมชน รวมทั้งขอบังคับทางกฏหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม ส ง เสริ ม การจั ด ทําแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นสิ่ ง แวดล อ มระดั บ ชุ ม ชน และให ก ารสนั บ สนุ น
กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการของเครือขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมเครือขาย
การดําเนินงานในทองถิ่นที่มีการใชงบประมาณของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีดังนี้
(1) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานเครือขายเยาวชน สนับสนุนงบประมาณแกสถาบัน
อุดมศึกษาในการดําเนินการ
(2) เงินอุดหนุนสําหรับกิจกรรมวันสําคัญทางสิ่งแวดลอม การดําเนินงานในพื้นที่ของกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(3) เงินอุดหนุนสําหรับกิจกรรมรณรงคการจัดการขยะครัวเรือนและโรงเรียนเพื่อลดขยะชุมชน
การดําเนินงานในพื้นที่ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม
สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการ
สนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมการจัดการปาชุมชน ซึ่งเปนงบประมาณรายจายประจําปของกรม
ปาไมที่มีการดําเนินงานในจังหวัด สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานจัดตั้งปาชุมชน มีดังนี้
(1) เจาหนาที่ปาไมประเมินศักยภาพและกําหนดหมูบานเปาหมาย ทําการประเมินศักยภาพ
ของหมูบานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากการรวมตัวกันของชุมชน ลักษณะของที่
ดินและขนาดพื้นที่ที่จะทําเปนปาชุมชน
(2) เจาหนาทีป่ า ไมประชาสัมพันธในหมูบ า น เจาหนาทีป่ า ไมทาํ ความเขาใจกับประชาชนเกีย่ วกับ
การจัดทําโครงการปาชุมชน
(3) ชุมชนจัดทําหนังสือรองขอเพื่อจัดทําโครงการ ประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป เกินกึ่งหนึ่ง
ในชุมชน หรือ 50 คนขึ้นไป รวมลงชื่อใน “หนังสือรองขอจัดทําโครงการปาชุมชน” ยื่นตอ
กํานันหรือผูใหญบาน
(4) กํานันหรือผูใหญบานทําคําขออนุญาตจัดทําโครงการ กํานันหรือผูใหญบานจัดทําคําขอจัด
ทําโครงการปาชุมชน ซึ่งจะมีรายละเอียดตางๆ รวมถึงงบประมาณในการดําเนินงานยื่นตอ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอของทองที่นั้น
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(5) อําเภอรับเอกสาร นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ตรวจเอกสารและสงเอกสารคําขอไปจังหวัด
(6) จังหวัดรับคําขอและตรวจสอบพื้นที่ ผูวาราชการจังหวัดรับคําขอและประสานปาไมจังหวัด
รวมตรวจสอบพื้นที่รวมกับกํานันหรือผูใหญบาน
(7) ชุมชนเขียนโครงการเสนอขอจัดทําโครงการปาชุมชน กํานันหรือผูใหญบานรวมกับชุมชน
หรือตัวแทนชุมชนจัดทําโครงการปาชุมชน
(8) องคการบริหารสวนตําบลและอําเภอใหความเห็น กํานันหรือผูใญบานนํารางโครงการปา
ชุมชนเสนอใหองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ทราบ และเจาหนาที่ปาไมรวบรวมโครง
การและรายงานการสํารวจสงจังหวัด
(9) จังหวัดตรวจสอบโครงการ เจาหนาที่ปาไมในแตละจังหวัดรับและตรวจสอบรายงานการ
ตรวจสอบพื้นที่และโครงการปาชุมชนและรวบรวมเอกสารสงใหกรมปาไมพิจารณา
(10) กรมปาไมอนุมัติโครงการและสั่งเจาหนาที่ดาํ เนินการรวมกับชุมชน สํานักจัดการปาชุมชน
รับเอกสารและเสนออธิบดีกรมปาไมพิจารณา หากอธิบดีเห็นสมควรใหจัดทําโครงการปา
ชุมชนก็จะอนุมัติใหดาํ เนินการ
กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มีการดําเนินงานดานการสงเสริมเกษตรอินทรีย ดังนี้
(1) รณรงคประชาสัมพันธใหเกษตรกรทั่วประเทศรับรูถึงนโยบายและเจตนารมณของรัฐบาลใน
เรื่องวาระแหงชาติเกษตรอินทรีย รวมทั้งปลูกฝงและสรางกระแสคานิยมใหเกษตรกรหันมา
ใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐ เกษตรกรและประชาชน
ทุกคนจะตองรวมมือรวมใจกันขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตรอินทรียไปสูเปาหมายความ
สําเร็จใหได
(2) วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย ไดแก การวิจยั เทคนิคการผลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง
การนําขยะมาผลิตปุย อินทรีย การคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการใชสารอินทรียท ดแทน
สารเคมี รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑและแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย
(3) การสรางระบบเครือขายเกษตรกร โดยใชวิธีการสรางทีมแกนนําเกษตรกรเพื่อขยายฐาน
สมาชิก และการสรางระบบติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนทีมที่มีความเขมแข็ง ทั้งนี้จะให
เครือขายเกษตรกร มูลนิธิ สถาบัน และองคกรอิสระตางๆ ที่ดาํ เนินงานฝกอบรมเกษตรกร
ดานการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีศูนย
ฝกอบรมเกษตรกรอยูแลว เปนผูดาํ เนินการฝกอบรมและสรางทีมแกนนําเกษตรกรขึ้น
(4) การสรางมูลคาเพิม่ และพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย โดยทางภาครัฐจะสนับสนุนในเรือ่ ง
ของตลาดสินคาเกษตรอินทรีย และผลักดันใหสินคาเกษตรอินทรียมีมูลคาสูงกวาสินคาปกติ
ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงเสริมใหเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนเขาสูระบบการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย
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3. กองทุนสิ่งแวดลอม
“กองทุนสิ่งแวดลอม” จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 2 กองทุนสิ่งแวดลอม (มาตรา 22-มาตรา 31) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการความรวมมือของทุกภาคสวน
ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวกับการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย อากาศเสีย และ ระบบกําจัด
ของเสีย รวมทั้งใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการใดๆ เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร

การใชจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอม จะใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(1) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่น สําหรับการลงทุน การดําเนินงาน
และการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้าํ เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
(2) ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพื่อจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย
หรือน้าํ เสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการ
ของราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
(3) ใหเอกชนกูยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบ
บําบัดอากาศเสียหรือน้าํ เสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด เพื่อการควบคุม
บําบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้น
เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจางใหบริการบําบัดน้าํ เสียหรือกําจัดของเสีย
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
(4) เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
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
ขอบเขต/กิจกรรม
ที่เกี่ยวของ
โครงการดานการกอสรางระบบกําจัดมลพิษ
มาตรา 23 การลงทุนและดําเนินงานระบบ
(1)
บําบัดน้าํ เสียรวม หรือระบบกําจัด
ของเสียรวม
(เฉพาะโครงการทีไ่ ดรบั งบประมาณ
ไวแลวสวนหนึ่ง หรือราชการสวน
ทองถิ่นสมทบ และเปนโครงการ
ที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
ดําเนินการ แตไมสามารถขอตั้ง
งบประมาณโครงการไดทัน หรือ
ไมสามารถหาเงินจากแหลงอืน่ ได)
มาตรา 23 การจัดใหมีระบบบําบัดอากาศ
(2)
เสียหรือน้าํ เสีย ระบบกําจัดของ
เสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใช
เฉพาะในกิจการของตนเอง

มาตรา 23
(3)

ผูมีสิทธิ์ขอรับ
การสนับสนุน
- สวนราชการ
- ราชการสวนทองถิ่น

รูปแบบ/วงเงิน
สนับสนุน

เงื่อนไขการยื่น
ขอเสนอโครงการ

สัดสวนการจัดสรรเงิน ราชการสวนทองถิ่นตองเสนอ
อุดหนุน: เงินกู/ เงินสมทบ โครงการผานแผนปฎิบัติเพื่อ
เทากับ 50:50
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัด

- ราชการสวนทองภิ่น เงินกู/วงเงิน เปนไป
- ราชการสวนทองภิ่น
ตามที่คณะกรรมการ
ตองเสนอโครงการ
- รัฐวิสาหกิจ
กําหนด ทั้งนี้จะไมเกิน
ผานความเห็นชอบจาก
วงเงินโครงการ
ผูวาราชการจังหวัด
- โครงการของรัฐวิสาหกิจ
ตองไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการของหนวยงาน
โดยเสนอผานกระทรวง
เจาสังกัดไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม
- การจัดใหมีระบบบําบัดอากาศ ภาคเอกชนที่มีเงิน
- เงินกู/วงเงินไมเกิน - ภาคเอกชนที่มีหนาที่
ตามกฎหมาย
เสียหรือน้าํ เสีย ระบบกําจัดของ ลงทุนในสินทรัพย
รอยละ 20 ของเงิน
เสีย หรืออุปกรณอื่นใดเพื่อการ ถาวรรวมไมเกินสี่รอย
ลงทุนในสินทรัพย - ภาคเอกชนที่ไมมีหนาที่ตาม
ควบคุมบําบัด หรือขจัดมลพิษ ลานบาท
ถาวรรวม แตทั้งนี้
กฎหมายจะไดรับสิทธิพิเศษ
(สินทรัพยถาวรรวม
ที่เกิดจากกิจกรรมหรือการ
ตองไมเกินเงินลงทุน
ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่
หมายถึงมูลคาของที่
ดําเนินกิจการของตนเอง
ของระบบบําบัด
ต่าํ กวาภาคเอกชนที่มีหนาที่
ดิ
น
อาคาร
สิ
ง
่
ปลู
ก
สร
า
ง
หรื
อ
อุ
ป
กรณ
อ
น
่
ื
ใด
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ใหยื่นขอ
- การรื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
เครื
อ
่
งจั
ก
ร
สิ
น
ทรั
พ
ย
ดั
ง
กล
า
ว
เสนอโครงการตอสํานักงาน
สถานประกอบกิจการเขาไปอยู
ถาวรรวมอืน่ ๆ ทีป่ รากฏ - เงินกู/วงเงินไมเกิน
นโยบายและแผนทรัพยากร
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ในงบการเงิ
น
รวมทั
ง
้
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พื้นที่เหมาะสม
วงเงินคารื้อถอน
มูลคาของที่ดิน
หรือผูจัดการกองทุน
หรือเคลื่อนยาย
- การดําเนินการของผูซึ่งไดรับ
อาคาร สิ่งปลูกสราง
สิ่งแวดลอม
ใบอนุญาตรับจางใหบริการ
- เงินกู/วงเงิน ไมเกิน
และเครื่องจักรของ
บําบัดน้าํ เสียหรือกําจัดของเสีย โครงการที่ยื่นขอกู)
รอยละ 60 ของเงิน
หรือจัดใหมีระบบบําบัดน้าํ เสีย
ลงทุนในสินทรัพย
รวม หรือระบบบําบัดกําจัด
ถาวรรวม
ของเสียรวม
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มาตรา
ผูมีสิทธิ์ขอรับ
ขอบเขต/กิจกรรม
ที่เกี่ยวของ
การสนับสนุน
โครงการดานการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาตรา 23 การดําเนินกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับ - สวนราชการ
(4)
การสงเสริมและรักษาคุณภาพ
- รัฐวิสาหกิจ
สิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการ - ราชการ
กองทุนสิ่งแวดลอมเห็นสมควร
สวนทองถิ่น
และโดยความเห็นชอบของคณะ - องคกรเอกชนดาน
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สิ่งแวดลอม
- ภาคเอกชน

คาใชจายในการบริหารกองทุน
มาตรา 23 คาใชจายในการบริหารกองทุน
(5)

- สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- กรมบัญชีกลาง

รูปแบบ/วงเงิน
สนับสนุน
เงินอุดหนุน/
วงเงิน ไมเกิน
5 ลานบาทตอ
โครงการ

เงื่อนไขการยื่น
ขอเสนอโครงการ
- สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ราชการสวนทองถิ่น
สามารถเสนอโครงการ
โดยตรงตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- องคกรเอกชนดานสิง่ แวดลอม
ตองเปนองคกรเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
จดทะเบียนจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- วงเงินเปนไปตาม - เสนอตอคณะกรรมการ
ที่คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อ
กองทุนสิ่งแวดลอม
พิจารณาอนุมัติคาใชจาย
เห็นชอบ
ในการบริหารงานกองทุน
ประจําป

กองทุนสิ่งแวดลอม ใหการสนับสนุนงบประมาณใน 2 รูปแบบ คือ
(1) เงินอุดหนุน
(2) เงินกู

กลไกการพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดลอม
(1) กรณีเงินอุดหนุน
 ผูขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมยื่นขอเสนอโครงการตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะเลขานุการคณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ จะทําหนาที่พิจารณาและวิเคราะหความเหมาะสมของ
โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดลอมในเบือ้ งตน ตามระเบียบ หลักเกณฑ
เงื่อนไข เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาตอไป
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 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ จะทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดลอม เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดลอมตอไป
 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม จะทําหนาที่พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดลอม

กระบวนการพิจารณาโครงการดานสิ่งแวดลอม
กรณีเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ผูขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ยื่นขอเสนอโครงการ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพิจารณาและวิเคราะห
ความเหมาะสมของโครงการเบื้องตน

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม

กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ
โดยนับตั้งแตไดรับขอเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสมบูรณครบถวน
จนถึงการอนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมใหแกโครงการ รวม 60 วัน
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ลักษณะและประเภทของโครงการดานสิ่งแวดลอม
ที่อยูในขายที่จะไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
 โครงการมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ แตไมสามารถขอตั้งงบประมาณ
ในปนั้น หรือสรรหาเงินจากแหลงอื่นได
 โครงการที่มีเปาหมายเพื่อการสนับสนุนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแลวสวนหนึ่ง หรือราชการ
สวนทองถิ่นนั้นไดจัดสรรเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นสมทบดวยแลว
 โครงการวิจัยเชิงประยุกต (Apply Research) ที่มีความจําเปนเรงดวน
หรือเปนการศึกษาวิจัยที่มีสวนชวยในการกําหนดนโยบาย มาตรการ
หรือการกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
 โครงการที่ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ซึ่งหากไมดาํ เนินการแลวจะเกิดผลเสียหายตอการบริหารงาน
ดานสิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งนี้ ควรเปนโครงการในลักษณะโครงการตนแบบ
เพื่อใชเปนตัวอยางในการขยายผลสูพื้นที่อื่นๆ ตอไป
 โครงการมีระยะเวลาแนนอนและสามารถวัดผลไดชัดเจน
 การดําเนินโครงการตองไมซา้ํ ซอนกับหนวยงานอื่น รวมทั้ง เปนโครงการที่
ประชาชนและองคกรชุมชนมีสวนรวม หรือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อเสริมงานของรัฐ

(2) กรณีเงินกู
 ผูขอรับเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม ยื่นขอเสนอโครงการตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะเลขานุการคณะ
กรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม จะตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของเอกสาร/หลักฐาน
ของโครงการในเบื้องตนเพื่อนําเสนอผูจัดการกองทุนสิ่งแวดลอม
 ผูจ ดั การกองทุน (บมจ. ธนาคารกรุงไทย) จะทําหนาทีว่ เิ คราะหความเปนไปไดของโครงการ
ทัง้ ดานเทคนิคและการเงิน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมตอไป
 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม จะทําหนาที่พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดลอม

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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กระบวนการพิจารณาโครงการดานสิ่งแวดลอม
กรณีเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ผูขอรับเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ยื่นขอเสนอโครงการ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ของเอกสาร/หลักฐานของโครงการในเบื้องตน

ผูจัดการกองทุนวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม

กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ
โดยนับตั้งแตไดรับขอเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสมบูรณครบถวน
จนถึงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณใหโครงการ รวม 110 วัน
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โครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมในลักษณะเงินกู
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
 กรณีโครงการการจัดใหมีระบบบําบัดน้าํ เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
และโครงการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้าํ เสีย ระบบกําจัดของเสีย
ของราชการสวนทองถิ่น จะตองเปนองคกรที่มีขีดความสามารถในการใชคืน
เงินกู ตลอดจนมีความพรอมในการดําเนินโครงการ
 กรณีโครงการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้าํ เสีย ระบบกําจัดของเสีย
ขององคการมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ จะตองเปนโครงการที่ไมสามารถหาเงินกู
ดอกเบี้ยต่าํ จากแหลงอื่นได และเปนโครงการที่กระทรวงการคลังหรือธนาคาร
พาณิชยอื่นค้าํ ประกันเงินกู
 กรณีโครงการของเอกชนที่มีหนาที่ตามกฎหมาย จะตองเปนโครงการตาม
ประเภทอุตสาหกรรมหรือการบริการสาธารณะอื่นๆ ที่มีลักษณะกิจกรรมและ
กระบวนการที่อาจกอใหเกิดปญหามลพิษตางๆ โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก
และขนาดกลางที่มีเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรรวมไมเกินสี่รอยบาท
 กรณีโครงการของเอกชนที่ไมมีหนาที่ตามกฎหมาย แตมีความประสงคจะรวม
แกไขปญหา โดยการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้าํ เสีย ระบบกําจัด
ของเสีย และการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสถานประกอบกิจการของเอกชน
จะตองเปนโครงการในลักษณะเชนเดียวกับกรณีโครงการของเอกชนที่มีหนาที่
ตามกฎหมาย

โครงการของราชการสวนทองถิ่น ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ใหเสนอโครงการผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
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การจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ขอเสนอโครงการ จะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
ประเด็น
1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค

3. เปาหมาย

4. ความสอดคลองและความ
สัมพันธกับยุทธศาสตร
ของรัฐบาลและแผนพัฒนา
ประเทศ
5. พื้นที่และกลุมเปาหมาย
6. ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
โครงการ
7. แผนงาน/กิจกรรม
การดําเนินงาน

8. วงเงินงบประมาณ

9. การบริหารโครงการ

10. การคํานวณผลตอบแทน
โครงการ

สาระสําคัญที่ตองระบุ
ประกอบดวย 4 สวน คือ
(1) ลักษณะทางกายภาพ สังคม และสภาพปญหาในพื้นที่ดาํ เนินโครงการ
(2) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการ
(3) ความเปนมาและพื้นฐานการดําเนินงานที่ผานมา และ
(4) ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
แสดงถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ อาจมีวัตถุประสงคหลัก
เพียง 1-2 ขอเทานั้น หากมีหลายวัตถุประสงค ควรเรียงตามลักษณะงาน/กิจกรรม
กอน-หลัง ตามลําดับความสําคัญและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
กําหนดเปาหมายใหชัดเจน เขาใจงาย ไมคลุมเครือ หรือกวางเกินไป โดยกําหนด
จากผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการที่สอดคลองและสนองตอบวัตถุประสงค
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ พื้นที่และเวลา
ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับแนวนโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของ
พรอมระบุถึงเปาหมาย วัตถุประสงคและผลที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ
มีสวนในการสนองตอบตอนโยบายและแผนตางๆ อยางไร รวมทัง้ เปาหมาย
วัตถุประสงคและผลทีจ่ ะไดรบั
ระบุขนาด สถานที่ตั้ง หรือพื้นที่ดาํ เนินโครงการใหชัดเจน และแสดงถึง
ความเปนไปไดของการใชพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการ
ระบุระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ ในกรณีโครงการที่ดาํ เนินการโดยองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอม หากมีระยะเวลาโครงการมากกวา 1 ป จะตองมีการติดตาม
ประเมินผลในปแรกกอน แลวจึงจะพิจารณาใหการสนับสนุนการดําเนินงานในปตอ ไป
แผนการดําเนินงานตองมีความชัดเจน โดยแยกเปนรายกิจกรรม ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ และมีการจัดเรียงลําดับการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน
โดยตองระบุวาจะทําอะไร โดยใคร อยางไร ที่ไหน เมื่อไร เพื่อใหเกิดผลอะไร และ
ตองประสานความรวมมือกับหนวยงานและองคกรที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อใหมีความ
เชื่อมตอทั้งระหวางและหลังสิ้นสุดโครงการและปองกันการดําเนินงานที่ซา้ํ ซอน
จําแนกรายละเอียดงบประมาณตามแผนการดําเนินโครงการเปนรายป โดยแสดงคา
ใชจายตอหนวยและคาใชจายรวมใหละเอียดชัดเจน ทั้งนี้ การจัดตั้งงบประมาณตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการดําเนินงาน
ควรกําหนดโครงสรางการบริหารโครงการ โดยอาจจะมีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานในหลายๆ ระดับ เชน ระดับนโยบาย ระดับภาค/จังหวัด และระดับ
พื้นที่ ทั้งนี้อาจมีการแตงตั้งหนวยงานของรัฐและองคกรตางๆ ในทองถิ่น เขารวมเปน
องคกรบริหารโครงการดวย
แจกแจงประโยชนที่เกิดขึ้นตอกลุมเปาหมายแตละกลุม และประโยชนตอสวนรวม
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการโดยประเมินความคุมคา
ของการลงทุนดวยการคํานวณและระบุผลตอบแทนของโครงการที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ทั้งในสวนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน (ถามี)
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ประเด็น
11. ผลประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ

สาระสําคัญที่ตองระบุ
ระบุผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เพื่อประโยชนในการวัดหรือ
ติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ โดยอยางนอยจะตองแสดงใหเห็นถึง
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออมในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งควร
ประกอบดวยผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่สาํ คัญ 2 ดาน คือ
(1) ผลประโยชนตอ ประชาชนและชุมชน ทัง้ ในระดับพืน้ ที่ โครงการและสังคมโดยรวม
(2) ผลประโยชนตอระบบนิเวศ ไดแก นิเวศปาตนน้าํ นิเวศเกษตร นิเวศเมืองและ
อุตสาหกรรม และนิเวศชายฝงทะเล

12. ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของโครงการ

ระบุตัวชี้วัดที่สามารถวัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค
หรือแผนการดําเนินงานที่กาํ หนดไว ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดอยางชัดเจน
โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดตามเกณฑ ตอไปนี้
(1) ผลผลิต (Output) หรือเปนการกําหนดตัวชี้วัดของโครงการจากสวนที่เปน
ผลลัพธของโครงการ
(2) ผลกระทบของโครงการ (Impact) ที่กอใหเกิดผลขางเคียงหรือผลที่ตอเนื่องจาก
ผลลัพธของโครงการ
(3) ผลที่เกิดขึ้นในภาพรวม (Outcome) ซึ่งรวมทั้งผลลัพธและผลกระทบเขาไวดวย
กันในตัวเดียวกัน

13. การวางระบบการติดตาม
และประเมินผล

เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับการบริหารจัดการโครงการ
โดยจะตองมีการวางระบบ ดังนี้
(1) กําหนดชวงเวลาการติดตามและประเมินผลโครงการ เปน 3 ระยะ คือ
การประเมินกอนเริ่มตนโครงการ การติดตามและประเมินผลระหวาง
ดําเนินงาน และการประเมินผลภายหลังโครงการสิ้นสุด
(2) ควรนํารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวมมาประยุกตใช
(3) กําหนดแผนงานติดตามนิเทศโครงการอยางตอเนื่อง และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานและการใชเงินโครงการตอสํานักงานกองทุนสิง่ แวดลอมเปนรายไตรมาส

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549

ระยะเวลาการเปดรับขอเสนอโครงการ
การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ผูสนใจสามารถยื่นขอเสนอโครงการไดตลอดป
ยกเวน กรณีโครงการดานการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนกิจกรรม
ภายใตมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
จะเปดรับขอเสนอโครงการระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ของทุกป
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4. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดของทองถิ่นแบงออกเปนสองสวน ไดแก
(1) รายไดทอี่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดเก็บไดเองในทองถิน่ ซึง่ องคกรปกครองสวนทองถิน่
มีอาํ นาจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนตอทองถิ่น
(2) เงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (งบประมาณเฉพาะกิจ) ซึง่ คณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีหนาทีจ่ ดั สรรเงินงบประมาณใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตามภารกิจถายโอนจากหนวยราชการสวนกลาง โดยมีการตัง้ งบประมาณ
ประจําปไวที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการขอสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจ
(เงินอุดหนุนตามภารกิจถายโอน)
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําขอเสนอโครงการ โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด
(2) จังหวัดรวบรวมแผนงานและโครงการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น บูรณาการแผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเสนอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณของเอกสาร และพิจารณาโครงการในเบือ้ งตน และเสนอโครงการตอคณะอนุกรรมการ
กํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
(4) คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด
ประสานการจัดทําและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดกอนนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา
(5) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาโครงการและนําเสนอ คณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา
(6) คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาโครงการและ
จัดสรรงบประมาณโครงการ
จากงบประมาณที่ตั้งไวที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
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กระบวนการกลั่นกรองงบประมาณเฉพาะกิจ
สําหรับโครงการดานสิ่งแวดลอม
ราชการสวนกลาง

คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัด

สํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาค (สสภ.)

เสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

ใหคาํ แนะนํา

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.)

ราชการสวนทองถิ่น
(อบต. เทศบาล อบจ.)

ที่มา: ดัดแปลงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2546

ราชการสวนทองถิ่น
เสนอขอเสนอโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด
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องคประกอบคณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลุมภารกิจที่เกี่ยวของ
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม หรือผูแ ทน
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผูแทน
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือผูแ ทน
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือผูแ ทน
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช หรือผูแ ทน
อธิบดีกรมปาไม หรือผูแ ทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือผูแ ทน
ผูอาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผูแ ทน
10. ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
11. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
12. ผูแทนสํานักงบประมาณ
13. ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
14. ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
15. ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
16. เจาหนาที่สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
17. เจาหนาที่สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
18. เจาหนาที่สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. ประสานการจัดทําและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
กอนนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา
2. ใหคาํ แนะนําและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
แกจังหวัดและทองถิ่น
3. การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดตางๆ
เพื่อรวบรวมปญหาและความคิดเห็น เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติฯ ในระดับจังหวัดตอไป
4. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติงานไดตามที่เห็นสมควร
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมาย

ที่มา: คําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 4 / 2547 เรื่องปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการ
กํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

207
5.7 แหลงเงินงบประมาณเพือ่ การดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด

หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด
 พื้นที่ไดรับผลกระทบจากปญหามลพิษสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง
 พื้นที่ที่อยูริมฝงแมนา้ํ สายสําคัญ
 พื้นที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว
 พื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือพื้นที่รอบๆ พื้นที่อุตสาหกรรม
 พื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงหรือมีอัตราการเพิ่มประชากรสูง

 พื้นที่อนุรักษสิ่งแวดลอม
ขอเสนอโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด
ขอเสนอโครงการมีองคประกอบ ดังนี้
ประเด็น

สาระสําคัญที่ตองระบุ

1. ชื่อโครงการ

ระบุชื่อโครงการ

2. หนวยงาน
ดําเนินการ

หนวยงานดําเนินการ เชน สํานักงานจังหวัด หรือเทศบาล หรือ อบต.

3. หลักการ
และเหตุผล

เปนสวนที่ทาํ ใหเห็นความสําคัญและความจําเปนของโครงการ โดยใหระบุปญหา
และสาเหตุของสิ่งแวดลอม ที่กาํ ลังเผชิญอยูใหชัดเจนในแตละประเภท

4. วัตถุประสงค

วัตถุประสงคของแตละโครงการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สอดคลองกับหลักการ
และเหตุผล โดยแสดงถึงผลสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
และตรวจวัดได

5. สถานที่ดาํ เนิน
โครงการ

พื้นที่เปาหมายที่ไดประเมินแลววา มีปญหาสิ่งแวดลอมหรือจําเปนตองมี
การจัดการดานสิ่งแวดลอม การระบุเกี่ยวกับสถานที่ดาํ เนินการ

6. กิจกรรมและ
เปาหมายของ
โครงการ

กิจกรรมและเปาหมายของโครงการ จะตองระบุใหชัดเจนวามีกิจกรรมอะไรบาง
ในแตละป และแตละกิจกรรมมีเปาหมายเปนหนวยนับที่ชัดเจน
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ประเด็น

สาระสําคัญที่ตองระบุ

7. ระยะเวลาดําเนิน
งานโครงการ

ระบุระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ระบุเวลาในการดําเนินโครงการตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ เปนระยะเวลาเทาใด และระบุแผนการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ระบุรายละเอียดขั้นตอนในการดําเนิน โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาที่ใชในแตละขั้นตอนหรือกิจกรรม

8. ประมาณการ
คาใชจายตลอด
โครงการ

ระบุงบประมาณที่จะใชดาํ เนินโครงการวาจะใชงบประมาณจากแหลงใด
และเปนจํานวนเทาใด

9. รายละเอียด
เปนสวนที่แสดงใหเห็นงบประมาณที่ตั้งขึ้นมานั้นมีคาใชจายอะไรบาง
งบประมาณรายจาย แบงตามหมวดลักษณะของการใชจายเหมือนการจัดทํารายละเอียด
งบประมาณปกติ โดยจะตองระบุปริมาณงานที่จะทําตลอดจนคาใชจายตอหนวย
และคาใชจายทั้งหมดใหชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปที่เสนอขอตั้งงบประมาณ
10. การบริหาร
โครงการ

ระบุรูปแบบของหนวยงานที่เขามาดําเนินงาน ซึ่งอาจพัฒนาโครงการใหเกิดการ
ทํางานรวมกันของหนวยงานและประชาชนใหมากที่สุดเพื่อใหเกิดการทํางาน
ที่แกปญหาสิ่งแวดลอมรวมกัน หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับกิจกรรมมีความสอดคลองกับลักษณะงานตางๆ ของกิจกรรม
โดยที่หนวยงานนั้นๆ ควรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ
ในการดําเนินงานและรับผิดชอบโครงการ

11. ประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ

จํานวนประชากรที่จะไดรับประโยชนจากโครงการเปนจํานวนคน และ/หรือ
ครัวเรือน ผลประโยชนสวนรวมตอชุมชน ทั้งในระดับทองถิ่น และ/หรือจังหวัด
ลุมน้าํ และผลประโยชนอื่นๆ (ถามี)

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2539
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5. เงินอุดหนุนจากแหลงอื่นๆ
นอกจากแหลงเงินทีก่ ลาวมาขางตนแลว ยังมีแหลงเงินอืน่ ๆ ทีใ่ หการสนับสนุนเงินสําหรับโครงการ
ดานสิ่งแวดลอมซึ่งเปนองคกรและมูลนิธิตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศอีกหลายแหง ดังตัวอยาง
ตอไปนี้

5.1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนหนวยงานของรัฐภายใตกาํ กับของสํานักนายก
รัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัยในป พ.ศ. 2535 โดยมี ภารกิจหลักคือ
สนับสนุนกระบวนการสรางความรู สรางนักวิจัย และสรางระบบวิจัย เพื่อตอบคําถามและเสนอทาง
เลือกใหสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม โดยใชจุดเดนดานการบริหาร
งานวิจัย เพื่อยกระดับความสามารถของประเทศดานการวิจัย
ประเภทของทุนวิจัย แบงเปน 4 ประเภท คือ
(1) ทุนวิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งเนนการวิจัยที่สรางองคความรูใหมและสรางนักวิจัย
(2) ทุนวิจัยและพัฒนา เปนทุนวิจัยที่เนนการนําผลไปใชประโยชนโดยตรง สวนใหญจะเปน
โครงการเชิงระบบ กลาวคือ พิจารณาแตละเรื่องวาเปนระบบที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ ซึ่ง
มีความสัมพันธกัน การวิจัยเพื่อแกปญหาใหไดผลจึงจําเปนตองวิจัยทุกสวนของระบบนั้น
รวมทั้งเทคโนโลยีและดานที่ไมใชเทคโนโลยีดวย เชน ดานเศรษฐกิจ สังคมการตลาด
กฎหมาย ภาษี ฯลฯ
(3) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น เนนการวิจัยที่สามารถตอบปญหา สรางรูปแบบเสนอทางเลือก
หรือชี้นาํ การปรับตัวของชุมชนทองถิ่นไดเปนลําดับแรก
(4) ทุนวิจัยนวัตกรรมสถาบัน เปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่เกี่ยวของ
กับการคิดคน พัฒนา ประยุกตใช ศาสตรและศิลปตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย
ภายใตบริบทของสถาบันนั้นๆ ในดานตางๆ และโดยอาศัยความมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ
ในดานตาง ๆ อยางครบถวน
ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เครือขายอนุรักษ ชุมชน และองคกรพัฒนาเอกชน ที่ตองการขอการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช
ในการดําเนินการในพื้นที่ สามารถขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนทุนวิจัยที่เนนการวิจัยที่สามารถ
ตอบปญหา สรางรูปแบบเสนอทางเลือก หรือชี้นาํ การปรับตัวของชุมชนทองถิ่นไดเปนลําดับแรก การวิจัย
เพื่อทองถิ่นสามารถดําเนินการไดใน 2 ลักษณะ ดังนี้

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ

210
5.7 แหลงเงินงบประมาณเพือ่ การดําเนินโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด

(1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมของทองถิ่น
เปนงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณตามแนวความคิดการวิจัยเพื่อทองถิ่น ทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิง
กระบวนการ ภายใตหลักการวา “เปนปญหาของชาวบาน ชาวบานเปนทีมวิจยั และมีปฏิบตั กิ ารเพือ่ แกปญ
 หา”
โดยใชระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 2 ป งานวิจัยแบบนี้มีลักษณะเปนการวิจัยที่เนนกระบวนการในการทํา
ความเขาใจและหาทางเลือกในการแกปญหาสังคมในทุกประเด็น โดยที่ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดประเด็น วิเคราะห และใชผลสรุปจากการวิจัยไปสูทางเลือก
ของการแกไขปญหา
(2) การวิจัยเพื่อสรางทางเลือกของทองถิ่น
เปนงานวิจัยเพื่อทองถิ่นรูปแบบใหมที่พัฒนามาจากแบบแรกเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ
และสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่นและกลุมคนซึ่งมีหลากหลายระดับ หรือเพื่อใหทองถิ่นสามารถเลือก
ใชไดตามความเหมาะสม เปนการเริม่ ตนทดลองทํางานวิจยั อยางงายๆ โดยใชระยะเวลาดําเนินการไมมากนัก
ประมาณ 3–6 เดือน หรือไมเกิน 1 ป งานวิจัยแบบนี้มีลักษณะเปนการวิจัยเพื่อใชกระบวนการพัฒนา
โจทยวิจัยและการถอดความรูจากการทํางานพัฒนาของชุมชน รวมถึงการเตรียมชุมชน เตรียมทีมวิจัย
ชาวบาน และนําไปสูการวางแผนและแกปญหาในเบื้องตน
ลักษณะสําคัญของโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น





เปนโจทยที่ชุมชนหรือคนในทองถิ่นเห็นวามีความสําคัญ และอยากจะคนหาคําตอบรวมกัน
ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการคนหาคําตอบรวมกัน
มีการปฏิบัติการเพื่อแกปญหา หรือเสนอทางเลือกใหกับทองถิ่น
เปนเรื่องที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาหมายขององคกร

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(1) ชุมชนทองถิ่นที่สนใจขอรับการสนับสนุนควรเริ่มจากการจัดทํา “เอกสารเชิงหลักการ”
ประมาณ 4-5 หนา นําเสนอใหกับศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นในพื้นที่ (Node) หรือ
นําเสนอตอ สกว. สํานักงานภาค ในกรณีพื้นที่ที่ไมมี Node
เอกสารเชิงหลักการ ประกอบไปดวย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ชื่อโครงการวิจัย
ความเปนมาของเรื่องที่ตองการทําวิจัย
คําถามในการวิจัย / วัตถุประสงค
แผนงานและวิธีการศึกษา เพื่อใหสามารถตอบขอสงสัยหรือแกปญหาได
งบประมาณและระยะเวลาดําเนินการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ และ
ขอมูล / ประวัติยอ ของหัวหนาโครงการและทีมวิจัย
พรอมที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
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(2) เมื่อ Node หรือ สกว. สํานักงานภาค ไดรับเอกสารเชิงหลักการแลว จะพิจารณาขั้นตน
และแจงผลใหผูเสนอโครงการทราบ หรือเชิญผูเสนอโครงการมาหารือรายละเอียดของ
โครงการ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสาร
(3) หลังจากนั้นใหผูเสนอโครงการจัดทําขอเสนอโครงการ (ฉบับเต็ม) และถามีการแกไข
ขอเสนอโครงการวิจัย ก็ใหปรับปรุงเพิ่มเติมใหเปนขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ และนํา
เสนอตอ สกว. อีกครั้ง
(4) เมื่อไดขอเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและผูเสนอ
โครงการลงนามในสัญญารับทุน
ที่อยูสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สวนกลาง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 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
สํานักงานภาค
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
เครือขายงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (Node)
รายชื่อเครือขาย ผูประสานงาน และที่อยูสาํ หรับการติดตอ แสดงรายละเอียดไวในตาราง
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รายชื่อเครือขายงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (Node)
จังหวัด

ขื่อเครือขาย

ผูประสานงาน

ที่อยู

ภาคเหนือ
เชียงราย

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
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 โอภาสพัฒนกิจ

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
เพื่อทองถิ่นอําเภอแมแจม

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

ลําปาง

ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดลําปาง

คุณนพพร นิลณรงค

175/2 ถ.พระแกว ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000

ลําพูน

ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดลําพูน

คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล

สถาบันวิจัยหริภุญชัย วัดพระธาตุ
หริภุญชัยวรมหาวิหาร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

อุตรดิตถ

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
อุตรดิตถ–แพร–นาน

ผศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ที่อยู

ภาคกลาง
กาญจนบุรี

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
อําเภอพนมทวน
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

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
ภาคกลางและตะวันตก

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.อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร

โรงพยาบาลอุบลรัตน
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน
40250

นครพนม

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
ลุมน้าํ สงครามตอนลาง

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

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
จังหวัดมหาสารคาม

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

สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
อีสาน ชั้น 3 หอง 314 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมื อ ง
จ.มหาสารคาม 44001

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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จังหวัด

ขื่อเครือขาย

ผูประสานงาน

ที่อยู

มุกดาหาร

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
จังหวัดมุกดาหาร

คุณอุไรวิธ พลเยี่ยม

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

ยโสธร

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
จังหวัดยโสธร

คุณนิรัตน ศรีชาํ นิ

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

รอยเอ็ด

ศูนยสงเสริมการวิจัยเพื่อทองถิ่น คุณบุญเสริฐ เสียงสนั่น
เพื่อการพัฒนาทุงกุลารองไห

ศูนยสงเสริมการวิจัยเพื่อทองถิ่น
เพื่อการพัฒนาทุงกุลารองไห 492
หมู 2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
จ.รอยเอ็ด 45150

สกลนคร

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
แองสกลนคร

อ.สพสันต เพชรคํา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฏสกลนคร
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

อํานาจเจริญ

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
จังหวัดอํานาจเจริญ

คุณวิไลลักษณ เกศกุล

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

อุบลราชธานี

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
จังหวัดอุบลราชธานี

คุณมัสยา คําแหง

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

กระบี่

โครงการประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถิน่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต

คุณจงรักษ แชมศรี

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

ตรัง

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
จังหวัดตรัง

คุณมานพ ชวยอินทร

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

นครศรีธรรมราช

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณธนิต สมพงศ /
คุณสินธุ แกวสินธุ

ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 222 ต.ไทยบุรี 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 สิทธิฤทธิ์

17/5 หมู 2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตาํ
จ.นครศรีธรรมราช 80160 หรือ
ติดตอที่ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

ภาคใต

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ขื่อเครือขาย

ผูประสานงาน

ที่อยู

ปตตานี

ศูนยประสานงานสํานักงานสกว. ผศ.ปยะ กิจถาวร
ภาคใตตอนลาง

สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
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
จังหวัดสตูล อาคารหองสมุดประชาชน
อําเภอละงู หมูท ี่ 3 ต.กําแพง อ.ละงู จ.
สตูล 91110 หรือติดตอที่ศูนย
ประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัด
พัทลุง หองสมุดชัน้ 2 การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดพัทลุง ถ. ราเมศวร ต.
คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

พัทลุง

ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นจังหวัดพัทลุง

คุณณัฐกานต หมื่นสนิท

หองสมุดชั้น 2 ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดพัทลุง ถ. ราเมศวร ต.
คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

สงขลา

กองประสานงานกลางงานวิจยั เพือ่
ทองถิน่ เครือขายลุม น้าํ ภาคใต

คุณกําราบ พานทอง

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

สุราษฎรธานี

ศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่
จังหวัดสุราษฎรธานี

คุณวิรัตน สาระคง

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

5.2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
โครงการเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพ ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตกิ องทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2544 ซึ่งใหใชเงินกองทุนฯ เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ
(2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่น
ที่ทาํ ลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ
(3) สนับสนุนการรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทาํ ลายสุขภาพ ตลอดจน
ใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) ศึกษาวิจยั หรือสนับสนุนใหมกี ารศึกษาวิจยั ฝกอบรม หรือดําเนินการใหมกี ารประชุมเกีย่ วกับ
การสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ
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(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองคกรเอกชน องคกร
สาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(6) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตางๆ ในลักษณะทีเ่ ปนสือ่ เพือ่ ใหประชาชน
สรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร
หรือสิ่งอื่นที่ทาํ ลายสุขภาพ
โครงการที่เขาขายการสนับสนุนตองเปนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
(1) โครงการดานการพัฒนาและปฏิบัติการ หมายถึง โครงการที่มีลักษณะเปนการฝกอบรม
การรณรงค การจัดกิจกรรม การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาเครือขายภาคี หรือปฏิบัติ
การในดานการสรางเสริมสุขภาวะ ทั้งนี้ตองไมใชงานประจําที่ดาํ เนินการอยูแลว
(2) โครงการดานการศึกษาวิจัย หมายถึง โครงการที่มีลักษณะทําการศึกษาวิจัย การทบทวน
องคความรู การวิจัยและพัฒนา การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
(3) โครงการดานการอุปถัมภกิจกรรม หมายถึง โครงการที่มีลักษณะการใหทุนแกกิจกรรมดาน
กีฬา ศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมสาธารณะอืน่ เพือ่ เปนสือ่ กลางในการสรางความรูแ ละคานิยม
ในการสรางเสริมสุขภาพ
ผูมีสิทธิ์ขอทุน
(1) หนวยงานตางๆ
(2) นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก
(3) ผูเสนอโครงการสามารถเสนอในนามของบุคคลได หากแตผูเสนอจําเปนตองมีองคกรหรือ
หนวยงานรองรับ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
ที่อยูสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 979/116-120 ชัน้ 34 อาคารเอส เอ็ม
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
ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นอกเหนือจากแหลงทุนภายในประเทศแลว ยังมีหนวยงานระหวางประเทศที่ใหการสนับสนุนดาน
เงินทุนและดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสวนใหญเปน
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางประเทศและหนวยงานภาครัฐ อยางไรก็ตาม องคกรพัฒนาเอกชนหรือ
องคกรระดับทองถิ่นก็สามารถเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนเงินทุนจากบางแหลงทุนได ดังตัวอยาง
องคกรตอไปนี้

(1) Canadian International Development Agency (CIDA)
(เว็บไซต :www.acdi-cida.gc.ca)
CIDA มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อลด
ความยากจน และสนับสนุนใหเกิดความมั่นคง ความเทาเทียมกัน และความเจริญรุงเรืองของสังคมโลก มี
ประเด็นดังนี้ good governance, health (HIV/AIDS), basic education, private sector development,
และ ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
แหลงเงินทุน คือ The Canada Fund สําหรับโครงการที่ริเริ่มจากทองถิ่น (Local Initiatives) เปน
การสนับสนุนโครงการพัฒนาขนาดเล็ก นวัตกรรมใหมๆ ในระดับชุมชน ที่มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยมีกรอบการพิจารณาโครงการ คือ ประเด็นเกีย่ วกับผูห ญิง สิง่ แวดลอม และธรรมาภิบาล
ระยะเวลาของโครงการ 1 ถึง 2 ป แตจะไมใหการสนับสนุนในคาใชจายดานการวิจัย คาตอบแทน
พนักงาน เครื่องมือของโครงการ ผูมีสิทธิยื่นขอสนับสนุน คือ กลุมบุคคล (NGO หรือกลุมอื่นๆ) โดยกลุม
บุคคลจะตองรวมสนับสนุนคาใชจายดวย
ขอเสนอโครงการ มีองคประกอบดังนี้
 ชื่อโครงการ/พื้นที่ศึกษา
 หนวยงานปฏิบัติ ประกอบดวย ชื่อหนวยงาน ประวัติและขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
(ป พ.ศ. ที่เริ่มตน สมาชิก วัตถุประสงค) เคยไดรับทุนจาก the Canada Fund มากอน
หรือไม ถาเคยใหระบุรายละเอียด
 ชื่อผูติดตอ พรอมที่อยู
 ที่มาของโครงการ อธิบายถึงโครงการพื้นที่ ปญหา เหตุผล เพื่ออะไร
 วัตถุประสงค ที่ชัดเจน งาย และวัดได โดยแบงเปนทั่วไป และเฉพาะเจาะจง
 การดําเนินการ ตารางแสดงขัน้ ตอนการดําเนินงาน ใครทํา ระยะเวลา สอดคลองตามวัตถุประสงค
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 กลุมเปาหมาย/ผลที่คาดไว ประกอบดวย ใครไดรับประโยชนทางตรงทางออม และผลลัพธ
ของโครงการคืออะไร โครงการจะดําเนินการตอไปในอนาคตหรือไม 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) จัดตั้งขึ้น
เพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา ในการดําเนินการตามพันธกรณีจากการประชุมสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UNCED) ในป พ.ศ. 2535 และในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลก กองทุนสิ่งแวดลอมโลกคือกลไกความรวมมือทางดานการเงินระหวางประเทศ
ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนทางดานการเงินกับประเทศหรือผูที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อแกไข
ปญหาวิกฤตทางสิ่งแวดลอมโลก 5 ประการ ไดแก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อม
โทรมของนานน้าํ สากล การคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การลดลงของชั้นโอโซนใน
บรรยากาศ และการจัดการสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GEF จะตองเปนโครงการที่สงผลใหเกิดประโยชนตอ
สิ่งแวดลอมโลกอยางชัดเจน และจะตองมีหนวยงานตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ เขามารวม
ดําเนินโครงการอยางกวางขวาง นอกจากนี้ จะตองเปนโครงการที่คุมคาคุมราคา นําผลไปใชกับพื้นที่อื่นได
และการยกรางโครงการนั้นจะตองเปนไปโดยอาศัยแรงจูงใจเปนพื้นฐาน เพื่อใหแนใจวาเมื่อกองทุน GEF
ยุตกิ ารใหการสนับสนุนแลว โครงการก็ยงั สามารถดําเนินการตอไปไดดว ยความยัง่ ยืนทางการเงินของโครงการ
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ผูมีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GEF
ผูมีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GEF อาจเปนหนวยงานราชการ องคกรเอกชน กลุมวิจัย
สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานภาคเอกชน โดยกองทุน GEF แบงการสนับสนุนเงินเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดเงินที่สนับสนุน

ลักษณะของโครงการ

1. โครงการภายใตแผนงาน
ปฏิบัติการ
(Operational Programme)
2. เงินสนับสนุนเพื่อการยกราง
และพัฒนาขอเสนอโครงการ
(Project Development Facility. PDF)
3. โครงการขนาดกลาง
(Medium-sized Projects)

สนับสนุนเงินใหกับโครงการที่อยูภายใตแผนงานปฏิบัติการของกองทุน GEF
ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ (มูลคากวา 1 ลานเหรียญสหรัฐ) และระยะยาว
(3-7 ป)
เปนเงินสําหรับสนับสนุนกิจกรรมที่สงผลใหเกิดการยกรางหรือ
พัฒนาขอเสนอโครงการขนาดใหญ โดยกําหนดการใหเงินสนับสนุน
ไว 3 ระดับ
สนับสนุนเงินแบบใหเปลาไมเกิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ

4. แผนงานประเภททุนใหเปลาขนาด
เล็ก (Small Grants Programme)

สนับสนุนเงินใหกับโครงการไมเกิน 50,000 เหรียญสหรัฐ
โดยเปนโครงการที่ริเริ่มโดยกลุมชุมชนทองถิ่น

5. กิจกรรมที่สงผลใหดาํ เนินการตาม
พันธกรณีได (Enabling Activities)

สนับสนุนเงินจํานวนตางๆ ใหกับประเทศตางๆ เพื่อจัดเตรียมแผนงาน
ยุทธศาสตรแผนปฎิบัติการ และจัดทํารายงานตางๆ เพื่อใหประเทศนั้นๆ
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศได

ในสวนของแผนงานประเภททุนใหเปลาขนาดเล็ก (Small Grants Programme) ใหทุนไมเกิน
50,000 เหรียญสหรัฐ แกโครงการที่ริเริ่มโดยกลุมชุมชนทองถิ่น และองคกรเอกชน (NGOs) นับจนถึง
ปจจุบนั มีกวา 50 ประเทศ ในอัฟริกา อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง เอเชียและแปซิฟก ยุโรป ลาตินอเมริกา
และแคริเบียน ที่เขารวมในโครงการขนาดเล็กนี้ ทั้งนี้ โครงการหรือกิจกรรมดังกลาวจะตองแกปญหา
ทองถิ่นที่สัมพันธกับขอบเขตที่กองทุน GEF ใหการสนับสนุน และโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจะตอง
เปนโครงการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
 แสดงใหเห็นถึงกลยุทธและเทคโนโลยีในระดับชุมชน ที่สงผลลดความคุกคามตอสิ่งแวดลอม
ของโลก ถามีการนํากลยุทธหรือเทคโนโลยีดังกลาวนั้นไปใชตอไป
 นําบทเรียนจากประสบการณในระดับชุมชนมาใช และสนับสนุนการเผยแพรกลยุทธและ
นวัตกรรมในระดับชุมชน โดยเผยแพรในหมูชุมชนทองถิ่น องคกรเอกชน รัฐบาล หนวยงานที่
ใหความชวยเหลือดานการพัฒนากองทุน GEF ตลอดจนหนวยงานอื่นที่ดาํ เนินโครงการขนาด
ใหญกวาโครงการที่ไดรับการสนับสนุนนี้
 สรางหุน สวน หรือเครือขายของฝายทีเ่ กีย่ วของในระดับชุมชน ซึง่ สงผลสนับสนุนและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน และองคกรเอกชน ในอันที่จะแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและสงเสริม
การพัฒนาอยางยั่งยืน
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ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินทุน
(1) ผูขอรับการสนับสนุน จะตองจัดทําแนวความคิดโครงการ (project concept) ความยาว
ประมาณ 2 ถึง 3 หนา (ตามฟอรมของ GEF) เสนอไปที่หนวยงานบริหารโครงการประจํา
ประเทศ (Implementing Agency) เพือ่ พิจารณาคัดเลือก ซึง่ หนวยงานบริหารโครงการประจํา
ประเทศ ไดแก สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (www.undp.org/gef/gef@undp.org)
โครงการสิ่ง แวดลอมแหงสหประชาชาติ (www.unep.unep.no/unep/gef/) และ
ธนาคารโลก www.worldbank.org/html.pic/GEF.html
(2) เมื่อแนวความคิดโครงการไดผานการคัดเลือกแลว หนวยงานบริหารโครงการจะแจงใหผู
เสนอโครงการทราบ เพื่อจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการ (project proposal) ความ
ยาวประมาณ 10 ถึง 15 หนา (ตามฟอรมของ GEF) ทัง้ นี้ ขอเสนอโครงการ ตองมีรายละเอียด
ตามที่กําหนดไวและตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานกลางประสานการดําเนินงาน
ซึง่ หนวยงานกลางประสานการดําเนินงานของประเทศไทย คือ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึง่ จะให
ความเห็นชอบแนบไปพรอมกับรายละเอียดขอเสนอโครงการ สงกลับไปใหหนวยงานดําเนิน
การเพื่อสงตอไปยังกองทุน GEF
(3) เมื่อกองทุน GEF ไดรับรายละเอียดขอเสนอโครงการแลว จะตองมีการทบทวนขอเสนอ
โครงการกอนพิจารณาอนุมัติโครงการตามขั้นตอน เมื่อโครงการไดรับอนุมัติหนวยงาน
บริหารโครงการจะแจงใหเจาของโครงการทราบ เพือ่ เตรียมเอกสารใหสมบูรณและรายละเอียด
สัญญาขอตกลง
(4) ในขั้นตอนของการดําเนินการ (project implementation) หนวยงานผูรับผิดชอบจะเปนผู
ปฏิบัติการ โดยมีหนวยงานบริหารโครงการเปนผูติดตามผล

(3) Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ)
(เว็บไซต : www.gtz.de/thailand)
GTZ มีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีโดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สําหรับประเทศไทยมีการดําเนินการรวมกับประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศทั้งสอง ในชวงป พ.ศ. 2547-2552 ใหความสําคัญตอการปฏิรูปเศรษฐกิจและการสรางตลาด
เพื่อการเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอย ไดแก การพัฒนาคุณภาพ
ในการใหบริการและการพัฒนาเงื่อนไขเพื่อใหเอื้อตอธุรกิจขนาดกลางและยอย และ สนับสนุนการผลิต
อยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมโดยไมทาํ ลายสิ่งแวดลอม
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) เพื่อแกปญหา
ความยากจน สําหรับดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติ
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 ประเด็นสําคัญ 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 ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท : 02 288 1234
โทรสาร : 02 280 0556
เว็บไซต : www.undp.or.th

(6) Japan International Cooperation Agency (JICA)
JICA มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดความรูแกประเทศกําลัง
พั ฒ นาเพื่ อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม สําหรั บ ประเทศไทย มี ดั ง นี้ (1) bolstering
competitiveness, (2) social development and poverty reduction, (3) sustainable development,
และ (4) regional cooperation ในสวนของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีประเด็นดังนี้ 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
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดภายใตระบบการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร.
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม. 2544. ขอกําหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวด
ลอม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2544. กรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 2548. ขอมูลความกาวหนาใน
การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2549. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนาํ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II): การทบทวนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนงาน และโครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่ 6 มกราคม 2549 ณ ตึก
สันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล.
สํานักงบประมาณ. 2549. ขั้นตอนการจัดทําคําของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550. กรุงเทพมหานคร
สํานักงบประมาณ. 2549. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550.
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม. 2549. คูม อื การจัดทําขอเสนอโครงการที่
จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม. 2549. แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับราง เดือนพฤศจิกายน 2549). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร
สํานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดลอม. 2539. การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม
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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5.8

แนวทางการใชมาตรการเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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มาตรการที่นิยมนํามาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการควบคุม
การใชประโยชนนั้น มีอยู 3 มาตรการหลัก ไดแก มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และ
มาตรการกํากับและควบคุม ซึ่งมาตรการแตละประเภทจะมีลักษณะและความเหมาะสมในการนํามาใชใน
ทางปฏิบัติแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย เชน ลักษณะของปญหา ความตองการของประชาชน
ปจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ของทองถิ่น ดังนั้น ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตอง
มีวิสัยทัศนในการพิจารณาวาปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลักษณะไหน เหมาะสมกับการ
จัดการดวยมาตรการประเภทใด โดยในบางกรณีอาจจําเปนตองใชมาตรการหลายประเภทควบคูก นั ไปเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาตรการหลักที่นํามาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) มาตรการทางเศรษฐศาสตร
(2) มาตรการทางสังคม
(3) มาตรการกํากับและควบคุม

มาตรการทางเศรษฐศาสตร
มาตรการทางเศรษฐศาสตร เปนการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับราคา ภาษี คาธรรมเนียม อัตรา
ดอกเบีย้ สินเชือ่ คาปรับ เงือ่ นไขการมัดจําสินคา การสรางระบบตลาดของสิง่ แวดลอม ทัง้ นี้ เพือ่ เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของภาคธุรกิจการผลิตและประชาชนในลักษณะที่เปนคุณตอสภาพสิ่งแวดลอม หรือเพื่อจูงใจให
ลดการบริโภค ลดการปลอยมลพิษ ลดการทิ้งขยะ/ของเหลือใช และรวมมือกับภาครัฐในการนํากลับมา
ใชใหม โดยมาตรการทางเศรษฐศาสตรจะเหมาะสมในการนํามาใชเมื่อสภาวะแวดลอมยังไมอยูในสภาพที่
วิกฤต หรือระดับมลพิษอยูในเกณฑที่ระบบนิเวศยังรองรับได
การใชหลักการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ
(1) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินไปโดยใชตนทุนต่าํ สุด
(3) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบงเปน 7 ประเภท ดังนี้
(1) สิทธิในการใชประโยชน (User Right)
การกําหนดสิทธิการใชประโยชนเปรียบเสมือนการกําหนดสิทธิการเปนเจาของในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนมาตรการหนึ่งที่ชวยสรางแรงจูงใจใหผูไดรับสิทธิในการใชประโยชนหันมาอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดปญหาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ ในลักษณะของ “มือใครยาวสาวไดสาวเอา”
(2) ตลาดการซื้อ-ขายสิทธิในการใชประโยชน (Tradable Permit)
เปนมาตรการที่ชวยเสริมใหมาตรการการกําหนดสิทธิการใชประโยชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การสรางตลาดการซื้อ-ขายสิทธิในการใชประโยชนก็เพื่อควบคุมปริมาณการใชทรัพยากรหรือการปลอย
มลพิษใหอยูในระดับที่ยอมรับได เนื่องจากประชาชนหรือผูประกอบการแตละรายมีความสามารถในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน การสรางตลาดใหเกิดการซื้อขายสิทธิ จะ
ชวยใหมีการโอนกรรมสิทธิความเปนเจาของจากผูที่ทาํ ประโยชนไดนอยไปยังผูที่ทาํ ประโยชนไดมากกวา
และนําไปสูการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและการปลอยมลพิษใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอ
สภาพแวดลอม
(3) มาตรการดานภาษี (Fiscal Instrument)
มาตรการดานภาษี เปนการรวมตนทุนทางสิ่งแวดลอมเขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการผลิต
หรือการบริโภคสินคา เพื่อใหผูใชประโยชนหรือผูประกอบการเกิดการตระหนักถึงตนทุนที่แทจริงทาง
สังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งการกําหนดอัตราภาษีจะเพิ่มคาใชจายใหแกผูกอมลพิษ และจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตหรือพฤติกรรมการบริโภค
(4) คาธรรมเนียมและคาปรับ (Charge and Fine System)
คาธรรมเนียมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการเรียกเก็บเงินจากการให
บริการตางๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในขณะที่คาปรับ เปนการเรียกเก็บเงินจากประชาชนที่ทาํ การละเมิดขอบังคับตางๆ ที่ภาครัฐ
กําหนดไว เพือ่ เปนการตักเตือนและปรับพฤติกรรมของประชาชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(5) มาตรการทางการเงิน (Financial Instrument)
เปนการจัดตั้งกองทุน เพื่อใชในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาจ
ดําเนินการในรูปของการใหเงินสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและกิจกรรมสาธารณะประโยชน หรือการให
เงินกูดอกเบี้ยต่าํ สําหรับการลงทุนที่เปนประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(6) ระบบมัดจํา-คืนเงิน (Deposit-refund System)
เป น มาตรการสําหรั บ สร า งแรงจู ง ใจให ผู บ ริ โภคหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบทางลบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการใหผูบริโภคจายเงินมัดจําในการซื้อผลิตภัณฑบางประเภท
ที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต ขวดแกว เปนตน เพื่อจูงใจให
ประชาชนนําบรรจุภัณฑหรือซากของสินคานั้นมาคืนเพื่อนํากลับไปใชใหม หรือเพื่อใหเกิดการกําจัดอยาง
ถูกวิธี โดยประชาชนจะถูกยึดเงินคามัดจําในกรณีที่ไมนาํ สินคามาคืน

(7) การประกันความรับผิดชอบ (Liability System)
เปนสัญญาที่ผูประกอบการตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม อาจอยูใ นลักษณะของการเกิดมลพิษ หรือการเกิดผลกระทบตอชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน
หรือคาใชจายของผูประกอบการในการปรับสภาพแวดลอมใหคืนสูภาวะปกติ มาตรการนี้จะเปนการสราง
แรงจูงใจใหผูประกอบการพยายามที่จะปองกันหรือลดการกอมลพิษ
ขอดีและขอจํากัดของมาตรการทางเศรษฐศาสตรแตละประเภท
มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร
1. สิทธิในการใช
ประโยชน

-

-

2.ตลาดซื้อ-ขาย
สิทธิในการใช
ประโยชน

-

เงื่อนไขความเหมาะสม
ควรเปนชุมชนทองถิ่นที่มีความ
พรอมที่จะรับผิดชอบในสิทธิ
การใชประโยชนที่ไดรับ
สามารถตรวจสอบการใช
ประโยชนทรัพยากรของคน
ในชุมชนได

ตองเปนทรัพยากรหรือมลพิษ
ที่สามารถวัดออกมาเปน
ปริมาณได

-

ขอดี
เจาของสิทธิจะเปนผูกาํ หนด
อัตราและวิธีการใชประโยชนเอง
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
ระยะยาว

-

สามารถกระจายสิทธิไปยังผูมี
รายไดนอย เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ

-

มูลคาของสิทธิมีความยืดหยุน
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงตามราคา
ตลาดจากการซื้อ-ขายสิทธิของ
ประชาชน
เพิ่มรายไดของรัฐ หากกําหนด
ใหมีการประมูลสิทธิในการออก
สิทธิครั้งแรก
ภาครัฐสามารถกระจายสิทธิ
ใหกบั ประชาชนผูดอยโอกาส
เพื่อชวยใหเกิดความเปนธรรม
ในสังคมได
ภาครัฐสามารถควบคุมระดับ
การใชประโยชนหรือระดับมล
พิษโดยรวมได โดยการควบคุม
ปริมาณสิทธิที่อนุญาตใหมีการ
ซื้อ-ขายในตลาด

-

-

-

-

ขอจํากัด
ภาครัฐไมไดรับรายได
จากการกําหนดสิทธิ

-

การกําหนดสิทธิตองมีการ
ดําเนินการอยางโปรงใสและเปน
ธรรม เพราะอาจมีการจัดสรร
สิทธิเพื่อผลประโยชนสวนตัว

-

ตองมีการบริหารจัดการให
ระบบตลาดทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

ตองใชกับตลาดที่มีผูประกอบ
การจํานวนมาก เพื่อใหเกิด
ปริมาณการซื้อ-ขายสูง
และไมเกิดการผูขาด
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มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร
3. มาตรการ
ทางภาษี

-

-

-

4. คาธรรมเนียม
และคาปรับ

5. มาตรการ
ทางการเงิน

เงื่อนไขความเหมาะสม
จําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมาย
ภาษีสิ่งแวดลอม

-

สามารถคํานวณมูลคาความ
เสียหายจากการปลอยมลพิษ
หรือคาเสียโอกาสจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมได

ขอดี
เพิ่มรายไดใหกับภาครัฐ
ประชาชนตระหนักถึงตนทุน
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ปลอยมลพิษ

ตองมีการกําหนดโครงสราง
ภาษีที่แตกตางเพื่อสรางความ
เปนธรรมในสังคมระหวางผูมี
รายไดมากและผูมีรายไดนอย

-

ควรเปนกิจกรรมที่ภาครัฐจัดให
มีบริการ ในกรณีที่ภาครัฐ
ดําเนินการเองแลวมีตนทุนการ
บริหารงานสูงกวาที่จาํ เปน ก็ให
วาจาง (sub-contract) ใหภาค
เอกชนมารวมดําเนินงาน โดย
ภาครัฐอาจเปนเพียงผูควบคุม
คุณภาพการใหบริการ

-

อัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
ควรสะทอนตนทุนการดําเนินการ

-

คาปรับควรกําหนดในอัตรา
ที่สูงกวาคาบําบัด

-

ควรเปนการใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการหรือการสราง
องคความรูใหมๆ หรือ เปน
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน

-

-

ขาดแรงสนับสนุนทางการเมือง
เพราะการเก็บภาษีเปนการเพิ่ม
ภาระใหกับผูผลิตและประชาชน

-

โครงสรางภาษีอาจสรางความ
ไมเปนธรรม กรณีที่ผูปลอย
มลพิษเปนผูดอยโอกาสในสังคม

-

ทําใหโครงการบริการสาธารณะ
ดานสิ่งแวดลอมสามารถดําเนิน
การไดอยางตอเนื่องเพราะมีราย
ไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม

-

อาจมีการลงทุนมากกวาที่จาํ เปน
(over capacity) เพราะภาครัฐ
อาจคิดวาการลงทุนใดๆ ที่เกิด
ขึ้นสามารถนํามาคํานวณเปน
ตนทุนที่สามารถเรียกเก็บจาก
คาบริการจากประชาชนได

-

สามารถใชมาตรการทางการเงิน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน
สังคม โดยการชวยเหลือกลุมคน
ที่มีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาส

-

-

ในระยะสั้น สามารถลดระดับ
มลพิษไดตามที่ตั้งเปาไว เนื่อง
จากการใหเงินชวยเหลือจะทําให
ผูประกอบการใหความรวมมือ
ในการลดมลพิษเปนอยางดี

หากนําไปใชกับผูประกอบการ
ทั่วไป อาจเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหมีการปลอยมลพิษมากขึ้น
เพื่อที่จะใชเปนขออางในการขอ
รับเงินชวยเหลือในการลดมลพิษ
เปนคาใชจายของภาครัฐ
ตองมีการจัดการอยางรอบคอบ
เพือ่ ปองกันการนํามาตรการไปใช
เพือ่ ลดตนทุนใหผปู ระกอบการ
ในระยะยาวการใหเงินชวยเหลือ
อาจทําใหโครงสรางตนทุนลดลง
ทําใหกาํ ไรสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหมี
การผลิตและปลอยมลพิษมากขึน้
มีตนทุนในการบริหารจัดการ
ระบบมัดจําแบบตางๆ

-

-

6. ระบบมัดจําคืนเงิน

-

เหมาะที่จะนําไปใชกับสินคาที่มี
บรรจุภัณฑหรือซากที่สามารถ
นํากลับมาใชใหมได หรือมี
หนวยงานที่สามารถทําการ
กําจัดไดอยางถูกวิธี

ขอจํากัด
อัตราภาษีถูกกําหนดจาก
หนวยงานภาครัฐ ทําใหขาด
ความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน
ในกรณีที่ความเสียหายมีการ
เปลี่ยนแปลง

-

-

เปนการสรางแรงจูงใจใหประชา
ชนนําบรรจุภัณฑหรือซากผลิต
ภัณฑมาคืน
ชวยลดปริมาณขยะที่ทิ้งไมเปนที่
เปนทาง

-
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มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร
7. การประกัน
ความรับผิดชอบ

-

เงื่อนไขความเหมาะสม
เหมาะที่จะนําไปใชกับกิจกรรม
ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
รายแรง หรือกอใหเกิดความ
เสียหายตอพื้นที่และประชาชน
เปนจํานวนมาก เชน การรั่วไหล
ของสารพิษ หรือการรั่วไหลของ
น้าํ มัน เปนตน

-

ขอดี
สรางแรงจูงใจแกผูประกอบการ
ในการเลือกใชเทคโนโลยีหรือ
กระบวนการผลิตที่ลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุและการ
ปลอยมลพิษ

-

ขอจํากัด
ใชไดเฉพาะกับบริษัทขนาดใหญ
ที่สามารถรับผิดชอบคาเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได

ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2547

มาตรการทางสังคม
มาตรการทางสังคมเปนมาตรการที่นาํ มาใชในกรณีที่ตองการสรางจิตสํานึกของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวอยางมาตรการทางสังคมที่สาํ คัญ ไดแก
(1) การปลูกจิตสํานึกแกประชาชน ดังตัวอยางเชน การรณรงคเพื่อลดการทิ้งขยะ การปลูก
จิตสํานึกใหประชาชนนําขยะกลับมาใชใหม การปลูกจิตสํานึกการอนุรักษแหลงน้าํ บาดาล
(2) การใหความรูแ กประชาชน เชน การใหความรูแกประชาชนในการใชประโยชน ดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน
(3) การจัดทําระบบเตือนภัยดานสิ่งแวดลอม ทั้งสถานการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจาก
การกระทําของมนุษย เชน เครือขายเตือนภัยดินถลม การเตือนภัยเกี่ยวกับการรั่วไหลของ
สารอันตราย
(4) การมีสวนรวมของประชาชน นํามาใชเพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับสถานการณในพื้นที่ โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงได
หลายระดับ ตั้งแต การรวมรับรูขอมูลขาวสาร การรวมแสดงความคิดเห็น การรวมวางแผน
การรวมดําเนินการ รวมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบ

มาตรการกํากับและควบคุม
มาตรการกํากับและควบคุมเปนมาตรการที่เหมาะสมจะนํามาใชในกรณีที่สภาพแวดลอมมีสภาพ
เปราะบางและตองการที่จะควบคุมการใชประโยชนอยางเขมงวด ซึ่งสวนใหญอยูในลักษณะของมาตรการ
ทางกฎหมาย มาตรการที่ใชกันอยู เชน การกําหนดระเบียบและขอบังคับตางๆ การกํากับดูแลการปลอย
มลพิษใหอยูในเกณฑที่กาํ หนดหรือเกณฑมาตรฐาน เปนตน
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การแบงภาระหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนทองถิ่น
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมไทยโดย
รวมนัน้ คงไมอาจแบงแยกบทบาทหนาทีไ่ ดอยางสิน้ เชิงวา ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด หรือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมเรื่องใด ควรอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานสวนกลางหรือหนวยงานสวน
ทองถิ่น ดังนั้น ภายใตสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมแตละเรื่อง หรือปญหาทรัพยากรธรรมชาติแตละ
ประเภท อาจจําเปนตองมีการประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวน
ทองถิ่น เพื่อรวมกันรับผิดชอบปญหาในแตละดานตามความไดเปรียบในการจัดการที่แตกตางกัน
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวาง
หนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนทองถิน่ จะพิจารณา 2 ดาน คือ หนึง่ ดานการใชประโยชนหรือการ
ไดรับประโยชน และ สอง ดานการใหบริการ
(1) การพิจารณาดานการใชประโยชน
หากพบวากิจกรรมใดเปนเรือ่ งทีผ่ ใู ชประโยชน หรือผูไ ดรบั ประโยชน เปนประชาชนทัว่ ๆ ไป ไมใช
เฉพาะประชาชนในทองถิน่ เทานัน้ การกําหนดรูปแบบการใชประโยชนควรจะดําเนินการโดยหนวยงานสวนกลาง
เชน การใชประโยชนจากอุทยานแหงชาติ ทรัพยากรน้าํ ทรัพยากรประมง และพลังงาน เปนตน
แตถา เปนการใชประโยชนหรือการไดรบั ประโยชนในระดับทองถิน่ เทานัน้ เชน สวนสาธารณะ น้าํ เสีย
การรักษาความสะอาด เปนตน การกําหนดรูปแบบการจัดการควรกระทําโดยหนวยงานสวนทองถิ่นเอง
(2) การพิจารณาดานการใหบริการ
โดยพิจารณาการใหบริการใน 2 รูปแบบ คือ การใหบริการในรูปของการดําเนินการ และ การให
บริการในรูปของการใหความรูทางวิชาการ
ในสวนของการใหบริการในรูปของการดําเนินการพบวา หนวยงานทองถิ่นจะมีความไดเปรียบ
ทางดานตนทุนการดําเนินการ เชน การใหบริการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย การจัดเก็บคาธรรมเนียม
การใชบริการการเก็บมูลฝอย การออกใบอนุญาตการใชนา้ํ บาดาล การกอสรางระบบบําบัดน้าํ เสีย เปนตน
สําหรับหนวยงานสวนกลางจะมีความไดเปรียบดานตนทุนการใหบริการความรูทางวิชาการและ
การใหบริการฐานขอมูล เชน การใหความรูดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การใหความรูดานผลกระทบ
จากการใชนา้ํ ใตดิน การจัดทําฐานขอมูลการใชนา้ํ ในระดับลุมน้าํ และการจัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิด
มลพิษของประเทศไทย เปนตน
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ตัวอยางการแบงภาระหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนทอถิ่น
การจัดการ
การจัดเก็บมูลฝอย

การใชประโยชน
ประชาชนในระดับทองถิ่นไดรับประโยชน
ดังนั้น ทองถิ่น ควรเปนผูกาํ หนดอัตรา
คาธรรมเนียม

น้าํ เพื่อการเกษตร/
น้าํ บาดาล

ประชาชนที่ไดรับประโยชนครอบคลุม
พื้นที่กวาง ดังนั้น สวนกลาง ควรเปน
ผูกาํ หนดการใชประโยชนและกําหนด
อัตราคาธรรมเนียม ตามตนทุนคาเสีย
โอกาสของแตละลุมน้าํ
เปนทรัพยากรของประเทศที่ประชาชน
ทุกคนมีสิทธิไดรับประโยชน ดังนั้น
สวนกลางควรเปนผูก าํ หนดการใชประโยชน
และกําหนดคาภาคหลวง
ประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชน ดังนั้น
ทองถิ่น ควรเปนผูกาํ หนดรูปแบบการใช
ประโยชนและกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

ทรัพยากรแร

สวนสาธารณะ

การใหบริการ
ทองถิ่น เปนผูใหบริการจัดเก็บมูลฝอย
สวนกลาง เปนผูใหความรูทางวิชาการ
เชน วิธีการกําจัดมูลฝอยมีพิษ
ทองถิ่น อาจเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม
โดยมีการกําหนดสวนแบงรายไดกับ
สวนกลาง

ทองถิ่น เปนผูตรวจสอบวาผูไดรับสัมปทาน
ทําตามเงื่อนไขในการดําเนินการหรือไม
โดยมีการกําหนดสวนแบงรายไดกับ
สวนกลาง
ทองถิ่น ควรเปนผูใหบริการและดําเนินการ
โดยอาจเปดโอกาสใหผูประกอบการ
ในทองถิ่นดําเนินการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะไดหากมีตนทุนต่าํ กวา
สวนกลาง อาจใหความชวยเหลือ
ดานพรรณไม หรือการจัดวางระบบ
สวนสาธารณะ

ทีม่ า: ปรับปรุงจาก คูม อื องคกรปกครองสวนทองถิน่ แนวทางการใชเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตรเพือ่ การจัดการสิง่ แวดลอม
จัดทําโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2545)

การเลือกใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น
มาตรการที่นํามาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบางประเภท อาจไม
สามารถดําเนินการไดในระดับทองถิ่น เนื่องจากตองอาศัยขอมูลและมีระบบการจัดการที่ซับซอน หรือ
ในบางกรณีอาจจําเปนตองมีการกําหนดเปนนโยบายและตราเปนกฎหมายเพื่อบังคับใชในระดับประเทศ
เชน มาตรการดานภาษีที่จาํ เปนตองมีการตรากฎหมายสิ่งแวดลอมกอนที่จะนํามาตรการทางภาษีมาใชได
สําหรับตลาดการซื้อ-ขายสิทธิในการใชประโยชน ในการดําเนินการจัดตั้งตลาดมีความซับซอนมากและ
ตองมีผูซื้อ-ขายจํานวนมากตลาดถึงจะทํางาน ซึ่งในทองถิ่นมีผูซื้อ-ผูขายไมมากพอ สวนการกําหนดและ
ใหสิทธิการใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติ จําเปนตองมีการออกกฎหมายมารองรับกอนจึงจะสามารถ
ดําเนินการได จะเห็นไดวา มาตรการตางๆ ดังทีไ่ ดกลาวมาขางตนจําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบทีเ่ หมาะสม
กอนนํามาปฏิบัติใช
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เมื่อพิจารณาภายใตกฎหมายในปจจุบันพบวา มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถเลือกมาใชไดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น คือ หนึ่ง
คาธรรมเนียม ซึง่ ประกอบไปดวย คาธรรมเนียมการใชบริการ และคาธรรมเนียมสําหรับการออกใบอนุญาต
ดําเนินการ สอง การใหเงินชวยเหลือ และ สาม คาปรับ

ขั้นตอนการดําเนินการ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น
(1) วิเคราะหสถานการณปญ
 หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีแ่ ละผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
พรอมทั้ง จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
รวบรวมขอมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับปญหา ความรุนแรงของปญหา สาเหตุของปญหา รวมทัง้ วิธกี าร
แกไขปญหาที่ใชอยูในปจจุบัน
(2) วิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นปญหาดังกลาว
(3) จัดเตรียมแผนสําหรับการดําเนินการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- พิจารณาเลือกใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจําเปนตองใชมาตรการหลายประเภทควบคูกันไป ทั้งมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และ/หรือ มาตรการกํากับและควบคุม เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการแกไขปญหาดังกลาว และเพื่อประโยชนสูงสุดตอประชาชน
- ศึกษาและกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่เลือกใชเพื่อ
การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
- กอนนํามาตรการมาใชจะตองพิจารณาดานการใหบริการวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะเปนผูใหบริการเอง หรือจะใหภาคเอกชนในทองถิ่นที่มีความพรอมและมีตนทุนการ
ดําเนินการที่ตา่ํ กวามาเปนผูใหบริการ
- พิจารณาผลกระทบตอบุคคลตางๆ จากการใชมาตรการ และเตรียมการจัดการผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เชน มาตรการทีน่ าํ มาใชอาจมีผลกระทบตอผูม รี ายไดนอ ย ดังนัน้ อาจมีขอ ยกเวน
บางประการสําหรับผูไดรับผลกระทบ เปนตน
(4) กําหนดแผนงานและเปาหมายการดําเนินงาน
(5) จัดประชุมเพื่อนําเสนอแผนงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนําความคิดเห็นดังกลาวมาพิจารณาปรับแผนใหสามารถ
นําไปใชในทางปฏิบัติในพื้นที่ได
(6) ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ
(7) ติดตามและประเมินผล
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ตัวอยางมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และมาตรการกํากับและควบคุม
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นตามภารกิจที่เกี่ยวของ
ภารกิจตาม
พระราชบัญญัติตางๆ
1. การสงเสริม
การทองเที่ยว
1.1 แหลงทองเที่ยว

ผูที่เกี่ยวของ
- ผูใชบริการ/
นักทองเที่ยว
- ผูใหบริการ/
ผูประกอบการ

ตัวอยางมาตรการที่ใชเพื่อการจัดการ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- คาธรรมเนียมการใชบริการ เชน คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยว
คาใชบริการหองสุขา หองอาบน้าํ

1.3 พื้นที่ใหเชาเพื่อการ
ประกอบการ

- การออกใบอนุญาต เชน การออกใบอนุญาตในการจัดการแหลง
ทองเที่ยว หองสุขา หองอาบน้าํ ซุมขอมูลทองเที่ยวของภาคเอกชน
การออกใบอนุญาตใหเชาพืน้ ทีเ่ พือ่ ประกอบการในแหลงทองเทีย่ ว

1.4 ซุมขอมูลทองเที่ยว

- การประมูลใบอนุญาต

1.2 หองสุขา หองอาบน้าํ

- คาปรับกรณีฝาฝนกฎระเบียบ
มาตรการทางสังคม
- การสรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่น นักทองเที่ยว และผูประกอบการ
รวมกันดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว
- กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่แหลงทองเที่ยวรองรับได
- สงเสริมใหผูประกอบการภายในทองถิ่น หรือประชาชนในทองถิ่น
รวมกลุมเพื่อใหบริการการทองเที่ยว เชน การนําเที่ยว การนําเสนอ
กิจกรรมทองถิ่น การขายสินคาทองถิ่น เปนตน
มาตรการกํากับและควบคุม
- การกําหนดกฎระเบียบในการจัดการกิจการการทองเที่ยว โดยอางอิง
ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ และมีการบังคับใชอยางเครงครัด
- การจัดเขตพื้นที่ใหเชาสําหรับผูประกอบการ
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ภารกิจตาม
พระราชบัญญัติตางๆ
2. การบํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญา
และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
2.1 พิพิธภัณฑ
2.2 แหลงประวัติศาสตร
2.3 พื้นที่ใหเชาเพื่อการ
ประกอบการ
2.4 กิจกรรมของวัด

ผูที่เกี่ยวของ
- ผูเขาชม
- ผูใหบริการ
และดูแล
- ผูประกอบการ
- ประชาชน

ตัวอยางมาตรการที่ใชเพื่อการจัดการ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
-

คาธรรมเนียมการเขาชม
การออกใบอนุญาตในการจัดการและดูแลของภาคเอกชน
การประมูลใบอนุญาตในการจัดการของภาคเอกชน
การใหเงินชวยเหลือในการจัดการ
คาปรับ กรณีฝาฝนกฎระเบียบ

มาตรการทางสังคม
- สรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นรวมกันดูแล รักษา พิพิธภัณฑ
และแหลงประวัติศาสตร ตลอดจน การใชพุทธศิลปใหสอดคลอง
กับจารีตประเพณีอันดีงาม
- สงเสริมและสนับสนุนใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมในกิจกรรมของวัด
และรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่ใหเชาสําหรับการประกอบการของภาคเอกชน
- กําหนดกฎระเบียบในการจัดการพืน้ ทีใ่ หเชา และบังคับใชอยางเครงครัด
บังคับใชกฎระเบียบและขอกําหนดของวัดอยางเครงครัด เชน
หามดื่มสุรา หามเลนการพนันภายในเขตวัด
-

3. การจัดการเกี่ยวกับ
ที่อยูอาศัย
3.1การปรับปรุงแหลง
ชุมชนแออัด
3.2การจัดการเกี่ยวกับ
ที่อยูอาศัยสําหรับ
ผูมีรายไดนอย

- ประชาชน
ในชุมชนแออัด

มาตรการทางเศรษฐศาสตร

- ประชาชน
ผูมีรายไดนอย

- คาเชาที่อาศัยที่จัดใหสาํ หรับผูมีรายไดนอยในอัตราที่ตา่ํ

- การใหเงินชวยเหลือ

มาตรการทางสังคม
- สงเสริมใหสมาชิกในแหลงชุมชนแออัดมีสวนรวมในการปรับปรุง
สภาพของชุมชน
- สงเสริมใหผูมีรายไดนอย มีสวนรวมในการจัดการสภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัย
มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่ชุมชนแออัด
- การจัดพื้นที่และที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
- กําหนดมาตรฐานตามมาตรฐานชุมชนและที่อยูอาศัยของ
การเคหะแหงชาติ และบังคับใชอยางเครงครัด
- ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดมาตรฐานการควบคุมอาคาร
อางอิงตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 9 ถึง
มาตรา 11 และบังคับใชอยางเครงครัด
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ภารกิจตาม
พระราชบัญญัติตางๆ
4. การจัดการสถานที่
พักผอนหยอนใจ
4.1 สวนสาธารณะ/
สวนสุขภาพ

ผูที่เกี่ยวของ
- ประชาชน

ตัวอยางมาตรการที่ใชเพื่อการจัดการ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร

- ผูใหบริการสวน
สาธารณะและ
สวนสุขภาพ

- คาธรรมเนียมการใชบริการ

- ผูประกอบการ
ภายในสวน
สาธารณะและ
สวนสุขภาพ

- การประมูลใบอนุญาตในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
และสวนสุขภาพของภาคเอกชน

- การออกใบอนุญาตในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
และสวนสุขภาพของภาคเอกชน

- การออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการในสวนสาธารณะ
และสวนสุขภาพของภาคเอกชน
- คาปรับกรณีฝา ฝนกฎระเบียบ
- เงินสนับสนุนการจัดใหมสี วนสาธารณะและสวนสุขภาพ
มาตรการทางสังคม
- รณรงคใหประชาชนดูแล รักษา สวนสาธารณะและสวนสุขภาพ
มาตรการกํากับและควบคุม
- บังคับใชกฎระเบียบในการจัดการสวนสาธารณะและการใชประโยชน
จากสวนสาธารณะ อางอิงตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535

5. การรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
5.1 การโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสีย
5.2 ปายโฆษณา
5.3 มลพิษทางอากาศ
5.4 มลพิษทางเสียง

- ผูโฆษณา

มาตรการทางเศรษฐศาสตร

- การออกใบอนุญาตการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
- ผูปลอยมลพิษ
ทางอากาศ
- การออกใบอนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ
(ประชาชนและ
- คาปรับ กรณีฝา ฝนกฎระเบียบ
ภาคอุตสาหกรรม)
มาตรการทางสังคม
- ผูก อ ใหเกิดมลพิษ
- การรณรงคใหประชาชนใชเทคโนโลยีใหมๆ ในรถยนต
ทางเสียง
รถจักรยานยนต โรงงาน เพื่อลดการปลอยมลพิษทางอากาศ
- รณรงคใหประชาชนชวยกันเฝาระวังเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง
มาตรการกํากับและควบคุม
- บังคับใชกฎระเบียบในการควบคุมโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
อางอิงตาม พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
พ.ศ. 2493 มาตรา 4 อยางเครงครัด
- บังคับใชกฎระเบียบวาดวยเหตุราํ คาญ 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
พระราชบัญญัติตางๆ
6. การกําจัดมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
6.1 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.2 มูลฝอยติดเชื้อ
6.3 ยางรถยนต
6.4 ถานไฟฉายและ
แบตเตอรี่โทรศัพท
มือถือ
6.5 ขวดและภาชนะ
6.6 ของเสียอันตราย
6.7 น้าํ เสีย

ผูที่เกี่ยวของ

-

-

ตัวอยางมาตรการที่ใชเพื่อการจัดการ
ผูผลิตมูลฝอยและ มาตรการทางเศรษฐศาสตร
สิง่ ปฏิกลู (ชุมชน/ - คาธรรมเนียมการใชบริการ (การเก็บ ขน และกําจัด)
ผูประกอบการ/
- คาปรับ เมื่อฝาฝนกฎระเบียบ
หนวยงานราชการ) - เงินประกันและคาปรับ กรณีฝาฝนกฎระเบียบในการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อของภาคเอกชน
ผูผลิตมูลฝอย
ติดเชื้อ
- การออกใบอนุญาตในการจัดการ
ผูใชยางรถยนต
- การใหเงินชวยเหลือในการจัดการ
- การใหเงินชวยเหลือในการจัดตั้งศูนยวัสดุรีไซเคิล
ผูใชถานไฟฉาย
และโทรศัพทมอื ถือ มาตรการทางสังคม

- ผูใ ชขวดและภาชนะ - การรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการลดปริมาณการผลิตมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้าํ เสีย
- ผูผลิตของเสีย
- การรณรงคใหสถานบริการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
อันตราย
มีสวนรวมในการลดปริมาณการผลิตมูลฝอยติดเชื้อ
- ผูปลอยน้าํ เสีย
- รณรงคใหมกี ารทิง้ ยางรถยนต ถานไฟฉาย แบตเตอรีโ่ ทรศัพทมอื ถือ
- ผูใหบริการ
ขวด และภาชนะทีไ่ มใชแลวในสถานที่ที่จัดไวให และใหเทศบาลทํา
ในการจัดการ
หนาทีใ่ นการกําจัด โดยอาจขายใหกบั โรงงาน/สถานประกอบเพือ่ นําไป
แปรรูป หรือเปนวัตถุดบิ ในการผลิต
- รณรงคใหมีการนํายางรถยนตที่เสื่อมสภาพแลวกลับมาใช
เปนแหลงพลังงาน
- รณรงคใหประชาชนทราบถึงวิธีการใชถานไฟฉายและแบตเตอรี่
ของโทรศัพทมือถืออยางถูกตอง เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใชถานไฟฉาย
และแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไดยาวนานขึ้น
- สงเสริมใหมีการแยกของเสียอันตรายออกจากมูลฝอยจากแหลง
ชุมชน เพื่อทําการกําจัดอยางถูกวิธี
มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่สาํ หรับการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าํ เสีย
- ออกขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้ง อัตราคา
ธรรมเนียม ในการเก็บ ขน และกําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อางอิง
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบังคับใชอยางเครงครัด
- บังคับใชกฎระเบียบวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อางอิง
ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด
- ออกขอกําหนดในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย
ตาม พ.ร.บ. กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และบังคับใชอยางเครงครัด
- บังคับใชกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ออกตามความใน พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด
- บังคับใชกฎระเบียบวาดวยการบําบัดน้าํ เสียรวมหรือระบบกําจัดของ
เสียรวม อางอิงตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ภารกิจตาม
พระราชบัญญัติตางๆ
7. การควบคุม
การเลี้ยงสัตว
7.1 การทํานากุง
7.2 การเลี้ยงสุกร
7.3 การเพาะเลี้ยง
สัตวนา้ํ ชายฝง

8. การจัดใหมีและควบคุม
การฆาสัตว
8.1 โรงฆาสัตว

ผูที่เกี่ยวของ
- เกษตรกร
ผูทาํ นากุง
- เกษตรกร
ผูเลี้ยงสุกร
- เกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวนา้ํ ชายฝง

- ผูประกอบการกิจ
การโรงฆาสัตว
- ผูบริโภคเนื้อสัตว

ตัวอยางมาตรการที่ใชเพื่อการจัดการ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- การออกใบอนุญาตการทํานากุงและการเลี้ยงสุกรรายป
- คาปรับ ในกรณีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
มาตรการทางสังคม
- การรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวังผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
- การประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจถึงปญหา
และแนวทางแกไขปญหาแกเยาวชนและประชาชน
มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่สาํ หรับการเลี้ยงสุกร และการทํานากุง
สําหรับกรณีที่ไดรับอนุญาตใหมีการเลี้ยงกุงได
- กําหนดขั้นตอนและวิธีการบําบัดน้าํ เสียสําหรับการทํานากุง
และบังคับใชอยางเครงครัด
- บังคับใชกฎระเบียบวาดวยเหตุราํ คาญ อางอิง พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด
- บังคับใชมาตรฐานเพื่อการระบายน้าํ จากฟารมสุกร ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 อยางเครงครัด
- บังคับใชประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง มาตรฐานฟารม
เลี้ยงสุกร ของประเทศไทย พ.ศ. 2542 เพื่ออํานวยความสะดวกทาง
การคาและการคุม ครองผูบ ริโภคตลอดจนถึงการจัดการดานสิง่ แวดลอม
- บังคับใชมาตรฐานการควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตว
น้าํ ชายฝงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- การออกใบอนุญาตกิจการโรงฆาสัตว
- คาปรับ ในกรณีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
มาตรการทางสังคม
- การใหฉลากเขียวสําหรับอาหารที่ผานกระบวนการฆาที่ถูกสุขลักษณะ
- การรณรงคใหประชาชนบริโภคสินคาอาหารที่ผานกระบวนการผลิต
ที่ถูกสุขลักษณะ
มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่เพื่อกิจการโรงฆาสัตว
- บังคับใชกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พ.ร.บ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
ในเรื่องการกําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และหลักเกณฑเกี่ยวกับ
สิ่งปลูกสราง และสุขลักษณะของโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว อยางเครงครัด

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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ภารกิจตาม
พระราชบัญญัติตางๆ
9. การควบคุมสุขลักษณะ
และอนามัย

ผูที่เกี่ยวของ
- ผูใหบริการ

ตัวอยางมาตรการที่ใชเพื่อการจัดการ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- คาปรับ กรณีฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด
สถานที่จาํ หนายอาหาร และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
9.1 ตลาด
- การออกใบอนุญาตการประกอบการสถานบริการ
9.2 สถานที่จาํ หนาย
มาตรการทางสังคม
อาหาร/ สะสมอาหาร
- มีการใหประกาศนียบัตรสําหรับผูประกอบการที่ดาํ เนินการถูกตอง
9.3 สถานบริการ
ตามขอกําหนดของทองถิ่น
- รณรงคใหผูบริโภคชวยกันดูแลสอดสองความสะอาดของสถานที่
- มีการจัดประกวดตลาด
มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตพื้นที่สาํ หรับตลาด
- ออกขอกําหนดของทองถิ่นในการควบคุมหรือกํากับดูแลตลาด
สถานที่จาํ หนายอาหาร และกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อางอิง
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบังคับใชอยางเครงครัด
10. การจัดการการใชที่ดิน - ประชาชน
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- คาปรับ กรณีฝาฝนกฎระเบียบ
10.1 การผังเมือง
มาตรการทางสังคม
- ใหประชาชนและผูประกอบการในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอการวางและจัดทําผังเมืองของทองถิ่น
มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตเพื่อการใชประโยชนพื้นที่
- บังคับใชกฎกระทรวง ขอกฎหมายใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 การจัดตั้งสถานบริการ และระเบียบผังเมือง อยางเครงครัด
11. การดูแลที่สาธารณะ
- ผูใชประโยชน
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
- การออกใบอนุญาตการใชประโยชนจากที่สาธารณะ
11.1 การใชประโยชน
ที่สาธารณะ
- การประมูลใบอนุญาตจากการใชประโยชนจากที่สาธารณะ
ที่สาธารณะ
- คาปรับ กรณีฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นเกี่ยวกับการจําหนายสินคาใน
ที่หรือทางสาธารณะ รวมทั้ง กรณีฝาฝน พ.ร.บ. รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
มาตรการทางสังคม
- สรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นรวมกันดูแล รักษาความสะอาด
ในพื้นที่สาธารณะ
มาตรการกํากับและควบคุม
- การจัดเขตเพื่อการใชประโยชนพื้นที่จากที่สาธารณะ
- ออกขอกําหนดของทองถิ่นในการควบคุมการจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ อางอิงตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และบังคับใชอยางเครงครัด
- บังคับใชกฎระเบียบในการจัดการพื้นที่สาธารณะ และการใชประโยชน
จากพื้นที่สาธารณะ อางอิงตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด
หมายเหตุ: รายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของทองถิ่น และการกําหนดอัตราคาบริการของมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรประเภทตางๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก “คูมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น…แนวทางการใชเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม” สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2545).
ที่มา: รวบรวมและปรับปรุงโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
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แนวทางการกําหนดอัตราสําหรับมาตรการทางเศรษฐศาสตร
มาตรการทางเศรษฐศาสตร
คาธรรมเนียมการใหบริการ

แนวทางการกําหนดอัตรา
- คิดอัตราคาธรรมเนียมจากตนทุนการบริหารจัดการ
- อัตราตามประกาศของกระทรวงที่ไดประกาศตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เชน คาธรรมเนียมเขาชมโบราณสถาน ตาม
บัญชีคาเขาชมโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ทาย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) และฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ บราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. 2504

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ในการจัดการ

- กําหนดอัตราจากโอกาสในการทํากําไรทางธุรกิจ
- อัตราตามประกาศของกระทรวงที่ไดประกาศตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
- คิดจากคาความเสียหายที่เกิดขึ้น

คาปรับ

- คิดจากคาใชจายในการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
- ตามอัตราคาปรับที่ไดกาํ หนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
เชน คาปรับกรณีฝาฝนกฎระเบียบ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล
พ.ศ. 2496 ไมใหกาํ หนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท
(มาตรา 60)
การใหเงินชวยเหลือ

- คํานวณจากประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- กําหนดตามความเหมาะสมและงบประมาณที่มีอยู

บรรณานุกรม
ดิเรก ปทมสิริวัฒน. 2544. “การใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม”. วารสารเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ฉ. 1 (มกราคม-มิถุนายน).
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2548. รายงานสถานการณคุณภาพ

สิง่ แวดลอม พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ: บ. อมรินทรพริน้ ติง้ แอนดพบั บลิชชิง่ จํากัด (มหาชน).
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม. 2545. คูม อื องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น…แนวทางการใชเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตรเพือ่ การจัดการสิง่ แวดลอม. จัดทํา
โดย สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI). กรุงเทพมหานคร.
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5.9

ภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และแผน
ปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกาํ หนด
ภารกิจที่สวนราชการจะตองถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 245 ภารกิจ ซึ่งแบงเปน 6
ดาน ไดแก หนึ่ง ดา นโครงสรางพื้นฐาน สอง ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต สาม ดานการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย สี่ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเทีย่ ว หา ดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
และ หก ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
สรุปภาพรวมของการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภารกิจ
ที่ตองถายโอน
87

ถายโอนแลวและ
ทยอยถายโอน
71

ยังไมถายโอน
16

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

103

69

34

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย

17

9

8

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

19

14

5

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

17

15

1

6. ดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

2

2

-

รวม

245

180

64

ภารกิจ
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

หมายเหตุ

ถอน 1 เรื่อง
เนื่องจากไมมี
ภารกิจถายโอน

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2549)

สําหรับภารกิจดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง
มีทั้งสิ้น 17 ภารกิจ ซึ่งมีการถายโอนไปแลว 14 ภารกิจ 1 ภารกิจกําลังทยอยถายโอน และมีภารกิจที่ยัง
ไมไดถายโอน 1 ภารกิจ สวนภารกิจการปรับปรุงฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ของกรมสงเสริมการ
เกษตรยกเลิกการถายโอนเนื่องจากไมมีภารกิจถายโอน นอกจากนี้ ยังมีภารกิจดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม อีก 38 ภารกิจ โดยเปนภารกิจทีไ่ ดถา ยโอนไปแลว 18 ภารกิจ
ภารกิจที่กาํ ลังทยอยถายโอน 2 ภารกิจ และ อีก 18 ภารกิจยังไมไดถายโอน
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ภารกิจทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีจ่ ะตองถายโอน
ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545
หนวยงาน

ภารกิจ

ผลการดําเนินการ
ถายโอน
ยังไม
แลว
ถายโอน

ภารกิจดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมปาไม

1. งานพัฒนาปาชุมชน

9

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2. การสรางจิตสํานึกดานสิง่ แวดลอม/การสงเสริมการมีสว นรวม
ของประชาชน

9

3. การเฝาระวังและปองกันสิง่ แวดลอม

9

4. การฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอม

9

5. การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม

9

6. งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

9

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

7. การควบคุมไฟปา

ทยอยถายโอน

กรมควบคุมมลพิษ

8. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํารายงาน
สถานการณมลพิษในทองถิ่นของตน

9
9

9. การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติดานการควบคุมมลพิษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมประมง

10. ฝกอบรมประชาชนทั่วไป
(อบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรสัตวนา้ํ )

กรมสงเสริมการเกษตร

11. การปรับปรุงฟน ฟู อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ

9
ถอนเรื่องเนื่องจาก
ไมมีภารกิจถายโอน

กระทรวงมหาดไทย
12. การบําบัดน้าํ เสีย (ระบบบําบัดน้าํ เสีย 23 โครงการ)

9

13. การจัดการขยะ (ระบบกําจัดขยะ 2 โครงการ)

9

กรมที่ดิน

14. การดูแลรักษาและคุมครองปองกัน (ที่ดินรกรางวางเปลา)

9

กรมการปกครอง

15. การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน
ประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน

9

16. การติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษในการ
ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 และกิจกรรมตอเนือ่ ง

9

17. การดําเนินการตามกฎหมาย

9

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร

คูมือการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
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หนวยงาน

ภารกิจ

ผลการดําเนินการ
ถายโอน
ยังไม
แลว
ถายโอน

ภารกิจดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมทรัพยากรน้าํ

2. กรมทรัพยากรน้าํ บาดาล

1. กอสรางระบบน้าํ สะอาดหมูบ า นมาตรฐาน ก. และ ข.

9

2. ถังเก็บน้าํ แบบ ฝ.99

9

3. ประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง

9

4. ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้าํ

9

5. กอสรางระบบประปาหมูบ า น (น้าํ ผิวดิน)

9

6. ประปาหมูบ า นแบบบาดาลขนาดใหญ

9

7. ประปาหมูบานแบบผิวดิน

9

8. ประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญ

9

9. ทดสอบปริมาณน้าํ

9

10. ปรับปรุงประปาหมูบานเดิม

9

11. กอสรางระบบประปาชนบท

9

12. ซอมและปรับปรุงระบบประปาชนบท

9

13. สํารวจแผนที่

9

14. บอน้าํ บาดาล

9

15. งานจัดหาน้าํ

9

16. เจาะบอน้าํ บาดาลพรอมสูบมือโยก

9

17. คาทดสอบหลุมเจาะ

9

18. สํารวจแหลงน้าํ ทางธรณีวิทยา

9

19. ซอมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้าํ แบบบอลึก

9

20. โครงการเรงรัดการขยายระบบประปาชนบท

9

21. การเรียกเก็บคาใชนา้ํ บาดาล

9

22. พัฒนาเปาลางบอน้าํ บาดาลเดิม

9

23. การอนุญาตการขุดเจาะบอบาดาล

9

24. มอบอํานาจการอนุญาตใชนา้ํ บาดาลที่อนุญาตใช
ไมเกินวันละ 10 ลูกบาศกเมตร

9

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

25. การวางแผนการทองเที่ยว

9

26. การปรับปรุงดูแลบํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว

9

27. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

9
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หนวยงาน

ภารกิจ

ผลการดําเนินการ
ถายโอน
ยังไม
แลว
ถายโอน

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

28. ผังเมืองรวมจังหวัด

9

29. งานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม

9

30. การควบคุมอาคาร

9

31. การเปรียบเทียบปรับคดีความผิดวาดวยการควบคุมอาคาร

9

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

32. การกํากับดูแลโรงงาน จําพวกที่ 1

9

33. การรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2

9

34. การกํากับดูแลโรงงาน จําพวกที่ 3

9

35. การตรวจสอบกรณีโรงงานกอเหตุเดือดรอน

9

36. การอนุญาตใหตั้งโรงงานขนาดเล็ก ใน อปท. หนึ่งที่ไมมี
ผลกระทบกับ อปท. อื่น รวมทั้งการควบคุมดูแลตรวจตรา
การดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามกฎหมายภายใตหลักเกณฑ
เงือ่ นไข วิธกี าร และมาตรฐานทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด

9

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร

37. การบํารุงรักษาโบราณสถาน

ทยอยถายโอน

38. การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับทองถิ่น

ทยอยถายโอน

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2549)

5.10

ความรูอื่นๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.10

ความรูอื่นๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เนื้อหาที่นําเสนอในสวนนี้จะเปนความรูที่จะเปนประโยชนสําหรับการนําไปใชเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นความรูในเรื่องตางๆ ดังนี้
(1) การจัดการอยางมีสวนรวม
(2) การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม
(3) การมีสวนรวมของประชาชน
(4) การจัดการความรู
(5) การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม

การจัดการอยางมีสวนรวม (Co-management หรือ Cooperative
การจัดการอยางมีสวนรวม หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
มีการตกลง ตอรอง ปรึกษาหารือ รวมกันระหวางหุนสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด ในประเด็นของการกําหนด
ลักษณะการมีสวนรวมกันรับผิดชอบ สิทธิและบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตัวอยางหุนสวนของการจัดการอยางมีสวนรวม
กรณีการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง





ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรประมงชายฝง
หนวยงานภาครัฐระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน
หนวยงานภายนอก ไดแก องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) นักวิชาการ นักวิจัย
กลุมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชายฝงทะเล เชน ธุรกิจทองเที่ยว ทาเรือ
อุตสาหกรรม โรงแรม การทองเที่ยวทางทะเล เปนตน
 กลุมเกี่ยวของกับทรัพยากรประมงทะเล เชน เจาของเรือประมง ผูคาปลา
ผูปลอยเงินกู ธุรกิจตอเรือ เปนตน
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กระบวนการจัดการอยางมีสวนรวม
 เปนกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนพลวัตร
 มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
 เปนกระบวนการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และคํานึงถึงคุณคา
ความตองการและประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
 การจัดการอยางมีสวนรวมขึ้นอยูกับระดับของความไวเนื้อเชื่อใจ ความนาเชื่อถือ
ความมีสิทธิตามกฎหมาย ความสําเร็จที่เกิดขึ้น และขอตกลงที่ทาํ รวมกัน
 การจัดการอยางมีสวนรวมมีความเกี่ยวพันกับประเด็นดานประชาธิปไตย
ความเขมแข็งของชุมชน การแบงปนอํานาจ ความเทาเทียมในสังคม การกําหนดกฎกติกา
การจัดการดานความขัดแยง การสื่อสาร และการพัฒนาระหวางหุนสวนทั้งหมด

รูปแบบของการจัดการอยางมีสวนรวม
การจัดการอยางมีสวนรวมอยูระหวางการจัดการโดยภาครัฐ (Government centralization
management) ที่เปนการจัดการโดยภาครัฐอยางรวมศูนย และ การจัดการโดยชุมชน (Community selfgovernance and self-management) โดยมีองคประกอบที่สาํ คัญ คือ การมีสวนรวม (participatory)
ความรวมมือ (joint) ผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) และ การจัดการรวมของหุนสวน (multi-party or
collaborative management)
การจัดการอยางมีสวนรวมแบงตามการใหความสําคัญตอกลุมผูเกี่ยวของ
ไดเปน 2 รูปแบบดังนี้
(1) Community-based co-management เปนรูปแบบดั้งเดิมที่ใหความสําคัญตอชุมชน สวน
ใหญพบในเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟก
(2) Stakeholder-centred co-management เปนรูปแบบการจัดการที่ใหความสําคัญตอบทบาท
ของผูไดรับประโยชนในการมีสวนรวม แตไมคอยใหความสําคัญตอชุมชน ความเขมแข็งของ
ชุมชน สวนใหญพบในกลุมประเทศพัฒนาแลว เชน ยุโรป สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ รูปแบบของการจัดการอยางมีสวนรวมสามารถแบงกลุมยอยตามระดับของการ
จัดการรวมไดอีกหลายลักษณะ ตัวอยางเชน
 รูปแบบ instructive เปนรูปแบบการจัดการรวมที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐและ
ภาคประชาชน (กลุม เปาหมาย) เทานัน้ โดยเนนการใหขอ มูลจากภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับการวางแผน
และการตัดสินใจ ไปสูกลุมเปาหมาย
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 รูปแบบ consultative รูปแบบการจัดการรวมที่มีกลไกการปรึกษาหารือระหวางภาครัฐและ
ภาคประชาชน โดยภาครัฐสามารถปรึกษาหารือกับกลุมเปาหมาย แตอาํ นาจการตัดสินใจยัง
เปนของภาครัฐ
 รูปแบบ cooperative รูปแบบการจัดการรวมทีภ่ าครัฐและภาคประชาชนมีสว นในการตัดสินใจ
ที่เทาเทียมกัน
 รูปแบบ advisory รูปแบบการจัดการรวมที่ภาคประชาชน (กลุมเปาหมาย) ใหคาํ แนะนําแก
ภาครัฐในเรื่องที่ตองตัดสินใจ และภาครัฐจะทําการอนุมัติการตัดสินใจเหลานั้น
 รูปแบบ informative รูปแบบการจัดการรวมทีภ่ าครัฐใหอาํ นาจการตัดสินใจแกกลุม เปาหมาย
ผูซึ่งมีความรับผิดชอบตอการแจงใหภาครัฐทราบถึงการตัดสินใจตางๆ

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

ลักษณะ
ประเภท
ของทรัพยากร

การจัดการอยางมีสวนรวม
(Co-management)
ทรัพยากรสวนรวม
(common property resources)

การจัดการโดยชุมชน
(Community-based management)
ทรัพยากรสวนรวม
(common property resources)

จุดเนน/
- คนเปนศูนยกลาง
- คนเปนศูนยกลาง
การใหความสําคัญ - เนนระดับชุมชน
- เนนระดับชุมชน
- ขอตกลงระหวางภาครัฐและทองถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ขนาดและขอบเขต

- พื้นที่ขนาดใหญ อาจครอบคลุม
ในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค
หรือประเทศ

บทบาทของภาครัฐ - มาก
บทบาทของ
ผูมีสวนไดเสีย

- มาก
- มีการพัฒนาความไวเนื้อเชื่อใจ
ระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย

ที่มา: รวบรวมโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- พื้นที่ขนาดเล็ก ระดับชุมชน

- นอย หรือบางทีไมมีบทบาท
เนื่องจากเปนบุคคลภายนอก
- นอย
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ขอดีและขอจํากัดของการจัดการอยางมีสวนรวม
กรณีตัวอยางการจัดการทรัพยากรประมง
ขอดี
- เปนระบบการจัดการที่มีกระบวนการโปรงใส ตรวจสอบได
- เปนกระบวนการที่มีประชาธิปไตย และการมีสวนรวม
- เปนกระบวนการที่มีการใชภูมิปญญาและความเชี่ยวชาญของทองถิ่น
รวมกับหลักการจัดการตามหลักวิชาการดวย
- เปนการสรางความเขาใจระหวางกลุมผูไดประโยชนและผูเสียประโยชน
ลดความขัดแยงในสังคม และยังเปนการผสานพลังในสังคมอีกดวย
ขอจํากัด
- อาจเปนรูปแบบที่ไมเหมาะสม หากกลุมเปาหมายไมตองการการมีสวนรวม
- หากไมมีผูนาํ ที่ดีและเหมาะสมในรูปแบบการจัดการรวม ก็ไมสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิผลในระยะยาว
- ในระยะเริ่มตน จะตองลงทุนทั้งในเรื่องของเวลา งบประมาณ และบุคลากร
ในการกอตั้งการจัดการอยางมีสวนรวม
- ตนทุนคาเสียโอกาสของผูเขารวม (เวลา งบประมาณ) อาจสูงกวาประโยชนที่ไดรับ
- เปนเรื่องยากที่จะหาขอตกลงที่ดีที่สุดสําหรับทุกกลุม ตั้งแตกลุมผูไดประโยชน
ผูเสียประโยชน และผูเกี่ยวของอื่นๆ

การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกาํ หนด
ไวชัดเจนถึงการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง โดยไดมีการตราขอบังคับเปน
แนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนใหสว นราชการ ตองใหขอ มูล ชีแ้ จง รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และนําขอคิดเห็น
เหลานั้นไปปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพื่อปรับวิธีการทํางานใหเหมาะสม นอกจากนี้ ถามี
ปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานเกิดขึ้น หนวยราชการตองรีบแกไขโดยเร็ว หรือประสานกับหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็ว
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การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ
หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหประชาชนเขามารวม
ในขั้นตอนการบริหารราชการตางๆ ตั้งแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ
รวมรับผลประโยชนและรวมประเมินผล

การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
ควรตองยึดถือหลักการ ดังนี้
(1) รวมผูท เี่ กีย่ วของทุกฝายเขามาในกระบวนการ โดยผูท มี่ ามีสว นรวมตองมาดวยความเต็มใจ
และมีอิสระทางความคิด การพูด และการกระทํา
(2) การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินควร เปนการสื่อสาร
สองทาง (Dialogue) และมีการตอบโตกลับ (Feedback)
(3) การจัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ ตองยืนอยูบนหลักการ
ของความซื่อสัตยและเปดเผย
(4) ในการสรางและปฏิบัติตามภารกิจเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม หนวยงานภาครัฐตอง
พยายามทุกวิถีทางที่จะสื่อสารกับประชาชน โดยหามาตรการและวิธีการตางๆ เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวม
(5) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตองเริ่มตนเร็ว ซึ่งหมายความวา ตั้งแตภาครัฐเริ่ม
คิดโครงการในระยะแรกจะตองมีกระบวนการใหขอ มูลเพือ่ ใหประชาชนไดรบั ทราบและมีโอกาส
เขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลตั้งแตตน การใหขอมูลเปดเผย จริงใจ ตรง
ไปตรงมาตัง้ แตตน จะชวยสรางความไววางใจในหมูผ มู สี ว นไดเสียและลดการใหขอ มูลขาวสารที่
ผิดๆ หรือขาวลือ

การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
จําเปนตองหาคําตอบใน 3 เรื่อง คือ
 ใครควรเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ?
 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการควรเปนไปในระดับใด ?
 กิจกรรมหรือเทคนิคการมีสวนรวมที่เหมาะสมควรเปนอยางไร ?
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ระดับการมีสวนรวมของประชาชน (Level of Participation)
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน อาจแบงไดเปน 5 ระดับ ดังนี้
(1) การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (inform) เปนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ระดับที่ตา่ํ ที่สุดบทบาทของประชาชนมีนอยมากเพียงแตรับทราบวาเกิดอะไรที่ไหน ดังนั้น
รูปแบบการมีสวนรวมในขั้นนี้อยูในลักษณะการใหขอมูลทางเดียวจากรัฐสูประชาชน
(2) การมีสว นรวมในระดับการปรึกษาหารือ (Consult) เปนลักษณะการใหประชาชนมีสว นรวม
ในการใหขอ มูลขอเท็จจริง ความรูส กึ และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ ประชาชน
มีบทบาทในฐานะการใหขอ มูล การตัดสินใจเปนของหนวยงานภาครัฐ รูปแบบการมีสว นรวม
ในลักษณะนี้ เชน การสํารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ
(3) การมีสวนรวมในระดับการเขามามีบทบาท (Involve) เปนลักษณะการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามารวมคิด รวมทํา มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและขอมูลระหวางรัฐกับระชาชน
อยางจริงจัง และมีจุดมุงหมายชัดเจน ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอนออกมาใน
ทางเลือกตางๆ รูปแบบการมีสวนรวมในระดับนี้ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม
ระดมความคิดเห็น เปนตน
(4) การมีสวนรวมในระดับสรางความรวมมือ (Collaboration) เปนการใหบทบาทของประชา
ชนในระดับสูง โดยประชาชนและภาครัฐจะทํางานรวมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ
ฉะนั้น ความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอนออกมาในการตัดสินใจคอนขางสูง รูปแบบการ
มีสวนรวมในระดับนี้ เชน คณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝาย
ประชาชน
(5) การมีสว นรวมในระดับใหอาํ นาจแกประชาชน (Empower) เปนการใหบทบาทแกประชาชน
ในระดับสูงสุด เพราะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ โดยรัฐจะดําเนินการตามการตัดสินใจนั้น
ภาครัฐมีบทบาทในการจัดหาขอมูล สรางความเขาใจแกประชาชนและนําเสนอทางเลือกเพื่อ
ใหประชาชนตัดสินใจ ซึง่ ประเด็นทีใ่ หประชาชนตัดสินใจมักเปนเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบตอประชาชน
โดยตรง
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เทคนิคการมีสวนรวมและระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ระดับการมีสวนรวม
ใหขอมูลขาวสาร
(inform)

การปรึกษาหารือ
(consult)

วัตถุประสงค
เพื่อใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
และสรางความเขาใจของประชาชน
เกี่ยวกับประเด็นปญหา ทางเลือก
และทางแกไข

เพื่อไดรับขอมูลและความคิดเห็น
จากประชาชน เกี่ยวกับประเด็น
ปญหา ทางเลือก และทางแกไข

-

เทคนิคที่ใช
แจกเอกสารขอเท็จจริง / จดหมายขาว /
รายงานการศึกษาทางเทคนิค
จัดทําวิดีทัศน / จัดรายการทางโทรทัศน
จัดนิทรรศการ
เปดเว็บไซตใหขอมูล
ตั้งทีมออกไปรณรงคในพื้นที่
เปดศูนยขอมูลขาวสาร
จัดทัศนศึกษา
การประชุมชีแ้ จงของหนวยงาน /คําประกาศของราชการ
ประชาพิจารณ / เวทีสาธารณะ/ การจัดหาวิทยากร
กระบวนการ/ จัดแถลงขอเท็จจริง
การเยี่ยมชมโครงการเพื่อใหขอมูลและรับขอมูล
จากประชาชน
การสํารวจความคิดเห็น / การสัมภาษณรายบุคคล/
การสนทนากลุมยอย / สายดวนสายตรง / การแสดง
ความคิดเห็นผานเว็บไซต
การประชุมกลุมยอยเพื่อการวางแผน
การสํารวจความคิดเห็นโดยวิธีการปรึกษาหารือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

-

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายประชาชน
การสรางฉันทามติ
การจัดทําแผนที่ความคิด
กระบวนการตัดสินใจและมีสวนรวม

-

คณะกรรมการประชาชน
การลงประชามติ
การตัดสินใจโดยระบบตัวแทน
การปฏิบัติตามการประเมินผลและคําแนะนํา
ของภาคประชาชน

-

การเขามามีบทบาท
(involve)

การสรางความรวมมือ
(collaborate)

การใหอํานาจประชาชน
(empower)

เพื่อใหเกิดการสนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และรวมทํางานกับ
ประชาชน เพื่อสรางความมั่นใจ
กับประชาชนวา ความคิดเห็นและ
ความตองการของประชาชนจะ
ไดรับการพิจารณา
เพื่อเปนหุนสวนกับประชาชน
ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ตั้งแตการระบุปญหา การพัฒนา
ทางเลือก และแนวทางการแกไข
สรางฉันทานุมัติ
เพื่อสรางเวทีใหประชาชน
เปนผูตัดสินใจ

ทีม่ า: ปรับปรุงจาก รายงานหลักโครงการจัดทํารูปแบบกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทํานโยบาย แผน
มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดทําโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมเสนอตอ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม. (2547)
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นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงานภาครัฐและประชาชน ตลอดจนเปนแนวทางในการ
ใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการดําเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง จึงไดมกี ารกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
มีสาระสําคัญๆ สรุปไดดังนี้
(1) ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ประชาพิจารณ พ.ศ. 2539

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี

(2) อธิบายความหมายของคําตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
 “โครงการของรัฐ” หมายความวา การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอันเปน
การพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือ
โดยวิธีการสัมปทานหรืออนุญาตใหบุคคลอื่นทํา ทั้งนี้ เปนโครงการที่มีผลกระทบ
อยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสีย
เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค ราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา ผูซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหาย
โดยตรงจากการดําเนินงานตามโครงการของรัฐ
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวา การกระทรวง และใหหมายรวมถึงนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มีฐานะเปน
กรมซึ่งไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(3) กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ ตองจัดให
มีการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่มดําเนินการ ผูมี
สวนไดเสียสามารถรองขอ รัฐมนตรีสาํ หรับราชการสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัดสําหรับ
ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับ
ราชการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะสั่งหนวยงานของรัฐใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
กอนได และใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว
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(4) ใหหนวยงานของรัฐประกาศขอมูลที่ตองเผยแพรแกประชาชนในระบบเครือขายสารสนเทศที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ โดยขอมูลเกี่ยวกับโครงการของ
รัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชน อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
 เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ
 สาระสําคัญของโครงการ
 ผูดาํ เนินการ
 สถานที่ที่จะดําเนินการ
 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ
 ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานที่ที่จะ
ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง มาตรการปองกันแกไข
หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว
 ประมาณการคาใชจาย
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปนผูดาํ เนินโครงการของรัฐเอง
ใหระบุที่มาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย
(5) หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอ มูลแกประชาชน
ก็ได โดยในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมี
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
โครงการนั้น รวมทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแกประชาชนดวย
(6) วิธีการรับฟงความคิดเห็น อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
 การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้
- การสัมภาษณรายบุคคล
- การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือทางโทรสาร
ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
- การเปดโอกาสใหประชาชนมารับรูขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
- การสนทนากลุมยอย
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 การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้
- การประชาพิจารณ
- การอภิปรายสาธารณะ
- การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
 วิธีอื่นๆ ที่สาํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกาํ หนด หรือวิธีอื่นที่เห็นวาเหมาะสมแต
ตองแจงใหสาํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย
(7) ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชนทราบถึง
วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ที่เพียงพอแกการ
ที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได โดยใหปดประกาศไว ณ สถานที่ปด
ประกาศของหนวยงานของรัฐ และสถานที่ที่จะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอย
กวาหาสิบวันกอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหประกาศในระบบ
เครือขายสารสนเทศที่สาํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย
(8) เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหหนวยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
(9) เมื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดําเนินโครงการของรัฐโครงการใด
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลทีเ่ ผยแพรแกประชาชน ถายังมีความจําเปน
ที่ตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป หนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการปองกัน แกไข
หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาวเพิ่มขึ้น
ตามความเหมาะสมกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศใหประชาชนทราบ
(10) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ฉบับนี้
ไมใชบังคับแก
 โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือผูมี
สวนไดเสียไวเปนการเฉพาะ
 โครงการของรัฐที่เริ่มดําเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
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การจัดการความรู (Knowledge Management)

ปจจุบันการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ถือเปนภารกิจในการพัฒนาองคกรที่
สําคัญดานหนึ่ง เนื่องจากการบริหารองคความรูจะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพในการวางแผน การทํางาน
และความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น จากการนําขอมูลและความรูที่มีอยูในองคกรมาใชไดยางเปนระบบ
ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 11
ไดกาํ หนดใหภาครัฐมีหนาที่ในการพัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู และทําให
ขาราชการสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด
นอกจากนี้ การจัดการความรูยังถูกจัดใหเปนประเด็นการวัดความสําเร็จขององคกรตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตั้งแตป พ.ศ. 2547
อยางไรก็ตาม องคความรูสวนใหญมักเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ซึ่งอาจไมสามารถนํามาใชประโยชน
กับองคกรไดอยางเต็มที่ ดังนั้น การบริหารองคความรูภายในองคกรเพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจึงมี
ความสําคัญและตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

ประเภทขององคความรู
องคความรู หมายถึง ความรูต อ เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ความรูท เี่ กิดขึน้ นัน้ สามารถนําไปใชไดโดยตรง
หรือสามารถนําไปประยุกตใชไดกบั สถานการณตา งๆ ทัง้ นี้ องคความรูส ามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
(1) องคความรูที่สามารถอธิบายได (Explicit Knowledge) ซึ่งเปนองคความรูที่มีการถายทอด
และอธิบายกระบวนการจัดการรวมถึงวิธีคิดอยางมีแบบแผน ซึ่งทําใหงายตอการเรียนรูและ
การนําไปประยุกตใช
(2) องคความรูท ไี่ มสามารถอธิบายไดหรืออธิบายไดยาก (Tacit Knowledge) ซึง่ เปนองคความรู
ทีไ่ มมแี บบแผนหรือกระบวนการทีแ่ นชดั และมักเกิดขึน้ กับบุคคลเปนหลัก ดังนัน้ การถายทอด
องคความรูจะขึ้นอยูกับทักษะในการถายทอดและการรับรูของผูถายทอดและผูรับเปนสําคัญ
โดยตัวอยางองคความรูประเภทนี้ ไดแก การถายทอดกระบวนการคิดสําหรับการประดิษฐ
เทคโนโลยีตางๆ
การบริหารองคความรูมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับขอมูลและสารสนเทศเปนอยางมาก โดยขอมูล
จะเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากสถานการณตางๆ ในขณะที่สารสนเทศเปนการนําขอมูลเหลานั้นมาทําการ
วิเคราะหและประมวลผล ซึ่งเมื่อนําขอมูลและสารสนเทศเหลานั้นมาทําการสังเคราะหและแปลความจึงจะ
ไดผลลัพธเปนองคความรู
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ตัวอยาง ความแตกตางระหวางขอมูล สารสนเทศและองคความรู

ขอมูล
ปริมาณน้าํ ฝนเฉลี่ย
ในประเทศไทย

สารสนเทศ
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณน้าํ ฝน

องคความรู
ผลกระทบจากปริมาณน้าํ ฝน
ตอผลผลิตทางการเกษตร

แหลงที่มาขององคความรู
องคความรูม ที มี่ าจากหลายแหลง โดยสามารถสรุปแหลงทีม่ าไดตามประเภทของแหลงกําเนิด ดังนี้
(1) องคความรูที่ไดจากการถายทอด หมายถึง องคความรูที่ผูรับไดรับจากการถายทอดมาจาก
แหลงตางๆ ทั้งจากบุคคล ไดแก พอแม อาจารย หรือผูรวมงาน และจากแหลงความรูอื่นๆ
ไดแก หนังสือ หรือภาพยนตร ซึง่ องคความรูล กั ษณะนีเ้ ปนความรูท ไี่ ดรบั การถายทอดโดยตรง
โดยผูรับสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยไมตองทําการวิเคราะหซา้ํ อยางไรก็ตาม ความรูใน
ลักษณะดังกลาวอาจขาดความแมนยํา หรืออาจมีความเบี่ยงเบนสูง เพราะอาจขาดการศึกษา
เพื่อยืนยันและใหรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและปจจัยตางๆ จากความรูที่ไดรับ
(2) องคความรูที่เกิดจากประสบการณตรง หมายถึง องคความรูที่เกิดจากการที่บุคคลไดเรียน
รูจ ากสถานการณตา งๆ โดยตรง และทําใหเกิดการรับรูแ ละเรียนรูจ ากการวิเคราะหขอ เท็จจริงที่
เกิดขึ้นจากสถานการณนั้นๆ โดยความรูที่ไดจะเปนความรูที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจ
สามารถถายทอดตอไดหรือไมสามารถถายทอดตอไดก็ได
(3) องคความรูที่เกิดจากการวิเคราะหอยางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูที่เกิดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางมีระบบ และผูรวบรวมนําขอมูลเหลานั้นมาทําการทดลอง หรือวิเคราะห
โดยมี รู ป แบบการทดลองหรื อ วิ เ คราะห ที่ ชั ด เจน และผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถนํามา
สังเคราะหจนเกิดเปนองคความรูใหมที่สามารถนําไปใชประโยชนได
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ระดับขององคความรู
การแบงระดับขององคความรู อาจแบงไดเปน 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 รูอะไร (Know-What)
คือองคความรูท ไี่ ดมาจากการเรียน เห็น หรือจดจํา เปนการรูใ นภาคทฤษฎีวา สิง่ เหลานัน้
คืออะไร ความรูในระดับนี้เปนเพียงแคการรับรู ซึ่งอาจยังไมสามารถนําไปปรับใช
ในงานที่ตนเองกระทําอยูได เนื่องจากเปนความรูพื้นฐาน
ระดับที่ 2 รูวาอยางไร (Know-How)
เปนองคความรูท พี่ ฒ
ั นามาจากระดับรูอ ะไร โดยคนหรือองคกรสามรถทีจ่ ะรูว า ความรู
ที่ไดรับมานั้น สามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางไร เชน รัฐบาลมีนโยบายที่
จะนําประเทศไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งการที่จะเปนสังคมแหงการเรียนรูไดก็
ตองเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรของแตละองคกร ดังนั้น องคกรจึงจัดสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมตางๆ ที่ภาครัฐจัดให
ระดับที่ 3 รูวาทําไม (Know-Why)
เปนองคความรูที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเกิดจากการวิเคราะหเพื่อที่จะหาความ
สัมพันธของสิง่ ตางๆ ทีส่ ง ผลซึง่ กันและกัน อยางเปนเหตุเปนผล (Cause and Effect)
ความรูใ นระดับนีม้ พี นื้ ฐานมาจากประสบการณการแกไขปญหา การอภิปรายประสบการณ
ของผูที่เคยมีประสบการณในการเผชิญกับปญหาเหลานั้น
ระดับที่ 4 สนใจวาทําไม (Care-Why)
คือองคความรูท เี่ กิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากบุคคลหรือองคกรมีเปาหมายทีจ่ ะทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่
เมื่อสําเร็จลุลวงก็จะเกิดองคความรูใหม ทําใหเกิดความสนใจ เกิดความมุงมั่นที่จะ
สานปณิธานดังกลาวนัน้ ใหเปนจริง คิดพัฒนาและสรางสรรคสงิ่ ตางๆ เพือ่ ตอบสนอง
ความสนใจเหลานั้น

ขั้นตอนการจัดการองคความรู
การจัดการองคความรูและการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนกระบวนการสําคัญ
ที่ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีขั้นตอนการจัดการองคความรู ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายเรื่องการจัดการองคความรู เพื่อกําหนดทิศทางการทํางานขององคกร ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้ผูบริหารตองมีการกําหนดวา องคกรตองการที่จะรูอะไรบาง และองคความรูใดที่
จะใชชี้นาํ ใหทั้งองคกรเกิดการเรียนรู โดยแนวนโยบายในการจัดการองคความรูแบงออกเปน
 แนวนโยบายการจัดการองคความรูแบบลงรหัส (Codification) คือ การที่องคกรตองการ
ใชความสามารถทีห่ ลากหลายของระบบการจัดการองคความรู ซึง่ รวมถึงการเปลีย่ นแปลง
และถายโอนองคความรู การจัดเก็บ การเผยแพร และการนําความรูนั้นกลับมาใชใหม
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โดยองคกรที่มีแนวคิดดังกลาวตองมีการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรอง
รับองคความรูอันหลากหลายที่มีอยู
 แนวนโยบายการจัดการความรูแ บบสวนตัว (Personalization) คือ การสรางระบบองคความรู
ตามความจําเปนขององคกร ซึ่งไมจาํ เปนตองหลากหลายอยางแนวคิดรูปแบบการลงรหัส
แตเนนทีก่ ารแลกเปลีย่ นความรูร ะหวางกันในลักษณะของเครือขาย เพือ่ ใหเกิดการโตตอบ
และแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล โดยเทคโนโลยีที่นาํ มาใชสาํ หรับแนวคิดนี้ตองเอื้อ
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
(2) กําหนดผูร บั ผิดชอบเรือ่ งการจัดการองคความรู เพือ่ ใหทาํ หนาทีใ่ นการบริหารจัดการองคความรู
ในองคกร โดยหนาที่สาํ คัญของผูรับผิดชอบการจัดการองคความรู ไดแก การสงเสริมการใช
ความรูที่มีอยูในองคกร การจําแนกองคความรูตางๆ การจัดหาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
นําองคความรูไปใชงาน และการผลักดันใหเกิดองคความรูใหมในองคกร
(3) กําหนดหัวขอองคความรูที่จําเปนตอองคกร
โดยระบุวาความรูใดเปนความรูที่องคกร
ตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต และกําหนดระดับการเขาถึงองคความรูของบุคลากรใน
องคกรในแตละระดับ
(4) ประเมินระบบที่ใชจัดการองความรู โดยระบบที่ใชจัดการองคความรูถือเปนสวนสําคัญ
สําหรับการสนับสนุนการบริหารองคความรู ซึ่งเปาหมายหลักของการพัฒนาระบบจัดการ
องคความรู คือ เพื่อลดเวลาการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและดําเนินงาน
ดังนัน้ องคกรจึงตองทําการประเมินระบบและเทคโนโลยีทอี่ งคกรมีอยูเ พือ่ ใหมคี วามสอดคลอง
กับนโยบายและรูปแบบองคความรูที่จาํ เปนตอองคกร
(5) ออกแบบ สราง และทดลองตนแบบระบบจัดการองคความรู ทั้งนี้ การออกแบบระบบ
อาจทําโดยการใชบุคลากรที่มีอยูในองคกร หรืออาจจางที่ปรึกษาที่มีความรูในการจัดการ
ระบบการจัดการองคความรู
(6) เผยแพรองคความรู ซึ่งการเผยแพรองคความรูถือเปนขั้นตอนสําคัญในการผลักดันใหเกิด
การนําองคความรูมาใชงาน และเกิดการแบงปนองคความรูภายในองคกร โดยการเผยแพร
องคความรู ควรเริ่มจากการสรางการรับรูเกี่ยวกับระบบจัดการองคความรูที่มีอยูในองคกร
และสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความคุนเคยกับระบบดังกลาวกอนใหมีการใชงานในสภาพจริง
(7) ปรับปรุงองคความรู เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ ทําใหองคความรูมี
การเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้น องคกรจึงตองมีการจัดเก็บองคความรูที่มีอยูเดิมอยาง
เหมาะสม และสามารถนําองคความรูใหมเขาสูระบบไดอยางรวดเร็ว
องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การที่องคกรไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานตางๆ
และเกิดเปนความรูภายในองคกรไมใชเฉพาะแตกับผูปฏิบัติงานเพียงกลุมเดียว
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การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม (Environmental Communication)
การสื่อสารทางสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชกระบวนการสื่อสารและสื่อ เพื่อสนับสนุนการจัดทํา
นโยบาย การมีสวนรวมของประชาชนและการดําเนินโครงการที่มีเปาหมายเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม
การสื่อสารทางสิ่งแวดลอมมีลักษณะของการสื่อสารสองทาง ซึ่งจะชวยใหกลุมเปาหมายเขาใจถึงความ
สําคัญของสิ่งแวดลอมและการรับมือกับปญหาดวยตนเอง
การสื่อสารทางสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือจัดการที่สาํ คัญ เปนกลไกถายทอดพลังประชาชนไปสูการ
กระทํา มีลักษณะคลายกับกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาแบบไมเปนทางการ (non-formal environmental
education: NFEE) กลาวคือ เปนกระบวนการเรียนรู คุณคาทางสังคม ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ภูมิปญญา ที่จะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นที่ทําใหการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ
(1) ความซับซอนของประเด็นสิง่ แวดลอม (Complexity of environmental issues) การสือ่ สาร
ดานสิ่งแวดลอมสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางบูรณาการในดานตางๆ
ไดแก วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร การจัดการธุรกิจ การเมืองและพฤติกรรม
มนุษย ทางเลือกและความเกี่ยวของกันระหวางศาสตรเหลานี้
(2) ชองวางของความสามารถในการเขาใจ (Comprehension gap) การสือ่ สารดานสิง่ แวดลอม
จะชวยในการเชื่อมโยง ถายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู ในความรูความเขาใจระหวางประชาชน
และนักวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากความรูและความเขาใจในเรื่องสิ่งแวดลอมของทั้งสองกลุมมี
ความแตกตางกัน
(3) ผลกระทบของบุคคล (Personal impacts) ธรรมชาติมักเกี่ยวของกับความเชื่อดั้งเดิมและ
บรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมสามารถลวงเอาความจริงออกมาจาก
ความเชื่อดั้งเดิม (ทางจิตใจ ทางจิตวิญญาณ) ของพฤติกรรมและการจัดการโดยมนุษย
(4) ความเสีย่ ง (Risk element) ซึง่ มักเปนปจจัยทีพ่ บบอยในกระบวนการการสือ่ สารดานสิง่ แวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกตางระหวางสิ่งที่ควบคุมไมไดและสิ่งที่ควบคุมได
(5) การแทรกแซงขนาดใหญ (Large-scale interventions) การแทรกแซงทางสิง่ แวดลอม เชน
การจัดการลุม น้าํ มักตองการความรวมมือจากประชากรกลุม ใหญ ดังนัน้ รูปแบบการสือ่ สาร
กันในลักษณะรายบุคคลหรือกลุมยอยจึงไมสามารถทําได
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กระบวนการการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ มี 10 ขั้นตอนดังนี้
(1) การประเมินสถานการณและกําหนดประเด็นปญหา
(Situation analysis and problem identification)
ในการประเมินสถานการณ อาจใชเทคนิคการประเมินอยางรวดเร็วโดยการมีสว นรวม (Participatory
Rapid Appraisal) ซึ่งจะตองมีการแจกแจงประเด็นปญหาวามีปญหาอะไรบาง หลังจากนั้นใหทาํ การสํารวจ
จดบันทึกและตรวจสอบขอมูลพื้นฐาน
(2) การวิเคราะหผูที่เกี่ยวของดานความรู ทัศนคติและการปฏิบัติ
(Actors and Knowledge-Attitude-Practices Analysis)
การวิเคราะหผทู เี่ กีย่ วของดานความรู ทัศนคติและการปฏิบตั ิ โดยการสํารวจโดยตรง การสัมภาษณ
รายบุคคล หรือ การสัมภาษณและการอภิปรายกลุม ซึ่งจะทําใหทราบวาแตละปญหาเกิดจากปจจัยดาน
ความรู ทัศนคติ และ/หรือ การปฏิบัติ
(3) กําหนดวัตถุประสงคของการสื่อสาร (Communication Objective)
ในการกําหนดวัตถุประสงคของการสื่อสาร จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจ ทัศนคติ
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย นโยบาย โครงการหรือกิจกรรม
(4) การวางกลยุทธการสื่อสาร (Communication Strategy Development)
การวางกลยุทธการสื่อสาร เปนการวางแผนการดําเนินงาน วิธีการการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ
ทรัพยากรที่ตองการและการไดมาซึ่งทรัพยากร การตั้งมาตรฐานในการวัดความกาวหนา และผลกระทบ
จากการดําเนินงาน
(5) การมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย (Participation of strategic groups)
ประชาชนกลุมเปาหมายจะไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ หากไมไดมีสวนรวมในการวางแผน
การดําเนินการ และการติดตามตรวจสอบ ดังนั้น การมีสวนรวมอยางตอเนื่องจึงเปนกระบวนการสําคัญ
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
นอกจากนี้ ยังตองมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ พืน้ ฐานการศึกษา และแรงขับดันของผูร บั สือ่ แตละกลุม
(8) การผลิตและการทดสอบสื่อ (Media production and pretesting)
ทําความเขาใจกับผูออกแบบสื่อและผูผลิตเกี่ยวกับสื่อที่จะใช และควรมีการทดสอบการใชสื่อกับ
กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของกลุมเปาหมายกอนนําไปใชจริง เพื่อใหไดสื่อที่ดี
(9) การใชสื่อและการดําเนินงานภาคสนาม (Media performances & field implementation)
การใชสอื่ ในทางปฏิบตั จิ ะตองมีระบบการจัดการขอมูลขาวสารทีด่ ี เพือ่ ใหมกี ารตอบสนองทีร่ วดเร็ว
ตอกลยุทธ ทําใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธไดถามีความจําเปน
(10) การติดตามและประเมินผลตรวจสอบ
(Monitoring and Evaluation)
การประเมิ น ผลการดําเนิ นงานควรกระทําอยางตอเนื่องในทุกขั้นตอน โดยเนนในเรื่องของ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของกิจกรรมทั้งหมด

ตัวอยาง ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่ใชกระบวนการการสื่อสารดานสิ่งแวดลอม
 การปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรม
 การแปลงนโยบาย แผน และมาตรการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ ในระดับประเทศ ระดับพื้นที่ รายสาขา
 การจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชน: ปาชุมชน
 การจัดการมลพิษจากขยะ
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การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
(Good Agricultural Practice: GAP)
การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตรที่มี
ความเหมาะสมและไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มความปลอดภัย
สําหรับเกษตรกรและผูบริโภค โดยพิจารณาทั้งในสวนของพืชและสัตว ซึ่งการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตอง
และเหมาะสม จะมีกระบวนการผลิตและการพิจารณาตรวจสอบมาตรฐานที่แตกตางกัน ตามลักษณะ
เฉพาะของผลผลิตแตละประเภท
ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม ไดรับการรับรองระบบจากสํานักรับรอง
มาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ โดยมีหนวยงานดําเนินการประกอบดวย กรมวิชาการเกษตร กรม
ปศุสัตว และ กรมประมง ซึ่งแตละหนวยงานมีขั้นตอนการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่
แตกตางกัน ดังนี้

การรับรองการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
(1) การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช : กรมวิชาการเกษตร
(2) การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมปศุสัตว : กรมปศุสัตว
(3) การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมประมง : กรมประมง

1. การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ดําเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร แบงการตรวจรับรองกระบวนการ
ผลิตของฟารมเปน 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1

กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย

ระดับที่ 2

กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย และปลอดจากศัตรูพืช

ระดับที่ 3

กระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช
และคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค
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ขั้นตอนของการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช มีดังนี้
(1) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบถึงวัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพ โดยเนนพืชเศรษฐกิจ
ที่สาํ คัญกับการสงออกรวม 29 ประเภท
(2) ชี้แจงเกษตรกร และใหเกษตรกรยื่นใบสมัครรวมทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยสวนกลาง
สามารถดําเนินการไดทกี่ รมวิชาการเกษตร สวนภูมภิ าคดําเนินการทีส่ าํ นักวิจยั และพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 1-8
(3) คณะทีป่ รึกษาของเกษตรกรดําเนินการใหคาํ ปรึกษาแกเกษตรกรตามระบบการจัดการคุณภาพ
(4) คณะผูตรวจรับรองดําเนินการตรวจประเมินตามระบบจัดการคุณภาพ
และสรุปผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจรับรองของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
โดยปจจัยที่ใชในการตรวจประเมินแปลงผลิตของเกษตรกรเพื่อใหไดรับการรับรองคุณภาพ
ประกอบดวย
 แหลงน้าํ

น้าํ ที่ใชตองไดจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอม
ซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุอันตรายและจุลินทรีย

 พื้นที่ปลูก

ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีวัตถุอันตรายและจุลินทรีย
ที่จะทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลิตผล

 การใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร

หากมีการใช ตองทําตามคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร

 การเก็บรักษาและขนยาย สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด อากาศถายเทได
และสามารถปองกันการปนเปอนของวัตถุแปลกปลอม
ผลผลิตภายในแปลง
วัตถุอันตรายและสัตวพาหะนําโรค
 การบันทึกขอมูล

ตองมีการบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทางการ
เกษตร การสํารวจและการปองกันกําจัดศัตรูพืช
และการจัดการเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ

 การผลิตใหปลอดภัย
จากศัตรูพืช

สํารวจและปองกันกําจัดเมื่อสํารวจพบความเสียหาย
ระดับเศรษฐกิจ

 การจัดกระบวนการผลิต
เพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพ

การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต
และคัดแยกผลิตผลดวยคุณภาพไวตางหาก

 การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑในแผน
ควบคุมการผลิต อุปกรณที่ใชตองสะอาด
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(5) กรณีที่ไมผานการตรวจประเมินใหเกษตรกรทําการแกไขขอบกพรอง โดยขอรับคําปรึกษา
จากคณะที่ปรึกษาของเกษตรกร และใหคณะผูตรวจรับรองทําการประเมินซ้าํ อีกครั้ง
(6) กรมวิชาการเกษตรออกใบรับรองการผลิตพืช โดยอายุการรับรองในสวนของการเพาะปลูก
ผลไมจะมีอายุการรับรอง 2 ป สวนการเพาะปลูกผักมีอายุ 1 ป

2. การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมปศุสัตว
การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมปศุสัตว ดําเนินการโดยกรมปศุสัตว มีขั้นตอนดังนี้
(1) เกษตรกรยืน่ ขอคํารับรองมาตรฐานฟารมทีส่ าํ นักงานปศุสตั วจงั หวัด โดยปจจุบนั กรมปศุสตั ว
ไดกาํ หนดมาตรฐานฟารม 11 ประเภท คือ สุกร โคนม โคเนื้อ ผึ้ง ไกเนื้อ ไกไข ไกพันธุ
เปดเนื้อ เปดไข เปดพันธุ และสถานที่ฟกไข
(2) เจาหนาที่สาํ นักงานปศุสัตวจังหวัดไปตรวจสอบฟารม
ตามเกณฑ ดังนี้

โดยพิจารณาองคประกอบพื้นฐาน






มีระบบการทําลายเชื้อโรคกอนเขาและออกฟารม
มีการจัดการโรงเรือนที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
โรงเรือนที่ใชเลี้ยงสัตวมีลักษณะและขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนสัตว
การจัดการดานบุคลากร สัตวแพทย สัตวบาล และผูเลี้ยงสัตวตองมีเพียงพอ
และเหมาะสมกับจํานวนสัตว
 การจัดการดานสุขภาพสัตวโดยมีโปรแกรมการใหวัคซีนปองกันโรคที่เหมาะสม

(3) สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย จัดการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตวกาํ หนดแก
เกษตรกรที่ฟารมมีองคประกอบพื้นฐานครบ
(4) ออกใบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรม และใชประกอบการพิจารณาออกใบรับรอง
มาตรฐานฟารม
(5) คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ตรวจประเมินฟารมตามหลักเกณฑมาตรฐานฟารมที่
กรมปศุสัตวกาํ หนด โดยสรุปผลการตรวจรับรองและขอบกพรองที่พบใหเกษตรกรทราบ
และเปดโอกาสใหมีการชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนกําหนดระยะเวลาในการแกไขขอบกพรอง
รวมกัน
(6) เลขานุการคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมนําผลการตรวจเสนอสํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัย เพื่อพิจาณาออกใบรับรองมาตรฐานฟารม โดยใบรับรองมีระยะเวลา 2 ป
(7) ตรวจสอบมาตรฐานของฟารม โดยเจาหนาที่กรมปศุสัตวจะดําเนินการตรวจติดตามมาตร
ฐานฟารมภายหลังจากการออกใบรับรองแลว 6 เดือน
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3. การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมประมง
การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงฟารมประมง ดําเนินการโดยกรมประมง โดยในสวนมาตรฐาน
ฟารมประมงนั้นเรียกวา Good Aquaculture Practice: GAP มีขั้นตอนดังนี้
(1) เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการโดยยื่นคํารองขอใบรับรองและหลักฐานตามระเบียบกรม
ประมง ณ สํานักงานประมงจังหวัด หรือสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ชายฝง หรือศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่ฟารมของเกษตรกรตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เกษตรกร
ตองสมัครเปนสมาชิกหนวยตรวจสอบวัตถุดิบสัตวนา้ํ ของกรมประมง โดยปจจุบันกรมประมง
มีการกําหนดมาตรฐานในสวนของมาตรฐานโรงเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงทะเล มาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงกุงทะเล โรงเพาะฟกกุงกามกราม และมาตรฐานฟารมเลี้ยงกุงกามกราม
(2) เจาหนาที่ผูรับรองนัดหมายในการเขาไปตรวจสอบ
โดยตรวจสอบตามพื้นที่ตามเกณฑ
มาตรฐาน และสุมตัวอยางเพื่อนําไปตรวจสารตกคาง ซึ่งปจจัยที่ใชในการพิจารณาเพื่อออก
ใบรับรอง ไดแก
 สภาพทั่วไปของฟารม ที่ตั้งควรอยูติดกับแหลงน้าํ ที่ไมเปนแหลงทิ้งสารมลพิษ และมีการ
แยกพื้นที่ใชสอยเพื่อการเลี้ยงกุงและการอยูอาศัยที่เปนสัดสวน และรักษาความสะอาด
ของพื้นที่อยางสม่าํ เสมอ
 น้าํ ที่ใชในการเพาะเลี้ยงตองเปนน้าํ ที่ไดมาจากแหลงน้าํ ที่หางจากมลพิษ และมีระบบการ
ระบายน้าํ ทิ้ง โดยไมสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง
 วัสดุเครือ่ งมือและอุปกรณในบอเลีย้ ง ควรมีอาคารเก็บ และทําความสะอาดกอนและหลังใช
 ไมใชยาที่ทางราชการหามใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ไมมียาตกคางในกุงกอนจับ
 มีการบันทึกขอมูล เชน การใหอาหาร การใชยา และอื่นๆ เทาที่จาํ เปน
(3) เจาหนาที่สาํ นักงานประมงจังหวัดออกใบรับรองแกเกษตรกร โดยใบรับรองมีระยะเวลา 1 ป
(4) ตรวจสอบมาตรฐานของฟารม โดยเจาหนาที่ของกรมประมงมีอํานาจเขาไปในฟารมใน
ระหวางเวลาทําการ เพื่อทําการสุมตรวจฟารม และหากพบวาไมมีการปฏิบัติใหตอเนื่อง
เพื่อรักษามาตรฐานตามใบรับรองของกรมประมง ใหพนักงานเจาหนาที่เพิกถอนใบรับรอง
ดังกลาวได
ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม
หรือ GAP จะสามารถใชเครื่องหมาย Q (Quality) ซึ่งเปนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรและ
อาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อแสดงถึงสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย โดยเครื่องหมายดังกลาวจะชวยใหผูบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศมีความเชื่อมั่นใน
ระบบการผลิตและผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอาหาร โดยสามารถตรวจสอบยอนกลับได ดังนั้น อาจกลาว
ไดวา GAP ถือเปนเครื่องมือทางออมประเภทหนึ่งในการสงเสริมการคาระหวางประเทศ
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ประโยชนจากการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
 คุณภาพและมูลคาผลผลิตที่สูงขึ้น
 พัฒนาสินคาใหเปนที่ตองการของตลาด
 กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยตอเกษตรกร
 เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร
 ผลผลิตที่ปลอดภัยตอผูบริโภค
 สามารถตรวจสอบแหลงที่มาและกระบวนการผลิต
ของสินคาได
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน

บรรณานุกรม
¾ การจัดการอยางมีสวนรวม
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ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี: เรื่องการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารราชการแผนดิน. กรุงเทพฯ.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2547. รายงานหลักโครงการจัดทํา
รูปแบบกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ
กฎหมาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ

¾ การจัดการความรู
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¾ การสื่อสารทางสิ่งแวดลอม
Organisation for Economic Co-operation and Development. 1999. Environmental Communication:
Applying Communication tools Towards Sustainable Development. Working Paper of the
Working Party on Development Cooperation and Environment. Paris, France.

¾ การผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม
กรมประมง. 2549. มาตรฐาน GAP. จาก http://www.thaiqualityshrimp.com/standard/link2.asp
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กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
เปนกลไกที่กาํ หนดขึ้นภายใตพิธีสารเกียวโตเพื่อชวยใหประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการ
ลดกาซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได และเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
กําลังพัฒนา แนวความคิดของกลไกการพัฒนาที่สะอาด คือ โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศกําลัง
พัฒนาและสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได ผูดาํ เนินโครงการจะไดรับคารบอนเครดิต
หรือ Certified Emission Reductions (CERs) จากหนวยงานที่เรียกวา CDM Executive Board
(CDM EB) และ CERs ที่ผูดาํ เนินโครงการไดรับนี้ สามารถนําไปขายใหกับประเทศอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถใช CERs ไปนับเปนสวนหนึ่งของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของพิธีสารเกียวโต การดําเนินโครงการภายใต CDM นั้นจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากประเทศเจาบาน (host country) วาโครงการที่เสนอนั้น เปนโครงการที่มีสวนชวยในการ
พัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศเจาบาน

การประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA)
เปนเครื่องมือที่ใชประเมินสิ่งแวดลอมในนโยบาย แผน หรือโครงการตั้งแตในระยะเริ่มแรกของ
การตัดสินใจ มีลักษณะเปนกระบวนการที่รอบดาน (comprehensive) และเปนระบบ โดยมี
การพิจารณาทางเลือกตางๆ ทีม่ อี ยู นอกจากนี้ เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชประกอบการตัดสินใจทีส่ ามารถ
ตรวจสอบไดจากสาธารณะ และเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในประเด็นทางสังคม
และสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากนโยบายหรือการวางแผนการพัฒนา รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ
และการนําไปสูการปฏิบัติในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร ในปจจุบันประเทศสวนใหญ
กําหนดใหเรื่อง SEA อยูภายใตกฎหมายการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment) และมีการใชการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวกับโครงการ
แผน หรือกับนโยบายดวยในบางกรณี

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA)
กิจกรรมในการจําแนกและการคาดคะเนผลกระทบกอนดําเนินโครงการพัฒนา โดยเสนอแนวทาง
แกไขผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และระบบตรวจสอบเพือ่ การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม สวนผลกระทบสิง่ แวดลอม
(Environmental Impact) หมายถึง ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
คุณคาตางๆ อันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย 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
มนุษยในการดํารงชีวิต การทํางาน การแสวงปจจัยพื้นฐาน การเลน และความสัมพันธกับผูอื่น
ประเด็ น การศึ ก ษาในการประเมิ น ผลกระทบทางสั ง คมได แ ก ผลกระทบด า นประชากร
(Demographic Impacts) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-Economic Impacts) ผลกระทบ
ทางสถาบัน (Institutional Impacts) ผลกระทบทางดานวัฒนธรรม (Cultural Impacts) และผล
กระทบดานความสัมพันธชายหญิง (Gender Impact)

การรวบรวมสารสนเทศเชิงพื้นที่จากระยะไกล (Global Positioning System: GPS)
ระบบที่ใชดาวเทียมในการกําหนดตําแหนงพิกัดอางอิงทางภูมิศาสตรของสารสนเทศเชิงพื้นที่
ทุกประเภทบนผิวโลกซึ่งมีความแมนยําสูงมากในการเก็บตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของสิ่งตางๆ

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)
กาซที่เปนสาเหตุในการกอใหเกิดปญหาโลกรอนหรือภาวะเรือนกระจก ตาม Annex A ของพิธีสาร
เกียวโต ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออ
โรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) กาซ
เหลานี้เกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรมและการใชพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อถูกปลอยออกมาสะสม
ในชั้นบรรยากาศเปนจํานวนมากก็จะกักเก็บความรอนและปดกั้นไมใหความรอนระบายออกไปใน
ชั้นบรรยากาศที่อยูสูงขึ้นไปเพื่อออกไปสูอวกาศ จึงทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและกอใหเกิด
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กองทุนสิ่งแวดลอม (Environmental Fund)
กองทุนสิง่ แวดลอมเปนกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการทางการเงินสําหรับการสนับสนุนภาครัฐ
ทั้งสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน ในการจัดใหมีระบบ
บําบัดน้าํ เสีย อากาศเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใด เพื่อควบคุม บําบัด หรือขจัด
มลพิษ นอกจากนี้ ยังใหการสนับสนุนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่จดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนิน
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 เพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม มี 6 กลุมใหญๆ
คือ ก) เครือ่ งมือทางภาษี ข) เครือ่ งมือทางการเงิน ค) คาธรรมเนียม (Charge System) ง) สิทธิ
และระบบกรรมสิทธิ์ (Property Right) จ) การขายสิทธิ์ (Tradeable Rights) และ ฉ) ระบบ
คาประกันและคามัดจํา การจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองนําเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรมาใช ซึ่งเครื่องมือบางประเภทสามารถจะสรางแรงจูงใจใหมีการลดมลพิษลงได
อยางไรก็ดี ไมใชวาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรทุกชนิดจะเปนเครื่องมือที่สามารถใชลดมลพิษ
โดยรวมได

ชนิดพันธุตางถิ่น (Alien Species)
หมายถึง ชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่ไมเคยปรากฏในถิ่นใดถิ่นหนึ่งมากอน แลวถูกนําเขามาหรือ
เดินทางเขามายึดครองและดํารงชีพอยูในอีกถิ่นหนึ่ง อาจอยูไดอยางดีหรือเลวขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของปจจัยแวดลอมและการปรับตัวของชนิดพันธุนั้นๆ ชนิดพันธุตางถิ่นบางชนิดแพร
ระบาดจนกลายเปนการรุกราน (Invasive Alien Species) หมายถึงวา ชนิดพันธุนั้นคุกคามระบบ
นิเวศ แหลงที่อยูอาศัย หรือชนิดพันธุอื่น ๆ โดยมีหลายปจจัยที่มีผลเกื้อหนุนใหชนิดพันธุตางถิ่น
ตั้งรกรากและรุกรานในที่สุด เปนที่ทราบกันวาอิทธิพลทางกายภาพและทางเคมีที่มนุษยมีตอ
ระบบนิเวศไดเพิ่มโอกาสใหชนิดพันธุตางถิ่นกลายเปนชนิดพันธุที่แพรระบาดและรุกราน
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ซากดึกดําบรรพ (Fossil)
หมายถึง ซากและรองรอยของบรรพชีวิน (Ancient Life) ที่ประทับอยูในหิน บางแหงเปนรอย
พิมพ บางแหงมีซากเดิมปรากฏอยู รอยตีนสัตว มูลสัตว ถานหิน ไมกลายเปนหิน รวมอยูในหมู
ซากดึกดําบรรพนี้เหมือนกัน ถาเปนไฟลัม หรือชิ้นสวนของชีวินใดที่สามารถใชบงบอกอายุเปนได
เรียกวา ซากดึกดําบรรพดรรชนี (index fossil)

ธรณีวิทยา
หมายถึง หิน ดิน ทราย แรธาตุ เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้าํ ใตดิน และลักษณะของผิวโลกที่เกิดจาก
การกระบวนการทางธรณีวิทยา ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการ
ทางธรณีวิทยา และการนําความรูทางธรณีวิทยามาประยุกตใชกับปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
มนุษยและจากธรรมชาติที่สงผลกระทบตอสภาพทางธรณีวิทยาในที่นี้ แบงออกเปน
(1) ทรัพยากรแรในอุตสาหกรรมเหมืองแร ถานหิน ปโตรเลียม น้าํ มัน แกส หินดิน กรวดทราย
และหิน หมายถึง ทรัพยากรแรธาตุตางๆ ที่มีการพัฒนาและนํามาใชประโยชน
(2) ทรัพยากรภูมิทัศนที่เกิดจากธรณีโครงสราง และธรณีสัณฐานที่สวยงาม และเปนเอกลักษณ
เชน ภูเขาไฟ , โตรกผา (Canyon) หุบเขา (Valley) ธารน้าํ แข็ง เปนตน
(3) ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม เปนเรื่องการจัดการและการใชประโยชนพื้นที่ที่ตองอาศัยความรูทาง
ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมในการกอสรางสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน การตั้งถิ่นฐาน
และการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับแร ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และสิ่งแวดลอม
(4) แหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยา แบงเปน 7 ประเภท ไดแก ธรณีสัณฐาน พุนา้ํ รอน
ชัน้ หินแบบฉบับ ธรณีโครงสราง ซากดึกดําบรรพ ทีต่ งั้ แบบฉบับ และแหลงแรแบบฉบับ ในกลุม
นี้ยังแบงตามการใชประโยชนได 2 ประเภท คือ เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว และไมไดเปนแหลง
ทองเที่ยว
(5) แหลงน้าํ บาดาล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แหลงน้าํ บาดาลในหินรวน (Unconsolidated
aquifers) และแหลงน้าํ บาดาลในชั้นหินแข็ง (Consolidated aquifers) โดยแหลงน้าํ บาดาล
ในหินรวน จะกักเก็บอยูในรูพรุนหรือชองวางของชั้นตะกอนกรวด ทราย และดินเหนียวที่ทับ
ถมเปนชั้นๆ เปนแหลงน้าํ ที่เกิดอยูในตะกอนที่ยังไมจับตัวกันจนเปนหินแข็ง ชั้นหินรวนที่มี
ศักยภาพดานปริมาณน้าํ สูง
สวนแหลงน้าํ บาดาลในชั้นหินแข็ง ซึ่งสวนมากแลวเปนหินปูนที่มีรอยแตก เปนแหลงน้าํ ที่ดี
มีความสามารถในการใหนา้ํ อยูในเกณฑเฉลี่ย 10-100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ในกลุมหิน
ปูนจะมีหินดินดานและหินทรายแทรกสลับอยูดวยซึ่งหินดังกลาวจะใหนา้ํ อยูในเกณฑ 5-20
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และบางบริเวณอาจใหนา้ํ มากถึง 100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
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ทุนทางสังคม (Social Capital)
คําวา “ทุนทางสังคม” เปนเรื่องที่ไดรับอิทธิพลจากวิชาเศรษฐศาสตร ซึง่ มีความหมายคอนขาง
หลากหลาย แลวแตวตั ถุประสงค สภาพโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งวัฒนธรรมของสังคม
นั้นๆ ซึ่งผูรูไดใหคาํ นิยามที่หลากหลาย ดังนี้
น.พ. ประเวศ วะสี “ทุนทางสังคม” คือ การที่คนมารวมกัน เอาความดีมารวมกัน เอาความรูมา
รวมกัน เรียกวา เกิดทุนทางสังคม ซึ่งนําไปสูพลังทางสังคม ที่จะแกปญหาตางๆ ไดทุกอยาง
อมรา พงศาพิชญ “ทุนทางสังคม” คือ ความสัมพันธทางสังคมในแนวราบและแนวตัง้ ระหวางบุคคล
สถาบันและ/หรือองคกร ทั้งในรูปปจเจก กลุมและรูปเครือขาย รวมทั้งคานิยม บรรทัดฐานที่
สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลตอวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชนและประชาสังคม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) “ทุนทางสังคม” หมายถึง
ผลรวมของสิ่งดีงามตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมทั้งในสวนที่ไดจากการสั่งสมและการตอยอด รวมถึงการ
รวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพื่อสรางประโยชนตอสวนรวม บนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ
สายใยแหงความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงาม

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หรือมีชอื่ อืน่ ๆ ทีม่ คี วามหมายใกลเคียงกัน หรือเหมือนกัน
อีกคือ การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention หรือ P2) การผลิตที่สะอาด (Cleaner
Production หรือ CP) และการลดของเสียใหนอยที่สุด (Waste Minimization) ซึ่งทั้งหมดเปนการ
ปองกันของเสียที่แหลงกําเนิด แทนการควบคุม บําบัด และจัดการของเสียแบบเดิม ที่เมื่อเปรียบ
เทียบแลวคาใชจายสูงกวา การใชเทคโนโลยีสะอาดจะเปนวิธีการนําไปสูมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14000 ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการคาในโลกปจจุบันดวย ความหมายโดยสรุปของ
“เทคโนโลยีสะอาด” ก็คือ กลยุทธในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการอยางตอ
เนื่อง เพื่อจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 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 เนื่องจากเห็นวาบัตร
ประชาชนที่ใชในปจจุบันยังไมมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทราบขอมูลประชากรตามทะเบียน
ราษฎรที่ถูกตอง ครบถวน จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน โดยใหประชาชนไทยมีการทําบัตรประจําตัวประชาชน
ตั้งแตแรกเกิดทันที และเพื่อใหมีฐานขอมูลที่เปนแบบปจจุบัน ถูกตอง และมีขอมูลของหนวยงาน
ราชการหลายๆ กระทรวงอยูในบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียว ซึ่งจะทําใหการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลกระทําไดสะดวก

พลังงานชีวมวล (Biomass)
ชีวมวลเปนอินทรียส ารทีไ่ ดจากพืชและสัตวตา งๆ เชน เศษไม ขยะ วัสดุเหลือใชทางการเกษตร
เปนตน ซึ่งเปนแหลงพลังงานสําคัญที่หาไดในประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเปนประเทศ
เกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก อาทิ แกลบ ฟางขาว ชานออย กากและ
กะลาปาลม เปนตน ซึ่งชีวมวลเหลานี้สามารถนํามาเผาไหมเพื่อนําพลังงานความรอนที่ไดไปใชใน
กระบวนการผลิตไฟฟา

พิธีสาร (Protocol)
เปนความตกลงระหวางประเทศอยางหนึ่ง โดยมากเปนพิธีสารตอทายสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา
หรือพิธีสารแกไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญานั้น ในยุคปจจุบัน การจัดทําพิธีสารมักทําขึ้น
เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอนุสัญญา เชน พิธีสารเกียวโตภายใตอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพที่จัดทําขึ้นภายใต
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetlands)
ตามอนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้าํ ที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติ “พื้นที่ชุมน้าํ หมายความถึง ที่ลุม ที่ราบลุม ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ แหลงน้าํ ทั้งที่เกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีนา้ํ ขังหรือทวมอยูถาวรหรือชั่วคราว ทั้งที่เปน
แหลงน้าํ นิ่งและน้าํ ไหล ทั้งที่เปนน้าํ จืด กรอยหรือน้าํ เค็ม รวมไปถึงที่ชายฝงทะเลและที่ในทะเล ใน
บริเวณซึ่งเมื่อน้าํ ลดลงต่าํ สุด มีความลึกของระดับน้าํ ไมเกิน 6 เมตร” พื้นที่ซึ่งมีลักษณะจัดไดวา
เปนพื้นที่ชุมน้าํ จึงรวมถึง หวย หนอง คลอง บึง บอ กระพัง (ตระพัง) บาราย แมนา้ํ ลําธาร
แคว ละหาน ชานคลอง ฝงน้าํ สบธาร สระ ทะเลสาบ แอง ลุม กุด ทุง กวาน มาบ บุง ทาม พรุ
สนุน แกง น้าํ ตก หาดหิน หาดกรวดหาดทราย หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล ชายฝงทะเล พืด
หินปะการัง แหลงหญาทะเล แหลงสาหรายทะเล คุง อาวดินดอนสามเหลี่ยม ชองแคบ ชะวาก
ทะเล ตะกาด หนองน้าํ กรอย ปาพรุ ปาเลน ปาชายเลน ปาโกงกาง ปาจาก ปาแสม รวมทั้งนาขาว
นากุง นาเกลือ บอปลา อางเก็บน้าํ เปนตน
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พื้นที่สีเขียว
หมายถึง พื้นที่โลง พื้นที่วางทั้งหมดที่ควบคุมการพัฒนาเพื่อรักษาสภาพแวดลอม หรือพื้นที่โลง
วางบริเวณรอบๆ หรือระหวางอาคารที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนพื้นที่เพื่อประโยชนในการ
รักษาสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อเสริมสรางภูมิทัศนใหเอื้อตอการพักผอนหยอนใจและนันทนาการ
สําหรับใชประโยชนและทํากิจกรรมรวมกันของประชาชน ตลอดจนเปนสถานที่ใหความสดชื่นตอ
คุณภาพชีวิต เปนปอดของชุมชนเมือง และ/หรือเสริมสรางสภาพแวดลอมของเมืองอันจะทําให
ชุมชนเมืองเปนพื้นที่สีเขียว มีความรมรื่นสวยงามตามธรรมชาติ และมีพรรณไมขึ้นอยูอยางยั่งยืน
ไดแก สวนสาธารณะ สวนหยอม สนามกีฬากลางแจง สวนสัตว หรือแหลงประวัติศาสตร/แหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษของทองถิ่น (แหลงศิลปกรรม โบราณสถาน) พื้นที่ในและรอบเมืองที่มี
ตนไม พรรณไม ไมพุม ไมดอก ไมประดับ ในพื้นที่เสนทางคมนาคม (ริมถนน แนวทางรถไฟ
แนวคลองชลประทาน) พื้นที่แหลงน้าํ (แมนา้ํ ลําน้าํ คลอง ทะเลสาบ สระน้าํ หนองน้าํ บึง พรุ
สนามกอลฟ) รวมถึงพื้นที่ธรรมชาติ อันไดแก แมนา้ํ คู คลอง หนอง บึง และพื้นที่ปาไม ซึ่งพื้นที่
เหลานี้ เปนพื้นที่ที่ควรไดรับการปกปองพิทักษและอนุรักษใหคงอยูตลอดไป

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

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

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS)
เปนเทคโนโลยีที่จัดการขอมูลเชิงพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนระบบที่ไดเปรียบมากกวา
การใชแผนที่ทางกายภาพและขอมูลในสมุดบันทึก เพราะมีความสามารถในการปรับปรุงใหสาร
สนเทศเชิงพื้นที่นั้นมีความทันสมัยอยูเสมอ และสามารถรวบรวมเอาสารสนเทศประเภทตางๆ
กันเขาจัดเก็บไวในชุดเดียวกัน มีความสามารถในการปรับปรุงสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแลวทําการผลิตเปนแผนที่ ทําใหสามารถผลิตฐานขอมูลเชิงพื้นที่แสดงแตละภาพของ
การเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง การวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลจึงเปนไปอยางประหยัดและ
บรรลุผลอยางรวดเร็ว ผูที่มีหนาที่ตัดสินใจสามารถวางแผนแลวเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยเปลี่ยนลักษณะของการวิเคราะหไปในแบบตาง ๆ จะทําใหไดผลนํามาเสนอในหลาย
รูปแบบ ถาเปนการทําดวยวิธี Manual แลว การเสนอผลงานในลักษณะนี้จะตองเสียคาใชจายที่สูง
มาก นักวางแผนทุกวันนี้จึงสามารถจะใชคาํ ถาม จะเกิดอะไรขึ้นถา ไดทาํ ใหโอกาสของความ
เสี่ยงในความผิดพลาดจากการนําแผนนั้นไปปฏิบัติลดนอยลง
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ระบบ Citizen Sue
เปนระบบทีเ่ ปดโอกาสใหบคุ คลหรือองคกรเอกชนทีไ่ มใชผเู สียหายโดยตรงสามารถฟองคดีสงิ่ แวดลอม
ได ในกรณีที่เปนความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติที่เปนของสวนรวม

สารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds: VOCs)
หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีจุดเดือดไมเกิน 250 องศาเซลเซียส ที่ความดันปกติ
ซึ่งเมื่อมีการระเหยสูชั้นบรรยากาศแลวจะไปชวยทําใหเกิดการกอตัวของสารโอโซน (ozone) และ
หมอกควัน (smog) สงผลรายตอสุขภาพของมนุษยได

สารมลพิษที่ตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม (Persistent Organic Pollutants: POPs)
สารมลพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในบรรดามลพิษที่ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมโดยกิจกรรมของมนุษย
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอมและสะสมในเนื้อเยื่อที่มีไขมันของสิ่งมีชีวิต
และหวงโซอาหาร สาร POPs มีความเปนพิษสูง กอใหเกิดผลกระทบอันไมพึงประสงคตางๆ โดย
เฉพาะการตาย การเจ็บปวย และความผิดปกติตอการเกิดของมนุษยและสัตว อาการเดนชัด
ประกอบดวย มะเร็ง อาการแพ และระบบประสาทไวตอความรูสึก ระบบประสาทสวนกลาง และ
ระบบประสาทรอบนอกถูกทําลาย ระบบการสืบพันธุบกพรอง และระบบภูมิคุมกันถูกทําลาย สาร
POPs บางชนิดจัดเปน endocrine disrupters ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอรโมน
สามารถทําลายระบบสืบพันธุและระบบภูมิคุมกันซึ่งสามารถถายทอดสูลูกหลานได 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 ปรากฏในคําประกาศกรุงริโอ วาดวยสิ่ง
แวดลอมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 ขอ 15 ซึ่งกําหนดใหหลักการระวังไวกอนเปนหลักการ
สําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน คือ“เพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอม รัฐจะตองใชมาตร
การระวังไวกอน (Precautionary Approach) อยางแพรหลายตามความสามารถของตน ในกรณีที่
มีความนากลัววาจะเกิดความเสียหายอยางรุนแรงและไมสามารถแกไขใหกลับคืนดีได การขาด
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หลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนแนนอนจะตองไมถูกใชเปนเหตุผลในการผอนผันการ
ดําเนินมาตรการโดยยึดหลักการใชจา ยอยางมีประสิทธิผล (Cost-Effective Measures) เพือ่ ปองกัน
ความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม”
Agenda 21 ซึ่งไดรับการรับรองในการประชุมสิ่งแวดลอมโลกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร พรอมกับคํา
ประกาศกรุงริโอ ก็กาํ หนดใหใชหลักการระวังไวกอนในการจัดการสิ่งแวดลอมไวใน Chapter 35
ที่เนนบทบาทของวิทยาศาสตรในการพัฒนาที่ยั่งยืนวา “ในกรณีที่มีความนากลัววาจะเกิดความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถแกไขใหคืนดีได การขาดความเขาใจทางวิทยาศาสตรอยาง
สมบูรณไมควรจะเปนขออางใหผอนผันการดําเนินมาตรการ” และ “การระวังไวกอนสามารถใช
เปนฐานสําหรับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบที่สลับซับซอนซึ่งเรายังไมเขาใจเต็มที่และไม
สามารถคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นจากการรบกวนระบบดังกลาว”

หลุมยุบ (Sinkhole)
หลุมหรือแองบนแผนดินที่ปากหลุมเกือบกลม มีเสนผาศูนยกลางตั้งแตนอยกวา 1 เมตร ถึงมาก
กวา 200 เมตร เกิดจากน้าํ ละลายเอาเกลือหิน หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยูขางใตออกไปทําใหพื้น
ดินตอนบนยุบลงเปนหลุมใหญ หากการละลายสารดังกลาวเปนไปอยางกวางขวาง หลุมยุบนี้จะ
ลึกลง ๆ จนทะลุถึงทางน้าํ ขางลาง เกิดเปนปลองขึ้นได

อนุสัญญา (Convention)
คําวา Convention ในภาษาไทยแปลวา อนุสัญญา หมายถึง เปนความตกลงระหวางประเทศอยาง
หนึ่งเชนเดียวกันกับ สนธิสัญญา (Treaty) ผูเขียนหลายทานเห็นวา ทั้งสองคํานี้ไมคอยจะมีความ
หมายแตกตางกันมากนัก คําวา Convention มักถูกใชบอยครั้งในความตกลงที่กระทํากันในการ
ประชุมระหวางประเทศ ตัวอยางเชน อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต
อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ.1992 และอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ค.ศ.1992 เปนตน

อาชญาบัตร (License)
ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแกผูรับอนุญาตเพื่อใชเครื่องมือทําการประมง ในกรณีที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรแร อาชญาบัตรแร หมายถึง หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อสํารวจแรภายใน
ทองที่ซึ่งระบุในหนังสือสําคัญนั้น

ภาคผนวกที่ 2
แหลงขอมูลองคความรูและหลักการสําคัญ
ที่ใชในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาคผนวกที่ 2
แหลงขอมูลองคความรูและหลักการสําคัญ
ทีใ่ ชในการแปลงแผนไปสูก ารปฏิบตั แิ ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

ประเด็นความรู

แหลงขอมูล

กลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism: CDM)

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

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(ศูนยประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://www.onep.go.th/CDM/cmc_gas_what.html

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ
(Strategic Environmental Assessment: SEA)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : www.onep.go.th/eia/SEA/SEA_index.htm

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment: EIA)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม)
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

การจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

แหลงขอมูล

การใชมาตรการเพือ่ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

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

หลักการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://envfund.onep.go.th/

ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity หรือ Biological Diversity)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://chm-thai.onep.go.th/

พื้นที่ชุมน้าํ (Wetlands)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://www.onep.go.th/wetlandsthai/index_thai.html

พื้นที่สงวนชีวมณฑล
(Biosphere หรือ Biosphere Reserve)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://chm-thai.onep.go.th/chm/mab.html
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ประเด็นความรู

แหลงขอมูล

พื้นที่สีเขียว

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ)
โทรศัพท : 0-2265-6500
เว็บไซต : http://www.onep.go.th

พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(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

สารมลพิษที่ตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม
(Persistent Organic Pollutants: POPs)

กรมควบคุมมลพิษ
(สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย)
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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ประเด็นความรู
การจัดการน้าํ เสีย

แหลงขอมูล
กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท : 0-2298-2000
เว็บไซต : http://www.pcd.go.th/
องคการจัดการน้าํ เสีย
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

สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 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/

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

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

ปาชุมชน

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

การปองกันไฟปา

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
(สํานักปองกันและควบคุมไฟปา)
โทรศัพท : 0-2561-4292-3
เว็บไซต : www.dnp.go.th/
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ประเด็นความรู

แหลงขอมูล

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

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

การจัดการทรัพยากรปาชายเลน

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

ทรัพยากรน้าํ บาดาล

กรมทรัพยากรน้าํ บาดาล
โทรศัพท : 0-2299-3924-6
เว็บไซต : www.dmcr.go.th/

ดําเนินการศึกษาโดย

ที่ปรึกษา

คณะผูจัดทํา

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถ.หวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 0-5394-2551, 0-5394-2593
โทรสาร 0-5394-2572, 0-5389-2649
ศาสตราจารย ดร. มิ่งสรรพ

พรเพ็ญ

ขาวสอาด

วิจักษณประเสริฐ

อัจฉรี
ชไตนมึลเลอร
ทิพวัลย
แกวมีศรี
ธัญวรรณ
เหมพนม
ปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
รายชื่อผูกํากับและใหขอเสนอแนะ
ตอการจัดทําโครงการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไปสูการปฏิบัติ
1. นายเกษมสันต จิณณวาโส
2. นางนิศานาท สถิรกุล
3. นางประเสริฐสุข จามรมาน
4. นายสันติ บุญประคับ
5. นางสันวณี สุวรรณจูฑะ
6. นายรังสรรค ปนทอง
7. นางจารึก ปาลิโพธิ
8. นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ
9. นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ
10. นายไพศาล ผดุงศิริกุล
11. นางรวีวรรณ ภูริเดช
12. นางสาวธัญชนิต ตันฑศรีสุโรจน
13. นางสาวยิ่งปรารถนา แกวปลั่ง

เลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูอาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูอาํ นวยการสํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมควบคุมมลพิษ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท: 0-2265-6500 โทรสาร: 0-2265-6602
Website: www.onep.go.th

