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ค ำน ำ 

ทิศทางการพัฒนาโลกในช่วง ๑๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓) ได้มุ่งให้ความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งก าหนดไว้ ๑๗ เป้าหมาย 
๑๖๙ เป้าประสงค์ และ ๒๔๑ ตัวชี้วัด โดยเรื่องการผลิตและการบริโภคถูกก าหนดไว้ในเป้าหมายที่ ๑๒ เรื่องการ
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเช่นกัน โดยที่ผ่านมา ได้ก าหนดไว้เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ส าคัญภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔ รวมถึงได้มีการจัดท าแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาของประเทศ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการเมืองและชุมชนที่อยู่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  และ
เป็นหน่วยขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพ่ือจะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย โดยในการจัดท าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน ส านักงานนโยบายฯ ได้ด าเนินการศึกษาใน ๔ พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ภาคเหนือ เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ จังหวัดตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลต าบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก เทศบาลต าบลกุฎโง้ง จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดท าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และจัดท า
แผนงานและโครงการ ส าหรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ๔ เทศบาล ใน ๔ พ้ืนที่ศึกษาดังกล่าว ที่ได้สนับสนุนข้อมูลและ 
ให้ความร่วมมือจนท าให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทาง 
การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนี้ จะช่วยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
น าไปใช้ในการจัดท าแผนงานและโครงการเพ่ือด าเนินงานบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  
ท าให้ประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อไป 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กันยายน ๒๕๖๑
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บทท่ี ๑ 
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๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

สถานการณ์การเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาโลก  
โดยปัจจุบันประชากรทั่วโลกมีประมาณ ๗.๓ พันล้านคน และคาดว่าในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ. ๒๕๗๓  
(ค.ศ. ๒๐๓๐) จะมีประชากรเพ่ิมขึ้นอีก ๑ พันล้านคน หรือมีจ านวนประชากรประมาณ ๘.๓ พันล้านคน จึงได้เกิด
แนวคิดการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ในลักษณะที่ให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถด าเนินควบคู่ไปพร้อมๆ กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในลักษณะ 
ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงเกิดของเสียหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากกระบวนการผลิตและการใช้งานให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สังคม 
รวมทั้งช่วยสนับสนุนการลงทุนให้มีการจัดวางระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ สะอาดขึ้น เพ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ลดการใช้ทรัพยากร  
เพ่ิมการจ้างงานที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว เปิดตลาดการส่งสินค้าออกใหม่ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการผลิตด้วยการเพ่ิมมูลค่าและให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่สร้างประโยชน์ได้มากขึ้น และ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งแนวทางต่างๆ เหล่านี้ได้น าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาในระดับโลก 
โดยก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ ๑๒ “สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน” 
ภายใต้ ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยได้ก าหนดไว้เป็นหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ จนถึง
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมถึงได้มีการจัดท าแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ซึ่งมีแนวทางการส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร เช่น การส่งเสริม  
การท าเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์) เป็นต้น และภาคอุตสาหกรรม 
เช่น การส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) การผลิตที่สะอาด 
(Cleaner Production) การส่งเสริมการป้องกันมลพิษ (Promotion Prevention) รวมทั้งการส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด (Waste Minimization) ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาเป็นวัตถุดิบ รวมถึงลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิม  



๒ 
 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต ส่วนแนวทางด้านการบริโภคที่ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมให้
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการด ารง
ชีวิตประจ าวัน  

การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ  
การเปลี่ยนแปลงสังคมเพ่ือให้สังคมมองเห็นคุณค่าของทรัพยากร ร่วมกันปกป้องการเกิดมลภาวะ และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งในขั้นตอนการผลิต จ าหน่าย และบริโภค ตลอดกระบวนการได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ประชาชนมีความตระหนักต่อการใช้สินค้าและบริการที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากข้ึน 
และเพ่ือให้เกิดสังคมที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญในระดับพ้ืนที่ที่จะต้องมีการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่น่าอยู่ และลดความเสื่อมโทรมของปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินงานด้าน
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
ขีดความสามารถด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ และการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้บริการด้านสาธารณสุข การศึกษา  
การคมนาคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะการจัดการ 
อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Approach) และครอบคลุมทุกด้านอย่างบูรณาการตลอดทุกๆ มิติ ในขั้นตอน หรือ
กระบวนการที่ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเกิดของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ต่ า แต่ยังคงส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับความหมายที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้ให้ไว้ว่า การผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน คือ “การด าเนินการแบบองค์รวม เพ่ือลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
จากระบบการผลิตและการบริโภค ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน” (UNEP 2011) 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑.๒.๑ เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองด้านการผลิตและ 
การบริโภคที่ยั่งยืนให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการด าเนินงานด้านการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและร่วมสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

๑.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีแผนงาน/โครงการที่มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคที่เหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ได้แก่ การคัดแยกขยะ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในส านักงานหรือองค์กร  
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๑.๓ ควำมหมำยของรูปแบบและแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 

๑.๓.๑ รูปแบบ 

 ความหมายของค าว่า “รูปแบบ” มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้หลากหลายดังนี้ 
 - เยาวดี วิบูลย์ศรี (๒๕๔๔) ได้ให้ความหมายค าว่า รูปแบบ ซึ่งหมายถึง วิธีการที่บุคคลถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ และจินตนาการต่อเรื่องใดๆ ให้ปรากฏ ด้วยการใช้วิธีการสื่อสารที่สามารถท าให้เข้าใจได้ง่าย  
กระชับ และสอดคล้องกับหลักการอย่างเป็นระบบ อาทิ การใช้ภาพวาด แผนภูมิ แผนผัง หรือสมการ เป็นต้น 

 - ทิศนา แขมมณี (๒๕๕๐) กล่าวถึง รูปแบบ ว่าเปนสิ่งที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมจากความคิด 
ที่เปนนามธรรมของบุคคลที่ได้แสดงออกมา ได้แก่ ค าอธิบาย แผนผัง หรือแผนภาพ เพ่ือช่วยใหตนเองและผู้อ่ืน
เข้าใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 - วาโร เพ็งสวัสดิ์ (๒๕๕๓) อธิบายความหมายของค าว่า รูปแบบ ว่าหมายถึง กรอบความคิด 
ทางดานหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือ
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคได ้

 - ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔) ได้ให้ความหมายของค าว่า รูปแบบ ซึ่งหมายถึง รูปที่ก าหนดขึ้น
เป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

 จากความหมายของรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ก าหนดค านิยามเพ่ือใช้ประกอบการ
ด าเนินการครั้งนี้ โดยสรุปความหมายของค าว่า “รูปแบบ” หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่แสดงออกมาเป็นภาพ 
แผนผัง หรือแผนภูมิ แล้ว ท าให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจน และสามารถน าไปด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑.๓.๒ แนวทำง 

 ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔) ได้ให้ความหมายของค าว่า แนวทาง หมายถึง ทางปฏิบัติที่วางไว้
เป็นแนว ซึ่งในการด าเนินการครั้งนี้ ได้ก าหนดความหมายของของค าว่า แนวทาง ว่า เป็นวิธีการ ขั้นตอน หรือสิ่งที่
ควรประพฤติและปฏิบัติ 

๑.๔ แนวคิดกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 

๑.๔.๑ ควำมหมำยของกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 

 หน่วยงานหรือบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของค าว่า “การเสริมสร้าง
ศักยภาพ” ไว้ดังนี้ 
 - UNDP (2008) หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้าง
ศักยภาพไว้ว่า เป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคคล องค์กร หรือสังคม เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการที่
ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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 - Garriga, M. (2013) ซึ่งตีพิมพ์เอกสารเรื่องแนวคิดของการเสริมสร้างศักยภาพ และได้ทบทวน
ความหมายของค าว่า “การเสริมสร้างศักยภาพ” จาก UNDP ไว้ว่า เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการน า
นโยบายและกฎระเบียบ การพัฒนาเชิงสถาบัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาบุคลากร และ  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างศักยภาพต้อง
ใช้ระยะเวลาด าเนินการยาวนาน มีกระบวนการต่อเนื่อง และอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

 - ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล (๒๕๕๗) กล่าวถึงการเสริมสร้างศักยภาพไว้ว่า เป็นมิติหนึ่งของ 
การเสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคคลและชุมชนเพ่ือพัฒนาสังคม ซึ่งจะเน้นสิ่งที่มีอยู่แล้ว และองค์ประกอบ
ที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่โดยไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์หรือที่ต้องใช้เวลานาน 

 การด าเนินการครั้งนี้ ได้ก าหนดค านิยามของการเสริมสร้างศักยภาพไว้ว่า เป็นการสร้างสภาวะที่
เอ้ืออ านวยต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในส่วนของการสร้างความเข้มแข็ง ทั้งของ
ระบบการบริหารจัดการ และสถาบันต่างๆ ในสังคม รวมถึงหน่วยย่อยภายใต้สถาบันนั้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวนจัดท านโยบายไปจนถึงการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาในระดับต่างๆ  
โดยจะให้ความส าคัญกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว รวมถึงปัจจัยที่มีความพร้อมและเหมาะสมอยู่เดิมในการที่จะให้บุคคล องค์กร 
หรือสังคม พัฒนา ปรับปรุง ขยาย หรือเพ่ิมเติมจากสิ่งที่มีอยู่ โดยยังไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา 

๑.๔.๒ ประโยชน์ของกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 

 ๑) ช่วยพัฒนาคุณภาพและวิธีการท างานของบุคคล ท าให้บุคคลมีประสิทธิภาพในการท างานได้ดี
ยิ่งขึ้น มีความรู้เพ่ิมขึ้น มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม สามารถปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของ
ตนเองได้มากขึ้น  
 ๒) ช่วยประหยัดเวลา ลดความสูญเสียทรัพยากร สนับสนุนกันในการปฏิบัติงานให้มีระบบที่ดีขึ้น 
สามารถแบ่งเบาภาระงานของส่วนรวมได้  
 ๓) เกิดการพัฒนางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ แนวคิดของการเสริมสร้างศักยภาพสามารถน าไปประยุกต์ใช้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งชุมชนในเกือบทุกมิติ และ
น ามาใช้เป็นแนวทางตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผนงาน หรือแผนการด าเนินงานขององค์กร บุคคล ทรัพยากร และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ๒๕๕๗) อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. และชุมชน ต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. และชุมชนเป็นหลัก 
รวมทั้งต้องสัมพันธ์กับทุนทางสังคมที่มีอยู่ อาทิ ทุนมนุษย์  ทุนทางสังคม และทรัพยากรขององค์กรหรือชุมชน  
ที่จะน ามาใช้มาในการแก้ไขปัญหาส่วนรวม 
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๑.๔.๓ ระดับของกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 

 การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. และชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
ส าคัญ (UNDP 2011) คือ  
  ๑) ระดับบุคคล บุคลากรในชุมชนจ าเป็นต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับองค์กร และสังคม ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  ๒) ระดับองค์กร ประกอบด้วย การมีโครงสร้างองค์กร ระเบียบ นโยบาย และวิธีการด าเนินงาน
ที่เหมาะสมและชัดเจน สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน 
มีการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
  ๓) ระดับสังคม ทุกชุมชนมีทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องมีการ
เสริมสร้างศักยภาพทุนดังกล่าวในสังคมให้เกิดขึ้นและด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
เช่น การที่ประชาชนและองค์กรในชุมชนต่างทราบหน้าที่ และปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมทั้งการมีกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประเพณีในชุมชน เป็นต้น 

๑.๔.๔ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๒๕๕๓) ได้กล่าวถึง ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการเสริมสร้าง
ศักยภาพ อปท. หรือการแก้ไขปัญหาชุมชน ดังนี้ 
  ๑) ผู้น า และภาวะความเป็นผู้น า ผู้น ามีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายที่ดีและมีแนวทาง 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติ/เจ้าหน้าที่ และภาวะความเป็นผู้น าที่มั่นคง หนักแน่น 
สามารถกระตุ้นให้สมาชิกด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ และตั้งใจที่จะช่วยทุกชุมชนให้มีความเท่าเทียมกัน รวมถึง
ความสามารถการแบ่งปันทรัพยากรให้แก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม 
  ๒) ความไว้วางใจจากสมาชิกในชุมชนต่อผู้น า และนโยบายของผู้น า สมาชิกในชุมชนควรมี
ความไว้วางใจในนโยบายและการตัดสินใจของผู้น าที่จะพัฒนาทุกชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันผู้น าต้อง
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือแก่สมาชิกในชุมชนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
  ๓) ความรู้ สมาชิกในชุมชนมีความรู้ของตัวเองที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในชุมชน รวมทั้ง
สามารถเพ่ิมพูนความรู้ผ่านการศึกษา การเข้ารับการอบรม และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับสมาชิก
ในชุมชนหรือภายนอกชุมชน 
  ๔) ทักษะ เป็นความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะด้านของสมาชิกในชุมชน ในการที่จะ
แก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน ซึ่งหมายรวมถึงความสามารถในการสืบค้นและถ่ายทอดข้อมูล รวมทั้งควรมีการพัฒนา
ทักษะด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม เป็นต้น 
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  ๕) การมีส่วนร่วม สมาชิกให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และเข้าร่วม
พัฒนาชุมชนตั้งแต่ในขั้นแรกหรือการคิดร่วมกันเพ่ือก าหนดนโยบาย ขั้นตอนด าเนินการ และขั้นตอนการร่วมติดตาม
และรับผลจากการด าเนินการร่วมกัน 
  ๖) ทรัพยากร ในชุมชนแต่ละแห่งมีความแตกต่างเรื่องทุนมนุษย์ สังคม และทรัพยากรอ่ืนๆ โดย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ควรสนับสนุนเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมน้อยกว่า ให้เกิด
การพัฒนาได้เท่าเทียมกันกับพ้ืนที่อ่ืน รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วย 
  ๗) เครือข่าย การสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกชุมชน เพ่ือที่จะให้มีการระดมทรัพยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพ่ือน ามาสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๘) ระบบสาธารณูปโภค ควรสนับสนุนการสร้างระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้
สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 
 

  



๗ 
 

บทท่ี ๒ 
ขั้นตอนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน 

 

 ขั้นตอนการเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  ถอดมาจากกระบวนการด าเนิน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒  

ซึ่งได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ด าเนินการในพื้นที่ศึกษา ๔ พ้ืนที่ ๔ ภูมิภาค 

ได้แก่ ภาคเหนือ เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ จังหวัดตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลต าบลโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี ภาคกลางและภาคตะวันออก เทศบาลต าบลกุฎโง้ง จั งหวัดชลบุรี และภาคใต้ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้ันตอนและปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๒.๑ ขั้นตอนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ย่ังยืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๕ 

ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ ๒ การน าเสนอข้อมูลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดท าแนวทางเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

ขั้นตอนที่ ๕ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการบริโภค 

   ที่ยั่งยืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 ๒.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑  กำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล 

  ๑) การรวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษาการรวบรวมข้อมูลทั่วไปทางด้านกายภาพ ลักษณะ  

ภูมิประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการน ามาใช้ในการประเมิน 

สภาพปัญหา สาเหตุ และความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา  โดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้ 

แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลตัวเลข หรือข้อมูลแสดงจ านวน ปริมาณ หรือความถี่  และข้อมูลที่เป็นค าอธิบาย 

ข้อความ หรือการบรรยาย ไม่ได้แสดงออกมาในรูปของตัวเลข โดยมีการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิ และ 

แบบทุติยภูม ิซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการทั้ง ๒ แบบ 

   ๑.๑) การรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ  

 เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งของข้อมูลโดยตรง ไม่ได้รวบรวมมาจากแหล่งอ่ืน  

ที่มีการเผยแพร่ไว้ และจัดเก็บเป็นครั้งแรกๆ หรืออาจมีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาเป็นครั้งๆ จากการส ารวจ 



๘ 
 
สัมภาษณ์ ทดลอง และสังเกต ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลมากที่สุด 

เนื่องจากผู้รวบรวมข้อมูลสามารถเลือกแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรง

กับวัตถุประสงค์ แต่การเลือกเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้มีข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องออกแบบเครื่องมือจัดเก็บ

ข้อมูลเอง และด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง ท าใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้างนาน 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงที่ได้รับความนิยมด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีวิธีที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ซักถามผู้ให้ข้อมูล โดยการ

ต้ังค าถามท่ีต้องการค าตอบที่มีความละเอียด มีค าอธิบายถึงเหตุและผล มักใช้ในการสอบถามความคิดเห็น ทัศนคติ 

และพฤติกรรม ทั้งนี้ ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีความรอบรู้และเข้าใจบริบทของสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี  

ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ยึดอคติหรือประสบการณ์ของตนเองเป็นส าคัญ และเป็นผู้ฟังท่ีดี  

- การสนทนากลุ่ม เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะลึกในประเด็น 

ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความรู้และความสนใจร่วมกัน โดยผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยน

ทัศนคติ ความคิด หรือประสบการณ์ร่วมกัน เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับตามความคิดเห็นของกลุ่มที่มี

ความสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  

ทั้งนี้ การด าเนินการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ทั้ง ๒ วิธีดังกล่าว  

๑.๒) การรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ 

เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง แต่ได้มาจากข้อมูลที่ผู้ อ่ืนหรือ

หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บรวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงาน สถิติ หรือทะเบียน ที่เป็นข้อมูล  

ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานหรือพ้ืนที่ การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้ค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว  

มีความน่าเชื่อถือ และช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ แต่ข้อมูลที่รวบรวมมาได้อาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ

การจัดเก็บข้อมูล หรือข้อมูลอาจมีปริมาณน้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือมีข้อมูลมากเกินไป ท าให้ต้องหาแนวทางการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม (ชาย โพธิสิตา ๒๕๔๗ และ สุภางค์  

จันทวานิช ๒๕๕๓) 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือให้ได้รับ

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะน าข้อมูลที่รวบรวมมาแยกแยะ เพ่ือพิจารณาหาความสัมพันธ์กัน

หรือเปรียบเทียบกันของข้อมูล แล้วจึงน ามาอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 

ควรมีการจัดข้อมูลเป็นกลุ่มๆ ตามเนื้อหาของข้อมูลที่ได้รับ และท าการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล โดยค านึงถึงบริบท

หรือสภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูล  



๙ 
 
 ๒.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒  กำรน ำเสนอข้อมูลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้จากขั้นตอนที่ ๑  ได้น าเสนอต่อผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้น ากลุ่ม

อาชีพ อสม. ทสม. เป็นต้น และสถาบันการศึกษา โดยข้อมูลที่น าเสนอต่อคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้แก่ 

๑) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการระดับจังหวัด

และระดับอ าเภอ ที่มีภารกิจในการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น่ในการจัดการปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนอันมีสาเหตุมาจากการใช้สารเคมี  

เพ่ือการเกษตร การพัฒนาอาชีพผลผลิตทางการเกษตร หรืองานฝีมือเพ่ือเสริมรายได้ของชุมชน รวมถึงข้อมูล 

ที่ได้จากการส ารวจปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นต้น  

๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีการด าเนินการร่วมกับชุมชนในระยะที่ผ่านมา 

๓) ข้อมูลที่ได้ด าเนินการจัดเก็บองค์ประกอบขยะในพ้ืนที่เทศบาล 

๔) จุดเด่น ข้อดี ความท้าทายของเทศบาล รวมทั้งข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  

ด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนแต่ละเทศบาล 

ส าหรับผลการจัดเก็บข้อมูล พบว่า พ้ืนที่ที่ศึกษาทั้ง ๔ พ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาปริมาณและ

องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่ยังมีปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันสูง และยังไม่มี 

การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากยังมีปริมาณ 

ขยะอินทรีย์สูงในหลายพ้ืนที่ และมีปริมาณขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลและขายได้ในสัดส่วนค่อนข้างสูง  

เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ถึงแม้ขยะที่ขายได้จะถูกคัดแยกก่อนทิ้งบ้างแล้วก็ตาม ในระยะที่

ผ่านมา แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน

มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น ผลจากการหารือร่วมกันกับผู้บริหารเทศบาล 

เจ้าหน้าที่เทศบาล และตัวแทนชุมชนในการด าเนินงานเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของ 

แต่ละพ้ืนที่เห็นควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกิจกรรมหลักคือ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ 

เหลือศูนย์ การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพ่ือลดขยะต้นทาง การด าเนินงานด้านส านักงานสีเขียว และ

การด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ 



๑๐ 
 
 ๒.๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓  กำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ  การสาธิต และการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน เป็นต้น ซึ่งในการด าเนินงานครั้งนี้ได้เลือกรูปแบบ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน ที่จะสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพขึ้น โดยมีหัวข้อหลักส าคัญคือ “แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทางให้เหลือศูนย์โดยการ 

มีส่วนร่วม” และหัวข้อ “ท าอย่างไร...ให้เป็นส านักงานสีเขียว” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับความรู้

ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะต้นทาง และการด าเนินงานด้านส านักสีเขียว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าชุมชน (ประธานชุมชน รองประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนที่ (ผู้บริหาร 

อาจารย์ และนักเรียน) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป 

รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบ่งออกเป็น ๕ ช่วง ดังนี้ 

   ๑) ช่วงพิธีเปิดการประชุม ของ ๔ พ้ืนที่ ได้รับเกียรติจาก นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี และผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งเป็นช่วงของการอธิบาย
ความเป็นมา เหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการปัญหาชุมชน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ อันจะน าไปสู่การท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบ
และแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน/ส านักงานในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๒) ช่วงการน าเสนอข้อมูลจากวิทยากรและการอภิปราย  
    ๒.๑)  หัวข้อ “แนวทางการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น” โดยวิทยากรจากส านักงานนโยบายฯ มีประเด็นการน าเสนอคือ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คืออะไร ประเทศไทยต้องท าอะไรเพ่ือให้บรรลุ SDGs การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน (SCP) คืออะไร เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นอย่างไร รวมทั้งประเด็นด้าน SCP ที่ท้องถิ่นต้องการขับเคลื่อน 

   ๒.๒) หัวข้อ “แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทางให้เหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วม” 
โดยวิทยากรจากเทศบาลที่มีประสบการณ์การจัดการขยะและประสบความส าเร็จ มีประเด็นการน าเสนอคือ 
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของเทศบาล ประสบการณ์การจัดการขยะของเทศบาล ปัจจัยความส าเร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นจากการจัดการขยะต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ส่วนวิทยากรจากชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) และโรงเรียน 
ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีประเด็น 



๑๑ 
 
การน าเสนอคือ ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน/โรงเรียน แนวคิดริเริ่มการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/บุคลากรในโรงเรียน และวิทยากรจากบริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษ์พาณิชย์ จ ากัด และ/หรือ มีประเด็นการน าเสนอคือ แนวคิดการสร้างธุรกิจเพ่ือสังคมจากการคัดแยกขยะ  
ชนิดและประเภทของขยะที่รับซื้อ รวมทั้งวิธีการคัดแยกขยะและขายขยะให้ได้ราคาดี และ/หรือ 

   ๒.๓) หัวข้อ “ท าอย่างไร...ให้เป็นส านักงานสีเขียว” โดยวิทยากรจากส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ผ่านการประเมินโครงการส านักงานสีเขียว (Green office) ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้มีการประกาศนโยบายส านักงานสีเขียว และมีการด าเนินการที่ดีด้านส านักงานสีเขียว  
มีประเด็นการน าเสนอคือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงานสีเขียว แนวคิดและแนวทางการด าเนินงาน หลักเกณฑ์
การประเมิน ประสบการณ์การประเมิน/การรับประเมิน ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์อะไรจากการด าเนินการด้านส านักงานสีเขียว 

   ๓) ช่วงการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ในหัวข้อต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ SCP Facility (สหภาพยุโรป) เป็นผู้ด าเนินรายการ 
    ๓.๑) หัวข้อ “แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทางให้เหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วม” 
ได้ท าการแบ่งกลุ่มย่อยตามชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีประเด็นในการระดมความคิดเห็นคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้าน การด าเนินงานในปัจจุบันและปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
    ๓.๒) หัวข้อ “ท าอย่างไร...ให้เป็นส านักงานสีเขียว” ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยตามหมวด 
การด าเนินงานด้านส านักงานสีเขียว ซึ่งแบ่งออกเป็น ๗ หมวด ดังนี้ หมวด ๑ การบริหารจัดการองค์กร หมวด ๒ 
การด าเนินงานด้านส านักงานสีเขียว หมวด ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร หมวด ๔ การจัดการของเสีย หมวด ๕ 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน หมวด ๖ การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ หมวด ๗ 
การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการระดมความคิดเห็นตามหัวข้อย่อยของแต่ละหมวด 
และให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระบุการด าเนินงานที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสีเขียว ปัญหา/
อุปสรรคในการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 

   ๔) ช่วงการน าเสนอผลการระดมความคิดเห็น โดยให้ผู้แทนจากแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
ผลการระดมความคิดเห็น เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งให้วิทยากร 
และผู้บริหารเทศบาล ร่วมรับฟัง และให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทาง 
ให้เหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วม และ/หรือแนวทางการด าเนินงานด้านส านักงานสีเขียว ภายใต้แนวทางการผลิตและ
การบริโภคท่ียั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบแนวทางให้เป็น
ที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

   ๕) ช่วงพิธีปิดการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นต่อ 
ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยเฉพาะแนวทางการด าเนินงานที่ได้จากการระดมความคิดเห็นเพ่ือน ามา
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จในระยะต่อไป พร้อมทั้งประกาศ



๑๒ 
 
นโยบายและเจตนารมณ์การด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะให้
เหลือศูนย์ และส านักงานสีเขียว 

 ๒.๑.๔ ขั้นตอนที่ ๔  กำรจัดท ำแนวทำงเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ย่ังยืน 

 ในขั้นตอนนี้ เป็นการน าข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ - ๓ มาสังเคราะห์และประมวลผล เพ่ือใช้

ประกอบการจัดท าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ส าหรับให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภค

ที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ 

 ๒.๑.๕ ขั้นตอนที่ ๕  กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แนวทำงเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรผลิตและ 

กำรบริโภคที่ย่ังยืนใหใ้นพื้นที่อ่ืนๆ 

  เมื่อคณะกรรมการก ากับวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการ

บริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒  ได้พิจารณาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้าน

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดสัมมนา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวให้พ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงาน 

อปท. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสุนน อปท. ในการด าเนินงานบริหารจัดการเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

 ทั้งนี้ ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ สามารถสรุปได้ ดังรูปที่ ๒ – ๑ 

 

  



๑๓ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒ - ๑ ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

 

  

แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับ 
ด้ำนวิชำกำร โครงกำรฯ  

๑) พิจำรณำก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกพื้นที่ศึกษำ ๔ พ้ืนที่ 
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

- เป็น อปท. ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หรือ ๓ หรือรางวัลชมเชย จากการ
เข้าร่วมประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าป ี๒๕๕๙ และไม่ได้เป็นเทศบาลนคร  

- ความมีเอกลักษณ์และความโดดเด่น  
- องค์ประกอบด้านกายภาพ  
- การด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (เกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวยั่งยืน 

การจัดการขยะต้นทาง พลังงานยั่งยืน การให้ความรู้และสร้างจิตส านกึด้านสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสีเขียว การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว)  

- การเป็นพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
- การกระจายของพื้นที่ทั่วประเทศ 

๒) กำรรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของพ้ืนที่ศึกษำทั้ง ๔ อปท.  
- รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ  
- รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล/การประชุมกลุ่มย่อย 

๓) กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

๔) กำรยกร่ำงแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่ อปท. 

๕) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ อปท. พ้ืนที่ศึกษำ  
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารในหวัข้อต่างๆ ตามที่ได้หารือร่วมกันกับ อปท. 

 

๖) กำรปรับปรุงแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่ อปท. 

๗) กำรจัดท ำเอกสำรและสิ่งพิมพ์ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ ์

๘) กำรสัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ๔ ภูมิภำค 

ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับ 
ด้ำนวิชำกำร โครงกำรฯ คร้ังท่ี ๑ 

สหภำพยุโรปให้กำรสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชำญเข้ำร่วมโครงกำรฯ 

ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับ 
ด้ำนวิชำกำร โครงกำรฯ คร้ังท่ี ๒ 



๑๔ 
 
๒.๒ เนื้อหำสำระควำมรู้เรื่องแนวทำงกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยต้นทำงให้เหลือศูนย์โดยกำรมีส่วนร่วม

และแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนส ำนักงำนสีเขียว 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน ๔ พ้ืนที่ศึกษา โดยมีหัวข้อหลักส าคัญ ๒ เรื่อง คือ แนวทางการลดปริมารขยะมูลฝอยต้นทาง 

ให้เหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วม และแนวทางการด าเนินงานด้านส านักงานสีเขียว ซึ่งมีเนื้อหาสาระความรู้ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทางให้เหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วม 

  ๑) แนวคิดการลดขยะให้เหลือศูนย์ หรือ Zero waste เป็นการส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียน
ทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดขยะให้เหลือน้อย
ที่สุด โดยใช้หลักการ ๓Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
ซึ่งมีหัวใจส าคัญคือ การจัดการขยะท่ีต้นทาง 
  ๒) แนวทางการด าเนินงานสู่ชุมชนปลอดขยะมี ๗ ขั้นตอน ดังนี้ (๑) ความต้องการในการ
ด าเนินงาน ทั้งแรงกระตุ้นภายใน ซึ่งหมายถึงคนในชุมชน หรือแรงกระตุ้นภายนอก เช่น การชักชวนเข้าร่วม
ประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะของหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็นต้น (๒) การวางระบบโครงการ
โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารเทศบาล/ชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันการสนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ 
บุคลากร และสถานที่ เป็นต้น (๓) การจัดท าแผนหลักในการด าเนินงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องก าหนดแนวทางการปฏิบัติและระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้วย (๔) การแต่งตั้งคณะท างาน
อย่างเป็นทางการ และก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (๕) การเตรียมความพร้อม เช่น การให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน การประสานความร่วมมือต่างๆ และการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม เป็นต้น  
(๖) การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามหลักการ ๓Rs เช่น การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก/โฟม การหิ้วตะกร้า/
ปิ่นโตเข้าวัด การน าขยะอินทรีย์ไปเลี้ยงสัตว์ ท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ การน าขยะรีไซเคิลเข้าสู่กิจกรรม
กองทุนขยะเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและน าเงินกลับมาเป็นสวัสดิการชุมชน และการน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์  
เป็นสิ่งของต่างๆ เป็นต้น และ ๗) การประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจท าได้โดยการ
ส ารวจข้อมูล การสอบถาม/สัมภาษณ์ และการประชุมคณะท างาน  
  ๓) ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือ (๑) ผู้บริหารและบุคลากร ต้องมีเป้าหมายและตั้งใจ 
ในการลดขยะมูลฝอยต้นทางอย่างแท้จริง (๒) มีการแต่งตั้งคณะท างานโดยควรก าหนดองค์ประกอบของคณะท างาน 
ให้ครบถ้วนและทั่วถึง เพ่ือให้แต่ละส่วนได้ท าหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนในมิติที่แตกต่างกัน (๓) ประกาศนโยบายของ
เทศบาล/ชุมชนอย่างชัดเจน และก าหนดเป็นกฎระเบียบหรือจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (๔) ตั้งเป้าหมายการ
ด าเนินการร่วมกัน (๕) มีแผนการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทหรือ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (๖) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง (๗) ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น



๑๕ 
 
แบบอย่างที่ดี (๘) มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง และ (๙) ค านึงถึงความยั่งยืนของ
โครงการ โดยมีมาตรการหรือกิจกรรมที่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (การแยกขยะเพ่ือขายเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว) 
แรงจูงใจที่มีความหมายเชิงคุณค่า (การแยกขยะเพ่ือน าเงินไปท าบุญผ้าป่าขยะ) และการปลูกฝังจิตส านึก รวมถึงมี
การขยายชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ และมีการจัดตั้งกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๒.๒ แนวทางการด าเนินงานด้านส านักงานสีเขียว 

  ๑) ส านักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง การที่ส านักงานมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีแนวทาง 
ในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญ
จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า 
  ๒) ประโยชน์ของการด าเนินการส านักงานสีเขียวคือ (๑) ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในส านักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดการใช้พลังงาน 
มีการร่วมด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (๒) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส านักงาน และท าให้มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่  (๓) เป็นการยกระดับมาตรฐานของส านักงานให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน และ (๔) ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน 
  ๓) ส านักงานที่จะได้รับการประเมินให้เป็นส านักงานสีเขียวจะต้องผ่านเกณฑ์ ทั้งหมด ๗ 
หมวด ดังนี้  
  หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) เกณฑ์การ
ประเมินเท่ากับร้อยละ ๑๕  ประกอบด้วย ๕ เรื่อง คือ นโยบายสิ่งแวดล้อม การระบุประเด็นและการประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจ
หน้าที่ และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
  หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) เกณฑ์การ
ประเมินเท่ากับร้อยละ ๒๐  ประกอบด้วย ๕ เรื่อง คือ การสื่อสารและกระบวนการสร้างจิตส านึก การจัดประชุม
และนิทรรศการ ความสะอาดและความเป็นระเบียบในส านักงาน การขนส่งและการเดินทาง และการเตรียมพร้อม
และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  
  หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) เกณฑ์การประเมิน
เท่ากับร้อยละ ๑๕  ประกอบด้วย ๓ เรื่อง คือ การใช้พลังงาน การใช้น้ า และทรัพยากรอื่นๆ  
  หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management) เกณฑ์การ
ประเมินเท่ากับร้อยละ ๑๐  ประกอบด้วย ๒ เรื่อง คือ การจัดการของเสียภายในส านักงาน เช่น การน าหลัก ๓Rs มา
ใช้ ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย เป็นต้น และการจัดการน้ าเสียภายในส านักงาน เช่น การติดตั้งถังดักไขมัน และ
การใช้น้ ายาล้างจานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



๑๖ 
 
  หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน ( Indoor & Outdoor 
Environmental) เกณฑ์การประเมินเท่ากับร้อยละ ๑๕  ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ อากาศ แสง เสียง ความสะอาด
และความน่าอยู่ในส านักงาน 
  หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) เกณฑ์การประเมินเท่ากับ
ร้อยละ ๑๕  ประกอบด้วย ๒ เรื่อง คือ การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  หมวดที่ ๗ การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual 
Improvement) เกณฑ์การประเมินเท่ากับร้อยละ ๑๐  ประกอบด้วย ๒ เรื่อง คือ โครงการและกิจกรรมที่น าไปสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
  ๔) ขั้นตอนการเข้าร่วมประเมินการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนหลัก 
คือ (๑) สมัครและลงมือปฏิบัติ  (๒) การอบรมและให้ค าแนะน า (Coaching) (๓) ประเมินรอบแรก  (๔) ประเมิน
รอบสอง และ  (๕) ประกาศผล โดยการสมัครนั้นผู้บริหารส านักงานต้องเป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีระดับการผ่านเกณฑ์ ๓ ระดับ 
โดยต้องมีคะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ดังนี้ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) คะแนนรวม ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ระดับดีมาก 
(G เงิน) คะแนนรวม ร้อยละ ๘๐ - ๘๙ ระดับดี (G ทองแดง) คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ - ๗๙ ขึ้นไป 
  ๕) การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นส านักงานสีเขียว ควรมีการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ (๑) 
ประกาศนโยบายส านักงานสีเขียว  (๒) แต่งตั้งคณะท างานโครงการส านักงานสีเขียว  (๓) ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  (๔) จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการส านักงานสีเขียว  (๕) จัดท าคู่มือการด าเนิน
โครงการส านักงานสีเขียว  (๖) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  (๗) ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากร  (๘) สื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและสร้างจิตส านึก และ  (๙) ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่
ขอรับรองส านักงานสีเขียว 
  ๖) ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือ (๑) ศึกษาข้อก าหนดและเกณฑ์การประเมิน  (๒) จัดตั้ง
คณะท างาน/คณะกรรมการ/ เจ้าภาพแต่ละหมวดให้ชัดเจน  (๓) จัดท าแฟ้มเก็บข้อมูลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ  (๔) ผู้บริหารต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน  (๕) มีการสื่อสารกันและมีกระบวนการสร้างจิตส านึก
เพ่ือให้เข้าใจทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ โดยหัวข้อการสื่อสาร ได้แก่ ข้อกฎหมาย/ข้อก าหนดต่างๆ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม มาตรการประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะ การประชุมแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Meeting) นโยบายและค าขวัญ และข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน  (๖) มีผู้ตรวจสอบการด าเนินงาน  (๗) มีการติดตั้ง
ถังดักไขมัน  (๘) ท ากิจกรรม ๕ ส ทุกเดือน (๙) เพ่ิมเงื่อนไขท้ายสัญญาการจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(๑๐) ก าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน  
 
 
  



๑๗ 
 

บทท่ี ๓ 
แนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน 

 
 การผลิตและการบริโภคให้เกิดความยั่งยืน มีความเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
กับทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร และชุมชน ซึ่งการที่จะให้บุคลากร องค์กร และชุมชน มีพฤติกรมการด าเนินชีวิต
หรือการด าเนินงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
รวมถึงลดความเหลื่อมล้ าของคนในชุมชน ซึ่งจากการศึกษาแผนและโครงการต่างๆ ได้แก่ (๑) แผนขับเคลื่อนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การบริโภคที่ยั่งยืน  
ที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้มีส่งเสริม 
การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการผลิต
และบริโภคที่ยั่งยืน (๒) โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีกรอบแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน 
โดยก าหนดแนวทางให้มีการส่งเสริมให้มีการบริโภคตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ไม่บริโภคเกินความจ าเป็น ส่งเสริม 
ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการบริโภคท่ีเหมาะสม และมีการปรับทัศนคติเพ่ือลดความต้องการ
บริโภคให้อยู่ในระดับพอดี ค านึงถึงการรองรับระบบนิเวศ และการหมุนเวียนทรัพยากรเพ่ือน ากลับมาเข้าสู่วัฎจักร
การผลิตใหม่ ท าให้เกิดความยั่งยืน และ (๓) โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การมุ่งสู่เมืองแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายเป็นเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยก าหนดแนวทางส่งเสริมให้ชุมชน
และเมืองมีการบริโภคในระดับพอเพียง การส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น และการเลือก
บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การที่จะส่งเสริมให้เมืองมีการด าเนินงานด้านการผลิตและการ
บริโภคได้อย่างยั่งยืนมีปัจจัยความส าเร็จที่เป็นเงื่อนไขส าคัญ และมีแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ รวมถึงแนวทาง
การปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 การบริหารจัดการเมืองที่ดี เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ในลักษณะการส่งเสริม สนับสนุน 

และการร่วมคิด ร่วมท าของทั้งผู้น า เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน/ชุมชน จึงจะท าให้

สภาพแวดล้อมเมืองมีความน่าอยู่ ทันสมัย ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจากการด าเนิน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย

ที่ ๑๒ พบว่า การที่จะให้เมืองมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภค ให้มีประสิทธิภาพและ

บรรลุผลส าเร็จ มีปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 



๑๘ 
 

๓.๑.๑ ผู้บริหารเทศบาล ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงรุก มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง  

ที่ชัดเจน ยอมรับและพร้อมรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี มีธรรมาภิบาล และท างานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันและการ

ยอมรับของคนในสังคมที่จะร่วมมือด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเมือง รวมถึงต้องมีการติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกระยะ และมีการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ได ้

๓.๑.๒ เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างจริงจังในงานที่รับผิดชอบ และร่วมด าเนินงานกับ

ผู้บริหารเทศบาล และประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยต้องท าหน้าที่เสมือนเป็นแกนหลักในการประสานงานและ 

การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน/ชุมชน ให้เกิดความไว้วางใจ เพ่ือให้เป้าหมายและนโยบายที่ผู้บริหาร

เทศบาลก าหนดสามารถขับเคลื่อนเห็นผลเป็นรูปธรรม รวมถึงต้องมีความพร้อมและยอมรับกับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในเทศบาล หมั่นใฝ่รู้ ศึกษา และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

๓.๑.๓ การก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยอาจจัดท าในรูปแบบคณะกรรมการ คณะท างาน หรือ

มอบหมายเป็นรายบุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ และอาจมีผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จากสถาบันการศึกษา

มาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมด าเนินงาน 

๓.๑.๔ การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินงาน (MOU) เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่

ความส าเร็จ ซึ่งเสมือนเป็นสัญญาประชาคมระหว่างเทศบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นหุ้นส่วนความ

ร่วมมือและร่วมรับผิดชอบในการมุ่งขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

๓.๑.๕ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคม เป็นหัวใจ

ส าคัญในการด าเนินการให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนได้ จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้  

ถึงสถานการณ์ ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยอาจจัดท ากิจกรรมที่สร้างสังคมที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและความตระหนักในการร่วมรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ 

ปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมในพ้ืนที่และประเทศ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคและการด ารงชีวิตตั้งแต่ในระดับครัวเรือนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยบริโภคอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรน้ าและพลังงานอย่างประหยัด และลดการเกิดขยะ รวมถึง  

การสนับสนุนและเลือกซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓.๑.๖ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเงื่อนไขส าคัญ

ต่อการพัฒนาเมืองในการด าเนินกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามแผนหรือแนวทางที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมที่มี

ประสิทธิภาพต้องให้ประชาชน/ชุมชน มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน และร่วม

ติดตาม เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนการด าเนินงาน ช่วงระหว่างด าเนินงาน และภายหลัง  



๑๙ 
 
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และช่องว่างต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ  

ในเทศบาลเป็นไปได้อย่างราบรื่น ลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน/ชุมชน 

๓.๑.๗ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและประชาชน การให้ความส าคัญต่อผู้น าชุมชน และเครือข่าย

ชุมชนเป็นหัวใจส าคัญเพราะจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันกิจกรรมของเมืองให้สามารถ

ด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่มเหล่านี้ เพ่ือน าความรู้ 

ไปพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดให้ชุมชนและประชาชนที่ดูแลร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จ 

๓.๑.๘ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง การด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

ในเทศบาล ต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมีการสื่อสารกันทุกระยะ เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย หรือเพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การด าเนินกิจกรรมร่วมกับ

ชุมชนและประชาชน รวมทั้งควรมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย โดยมีการสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารหลากหลายช่องทางและสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและง่าย เช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ เว็บไซต์ และ

เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

 

๓.๒ แนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรผลิตและกำรบริโภคที่ย่ังยืน และแนวทำงกำรปฏิบัติ 

 ผลจากการศึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ในครั้งนี้ และข้อมูลผลจากการศึกษาทบทวนข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ จึงได้
น ามาใช้ประกอบการจัดท าและก าหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนไว้ ๓ 
แนวทางท่ีส าคัญ และมีแนวทางการปฏิบัติในแต่ละแนวทาง ดังนี้ 

แนวทำงท่ี ๑ กำรส่งเสริมกำรบริโภคแบบพอเพียง 

เป็นการส่งเสริมให้มีการบริโภคให้อยู่ในระดับที่พอเพียง หรือพอเหมาะกับความต้องการ
พ้ืนฐาน ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า และลดปริมาณของเสีย 
ที่จะเกิดขึ้น อาทิ โครงการกินให้หมดลดโลกร้อน โครงการข้าวหมดจาน-น้ าหมดแก้ว ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
โครงการลดการใช้ถุงหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เกินความจ าเป็นจากห้าง/ร้านค้า/ร้านสะดวกซื้อ การลดปริมาณ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์/ขยะอันตราย น้ าเสียจากครัวเรือน/ชุมชนได้รับการบ าบัด และลดการใช้พลังงาน ซึ่งอาจใช้
รูปแบบการให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความตระหนัก สร้างทัศนคติและค่านิยม มีการปรับแนวคิด
ของประชาชน ชุมชน และองค์กร ให้บริโภคแบบพอเพียง และเห็นความส าคัญต่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 



๒๐ 
 

๑.๑ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคแบบพอเพียง 
ลดการบริโภคสิ่งที่ไม่จ าเป็น หรือไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก ได้แก่ โฟม หรือพลาสติก เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นขยะจาก
การบริโภค พร้อมให้ค าแนะน าการน ากลับมาใช้ซ้ าให้นานที่สุด หรือหาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่ายมาทดแทน 

๑.๒ สร้างนิสัยทั้งที่บ้านและในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริโภคให้หมดในแต่ละมื้อ ไม่ให้เหลือ 
และไม่ควรสั่งอาหารในปริมาณมาก จะท าให้บริโภคไม่หมด กลายเป็นของเสีย เป็นภาระต่อการก าจัด หรืออาหาร  
ที่เหลือจากร้านอาหาร/ภัตตาคารควรน ากลับไปบริโภคต่อที่บ้าน  

๑.๓ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน และชี้แจงวิธีการ
รวบรวมขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การคัดแยกและรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนมีประสิทธิภาพ  

๑.๔ ให้ความรู้เรื่อง วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทจากครัวเรือน ราคารับซื้อขยะ 
แต่ละประเภท และส่งเสริมการจัดท ากิจกรรม/โครงการคัดแยกและรับซื้อขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ทุกประเภท  
เพ่ือจะได้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนและน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้มากท่ีสุด ผ่านกิจกรรมผ้าป่าขยะ ธนาคารขยะ
ในชุมชน/โรงเรียน และมีการให้สวัสดิการตอบแทนสมาชิก 

๑.๕ สนับสนุนให้มีการจัดการขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน/ชุมชน โดยส่งเสริมการ
น าไปหมักท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งให้มีการรวบรวมน้ ามันที่ผ่านการใช้งานแล้ว 
น าไปจ าหน่ายให้แก่ตัวแทนก่อนส่งขายให้แก่โรงงานผลิตสบู่  

๑.๖ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอันตรายจากขยะชุมชนทั่วไป เพ่ือจะได้ก าจัดขยะ
อันตรายได้อย่างถูกวิธีโดยการตั้งจุดรวบรวมไว้ในชุมชน หรือนัดเวลาจัดเก็บขยะอันตรายที่แน่นอนและชัดเจน 

๑.๗ ส่งเสริมให้มีการบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน ส านักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร หรือน้ าเสีย
จากชุมชน หมู่บ้านจัดสรร ในเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

๑.๘ ลดการใช้พลังงานในครัวเรือนลง โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ ใช้ไฟน้อย และ 
มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งใช้ไฟฟ้าเมื่อจ าเป็น หรือเฉพาะเวลา หรือบริเวณท่ีต้องการใช้งาน  

๑.๘ จัดท าหลักสูตรการศึกษาที่มีการบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่ยั่งยืน
โดยมีกระบวนการเรียนรู้จากบริบทของท้องถิ่น เพ่ือให้หลักสูตรที่ได้รับมีความเหมาะสมกับท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่สังกัดหรือที่ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.๙ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการจัดท าศูนย์เรียนรู้ ส าหรับเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน 
และผู้สนใจสามารถไปเรียนรู้ได้ 

แนวทำงท่ี ๒ กำรส่งเสริมกำรผลิตและบริโภคสินค้ำและบริกำรของชุมชนหรือท้องถิ่น  

  เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเลือกผลิตและบริโภคสินค้าที่จัดท าขึ้นภายในชุมชน
หรือท้องถิ่นเป็นอันดับต้นๆ ก่อนที่จะน าสินค้าจากภายนอกเข้ามาบริโภคภายในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้ลดการใช้
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พลังงานจากการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ และชุมชนสามารถผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้เอง สามารถควบคุม
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความสด ใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพ้ืนที่อีกด้วย เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ การท าปุ๋ยอินทรีย์และ 
น้ าหมักขีวภาพ โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ โครงการผลิตแชมพู สบู่ ครีมอาบน้ า น้ ายาล้างจาน เป็นต้น  

โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ ส่งเสริมการเพาะปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นแบบผสมผสาน มีความ
หลากหลายของชนิดและประเภท รวมถึงได้รับความนิยมการบริโภคภายในท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ในการบริโภคภายในท้องถิ่นอย่างพอเพียง ในแต่ละช่วงของปี และลดการน าเข้าจากต่างถ่ิน 

๒.๒ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ เพื่อบ ารุงดิน บ ารุงพืช และขับไล่แมลง
ที่เป็นอันตรายต่อพืชในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ หาได้ง่าย และมีราคาที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การท าการเกษตรอินทรีย์อย่างกว้างขวาง 

๒.๓ ส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกโดยใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงและ
สารก าจัดศัตรูพืช รวมถึงลดการใช้สารเร่งโตหรือยาปฏิชีวนะในสัตว์ เพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ผลิต และ  
ผู้ซื้อสินค้าไปบริโภค อีกท้ังเป็นการรักษาคุณภาพของดินไม่ให้เสื่อมโทรมลง 

๒.๔ สนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรอินทรีย์ อาหารอินทรีย์ อาหารเพ่ือสุขภาพ หรือ
จ าหน่ายผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในสถานที่ราชการ หรือจ าหน่ายให้แก่
โรงพยาบาลอ าเภอ หรือโรงพยาบาลศูนย์ รวมถึงห้างค้าปลีก-ค้าส่งที่มีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ 

๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้รับการพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยี 
มาช่วยในการท าการเกษตรยั่งยืน ที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
เกษตรกรรมความแม่นย าสูง (precision farming) เกษตรอัจฉริยะ (พืชทนแล้ง-ทนน้ าท่วม) 

๒.๖ สนับสนุนให้มีการน าวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอด เพ่ือผลิตเป็นสินค้า
ชุมชนที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยความร่วมมือและค าแนะน าจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

๒.๗ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้อยู่ในระดับสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรอง และสามารถจ าหน่ายเป็นรายได้
ของชุมชนได้ อาทิ สินค้าอุปโภค เช่น แชมพู น้ ายาล้างจาน สบู่ เป้นต้น และสินค้าบริโภค เช่น อาหารและเครื่องดื่ม
ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นต้น 

๒.๘ ส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมโยงของตลาดเกษตรยั่งยืน การผลิตสินค้าและ
บริการของชุมชน ร่วมกันกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ เพ่ือสร้างรายได้แก่ชุมชน 
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๒.๙ สนับสนุนการผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร โดยเฉพาะ
เชื้อเพลิงชีวมวลจากของเสียภาคการเกษตร รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซล เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล หรือพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าหรือน้ าตก สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในชุมชนได้เอง 

แนวทำงท่ี ๓ กำรส่งเสริมกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เป็นการส่งเสริมการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่ได้ผ่านการรับการรับรองว่า เป็น
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการค านึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการ
ผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการก าจัด อาทิ โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ฉลากเกษตร
อินทรีย์ ภาชนะที่ย่อยสลายได้ โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส านักงานสีเขียว และการท่องเที่ ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/วิถีธรรมชาติ และส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑ สนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่ได้รับการ

รับรองฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ฉลากเกษตรอินทรีย์ ฉลากอุตสาหกรรมเขียว 
ตลอดจนโรงแรมสีเขียว  

๓.๒ สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้พลาสติกและ 
กล่องโฟม เช่น ถุงพลาสติกชีวภาพ บรรจุภัณฑ์อาหารหรือกล่องกระดาษท าจากเยื่อกระดาษชานอ้อยที่ย่อยสลาย  
ได้ง่าย สะอาด ปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ และสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถใส่อาหารร้อน/เย็น และใช้กับ
เตาไมโครเวฟได้  

๓.๓ ส่งเสริมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ภายในส านักงาน ให้มีการลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อการ
ด าเนินงานตามเงื่อนไขการเป็นส านักงานสีเขียว  

๓.๔ ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูล เพ่ือจัดท าบัญชีการใช้ทรัพยากรในส านักงาน 
ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง การใช้น้ า การใช้กระดาษ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์กร 

๓.๕ ส่งเสริมการเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ หรือใช้จักรยานในการเดินทาง เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ตามโอกาสและความเหมาะสม เพ่ือช่วยลดการ
ใช้พลังงาน 

๓.๖ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวที่สนับสนุนภาคชุมชนที่ด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานตาม ๓ แนวทางส าคัญ และแนวทางการปฏิบัติ สามารถก าหนดตัวชี้วัด 
เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน อาทิ ปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันลดลง สัดส่วนขยะที่น าไปรีไซเคิลได้
และขยะอินทรีย์ลดลง ปริมาณขยะทั้งหมดที่น าไปฝังกลบลดลง บูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้ อมในหลักสูตรการศึกษา  
มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น สินค้าชุมชนมีการผลิตและจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น  มีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อปีสูงขึ้น จ านวนผู้ใช้รถสาธารณะต่อปีเพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนของน้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดเพิ่มขึ้น ฯลฯ 

ทั้งนี้ การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานดังกล่าว สามารถที่จะก าหนดแนวทางการประเมิน  
ผลลัพธ์ได้ดังนี้ การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกษตรกรและผู้บริโภคมีค่าสารเคมีในกระแสเลือดไม่เกิน  
ค่ามาตรฐาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง  การเหลื่อมล้ าทางสังคมหรือค่าสัมประสิทธิ์ 
การกระจายรายได้ลดลง (Gini Coefficient) รายละเอียดแสดงในรูปที่ ๓ – ๑ 
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รูปที่ ๓ - ๑  แสดงแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
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บทท่ี ๔ 
กำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำร 

๔.๑ กำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำร 

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  เป็นแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่ มีการท างานใกล้ชิดกับประชาชน และที่ส าคัญคือเป็นหน่วยงานที่จะสะท้อน
ถึงการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในนโยบายและแผนของหน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
รวมถึงผลส าเร็จในการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการ จัดท า
แผนงานและโครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ชุมชน  
ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้และวาง
แผนการจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้มีการจัดท าโครงการในลักษณะบูรณาการและ  
มีกิจกรรม/ระยะเวลา ที่จะด าเนินการชัดเจน อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ 

ความหมายของแผนงานและโครงการ   

แผนงาน (Program) หมายถึง กลุ่มของโครงการหลายๆ โครงการที่จะด าเนินการอย่างสอดคล้องกัน 
ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด  

โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานย่อย ประกอบด้วย กิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ที่จะด าเนินการ  
โดยต้องใช้ทรัพยากร และเวลาในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีความเชื่อมโยง
กับนโยบาย ทั้งนี้ โครงการมีความส าคัญในการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ  
ให้แผนงานมีความชัดเจน 

การจัดท าแผนงานและโครงการด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน สามารถพิจารณาน าแนวทางการ
ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่ งยืนที่ก าหนดไว้   
๓ แนวทางข้างต้น มาประกอบการพิจารณาและจัดท าเป็นกรอบในการจัดท าแผนงานและโครงการ โดยควรเริ่ม
จากการจัดกลุ่มหรือประเภทของกิจกรรมที่จะด าเนินการที่มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภทเดียวกันเข้าด้วยกันก่อน
และควรมีการรวมให้ได้อย่างน้อยสองหรือสามกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งควรจัดให้ได้จ านวนกลุ่มประมาณสอง
กลุ่มขึ้นไป ภายหลังการน ากิจกรรมที่ได้จัดกลุ่มหรือประเภทเดียวกันแล้ว จึงก าหนดชื่อ  “โครงการ” ให้กลุ่ม
กิจกรรมเหล่านั้น หากรวมกลุ่มกิจกรรมได้โครงการขึ้นมาประมาณสองถึงสามโครงการโดยที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้ว 
จึงก าหนดชื่อเป็น “แผนงาน” ขึ้นมา ดังแสดงในรูปภาพที่  ๔ - ๑ 



๒๖ 
 

 

แผนงำน .................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  ๔ - ๑  แสดงตัวอย่างการจัดท าแผนงานและโครงการ 

การจัดท าแผนงานและโครงการตามขั้นตอนนี้ จะท าให้ได้กรอบของแผนงาน และมีองค์ประกอบของ
โครงการพร้อมกิจกรรมที่จะด าเนินการ จากนั้น จึงน ากรอบของแผนงาน และองค์ประกอบของโครงการพร้อม
กิจกรรมไปใช้ประกอบในการจัดท ารายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่อไป 

การจัดท าแผนงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ควรมีองค์ประกอบดังนี้   

๑) ชื่อแผนงาน หมายถึง ชื่อของแผนที่จะด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒) พ้ืนที่ด าเนินการ หมายถึง พ้ืนที่ที่จะได้รับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

๓) กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในพ้ืนที่
ด าเนินการที่จะร่วมด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

๔) รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ โดยสรุป ประกอบด้วย 

๔.๑) เป้าหมายรวม หมายถึง ระดับของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง หรือที่ก าหนดของโครงการ 

โครงกำร ๑ .....................  โครงกำร ๒ ..................... โครงกำร ๓ ..................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

เป้ำหมำยท่ีส ำคัญ 

กิจกรรม ๒.๑ 

กิจกรรม ๒.๒ 

กิจกรรม ๒.๓ 

กิจกรรม ๓.๑ 

กิจกรรม ๓.๒ 

......................................... 

กิจกรรม ๓.๓ 

.......................................... 

กิจกรรม ๑.๑ 

......................................... 

......................................... 

กิจกรรม ๑.๓ 

กิจกรรม ๑.๒ 



๒๗ 
 

๔.๒) วัตถุประสงค์ หมายถึง ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลที่ปรากฏขึ้นภายหลังจาก 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม และสามารถวัดได้ 

๔.๓) ผลผลิต หมายถึง ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๔.๔) ตัวชี้วัดผลส าเร็จ คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานที่ต้องการ ถึงการบรรลุผล

ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สามารถก าหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพได้ 
๔.๕) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ การระบุชนิดของวิธีการ ข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน

การตรวจสอบ เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
๔.๖) เงื่อนไขที่ส าคัญ หมายถึง การระบุลักษณะหรือปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จใน

การด าเนินงาน หรืออาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
๔.๗) โครงการ/กิจกรรม ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่มีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย  
๔.๘) งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ ควรระบุงบประมาณที่ต้องการจะใช้ด าเนิน

โครงการ และระบุถึงแหล่งงบประมาณที่จะขอรับ  เช่น งบประมาณแผ่นดิน กองทุนสิ่งแวดล้อม งบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด งบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น การสนับสนุนจากภาคเอกชน และงบประมาณจากองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น 

๔.๙) ลักษณะโครงการ เป็นการระบุประเภทของโครงการที่จะด าเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่
จะด าเนินการใหม่ หรือโครงการที่จะด าเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ผ่านมา 

ดังแสดงในตารางที่ ๔ – ๑ 

 
  



๒๘ 
 
ตารางที่ ๔ - ๑  สาระส าคัญของแผนงานทีจ่ะด าเนินการ 

แผนงาน    

พื้นที่ด าเนินการ   

กลุ่มเป้าหมาย   

สรุปสาระส าคัญ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 
เงื่อนไข 
ที่ส าคัญ 

เป้าหมายรวม    

วัตถุประสงค ์  

ผลผลติ  

โครงการ ปีงบประมาณ 
รวมงบ 

(ล้านบาท) 
แหล่งงบประมาณ 

ลักษณะ
โครงการ 

 

๒๕
๖๒

 

๒๕
๖๓

 

๒๕
๖๔

 

 

งบ
แผ

่นด
ิน 

กอ
งท

ุน 
สว

ล. 

งบ
จัง

หว
ัด 

งบ
 อ

ปท
. 

งบ
 อ

ื่นๆ
 ต่อ 

เนื่อง 
ใหม่ 

๑. โครงการ........................            

๒. โครงการ........................            

๓. โครงการ........................            

๔. โครงการ........................            

๕. โครงการ........................            

รวม         

 

 

  



๒๙ 
 
๔.๒ กำรจัดท ำสำระส ำคัญของโครงกำร   

เป็นการจัดท ารายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่จะด าเนินการ และ

น ามาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณากิจกรรมที่ส าคัญ และสอดคล้องกับความจ าเป็นของพ้ืนที่

มากที่สุด มีองค์ประกอบดังนี้ 

ตารางที่ ๔ - ๒ องค์ประกอบของโครงการ 

องค์ประกอบการจัดท าโครงการ ค าอธิบาย 
๑. ชื่อแผนงาน ระบุชุดโครงการส าคัญที่จะด าเนินการและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 
๒. ชื่อโครงการ ระบุประเด็นส าคัญท่ีจะด าเนินการที่มีความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ  ระบุชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหลักท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย  
๔. หน่วยงานสนับสนุน ระบุชื่อหน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการ 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ระบุชื่อหน่วยงานที่จะท าหน้าที่ในการประเมิน หรือประเด็นที่ควร

ประเมิน เพ่ือทราบความก้าวหน้าหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๖. ความเป็นมาของโครงการ อธิบายถึงที่มาของปัญหา และสาเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า

โครงการ โดยมีข้อมูลส าคัญของปัญหามาสนับสนุน ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการ
แก้ไขหรืออุปสรรคในระยะที่ผ่านมา 

๗. ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น  ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  
๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
หรือแผนที่โครงการมีความสอดคล้อง 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ สิ่งที่ต้องการจะได้รับหรือผลงานที่ได้จากการด าเนินโครงการ โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการต้องสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีดีจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม  
- สามารถวัดและประเมินผลงานได้ 
- สามารถท าให้บรรลุได้ 
- อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 
- ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการที่แน่นอน 



๓๐ 
 

องค์ประกอบการจัดท าโครงการ ค าอธิบาย 
๙. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ระบุแนวทางการวัดผลการด าเนินงาน หรือความส าเร็จในการ

ด าเนินงานที่สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๑๐. วิธีการด าเนินการ การระบุรายละเอียดล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมย่อยต่างๆ ของ

โครงการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
๑๑. แผนการด าเนินงาน ระบุลักษณะกิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมที่ตั้งไว้ โดยมีจุด

บอกเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุด หรือแบ่งเป็นระยะการด าเนินโครงการ
ในแต่ละช่วงปี   

๑๒. แผนงบประมาณ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม อาจจะจ าแนก
ออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ค่าด าเนินโครงการ ค่าบริหารจัดการโครงการ 
และค่าติดตามและประเมินผล เป็นต้น รวมถึงระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณด้วย 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุสิ่งที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินโครงการ โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๘) “ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ” 

เวปไซต์ http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom๑๔/๐๑-๐๒-๐๑.html 

 

๔.๓ กรณีตัวอย่ำงกำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำร 

การจัดท าแผนงานและโครงการ รวมถึงการด าเนินกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีความ
ร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
ส าหรับรายละเอียดต่อไปเป็นการเสนอตัวอย่างของการจัดท าแผนงานและโครงการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อ 
การจัดเตรียมแผนงานและโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังมี
รายละเอียด ๓ ตัวอย่างแผนงาน ได้แก่ 

๑. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. แผนงานการส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓. แผนงานการสร้างสังคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/01-02-01.html


๓๑ 
 

 

๔.๓.๑ แผนงานเสริมสร้างศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔ - ๒  แสดงแผนงานเสริมสร้างศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  

โครงกำร ๑ ส่งเสริมกำรคัดแยก 

ขยะมลูฝอย  
โครงกำร ๒ ส่งเสริมกำรลด

ปริมำณขยะมูลฝอย 

โครงกำร ๓ ใช้ประโยชน์จำก 

ขยะมลูฝอย 

อบรมให้ความรู้ประชาชน/
นักเรียนคัดแยกขยะมูลฝอย 

ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย 
เพื่อกระตุ้นการแยกขยะมูลฝอย 

คณะเจ้าหน้าที่ส ารวจการคัด
แยกขยะมลูฝอยของชุมชน 
ก่อนท่ีจะรวบรวมใส่รถเก็บขน 

จัดกิจกรรมข้าวหมดจานน้ าหมด
แก้วในโรงเรียนและชุมชน 

จัดกิจกรรมผา้ป่าขยะในชุมชน 
และธนาคารขยะในโรงเรียน 

รณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและ
พลาสติก ให้ใช้วัสดุทีเ่ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย 

ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพการน า
วัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลคา่ 

จัดท าปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมัก
ชีวภาพ เพื่อจ าหน่าย/แจกให้
เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรยี ์

การรวบรวมเศษอาหารไปใช้ใน
การเลีย้งสัตว์ เช่น การเลี้ยงหมู/
หมูป่า เลีย้งไก่ และเลีย้งปลา 

ลดปริมำณขยะต้นทำง และปริมำณขยะต่อคนต่อวันลดลง 

กิจกรรม ๑.๑ 

กิจกรรม ๑.๒ 

กิจกรรม ๑.๓ 

กิจกรรม ๒.๑ 

กิจกรรม ๒.๒ 

กิจกรรม ๒.๓ 

กิจกรรม ๓.๑ 

กิจกรรม ๓.๒ 

กิจกรรม ๓.๓ 

-ตัวอย่าง- 



๓๒ 
 
 

สรุปสาระส าคัญของแผนงานเสริมสร้างศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนงำน    เสริมสร้างศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พื้นที่ด ำเนินกำร   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             จงัหวัด........................../กลุ่มจงัหวัด............     
กลุ่มเป้ำหมำย  ประชาชน นักเรียน ภาคเอกชน  และองค์กรต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

สรุปสำระส ำคัญ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ เง่ือนไขที่ส ำคัญ 

เป้ำหมำยรวม 
การใช้ประโยชน์จากวัสดุและทรัพยากร
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเกดิของเสีย
น้อยลง 

 
๑. ปริมาณการเกดิขยะมูล

ฝอยต่อคนต่อวันลดลง 
๒. สัดส่วนปริมาณขยะ 

รีไซเคิลลดลง 
๓. ปริมาณขยะมลูฝอยท่ี

น าไปก าจัดขั้นตอน
สุดท้ายลดลง 

 
- การจดบันทึกสถติิปรมิาณ

ขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นต่อวัน 
- การส ารวจและบันทึก

องค์ประกอบขยะมลูฝอย 
- การจดบันทึกรายได้จากการ

คัดแยกขยะมูลฝอย 

 
- ความร่วมมือและ

การยอมรับของ
ประชาชน นักเรียน 
และภาคส่วนตา่งๆ 
ในสังคม 

 
 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน/นักเรยีน 

ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีให้มีการคัดแยก
และลดปรมิาณขยะมลูฝอย 

- เพื่อด าเนินกิจกรรมคดัแยกและลด
ปริมาณขยะมลูฝอยแบบมสี่วนร่วม 

 
 

 
 

ผลผลิต 
๑. ครัวเรือน โรงเรียน และชุมชนมีการ

คัดแยกขยะมูลฝอย 
๒. ครัวเรือนและชุมชนสามารถสร้าง

มูลค่าเพิม่จากวัสดุเหลือใช้ 
๓. ขยะอินทรีย์ได้น าไปจัดการอย่าง

เหมาะสม 
 
 

  

 

 

-ตัวอย่าง- 



๓๓ 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 

รวมงบ 
(ล้ำนบำท) 

รวมงบ (ล้ำนบำท) 
ลักษณะ
โครงกำร 

๒๕
๖๒

 

๒๕
๖๓

 

๒๕
๖๔

 

งบ
แผ่

นด
ิน 

งบ
จัง

หว
ัด 

งบ
 อ

ปท
. 

งบ
อื่น

ๆ ต่อ 
เนื่อง 

ใหม่ 

๑. ส่งเสริมการคัดแยกขยะมลูฝอย           

๒. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย           

๓. ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย           

 

  

-ตัวอย่าง- 



๓๔ 
 
 

การจัดท ารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ 

(๑) โครงกำรส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะจำกต้นทำง 
๑. ช่ือแผนงาน เสรมิสร้างศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมลูฝอย 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ทสจ... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของ................มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกับการหาพื้นท่ีส าหรับเป็นท่ีตั้งของระบบก าจัดขยะไม่เพียงพอและมีปัญหาถูก
ต่อต้านจากชุมชน รวมถึงการเข้าไปใช้พื้นที่ป่า หรือพื้นที่สาธารณะ ก็มักก่อให้เกิดปัญหาการ
ท าลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวทางการ
จัดการเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน   ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และประชาชน จัดท าโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การเตรียมความพร้อมให้กับภาคประชาชน นักเรียน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในชุมชน
เพื่อให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และสามารถน าไปสู่การจัดการขยะรูปแบบใหม่ได้ต่อไป 

๗. ความสอดคล้องกับโยบายอื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการคดัแยกขยะที่ต้นทาง  

๒. ปริมาณขยะที่จะน าไปสู่สถานท่ีก าจัดขยะขั้นสดุท้ายลด 
๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. ปริมาณการเกดิขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันลดลง 

๒. สัดส่วนปริมาณขยะรีไซเคลิลดลง 
๓. ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีน าไปก าจดัขัน้ตอนสุดท้ายลดลง 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  

-ตัวอย่าง- 



๓๕ 
 

๒. ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย เพื่อกระตุ้นการแยกขยะมูลฝอย และลดการส่งเสริม
การใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรไีซเคลิและบรรจุภณัฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือ
บรรจภุัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันกับชุมชนมีการส ารวจ     
สุ่มตรวจการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท าการเก็บขน หากครัวเรือนหรือหน่วยงาน     
ที่ยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย จะให้ค าอธิบายแนะน าในการจัดการ เช่น การคัด
แยกขยะอินทรีย์เพื่อท าปุ๋ย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อร่วมกันจัดการ
ขยะให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. อบรมให้ความรู้ประชาชน/นักเรียนคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

   

๒. ประชาสมัพันธ์เสียงตามสายเพื่อกระตุ้นการแยก
ขยะมูลฝอย 

   

๓. มอบคณะเจ้าหน้าท่ีส ารวจการคัดแยกขยะ       
มูลฝอยของชุมชน ก่อนรวบรวมใสร่ถเก็บขน 

   

 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
๑. อบรมให้ความรู้ประชาชน/

นักเรียนคัดแยกขยะมูลฝอย 
 แผ่นดิน/จังหวัด/ 

อปท./เอกชน/..... 
๒. ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย 

เพื่อกระตุ้นการแยกขยะ          
มูลฝอย 

 
แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๓. มอบคณะเจ้าหน้าที่ส ารวจการ
คัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน
ก่อนรวบรวมใส่รถเก็บขน 

 
แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะ องค์กรปกครองส่วน

         ท้องถิ่น สามารถลดภาระการจัดการปัญหาขยะที่ปลายทาง  
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

 

 

 

 

-ตัวอย่าง- 



๓๖ 
 
 

(๒) โครงกำรส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะมูลฝอย 

๑. ช่ือแผนงาน เสรมิสร้างศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของ................มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกับการหาพื้นที่ส าหรับเป็นที่ตั้งของระบบก าจัดขยะไม่เพียงพอและมีปัญหาถูก
ต่อต้านจากชุมชน รวมถึงการเข้าไปใช้พื้นที่ป่า หรือพื้นที่สาธารณะ ก็มักก่อให้เกิดปัญหา
การท าลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวทาง 
การจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่สังคม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน   ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และประชาชน จัดท าโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการเตรียมความพร้อมให้กับภาคประชาชน นักเรียน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชนเพื่อให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และสามารถน าไปสู่การจัดการขยะรูปแบบใหม่ได้
ต่อไป 

๗. ความสอดคล้องกับ 
 นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดปรมิาณขยะมลูฝอยจากชุมชน ใน ๓ ประเภทหลัก ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ย่อย
สลายยาก ขยะมลูฝอยอินทรีย์ และขยะมลูฝอยท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได้ 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ปริมาณการเกดิขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันลดลง  
สัดส่วนปริมาณขยะรีไซเคลิลดลง 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. จัดกิจกรรมรณรงค์พฤติกรรมการกินเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์โดยการส่งเสริมให้
กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ าหมดแก้วในโรงเรียนและขยายผลไปยังชุมชน 

๒. จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะในชุมชน โดยการน าขยะที่สามารถมารีไซเคิลได้มาบริจาค
เป็นผ้าป่า เพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลไปจ าหน่ายเป็นรายได้ และส่ง เสริมให้มี
ธนาคารขยะในโรงเรียน และให้นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ พร้อม

-ตัวอย่าง- 

-ตัวอย่าง- 

-ตัวอย่าง- 



๓๗ 
 

น าขยะที่เกิดขึ้นท่ีบ้านและโรงเรียนมาฝากในธนาคารขยะ เพื่อจะได้แปลงขยะให้
เป็นเงิน พร้อมมีการจัดท าบัญชีโดยตัวแทนนักเรียน และก ากับโดยคุณครู 

๓. รณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติก โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านค้า และร้าน
สะดวกซื้อ โดยให้น าถุงผ้ามาใส่หรือใช้ปิ่นโต รวมถึงให้ใช้วัสดุที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีย่อยสลายง่ายมาใช้แทนกล่องโฟม เช่น กล่องกระดาษชานอ้อย 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จัดกิจกรรมข้าวหมดจานน้ าหมดแก้วใน
โรงเรียนและชุมชน 

   

๒. จัดกิจกรรมผ้ าป่ าขยะในชุมชน และ
ธนาคารขยะในโรงเรียน 

   

๓. รณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติก ให้ใช้
วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย 

   

 
๑๒. แผนงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. จัดกิจกรรมข้าวหมดจานน้ าหมดแก้ว
ในโรงเรียนและชุมชน 

 จังหวัด/อปท. 

๒. จัดกิจกรรมผา้ป่าขยะในชุมชน และ
ธนาคารขยะในโรงเรียน 

 จังหวัด/ เอกชน/..... 

๓. รณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติก 
ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ย่อยสลายง่าย 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./..... 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการปริมาณขยะที่ 

         เกิดขึ้นในชุมชนลดน้อยลง สามารถน างบประมาณไปใช้
         ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนต่อไปได้มากข้ึน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

  

-ตัวอย่าง- 



๓๘ 
 
 

(๓) โครงกำรใชป้ระโยชน์จำกขยะมูลฝอย 

๑. ช่ือแผนงาน เสรมิสร้างศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ช่ือโครงการ ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของ................มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกับการหาพื้นที่ส าหรับเป็นที่ตั้งของระบบก าจัดขยะไม่เพียงพอและมีปัญหาถูก
ต่อต้านจากชุมชน รวมถึงการเข้าไปใช้พื้นที่ป่า หรือพื้นที่สาธารณะ ก็มักก่อให้เกิดปัญหา
การท าลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวทาง 
การจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่สังคม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน   ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และประชาชน จัดท าโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะและน าขยะหรือวัสดุที่จัดหาได้มาใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้เกิดมูลค่า และจ าหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น โดยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ให้การสนับสนุนและการเตรียมความพร้อมให้กับภาคประชาชน 
นักเรียน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในชุมชนที่สนใจ สามารถน าวิธีการพัฒนาการน า
วัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าและรายได้ รวมถึงพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นต่อไป 

๗. ความสอดคล้องกับ 
นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน และผู้ที่สนใจในชุมชนหาแนวทางในการพัฒนาการ      
น าวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์และรายได้  

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อคนต่อวันลดลง 
ครัวเรือนมีรายได้เสริมมากขึ้นจากการน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม 

๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพการน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่า โดยการร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือพัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัดในการ
ร่วมพัฒนาสินค้าที่เป็นการน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าเหล่านี้ 

-ตัวอย่าง- 



๓๙ 
 

๒. สนับสนุนการรวบรวมขยะอินทรีย์ ขยะจากเศษอาหาร เพื่อน ามาจัดท าปุ๋ยอินทรีย ์
และน้ าหมักชีวภาพ การน าปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่ายราคาถูกหรือแจกให้เกษตรกร เพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และการท าน้ าหมักชีวภาพ
เพื่อใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ห้องน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้องน้ าสาธารณะ ตลาดสด หรือแจกจ่ายประชาชนในโอกาสต่างๆ   

๓. สนับสนุนการรวบรวมเศษอาหารจากร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด เพื่อน าไปใช้ในการ
เลี้ยงสตัว์ที่กินอาหารทุกประเภทและไม่เลือก เช่น การน าเศษอาหารไปเลี้ยงหม/ู
หมูป่า เลีย้งไก่ และเลี้ยงปลา ซึ่งมูลสตัว์ที่เกิดขึ้น สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นปูย่
ราคาถูกให้แก่เกษตรกร หรือน าไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อให้พลังงาน รวมถึง
รายได้ที่เกิดขึ้นน าไปรวบรวมใช้เปน็กองทุนในการท ากิจกรรมของชุมชน 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพการน าวสัดุเหลือใช้มา
สร้างมลูค่า 

   

๒. จัดท าปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมักชีวภาพ เพื่อจ าหน่าย/
แจกให้เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ 

   

๓. การรวบรวมเศษอาหารไปใช้ในการเลีย้งสัตว์ เช่น 
การเลีย้งหมู/หมูป่า เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา 

   

 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

๑. ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพการน าวสัดุ
เหลือใช้มาสร้างมูลค่า 

 
อปท. 

๒. จัดท าปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมักชีวภาพ 
เพื่อจ าหน่าย/แจกให้เกษตรกรที่ท า
เกษตรอินทรีย์ 

 
อปท. 

๓. การรวบรวมเศษอาหารไปใช้ในการ
เลี้ยงสตัว์ เช่น การเลี้ยงหม/ูหมูป่า  
เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา 

 
อปท. 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการปริมาณขยะที่ 

                    เกิดขึ้นในชุมชนลดน้อยลง สามารถน างบประมาณไปใช้
         ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนต่อไปได้มากข้ึน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

 

-ตัวอย่าง- 



๔๐ 
 

 

๔.๓.๒ แผนงานการส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ ๔ - ๓  แสดงแผนงานการส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

-ตัวอย่าง- 

-ตัวอย่าง- 

โครงกำรที่ ๑ กำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ให้เกษตรกรและกำรท ำ

เกษตรอินทรีย ์

โครงกำรที่ ๒ กำรส่งเสริม

กำรตลำดเกษตรอินทรีย์ 

โครงกำรที่ ๓ กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์

การอบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกร
ในหลักสูตรต่างๆ  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น  
การปรับปรุงบ ารุงดิน การท า 
ปุ๋ยหมัก การจดัการศตัรูพืชโดย
ชีววิธี 

การศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ
เกษตรอินทรีย ์

การพัฒนารูปแบบการตลาด
เกษตรอินทรีย ์เช่น ตลาดนดั   
สเีขียว 

การส ารวจกลุม่ผู้บริโภคและร่วม
วางแผนการผลิตและการตลาด 

การจัดกิจกรรมวันผู้ผลิตพบ
ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์  

การพัฒนาอาชีพทางเลือกและ
การแปรรปูผลิตภณัฑ์อินทรยี ์

การสนับสนุนกิจกรรมแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ระดับกลุม่ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดการผลผลิตให้มาตรฐาน    
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
ให้เกษตรกรในการบริโภคเองใน
ท้องถิ่น และจ าหน่ายให้ผู้บริโภค 

พื้นที่การท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
 

การสนับสนุนการท าเกษตร
ยั่งยืนแบบครบวงจร เช่นปัจจัย
การผลิต การใช้พลังงานทดแทน 

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ให้เกิดเป็นฐานเศรษฐกิจ รายได้ 
และการรวมกลุ่มด้านอาชีพใน
รูปแบบวิสาหกจิ หรือสหกรณ์
ตามความพร้อมของชุมชน 

การสร้างความตระหนักกับกลุ่ม
ผู้บริโภค 

การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้
และแจ้งข่าวสารที่ส าคัญในพ้ืนท่ี
ให้กับประชาชน 

รณรงค์เผยแพร่กิจกรรมและ
ผลักดันสูส่าธารณชน โดยการ
ผลิตสื่อ 

ศึกษาดูงานการพัฒนารูปแบบ
การตลาดที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

กิจกรรม ๑.๑ 

กิจกรรม ๑.๒ 

กิจกรรม ๑.๓ 

กิจกรรม ๑.๔ 

กิจกรรม ๑.๕ 

กิจกรรม ๑.๖ 

กิจกรรม ๒.๑ 

กิจกรรม ๒.๒ 

กิจกรรม ๒.๓ 

กิจกรรม ๒.๔ 

กิจกรรม ๒.๕ 

กิจกรรม ๓.๑ 

กิจกรรม ๓.๒ 

กิจกรรม ๓.๓ 

กิจกรรม ๓.๔ 



๔๑ 
 
 

สรุปสาระส าคัญของแผนงานการส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน   การส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
พื้นที่ด ำเนินกำร   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             จงัหวัด........................../กลุ่มจงัหวัด............     
กลุ่มเป้ำหมำย  เกษตรกรและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

สรุปสำระส ำคัญ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ เง่ือนไขที่ส ำคัญ 

เป้ำหมำยรวม 
เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
๑.  จ านวนเกษตรกรใน

ท้องถิ่นที่มีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็น
การท าการเกษตรอินทรีย์  

๒. พื้นที่การท า
การเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้น 

๓. จ านวนตลาดสเีขียว
จ าหน่ายสินค้าปลอด
สารพิษในชุมชน
เพิ่มขึ้น 

๔. มีการจัดตั้งกลุ่ม    
แปรรูปผลิตภณัฑ์
อินทรีย์ 

 
- การจดบันทึกสถติิจ านวน

เกษตรกรทีม่ีการปรับเปลี่ยน
การผลติเปน็การท าการเกษตร
อินทรีย์  

- การจดบันทึกพื้นที่การท า
การเกษตรอินทรีย ์

-  การจดบันทึกการจดัตั้งกลุม่
แปรรูปผลิตภณัฑ์อินทรีย ์

 

 
- ความร่วมมือและ

การยอมรับของ
เกษตรกร และ
ชุมชน 

 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้มี    
การท าเกษตรยั่งยืนและเป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

ผลผลิต 
๑. เกษตรกรมคีวามรู้ ความตระหนัก และ   

มีการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นการท า
การเกษตรอินทรีย์  

๒. มีตลาดสีเขียวจ าหน่ายสินค้า 
    ปลอดสารพิษในชุมชน 
๓. เกษตรกรมี อ า ชีพทาง เลื อกและ    
    มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

  

-ตัวอย่าง- 



๔๒ 
 

 
 

    

โครงกำร/กิจกรรม 
 

ปีงบประมำณ 

รวมงบ 
(ล้ำนบำท) 

รวมงบ (ล้ำนบำท) 
 

ลักษณะ
โครงกำร 

๒๕
๖๒

 

๒๕
๖๓

 

๒๕
๖๔

 

งบ
แผ่

นด
ิน 

งบ
จัง

หว
ัด 

งบ
 อ

ปท
. 

งบ
อื่น

ๆ ต่อ 
เนื่อง 

ใหม ่

๑. การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร
และการท าเกษตรอินทรยี ์

          

๒. การส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย ์           

๓. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย ์

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตัวอย่าง- 



๔๓ 
 
 

แผนงำนกำรส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๑) โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้เกษตรกรและกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
๑. ช่ือแผนงาน แผนงานการส่งเสรมิระบบเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. ช่ือโครงการ พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์ 
๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ๑. .....................  ๒. ...................  ๓. ...................  ๔. ..................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .....................  ๒. .................... ๓. ...................  ๔. ......................  
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .....................  ๒. .................... ๓. ..................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ     ระบบการเกษตรในปัจจุบัน มีการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทางการเกษตร

อย่างเข้มข้นในทุกข้ันตอนการผลิต ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท าให้ดินเสื่อมสภาพ อากาศ
เป็นพิษ แมลงศัตรูธรรมชาติ  สูญหาย รวมทั้งมีการปนเปื้อนสารเคมี และมีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภค ดังนั้น  การสร้าง
ความรู้ ความตระหนักในผลกระทบของสารเคมีเกษตรเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาท า
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตในการท าเกษตรอินทรีย์ จะท าให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้มุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
    หน่วยงานรับผิดชอบจึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน และประชาชน จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   

๗. ความสอดคล้องกับ 
    นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ
แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนกัให้เกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย ์
๒. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. จ านวนเกษตรกรในท้องถิ่นทีม่ีการปรับเปลี่ยนการผลติเป็นการท าการเกษตรอินทรยี์  
๒. พื้นที่การท าการเกษตรอินทรยีเ์พิ่มขึ้น 

๑๐. วิธีการด าเนินการ ๑. จัดอบรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในผลกระทบของ
 การใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ทางการเกษตร 
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุย๋หมกั การจัดการศัตรูพืช    
    โดยชีววิธี 
๓. การศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง เพื่อเป็นการ เสรมิสร้าง   
    ความเชื่อมั่น เช่ือใจในการปรับเปลี่ยนมาท าการผลติที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 
๔. การสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนแบบครบวงจร เช่น ปัจจัยการผลิต การใช้พลังงาน 
    ทดแทนท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรม โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพ้ืนท่ี  

-ตัวอย่าง- 



๔๔ 
 

๕. การสร้างความตระหนักกับกลุม่ผู้บรโิภค เช่น การตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด
 ของผู้บริโภคและตรวจหาสารพิษตกค้างในผลผลติ                   
๖. การประชาสมัพันธ์เพื่อให้ความรู้และแจ้งข่าวสารที่ส าคญัในพ้ืนท่ีให้กับประชาชน 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จัดอบรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่     
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน  
    การท าปุ๋ยหมัก การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี 

   

๓. การศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ์    
๔. การสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนแบบครบวงจร    
๕. การสร้างความตระหนักกับกลุม่ผู้บรโิภค    
๖. การประชาสมัพันธ์เพื่อให้ความรู้และ แจ้ง    
    ข่าวสารที่ส าคัญในพื้นที่ให้กับประชาชน 

   

 

๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

๑. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แผ่นดิน/จังหวัด/อปท./
เอกชน/……. 

๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น  
    การปรับปรุงบ ารุงดิน การท า 
    ปุ๋ยหมัก การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี 

 แผ่นดิน/จังหวัด/อปท./
เอกชน/……. 

๓. ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ    
    เกษตรอินทรีย ์

 แผ่นดิน/จังหวัด/อปท./
เอกชน/……. 

๔. สนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืน 
    แบบครบวงจร 

 แผ่นดิน/จังหวัด/อปท./
เอกชน/……. 

๕. สรา้งความตระหนักกับกลุ่มผู้บริโภค  แผ่นดิน/จังหวัด/อปท./
เอกชน/……. 

๖. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และ 
    แจ้งข่าวสารที่ส าคัญในพื้นที่ใหก้ับ    
    ประชาชน 

 แผ่นดิน/จังหวัด/อปท./
เอกชน/……. 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงในการเจบ็ป่วยจากการใช้สารเคมี  
ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยอ้อม: ประชาชนได้บริโภคผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม และ
 อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีด ี

 

 

-ตัวอย่าง- 



๔๕ 
 
 

(๒) โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดเกษตรอินทรีย์ 

๑. ช่ือแผนงาน แผนงานการส่งเสรมิระบบเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ๑. .....................  ๒. ...................  ๓. ...................  ๔. ..................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .....................  ๒. .................... ๓. ...................  ๔. ......................  
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .....................  ๒. .................... ๓. ..................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ     ระบบการเกษตรในปัจจุบัน มีการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทาง

การเกษตรอย่างเข้มข้นในทุกขั้นตอนการผลิต ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท าให้ดิน
เสื่อมสภาพ อากาศเป็นพิษ แมลงศัตรูธรรมชาติสูญหาย รวมทั้งมีการปนเปื้อนสารเคมี 
และมีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อตัวเกษตรกรเอง และ
ผู้บริโภค ดังนั้นนอกจากการสร้างความรู้ ความตระหนักในผลกระทบของสารเคมี
เกษตรเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการสนับสนุนด้านปัจจัย
การผลิตในการท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้มุ่งสู่สังคมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว การสนับสนุนให้เกษตรกรมีความอย่างเข้มแข็ง จะท าให้
สามารถจัดการด้านการตลาดได้ โดยลดการพึ่งกลไกการตลาดภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
พ่อค้าคนกลางหรือบริษัทที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนท้ังเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ยเคมี และสารเคมี  
    หน่วยงานรับผิดชอบจึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน และประชาชน จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

๗. ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ และแผนขับเคลื่อนการผลติและการบรโิภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ 
๒. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. จ านวนเกษตรกรในท้องถิ่นที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นการท าการเกษตร  
   อินทรีย์  
๒. มีตลาดสีเขียวจ าหน่ายสินค้าปลอดสารพิษในชุมชน 

๑๐. วิธีการด าเนินการ ๑. ศึกษาดูงานการพัฒนารูปแบบการตลาดที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
๒. พัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ เช่น ตลาดนดัสเีขียว 
๓. ส ารวจกลุม่ผู้บริโภคและร่วมวางแผนการผลิตและการตลาด 
๔. จัดกิจกรรมวันผู้ผลิตพบผู้บรโิภคเกษตรอินทรีย์  
๕. รณรงค์เผยแพร่กิจกรรมและผลักดันสูส่าธารณชน โดยการผลติสือ่ 
 

-ตัวอย่าง- 



๔๖ 
 
๑๑. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. ศึกษาดูงานการพัฒนารูปแบบการตลาด 
    ทีเ่หมาะสมกับท้องถิ่น 

   

๒. พัฒนารูปแบบการตลาดเกษตรอินทรีย์   
    เช่น ตลาดนัดสเีขียว 

   

๓. ส ารวจกลุม่ผู้บริโภคและร่วมวางแผน 
   การผลิตและการตลาด 

   

๔. จัดกิจกรรมวันผู้ผลิตพบผู้บรโิภคเกษตร 
    อินทรีย์  

   

๕. รณรงค์เผยแพร่กิจกรรมและผลักดันสู ่
    สาธารณชน โดยการผลิตสื่อ 

   

 

๑๒. แผนงบประมาณ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/……. 

๒. พัฒนารูปแบบการตลาดเกษตร   
    อินทรีย์ เช่น ตลาดนัดสเีขียว 

 แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/……. 

๓. ส ารวจกลุม่ผู้บริโภคและร่วม 
    วางแผนการผลิตและการตลาด 

 แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/……. 

๔. จัดกิจกรรมวันผู้ผลิตพบผู้บรโิภค 
    เกษตรอินทรีย ์

 แผ่นดิน/จังหวัด/

อปท./เอกชน/……. 

๕. รณรงค์เผยแพร่กิจกรรมและผลักดัน 
    สู่สาธารณชน โดยการผลิตสื่อ 

 แผ่นดิน/จังหวัด/

อปท./เอกชน/……. 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: เกษตรกรสามารถลดการพึ่งกลไกการตลาดภายนอก เช่น 
 พ่อค้าคนกลางหรือบริษัทที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนท้ัง 
 เมลด็พันธ์ุ ปุ๋ยเคมี สารเคมี  
ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยอ้อม: ประชาชนได้บริโภคผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม และ
  อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีด ี

 
  

-ตัวอย่าง- 



๔๗ 
 
 

(๓) โครงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

๑. ช่ือแผนงาน แผนงานการส่งเสรมิระบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. ช่ือโครงการ สร้างมลูค่าเพิ่มใหผ้ลติภณัฑ์เกษตรอินทรีย ์
๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ๑. .....................  ๒. ...................  ๓. ...................  ๔. ..................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .....................  ๒. .................... ๓. ...................  ๔. ......................  
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .....................  ๒. .................... ๓. ..................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ     ระบบการเกษตรในปัจจุบัน มีการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทาง

การเกษตรอย่างเข้มข้นในทุกขั้นตอนการผลิต ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ มีการ
ปนเปื้อนสารเคมี และมีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อตัว
เกษตรกรเอง และผู้บริโภค ดังนั้น นอกจากการสร้างความรู้ ความตระหนักใน
ผลกระทบของสารเคมีเกษตรเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ การ
สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตในการท าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมด้านการตลาดแล้ว การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน จะสนับสนุนการผลิตในท้องถิน่ให้มุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
    หน่วยงานรับผิดชอบจึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน และประชาชน จัดท าโครงการการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   

๗. ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ และแผนขับเคลื่อนการผลติและการบรโิภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เสริมสร้างศักยภาพให้กับเกษตรกรในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลิตภัณฑ ์
๒. สรา้งฐานเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ๑. จ านวนเกษตรกรในท้องถิ่นที่มีพัฒนาอาชีพทางเลือกและการแปรรูปผลิตภัณฑ ์
    อินทรีย์ 
๒. มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น 

๑๐. วิธีการด าเนินการ ๑. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจดัการผลผลิตให้มาตรฐานเพื่อเพ่ิมมลูค่าให้กับผลติภณัฑ์  
   ให้แก่เกษตรกรในการบรโิภคเองในท้องถิ่น และจ าหน่ายให้ผู้บรโิภค 
๒. พัฒนาอาชีพทางเลือกและการแปรรูปผลิตภณัฑ์อินทรีย์ 
๓. สนับสนุนกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑร์ะดับกลุ่ม 
๔. อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหเ้กิดเป็นฐานเศรษฐกิจ รายได้ และการรวมกลุ่ม 
    ด้านอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจ หรือสหกรณต์ามความพร้อมของชุมชน 
 

-ตัวอย่าง- 



๔๘ 
 
๑๑. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจดัการผลผลิต  
    ให้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมลูค่าให้กับผลติภณัฑ ์

   

๒. พัฒนาอาชีพทางเลือกและการแปรรูป 
    ผลิตภณัฑ์อินทรีย ์

   

๓. สนับสนุนกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ ์
    ระดับกลุ่ม 

   

๔. อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และ             
    การรวมกลุ่มด้านอาชีพ 

   

 

๑๒. แผนงบประมาณ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

๑. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจดัการ 
    ผลผลติให้มาตรฐานเพื่อเพิม่มลูค่า 
    ให้กับผลิตภณัฑ ์

 แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/……. 

๒. การพัฒนาอาชีพทางเลือกและ 
    การแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย ์

 แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/……. 

๓. การสนับสนุนกิจกรรมแปรรูป 
    ผลิตภณัฑ์ระดับกลุ่ม 

 แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/……. 

๔. การอบรมการแปรรูปผลติภณัฑ์และ 
    การรวมกลุ่มด้านอาชีพ 

 แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/……. 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: เกษตรกรมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ทางการเกษตร   
                                สูงขึ้น 
ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยอ้อม: ประชาชนได้บริโภคผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  
                                และอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

  

-ตัวอย่าง- 



๔๙ 
 
 

๔.๓.๓ แผนงานการสร้างสังคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  ๔ - ๔ แสดงแผนงานการสร้างสังคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

  

โครงกำร ๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงกำร ๒ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงกำร ๓ สร้ำงควำมยั่งยืนในกำร

ใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดซื้อสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินโครงการส านักงาน 
สีเขียว 

รณรงค์ให้ใช้จักรยาน รถโดยสาร
สาธารณะ ลดการใช้พลังงาน 
และน้ า 

สนับสนุนเครือข่ายกิจกรรมทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบัน 
การศึกษา จัดท าศูนยเ์รียนรู้ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ลดกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำ น้ ำมันเชือ้เพลิง และพลังงำนไฟฟ้ำ 

กิจกรรม ๒.๑ 

กิจกรรม ๒.๒ 

กิจกรรม ๒.๓ 

กิจกรรม ๓.๑ 

กิจกรรม ๓.๒ 

ประชาสมัพันธ์ทางสื่อสังคม
ออนไลน์เรื่องกิจกรรมทีเ่ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสรา้งพันธมิตร 

กิจกรรม ๓.๓ 

ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ๑.๑ 

ประชาสมัพันธ์ให้มีจิตส านึกท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ๑.๓ 

กิจกรรม ๑.๒ 

-ตัวอย่าง- 



๕๐ 
 
 

สรุปสาระส าคัญของแผนงานการสร้างสังคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน    การสร้างสังคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
พื้นที่ด ำเนินกำร   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             จงัหวัด........................../กลุ่มจงัหวัด............     
กลุ่มเป้ำหมำย  ประชาชน นักเรียน ภาคเอกชน  และองค์กรต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

สรุปสำระส ำคัญ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ เง่ือนไขที่ส ำคัญ 

เป้ำหมำยรวม 
การใช้ประโยชน์จากวัสดุและทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเกิดของเสีย
น้อยลง 

 
๑. ค่าใช้น้ าของครัวเรือน

ต่อเดือนลดลง 
๒. ค่าใช้ไฟฟ้าของครัว 

เรือนต่อเดือนลดลง 
๓. ค่าใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

ของครัวเรือนต่อเดือน
ลดลง 

 
- การจดบันทึกสถติิการใช้น้ า

ของครัวเรือนทุกเดือน 
- การจดบันทึกค่าใช้ไฟฟ้าของ

ครัวเรือนทุกเดือน 
- การจดบันทึกค่าใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงของครัวเรือนทุก
สัปดาห ์

 
- ความร่วมมือและ

การยอมรับของ
ประชาชน นักเรียน 
และภาคส่วนตา่งๆ 
ในสังคม 

 
 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน/นักเรยีน 

ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีให้มีพฤติกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

ผลผลิต 
๑. ครัวเรือนและชุมชนสามารถมี

ความรู้ความเข้าใจในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

๒. ครัวเรือน โรงเรียน และชุมชนมีการ
ใช้น้ า ไฟฟ้า และน้ ามันเช้ือเพลิง
อย่างประหยัด 

 
 

  

 

 

 

-ตัวอย่าง- 



๕๑ 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 

รวมงบ 
(ล้ำนบำท) 

รวมงบ (ล้ำนบำท) 
ลักษณะ
โครงกำร 

๒๕
๖๒

 

๒๕
๖๓

 

๒๕
๖๔

 

งบ
แผ่

นด
ิน 

งบ
จัง

หว
ัด 

งบ
 อ

ปท
. 

งบ
อื่น

ๆ ต่อ 
เนื่อง 

ใหม่ 

๑. การสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

          

๒. ปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

          

๓. สร้างความยั่งยืนในการใช้ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

          

 

  

-ตัวอย่าง- 



๕๒ 
 

 

การจัดท ารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ 

(๑) โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑. ช่ือแผนงาน การสร้างสังคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. ช่ือโครงการ การสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ทสจ... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคในชีวิตประจ าวัน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ ามันเช้ือเพลิง และการใช้ทรัพยากร
น้ า เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมือง ส่งผลท าให้
เกิดความร่อยหรอของทรัพยากร และเกิดมลพิษจากการผลิตและการบริโภคที่มากจนเกิน
ความจ าเป็น ท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น แนวทางการจัดการ
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรดังกล่าว จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน   ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และประชาชน จัดท าโครงการการสร้างจิตส านึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมให้กับภาคประชาชน นักเรียน 
ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในชุมชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถน าปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๗. ความสอดคล้องกับโยบายอื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรยีน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปรับเปลีย่นพฤติกรรมทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒. ครัวเรือนและชุมชนสามารถมคีวามรู้ความเข้าใจในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  อัตราค่าใช้น้ าของครัวเรือนต่อเดือนลดลง 

 อัตราค่าใช้ไฟฟ้าของครัว เรือนต่อเดือนลดลง 

 อัตราค่าใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของครัวเรือนต่อเดือนลดลง 

-ตัวอย่าง- 



๕๓ 
 
๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. จัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

นักเรียน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้
ทรัพยากรน้ า ไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ทรัพยากรน้ า ไฟฟ้า และน้ ามัน
เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๓. จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มร่วมกันกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ทสจ. พลังงานจังหวัด ฯลฯ 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   

๒. ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย เพื่อกระตุ้นให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

๓. จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างจิตส านึกท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   

 

๑๒. แผนงบประมาณ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

๑. จัดอบรมให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๒. ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย เพื่อ
กระตุ้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

๓. จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./เอกชน/..... 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านกึและความตระหนัก   

 ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

 

 

 

 

-ตัวอย่าง- 



๕๔ 
 
 

(๒) โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑. ช่ือแผนงาน การสร้างสังคมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. ช่ือโครงการ ปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคในแต่ละวัน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ ามันเช้ือเพลิง และการใช้
ทรัพยากรน้ า เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ
เมือง ส่งผลท าให้เกิดความร่อยหรอของทรัพยากร และเกิดมลพิษจากการผลิตและ
การบริโภคที่มากจนเกินความจ าเป็น ท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น แนวทางการจัดการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรดังกล่าว จึงเป็นมาตรการ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน   ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และประชาชน จัดท าโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มี
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียม
ความพร้อมให้กับภาคประชาชน นักเรียน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในชุมชนเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ
น าปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิผล 

๗. ความสอดคล้องกับ 
นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชน ชุมชน องค์กร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมกีารด าเนินงานและ 
ใช้ชีวิตประจ าวันท่ีมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  อัตราค่าใช้น้ าของครัวเรือนต่อเดือนลดลง 

 อัตราค่าใช้ไฟฟ้าของครัว เรือนต่อเดือนลดลง 

 อัตราค่าใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของครัวเรือนต่อเดือนลดลง 
๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายใต้การก ากับ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจดัซื้อสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอน 

-ตัวอย่าง- 

-ตัวอย่าง- 

-ตัวอย่าง- 



๕๕ 
 

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ฉลากเกษตรอินทรีย์ ฉลากอุตสาหกรรมเขียว ตลอดจน
โรงแรมสีเขียว 

๒. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายใต้การก ากับ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการ
ส านักงานสีเขียวตามหลักเกณฑ์ทีก่รมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมก าหนด 

๓. รณรงค์ให้ประชาชน นักเรียน เจ้าหน้าท่ีใช้จักรยาน รถโดยสารสาธารณะ ประหยัด
การใช้น้ า และใช้ไฟฟ้า ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

พ.ศ. ที่ด าเนินการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   

๒. ส่งเสริมองค์กรภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีด าเนิน
โครงการส านักงานสีเขยีว 

   

๓. รณรงค์ให้ใช้จักรยาน รถโดยสารสาธารณะ 
ประหยดัการใช้น้ าและไฟฟ้า ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

   

 
๑๒. แผนงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 จังหวัด/อปท. 

๒. ส่งเสริมองค์กรภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่ด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว 

 จังหวัด/ เอกชน/..... 

๓. รณรงค์ให้ใช้จักรยาน รถโดยสาร
สาธารณะ ประหยดัการใช้น้ าและ
ไฟฟ้า ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 แผ่นดิน/จังหวัด/ 
อปท./..... 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่ในเขตองค์กรปกครอง 

         ส่วนท้องถิ่นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเ้ป็นมิตรต่อ 
                               สิ่งแวดล้อม 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีสภาพแวดล้อมท่ีด ี

 

  

-ตัวอย่าง- 



๕๖ 
 
 

(๓) โครงกำรสร้ำงควำมย่ังยืนในกำรใช้ชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑. ช่ือแผนงาน สร้างสังคมให้เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
๒. ช่ือโครงการ สร้างความยั่งยืนในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓. หน่วยงานรับผดิชอบ ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๔. หน่วยงานสนับสนุน ๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน   

๕. องค์กรพัฒนาเอกชน 
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. ..................................... 
๖. ความเป็นมาของโครงการ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคในแต่ละวัน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ ามันเช้ือเพลิง และการใช้
ทรัพยากรน้ า เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ
เมือง ส่งผลท าให้เกิดความร่อยหรอของทรัพยากร และเกิดมลพิษจากการผลิต  
และการบริโภคที่มากจนเกินความจ าเป็น ท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น แนวทางการจัดการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรดังกล่าว จึงเป็น
มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน   ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และประชาชน จัดท าโครงการสร้างความยั่งยืนในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชน ตลอดจนเครือข่ายมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น และเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน   

๗. ความสอดคล้องกับ 
นโยบายอื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงาน ผู้ที่สนใจในชุมชน และภายนอกชุมชน มีส่วนร่วมและ
เป็นเครือข่ายในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  อัตราค่าใช้น้ าของครัวเรือนต่อเดือนลดลง 

 อัตราค่าใช้ไฟฟ้าของครัว เรือนต่อเดือนลดลง 

 อัตราค่าใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของครัวเรือนต่อเดือนลดลง 
๑๐. วิธีด าเนินการ ๑. สนับสนุนเครือข่ายในชุมชน ประชาชน และผู้ที่มีความสนใจ ด าเนินกิจกรรมที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
๒. ร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดท า

ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
๓. สนับสนุนการจัดท าเวปไซต์ เฟซบุ๊ค เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลนเ์รื่อง

กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน และสร้างเครือข่าย 

-ตัวอย่าง- 



๕๗ 
 
๑๑. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. สนับสนุนเครือข่ายในชุมชนด าเนนิกิจกรรมที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
   

๒. ร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการ
จัดท าศูนย์เรียนรู้ การใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   

๓. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางสือ่สังคม
ออนไลน์ เรื่องกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   

 
๑๒. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

๑. สนับสนุนเครือข่ายในชุมชนด าเนนิ
กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 อปท. 

๒. ร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการ 
ศึกษา ในการจัดท าศูนย์เรียนรู้ การใช้
ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 อปท. 

๓. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางสือ่
สังคมออนไลน์ เรื่องกิจกรรมที่เปน็มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 อปท. 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายจากภาคส่วนตา่งๆ 

         ในการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

๔.๔ กำรติดตำมและประเมินผล 

 ระหว่างหรือภายหลังการด าเนินโครงการ ควรมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

เพ่ือที่จะได้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคระหว่างด าเนินโครงการ รวมทั้งจะได้

พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้การท างานบรรลุผลส าเร็จ  

 ภายหลังด าเนินโครงการตามระยะเวลาแล้ว ควรประเมินความส าเร็จของโครงการ โดยการส ารวจ 

ตรวจสอบผลการด าเนินงาน หรือสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือจะได้น ามาประเมิน

รับทราบความส าเร็จที่เกิดขึ้น พร้อมสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
  

-ตัวอย่าง- 



๕๘ 
 
 

 

 

  



๕๙ 
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