แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

คำนำ
แผนจั ดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดาเนินงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕-๓๖ เพื่ อ เป็ น กรอบชี้ น าและ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ส่วนราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาชน และ
ทุ ก ภาคี ก ารพั ฒ นาในระยะ ๕ ปี ข้ า งหน้ า อี ก ทั้ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กระบวนการจัดทาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการนากลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติ และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับส่วนกลาง จานวน
๑ ครั้ง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จานวน ๑๘ ครั้ง (๑๘ กลุ่มจังหวัด) ได้นาไปจัดทาเป็นแผนงาน/โครงการเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุม เชิงปฏิบัติการในพื้นที่กรณีศึกษา จานวน ๒ พื้นที่
ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปจัดทา
แผนงาน/โครงการ สาหรับใช้เป็นตัวอย่างการดาเนินงานแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมฯ นี้ จะช่วยให้ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทาแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลท าให้ ป ระเทศไทยมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนต่อไป
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กันยายน ๒๕๖๐

สำรบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ สรุปสาระสาคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒.๑ สาระสาคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒.๒ ความเชื่อมโยงของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับนโยบายและแผนอื่นๆ
บทที่ ๓ แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ
๓.๑ หลักคิดการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๓.๒ ขั้นตอนการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ
บทที่ ๔ ตัวอย่างการจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตัวอย่างที่ ๑ แผนงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน
ตัวอย่างที่ ๒ แผนงานจัดการทรัพยากรน้า คุณภาพน้า และปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง
ตัวอย่างที่ ๓ แผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตัวอย่างที่ ๔ แผนงานการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
บรรณานุกรม

๑
๓
๓
๑๒
๑๕
๑๕
๑๗
๒๓
๒๔
๓๙
๕๓
๖๕
๗๗

สำรบัญตำรำง
ตารางที่ ๒-๑ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตารางที่ ๒-๒ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตารางที่ ๓-๑ สาระสาคัญของแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ
ตารางที่ ๓-๒ องค์ประกอบของการจัดทาโครงการ

๔
๖
๒๐
๒๑

สำรบัญรูป
รูปที่ ๒-๑ ความเชื่อมโยงของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับแผนระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น
รูปที่ ๓-๑ หลักคิดการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
รูปที่ ๓-๒ การจัดเตรียมแผนงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปที่ ๔-๑ แผนงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน
รูปที่ ๔-๒ แผนงานจัดการทรัพยากรน้า คุณภาพน้า และปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง
รูปที่ ๔-๓ แผนงานจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน
รูปที่ ๔-๔ แผนงานการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

๑๓
๑๖
๑๘
๒๖
๔๑
๕๔
๖๖

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล
นโยบายและแผนระดับชาติที่จัดทาขึ้นของหลายหน่วยงาน แม้ว่าจะมีความน่าสนใจ เป็นที่ยอมรับ และ
มีกระบวนการจัดทาผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนา โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการนานโยบายและ
แผนไปใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงาน แต่ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานประสบปัญหาเดียวกันคือ นโยบายและ
แผนมีการนาไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติน้อย และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ได้ค่อนข้างต่า แม้แต่ใน
หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นภาคีการพัฒนาหลักก็จะดาเนินงานจัดทาแผนงาน/โครงการ โดยยึดแนวนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อให้แผนงาน/โครงการได้รับการบรรจุไว้ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์
กระทรวง หรือการดาเนินงานตามนโยบายและแผนของหน่วยงานเอง หรือตามประเด็นการพัฒนาเฉพาะเรื่อง
หรื อ เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ มติ ค ณะกรรมการที่ ก ากั บ ดู แ ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
การจั ด สรรงบประมาณ ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลนโยบายและแผนของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
ผลการประเมินจะพบประเด็นปัญหาที่มีลักษณะคล้ ายกันคือ เนื้อหาของนโยบายและแผนมีลักษณะเข้าใจยาก
และไม่สามารถแปลงเป็นแผนงาน/โครงการ ขาดกลไกประสานการดาเนินงานในภาพรวมที่จะเชื่อมโยงและ
สร้างความเข้าใจต่อการแปลงนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการปฏิบัติลงสู่แผนงาน/โครงการได้ ดังเช่น
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของสานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการ
จัดทามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ เป็นแผนฉบับล่าสุด ที่เพิ่ง
สิ้นสุดการนาไปใช้ ซึ่งจากการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบว่า การจัดทา
นโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีการนานโยบายและแผนฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเพียงพอ
อีกทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในทุ กระดับ
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ยังไม่สามารถทาให้นโยบายและแผนฯ แปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หรือไม่มี
ความสอดคล้ องกัน ส่ งผลให้ การดาเนิ นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็ น ฉบั บ ล่ า สุ ด ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๕๙ และประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๗ ง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะต้องนาแผนดังกล่าวไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน องค์กรพัฒ นาเอกชน สื่อมวลชน และสถาบันการศึกษาทั้งในส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค และท้องถิ่น
ได้ รั บ ทราบ เข้ า ใจ และเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ภารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในการจั ด กา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมของประเทศในระยะ ๕ ปีข้างหน้า โดยสามารถนาเป้าหมาย ตัวชี้วัด
๑

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภายใต้ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปถ่ายทอดเป็น
แผนงาน โครงการที่ ต อบสนองต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ที่ มี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับนโยบาย เพื่อให้แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามสั ม พั น ธ์ สามารถสนั บ สนุ น และเกื้ อ กู ล กั น รวมทั้ ง ส่ ง เสริม ให้ เ กิ ดพลั ง ขั บ เคลื่ อน
ในการจั ดการปั ญหาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มได้ อย่า งเป็นรู ปธรรมที่ชัดเจน และเป็นไปอย่ า ง
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง ในระดับเดียวกัน ตลอดจนมี การประสานการดาเนินงานในแนวดิ่ง จากระดับ
บนลงล่างและระดับล่างขึ้นข้างบน โดยมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดในการที่จะ
รองรับมาตรการ แนวทางใหม่ๆ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้บรรลุผลตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากการจัดทา
แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฉบั บ นี้ ได้ มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม เป็นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดทา
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้รับ
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการแปลง
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๑.๒.๒ เพื่อนาเสนอองค์ความรู้และหลักการสาคัญที่ใช้ในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
หน่ ว ยงานเป้าหมายสามารถน าไปใช้ในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ อย่างเป็นระบบ
ครบวงจร และสัมพันธ์และเกื้อหนุนกัน
๑.๓ เป้ำหมำยที่คำดว่ำจะได้รับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถแปลง
แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่ แ ผนงาน/โครงการเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ตอบสนองต่อปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑.๔ กลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม องค์ กรอิสระที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค/จังหวัด และ
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒

บทที่ ๒
สรุปสำระสำคัญของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒.๑ สำระสำคัญของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนจั ดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้น้อมน าหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นา
ที่ยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินงาน ๑๕ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) รวมถึงหลักการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนฯ ฉบับนี้ด้วย โดยสรุปมีดังนี้
วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
มุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้มี
การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า สมดุ ล และเป็ น ธรรม รวมทั้ ง สิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ การจั ด การให้ มี คุ ณ ภาพที่ ดี
บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวทางการพั ฒ นาประเทศ และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความสมดุ ล เป็ น ธรรม และบรรลุ เ ป้ า หมายบนพื้ น ฐาน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
เพื่ อ ให้ มี แ นวทางการด าเนิ น งานที่ ชั ด เจนในระดั บ ปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน
ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓

ยุทธศำสตร์ของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มี ๔ ยุทธศำสตร์สำคัญ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บาบัด และฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
รายละเอียดโดยสรุปได้แสดงในตารางที่ ๒-๑
ตารางที่ ๒-๑ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์
๑. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและ
เป็นธรรม

กลยุทธ์

แผนงำน

๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
๑.๑.๒ ทรัพยากรน้า/น้าบาดาล
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑.๑.๓ ทรัพยากรดินและที่ดิน
๑.๑.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๑.๑.๕ ทรัพยากรธรณี
๑.๑.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๒ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดความยั่งยืน

๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดการ
๑.๒.๒ การเสริมสร้างศักยภาพ
การจัดการ
๑.๒.๓ การเสริมสร้างความรู้และ
ความตระหนัก

๒. การจัดการคุณภาพ ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัด
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับ
มลพิษ
การป้องกัน บาบัด
และฟื้นฟู

๒.๑.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไก
การบริหารจัดการ
๒.๑.๒ การจัดการน้าเสีย
๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ
ของเสียอันตราย

๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอื่น
๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

๔

ยุทธศำสตร์
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และยั่งยืน

กลยุทธ์

แผนงำน

๓.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยงั่ ยืน ๓.๑.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๒ การส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและ
บริการที่ยั่งยืน

๓.๒.๑ การเกษตร
๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม
๓.๒.๓ การท่องเที่ยว

๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

๓.๓.๑ การใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
๓.๓.๒ การเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรชีวภาพ

๔. การสร้างศักยภาพ
๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อรองรับการ
และพัฒนาศักยภาพของ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ประชาชนด้านการลด
ภูมิอากาศและภัย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ธรรมชาติ และ
๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีด
ส่งเสริมความร่วมมือ
ความสามารถในการปรับตัว
กับต่างประเทศ
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๔.๓ การพัฒนาความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

๔.๑.๑ การสร้า งความรู้ ความเข้า ใจ และ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน
๔.๑.๒ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความ
สามารถในการปรับตัวของชุมชน
๔.๒.๒ การสร้างความสามารถในการปรับตัว
ของภาคส่วนต่างๆ
๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุน้ บทบาท
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๔.๓.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ แต่ละแผนงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ได้เสนอสรุปรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังแสดงในตารางที่ ๒-๒

๕

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
แผนงำนที่ ๑.๑.๑ ทรัพยำกรป่ำไม้
ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และพื้นที่แนวกันชน รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขีย วใน
เขตเมืองและชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒ นาป่า ไม้ต ามแนวพระราชด าริ ส่งเสริมการปลูก ไม้
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟันยาวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์
จากป่า โดยคานึงถึงความเปราะบางเชิงนิเวศ ขีดจากัด และศักยภาพในการฟื้นตัว
แผนงำนที่ ๑.๑.๒ ทรัพยำกรน้ำ/น้ำบำดำล
อนุรัก ษ์และฟื้ น ฟู พื้ น ที่ชุ่ ม น้ า และแหล่งน้าธรรมชาติเ พื่อ ให้เ ป็ นแหล่งกั ก เก็ บ น้ า บรรเทา
อุทกภัยในฤดูฝน รวมถึงเป็นแหล่งน้าของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง
ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่มีอยู่เดิมและลาน้าที่ตื้นเขิน ที่คานึงถึงผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้า และการมีส่วนร่วมของประชาชน สารวจพื้นที่กักเก็บน้า
ผิวดินที่มีศักยภาพและเหมาะสมเพื่อกักเก็บน้าเป็นแก้มลิง
แผนงำนที่ ๑.๑.๓ ทรัพยำกรดินและที่ดิน
เร่งรัดการฟื้นฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อคืนความอุ ดม
สมบูรณ์ของดิน
ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่สูงและพื้ นที่ต้นน้า ควบคู่กับส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
และใช้มาตรการการอนุรักษ์ดินและน้า
แผนงำนที่ ๑.๑.๔ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
อนุรัก ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนที่มี คุณ ค่าต่อระบบนิเวศ
โดยเฉพาะปะการัง หญ้าทะเล และสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล
ส่งเสริมการทาประมงที่คานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้า ระบบนิเวศ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทาลายล้าง
แผนงำนที่ ๑.๑.๕ ทรัพยำกรธรณี
พั ฒ นานโยบาย ฐานข้ อ มู ล และเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ทรั พ ยากรแร่ กั บ ข้ อ มู ล ด้ า นอื่ น
โดยเฉพาะด้ า นสุ ข ภาพ รวมถึ ง สร้ า งช่ อ งทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล และการรายงานผลการติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่
สร้างกลไกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตามตรวจสอบ และดูแล
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทาเหมืองแร่
แผนงำนที่ ๑.๑.๖ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชเฉพาะถิ่น
สัตว์และพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ลดภัยคุกคามต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมของพืชและสัตว์จากการบุกรุ กพื้นที่ป่าเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย หรือการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ

๖

ตัวชี้วัด
พื้นที่ที่มีสภาพป่า ๔๐% ของ
พื้นที่ประเทศ

ระดับการดาเนินงาน
การจัดการทรัพยากรน้าแบบ
บูรณาการเพิ่มขึ้น

ร้อยละของพื้นที่ดินที่ถูกทาให้
เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ดิน
ทั้งหมด

- ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น
- อัตราการจับสัตว์น้าต่อ
การลงแรงประมงทะเลเพิ่มขึ้น

นโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี

อัตราการสูญเสีย ชนิดพันธุ์ที่ ถู ก
คุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และ
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ตารางที่ ๒-๒ สรุ ป แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดควำมยั่งยืน
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
๑.๒.๑ แผนงำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาติดตาม และตรวจสอบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา การมี
ส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่ง การไม่เผาป่าหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร มีการติดตาม เฝ้าระวัง
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
๑.๒.๒ แผนงำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำร
จัดตั้งกลไกระดับชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ มีการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างกลมกลืนและพึ่งตนเองได้ และมีรายได้จากการรักษาระบบนิเวศ
เพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหาการพัฒนา
๑.๒.๓ แผนงำนกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนัก
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ทราบถึงกฎหมายและสิทธิ
ของตนเองในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
สนับสนุนและผลักดันให้ท้องถิ่น เป็นกลไกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้
เรื่องสิทธิและเสรีภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับกำรป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ กำรป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
๒.๑.๑ แผนงำนกำรพัฒนำเครื่องมือกลไกกำรบริหำรจัดกำร
ผลัก ดันการนาเครื่องมือ/กลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งกาเนิดโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อมลพิษสูงการเรียกเก็บเงินค่ามัดจา-คืนเงิน บรรจุภัณฑ์ผลิ ตภัณฑ์
ต่างๆ และส่งเสริมหลักการ 3R (Reduce, Recycle, Reuse) มาปฏิบัติ
๒.๑.๒ แผนงำนกำรจัดกำรน้ำเสีย
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการจัดการน้าเสียให้แก่ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการ
น้าเสีย มีการจัดการน้าเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
ส่งเสริมให้ครัวเรือน ร้านอาหาร และอาคาร มีการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียขนาดเล็ก หรือ
มีการติดตั้งถังดักไขมัน รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ให้มีการติดตั้งและเดินระบบบาบัดน้าเสีย

๗

ตัวชี้วัด
สัดส่วนเรื่องร้องเรียนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินอยู่
ในเกณฑ์ดี ๘๐%

ตารางที่ ๒-๒ สรุ ป แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ กำรป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ (ต่อ)
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
๒.๑.๓ แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกากับ ควบคุม และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ปลอดการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยขอร่วมมือจากภาคเอกชนองค์ก ร
พัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการสนับสนุนกิ จ กรรมต่างๆ โดยไม่ให้มีก ารเผา ตลอดจน
ส่งเสริมการนาเศษวัสดุเหลือจากภาคเกษตรกรรมมาทาปุ๋ยอินทรีย์
๒.๑.๔ แผนงำนจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรำย
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยงดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่
ย่อยสลายได้ยาก และขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
สนับสนุนการลดขยะอาหารอย่า งมี ส่ ว นร่ วม ก าหนดมาตรการการจั ดการขยะทะเล โดย
ควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง ไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเลรวมทั้งควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยจาก
แผ่นดินที่มาตามแม่น้า ลาคลอง
ให้ผู้ผลิต/ผู้จาหน่ายสินค้า และผู้ประกอบการที่มีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์/ซากบรรจุภัณฑ์/
ของเสียอันตรายชุมชน ให้มีการจั ดการที่ถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้คัดแยก และไม่เป็น
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ กำรเยียวยำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
๒.๒.๑ แผนงำนกำรพัฒนำเครื่องมือทำงกำรเงินและกฎหมำย
สร้ า งกลไกการเยี ย วยาแก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบฉุ ก เฉิ น จั ด ตั้ ง กองทุ น ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ชดเชย
ค่ า รั ก ษาพยาบาล แก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และจัดตั้งองค์ก รอิส ระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ตัวชี้วัด
คุณภาพอากาศมีจานวนวันที่
ค่าฝุ่นละออง PM10 อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ๙๙%

- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการไม่น้อยกว่า ๗๕% และ
นากลับมาใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า ๓๐% ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า ๓๐%
ตัวชี้วัด

๒.๒.๒ แผนงำนกำรฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษในพื้นที่วิก ฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ช่องทาง โดยเฉพาะมลสารที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
๒.๓.๑ แผนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีบทบาทในการบริหารจัดการ จานวนพื้นที่สีเขียวในเมือง
สิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนให้มากขึ้น
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดล้อมของชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการ ต่อคน
ติดตั้งระบบจัดการน้าเสีย ขนาดเล็ก ถังดัก ไขมันของชุมชนริมน้า ลาคลอง และสนับสนุนการดู แ ล
สภาพแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม

๘

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น (ต่อ)
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
๒.๓.๒ แผนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
จัดทามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สนับสนุนบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนร่วมบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มค่ำ และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่ยั่งยืน
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
๓.๑.๑ แผนงำนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้ความรู้แก่ ทุก ภาคส่วน เพื่อให้เกิ ดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติก รรมและค่านิยม
การใช้ชีวิตประจาวันในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนสินค้า
ติดฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือทรัพยากร
ของสินค้า ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ หรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ย วที่มีก ารอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติก ชีวภาพที่สามารถ
ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
๓.๑.๒ แผนงำนกำรส่งเสริมพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่า
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนระดับครัวเรือนอาคารทั่วไป ชุมชน บริษัทเอกชน สถานที่ราชการ ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
สร้างกลไกระบบการรวบรวม ขนส่ง และแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีต้นทุนต่า
เพื่อนาของเสียหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาแปรรูปเป็นพลังงาน หรือกลับมาใช้ประโยชน
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ กำรส่งเสริมกำรผลิตและบริกำรที่ยั่งยืน
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
๓.๒.๑ แผนงำนกำรเกษตร
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่ นใน
การทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพื่อจูงใจให้มีการทา
การเกษตรที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น พัฒนามาตรฐานสินค้าการเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับชนิดของดินและความต้องการสารอาหารของ
พืช พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือแนวทางการจัดเก็ บภาษีส ารเคมี ที่เป็ นอั นตรายในภาค
การเกษตร สารวจและประกาศแนวเขตพื้นที่เกษตรอินทรีย์

๙

ตัวชี้วัด
มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วัด
การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้
ทรัพยากร (Material
Footprint: MF) ของประเทศ
และการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้
ทรัพยากรต่อคนลดลง

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี
ลดลง

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวนฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช
และร้อยละของพื้นที่เกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ กำรส่งเสริมกำรผลิตและบริกำรที่ยั่งยืน (ต่อ)
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
๓.๒.๒ แผนงำนกำรอุตสำหกรรม
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่ม จานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้า
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว การแบ่งปันการบริการ เครื่องมือ ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
และทรั พ ยากรส่ ว นเกิ น ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต ระหว่ า งอุ ต สาหกรรม ผลั ก ดั น ให้ ย กระดั บ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์ระดับ
สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการให้เป็นสากล พัฒนาวิธีก ารประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ สี่ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
สินค้า และองค์กรให้ได้มาตรฐาน และจัดตั้ งศูนย์ความเป็นเลิศในการประเมิน วัฎจักรชีวิต เร่งจัดทา
บัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้าด้านการปล่อยคาร์บอน การใช้น้า การใช้ทรัพยากร และรอยเท้า
เชิงนิเวศ และสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีที่สะอาด
๓.๒.๓ แผนงำนกำรท่องเที่ยว
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ และชุ ม ชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ จานวนแหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว สถานประกอบการได้รับ
ที่คานึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ การรับรองมาตรฐาน
ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทุกด้าน
การท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ กำรพัฒนำเศรษฐกิจบนฐำนทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
๓.๓.๑ แผนงำนกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
สร้างความรู้และความเข้าใจให้มีการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ ผลักดันให้มีการเข้าถึง มีการประกาศใช้กฎระเบียบ
และได้รับประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน และสนับสนุนให้มีศูนย์เรีย นรู้ในส่วนกลาง จังหวัด และ ผลประโยชน์ที่ครอบคลุม
ท้องถิ่น
ทรัพยากรชีวภาพ
๓.๓.๒ แผนงำนกำรเพิ่มมูลค่ำในกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนฐำนทรัพยำกรชีวภำพ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าฐานทรัพยากรชีวภาพ สนับสนุน
การจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ โดยให้มีการพัฒนามาตรฐานสินค้า
และบริ ก ารที่ เ ป็ น สากล เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลสายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงศักยภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ และส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำศักยภำพของประชำชนด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
๔.๑.๑ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำศักยภำพของประชำชน
ให้ความรู้ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลิตและจาหน่ ายสินค้าที่เป็นมิตรกับ จานวนประชากรที่เสียชีวิต
สิ่งแวดล้อม เพิ่มนวัตกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสานึกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน สูญหาย ได้รับบาดเจ็บจากผล
ชีวิตประจาวัน การเดินทาง การใช้จักรยาน ให้ความรู้ด้านผลกระทบ ความเสี่ยง และการปรับตัวต่อการ ของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ลดลง

๑๐

ตารางที่ ๒-๒ สรุปแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำศักยภำพของประชำชนด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (ต่อ)
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
๔.๑.๒ กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ส่งเสริมมาตรการจูงใจ/ภาษีในการใช้ยานพาหนะและการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภ าพ การใช้ ปริมาณการปล่อยก๊าซ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดยผลิตพลังงานจาก เรือนกระจกของประเทศ
แสงอาทิตย์ โดยภาคเอกชนและท้องถิ่น การใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรของครัวเรือน ตลอดจนการ ในภาคพลังงานและคมนาคม
รายงานข้อมูลการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน และให้มีการอนุรักษ์และปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ขนส่ง ลดลง ๗ – ๒๐% ภายใน
รวมถึงพัฒนางานวิจัยในการลดและดูดซับกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ กำรพัฒนำแผนงำนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
๔.๒.๑ กำรสร้ำงควำมพร้อมและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง และพัฒนาศักยภาพของ จานวนท้องถิ่นที่ได้บูรณาการ
ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ศึกษาวิจัยทางเลือกในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลักดัน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ให้ท้องถิ่นจัดทาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
๔.๒.๒ กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของภำคส่วนต่ำงๆ
ประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ที่คานึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศของพื้นที่ จัดทา องค์กรหรือเครือข่ายรองรับ
แผนที่แสดงความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้มีการเฝ้าระวัง ติดตามพื้นที่ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบชลประทานเพื่อลดความเปราะบางภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
ชุมชน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ
พื้นที่ชุมชน เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
๔.๓.๑ กำรพัฒนำและกระตุ้นบทบำทควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
เปิดเผยข้อมูลการเจรจาและแนวทางการปฏิบัติระหว่างประเทศให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง จานวนความร่วมมือกับ
ต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรและบุคลากรภาครัฐในการเจรจาและปฏิบัติตามพันธกรณี ต่างประเทศด้านทรัพยากร
ระหว่างประเทศ ติดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการค้าและการลงทุน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
กิจกรรมการดาเนินงานใน
๔.๓.๒ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนควำมร่วมมือในเวทีระหว่ำงประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้าง แต่ละปีเพิ่มขึ้น
ศักยภาพบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ผลักดันให้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มของอาเซี ย น สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั น ธกรณี ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ และ
ความตกลงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

๑๑

๒.๒ ควำมเชื่อมโยงของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมกับนโยบำยและแผนอื่นๆ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนดให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแวดล้อม จัดทานโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมฯ ระยะยาว (๒๐ ปี) และถ่ายทอดเป็นแผนระยะปานกลาง ๕ ปี คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คื อ แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่ อ ให้ แ นวทางการจั ด การ
ด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มมี ความสอดคล้ อ งกับนโยบายระดับชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ช าติ
ระยะ ๒๐ ปี นโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มฯ ได้ รั บ การน าไปถ่ า ยทอด เผยแพร่ และท าความเข้ า ใจแก่
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค/จังหวัด และท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้มีการนาไปใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนงาน/โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนสิ้นสุดแผนอีก
๔ ปีข้างหน้า ดังแสดงในรูปที่ ๒-๑

๑๒
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รูปที่ ๒-๑ ความเชื่อมโยงของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับแผนระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น
(ที่มา : แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑๓

๑๔

บทที่ ๓
แนวทำงกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ไปสู่กำรปฏิบัติ
แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นการนาแนวทางการปฏิบัติ
ที่กาหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมฯ มาสรุปประเด็นสาคัญของแต่ละกลยุทธ์ เพื่อให้เห็นถึงเรื่องที่ มี
ความสาคัญที่ควรจะดาเนินการจัดการ และ/หรือเป็นเรื่องที่ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มี
หน้ าที่รั บ ผิ ดชอบหรื อมีห น้ าที่เกี่ย วข้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัว ชี้วัด รวมถึง แผนงานและแนวทาง
การปฏิ บั ติ ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจต่ อ การน าแนวทางดั ง กล่ า วไปก าหนดเป็น แผนงาน โครงการ และกิ จ กรรม
ของหน่วยงาน รวมทั้งควรให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อ จะทาให้ภ าคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้เข้ามาเป็น
หุ้ น ส่ ว นในการบริ ห ารจั ด การด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศในช่ ว งระยะเวลา
ดังกล่าวด้วย สาหรับแนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย ๒ ส่วนที่สาคัญ ได้แก่
(๑) หลักคิดการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ (๒) ขั้นตอนการแปลงแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ
๓.๑ หลักคิดกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ สามารถดาเนินการ
ผ่านการจัดทาแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักคิดดังนี้
๑) คัดเลือกประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะดาเนินการ จากนั้น พิจารณา
สาระสาคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ว่ามี เป้าหมาย-กลยุทธ์-ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ
ที่กาหนดไว้ ไปเป็นกรอบและแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการ
๒) จั ด กลุ่ ม แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มฯ เพื่ อ น ามาจั ด ท าประเภท
แผนงาน/โครงการ สาหรับร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
๓) พิจ ารณาภารกิจ หน่ ว ยงาน/องค์กร ที่จะเป็นหน่ว ยงานหลั ก ว่ามีภ ารกิจสอดคล้ องกั บ การจัดท า
แผนงาน/โครงการ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) พิจารณาสถานการณ์ปั ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข รวมถึงการจัดทาแผนงาน/
โครงการ
๕) พิจารณาทบทวนแผน-ยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติงาน ของกลุ่มจังหวัด จังหวัด หน่วยงาน หรือภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผน-ยุทธศาสตร์ -แผนปฏิบัติงาน ทาให้สามารถดาเนินงาน
ร่วมกัน และมีทิศทางเดียวกัน

๑๕

๖) ทบทวนภารกิจ และบทบาทของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบั นการศึกษา องค์กรพัฒนา
เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมที่ ทาหน้าที่สนับสนุน เพื่อร่วมดาเนินโครงการภายใต้แผนงานเดียวกันร่วมกัน
แบบบูรณาการ
๗) จัดทารายละเอียด แผนงาน/โครงการ ที่ระบุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด วิธีดาเนินงานที่ชัดเจน หน่วยงาน
รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินงาน งบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกัน
๘) ตรวจทานรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ที่ได้จัดทาขึ้น มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ได้
กาหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ
ดังแสดงในรูปที่ ๓-๑
แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

1
คัดเลือกประเด็นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพิจำรณำเป้ำหมำยกลยุทธ์-ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรปฏิบัตใิ นแผนจัดกำรฯ

๘

โครงกำร/เป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๖

๒

ภำรกิจของภำคส่วนที่
จะบูรณำกำรร่วมกัน

จัดกลุ่มแนวทำงปฏิบัติ/
ประเภทโครงกำร/กิจกรรม

๗

๓
ภำรกิจของหน่วยงำน

๔

สถำนกำรณ์ปัญหำใน
พื้นที่/ควำมจำเป็น

โครงกำร/เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ของหน่วยงำน

๕

แผนยุทธศำสตร์/
ปฏิบัติกำรของหน่วยงำน

รูปที่ ๓-๑ หลักคิดการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๑๖

๓.๒ ขั้นตอนกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัติของแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จัดทาไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้จัดทาสามารถนาไปเป็นกรอบในการวางแผนเพื่อแปลงไปสู่
การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ ที่ ส ามารถด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ น าแนวทางการปฏิ บั ติ ข องยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และแผนงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มาจัดทาเป็นกรอบเพื่อการจัดทาแผนงาน/โครงการ ซึ่งได้สรุปดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ ๒-๒ (สามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมได้จากเอกสารแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) โดยศึกษาทาความเข้าใจในเนื้อหาสาระสาคัญ ของแนวทางการปฏิ บัติ
จากนั้ น จึ ง ท าการวิเ คราะห์ แ ละแยกแยะเพื่ อ ก าหนดวัต ถุ ประสงค์ ห รื อ เป้ า หมายย่ อ ยๆ ลงไป เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจเป้าหมายเหล่านั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่ำง นาแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อนามาจัดทากรอบแผนงาน เช่น การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก็สามารถศึกษาจากแผนงานที่ ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย ซึ่งมี
แนวทางการปฏิบัติ เช่น
ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ การลดขยะจากต้นทาง
ส่งเสริมมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ การนาหลัก 3R (Reduce, Recycle, Reuse)
หรือการลด การรีไซเคิล และการนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดการนาวัสดุกลับมาใช้ซา้
นาขยะไปผลิตเป็นพลังงาน และท้ายสุดนาไปฝังกลบ

๑๗

ขั้นตอนที่ ๒ จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการที่ มีลักษณะเป็นกลุ่ มหรื อ
ประเภทเดีย วกัน เข้าด้ว ยกัน โดยการน าแนวทางการปฏิบัติ ที่ส รุปได้ใ นขั้นตอนที่ ๑ มากาหนดโครงการ/
กิ จ กรรม โดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั ญ หาในพื้ น ที่ และภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร ที่ มี
ความครอบคลุมทุกๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวอย่ำง การจัดเตรียมแผนงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนามา
จากแผนงานที่ ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย
๑. การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน การสอนและจัดทากิจกรรมในโรงเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนเรื่อง การลดขยะ
จากต้นทาง รวมทั้ง การลดปริมาณขยะ การรีไซเคิล และการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (3R) และการคัดแยก
ขยะมูลฝอย การรับซื้อวัสดุที่สามารถนามารีไซเคิลได้ของชุมชน
๒. การปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การปรับปรุงระบบรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง
การลงทุนการคัดแยกขยะมูลฝอยขั้นที่สอง และการปรับปรุงระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
๓. การสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การทบทวนและบั ง คั บ ใช้ ร ะเบี ย บท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการจั ด การขยะมู ล ฝอย และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยตามประเภท/ชนิด/ปริมาณขยะมูลฝอยและบรรจุภัณฑ์
ตัวอย่ำง กำรจัดเตรียมแผนงำนจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรสร้ำงควำมรู้และควำม
ตระหนัก 3R และกำรคัดแยกขยะ
มูลฝอย

กำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย

กำรสนับสนุนกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย

การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3R และการคัดแยกขยะมูลฝอย

การปรับปรุงระบบรวบรวมและ
เก็บขนขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง

การรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย

การสอนและทากิจกรรม 3R
และการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
โรงเรียน

การลงทุนการคัดแยกขยะ
มูลฝอยขั้นที่สอง

การทบทวนระเบียบท้องถิ่นและ
บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องการจัดการ
ขยะมูลฝอย

การรับซื้อวัสดุที่สามารถนามา
รีไซเคิลได้ในชุมชน

การปรับปรุงระบบฝังกลบขยะ
มูลฝอย

การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูล
ฝอยตามประเภท/ชนิด/ปริมาณ
ขยะมูลฝอยและบรรจุภณ
ั ฑ์

คัดเลือกแนวทำงสำคัญในกำรลดปริมำณขยะต้นทำง กำรเก็บขน-กำจัด ขยะมูลฝอย

รูปที่ ๓-๒ การจัดเตรียมแผนงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๘

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทาสรุปสาระสาคัญของแผนงาน โดยแสดงรายละเอียดแผนงาน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
๑. ชื่อแผนงาน
๒. พื้นที่ดาเนินการ
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๔. รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ โดยสรุป ประกอบด้วย
๔.๑ เป้าหมายรวม หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง หรือที่กาหนดของโครงการ
๔.๒ วัตถุประสงค์ หมายถึง ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลที่ปรากฏขึ้นภายหลังจากการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม และสามารถวัดได้
๔.๓ ผลผลิต หมายถึง ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๔.๔ ตัวชี้วัดผลสาเร็จ คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดาเนินงานที่ต้องการ ให้บรรลุผลสาเร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สามารถกาหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพได้
๔.๕ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบ คื อ การระบุ ช นิ ด ของวิ ธี ก าร ข้ อ มู ล แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้
ในการตรวจสอบ เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
๔.๖ เงื่ อ นไขที่ ส าคั ญ หมายถึ ง การระบุ ลั ก ษณะหรื อ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ใน
การดาเนินงาน หรืออาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
๔.๗ โครงการ/กิจกรรม ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม ทีม่ ีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย
๔.๘ งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ ควรระบุงบประมาณที่ต้องการจะใช้ดาเนินโครงการ และ
ระบุถึงแหล่งงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุน เช่น งบประมาณแผ่นดิน กองทุนสิ่งแวดล้อม
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น งบสนับสนุนจากภาคเอกชน
และงบประมาณจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น
๔.๙ ลักษณะโครงการ เป็นการระบุประเภทของโครงการที่จะดาเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่จะ
ดาเนินการใหม่ หรือโครงการที่จะดาเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ผ่านมา
ดังแสดงในตารางที่ ๓-๑

๑๙

ตารางที่ ๓-๑ สาระสาคัญของแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ
แผนงำน
พื้นที่ดำเนินกำร
กลุ่มเป้ำหมำย
สรุปสำระสำคัญ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบ

เงื่อนไข
ที่สำคัญ

เป้ำหมำยรวม
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
รวมงบ
(หน่วย:
ล้ำนบำท)

รวม

๒๐

ลักษณะ
โครงกำร

งบ อื่นๆ

งบ อปท.

งบจังหวัด

กองทุน สวล.

แหล่งงบประมำณ

งบแผ่นดิน

๒๕๖๔

๒๕๖๓

๒๕๖๒

โครงกำร/กิจกรรม

ปีงบประมำณ
พ.ศ.

ต่อ ใหม่
เนื่อง

ขั้นตอนที่ ๔ จั ดทารายละเอีย ดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาโครงการที่มีกิจกรรมสาคัญ และสอดคล้องกับลาดับความสาคัญและความจาเป็น
ของพื้นที่มากที่สุด โดยรายละเอียด มีองค์ประกอบดังนี้
ตารางที่ ๓-๒ องค์ประกอบของการจัดทาโครงการ
องค์ประกอบกำรจัดทำโครงกำร
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล
๖. ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ

คำอธิบำย
ระบุชุดโครงการสาคัญที่จะดาเนินการและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
ระบุประเด็นสาคัญที่จะดาเนินการที่มีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย
ระบุชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหลักที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ระบุชื่อหน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการ
ระบุชื่อหน่วยงานที่จะทาหน้าทีใ่ นการประเมิน หรือประเด็นที่ควรประเมิน
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
อธิบายถึงที่มาของปัญหา และสาเหตุจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาโครงการ
โดยมีข้อมูลสาคัญของปัญหามาสนับสนุน ซึง่ อาจรวมถึงวิธีการแก้ไขหรือ
อุปสรรคในระยะที่ผา่ นมา
ระบุนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ
สิ่งที่ต้องการจะได้รับหรือผลงานที่ได้จากการดาเนินโครงการ โดย
วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย การกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ดจี ะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
− มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
− สามารถวัดและประเมินผลงานได้
− สามารถทาให้บรรลุได้
− อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๐. วิธีการดาเนินการ

− กาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการที่แน่นอน
ระบุแนวทางการวัดผลการดาเนินงาน หรือความสาเร็จในการดาเนินงาน
ที่สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การระบุรายละเอียดลาดับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมย่อยต่างๆ ของ
โครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้ตั้งไว้

๒๑

ตารางที่ ๓-๒ องค์ประกอบของการจัดทาโครงการ (ต่อ)
องค์ประกอบกำรจัดทำโครงกำร
๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คำอธิบำย
ระบุลักษณะกิจกรรมและระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยระบุ
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุด หรือแบ่งเป็นระยะการดาเนินโครงการใน
แต่ละช่วงปี
การประมาณการค่าใช้จ่ ายในการดาเนินกิจกรรม อาจจะจาแนกออกเป็น
หมวดหมู่ เช่น ค่าดาเนินโครงการ ค่าบริหารจัดการโครงการ และค่าติดตาม
และประเมินผล เป็นต้น รวมถึงระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย
ระบุสิ่งทีจ่ ะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดาเนินโครงการ
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

ที่มา: ดัดแปลงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๘) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการ” เวปไซต์ http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom๑๔/๐๑-๐๒-๐๑.html

ในบทต่ อ ไปเป็ น ตั ว อย่ า งของการจั ด ทาแผนงาน/โครงการ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจต่ อ การจัด เตรียม
แผนงาน/โครงการ สาหรับแก้ไขปัญหาด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
โดยการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒๒

บทที่ ๔
ตัวอย่ำงกำรจัดทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม
ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ในบทนี้ เป็ น การน าเสนอตัว อย่างการจัดทาแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่มี ความสอดคล้ องกับ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ใน ๒ กลุ่ มจั งหวัด ที่เป็ น พื้น ที่กรณีศึกษา คือ กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง ๑ (จังหวัดนครปฐม จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครปฐม และ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน) เมื่อวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย ผ่านการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ของทั้งสองกลุ่มจังหวัดๆ ละ ๑๐๐ คน ที่ได้มาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็ นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้ ได้แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่จะใช้เป็น
ตัวอย่างในการจัดการการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และเพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประกอบจัดทา/ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสามารถ
นาไปปฏิบัติใช้ได้จริง โดยมีจานวน ๔ ตัวอย่าง ดังนี้
แผนงำน/โครงกำรที่ได้รับจำกกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรใน ๒ กลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่กรณีศึกษำ
ตัวอย่ำงที่ ๑ แผนงำนแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ และปัญหำหมอกควัน
ตัวอย่ำงที่ ๒ แผนงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ คุณภำพน้ำ และปัญหำน้ำท่วม-น้ำแล้ง
ตัวอย่ำงที่ ๓ แผนงำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
ตัวอย่ำงที่ ๔ แผนงำนกำรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

๒๓

-ตัวอย่างตัวอย่ำงที่ ๑ แผนงำนแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ และปัญหำหมอกควัน
ขั้นตอนที่ ๑ นาแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มาจัดทาเป็นกรอบเพื่อการจัดทาแผนงาน/โครงการ
การจั ด เตรี ย มแผนงานแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า และปั ญ หาหม อกควั น ในจั ง หวั ด ...............
โดยนามาจากแผนงานที่ ๑.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้ และแผนงานที่ ๒.๑.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ กาหนดแนวเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจให้มีแนวเขต
ที่ ชั ด เจน รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในเขตเมื อ งและชุ ม ชน พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ป่ า ไม้ ต ามแนวพระราชด าริ ส่ ง เสริ ม การปลู ก ไม้ เ ศรษฐกิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง หรื อ มี ร ะบบตั ด ฟั น ยาวที่ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์จากป่า โดยคานึงถึงความเปราะบางเชิงนิเวศ ขีดจากัด และศักยภาพใน
การฟื้นตัว
อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง รวมทั้ ง ชนิ ด พื ช เฉพาะถิ่ น พื ชหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง รวมถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนที่มี
คุณค่าต่อระบบนิเวศ
ส่งเสริมมาตรการห้ามมิให้มีการเผาในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทาง
อากาศที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง จั ด ท า พั ฒ นาและเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ด้ า นคุ ณ ภาพอากาศระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันในการติดตาม ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศ

ขั้นตอนที่ ๒ จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภท
เดียวกันเข้าด้วยกัน
กำรกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่ำให้ชัดเจน โดยการกาหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ให้ชัดเจน และติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ป่าอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึ งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จาแนกเขตพื้นที่ป่าที่ได้ รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และให้สิทธิที่จะมีที่ดิน
ทากินอย่างเป็นธรรม พร้อมดาเนินมาตรการเยียวยา หรือชดเชยให้กับราษฎรที่ได้ รับผลกระทบจากการจ าแนก
เขตที่ดินป่าไม้อย่างเหมาะสม
กำรฟื้นฟูและดูแลรักษำป่ำไม้ เพื่อดาเนินการให้มีการฟื้นฟู ปลูกป่า และดูแลรักษาพื้นที่ป่าตามหลักธรรมชาติ
การปลูกป่าทดแทน ใช้หลักป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขยายเครือข่าย
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้และป่ามีความสมบูรณ์ ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน การพัฒนาพื้นที่ป่า
ในเขตเมืองและชุมชน

๒๔

-ตัวอย่างกำรจัดระบบกำรปลูกไม้เ ศรษฐกิจ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ส อดคล้ องกับกิจ กรรมที่ไ ด้รับ อนุญ าตให้
ดาเนินการได้ในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนหรือนอกเขตพื้นที่ป่าไม้
รวมถึงพื้นที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้ ให้สามารถปลูกไม้เศรษฐกิจไว้สาหรับใช้สอย พร้อมจัดทาโครงการ
ปลูกต้นไม้ที่สามารถนามาใช้ได้ในอนาคต และสนับสนุนให้ประชาชนนาที่ดินมาปลูกป่าเศรษฐกิจและยึดเป็นอาชีพได้
และเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้องพัฒนาเครื่องมือรองรับไม้เศรษฐกิจ และส่งเสริมการวิจั ยและ
พัฒนาหาแนวทางในการระบุแหล่งกาเนิดของไม้ มิให้มีการลักลอบนาไม้ออกจากป่า
กำรสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ในกำรป้ อ งกั น ไฟป่ ำ และควบคุ ม หมอกควั น โดยการประสานความร่ ว มมื อกับ
ทุกภาคส่วน และเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
บูรณาการร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ในการรณรงค์ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจน
นาเทคโนโลยีมาช่วยป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน
ส่ ง เสริม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวั ส ดุ การเกษตรให้ คุ้ม ค่า ที่ สุ ด และเป็ น ระบบ อาทิ การน าเศษวั ช พื ช มาท าปุ๋ย หมัก
การไถกลบวัชพืช ทาถ่านชีวภาพ (Biochar) ทาเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล ส่งเสริมการปลูกพืช แบบ
ผสมผสาน
ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ สดงโครงการ/กิ จ กรรมภายใต้ แ ผนงานแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า และปั ญ หาหมอกควั น
ดังรูปที่ ๔-๑

๒๕

กำรกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่ำ

กำรฟื้นฟูและดูแลรักษำป่ำไม้

กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจและพัฒนำคุณภำพชีวิต

จั ด ท ำแผนที่ และประกำศเขตพื้น ที่ ป่ ำ /ป่ ำ อนุรั ก ษ์ โดย
ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในการสารวจและจัดทาแผนที่ที่
มีแนวเขตเดียวกัน และแจ้งประชาชนรับทราบข้อมูล

รณรงค์ให้ร่วมกันปลูกและดูแลรักษำป่ำไม้ อาทิ ส่งเสริม
โครงการธนาคารต้นไม้

ส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน นอกเขตพื้นที่
ป่ำไม้

ก่อสร้ำงฝำย โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

อนุญำตให้ปลูกต้นไม้ในแปลงปลูกป่ำ /ป่ ำเสื่อมโทรม เพื่อ
ปลูกไม้ใช้สอยในอนาคต

พิสูจน์สิทธิพื้นที่ และจัดทำฐำนข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดย
เร่งสารวจและจัดทาฐานข้อมูลและกาหนดแนวเขตพื้นที่ป่า
สงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ ครอบคลุ มทั่วจังหวัด/
กลุ่ ม จั ง หวั ดให้ ชัด เจน และถูกต้ อง พร้อมประกาศแสดง
แนวเขตป่ า ให้ ป ระชาชนทราบ เพื่ อ ลดข้ อ ขั ด แย้ ง เรื่ อ ง
แนวเขตรัฐ และเป็นการป้องกันมิให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า

๒๖
นำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช่วยประเมินพื้นที่ป่ำ ร่วมกับ
กำรลำดตระเวนในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
หลายช่วงเวลา กาหนดพื้นที่เสี่ยง และตรวจหาตาแหน่งจุด
ความร้ อ น เพื่ อ ตรวจสอบความเสี่ ย งจากการถู ก เผาป่ า
รวมถึงตรวจสอบความร้อนและแห้งแล้งของพื้นที่เสี่ยงจาก
ปัจจัยสภาพพื้นที่ ต้นไม้ แหล่งน้า สถิติไฟไหม้ในอดีต และ
นามาวิเคราะห์เพื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

บังคับใช้กฎหมำย พร้อมเยียวยำ/ชดเชยให้กับรำษฎรที่
ได้รับผลกระทบบางรายที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด

จัดตั้งป่ำชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนด้วย
การส่ ง เสริม การท่องเที่ย วเชิ งอนุ รักษ์ การศึ กษาเส้นทาง
ธรรมชาติ และสร้างอาชีพจากป่าชุมชน

ส ำรวจและพั ฒนำพื้ นที่สำธำรณะเพื่ อปลูกป่ำ ในเขตเมือง/
ชุมชน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ
โดยเฉพาะการปลูกป่าตามหลักการฟื้นฟูป่าตามธรรมชาติ และ
การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

วิ จั ย เพื่ อ หำแนวทำงระบุ แ หล่ ง ก ำเนิ ด ไม้ และป้ องกั น
กำรลักลอบนำไม้ออกจำกป่ำ

พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต โดยเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ ป ระชาชนที่ อ าศั ย
รอบป่า ในการร่วมมือกับภาคเอกชน จัดทาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และสร้างอาชีพที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชน

กำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน

ส่งเสริมเครือข่ำยกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน
ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันไฟป่า การรายงานสถานการณ์ไฟป่าในระดับพื้นที่แบบ
real time

รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และประชาชน เพื่อควบคุมการเผาในพืน้ ที่
ชุมชนและพืน้ ที่เกษตรกรรม และให้ความรูเ้ รื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

กำรติดตำมข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศมาประเมินพืน้ ที่

เสี่ยงการเกิดไฟป่า เพื่อหาแนวทางการป้องกันการเกิดไฟ
ป่าในพืน้ ที่เสี่ยง พื้นที่ใหม่ หรือพื้นที่ซ้าเดิม รวมถึงข้อมูล
สถิติการเกิดไฟป่า จาก GISTDA

ส่งเสริมกำรกำรปลูกพืชผสมผสำน พืชสมุนไพร และ
กำรตลำด

สร้ำงเครือข่ำยในกำรดูแลทรัพยำกรป่ำไม้

อบรม สัมมนำ และรณรงค์ประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ด้ าน
การปลูกป่า และการอนุรักษ์ดินและน้า รวมทั้งด้านกฎหมาย

ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวัสดุกำรเกษตรให้คุ้มค่ำ
ที่สุด และเป็นระบบ อาทิ การนาเศษวัชพืชมาทาปุ๋ยหมัก
การไถกลบวัชพืช ทาถ่านชีวภาพ (Biochar) ทาเชื้อเพลิง
อัดแท่งชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล

ปรับปรุงฟื้นฟูสภำพดินและป่ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
บูรณำกำรงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และด้ำ นกำรใช้
ที่ ดิ น ร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ เอกชน และองค์ ก รพั ฒ นา
เอกชน เพื่ อลดกิจ กรรมที่ท าลายทรัพ ยากรป่าไม้ ดิน น้า
และสิ่งแวดล้อมอื่น

รูปที่ ๔-๑ แผนงำนแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ และปัญหำหมอกควัน
๑

ส่งเสริมกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน

-ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๓ จัดทาสรุปสาระสาคัญของแผนงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควันในจังหวัด..........
แผนงำน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน
พื้นที่ดำเนินกำร จังหวัด................ /กลุ่มจังหวัด..........................
กลุ่มเป้ำหมำย ประชาชนที่อาศัยหรือมีที่ดินทากินอยู่ติดเขตหรืออยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์/ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
สรุปสำระสำคัญ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

เป้ำหมำยรวม
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ข องประเทศเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี พื้นที่ที่มีสภาพป่า ๔๐%
พื้ น ที่ ที่ มี ส ภาพป่ า ๔๐% ของพื้ น ที่ ของพืน้ ที่ประเทศ (พื้นที่ป่า
ประเทศ
อนุรักษ์ ๒๕% และป่า
เศรษฐกิจ ๑๕%)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ มี ก ารบริ ห ารจั ดการ พื้นที่ที่มีสภาพป่าในเขตป่า
อย่างเป็นระบบ และบูรณาการ และมี อนุ รั ก ษ์ แ ละป่ า เศรษฐกิ จ
พื้นที่ที่มีสภาพป่าเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ผลผลิต
๑. แผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มีแนวเขต ๑.มีแผนที่แนวเขตป่าทีม่ ี
เดียวกันที่ได้รับการยอมรับ
แนวเขตเดียวกัน

เครื่องมือที่ใช้ในกำร
ตรวจสอบ
การใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ในการ
ประเมินพื้นที่ป่าไม้

การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

๑. แผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มี
แนวเขตเดียวกัน

๒. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ถูกบุกรุกใหม่
เพิ่มขึ้น และพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

๒.พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั กษ์ ไ ม่ ถู ก ๒. ภาพถ่ายทางอากาศ
บุ ก รุ ก ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

๓. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

๓.พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

๓. ภาพถ่ายทางอากาศ

๔. จ านวนไฟป่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เฉลี่ ย ต่ อ ปี ๔.จ านวน hotspot ไฟป่ า ๔. ภาพถ่ายทางอากาศและ
ลดลง (ความถี่ แ ละพื้ น ที่ ) และ ที่ เ กิ ด ชึ้ น เฉลี่ ยต่อปีลดลง
เครื่องวัดฝุ่นละอองใน
จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินค่า และจานวนวันที่มีคุณภาพ
อากาศ
มาตรฐานลดลง
อากาศ (PM10 ) เกิ น ค่ า
มาตรฐานลดลง

๒๗

เงื่อนไขที่สำคัญ

นโยบายของประเทศ
และจังหวัดในเรื่องนี้
คงเดิม

-ตัวอย่าง-

  
  

๒. การฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้

  
  

๓. การปลูกป่าเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  
  

๔. การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

  
  

รวม

๒๘



















 
 









 
 









 
 

งบอื่นๆ

งบ อปท.

๑. การกาหนดแนวเขตพื้นที่ป่า

ต่อ
เนื่อง ใหม่

งบจังหวัด

รวมงบ
(หน่วย :
ล้ำนบำท)

ลักษณะ
โครงกำร

แหล่งงบประมำณ

งบแผ่นดิน

๒๕๖๔

๒๕๖๓

โครงกำร

๒๕๖๒

ปีงบประมำณ
พ.ศ.



-ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๔ จัดทารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ
โครงกำรที่ ๑.๑ กำรกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่ำ
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน
๕. หน่วยงานติดตาม
ประเมินผล
๖. ความเป็นมาของ
โครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น
๘. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด...................................
การกาหนดแนวเขตพื้นที่ป่า
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. ภาคเอกชน ๔. องค์กรพัฒนาเอกชน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
ที่ผ่านมา ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว จึ ง ได้ มี ก ารบุ ก รุ ก ท าลายป่ า โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนทาให้พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด ในปี พ.ศ. ............ ที่มีอยู่จานวน........ไร่ และในปี พ.ศ. ........
เหลือเพียง.......ไร่ ซึ่งได้ลดลงไปเป็นจานวนมาก ส่งผลเสียหายและผลกระทบต่อความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น การสูญเสีย
ความสมบูรณ์ของหน้าดิน การเกิดน้าท่วมฉับพลัน และดินถล่ม อีกทั้งมีผลกระทบเศรษฐกิจ
และสังคมจึงจาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ป่าไม้ให้กลับคืนมา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน
ภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน กาหนดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่..........................
ซึ่งเคยเป็นป่าสมบูรณ์ในเขตอนุรักษ์มาก่อน ดังนั้น จึงควรให้เกิดความชัดเจนในเรื่องขอบเขต
ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สิ ทธิทากินหรืออยู่อาศัยของประชาชนหรือพื้นที่อนุรักษ์ อันจะทาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทาแผนและแนวทางในการฟื้นฟู พื้นที่เหล่านั้น อย่างเหมาะสม
อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิก็จะสามารถมีสิทธิดูแลพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หากได้รับ
การพิสูจน์สิทธิแล้ว ส่วนผู้ไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าวควรจะได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
๒. เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองพื้นที่แนวเขตป่าอนุรักษ์
๓. เพื่ อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล แนวเขตป่ า ไม้ ข องรั ฐ ได้ แ ก่ แนวเขตป่ า สงวน แนวเขตอุ ท ยาน
แห่งชาติ แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแนวเขตป่าชายเลน (กรณีพื้นที่ภาค ต ะ วั น อ อ ก
ภาคกลาง และภาคใต้) รวมถึงพื้นที่ป่าไม้อื่น
๔. เพื่ อ เยี ย วยาผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบบางรายจากมาตรการพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ก ารครอบครอง
พื้นที่ป่าให้ได้รับการชดเชยด้วยความเป็นธรรม
๑. มีแผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
๒. ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น และไม่มีพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกใหม่
๓. จานวนผู้ได้รับการชดเชยที่ได้รับผลกระทบจากการถูกอพยพจากพื้นทีป่ ่าอนุรักษ์
๔. มีฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

๒๙

-ตัวอย่าง๑๐. วิธีดาเนินการ

๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. จั ด ท าแผนที่ แ ละประกาศเขตพื้ น ที่ ป่ า /ป่ า อนุ รั ก ษ์ โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง
ในการจั ด ท าแผนที่ ที่ มี แ นวเขตเดี ย วกั น และแจ้ ง ประชาชนรั บ ทราบข้ อ มู ล
๒. พิ สู จ น์ สิ ท ธิ พื้ น ที่ และจั ด ท าฐานข้ อ มู ล พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ โดยเร่ ง ส ารวจและจั ด ท า
ฐานข้อมูลและกาหนดแนวเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ ค ร อ บ ค ลุ ม
ทั่ ว จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ชั ด เจน และถู ก ต้ อ ง พร้ อ มประกาศแสดงแนวเขตป่ า ให้
ประชาชนทราบ เพื่อลดข้อ ขัดแย้งเรื่องแนวเขตรัฐ และเป็น การป้องกันมิให้มีการบุกรุก
พื้นที่ป่า
๓. น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มาช่ ว ยประเมิ น พื้ น ที่ ป่ า ร่ ว มกั บ การลาดตระเวนในพื้ น ที่
โดยใช้ ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย มหลายช่ ว งเวลา ก าหนดพื้ น ที่ เ สี่ ย ง และตรวจหา
ตาแหน่งจุดความร้อน เพื่อตรวจสอบความเสี่ย งจากการถู กเผาป่า รวมถึง ตรวจสอบ
ความร้ อ นและแห้ ง แล้ ง ของพื้ น ที่ เ สี่ ยงจากปั จ จั ย สภาพพื้ น ที่ ต้ น ไม้ แหล่ ง น้ า
สถิติไฟไหม้ในอดีต และนามาวิเคราะห์เพื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
๔. บั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย พร้ อ มเยี ย วยา/ชดเชยให้ กั บ ราษฎรที่ ได้รั บ ผลกระทบบางรายที่ มี
คุณสมบัติตามที่กาหนด
กิจกรรม
พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. จัดทาแผนที่และประกาศเขตพื้นที่ ป่า/ป่าอนุรักษ์
แบบบูรณาการ
๒. สารวจและจัดทาฐานข้อมูลและกาหนดแนวเขต
พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ
๓. ส ารวจ ตรวจสอบ พร้ อ มทั้ ง การลาดตระเวนใน
พื้นทีเ่ พื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
๔. สารวจราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อเยียวยา/ชดเชย
กิจกรรม
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
(บาท)
๑. จั ด ท า แ ผ น ที่ แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ เ ข ต พื้ น ที่ ป่ า /
แผ่ น ดิ น /จั ง หวั ด /
ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการ
.............
๒. ส า ร วจ แ ล ะ จั ด ท าฐา นข้ อ มู ล แ ล ะก าหนด
แผ่นดิน/จังหวัด/
แนวเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ
.............
๓. สารวจ ตรวจสอบ พร้อมทั้งการลาดตระเวนใน
แผ่นดิน/จังหวัด/
พื้นทีเ่ พื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
.............
๔. สารวจราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อเยียวยา/ชดเชย
แผ่นดิน/จังหวัด/
.............
ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ โ ดยตรง: ประชาชนที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ และอยู่ โ ดยรอบ
ป่าอนุรักษ์ได้รับการพิสูจน์สิทธิถือครองพื้นที่ และมีประชาชนที่
ต้ อ งอพยพจากพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ บ างรายที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ด้ รั บ
ค่าชดเชยอย่างเป็นธรรม
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด............. มีป่าไม้เพิ่มขึ้น

๓๐

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๑.๒ กำรฟื้นฟูและดูแลรักษำป่ำไม้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อแผนงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานติดตามประเมินผล
ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด...................................
การฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. ภาคเอกชน ๔. องค์กรพัฒนาเอกชน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
ที่ผ่านมา ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกทาลายป่าอย่างต่อเนื่องจนทาให้พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด
ในปี พ.ศ. ............ ที่มีอยู่จานวน........ไร่ และในปี พ.ศ. ........ .เหลือเพียง.......ไร่
ซึ่งลดลงไปเป็นจานวนมาก ส่งผลเสียหายให้เกิดการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ
ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีปัญหา
สิ่งแวดล้อมอื่น เช่น การสูญเสียความสมบูรณ์ของหน้าดิน การเกิดน้าท่วมฉับพลัน และ
ดิ น ถล่ ม จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ฟื้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมา
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
จึ ง ได้ ร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
ภาคเอกชน องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน และประชาชน ฟื้ น ฟู แ ละดู แ ลรั ก ษาป่ า ไม้ ด้ ว ย
การปลูกป่า สร้างฝายเก็บกักและชะลอน้า เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ป่าไม้ การจัดตั้ง
ป่ า ชุ ม ชน การสร้ า งเครื อ ข่า ยดู แลทรัพ ยากรป่ าไม้ พร้ อ มให้ ค วามรู้ด้า นการอนุรักษ์
ป่าไม้ ดิน และน้า ในพื้ นที่........................ซึ่งเคยถูกบุกรุกทาลายมาก่อน เพื่อให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไป
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔
๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
๒. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่า และมีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและประมง
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรป่าไม้
๔. ให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนในเรื่อ งการปลูก ป่ า และการอนุ รั ก ษ์ ดิน และน้ า รวมทั้ ง
ด้านกฎหมาย
๑. มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
๒. มีปริมาณน้าใช้ในชุมชนอย่างพอเพียง (จานวนเรื่องร้องเรียนการขาดแคลนน้า)
๓. จานวน/พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๔. จานวนเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรป่าไม้
๕. จานวนประชาชนมีความรู้ (โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน) เรื่องการปลูกป่า และ
การอนุรักษ์ดินและน้า รวมทั้งด้านกฎหมาย

๓๑

-ตัวอย่าง๑๐. วิธีดาเนินการ

๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑. รณรงค์ให้ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ อาทิ ส่งเสริมโครงการธนาคารต้นไม้
๒. ก่อสร้างฝาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓. จัดตั้งป่าชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และสร้างอาชีพจากป่าชุมชน
๔. สารวจและพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกป่าในเขตเมือง/ชุมชน รวมถึงสนับสนุน
การพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ โดยเฉพาะการปลูกป่าตามหลักการฟื้นฟูป่า
ตามธรรมชาติ และการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
๕. สร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรป่าไม้
๖. อบรม สัมมนา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปลูกป่า และ
การอนุรักษ์ดินและน้า รวมทั้งด้านกฎหมาย
๗. บูรณาการงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านการใช้ที่ดินร่วมกันระหว่างภาครัฐ
เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อลดกิจกรรมที่ทาลายทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้า
และสิ่งแวดล้อมอื่น
กิจกรรม
พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. รณรงค์การปลูกต้นไม้และดูแลรักษาป่าไม้
๒. ก่อสร้างฝาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓. จัดตั้งป่าชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
๔. สารวจและพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกป่า
ในเขตเมือง/ชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนา
ป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ
๕. อบรม สัมมนาการดูแลทรัพยากรป่าไม้และ
สร้างเครือข่าย
๖. - อบรม สัมมนา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการปลูกป่า และ
การอนุรักษ์ดิน น้า และกฎหมาย
- วางแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และด้านการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ

๓๒

-ตัวอย่าง๑๒. แผนงบประมาณ

กิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมธนาคารต้นไม้รณรงค์การปลูกและ
ดูแลรักษาป่าไม้
๒. ก่อสร้างฝาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓. จัดตั้งป่าชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
๔. สารวจและพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกป่า
ในเขตเมือง/ชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนา
ป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ
๕. อบรม สัมมนาการดูแลทรัพยากรป่าไม้และ
สร้างเครือข่าย
๗. - อบรม สัมมนา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการปลูกป่า และ
การอนุรักษ์ดิน น้า และกฎหมาย
- วางแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และด้านการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ
จังหวัด/ อปท./
เอกชน/…..
แผ่นดิน/
จังหวัด/..........
แผ่นดิน/
จังหวัด/..........
แผ่นดิน/
จังหวัด/..........
แผ่นดิน/
จังหวัด/..........
แผ่นดิน/
จังหวัด/
เอกชน/..........

ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: มีป่าไม้ในชุมชน และประชาชนได้รับประโยชน์ด้านรายได้
หรืออาชีพจากทรัพยากรป่าไม้
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ

๓๓

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๑.๓ กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจและพัฒนำคุณภำพชีวิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อแผนงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานติดตามประเมินผล
ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑๐. วิธีดาเนินการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด...................................
การปลูกป่าเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. ภาคเอกชน ๔. องค์กรพัฒนาเอกชน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
ที่ ผ่ า นมา ความต้ อ งการใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศั ยและการเกษตรของประชาชน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกทาลายป่าอย่างต่อเนื่องจนทาให้พื้นที่ป่าไม้ของ
จังหวัด ในปี พ.ศ. ............ ที่มีอยู่จานวน........ไร่ และในปี พ.ศ. .........เหลือเพียง.......
ไร่ ซึ่งลดลงไปเป็นจานวนมาก ส่งผลเสียหายให้เกิด การขาดแคลนไม้ใช้สอยภายใน
ประเทศ ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น การสูญเสียความสมบูรณ์ของหน้าดิน การเกิดน้าท่วม
ฉับพลัน ดินถล่ม จึงจาเป็นต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จึงได้ร่วมกันกับ...หน่วยงานสนับสนุน ภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน ปลูกป่าบริเวณพื้นที่.............................ซึ่งเคยถูก
บุกรุกทาลายมาก่อน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันดูแลรั กษาป่ า ไม้
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไป
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๕๖๔
เพื่ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบการจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มและยั่ ง ยื น
ด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑. จานวนพื้นที่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เอกชน และป่าเสื่อมโทรม เพิ่มขึ้น
๒. งบประมาณเพื่อการวิจัย และป้องกันการลักลอบนาไม้ออกจากป่า
๓. ประชาชนมีรายได้จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้น
๑. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน นอกเขตพื้นที่ป่าไม้
๒. อนุญาตให้ปลูกต้นไม้ในแปลงปลูกป่า/ป่าเสื่อมโทรม เพื่อปลูกไม้ใช้สอยในอนาคต
๓. วิจัยเพื่อหาแนวทางระบุแหล่งกาเนิดไม้ และป้องกันการลักลอบนาไม้ออกจากป่า
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนที่อาศั ยรอบป่า ในการร่วมมือกับ
ภาคเอกชน จัดทาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และสร้าง
อาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
๕. ส่งเสริมการการปลูกพืชผสมผสาน พืชสมุนไพร และการตลาด

๓๔

-ตัวอย่าง๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรม

พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑. รณรงค์ ก ารปลู ก ไม้ เ ศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ เ อกชน
นอกเขตพื้นที่ป่าไม้
๒. สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในแปลงปลูกป่า/
ป่าเสื่อมโทรม
๓. ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หาแนวทางระบุ แ หล่ งก าเนิ ด ไม้
และป้องกันการลักลอบนาไม้ออกจากป่า
๔. ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ และเส้ น ทาง
ศึกษาธรรมชาติ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน และ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕. ส่งเสริมการการปลูกพืชผสมผสาน พืชสมุนไพร
และการตลาด
กิจกรรม
งบประมาณ
(บาท)
๑. รณรงค์การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่
เอกชนนอกเขตพื้นที่ป่าไม้
๒. สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในแปลงปลูกป่า/
ป่าเสื่อมโทรม
๓. ศึกษาวิจัยเพือ่ หาแนวทางระบุ
แหล่งกาเนิดไม้และป้องกันการลักลอบ
นาไม้ออกจากป่า
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๕. ส่งเสริมการการปลูกพืชผสมผสาน พืช
สมุนไพร และการตลาด

แหล่ง
งบประมาณ
แผ่นดิน/จังหวัด/
เอกชน/.....
แผ่นดิน/จังหวัด/
เอกชน/.....
แผ่นดิน/จังหวัด/
เอกชน/.....
แผ่นดิน/จังหวัด/
เอกชน/.....

แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....

ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนผู้ประกอบอาชีพปลูกไม้เศรษฐกิจ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากที่มีการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น

๓๕

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๑.๔ กำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อแผนงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานติดตามประเมินผล
ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด...................................
การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. ภาคเอกชน ๔. องค์กรพัฒนาเอกชน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
ปัญหาการเผาไหม้ ไฟป่า และหมอกควันในพื้นทีภ่ าคเหนือที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง
ในหลายจังหวัดได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีค่ามลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่
จังหวัด..................................... โดยเฉพาะจังหวัด...............มีค่ามลพิษทางอากาศ
วัดได้ ...................ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และยังมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ในขณะที่
จุดที่แสดงความร้อน (Hotspot) บนภาพถ่ายทางอากาศได้แสดงผลของตาแหน่งที่เกิด
การเผาไหม้ขึ้น โดยมีสาเหตุ จากการจุดไฟเผาของมนุษย์ทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนา
รวมถึงสาเหตุโดยธรรมชาติ ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย
นอกจากนี้คุณภาพอากาศ ในอีกหลายพื้นที่ พบฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และบางแห่งเครื่องบินไม่สามารถทาการขึ้นลง
ได้ สาหรับสาเหตุของหมอกควัน ฝุ่นละอองซึ่งมีสาเหตุมาจากฝีมือมนุษย์ที่จุดไฟเผา
วัชพืชในไร่นา กับถางป่าเพื่อบุกรุกเป็นสาคัญ โดยปัญหานี้ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
และได้เกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ดังนั้น จึงต้องมีการลดและ
ควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบจากปัญหาคุณภาพอากาศทีม่ ี
ต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป รวมถึง ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔
๑. เพื่อลดการเผาไหม้พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ทางการเกษตร หรือการเผาในที่โล่งอื่นๆ
๒. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๓. เพื่อหาและนารูปแบบการติดตามและประเมินความรุนแรงของจุดความร้อนจาก
การเผาไหม้อย่างทันท่วงที
๔. ควบคุ ม และลดการเผาไหม้จ ากภาคการเกษตรโดยการใช้ เ ศษวั สดุเหลือ ใช้ ทาง
การเกษตรอย่างคุ้มค่า
๑. จานวน hotspot ไฟป่าที่เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อปีลดลง
๒. จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศ (PM10) เกินค่ามาตรฐานลดลง
๓. จานวนผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจลดลง
๔. จานวนนักท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๕. มีการใช้วัสดุจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น

๓๖

-ตัวอย่าง๑๐. วิธีดาเนินการ

๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑. ส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยการป้ อ งกั น ไฟป่ า และควบคุ ม หมอกควั น ด้ ว ยการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ การสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันไฟป่า การรายงานสถานการณ์
ไฟป่าในระดับพื้นที่แบบ real time
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ประชาชนเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม และให้ความรู้
เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. การติดตามข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศมาประเมินพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า เพื่อหา
แนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ใหม่ หรือพื้นที่ซ้าเดิม รวมถึง
ข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่า จาก GISTDA
๔. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุการเกษตรให้คุ้มค่าทีส่ ุด และเป็นระบบ อาทิ
การนาเศษวัชพืชมาทาปุ๋ยหมัก การไถกลบวัชพืช ทาถ่านชีวภาพ (Biochar)
ทาเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล
๕. ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินและป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์
๖. ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน
กิจกรรม
พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. อบรมเชิ งปฏิบั ติการ สั ม มนาเพื่ อ ให้ความรู้ใน
การป้องกันไฟป่าและการรายงานสถานการณ์
ไฟป่าแก่เครือข่าย
๒. รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารควบคุ ม การเผา
ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
๓. ติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ หาแนวทางป้ อ งกั น
การเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อื่นๆ
๔. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุการเกษตรให้
คุ้มค่าที่สุด และเป็นระบบ
๕. ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินและป่า ให้มีค วามอุ ด ม
สมบูรณ์
๖. ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน
กิจกรรม
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
(บาท)
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเพื่อให้ความรู้ใน
จังหวัด/ อปท./
การป้องกันไฟป่าและการรายงานสถานการณ์
เอกชน/……….
ไฟป่าแก่เครือข่าย
๒. รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารควบคุ ม การเผา
จังหวัด/ อปท./
ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
เอกชน/...........
๓. ติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ หาแนวทางป้ อ งกั น
จังหวัด/ อปท./
การเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อื่นๆ
เอกชน/...........

๓๗

-ตัวอย่างกิจกรรม
๔. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุการเกษตรให้
คุ้มค่าที่สุด และเป็นระบบ
๕. ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินและป่าให้มีความอุดม
สมบูรณ์
๖. ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
(บาท)
จังหวัด/ อปท./
เอกชน/...........

จังหวัด/ อปท./
เอกชน/...........
จังหวัด/ อปท./
เอกชน/……….
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากมีคุณภาพอากาศอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่
เพิ่มขึ้น

๓๘

-ตัวอย่างตัวอย่ำงที่ ๒ แผนงำนจัดกำรทรัพยำกรน้ำ คุณภำพน้ำ และปัญหำน้ำท่วม-น้ำแล้ง
ขั้นตอนที่ ๑ นาแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มาเป็นกรอบเพื่อการจัดทาแผนงาน/โครงการ
การจั ด เตรี ย มแผนงานจั ด การทรั พ ยากรน้ า คุ ณ ภาพน้ า และปั ญ หาน้ าท่ ว ม-น้ าแล้ ง ส าหรั บ จั ง หวั ด
........................... โดยนามาจาก แผนงานที่ ๑.๑.๒ ทรัพยากรน้า/น้าบาดาล แผนงานที่ ๒.๑.๒ การจัดการน้าเสีย และ
แผนงานที่ ๔.๒.๑ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนั กด้ านกำรลดกำรเกิ ด น้ ำเสี ยจำกแหล่ งก ำเนิ ด และ
การบาบัดน้าเสียเบื้องต้นให้แก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้ครัวเรือน ชุมชน มีระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็ก หรือมีการติดตั้ง
ถังดักไขมัน รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการติดตั้งและเดินระบบบาบัด
น้าเสีย รวมทั้งเร่งรัดหาแนวทางการพัฒนากลไกและระบบการติดตาม ตรวจสอบแหล่งกาเนิดน้าเสีย
ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากน้าเสีย และการนาน้าเสียที่ผ่านการบาบัด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด มาใช้ประโยชน์
ฟื้นฟู และพัฒนำแหล่งน้ำ ทำงระบำยน้ำ ตามธรรมชาติ แหล่งน้าที่มีอยู่เดิม ลาน้าที่ตื้นเขิน โดย
ปรับ ปรุง ทางระบายน้า และขจั ด สิ่ ง กีด ขวาง ที่ คานึ ง ถึง ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชี ว ภาพของ
แหล่งน้า จัดระบบชลประทานให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้า
สำรวจพื้นที่กักเก็บน้ำผิวดินที่มีศักยภำพและเหมาะสม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บ
น้าเป็นแก้มลิง สาหรับไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค การสารวจ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
พัฒนำ และเพิ่มประสิทธิภำพระบบเฝ้ำระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพืน้ ที่เสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภท
เดียวกันเข้าด้วยกัน
กำรลดกำรเกิดน้ำเสียจำกแหล่งกำเนิด โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการลดน้าเสีย
ให้แก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากน้าเสีย
และการนาน้าเสียที่ผ่านการบาบัดและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด มาใช้ประโยชน์
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้ครัวเรือน ชุมชน
มีระบบบาบัดน้าเสียขนาดเล็ก รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการติดตั้งระบบ
รวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย เร่งรัดหาแนวทางการพัฒนากลไกและระบบการติดตาม ตรวจสอบแหล่งกาเนิดน้าเสีย
รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชานาญเพื่อรองรับการควบคุมและบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสีย

๓๙

-ตัวอย่างกำรฟื้ น ฟู และพั ฒ นำทำงระบำยน้ ำ (ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม /ธรรมชำติ ) แหล่ ง น้ าที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และล าน้ าที่ ตื้ น เขิน
โดยปรับปรุงทางระบายน้า และขจัดสิ่งกีดขวาง ที่คานึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้า
รวมถึงปรับปรุงคันกั้นน้า ฝายทดน้า และประตูระบายน้าให้ มีประสิทธิภาพในการระบายน้า จัดระบบชลประทาน
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้า และบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้า
กำรสำรวจและพัฒนำพื้นที่กักเก็บน้ำผิวดิน ที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการกัก
เก็บน้าเป็นแก้มลิง รวมถึงจัดทาแผนที่แหล่งน้าชุมชนสาหรับไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยใช้พื้นที่สาธารณะของ
ชุมชนให้เป็นแหล่งน้าชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งรองรับน้าเพื่อป้องกันน้าท่วม หรือเป็นแหล่งกักเก็บน้า พร้อมจัดทาแผนที่
แหล่งน้าผิวดินของชุมชน เพื่อวางแผนการต่อเชื่อมแหล่งน้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้สามารถระบายน้า
ในช่วงภาวะวิกฤติ และการสารวจ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
กำรพัฒนำ และเพิ่มประสิทธิภำพระบบเฝ้ำระวังและเตือนภัยทำงธรรมชำติในพื้นที่เสี่ยง โดยการจัดเตรียม
พื้นที่อพยพรองรับ เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่ อาจเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือความเสี่ยง
ทั้งนี้ได้แสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานจัดการทรัพยากรน้า คุณภาพน้า และปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง
ดังรูปที่ ๔-๒

๔๐

กำรลดกำรเกิดน้ำเสียจำกแหล่งกำเนิด

กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบำบัดน้ำเสีย

จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ รณรงค์ เช่น
ป ร ะ ก า ศ เ สี ย ง ต า ม ส า ย ท า ง
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ติ ด ป้ า ยประกาศ
จั ด ง า น เ ท ศ ก า ล วั น ส า คั ญ ต่ า ง ๆ
การสอดแทรกเป็นวาระในการประชุม
ต่างๆ เป็นต้น

สำรวจและรวบรวมข้อมูล/พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรน้ำเสีย

สำรวจ ปรับปรุงทำงระบำยน้ำ/
ขจัดสิ่งกีดขวำง

กำรสำรวจและพัฒนำพื้นที่กักเก็บ
น้ำผิวดิน
อย่ำงเป็นระบบ
สำรวจพื้นทีท่ ี่มีศักยภาพกักเก็บน้า
จัดทำแหล่งกักเก็บน้ำ

ควบคุมกำกับดูแลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย/
กำรบำบัดน้ำเสียขนำดเล็ก และติดตำม
ตรวจวัดคุณภำพน้ำ

ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้ำ

จัดทำแผนที่เชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน้ำ

๔๑

จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องต่างๆ กับ
คนในชุมชน ร้านอาหาร และอาคาร
เช่น การประหยัดน้าและการใช้น้า
อย่างคุ้มค่า การทาถังดักไขมัน จัดค่าย
เยาวชนเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพน้า
การใช้ประโยชน์จากน้าเสียที่บาบัดแล้ว
เป็นต้น

ส่ ง เสริ ม กำรน ำน้ ำเสี ย และน้ ำเสี ย ที่
บำบัดแล้วมำใช้ประโยชน์ เป็นการนา
น้ าเสี ย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละปริ ม าณที่
เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย เป็นต้น

ตรวจวัดและติดตำมประเมินผล
คุณภำพน้ำ

ศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบ
ระบบกำรจัดกำรน้ำเสียของพื้นที่
(FS/DD) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ของบประมาณในช่องทางต่างๆ

กำรฟื้นฟู/พัฒนำทำงระบำยน้ำ
(ที่มีอยู่เดิม/ธรรมชำติ)

บังคับใช้กฎหมำยไม่ให้มีการสร้าง
สิ่งกีดขวางทางน้า

ปรับปรุงพื้นที่ที่มีศักยภำพเป็น
แก้มลิงของชุมชน เพื่อใช้รองรับน้า
ในหน้าฝนและกักเก็บน้าในหน้าแล้ง

กำรพัฒนำ และเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
เฝ้ำระวังและเตือนภัยทำงธรรมชำติในพืน้ ที่เสี่ยง
จั ด ท ำแผนกำรปรั บ ตั ว และรั บ มื อ ผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ ดาเนินการศึกษาและ จัดทา
แผนฯ เผยแพร่ให้ชุมชนได้รับทราบและปฏิบั ติ
และจัดให้มีการฝึกอบรม

พั ฒ น ำ ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย จ า ก ภั ย ธ ร ร มช าติ
ด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพการพยากรณ์ แ ละ
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล เตื อ นภั ย รวมทั้ ง เสริ ม สร้ าง
กระบวนการและวิธีการเตือนภัย

จัดทำแผนที่เสีย่ งภัยจากภัยธรรมชาติ
ดาเนินการสารวจรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาแผน
ที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน อาทิ เส้นทางน้า/
แหล่งน้าชุมชน

จัดรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ร่วมกันเพื่อให้เกิดการเลือกทางเลือกที่
เหมาะในการจัดการน้าเสียในพื้นที่ เช่น
การรวบรวมและบาบัดน้าเสีย รวมถึงค่า
รวบรวมและบาบัดน้าเสียจะเกิดขึ้น

จั ด ท ำปฏิ ทิ น เพำะปลู ก รวบรวมข้ อ มู ล ทาง
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เ กิ ดขึ้ น และจั ด ท า
ปฏิทินเพาะปลูก เพื่อลดความเสียหาย

จัดเตรียมควำมพร้อมเพิ่มศักยภำพ
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปที่ ๔- ๒ แผนงำนจัดกำรทรัพยำกรน้ำ คุณภำพน้ำ และปัญหำน้ำท่วม-น้ำแล้ง
๒๗

-ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๓ จัดทาสรุปสาระสาคัญของแผนงาน
แผนงำน แผนงานจัดการทรัพยากรน้า คุณภาพน้า และปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง
พื้นที่ดำเนินกำร จังหวัด........................../กลุม่ จังหวัด............
กลุ่มเป้ำหมำย ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วม/ภัยแล้งในจังหวัด..........................
สรุปสำระสำคัญ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ในกำร
ตรวจสอบ

เป้ำหมำยรวม
• จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ..............สามารถ - คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ที่ - ข้อมูลทางสถิติ
ดีขึ้น
- แบบสอบถาม/สารวจ
ป้องกันและบาบัดน้าเสียทีเ่ กิดขึ้นได้
• จังหวัด..........................มีความสามารถ - มูลค่าความเสียหายจาก
ภัยน้าท่วม/ภัยแล้งลดลง
ในการรับมือกับสถานการณ์น้าท่วม/
- จิตสานึกและความ
ภัยแล้งได้
ตระหนักของประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยง
วัตถุประสงค์
• เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพน้า
• เพือ่ ให้มีแผนการป้องกันน้าท่วม/
ภัยแล้ง ที่มีประสิทธิภาพคานึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชน และ
ความเสียหายอื่นๆ
ผลผลิต
๑. ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นได้รับการ
บาบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. แม่น้า ลาคลองได้รับการปรับปรุง
และมีการระบายน้าที่ดี
๓. มีแหล่งกักเก็บน้าสาหรับการอุปโภค
และบริโภคสาหรับชุมชนอย่าง
เพียงพอ
๔. มีมาตรการป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายจากน้าท่วม/ภัยแล้งที่
ชัดเจน

๑. ร้อยละของปริมาณ
น้าเสียทีไ่ ด้รับการบาบัด
๒. คุณภาพน้าดีขึ้นร้อยละ
...../ปริมาณน้าเสีย
ลดลงร้อยละ....
๓. พื้นที่ที่ถูกน้าท่วมในฤดู
น้าหลาก/ (ลดลง)
๔. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง (ลดลง)
๕.มีแผนการปรับตัวและ
รับมือผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ มีระบบเตือน
ภัยจากภัยธรรมชาติ
และมีแผนที่เสีย่ งภัย
จากภัยธรรมชาติ

๔๒

๑. นโยบาย/แผนด้าน
การป้องกัน/บาบัดน้าเสีย
๒. ข้อมูลทางสถิติ
๓. แบบสอบถามและรายงาน
การสารวจ/รวบรวมข้อมูล
๔. รายงานการป้องกันและ
ความเสียหายจากน้าท่วม/
ภัยแล้ง
๕. รายงานเรื่องการขาด
แคลนน้าใช้อุปโภค-บริโภค
๖. รายงานความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ

เงื่อนไขที่สำคัญ

- นโยบายของประเทศ
และจังหวัด
- งบประมาณ
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

-ตัวอย่าง-

งบอื่นๆ

งบ อปท.

งบจังหวัด

งบแผ่นดิน

แหล่งงบประมำณ

ลักษณะ
โครงกำร
ต่อ ใหม่
เนื่อง

๒๕๖๔

๒. การเพิม่ ประสิทธิภาพการรวบรวม
และบาบัดน้าเสีย
๓. การฟื้นฟู และพัฒนาทางระบายน้า
(ที่มีอยู่เดิม/ธรรมชาติ)
๔. การสารวจและพัฒนาพื้นที่กักเก็ก
น้าผิวดิน
๕. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทาง
ธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง

รวมงบ
(หน่วย :
ล้ำนบำท)

๒๕๖๓

๑. การลดการเกิดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด

ปีงบประมำณ
พ.ศ.

๒๕๖๒

โครงกำร







   









   









   









   









   



๔๓

-ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๔ จัดทารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ
โครงกำรที่ ๒.๑ กำรลดกำรเกิดน้ำเสียจำกแหล่งกำเนิด
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อแผนงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานสนับสนุน

แผนงานจัดการทรัพยากรน้า คุณภาพน้า และปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง
การลดการเกิดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๖. ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น
๘.วัตถุประสงค์ของ โครงการ
๙. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
๑๐. วิธีดาเนินการ

การปล่อยน้าเสียลงสู่แม่น้า ลาคลองสาธารณะ โดยไม่ผ่านกระบวนการบาบัด ทาให้
คุณภาพแหล่งน้าที่สาคัญ ซึ่งไหลผ่านจังหวัด............ /ชุมชนในเขตกลุ่มจังหวัด.........
เน่าเสียจนอยู่ในระดับวิกฤต ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น จึงควร
มี ก ารป้ อ งกั น และบ าบั ด น้ าเสี ย ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมก่ อ นปล่ อ ยลงสู่ สาธารณะ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ที่มีบทบาท
หน้าที่สาคัญในการดูแลป้องกัน และบาบัด น้าเสียที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งบางคนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้าเสีย ด้ วยเหตุนี้
เพื่อเป็นการลดการเกิดและการปล่อยน้าเสีย ลงแหล่งน้าสู่สาธารณะ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในชุมชน จึงจาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ
เช่ น การจั ด ท าถั ง ดั ก ไขมั น เพื่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย ชุ ม ชนเบื้ อ งต้ น ก่ อ นปล่ อ ยลงสู่ แ หล่ ง น้ า
สาธารณะ การฝึกอบรมเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้าเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยทาให้เกิด
ความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน ส่งเสริม ให้เกิดการนาน้าเสียและน้าเสียที่บาบัด
แล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เพื่อป้องกันและลดการปล่อยน้าเสีย ณ จุดกาเนิดลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมแก่ชุมชนในการเฝ้าระวังและบาบัดน้าเสียชุมชนในเบือ้ งต้น
๑. ปริมาณน้าเสียลดลงร้อยละ........
๒. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้น
๑. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เช่น ประกาศเสียงตามสายทางวิทยุกระจายเสียง
ติดป้ายประกาศ จัดงานเทศกาลวันสาคัญต่างๆ การสอดแทรกเป็นวาระในการประชุม
ต่างๆ เป็นต้น
๒. จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งต่ า งๆ กั บ คนในชุ ม ชน ร้ า นอาหาร และอาคาร เช่ น
การประหยั ด น้ าและการใช้ น้ าอย่ า งคุ้ ม ค่ า การท าถั ง ดั ก ไขมั น จั ด ค่ า ยเยาวชน
เฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพน้า การใช้ประโยชน์จากน้าเสีย ที่บาบัดแล้ว เป็นต้น
๓. ส่งเสริมการนาน้าเสียและน้าเสียที่บาบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ เป็นการนาน้าเสียที่มี
คุ ณ สมบั ติ แ ละปริ ม าณที่ เ หมาะสมไปใช้ ป ระโยชน์ เช่ น การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจาก
น้าเสีย เป็นต้น
๔. ตรวจวัดและติดตามประเมินผลคุณภาพน้า

๔๔

-ตัวอย่าง๑๑. แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม

พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ กับคนในชุมชน
ร้านอาหาร และอาคาร
๓. ส่งเสริมการนาน้าเสียและน้าเสียทีบ่ าบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์เป็นการนาน้าเสียทีม่ ีคณ
ุ สมบัติและปริมาณ
ที่เหมาะสมไปใช้ ประโยชน์
๔. ตรวจวัดและติดตามประเมินผลคุณภาพน้า

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรม

แหล่ง
งบประมาณ
๑. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....
๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ กับคนในชุมชน
แผ่นดิน/
ร้านอาหาร และอาคาร
จังหวัด/ อปท./
เอกชน/.....
๓. ส่งเสริมการนาน้าเสียและน้าเสียทีบ่ าบัดแล้วมา
แผ่นดิน/
ใช้ประโยชน์ เป็นการนาน้าเสียที่มคี ุณสมบัติและ
จังหวัด/ อปท./
ปริมาณที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์
เอกชน/.....
๔. ตรวจวัดและติดตามประเมินผลคุณภาพน้า
แผ่นดิน/
จังหวัด/ อปท./
เอกชน/.....
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
บาบัดน้าเสียชุมชนขั้นต้นอย่างถูกวิธี
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เกิดการทางาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ

๔๕

งบประมาณ
(บาท)

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๒.๒ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน

แผนงานจัดการทรัพยากรน้า คุณภาพน้า และปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๖. ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑๐. วิธีดาเนินการ

การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร อี ก ทั้ ง การขยายตั ว ท างเศรษฐกิ จ ท าให้ เ กิ ด
ความต้องการใช้น้าในปริมาณมากขึ้นทั้งการอุปโภคและการบริโภค ทั้งภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวก่อให้เกิดปริมาณน้าเสียเพิ่มขึ้ น หากไม่ได้รับการบาบัด
ที่ถูกวิธีก่อนปล่อยสู่สาธารณะ ไม่มีการควบคุม กากับดูแลแหล่งกาเนิดน้าเสีย หรือ
ติ ด ตามตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ าจะเกิ ด ปั ญ หาคุ ณ ภาพแหล่ งน้ าสาธารณะต่ ากว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน จากข้อมูลสถิติคุณภาพแหล่งน้าปี พ.ศ. ........... ถึง พ.ศ. .............ที่วัดได้อยูใ่ น
เกณฑ์........ (จากปริมาณน้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้น ........... ลบ.ม. ต่อวัน แต่สามารถบาบัด
ได้............. ลบ.ม.ต่อวัน) อีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คุณภาพน้าแหล่งน้าสาธารณะต่ากว่า
เกณฑ์ ม าตรฐานเนื่ อ งมาจากไม่มี ระบบรวบรวมและระบบบ าบั ดน้ าเสีย ชุ มชน ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในการควบคุม กากับดูแลแหล่งกาเนิดน้าเสีย ดูแลระบบ
รวบรวมและระบบบาบัด จึงควรผลักดันให้มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียที่เหมาะสม
รวมทั้งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เพื่อให้คุณภาพน้าในแหล่งน้าสาธารณะดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่เกีย่ วข้อง
๑. ปริมาณน้าเสียลดลง
๒. คุณภาพแหล่งน้าผิวดินดีขึ้นจากปีฐาน
๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้น
๑. สารวจและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
๒. ควบคุม กากับดูแลแหล่งกาเนิดน้าเสีย/ติดตามตรวจวัดคุณภาพน้า
๓. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการน้าเสียของพื้นที่ (FS/DD) เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการของบประมาณในช่องทางต่างๆ
๔. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการเลือกทางเลือกที่เหมาะในการจัดการน้าเสียในพื้นที่ เช่น
การรวบรวมและบาบัดน้าเสีย รวมถึงค่ารวบรวมและบาบัดน้าเสียจะเกิดขึ้น เป็นต้น
๕. จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๖

-ตัวอย่าง๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรม
๑. สารวจและรวบรวมข้อมูล/พัฒนาระบบฐานข้อมูล
๒. ควบคุมกากับดูแลแหล่งกาเนิดน้าเสีย/ติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพน้า
๓. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบ
การจัดการน้าเสียของพื้นที่ (FS/DD)
๔. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๕. จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรม
งบประมาณ
(บาท)
๑. สารวจและรวบรวมข้อมูล/พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
๒. ควบคุมกากับดูแลแหล่งกาเนิดน้า
เสีย/ติดตามตรวจวัดคุณภาพน้า
๓. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบการจัดการน้าเสียของพื้นที่
(FS/DD)
๔. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๕. จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนในชุมชน
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ

๔๗

พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน/จังหวัด/ อปท./
เอกชน/.....
แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....
แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....
แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....
แผ่นดิน/จังหวัด/ อปท./
เอกชน/.....

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๒.๓ กำรฟื้นฟู/พัฒนำทำงระบำยน้ำ (ที่มีอยู่เดิม/ธรรมชำติ)
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน

แผนงานจัดการทรัพยากรน้า คุณภาพน้า และปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง
การฟื้นฟู/พัฒนาทางระบายน้า (ที่มีอยู่เดิม/ธรรมชาติ)
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๖. ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๐. วิธีดาเนินการ

๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ในช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมา พื้น ที่ ..........อาเภอของจังหวัด............. ประสบกับ
ปัญหาน้าท่วมขัง ระบายน้าไม่ทัน ทาให้ประชาชนได้รับมีความเดือดร้อนจากการเกิด
น้าท่วมขัง ดังนั้นจึงต้องมีการสารวจและดาเนินการขจัดสิ่งกีดขวาง/ขุดลอกคลองเพื่อ
ระบายน้าให้ไหลลงสู่แหล่งกักเก็บน้า หรือแม่น้าให้เร็ว ที่สุด รวมทั้งดาเนินการปรับปรุง
ตลิ่งและคั้นกั้นน้าให้อยู่ในสภาพที่ดี
สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เพื่อปรับปรุงทางระบายน้า ให้น้าไหลลงสู่แม่น้า แหล่งกักเก็บน้า ได้รวดเร็ว ไม่เกิด
การท่วมขังให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
๑. พื้นที่ที่ถูกน้าท่วม (ลดลง)
๒. จานวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้าท่วม (ลดลง)
๑. สารวจ ปรับปรุงทางระบายน้า/ ขจัดสิ่งกีดขวาง
๒. ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้า
๓. บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า
กิจกรรม
พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. สารวจ ปรับปรุงทางระบายน้า/ ขจัดสิ่งกีดขวาง
๒. ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้า
๓. บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้า
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
แหล่งงบประมาณ
๑. สารวจ ปรับปรุงทางระบายน้า/
แผ่นดิน/จังหวัด/
ขจัดสิ่งกีดขวาง
อปท./เอกชน/.....
๒. ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้า
แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....
๓. บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มี
การสร้างสิ่งกีดขวางทางน้า
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............

๔๘

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๒.๔ กำรสำรวจและพัฒนำพื้นที่กักเก็บน้ำผิวดิน
๑.ชื่อแผนงาน
๒.ชื่อโครงการ
๓.หน่วยงานรับผิดชอบ
๔.หน่วยงานสนับสนุน
๕.หน่วยงานติดตามประเมินผล

แผนงานจัดการทรัพยากรน้า คุณภาพน้า และปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง
การสารวจและพัฒนาพื้นที่กักเก็บน้าผิวดิน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................

๖.ความเป็นมาของโครงการ

ในช่วงฤดูแล้งของปีที่ผ่านมา พื้นที่ ..........อาเภอของจังหวัด............. ประสบกับ
ปัญหาภัยแล้ง ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้า ดังนั้นจึงต้อง
จั ด ให้ มี ส ถานที่ เ ก็ บ กั ก น้ าตามจุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น บึ ง พั ก น้ าให้ ฤ ดู น้ าหลาก
โดยรองรับน้าฝน ฉะนั้นเมื่อฝนตกน้าฝนจึงไหลลงสู่ทางระบายน้า และถูกขังไว้ในพื้นที่
กักเก็บน้า หากมีปริมาณน้ามากจะรอเวลาให้คลองต่างๆ ซึ่งเป็นทางระบายน้าหลักพร่อง
น้าพอจะรับน้าได้จึงค่อยๆ ระบายน้าลงเป็นการช่วยลดปัญหาน้าท่วมขั งได้ในระดับหนึ่ง
และควรให้มีการขุดสระในพื้นที่ไว้เป็นแหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อทาการเกษตรในหน้าแล้ง
ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรได้อีกด้วย
๗. ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔
๘.วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้า ให้ประชาชนในจังหวัดมีน้าใช้ในหน้าแล้งอย่างพอเพียง
๙.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (ลดลง)
๒. จานวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง (ลดลง)
๑๐. วิธีดาเนินการ
๑. สารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพกักเก็บน้า จัดทาแหล่งกักเก็บน้า และจัดทาแผนที่เชื่อมโยง
แหล่งกักเก็บน้า
๒. ปรับปรุงพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแก้มลิงของชุมชน เพื่อใช้รองรับน้าในหน้าฝนและ
กักเก็บน้าในหน้าแล้ง
๑๑. แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
๑. สารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพกักเก็บน้า จัดทาแหล่ง
กักเก็บน้า
๒. จัดทาแผนที่เชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน้า
๓. ปรับปรุงพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแก้มลิงของชุมชน

๔๙

พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

-ตัวอย่าง๑๒. แผนงบประมาณ

กิจกรรม
๑. สารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพกักเก็บน้า
จัดทาแหล่งกักเก็บน้า และจัดทา
แผนที่เชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน้า
๒. จัดทาแผนที่เชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน้า

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....

แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....
๓. ปรับปรุงพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็น
แผ่นดิน/จังหวัด/
แก้มลิงของชุมชน
อปท./เอกชน/.....
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............

๕๐

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๒.๕ กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบเฝ้ำระวังและเตือนภัยทำงธรรมชำติในพื้นที่เสี่ยง
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน

แผนงานจัดการทรัพยากรน้า คุณภาพน้า และปัญหาน้าท่วม-น้าแล้ง
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๖. ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑๐. วิธีดาเนินการ

ปัจจุบันการเกิดภัยธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สร้างความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
พื้นที่ของจังหวัด..................... ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม ดินถล่ม เป็นประจาทุกๆ ปี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ หน่วยงานสนับสนุน
จึงเห็นควรหาแนวทาง
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดและบรรเทาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยการจัดให้มีการ
จัดทาแผนบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยจากภัย
ธรรมชาติ และการพัฒนาระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔
เพื่อลดและบรรเทาความสูญเสียทีจ่ ะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
๑. มีแผนการปรับตัวและรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
๒. มีระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ และ
๓. มีแผนที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ
๑. จัดทาแผนการปรับตัวและรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ดาเนินการศึกษาและ
จัดทาแผนฯ เผยแพร่ให้ชุมชนได้รบั ทราบและปฏิบัติ และจัดให้มีการฝึกอบรม
๒. พัฒนาระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ ดาเนินการพัฒนาศักยภาพการพยากรณ์และ
การเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัย รวมทัง้ เสริมสร้างกระบวนการและวิธีการเตือนภัย
๓. จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ ดาเนินการสารวจรวบรวมข้อมูล อาทิ
เส้นทางน้า/แหล่งน้าชุมชนเพื่อจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน
๔. จัดทาปฏิทินเพาะปลูก รวบรวมข้อมูลทางภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นและ
จัดทาปฏิทินเพาะปลูก เพื่อลดความเสียหาย

๕๑

-ตัวอย่าง๑๑. แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม

พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑. จัดทาแผนการปรับตัวและรับมือผลกระทบฯ
๒. พัฒนาระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ
๓. จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ/
เส้นทางน้า/แหล่งน้าระดับชุมชน

๔.จัดทาปฏิทินเพาะปลูก
๑๒. แผนงบประมาณ

กิจกรรม
๑. จัดทาแผนการปรับตัวและรับมือฯ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....
๒. พัฒนาระบบเตือนภัย
แผ่นดิน/จังหวัด/
อปท./เอกชน/.....
๓. จัดทาแผนทีเ่ สี่ยงภัย/เส้นทางน้า/
แผ่นดิน/จังหวัด/
แหล่งน้าระดับชุมชน
อปท./เอกชน/.....
แผ่นดิน/จังหวัด/
๔.จัดทาปฏิทินเพาะปลูก
อปท./เอกชน/.....
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............

๕๒

-ตัวอย่างตัวอย่ำงที่ ๓ แผนงำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
ขั้ น ตอนที่ ๑ พิ จ ารณาแนวทางปฏิบั ติ ของยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และแผนงานภายใต้ แผนจั ด การคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย มาเป็นกรอบเพื่อ การจัดทาแผนงาน/
โครงการ
โดยน ามาจากแผนงานที่ ๒.๑.๔ การจั ด การขยะมู ลฝอยชุม ชน และของเสี ย อั น ตราย แนวทางปฏิ บัติข้อ
๒.๑.๔.๑ – ๒.๑.๔.๑๙
ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ การลดขยะจากต้นทางตามหลักการ 3R
(Reduce, Recycle, Reuse) หรือการลด การรีไซเคิล และการนากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมมาตรการให้มีการคัดแยก
ขยะ เพื่อให้เกิดการนาวัสดุกลับมาใช้ซ้า เร่งจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ให้เกิดความคุ้มค่า ลดปริมาณขยะ และเตรียมสถานที่กาจัดขยะขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนที่ ๒ จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการที่จะดาเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภทเดียวกันเข้า
ด้วยกัน
ต้นทำง ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยงดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อย
สลายได้ยาก สนับสนุนและส่งเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste)
กลำงทำง (๑) พัฒนาระบบการเก็บขนและรวบรวมขยะให้มีประสิทธิภาพ และ (๒) ผลักดัน ให้ผู้ผลิตและ
ผู้จาหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสียอันตรายชุมชนให้
มีการจัดการที่ถูกวิธี
ปลำยทำง (๑) เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (๒) พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และ (๓) สนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาใน
พื้นที่ และศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเสี ย อั น ตรำย (๑) ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ และ (๒) ติดตามและเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายและสารอันตรายในสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ได้แสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังรูปที่ ๔-๓

๕๓

กำรส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะจำกต้นทำง

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมเก่ำ

กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน

ที่กำจัดไม่ถูกหลักวิชำกำร
จัดอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และถ่ายทอดรูปแบบในการลดและคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่

๕๔

รณรงค์ให้มีกำรหลีกเลี่ยงหรือเลิกใช้โฟมและถุงพลำสติก และ
ส่งเสริมให้มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุรีไซเคิลและบรรจุภัณฑ์
ที่ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ โดยจัดกิจกรรมเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องประกอบกับสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ทาความตกลงร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดค่าบริการจัดการขยะให้กับตลาด
หรือค่าเช่าแผงลอยที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรพัฒนำระบบ
กำรคัดแยกและเก็บขนขยะตำมควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นที่
เช่น การคัดแยกขยะอินทรีย์ที่แหล่งกาเนิดและจัดหาสถานที่
เพื่อทาปุ๋ยหรือหมักแก๊สชีวภาพ และการคัดแยกขยะอันตราย
ชุมชนเพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง ฯลฯ และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเพื่อร่วมกันจัดการขยะให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน

ที่เหมำะสม และมีควำมคุ้มค่ำ

ศึกษำวิเครำะห์ปริมำณขยะตกค้ำงสะสมเก่ำที่มีกำร
จัดกำรไม่ถูกหลักวิชำกำร

ศึกษำควำมเหมำะสมในกำรกำจัดขยะมูลตกค้ำง
สะสมเก่ำในสถำนที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชำกำร
เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์และปรับปรุงสถานที่กาจัด
ขยะให้ถูกหลักวิชาการและสามารถรองรับขยะใหม่ที่
ผ่านการคัดแยกขยะแล้ว

ดำเนินกำรกำจัดขยะตกค้ำงสะสมเก่ำให้ถูกต้องตำม
หลักวิชำกำรและมีควำมคุ้มค่ำ เช่น ส่งไปเผาที่โรง
ปูนซีเมนต์ และการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse
Derived fuel: RDF) ฯลฯ

ศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบระบบกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของพื้นที่ (FS/DD) เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการของบประมาณในช่องทางต่างๆ

จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้กำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
รณรงค์และจัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกำร
ซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

จัดรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจและกำรยอมรับร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมต่อการจัดการขยะในพื้นที่ เช่น
การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และการกาจัดขยะ
รวมถึงค่ากาจัดขยะที่จะเกิดขึ้น

จัดหำสถำนที่ที่เหมำะสมตำมหลักวิชำกำรในกำร
สร้ำงสถำนที่กำจัดขยะ

ปรับปรุงสถำนที่กำจัดขยะเก่ำให้ถูกหลักวิชำกำร

พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อแนะนาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เช่น วิธีการคัดแยกขยะแต่ละชนิด
และช่วงเวลาจัดเก็บขยะแต่ละประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะนาไปจัดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สัดส่วน
ปริมาณขยะแต่ละประเภทในพื้นที่ ตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากวัสดุรีไซเคิล ฯลฯ
รูปที่ ๔-๓ แผนงำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
๔๒

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเสริมและให้ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพให้กับร้ำนรับซื้อ
ของเก่ำและซำเล้งในกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

-ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๓ สรุปสาระสาคัญของแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แผนงำน การจัดการขยะชุมชน
พื้นที่ดำเนินกำร จังหวัด........................../กลุ่มจังหวัด............
กลุ่มเป้ำหมำย ประชาชนในพืน้ ที่ นักเรียน ร้านรับซื้อของเก่า ซาเล้ง
สรุปสำระสำคัญ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

เป้ำหมำยรวม
การใช้ประโยชน์จากวัสดุและทรัพยากร ๑. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเกิดของเสีย
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
น้อยลง
จังหวัด (GPP) (ลดลง)
๒. อัตราการเกิดขยะต่อ
จานวนประชากร
(ลดลง)
วัตถุประสงค์
ให้มีการใช้วัสดุและทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าเกิดของเสียน้อยและสามารถ
จัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
ผลผลิต
๑. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นลดลง
๑.ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
๒. มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุและ
(ลดลง)
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๒.ปริมาณขยะที่นา
๓. ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
กลับมาใช้ใหม่ (เพิ่มขึ้น)
ตามหลักวิชาการ
๓.ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการถูกหลักวิชาการ
(เพิ่มขึ้น)

๕๕

เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรตรวจสอบ
- ระบบการจดสถิติ
- ฐานข้อมูลประชากร
- ฐานข้อมูล GPP

๑. ระบบการจดสถิติ
๒. สถิติจากร้านรับซือ้ ของเก่า
และปริมาณการคัดแยกที่
สถานที่กาจัดขยะ
๓. ข้อมูลสถิตปิ ริมาณขยะเหลือ
ทิ้งขั้นสุดท้ายที่นาไปกาจัด
อย่างถูกหลักวิชาการ

เงื่อนไขที่สำคัญ
- งบประมาณ
- การมีส่วนร่วม
และการยอมรับ
ของประชาชน
- ศักยภาพของ
บุคลากร

-ตัวอย่าง-











๒. การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม   











  











  











๑. การส่งเสริมการลดปริมาณขยะจาก

๒๕๖๓

  

๒๕๖๒

งบอื่นๆ

ลักษณะ
โครงกำร
ต่อ ใหม่
เนื่อง

งบ อปท.

แหล่งงบประมำณ

งบจังหวัด

รวมงบ
(หน่วย :
ล้ำนบำท)

งบแผ่นดิน

ปีงบประมำณ
พ.ศ.

๒๕๖๔

โครงกำร/กิจกรรม

ต้นทาง

เก่าที่กาจัดไม่ถูกหลักวิชาการ

๓. การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสม และ
มีความคุ้มค่า

๔. การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

๕๖

-ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๔ จัดทารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ
โครงกำรที่ ๓.๑ กำรส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะจำกต้นทำง
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน

การจัดการขยะ
การส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๖. ความเป็นมาของโครงการ
สถานการณ์ ปั ญหาขยะมู ลฝอยของ................มี ปริ มาณเพิ่ มมากขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง
ประกอบกับพื้นที่สาหรับเป็นที่ตั้งของระบบกาจัดขยะมีไม่เพียงพอและมีปัญหาถูกต่อต้าน
จากชุมชน รวมถึงการเข้าไปใช้พื้นที่ป่า หรือพื้นที่สาธารณะ ก็มักก่อให้เกิดปัญหาการทาลาย
ระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวทางการจัดการเพื่อ
ลดปริมาณขยะจากต้นทาง จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการ
ใช้ ทรั พยากรอย่ างประหยั ด คุ้ มค่ า และเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด มุ่ งสู่ สั งคมที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และประชาชน จัดทาโครงการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทางขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
ภาคประชาชนในการคั ดแยกขยะที่ ต้ นทาง และเพื่ อให้ สามารถน าไปสู่ การจั ดการขยะ
รูปแบบใหม่ได้ต่อไป
๗. ความสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายอื่น
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อสร้างความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการดาเนินการ
คัดแยกขยะที่ต้นทางร่วมกับภาคประชาชน
๒. ลดปริมาณขยะที่จะนาไปสู่สถานทีก่ าจัดขยะขั้นสุดท้าย
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาระบบการคัดแยกขยะในพื้นที่
๒. ร้อยละของปริมาณขยะรีไซเคิล
๑๐. วิธีดาเนินการ
๑. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และถ่ายทอดรูปแบบในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
๒. รณรงค์ให้มีการหลีกเลี่ยงหรือเลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก และส่งเสริมให้มีการใช้
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรไี ซเคิลและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยจัด
กิจกรรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องประกอบกับสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ทาความตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนถิ่นใน
การลดค่าบริการจัดการขยะให้กับตลาดหรือค่าเช่าแผงลอยที่ใช้บรรจุภัณฑ์ทเี่ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕๗

-ตัวอย่าง๓. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบการคัดแยกและเก็บขนขยะ
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การคัดแยกขยะอินทรีย์ที่แหล่งกาเนิดและ
จัดหาสถานทีเ่ พื่อทาปุ๋ยหรือหมักแก๊สชีวภาพ และการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน
เพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง ฯลฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อร่วมกัน
จัดการขยะให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแนะนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เช่น วิธีการ
คัดแยกขยะแต่ละชนิดและช่วงเวลาจัดเก็บขยะแต่ละประเภทขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะนาไปจัดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สัดส่วนปริมาณขยะ
แต่ละประเภทในพื้นที่ ตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล ฯลฯ
๑๑. แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม

พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. รณรงค์ให้มีการหลีกเลี่ยงหรือเลิกใช้โฟมและ
ถุงพลาสติกและส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
จากวัสดุรีไซเคิล
๓. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
พัฒนาระบบการคัดแยกและเก็บขนขยะ
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
แหล่งงบประมาณ
๑. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
แผ่นดิน/จังหวัด/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อปท./เอกชน/.....
๒. รณรงค์ให้มีการหลีกเลี่ยงหรือ
แผ่นดิน/จังหวัด/
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
อปท./เอกชน/.....
และส่งเสริมให้มีการใช้
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรไี ซเคิล
๓. ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
แผ่นดิน/จังหวัด/
ส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบ
อปท./เอกชน/.....
การคัดแยกและเก็บขนขยะ
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผ่นดิน/จังหวัด/
และการสื่อสาร
อปท./เอกชน/.....
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลดภาระการจัดการ
ปัญหาขยะที่ปลายทาง และประชาชนมีรายได้จากการ
คัดแยกขยะ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี

๕๘

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๓.๒ กำรจัดกำรขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมเก่ำที่กำจัดไม่ถูกหลักวิชำกำร
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน

การจัดการขยะ
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเก่าที่กาจัดไม่ถูกหลักวิชาการ
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๖. ความเป็นมาของโครงการ
สถานการณ์ขยะมูลฝอยตกค้างของ..............เป็นปัญหาวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน จากข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างกว่า ............ ตัน/ปี
ถูกกาจัดทิ้งในบ่อฝังกลบขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการหรือเผาในที่โล่ง และมีการลักลอบ
นาไปทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง นอกจากนี้ สถานที่กาจัดมูลฝอยสามารถรองรับ
ขยะได้อีกเพียง.....ปี รวมทั้งไม่สามารถหาพื้นที่สาหรับเป็นที่ตั้งของระบบกาจัดขยะได้
เนื่องจากการต่อต้านของประชาชน ทาให้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสู่บรรยากาศด้วย
หน่ ว ยงานรั บผิด ชอบ จึ งได้ ร่ ว มกั นกั บ หน่ ว ยงานสนั บสนุน ภาคเอกชน และ
ประชาชน จัดทาโครงการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างเก่า เพื่อนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ให้สามารถรองรับขยะใหม่ในอนาคต รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับภาค
ประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะต่อไป
๗. ความสอดคล้องกับ
สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
นโยบายอื่น
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปริมาณขยะที่นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๑๐. วิธีดาเนินการ
๑. ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณขยะตกค้างสะสมเก่าที่มีการจัดการไม่ถูกหลักวิชาการ
๒. ศึกษาความเหมาะสมในการกาจัดขยะมูลตกค้างสะสมเก่าในสถานทีก่ าจัดขยะที่
ไม่ถูกหลักวิชาการ เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์และปรับปรุงสถานทีก่ าจัดขยะให้
ถูกหลักวิชาการและสามารถรองรับขยะใหม่ที่ผ่านการคัดแยกขยะแล้ว
๓. ดาเนินการกาจัดขยะตกค้างสะสมเก่าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความ
คุ้มค่า เช่น ส่งไปเผาที่โรงปูนซีเมนต์ และการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse
Derived fuel: RDF) ฯลฯ
๔. ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะเก่าให้ถกู หลักวิชาการ
๑๑. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณขยะตกค้างสะสมเก่าและ
ความเหมาะสมในการกาจัดให้ถกู หลักวิชาการ
๒. ดาเนินการกาจัดขยะตกค้างสะสมเก่าให้หลัก
วิชาการและมีความคุ้มค่า
๓. ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะเก่าให้ถกู หลักวิชาการ

๕๙

-ตัวอย่าง๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

๑. ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณขยะตกค้าง
จังหวัด/อปท.
สะสมเก่าและความเหมาะสมในการ
กาจัดให้ถูกหลักวิชาการ
๒. ดาเนินการกาจัดขยะตกค้างสะสมเก่า
จังหวัด/ เอกชน/.....
ให้หลักวิชาการและมีความคุ้มค่า
๓. ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะเก่าให้ถกู
แผ่นดิน/จังหวัด/
หลักวิชาการ
อปท./.....
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่รองรับ
การกาจัดขยะขั้นสุดท้าย
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี

๖๐

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๓.๓ กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมำะสม และมีควำมคุ้มค่ำ
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน

การจัดการขยะ
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสม และมีความคุ้มค่า
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๖. ความเป็นมาของโครงการ
สภาพปัญหาขยะมูลฝอยของ................มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ ....... ตัน/วัน เป็นขยะในพื้นที่......ตัน/วัน และนอก
พื้นที่ ...... ตัน/วัน โดยสถานที่กาจัดขยะเดิมมี การจั ดการขยะที่ยั งไม่ถู กหลักวิ ชาการ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศจากการเผาขยะ การปนเปื้อนของ
น้าชะขยะลงสู่แหล่งน้าหรือน้าบาดาล และกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน อีกทั้งสามารถรองรับขยะได้อีกเพียง ..... ปี ดังนั้น จึงควรเตรียมการ
เพื่ อรองรั บการจั ดการปั ญหาขยะในอนาคต ตั้ งแต่ การศึ กษารู ปแบบการจั ดการขยะ
ที่ต้นทาง และศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน และประชาชน จัดทา
โครงการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้ อง
ตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมขอรับงบประมาณในช่องทางต่างๆ
๗. ความสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายอื่น
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และสามารถรองรับการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เห็นด้วยกับผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่
๑๐. วิธีดาเนินการ
๑. ศึ ก ษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยของพื้ น ที่
(FS/DD) เพื่อเตรียมความพร้อมในการของบประมาณในช่องทางต่างๆ
๒. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับร่วมกัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเลื อ กทางเลื อ กที่ เ หมาะสมต่ อ การจั ด การขยะในพื้ น ที่ เช่ น
การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และการกาจัดขยะ รวมถึ งค่ากาจัดขยะที่จะ
เกิดขึ้น
๓. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการในการสร้างสถานที่กาจัดขยะ

๖๑

-ตัวอย่าง๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรม

พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ เพื่อของบประมาณ
ในช่องทางต่างๆ
๒. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและการยอมรับร่วมกัน
๓. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการในการ
สร้างสถานที่กาจัดขยะ
๔. เสนอขอรับงบประมาณในช่องทางต่างๆ
กิจกรรม
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
(บาท)
๑. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
อปท.
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่
เพื่อของบประมาณในช่องทางต่างๆ
๒. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อปท.
เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ร่วมกัน
๓. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมตามหลัก
อปท.
วิชาการในการสร้างสถานที่กาจัดขยะ
๔. เสนอขอรับงบประมาณในช่องทาง
แผ่นดิน/จังหวัด/
ต่างๆ
เอกชน/.....
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณระบบจัดการขยะมูลฝอย
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี

๖๒

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๓.๔ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน

การจัดการขยะ
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๕. หน่วยงานติดตามประเมินผล ๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๖. ความเป็นมาของโครงการ
สถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์มีปริ ม าณ
เพิ่มขึ้นจานวนมาก และมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่อย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดปัญหาการ
จั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะทิ้งขยะเหล่านี้ปะปนกับขยะทั่วไป หรือบางส่วนจะ
แยกขยะดังกล่าว และขายให้ผู้รับซื้อของเก่าซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังร้านรับซื้อของเก่าโดย
จะทาการคัดแยก เช่น การทุบ บด ตัด เผา ใช้สารเคมีละลาย เป็นต้น เพื่อเอาของมีค่า
บางชนิดไปขายต่อ เช่น ทองแดง ตะกั่ว เงิน ทอง เป็นต้น แต่เป็นการดาเนินการที่ไม่
ถูกหลักวิชาการ ก่อให้เกิดสารพิษทั้งสารเคมี โลหะหนักแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อม
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ ยังพบการลักลอบนาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและต่างพื้นที่เข้ามาในพื้นที่จานวนมาก ดังนั้น จึงควร
เตรียมการเพื่อรองรับการจัดการปัญหาในปัจจุบันและในอนาคตที่จะทวีความรุนแรงขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานสนับสนุน และประชาชน จัดทา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นการจัดการวัสดุและทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีการใช้ประโยชน์อย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ความสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายอื่น
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้มีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
๒. เพื่อเป็นการจัดการวัสดุและทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
๑๐. วิธีดาเนินการ
๑. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒. รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
๓. ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้งในการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

๖๓

-ตัวอย่าง๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรม

พ.ศ. ที่ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒. รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๓. ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับร้านรับ
ซื้อของเก่าและซาเล้งในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
(บาท)
๑. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซาก
แผ่นดิน/จังหวัด/
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เอกชน/.....
อิเล็กทรอนิกส์
๒. รณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
จังหวัด/อปท./.....
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
๓. ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
จังหวัด/อปท./.....
ให้กับร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้งในการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดปัญหาการปนเปื้อนจากขยะ
อันตรายในสถานที่กาจัดขยะ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี

๖๔

-ตัวอย่างตัวอย่ำงที่ ๔ แผนงำนกำรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
ขั้นตอนที่ ๑ นาแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจั ดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาจัดทาเป็นกรอบเพื่อการจัดทาแผนงาน/โครงการ
การจัดเตรียมแผนงานการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน สาหรับจังหวัด.............................. โดยนามาจาก แผนงาน
ที่ ๓.๑.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนงานที่ ๓.๒.๑ การเกษตร
ให้ ค วามรู้ แ ก่ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและค่ า นิ ย มการใช้
ชีวิตประจาวันในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนสินค้าติดฉลากสิ่งแวดล้อม และ
ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์
รณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ การลดการใช้ ส ารเคมี ในภาคการเกษตร สนั บ สนุ น ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ในการท า
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพื่อจูงใจให้มีการทาการเกษตรที่เป็นมิตร
กับ สิ่ ง แวดล้ อมและได้ รับ ผลตอบแทนสู ง ขึ้น พั ฒ นามาตรฐานสิน ค้า การเกษตรที่ เป็ น มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อม พั ฒ นา
ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับชนิดของดินและความต้องการสารอาหารของพืช พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือ
แนวทางการจัดเก็บภาษีสารเคมีที่เป็นอันตรายในภาคการเกษตร และสารวจและประกาศแนวเขตพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ขั้นตอนที่ ๒ จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการที่จะดาเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน
เข้าด้วยกันในลักษณะองค์รวม
ต้นน้ำ กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรเกษตร โดยการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ชนิดของดินและพืช การเพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่เกษตรกรรม และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สัตว์ในพื้นที่เกษตรกรรม
กลำงน้ำ กำรพัฒนำบุคลำกรภำคกำรเกษตร ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกษตรที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดทาพื้นที่
ต้นแบบและวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและค่านิยมการใช้ชีวิตประจาวัน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้
ปลำยน้ำ กำรส่ ง เสริมสินค้ำเกษตรที่ เป็นมิตรกับ สิ่ ง แวดล้ อม ด้วยการพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
เกษตรกรและตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ได้แสดงโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ดังรูปที่ ๔-๔

๖๕

กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรเกษตร
พัฒนำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อกำรเกษตรที่เหมำะสมกับชนิ ด
ของดิ น และพื ช โดยการศึ ก ษาชนิ ด และความอุ ด ม
สมบูรณ์ของดิน และความต้องการสารอาหารของพืชใน
พื้นที่ จากนั้นผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือ
ใช้ ท างการเกษตรและวั ส ดุ อิ น ทรี ย์ อื่ น ๆ โดยเน้ น ให้
สามารถปรั บปรุ ง ดิ นและมี สารอาหารที่ ตรงกั บความ
ต้ อ งการของพื ช เพื่ อ เร่ ง การเจริ ญ เติ บ โต รวมทั้ ง ลด
ปริมาณปุ๋ยและต้นทุน

๖๖

เพิ่ ม และปรั บ ปรุ ง แหล่ ง น้ ำขนำดเล็ กใ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม โดยการสารวจสถานที่ตั้งแหล่งน้าชุมชน
และจัดทาแผนที่แหล่งน้าชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กใน
พื้นที่เกษตรกรรม โดยการสร้างแหล่งน้ารูปแบบต่างๆ
ทั้ ง ในพื้ น ที่ ส าธารณะ เช่ น ฝาย อ่ า งเก็ บ น้ า บ่ อ น้ า
สระน้ า ระบบส่ ง น้ าในไร่ น า และปรั บ ปรุ ง แหล่ ง น้ า
ธรรมชาติ เป็ น ต้ น และในพื้ น ที่ ส่ ว นบุ ค คล เช่ น
การก่อสร้างแหล่งน้าในพื้นที่ของเกษตรกร เป็นต้น
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในพื้นที่เกษตรกรรม
โดยการสารวจและจัดทาบัญชีความหลากหลายทาง
ชีวภาพของท้องถิ่น สารวจและศึกษาความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเกษตร รวบรวมองค์ความรูแ้ ละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนาศัตรูธรรมชาติไปใช้ป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืช เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี รวมทั้ง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้
เห็นความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และ
จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่น

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำบุคลำกรภำคกำรเกษตร

พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ และเทคนิ ค กำรถ่ ำ ยทอดองค์
ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ โดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้า ที่
ภาครั ฐเรื่ อ งเกษตรกรรมยั่ ง ยืน และเกษตรสมั ย ใหม่
รวมทั้งเทคนิคการเป็นวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ

ให้ควำมรู้เพื่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ค่ ำ นิ ย มกำรใช้ ชี วิ ต ประจ ำวั น โดยจั ด ฝึ ก อบรมผู้นา
ชุมชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... และจัดค่ายเยาวชน
เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้แก่เกษตรกร เรื่อง
เกษตรกรรมยั่ ง ยื น และเกษตรสมั ย ใหม่ โดยการจั ด
ฝึก อบรม เสวนาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และศึ ก ษาดูง าน
เรื่ อ งแนวทางการด าเนิ น งานด้ า นเกษตรกรรมยั่ ง ยืน
อย่างเป็นองค์รวม และเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่ผู้นาชุมชน
และเกษตรกร รวมทั้งการสอดแทรกองค์ความรู้เรื่อ ง
เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรสมัยใหม่ไว้ในหลักสูตร
ท้องถิ่น

สร้ ำง จิ ต ส ำนึ กแ ละ ค ว ำม ตระ ห นั ก รู้ โดยการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น
จัดทาโฆษณาในรายการวิทยุท้องถิ่น ติดป้ายประกาศ
บริเวณหน่วยงานราชการหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ชุมชน และประกาศในเสียงตามสายของชุมชน เป็น

จัดทำพื้นที่ต้นแบบและวิธีปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
จากปราชญ์ชุมชน ผู้สูงอายุ รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่
ในรูปแบบของการจัดทาศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
หรือแปลงตัวอย่าง

กำรส่งเสริมสินค้ำเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เชิ ญ ชวนเกษตรกร/ฟำร์ ม ให้ พั ฒ นำสิ น ค้ ำ เพื่ อ ให้
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ ำเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานสินค้า
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร/ฟาร์ม
ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... และแนวทางการพัฒนา
สินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ผ่านการติดป้าย
ประกาศ การโฆษณาทางวิทยุชุมชน และการสอดแทรก
เป็นวาระในการประชุมหมู่บ้าน

พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรที่
เป็นมิตรกั บสิ่ง แวดล้อ ม เช่น การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การเปลี่ ย นแปลงบรรจุ ภั ณ ฑ์ การเขี ย น
คาอธิบายสรรพคุณของสินค้า เป็นต้น

สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยเกษตรกรและตลำดรองรั บ สิ น ค้ ำ
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทาบัญชี
รายชื่ อ และเครื อ ข่ า ยเกษตรกร/ฟาร์ ม ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างตลาดสีเขียวเพื่อจาหน่าย
สิ น ค้ า เกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยเฉพาะ
รวมทั้งการจัดงานเทศกาลสินค้าเกษตรที่เป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมปีละ ๑ ครั้ง

รูปที่ ๔-๔ แผนงำนกำรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
๕๕

-ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๓ สรุปสำระสำคัญของแผนงำนกำรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
แผนงำน
การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ดำเนินกำร จังหวัด/กลุ่มจังหวัด..........
กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด..........
สรุปสำระสำคัญ
เป้ำหมำยรวม
จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ..........
มี จ านวนฟาร์ มที่ ได้ รั บการรั บรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(GAP) ส าหรั บ พืชเพิ่ มขึ้ น มี พื้ นที่
เกษตรกรรมยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขึ้ น และ
เ ก ษ ต ร ก ร มี ส า ร เ ค มี ต ก ค้ า ง
ในเลือดลดลง

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรตรวจสอบ

- ร้อยละของจานวนฟาร์ม
- ข้อมูลทางสถิติ
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(GAP) สาหรับพืชเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของพื้นทีเ่ กษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น
- จานวนเกษตรกรที่มีสารเคมี
ตกค้ า งในเลื อ ดอยู่ ใ นระดั บ
ไม่ปลอดภัยลดลง

วัตถุประสงค์
เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร จ านวนฟาร์ ม ที่ ไ ด้ รั บ การ
ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนอย่า งเป็ น รั บ รองมาตรฐานการปฏิบัติ
องค์รวม
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช
และพื้นที่เกษตรกรรมยั่ งยื น
เพิ่มขึ้น
ผลผลิต
๑. มีทรัพยากรทางการเกษตรที่ดี ๑. สภาพดินเหมาะสมต่อ
การทาการเกษตร
ปริมาณน้าเพียงพอ และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพไม่ลดลง
๒. บุคลากรภาคการเกษตรได้รับ ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
การพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เกษตรสมัยใหม่

๖๗

- แผนงานเกษตรกรรมยั่งยืน
- แบบสอบถาม

๑. แบบสอบถาม และ
รายงานการตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร์

๒. แบบสอบถาม รายงาน
จานวนฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP และ
รายงานพื้นที่เกษตรกรรม
ยั่งยืน

เงื่อนไขที่สำคัญ
นโยบายของ
ประเทศและของ
จังหวัดให้
ความสาคัญต่อ
เกษตรกรรมยั่งยืน

-ตัวอย่าง๓. ประชาชนตระหนักเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยทางอาหาร

๓. ประชาชนบริโภคสินค้า
เกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ลักษณะ
โครงกำร

๒๕๖๓

๒๕๖๔

งบจังหวัด

งบ อปท.

งบอื่นๆ

ต่อเนื่อง ใหม่

๒๕๖๒
๑. การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรการเกษตร
๒. การพัฒนาบุคลากร
ภาคการเกษตร
๓. การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๔. การส่งเสริมสินค้าเกษตร
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แหล่งงบประมำณ

งบแผ่นดิน

๔. เกษตรกร/ฟาร์ ม ได้ รั บ การ ๔. จานวนรายเกษตรกร/
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรฐานเกษตรทีเ่ ป็น
เพิ่มขึ้น และเกษตรกรสามารถ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ต่ อ ยอดสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จาก
จานวนตลาดรองรับ
สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ที่ เ ป็ น มิ ต ร
สินค้าเกษตรที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ รวมทั้ ง มี
กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ช่ อ ง ท า ง ก า ร จ า ห น่ า ย ที่
หลากหลาย
โครงกำร
ปีงบประมำณ
รวมงบ
พ.ศ.
(หน่วย :
ล้ำนบำท)

๓. รายงานจานวนผู้บริโภค
และปริมาณการจาหน่าย
สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๔. รายงานการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร/ฟาร์ม ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรายงานจานวนสถานที่
จาหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม





















































๖๘





-ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๔ จัดทารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ
โครงกำรที่ ๔.๑ กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรเกษตร
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน
๕. หน่วยงานติดตาม
ประเมินผล
๖. ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๐. วิธีดาเนินการ

การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด..........
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
ในอดีตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด....................มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับ
การทาการเกษตร ทั้งการทานา ทาสวน ทาไร่ ปศุสัตว์ และประมง แต่เนื่องจากจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ได้มุ่งพัฒนาโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน จึงมีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในปริมาณมาก
ส่งผลกระทบทาให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดร่อยหรอ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น ดินเสื่อมโทรมไม่
เหมาะสมกับการทาเกษตร น้าไม่เพียงพอก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ
และสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรถูกรบกวน เป็นต้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานสนับสนุน จึงได้จัดทาโครงการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร เพื่อลดการใช้สารเคมี โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศใน
พื้นที่เกษตรได้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ..........มี ท รั พ ยากรทางการเกษตรที่ ดี เหมาะสมกั บ
การทาการเกษตร
สภาพดิน เหมาะสมต่อ การท าการเกษตร ปริ ม าณน้าเพีย งพอ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพไม่ลดลง
๑. พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช โดยการศึกษาชนิด
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการสารอาหารของพืชในพื้นที่ จากนั้นผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรและวัสดุอิน ทรีย์อื่ นๆ โดยเน้น
ให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ดิ น และมี ส ารอาหารที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของพื ช เพื่ อ เร่ ง
การเจริญเติบโต รวมทั้งลดปริมาณปุ๋ยและต้นทุน
๒. เพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการสารวจสถานที่ตั้ง
แหล่งน้าชุมชน และจัดทาแผนที่แหล่งน้าชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการสร้างแหล่งน้ารู ปแบบ

๖๙

-ตัวอย่าง-

๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ต่างๆ ทั้งในพื้นที่สาธารณะ เช่น ฝาย อ่างเก็บน้า บ่อน้า สระน้า ระบบส่งน้าในไร่นา และ
ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ เป็นต้น และในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น การก่อสร้างแหล่งน้า
ในพื้นที่ของเกษตรกร เป็นต้น
๓. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการสารวจและจัดทาบัญชี
ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น สารวจและศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมี ชีวิต
ในระบบนิเวศเกษตร รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนาศัตรูธรรมชาติ
ไปใช้ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เห็นความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และ
จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
พ.ศ. ที่ ดาเนินการ
กิจกรรม
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับชนิด
ของดินและพืช
๒. เพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่
เกษตรกรรม
๓. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในพื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
๑. พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร
จังหวัด/ อปท./
ที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช
เอกชน/.....
๒. เพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้าขนาดเล็ก
จังหวัด/ อปท./
ในพื้นที่เกษตรกรรม
เอกชน/.....
๓. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ใน
จังหวัด/ อปท./
พื้นที่เกษตรกรรม
เอกชน/.....
ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง: เกษตรกรในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... มีทรัพยากรทาง
การเกษตรที่ดี เหมาะสมกับการทาการเกษตรมากขึ้น
ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ท างอ้ อ ม: ประชาชนในจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง ห วั ด .......... อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และผู้บริโภคสินค้าเกษตรของ
จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด .......... มี ค วามปลอดภั ย ทาง
อาหารมากขึ้น

๗๐

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๔.๒ กำรพัฒนำบุคลำกรภำคกำรเกษตร
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน
๕. หน่วยงานติดตาม
ประเมินผล
๖. ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๐. วิธีดาเนินการ

การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัด/กลุม่ จังหวัด..........
พัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
จากภาพอนาคตของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ที่กาหนดให้ภาคการเกษตรเป็น
ฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย และมีศักยภาพสูง บนพื้ นฐานของการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่ในปัจจุบันบุคลากรภาคการเกษตรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจอย่างเป็นองค์รวมในการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐยัง
ขาดทักษะที่ดีในการสื่อสารกับภาคประชาชน ทาให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการทา
เกษตรกรรมยั่งยืน อาจจะหันกลับไปใช้สารเคมีตามเดิม
หน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกับ หน่วยงานสนับสนุน จึงได้จัดทาโครงการการพัฒนา
บุ ค ลากรภาคการเกษตร เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการจั ด การการเกษตรแก่ บุ คลากร
ภาคการเกษตรของจังหวัด/กลุ่มจังหวั ด.......... ทั้งในเรื่องแนวคิด เทคนิค วิธีการ และ
ปัญหาอุปสรรคของการทาเกษตรกรรมยั่ งยืน รวมทั้งเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ น าชุ ม ชนและเกษตรกรได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ประเทศก้าว
ไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรภาคการเกษตรทั้ ง ในด้ า นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคนิ ค การถ่ า ยทอด
องค์ความรู้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เกษตรกรรม
ยั่งยืน และเกษตรสมัยใหม่
๑. พัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ โดยการจัด
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐเรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งเทคนิค
การเป็นวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ
๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตร
สมัยใหม่ โดยการจัดฝึกอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานเรื่อง แนวทาง
การดาเนินงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม และเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่ผู้นา
ชุมชน และเกษตรกร รวมทั้งการสอดแทรกองค์ความรู้เรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เกษตรสมัยใหม่ไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น

๗๑

-ตัวอย่าง-

๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓. จัดทาพื้นที่ต้นแบบและวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจากปราชญ์ชุมชน ผู้สูงอายุ รวมทั้ง
เกษตรกรรุ่ น ใหม่ ในรู ป แบบของการจั ด ท าศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แหล่ ง เรี ย นรู้ หรื อ
แปลงตัวอย่าง
พ.ศ. ที่ ดาเนินการ
กิจกรรม
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และเทคนิ ค การถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่
๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เกษตรกร
เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่
๓. จัดทาพื้นที่ต้นแบบและวิธีปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
๑. พัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิค
จังหวัด/ อปท./.....
การถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่
๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่
จังหวัด/ อปท./
เกษตรกร เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน
เอกชน/.....
และเกษตรสมัยใหม่
๓. จัดทาพื้นที่ต้นแบบและวิธีปฏิบตั ิ
จังหวัด/ อปท./
ทางการเกษตรที่ดี
เอกชน/.....
ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง: บุค ลากรภาคการเกษตรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด..........
มีความรู้ความเข้าใจ และประสบความสาเร็จในการทา
เกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้น
ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ท างอ้ อ ม: ประชาชนในจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด .......... อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และผู้บริโภคสินค้าเกษตรของ
จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด .......... มี ค วามปลอดภั ย ทาง
อาหารมากขึ้น

๗๒

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๔.๓ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน
๕. หน่วยงานติดตาม
ประเมินผล
๖. ความเป็นมาของโครงการ

การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัด/กลุม่ จังหวัด..........
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................

ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในปั จจุ บัน ได้ วางรากฐานให้มี ก ารสร้า งการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่ ง ปั จ จั ย สู่ ค วามส าเร็ จ มาจาก
ภาคเอกชนและประชาชนในฐานะที่ เ ป็ น ทั้ งผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภค จะต้ อ งมี ค่ า นิ ย มและ
พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ทางอาหาร
การเลื อ กใช้ สิ น ค้ า ที่ ติ ด ฉลากสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ฉลากสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ เป็ น ต้ น
แต่ ส ถานการณ์ปั จจุ บัน ยังพบว่ าประชาชนส่ว นใหญ่ยัง ไม่ให้ความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว
เท่าที่ควร
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ
ปรั บ เปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็ นมิตรกั บสิ่งแวดล้อ ม เพื่ อ ส่ งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด/
กลุ่ ม จั ง หวั ด .......... มี จิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก รู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และพร้ อ มเป็ น
ส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗. ความสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
นโยบายอื่น
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด/กลุม่ จังหวัด.......... มีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ประชาชนบริโภคสินค้ าเกษตรที่เป็ นมิ ตรกับ สิ่งแวดล้อ มเพิ่ มขึ้น (จ านวนผู้บริโภคและ
ปริมาณการจาหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น)
๑๐. วิธีดาเนินการ
๑. ให้ ค วามรู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและค่ า นิ ย มการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น
โดยจัดฝึกอบรมผู้นาชุมชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... และจัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้าง
จิตสานึกและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
๒. สร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้ โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จัดทาโฆษณาในรายการ
วิทยุท้องถิ่น ติดป้ายประกาศบริเวณหน่วยงานราชการหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน
และประกาศในเสียงตามสายของชุมชน เป็นต้น

๗๓

-ตัวอย่าง๑๑. แผนการดาเนินงาน

พ.ศ. ที่ ดาเนินการ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

กิจกรรม
๑. ให้ความรูเ้ พื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ค่านิยมการใช้ชีวิตประจาวัน
๒. สร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

กิจกรรม
๑. ให้ความรู้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและค่านิยมการใช้
ชีวิตประจาวัน
๒. สร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ
จังหวัด/ อปท./
เอกชน/.....

จังหวัด/ อปท./
เอกชน/.....
ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง: ประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... อยู่ในสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม: ผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขายสิ น ค้ า และบริ ก ารได้ ม ากขึ้ น และ ประชาชนอยู่ ใ น
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

๗๔

-ตัวอย่างโครงกำรที่ ๔.๔ กำรส่งเสริมสินค้ำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
๑. ชื่อแผนงาน
๒. ชื่อโครงการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. หน่วยงานสนับสนุน
๕. หน่วยงานติดตาม
ประเมินผล
๖. ความเป็นมาของโครงการ

๗. ความสอดคล้องกับ
นโยบายอื่น

๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๐. วิธีดาเนินการ

การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัด/กลุม่ จังหวัด..........
การส่งเสริมสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
๑. .............................๒. .............................. ๓. สถาบันการศึกษา ๔. ภาคเอกชน
๕. องค์กรพัฒนาเอกชน
๑. .............................๒. .............................. ๓. .....................................
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ คือคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน มีความ
เชื่ อ มั่ น และสามารถตรวจสอบได้ ความหลากหลายของสิ น ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งการมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายและน่าเชื่ อถื อ
ซึ่ งจะท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามสะดวกและมั่ น ใจในการซื้ อ สิ น ค้ า เกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ขณะที่ในปัจจุบันผู้บริโภคยังคงมีความคลางแคลงใจในตัวสินค้าเกษตรที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม โดยมี ส าเหตุ ม าจากการตรวจพบการปนเปื้ อ นของสารเคมี
การเกษตรในสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ผู้ผลิตเองก็ยังไม่มีแรงจูงใจในการผลิตสินค้า
เกษตรที่เ ป็นมิต รกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากราคาสินค้าตกต่าและไม่แตกต่างจากราคา
สิ น ค้ า เกษตรทั่ ว ไป รวมทั้ ง ตลาดสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มยั ง อยู่ ใ นวงแคบ
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ จัดทาโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สินค้า
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถื อ รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรสามารถต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้จากสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีช่องทางในการจาหน่าย
สินค้าเหล่านั้นอย่างแพร่หลายเป็นธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๑. เพื่ อ ให้ เ กษตรกร/ฟาร์ ม ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๒. เพื่ อ ให้ เ กษตรกรสามารถต่ อ ยอดสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากสิ น ค้ า เกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อให้มีช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
จานวนรายเกษตรกร/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และจานวนตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๑. เชิญชวนเกษตรกร/ฟาร์ม ให้พัฒนาสินค้าเพื่อให้ได้ รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร/ฟาร์ม ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... และ

๗๕

-ตัวอย่าง-

๑๑. แผนการดาเนินงาน

๑๒. แผนงบประมาณ

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางการพัฒนาสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ผ่านการติดป้ายประกาศ
การโฆษณาทางวิทยุชุมชน และการสอดแทรกเป็นวาระในการประชุมหมู่บ้าน
๒. พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น โดยการจั ดอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ สร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ น ค้ า เกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การแปรรู ป ผลผลิ ต
ทางการเกษตรการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ และการเขียนคาอธิบายสรรพคุณของ
สินค้า เป็นต้น
๓. สร้ า งเครือ ข่า ยเกษตรกรและตลาดรองรับ สินค้ า เกษตรที่ เป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม
โดยการจัดทาบัญชีรายชื่อและเครือข่ายเกษตรกร/ฟาร์มที่ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างตลาดสีเขียวเพื่อ
จาหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ รวมทั้งการจัดงานเทศกาล
สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปีละ ๑ ครั้ง
พ.ศ. ที่ ดาเนินการ
กิจกรรม
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑. เชิญชวนเกษตรกร/ฟาร์ม ให้พัฒนาสินค้าเพื่อให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๒. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. สร้างเครือข่ายเกษตรกรและตลาดรองรับสินค้า
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
๑. เชิญชวนเกษตรกร/ฟาร์ม ให้พัฒนา
จังหวัด/ อปท./.....
สินค้าเพื่อให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๒. พัฒนาขีดความสามารถในการ
จังหวัด/ อปท./
แข่งขัน
เอกชน/.....
๓. สร้างเครือข่ายเกษตรกรและตลาด
จังหวัด/ อปท./
รองรับสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับ
เอกชน/.....
สิ่งแวดล้อม
ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง: เกษตรกรในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... ได้รับความเชื่อมั่น
จากผู้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น สามารถจ าหน่ า ยผลผลิต เกษตรที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ม ากขึ้ น และประชาชนใน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... มีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น
ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ท างอ้ อ ม: ประชาชนในจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด .......... อยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ขึ้ น และผู้ บริโภคสินค้ าเกษตรของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.......... มีความปลอดภัยทางอาหารมากขึ้น

๗๖

บรรณำนุกรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๕๘) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ”
สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวปไซต์
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom๑๔/๐๑-๐๒-๐๑.html
สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช. (๒๕๕๘) “การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ” สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๙ เวปไซต์ http://drsomphan.blogspot.com/๒๐๑๑/๐๗/blog-post_๒๔.html
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๙) “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔”
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๕) “คู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด”
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๐) “คู่มือการแปลงแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ไปสู่การปฏิบัติ”
Kokusai Kogyo, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๑) “การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดของประเทศไทย”

๗๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐๒-๒๖๕-๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๖๗ - ๗๒
โทรสำร ๐๒-๒๖๕๖๖๐๖, ๐๒๒๖๕๖๖๐๒
URL: http://www.onep.go.th
Facebook: www.facebook.com/EnviPolicy
Email: policy@onep.go.th

