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ค ำน ำ 
 
 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 35-36 เพ่ือเป็นกรอบชี้น าและแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ส่วนราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาชน และทุกภาคีการพัฒน า 
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า อีกทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

กระบวนการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ 
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกาศใช้แล้ว 
จะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการน า
กลยุทธ์  มาตรการ แนวทางปฏิบัติ  และตัวชี้ วัดที่ก าหนดไว้ ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ได้น าไปจัดท า
เป็นแผนงาน/โครงการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถด าเนินงานเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ นี้ จะช่วยให้ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง สามารถแปลงมาตรการและแนวทางปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  
ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดแีละยั่งยืน ต่อไป 

 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                      มกราคม 2560 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายและแผนระดับชาติที่จัดท าของหลายหน่วยงาน แม้ว่าจะมีความน่าสนใจ เป็นที่ยอมรับ และมี
กระบวนการจัดท าผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนา โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการน านโยบายและ
แผนไปใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน แต่ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานประสบปัญหาเดียวกันคือ นโยบายและ
แผนมีการน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติน้อย และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ได้ค่อนข้างต่ า แม้แต่ใน
หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นภาคีการพัฒนาหลักก็จะด าเนินงานจัดท าแผนงาน/โครงการ โดยยึดแนวนโยบาย  
ของรัฐบาล เพ่ือให้แผนงาน/โครงการได้รับการบรรจุไว้ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์
กระทรวง หรือการด าเนินงานตามนโยบายและแผนของหน่วยงานเอง หรือตามประเด็นการพัฒนาเฉพาะเรื่อง 
หรือเรื่องที่มีความส าคัญเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่ก ากับดูแล เพ่ือให้ได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณ ดั งนั้น เมื่อมีการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนของแต่ละหน่วยงาน  
ผลการประเมินจะพบประเด็นปัญหาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันที่ส าคัญคือ เนื้อหาของนโยบายและแผน 
มีลักษณะกว้าง ยากต่อการเข้าใจและแปลงเป็นแผนงาน/โครงการ ขาดกลไกประสานการด าเนินงาน  
ในภาพรวมที่จะเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจต่อการแปลงนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการปฏิบัติลงสู่
แผนงาน/โครงการได้ ดังเช่น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของส านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการจัดท ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555–2559   
เป็นแผนฉบับล่าสุดที่ เ พ่ิ งสิ้นสุดการน าไปใช้  ซึ่ งจากการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ. 2555-2559 พบว่า การจัดท านโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ยังขาดการส่งเสริมให้มีการน านโยบายและแผนฯ 
ดังกล่าวไปขับเคลื่อน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับได้รับทราบอย่างทั่วถึง จึงท าให้ไม่มีการน านโยบายและแผนฯ แปลงไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง หรือไม่มีความสอดคล้องกัน ส่งผลให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

ในขณะนี้ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องน า 
แผนฉบับดังกล่าวไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น  
ได้รับทราบ เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยสามารถน าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภายใต้ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ไปถ่ายทอดเป็น
แผนงาน โครงการที่ตอบสนองต่อการแก้ ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน พ้ืนที่   
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มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับนโยบาย ซึ่ งจะท าให้แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ สามารถสนับสนุน และเก้ือกูลกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดพลัง
ขับเคลื่อนในการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเป็นไป
อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในระดับเดียวกัน (Horizontal Levels) ตลอดจนมีการประสานการ
ด าเนินงานในแนวดิ่ง (Vertical Lines) จากระดับบนลงล่างและระดับล่างขึ้นข้างบน โดยมีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ในการที่จะรองรับมาตรการ แนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ได้
วางแผนเอาไว้ เนื่องจากการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ ได้มุ่งเน้นในเรื่อง
ของการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม เป็นระบบ  
ครบวงจร และต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการแปลง  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1.2.2 เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้และหลักการส าคัญที่ใช้ในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้
หน่วยงานเป้าหมายน าไปปฏิบัติเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
และสัมพันธ์และเกื้อหนุนกัน 

1.3 เป้ำหมำยที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแปลง  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  ไปสู่แผนงาน/โครงการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ โดยมีแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม รวมทั้งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

1.4 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้แนวทำง 

ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด และ
ท้องถิ่น ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคประชาสังคม 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 2  
สรุปสำระแผนจัดกำรคณุภำพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2560-2564 

2.1 สำระแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงาน 15 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) รวมถึงหลักการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ด้วย จึงได้ก าหนดรายละเอียดของ
แผนฯ โดยสรุปไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
มุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพที่ดี  
บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ทุกภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ 
แนวทางการพัฒนาประเทศ และช่วยเสริมสร้างความสมดุล เป็นธรรม และบรรลุเป้าหมายบนพ้ืนฐาน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ 

เพ่ือให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนในระดับปฏิบัติ  ที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

รายละเอียดโดยสรุปได้แสดงในตารางที่ 2-1 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 

1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและ 
เป็นธรรม 

1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ 
ใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื 

1.1.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

1.1.2 ทรัพยากรน้ า/น้ าบาดาล 

1.1.3 ทรัพยากรดินและที่ดิน 

1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

1.1.5 ทรัพยากรธรณี 

1.1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ให้เกิดความยั่งยืน 

1.2.1 การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

1.2.2 การเสริมสร้างศักยภาพ 
การจัดการ 

1.2.3 การเสริมสร้างความรู้และ 
ความตระหนัก 

2. การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับ
การป้องกัน บ าบัด 
และฟื้นฟ ู

2.1 การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 

 

2.1.1 การพัฒนาเครื่องมือกลไก 
การบริหารจัดการ 

2.1.2 การจัดการน้ าเสีย 

2.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

2.1.4 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ 
ของเสียอันตราย 

 2.2 การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รบั
ผลกระทบ 

2.2.1 การพัฒนาเครื่องมือ 
ทางการเงินและกฎหมาย 

2.2.2 การฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที ่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน 

 2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชุมชน และสิง่แวดล้อมอ่ืน 

2.3.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

2.3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และยั่งยืน 

3.1 การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน 3.1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

3.1.2 การส่งเสริมพลังงานที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.2 การส่งเสริมการผลิตและบริการ
ที่ยั่งยืน 

3.2.1 การเกษตร 

3.2.2 การอุตสาหกรรม 

3.2.3 การท่องเที่ยว 

3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอยา่งยั่งยนื 

3.3.1 การใช้ประโยชน ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.3.2 การเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

4. สร้างศักยภาพเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ และ
ส่งเสริมความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

4.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนด้านการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4.1.1 การสร้างความรู้  ความเข้าใจ และ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน 

4.1.2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

4.2 การพัฒนาแผนงานและเพิม่ขีด
ความสามารถในการปรับตวั
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4.2.1 การสร้างความพร้อมและขีดความ 
สามารถในการปรับตัวของชุมชน 

4.2.2 การสร้างความสามารถในการปรับตัว
ของภาคส่วนต่างๆ 

4.3 การพัฒนาความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

4.3.1 การพัฒนาและกระตุน้บทบาท 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

4.3.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน 
ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 

 

จากตารางที่ 2-1 พบว่า ภายใตแ้ต่ละแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มีรายละเอียดของมาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุเอาไว้ ในตารางที่ 2-2   
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ตารางที่ 2-2 สรุปแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที ่1.1 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

แผนงำนท่ี 1.1.1 ทรัพยำกรป่ำไม้ 

ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และพื้นท่ีแนวกันชน รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน

เขตเมืองและชุมชน พร้อมท้ังสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ ส่งเสริมการปลูกไม้

เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟันยาวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ให้สิทธิชุมชนเข้าใช้ประโยชน์

จากป่า โดยค านึงถึงความเปราะบางเชิงนิเวศ ขีดจ ากัด และศักยภาพในการฟื้นตัว 

 
พื้นท่ีท่ีมีสภาพป่า 40% ของ
พื้นท่ีประเทศ  

 

แผนงำนท่ี 1.1.2 ทรัพยำกรน้ ำ/น้ ำบำดำล 

อนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีชุ่มน้ า และแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า บรรเทา

อุทกภัยในฤดูฝนรวมถึงเป็นแหล่งน้ าของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง  

ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติแหล่งน้ าท่ีมีอยู่เดิมและล าน้ าท่ีตื้นเขิน ท่ีค านึงถึงผลกระทบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ า และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส ารวจพื้นท่ีกักเก็บน้ า

ผิวดินท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมเพื่อกักเก็บน้ าเป็นแก้มลิง  

 
ระดับการด าเนินงานการ
จัดการทรัพยากรน้ าแบบ
บูรณาการเพิ่มขึ้น 
 

 

แผนงำนท่ี 1.1.3 ทรัพยำกรดินและที่ดิน 

เร่งรัดการฟื้นฟูและปรับปรุงดินท่ีมีปัญหาและเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพท่ีดีเพื่อคืนความอุดม

สมบูรณ์ของดิน  

ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีในพื้นท่ีสูงและพื้นท่ีต้นน้ า ควบคู่กับส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์

และใช้มาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ า  

 
ร้อยละของพื้นท่ีดินท่ีถูกท าให้
เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดิน
ท้ังหมด  
 

 

แผนงำนท่ี 1.1.4 ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนท่ีมีคุณค่าต่อระบบนิเวศ 

โดยเฉพาะปะการัง หญ้าทะเล และสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเล  

ส่งเสริมการท าประมงท่ีค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ า ระบบนิเวศ และการพัฒนา

ท่ียั่งยืน รวมท้ังยกเลิกเครื่องมือประมงท่ีท าลายล้าง  

 
- ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น  
- อัตราการจับสัตว์น้ าต่อการ 
ลงแรงประมงทะเล เพิ่มขึ้น 

 

แผนงำนท่ี 1.1.5 ทรัพยำกรธรณี 

พัฒนานโยบาย ฐานข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรแร่กับข้อมูลด้านอื่น 

โดยเฉพาะด้านสุขภาพ รวมถึงสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงาน ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ 

สร้างกลไกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตามตรวจสอบ และดูแล

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่  

 

นโยบายการบริหารจัดการ

ทรัพยากรแร่ได้รับ 

ความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี  

 
 

แผนงำนท่ี 1.1.6 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมท้ังชนิดพันธุ์สัตว์และพืชเฉพาะถิ่น 

สัตว์และพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรท่ีมั่นคง ลดภัยคุกคามต่อการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมของพืชและสัตว์จากการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย หรือการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ  

อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และ
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
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ตารางที่ 2-2 สรุปแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 1.2  กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดควำมยั่งยืน 

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1.2.1 แผนงำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร 

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาติดตาม และตรวจสอบการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา การมี

ส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่ง การไม่เผาป่าหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร มีการติดตาม เฝ้าระวัง

พื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์

 

1.2.2 แผนงำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำร 

จัดต้ังกลไกระดับชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ มีการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้

อย่างกลมกลืนและพึ่งตนเองได้ และมีรายได้จากการรักษาระบบนิเวศ   

เพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ี

เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหาการพัฒนา  

 

1.2.3 แผนงำนกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนัก 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง

กับวิถีชีวิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ทราบถึงกฎหมายและสิทธิ

ของตนเองในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  

สนับสนุนและผลักดันให้ท้องถิ่น เป็นกลไกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้

เรื่องสิทธิและเสรีภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมท า  และร่วมรับผิดชอบเพื่อ

แก้ไขปัญหาของชุมชน  

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับกำรป้องกัน บ ำบัด และฟื้นฟู 

กลยุทธ์ที่ 2.1 กำรป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

2.1.1 แผนงำนกำรพัฒนำเครื่องมือกลไกกำรบริหำรจัดกำร 

ผลักดันการน าเครื่องมือ/กลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิดโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีก่อมลพิษสูงการเรียกเก็บเงินค่ามัดจ า -คืนเงิน บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

ต่างๆ และส่งเสริมหลักการ ๓R (Reduce, Recycle, Reuse) มาปฏิบัติ 

 

2.1.2 แผนงำนกำรจัดกำรน้ ำเสีย 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการจัดการน้ าเสียให้แก่ประชาชน และผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการน้ า

เสีย มีการจัดการน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ส่งเสริมให้ครัวเรือน ร้านอาหาร และอาคาร มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก หรือ 

มีการติดต้ังถังดักไขมันรวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ให้มีการติดต้ังและเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

 

 

คุณภาพน้ าในแหล่งน้าผิวดิน

อยู่ในเกณฑ์ดี  80% 
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ตารางที่ 2-2 สรุปแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ต่อ) 
2.1.3 แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง 

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับ ควบคุม และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ 

ให้ปลอดการเผาในพื้นท่ีชุมชนและเกษตรกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยขอร่วมมือจากภาคเอกชนองค์กร

พัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ให้มีการเผา ตลอดจน

ส่งเสริมการน าเศษวัสดุเหลือจากภาคเกษตรกรรมมาท าปุ๋ยอินทรีย์ 

 
คุณภาพอากาศมีจ านวนวันท่ี
ค่าฝุ่นละออง PM10 อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 99% 

 

2.1.4 แผนงำนจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรำย 

ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยงดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุท่ี

ย่อยสลายได้ยาก และขยายผลไปยังพื้นท่ีอื่น 

สนับสนุนการลดขยะอาหารอย่างมีส่วนร่วม ก าหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดย

ควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง ไม่ให้ท้ิงขยะมูลฝอยลงในทะเลรวมท้ังควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยจาก

แผ่นดินท่ีมาตามแม่น้ า ล าคลอง 

ให้ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่ายสินค้า และผู้ประกอบการที่มีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์/ซากบรรจุภัณฑ์/

ของเสียอันตรายชุมชน ให้มีการจัดการที่ถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้คัดแยก และไม่เป็น

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 

- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ

จัดการอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการไม่น้อยกว่า 75% และ

น ากลับมาใช้ประโยชน์   

ไม่น้อยกว่า 30%   

- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับ

การจัดการอย่างถูกต้อง   

ไม่น้อยกว่า  30% 

กลยุทธ์ที่ 2.2 กำรเยียวยำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

2.2.1 แผนงำนกำรพัฒนำเครื่องมือทำงกำรเงินและกฎหมำย 

สร้างกลไกการเยียวยาแก่ผู้ ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน จัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อชดเชย 
ค่ า รั กษาพยาบาล  แก่ ผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม  พัฒนากระบวนการยุ ติ ธ ร รม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และจัดตั้งองค์กรอิสระ  
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 

 

 

 

 

2.2.2 แผนงำนกำรฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษในพื้นท่ีวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม

เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ช่องทาง โดยเฉพาะมลสารท่ีอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3 กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น 

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

2.3.1 แผนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน 

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้มีบทบาทในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และพื้นท่ีสีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนให้มากขึ้น 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดล้อมของชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการ

ติดตั้งระบบจัดการน้ าเสียขนาดเล็ก ถังดักไขมันของชุมชนริมน้ า ล าคลอง และสนับสนุนการดูแล

สภาพแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม   

 

จ านวนพื้นท่ีสีเขียวในเมือง  

ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรต่อ

คน 

2.3.2 แผนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

จัดท ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สนับสนุนบทบาทองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนร่วมบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

มาตรฐานคุณภาพของ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับ

การพัฒนา 
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ตารางที่ 2-2 สรุปแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ต่อ) 
ยุทธศำสตร์ที ่3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มค่ำ และยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่ยั่งยืน 

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

3.1.1 แผนงำนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรมและค่านิยมการ

ใช้ชีวิตประจ าวันในการบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยสนับสนุนสินค้าติดฉลาก

สิ่งแวดล้อม ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือทรัพยากรของ

สินค้า ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ หรือโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพท่ีสามารถย่อยสลาย

ได้ในธรรมชาติ 

 

- การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้

ทรัพยากร (Material 

Footprint: MF) ของประเทศ  

- การบริโภคพืน้ฐานต่อการใช้

ทรัพยากรต่อคน ลดลง 

3.1.2 แผนงำนกำรส่งเสริมพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า 

รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนระดับครัวเรือนอาคารท่ัวไป ชุมชน บริษัทเอกชน สถานท่ีราชการ ติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

สร้างกลไกระบบการรวบรวม ขนส่ง และแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีต้นทุนต่ า เพื่อ

น าของเสียหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาแปรรูปเป็นพลังงาน หรือกลับมาใช้ประโยชน 

 

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพี 

ลดลง 

กลยุทธ์ที่ 3.2 กำรส่งเสริมกำรผลิตและบริกำรที่ยั่งยืน 

3.2.1 แผนงำนกำรเกษตร 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การท าการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพื่อจูงใจให้มีการท า

การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น พัฒนามาตรฐานสินค้าการเกษตรที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ท่ีเหมาะสมกับชนิดของดินและความต้องการสารอาหารของ

พืช พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือแนวทางการจัดเก็บภาษีสารเคมีท่ีเป็นอันตรายในภาค

การเกษตร ส ารวจและประกาศแนวเขตพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์  

 

ร้อยละของจ านวนฟาร์มท่ี

ได้รับการรับรองมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี

ส าหรับพืช และร้อยละของ

พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น 

3.2.2 แผนงำนกำรอุตสำหกรรม 

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่ม

ความรับผิดชอบต่อสังคม การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว การแบ่งปันการบริการ เครื่องมือ 

และทรัพยากรส่วนเกินท่ีเกิดจากการผลิตระหว่างอุตสาหกรรม ผลักดันให้ยกระดับมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการให้เป็นสากล พัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

สินค้า และองค์กรให้ได้มาตรฐาน และจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศในการประเมิน วัฎจักรชีวิต เร่งจัดท า

บัญชีผลกระทบส่ิงแวดล้อมรายสินค้าด้านการปล่อยคาร์บอน การใช้น้ า การใช้ทรัพยากร และรอยเท้า

เชิงนิเวศ และสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีท่ีสะอาด 

 

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม

สีเขียวเพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์

ระดับสี่ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 

3.2.3 แผนงำนกำรท่องเที่ยว 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และชุมชนท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียว

ท่ีค านึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ 

ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทุกด้าน  

 

จ านวนแหล่งท่องเท่ียวและ

สถานประกอบ การได้รับการ

รับรองมาตรฐานการท่องเท่ียว

ไทยเพิม่ขึ้น 
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ตารางที่ 2-2 สรุปแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัตภิายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ 3.3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจบนฐำนทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

3.3.1 แผนงำนกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

สร้างความรู้และความเข้าใจให้มีการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ ผลักดันให้มีการเข้าถึง

และได้รับประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน และสนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้ในส่วนกลาง จังหวัด และ

ท้องถิ่น 

 

ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับ

การเข้าถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ท่ีครอบคลุม

ทรัพยากรชีวภาพ 

3.3.2 แผนงำนกำรเพิ่มมูลค่ำในกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนฐำนทรัพยำกรชีวภำพ 

พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าฐานทรัพยากรชีวภาพ สนับสนุน

การจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ โดยให้มีการพัฒนามาตรฐานสินค้า

และบริการท่ีเป็นสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน

ภาคอุตสาหกรรม  รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลสายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 

ยุทธศำสตร์ที ่4  สร้ำงศักยภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ และส่งเสริมควำมร่วมมือกับ

ต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำศักยภำพของประชำชนด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

4.1.1 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำศักยภำพของประชำชน 

ให้ความรู้ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  เพิ่มนวัตกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตส านึกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ชีวิตประจ าวัน การเดินทาง การใช้จักรยาน ให้ความรู้ด้านผลกระทบ ความเสี่ยง และการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสม 

 

จ านวนประชากรท่ีเสียชีวิต 

สูญหาย ไดร้ับบาดเจ็บจากผล

ของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อ

ประชากร 100,000 คน ลดลง 

4.1.2 กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ส่งเสริมมาตรการจูงใจ/ภาษีในการใช้ยานพาหนะและการขนส่งสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ การใช้

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดยผลิตพลังงานจาก

แสงอาทิตย์ โดยภาคเอกชนและท้องถิ่น การใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรของครัวเรือน ตลอดจนการ

รายงานข้อมูลการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน และให้มีการอนุรักษ์และปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 

รวมถึงพัฒนางานวิจัยในการลดและดูดซับกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของประเทศในภาค

พลังงานและคมนาคมขนส่ง 

ลดลง 7 – 20% ภายในปี 

พ.ศ. 2563 

กลยุทธ์ที่ 4.2 กำรพัฒนำแผนงำนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

4.2.1 กำรสร้ำงควำมพร้อมและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของชุมชน 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติในพื้นท่ีเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนในพื้นท่ีเสี่ยง ศึกษาวิจัยทางเลือกในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลักดันให้

ท้องถิ่นจัดท าแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จ านวนท้องถิ่นท่ีได้บูรณาการ

การปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 2-2 สรุปแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัตภิายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ต่อ) 
4.2.2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของภำคส่วนต่ำงๆ 

ประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ที่ค านึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศของพื้นท่ี จัดท า

แผนท่ีแสดงความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้มีการเฝ้าระวัง ติดตามพื้นท่ีดังกล่าว

อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบชลประทานเพื่อลดความเปราะบางภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว และ

ชุมชน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ  

องค์กรหรือเครือข่ายรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน

พื้นท่ีชุมชน เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 4.3 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

แผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

4.3.1 กำรพัฒนำและกระตุ้นบทบำทควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 

เปิดเผยข้อมูลการเจรจาและแนวทางการปฏิบัติระหว่างประเทศให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่องค์กรและบุคลากรภาครัฐในการเจรจาและปฏิบัติตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศ ติดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอาจส่งผลต่อการค้าและการลงทุน 

จ านวนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมี

กิจกรรมการด าเนินงานใน 

แต่ละปี เพิ่มขึ้น 4.3.2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนควำมร่วมมือในเวทีระหว่ำงประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ผลักดันให้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค สนับสนุนการวิจัยพันธกรณีด้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และความตกลงทางการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

 

2.2 ควำมสัมพันธ์ของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมกับนโยบำยอ่ืน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแวดล้อม จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมฯ ระยะยาว (20 ปี) และถ่ายทอดเป็นแผนระยะสั้นและระยะปานกลาง 5 ปี คือ แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ และนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  นโยบายของรัฐบาล และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จะได้รับการน าไปถ่ายทอด เผยแพร่ ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือให้มีการน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน/
โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 5 ปีข้างหน้า ดังแสดงในรูปที่ 2-1 
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รูปที่ 2-1  แสดงความเชื่อมโยงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนจากระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น 

 

 

  

ระดับชำติ/
ส่วนกลำง 

พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2560-2579 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560-2564 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 

 นโยบายของรัฐบาล  

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ระดับภำค 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระดับภาค 

แผนปฏิบัตริาชการในภมูิภาค 

แผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงานในส่วนกลาง  
(กระทรวง ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวข้อง)  

ระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัดระดับภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

ระดับท้องถิ่น 
แผนพัฒนาของท้องถิ่น 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนต าบล 
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บทท่ี 3  
แนวทำงกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่กำรปฏิบัต ิ

 

แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 เป็นการน ามาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มาสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือให้เห็นถึง
เรื่องที่ควรจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จและ/หรือด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รวมถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติ  
มีความเข้าใจต่อน าแนวทางดังกล่าวไปก าหนด แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ของหน่วยงาน นอกจากนั้น  
ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะท าให้ภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องทั้งจากเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้มีแนวทางในการที่จะเข้ามา
เป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในช่วงระยะเวลา  
ดังกล่าวด้วย 

แนวทางการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มีเนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
1. หลักคิดการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  
2. ขั้นตอนวิธีการจัดท าโครงการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

3.1 หลักคิดกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  

การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ สามารถด าเนินการผ่าน 
การจัดท าแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่เก่ียวข้อง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) พิจารณาสาระส าคัญของมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ภายใต้ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปเป็นกรอบและแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ  

2) น ามาตรการและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ที่สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน มาใช้เป็น
แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3) ทบทวนภารกิจ และบทบาทของหน่วยงาน เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4) พิจารณาสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดประเด็น
ปัญหาที่จะท าการแก้ไข  รวมถึงการบรรลุเป้าหมายของการด าเนินแผนงาน/โครงการ 

5) จัดท าแผนงาน/โครงการ ทีม่ีความสอดคล้องกับมาตรการ แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัด ที่ได้ก าหนดใน
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ    

ดังแสดงในรูปที่ 3-1 
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รูปที่ 3-1 แสดงการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564   

แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2560-2564 

แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำนด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

เป้ำหมำย-กลยุทธ์-ผลผลิต-ตัวชี้วัด-มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ 

โครงกำร/เป้ำหมำย/ 
ตัวชี้วัด 

โครงกำร/เป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

ของหน่วยงำน 

ภำรกิจของหน่วยงำน 

แผนยุทธศำสตร์/
ปฏิบัติกำรของหน่วยงำน 

สถำนกำรณ์ปัญหำใน
พ้ืนที่/ควำมจ ำเป็น 

มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ/
ผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.2 ขั้นตอนกำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ  

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ได้แบ่งตามยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ไว้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

ระบบ มีแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพ่ือให้ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ สามารถน าไปเป็น

กรอบในการวางแผนเพ่ือแปลงไปสู่การจัดท าแผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  

 กำรแปลงแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 น าแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มาจัดท าเป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 โดยท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของมาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จากนั้นจึงวิเคราะห์แยกแยะ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายย่อยๆ ลงไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป้าหมายเหล่านั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 

ตัวอย่ำง น าแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือน ามาจัดเตรียม
แผนงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยน ามาจากแผนงานที่ 2.1.4  
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย  

 

 

 

 

 
  

ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ การลดขยะจากตน้ทาง 
ส่งเสริมมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ การน าหลัก 3R (Reduce, Recycle, Reuse)  
หรือการลด การรีไซเคิล และการน ากลับมาใช้ใหม่  เพื่อให้เกิดการน าวสัดุกลับมาใช้ซ้ า 
น าขยะไปผลิตเปน็พลังงาน และท้ายสุดน าไปฝังกลบ 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือ

ประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยการน าแนวทางที่สรุปได้ในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดโครงการ/กิจกรรม รวมถึง

ลักษณะเครื่องมือ กลไก และทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินงาน และมีความสอดคล้องกับภารกิจของ

หน่วยงาน/องค์กร  ครอบคลุมทุกๆ ด้าน  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ตัวอย่ำง การจัดเตรียมแผนงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยน ามา
จากแผนงานที่ 2.1.4 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง กำรจัดเตรียมแผนงำนจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-2  แสดงการจัดเตรียมแผนงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรสร้ำงควำมรู้และควำม
ตระหนัก 3R และกำรคัดแยกขยะ

มูลฝอย 

กำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำร 
ขยะมลูฝอย 

กำรสนับสนุนกำรจัดกำร 
ขยะมลูฝอย 

การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
3R และการคัดแยกขยะมลูฝอย 

การสอนและท ากิจกรรม 3R 
และการคัดแยกขยะมลูฝอยใน
โรงเรียน 

การรับซื้อวัสดุที่สามารถน ามา 
รีไซเคิลได้ในชุมชน 

การปรับปรุงระบบรวบรวมและ
เก็บขนขยะมลูฝอยอย่างท่ัวถึง 

การลงทุนการคดัแยกขยะ 
มูลฝอยขั้นท่ีสอง 

การปรับปรุงระบบฝังกลบขยะ
มูลฝอย  

การรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย 

การทบทวนระเบยีบท้องถิ่นและ
บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูล
ฝอยตามประเภท/ชนิด/ปรมิาณ
ขยะมูลฝอยและบรรจุภณัฑ ์

คัดเลือกแนวทำงส ำคัญในกำรลดปริมำณขยะต้นทำง กำรเก็บขน-ก ำจัด ขยะมลูฝอย 

1. การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน การสอนและจัดท ากิจกรรมในโรงเรียนร่วมกับเด็กนักเรียน เรื่อง การลดขยะ
จากต้นทาง รวมทั้งการลดปริมาณขยะ การรีไซเคิล และการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (3R)  และการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย การรับซื้อวัสดุที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ของชุมชน 

2. การปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การปรับปรุงระบบรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง 
การลงทุนการคัดแยกขยะมูลฝอยขั้นที่สอง  และการปรับปรุงระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 

3. การสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การทบทวนและบังคับใช้ระเบียบท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องการจัดการขยะมูลฝอย และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยตามประเภท/ชนิด/ปริมาณขยะมูลฝอยและบรรจุภัณฑ์  



 
 

19 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าสรุปสาระส าคัญของแผนงาน โดยแสดงรายละเอียดแผนงาน ดังมีองค์ประกอบดังนี้ 

ชื่อแผนงานพ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายรวม วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 

วิธีการ/เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล งบประมาณ และลักษณะโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

- เป้าหมาย หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง หรือที่ก าหนดของโครงการ 

- วัตถุประสงค์ หมายถึง ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลที่ปรากฏขึ้นภายหลังจากการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม และสามารถวัดได้ 

- ผลผลิต หมายถึง ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

- ตัวชี้วัดผลส าเร็จ คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานที่ต้องการ ถึงการบรรลุผลส าเร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด สามารถก าหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ได้ 

- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ การระบุชนิดของวิธีการ ข้อมูล แหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 

- เงื่อนไขที่ส าคัญ หมายถึง การระบุลักษณะหรือปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 

หรืออาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

- งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ ควรระบุงบประมาณที่ต้องการจะใช้ด าเนินโครงการ และระบุ

ถึงแหล่งงบประมาณที่จะขอรับ  เช่น งบประมาณแผ่นดิน กองทุนสิ่งแวดล้อม งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น การสนับสนุนจากภาคเอกชน และงบประมาณจากองค์กรความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ เป็นต้น 

- ลักษณะของโครงการ เป็นการระบุประเภทของโครงการที่จะด าเนินการ คือเป็นโครงการที่จะ

ด าเนินการใหม่ หรือโครงการที่จะด าเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ผ่านมา 

ดังแสดงในตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1  ตารางสรปุสาระส าคัญของแผนงาน/โครงการที่จะด าเนนิการ 

แผนงำน    

พื้นที่ด ำเนินกำร   

กลุ่มเป้ำหมำย   

สรุปสำระส ำคัญ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบ เงื่อนไขที่ส ำคัญ 

เป้ำหมำยรวม    

วัตถุประสงค ์    

ผลผลิต    

โครงกำร/กิจกรรม 
วงเงิน (ล้ำนบำท)/

ปีงบประมำณ 

รวมงบ 

(ล้ำนบำท) 
แหล่งงบประมำณ 

ลักษณะ

โครงกำร 

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

 
งบ

แผ
่นด

ิน 

กอ
งท

ุน 
สว

ล.
 

งบ
จัง

หว
ัด 

งบ
 อ

ปท
. 

งบ
 อื่

นๆ
 

ต่อ
เน

ื่อง
 

ให
ม่ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

รวม            
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ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ ที่จะน ามาแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาโครงการที่มีกิจกรรมส าคัญ สอดคล้องกับความจ าเป็นของพ้ืนที่

มากที่สุด  

ตารางที่ 3-2 องค์ประกอบของการจัดท าโครงการควรจะมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร ค ำอธิบำย 

1) ชื่อแผนงาน ระบุชุดโครงการส าคัญที่จะด าเนินการและมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน 

2) ชื่อโครงการ ระบุประเด็นส าคัญที่จะด าเนินการ ที่มีความชดัเจน กระชบั และเข้าใจง่าย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ  ระบุชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหลักที่จะด าเนนิโครงการให้บรรลุ

เป้าหมาย  

4) หน่วยงานสนบัสนุน ระบุชื่อหน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการ 

5) หน่วยงานติดตามประเมินผล ระบุชื่อหน่วยงานที่จะท าหน้าทีใ่นการประเมิน หรือประเด็นที่ควรประเมิน 

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

6) ความเป็นมาของโครงการ อธิบายถึงที่มาของปัญหา และสาเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าโครงการ 

โดยมีข้อมูลส าคัญของปัญหามาสนับสนนุ อาจรวมถึงวิธีการแก้ไขหรือ

อุปสรรคในระยะที่ผา่นมา 

7) ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น 

(แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2560-2564) 

ระบุนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล ทีโ่ครงการมีความสอดคล้อง 

8) วัตถุประสงค ์ สิ่งที่ต้องการจะได้รับหรือผลงานที่ได้จากการด าเนนิโครงการ โดย

วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย การก าหนด

วัตถุประสงค์ที่ดจีะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 มีความชัดเจน เปน็รูปธรรม  

 สามารถวัดและประเมินผลงานได้ 

 สามารถท าให้บรรลุได ้

 อยู่บนพื้นฐานความเปน็จริง 

 ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนนิการที่แน่นอน 

9) ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ระบุแนวทางการวัดผลการด าเนนิงาน หรือความส าเร็จในการด าเนินงาน ที่

สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10) วิธีการด าเนินการ การระบุรายละเอียดล าดบัขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมย่อยต่างๆ ของ

โครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้ตั้งไว้ 
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องค์ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร ค ำอธิบำย 

11) แผนการด าเนนิงาน ระบุลักษณะกิจกรรมและระบุระยะเวลาการด าเนนิกิจกรรมที่ตั้งไว้ โดยมจีุด

บอกเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสดุ หรือแบ่งเป็นระยะการด าเนินโครงการใน

แต่ละช่วงปี   

12) แผนงบประมาณ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม อาจจะจ าแนกออกเป็น

หมวดหมู่ เช่น ค่าด าเนนิโครงการ ค่าบริหารจัดการโครงการ และค่าติดตาม

และประเมินผล เปน็ต้น รวมถึงระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย 

13) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุสิ่งทีจ่ะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการด าเนินโครงการ โดย

พิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปา้หมายของโครงการ 

 

ที่มา: ดัดแปลงจาก มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) “ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการวิเคราะห์และประเมิน

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

 

  

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


 
 

23 

 

 

 

ตัวอย่ำงกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม  

ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 

 

ตัวอย่ำงที่ 1 แผนงำนแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ และปัญหำหมอกควัน  

ตัวอย่ำงที่ 2 แผนงำนป้องกันน้ ำท่วมและบรรเทำภัยแล้ง 

ตัวอย่ำงที่ 3 แผนงำนจัดกำรปัญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์  

ตัวอย่ำงที่ 4 แผนงำนแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 

ตัวอย่ำงที่ 5 แผนงำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ  
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ตัวอย่ำงที่ 1 แผนงำนแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ และปัญหำหมอกควัน  

ขั้นตอนที่ 1 น าแนวทางปฏิบัตทิี่เก่ียวข้องภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 มาจัดท า
เป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที่ 2   จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน 

กำรก ำหนดแนวเขตพื้นที่ป่ำอนุรักษ์กับพื้นที่ท ำกินและที่อยู่อำศัยของชุมชนให้ชัดเจน  โดยการก าหนดเขตพื้นที่ 

ป่าไม้ให้ชัดเจน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ

ควบคุมการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กำรพัฒนำเครื่องมือเพื่อรองรับไม้เศรษฐกิจ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ต้องมีการพัฒนา

เครื่องมือรองรับไม้เศรษฐกิจ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการระบุแหล่งก าเนิดของไม้ เพื่อ

ป้องกันการลักลอบน าไม้ออกจากป่า 

กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตามหลักธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทน ใช้หลักป่า 

สามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทนตามหลักธรรมชาติ และขยายเครือข่ายความรู้

อย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติ  

นอกป่าอนุรักษ์ด้วยการสนับสนุนให้ใช้ที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินอ่ืนๆ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นป่าชุมชน มีการส ารวจ

ที่ดินสาธารณะของทุกหมู่บ้าน ที่อาจน ามาฟื้นฟูให้เป็นป่าธรรมชาติ โดยก าหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน และส่งเสริม  

การปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง พร้อมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา ในท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรชุมชน  

กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน  โดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย 

การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการร่วมกันกับภาคส่วน

ต่างๆ ในการรณรงค์ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม  ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาช่วยป้องกันพื้นที่

เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจให้มีแนวเขต
เดียวกัน รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตามแนว
พระราชด าริ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟันยาวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้สิทธิ
ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์จากป่า โดยค านึงถึงความเปราะบางเชิงนิเวศ ขีดจ ากัด และศักยภาพในการฟื้นตัว 

อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งชนิดพืชเฉพาะถิ่น และพืชหายากและ 
ใกล้สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ 
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แผนงำนแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ และปัญหำหมอกควัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การจัดท าแผนที่แนวเขตพืน้ที่ปา่ที่มี
แนวเขตเดียวกัน (One Map) 

จัดท าฐานข้อมูลและก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่าสงวน  
ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ ทั่วประเทศให้ชัดเจน 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าอย่างสม่ าเสมอ 

บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบุกรุกพื้นที่ป่าโดย
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

การสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
ไฟปา่และควบคุมหมอกควัน 

การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการป้องกันไฟปา่
และควบคุมหมอกควัน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการ
ร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ในการรณรงค์ควบคุมการเผาใน
พื้นที่ชุมชนและพืน้ที่เกษตรกรรม 

น าเทคโนโลยีมาชว่ยป้องกันพืน้ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

การเพิ่มพื้นที่ปา่เศรษฐกิจ 

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตามหลักธรรมชาติ การปลูกป่า
ทดแทน ใช้หลักป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทนตามหลักธรรมชาติ 
และขยายเครือข่ายความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ส ารวจที่ดนิสาธารณะทุกหมู่บ้านที่อาจน ามาฟื้นฟูเปน็ปา่
ธรรมชาติและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง
สูง 
สนับสนนุการศึกษาวิจัยร่วมกนัระหว่างสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรชุมชน 

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อรองรับไม้
เศรษฐกิจ 

พัฒนาเครื่ องมือรองรับ ไม้ เศรษฐกิจ  เพื่ อป้องกัน 
การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

วิจัยและพฒันาเพื่อหาแนวทางในการระบุแหล่งก าเนิด
ของไม้ เพื่อป้องกันการลักลอบน าไม้ออกจากปา่ 

(ส่วนกลาง/ภูมิภาค) 

(ส่วนกลาง/ภูมิภาค) 

(จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 

(จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
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 ขั้นตอนที่ 3 สรุปสาระส าคัญของแผนงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นทีป่่า และปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ 

แผนงำน    แก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ และปัญหำหมอกควัน   
พ้ืนที่ด ำเนินกำร ทั่วประเทศ  
กลุ่มเป้ำหมำย  ประชำชนผูท้ี่อำศัยหรือมีที่ดินท ำกินอยู่ติดเขตหรืออยู่ในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ ชุมชนทีม่ีพื้นที่ป่ำ  
 
สรุปสำระส ำคัญ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ เง่ือนไขที่ส ำคัญ 

เป้ำหมำยรวม 
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น โดยมี
พื้นที่ท่ีมีสภาพป่า 40% ของพื้นที่
ประเทศ 

 
พื้นที่ท่ีมีสภาพป่า 40% 
ของพื้นที่ประเทศ (พื้นที่
ป่าอนุรักษ ์25% และป่า
เศรษฐกิจ 15%) 

 
การใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ในการประเมิน
พื้นที่ป่าไม ้

 
นโยบายของ
ประเทศและจังหวัด
ในเรื่องนี้คงเดิม 

วัตถุประสงค ์
เพื่อใหพ้ื้นที่ป่าไม้มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ และบูรณาการ และมี
พื้นที่ท่ีมีสภาพป่าเพิ่มขึ้น 

 
พื้นที่ท่ีมีสภาพป่าในเขตปา่
อนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 

 
การสัมภาษณแ์ละการส ารวจ 

 
 

ผลผลิต 
1. แผนที่แนวเขตพืน้ที่ปา่ที่มีแนว
เขตเดียวกันที่ได้รับการยอมรับ 
2. มีการตดัไม้ในป่าอนรุักษ์ลดลง 

 
 

3. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
 

4. ไฟปา่และหมอกควันมีความถี่
และความรุนแรงลดลงอยา่งต่อเนื่อง 
 

 
1. มีแผนที่แนวเขตปา่ที่มี
แนวเขตเดียวกัน 
2. จ านวนครั้งของการ
จับกุมการลักลอบตดัและ
ขนไม ้
3. พื้นที่ท่ีมีสภาพป่า 

 
4. จ านวนวันท่ีมีไฟป่าและ
ปริมาณหมอกควันเกินคา่
มาตรฐาน 

 
1. แผนที่แนวเขตพืน้ที่ปา่ที่มี

แนวเขตเดียวกัน 
2. รายงานการลักลอบตัดไม้

และขนไม ้
 
3. รายงานการส ารวจพ้ืนท่ีป่า

อนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ 
4. เครื่องวัดฝุ่นละอองใน

อากาศ  

 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนนุ งบประมำณ (บำท) 

1. การจัดท าแผนที่แนวเขตพืน้ที่ปา่
ที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) 

1. กรมป่าไม้  
2. กรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

1. กรมที่ดิน 
2. กรมพัฒนาท่ีดิน 
3. สนง.การปฏริูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 

  

2. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อรองรับไม้
เศรษฐกิจ 

1. กรมป่าไม้  
2. กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 
 

1. ทสจ. 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ภาคเอกชน 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนนุ งบประมำณ (บำท) 

3. การเพิ่มพื้นที่ปา่เศรษฐกิจ 1. กรมป่าไม้  
2. องค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้  
3. กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง   

1. ทสจ. 
2. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ภาคเอกชน 
5. องค์กรชุมชน 

  

4. การสร้างความร่วมมือในการ
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอก
ควัน 

1. กรมป่าไม้  
2. กรมอุทยานแห่งชาต ิ

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
3. กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง   
4. กรมควบคุมมลพิษ 

1. ทสจ. 
2. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
3. องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
(1) โครงกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ 
1. ช่ือแผนงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด................................... 

2. ช่ือโครงการ เพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ 

3. หน่วยงานรับผิดชอบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด........................... 

4. หน่วยงานสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเอกชน 

5. หน่วยงานติดตามประเมินผล ทสจ. ร่วมกับ ผู้มีส่วนไดเ้สียในจังหวัด................... 

6. ความเป็นมาของโครงการ ที่ผ่านมา ความต้องการใช้ที่ดินเพือ่ที่อยู่อาศัยและการเกษตรของประชาชน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงไดม้ีการบกุรุกท าลายป่าอย่างรุนแรง ท าใหพ้ื้นที่ป่าไม้ของ

จังหวัด ในปี พ.ศ. ............ ท่ีมีอยูจ่ านวน........ไร่ และในปี พ.ศ. ........ .เหลือเพียง.......

ไร่ ซึ่งลดลงไปเป็นจ านวนมาก ส่งผลเสียหายในด้านการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายใน 

ประเทศ ผลกระทบต่อความสมบรูณ์ของระบบนเิวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และมีปญัหาสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น การสญูเสยีความสมบรูณ์ของหน้าดิน การเกิดน้ าท่วม

ฉับพลัน ดินถล่ม จึงจ าเป็นต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น จ าเป็นต้องฟื้นฟู

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด........................... จึงได้ร่วมกันกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชน ปลูกป่าบริเวณ

พื้นที่.............................ซึ่งเคยถูกบุกรุกท าลายมาก่อน เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้เขา้มามีส่วนร่วม 

เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไป 

7. ความสอดคล้องกับนโยบาย

อื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกิดรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมสี่วนร่วมและยั่งยืน 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1. จ านวนพื้นที่ท่ีได้มีการปลูกต้นไม้   

2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

10. วิธีด าเนินการ  จัดกิจกรรมการปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 

 ให้ความรู้แกภ่าคส่วนตา่งๆ ถึงความส าคญัในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม ้

11. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 ปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 2561-2564 

 ให้ความรู้แกเ่อกชน องค์กรชุมชน ปชช. 2561-2564 
 

12. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

ปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 1,000,000 จังหวัด/ เอกชน/..... 

ให้ความรู้แกภ่าคส่วนตา่งๆ 1,000,000 จังหวัด/ เอกชน/..... 
 

13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนผู้ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม ้

ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด............. มีป่าไมเ้พิ่มขึ้น 
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(2) โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรป้องกันไฟป่ำและควบคุมหมอกควัน 

1. ช่ือแผนงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และปัญหาหมอกควัน ในจังหวัด................................... 
2. ช่ือโครงการ สร้างความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและควบคมุหมอกควัน 
3. หน่วยงานรับผิดชอบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด........................... 

4. หน่วยงานสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเอกชน 

5. หน่วยงานติดตามประเมินผล ทสจ. ร่วมกับ ผู้มีส่วนไดเ้สียในจังหวัด................... 

6. ความเป็นมาของโครงการ ปัญหาหมอกควันภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด ท่ีทวีความ

รุนแรงขึ้น โดยใน 7 จังหวัด ท่ีค่ามลพิษในอากาศเกินมาตรฐาน ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย  

ล าพูน น่าน แพร่ ล าปาง และพะเยา ซึ่งท่ีจังหวัดพะเยามคี่ามลพิษในอากาศสูงสุดของ

ภาคเหนือวัดได้ 194.58 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร และยังมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น 

อีกในหลายพื้นท่ี ท่ีพบฝุ่นละอองสงูเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบ

ต่อสุขภาพ  และบางแห่งเครื่องบนิไม่สามารถท าการขึ้นลงได้ ส าหรบัสาเหตุของหมอก

ควันฝุ่นละออง  ซึ่งมีสาเหตมุาจากฝีมือมนุษย์ท่ีจดุไฟเผาวัชพืชในไร่นา กับถางป่า 

เพื่อบุกรุกที่  โดยปัญหานี้ เริม่ตั้งแต่ปี 2539 และเกิดต่อเนื่องจนถึงปจัจุบัน 

โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ดังนั้นจึงต้องมีการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วน 

7. ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัการเกดิปัญหาและผลกระทบหมอกควันพิษในภาคเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ านวนวันท่ีมีไฟป่าและปรมิาณหมอกควันเกินค่ามาตรฐานลดลง 

10. วิธีด าเนินการ  การให้การอบรม สัมมนา และรณรงค์ประชาสมัพันธ์เพื่อให้ความรู ้

11. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 การให้การอบรม สัมมนา และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

2561-2564 

 
12. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

การให้การอบรม สัมมนา และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

500,000 จังหวัด/ อปท./
เอกชน  

13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
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ตัวอย่ำงที่ 2 แผนงำนป้องกันน้ ำท่วมและบรรเทำภัยแล้ง 

 
ขั้นตอนที่ 1 น าแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 -2564  

มาจัดท าเป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 
การจัดเตรียมแผนงานป้องกันน้ าท่วมและบรรเทาภัยแล้งส าหรับจังหวัด...........................   

 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภท

เดียวกันเข้าด้วยกัน 

ฟื้นฟู และพัฒนำทำงระบำยน้ ำธรรมชำติ แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม และล าน้ าที่ตื้นเขิน โดยปรับปรุงทางระบายน้ า และ

ขจัดสิ่งกดีขวาง ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ า รวมถึงปรับปรุงคันกั้นน้ า ฝายทดน้ า 

และประตูระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ า จัดระบบชลประทานให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของ

ลุ่มน้ า และบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ า 

ส ำรวจและพัฒนำพื้นที่กักเก็บน้ ำผิวดินที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ าเป็น

แก้มลิง ส าหรับไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชนให้เป็นแหล่งน้ าชุมชน รวมถึงเป็นการ

รองรับน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วม และการส ารวจ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล 

พัฒนำ และเพิ่มประสิทธิภำพระบบเฝ้ำระวังและเตือนภัยทำงธรรมชำติในพื้นที่เสี่ยง   จัดเตรียมพื้นที่อพยพรองรับ 

เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน 

การปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือความเสี่ยง 

 

 

ฟื้นฟู และพัฒนำแหล่งน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ ตามธรรมชาติ แหลง่น้ าที่มีอยู่เดิม  มีล าน้ าที่ตืน้เขิน โดยปรับปรุง
ทางระบายน้ า และขจัดสิ่งกีดขวาง ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ า 
จัดระบบชลประทานให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของลุม่น้ า   
ส ำรวจพื้นที่กักเก็บน้ ำผิวดินทีม่ีศักยภำพและเหมาะสม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ าเป็น
แก้มลิง ส าหรับไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค การส ารวจ ฟืน้ฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล 
พัฒนำ และเพิ่มประสิทธิภำพระบบเฝ้ำระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติในพืน้ที่เสี่ยง 
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แผนงำนป้องกันน้ ำท่วมและภัยแล้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ฟ้ืนฟู/พัฒนำทำงระบำยน้ ำ 
(ที่มีอยู่เดิม/ธรรมชำติ) 

พัฒนำพ้ืนที่กักเก็บน้ ำ 
 

บรรเทำควำมเสียหำยจำกภัย
ธรรมชำติ 

ส ารวจ ปรบัปรุงทางระบาย
น้ า/ ขจัดสิ่งกีดขวาง 

ปรับปรุงตลิ่ง/คันกั้นน้ า 

บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการ
สร้างสิ่งกีดขวางทางน้ า 

ส ารวจพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพ
กักเก็บน้ า 

ปรับปรุงพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ
เป็นแก้มลิง 
 

จัดท าแผนที่เสี่ยงภัย 

พัฒนาระบบเตือนภัย 

จัดท าแผนแผนการปรับตัว
และรับมือผลกระทบ 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดท าสรุปสาระส าคัญของแผนงาน  

แผนงำน    แผนงำนป้องกันน้ ำทว่มและภัยแล้ง   

พ้ืนที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้ ำท่วม/ภัยแล้งในจังหวัด..........................  

กลุ่มเป้ำหมำย  ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้ ำท่วม/ภัยแล้งในจังหวัด.......................... 

สรุปสำระส ำคัญ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ เง่ือนไขที่ส ำคัญ 

เป้ำหมำยรวม 
จังหวัด..........................มีความสามารถ
ในการรับมือกับสถานการณ์น้ าท่วม/ 
ภัยแล้งได ้

 
- มูลค่าความเสียหายจาก
ภัยน้ าท่วม/ภัยแล้ง 
- จิตส านึกและความ
ตระหนักของประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยง 

 
- สถิติความเสียหายจาก 
 ภัยน้ าท่วม/ภัยแล้ง 
- แบบสอบถาม 

 
นโยบายของจังหวัด 
ให้ความส าคญัต่อ
ผลกระทบจากปญัหา
น้ าท่วม/ภัยแล้ง 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้จังหวัดฯ มีแผนการป้องกันน้ า
ท่วม/ภัยแล้ง ที่มีประสิทธิภาพ ค านึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชน และความ
เสียหายอื่นๆ 

 
แผนงานด้านการป้องกัน
น้ าท่วมและ/ภัยแล้ง ไดร้ับ
การจัดล าดับความส าคัญ 
 

 
แผนป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 

 

ผลผลิต 
1. แม่น้ า ล าคลองไดร้ับการปรับปรุง 
และมีการระบายน้ าท่ีด ี
2. มีแหล่งกักเก็บน้ าส าหรบัการอุปโภค
และบรโิภคส าหรับชุมชนอย่างเพียงพอ 
3. มีมาตรการป้องกันและบรรเทา
ความเสยีหายจากน้ าท่วมที่ชัดเจน 

 
1. พื้นที่ท่ีถูกน้ าท่วมใน
ฤดูน้ าหลาก 
2. พื้นที่ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภยัแล้ง 
3. มีแผนแผนการปรบัตัว
และรับมือผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ มรีะบบเตือน
ภัยจากภยัธรรมชาติ และ
มีแผนท่ีเสี่ยงภัยจากภัย
ธรรมชาต ิ

 
1. รายงานการป้องกันน้ าท่วม
และความเสยีหายจาก น้ าท่วม 
2. รายงานเรื่องการขาดแคลน
น้ าใช้อุปโภค-บริโภค 
3. รายงานความเสียหายจากภัย
ธรรมชาต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนนุ งบประมำณ(บำท) 
1. ปรับปรุงทางระบายน้ า 
     1.1 ส ารวจ ปรับปรุงทางระบายน้ า/ 
ขจัดสิ่งกีดขวาง 
     1.2 ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้ า 
     1.3 บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มกีาร
สร้างสิ่งกีดขวางทางน้ า 

 
 

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. โครงการชลประทาน 
 

1. สนง.โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัด 

2. กรมเจ้าท่าจังหวัด 
 

8,000,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนนุ งบประมำณ(บำท) 
2. พัฒนาพ้ืนท่ีกักเก็บน้ า 
     2.1 ส ารวจพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพกกัเก็บ
น้ า 
     2.2 ปรับปรุงพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเป็น
แก้มลิงของชุมชน ประชาชน 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1. โครงการชลประทาน 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดั 

3,000,000 

3. จัดท าแผนบรรเทาความเสียหาย
จากภัยธรรมชาต ิ
     3.1 จัดท าแผนการปรับตัวและ
รับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ
     3.2 พัฒนาระบบเตือนภัยจากภัย
ธรรมชาต ิ
     3.3 จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยจากภัย
ธรรมชาต ิ

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัด 

 

1. โครงการชลประทาน 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดั 
3. สนง.จังหวัด 

3,000,000 

   

  



 
 

34 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท ำรำยละเอียดของโครงกำร หรือกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

(1) โครงกำรปรับปรุงทำงระบำยน้ ำ 

1. ช่ือแผนงาน แผนงานป้องกันน้ าท่วมและภยัแลง้ ในจังหวัด................................... 

2. ช่ือโครงการ ปรับปรุงทางระบายน้ า 

3. หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับโครงการชลประทาน 

4. หน่วยงานสนับสนุน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

5. หน่วยงานติดตามประเมินผล ทสจ. ร่วมกับ ผู้มีส่วนไดเ้สียในจังหวัด................... 

6. ความเป็นมาของโครงการ ในช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมา  พื้นที่ ..........อ าเภอของจังหวัด............. ประสบกับ

ปัญหาน้ าท่วมขัง ระบายน้ าไม่ทัน ท าให้ประชาชนไดร้ับมีความเดือดร้อนจากการเกดิ

น้ าท่วมขัง ดังนั้น จงึต้องมีการขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ า เพื่อให้น้ าไหลลงสู่แหล่งกัก

เก็บน้ า หรือแม่น้ าให้เร็วที่สดุ และควรให้มีการขดุสระในพ้ืนท่ีไว้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้

ใช้เพื่อท าการเกษตรในหน้าแล้ง ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ าใช้เพื่อการอุปโภค 

บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรได ้

7. ความสอดคล้องกับนโยบาย

อื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงทางระบายน้ า ให้น้ าไหลลงสู่แม่น้ า แหล่งกักเก็บน้ า ไดร้วดเร็ว ไม่เกิดการ

ท่วมขังให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1. พื้นที่ท่ีถูกน้ าท่วม   

2. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัผลกระทบจากน้ าท่วม 

10. วิธีด าเนินการ  ส ารวจ ปรบัปรุงทางระบายน้ า/ ขจัดสิ่งกีดขวาง  ปรับปรุงตลิ่งและคนักั้นน้ า บังคับ

ใช้กฎหมายไม่ให้มีการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

11. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 ส ารวจ ปรบัปรุงทางระบายน้ า/ ขจัดสิ่งกีดขวาง 2561-2564 

 ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้ า 2561-2564 
 

12. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

ส ารวจ ปรบัปรุงทางระบายน้ า/ 

ขจัดสิ่งกีดขวาง 

1,000,000 จังหวัด/ เอกชน/..... 

ปรับปรุงตลิ่งและคันกั้นน้ า 1,000,000 จังหวัด/ เอกชน/..... 
 

13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............  

 

 

 



 
 

35 

(2) โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่กักเก็บน้ ำ 

1. ช่ือแผนงาน แผนงานป้องกันน้ าท่วมและภยัแลง้ ในจังหวัด................................... 

2. ช่ือโครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีกักเก็บน้ า 

3. หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. หน่วยงานสนับสนุน โครงการชลประทาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 

5. หน่วยงานติดตามประเมินผล ทสจ. ร่วมกับ ผู้มีส่วนไดเ้สียในจังหวัด................... 

6. ความเป็นมาของโครงการ ในช่วงฤดูแล้งของปทีี่ผ่านมา  พื้นที่ ..........อ าเภอของจังหวัด............. ประสบ

กับปัญหาภยัแล้ง  ท าให้ประชาชนได้รับมีความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า ดังนั้น 

จึงต้องจัดให้มีสถานท่ีเก็บกักน้ าตามจุดต่างๆ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นบึงพักน้ าให้หน้าน้ า 

โดยรองรับน้ าฝน  ฉะนั้น เมื่อฝนตก น้ าฝนจึงไหลลงสู่ทางระบายน้ า และถูกขังไว้ใน

พื้นทีก่ักเก็บน้ า หากมีปริมาณน้ ามาก จะรอเวลาให้คลองต่าง ๆ ซึ่งเป็นทางระบายน้ า

หลักพร่องน้ าพอจะรับน้ าได้ จึงค่อย ๆ ระบายน้ าลง เป็นการช่วยลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ได้ในระดับหนึ่ง และควรให้มีการขุดสระในพ้ืนท่ีไว้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อท า

การเกษตรในหน้าแล้ง ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และใช้

เพื่อการเกษตรได ้

7. ความสอดคล้องกับนโยบาย

อื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ า ให้ประชาชนในจังหวัดมีน้ าใช้ในหน้าแล้งอย่างพอเพียง 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1. พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง 

2. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัผลกระทบจากภัยแล้ง 

10. วิธีด าเนินการ 1. ส ารวจพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพกักเก็บน้ า 

2. ปรับปรุงพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเป็นแกม้ลิงของชุมชน  

11. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 ส ารวจพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพกักเก็บน้ า 2561-2564 

 ปรับปรุงพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเป็นแกม้ลิงของชุมชน 2561-2564 
 

12. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

ส ารวจพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพกักเก็บน้ า 1,000,000 จังหวัด/ เอกชน/..... 

ปรับปรุงพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเป็นแกม้

ลิงของชุมชน 

1,000,000 จังหวัด/ เอกชน/..... 

 
13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............  
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(3) โครงกำรจัดท ำแผนบรรเทำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ 

1. ช่ือแผนงาน แผนงานป้องกันน้ าท่วมและภยัแลง้ ในจังหวัด................................... 

2. ช่ือโครงการ จัดท าแผนบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาต ิ

3. หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

4. หน่วยงานสนับสนุน โครงการชลประทาน  ทสจ.   สนง.จังหวัด 

5. หน่วยงานติดตามประเมินผล ทสจ. ร่วมกับ ผู้มีส่วนไดเ้สียในจังหวัด................... 

6. ความเป็นมาของโครงการ ปัจจุบันการเกดิภัยธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน สร้างความเสียหาย

แก่ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน และของทางราชการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

พื้นที่ของจังหวัด...................... ไดร้ับผลกระทบจากน้ าท่วม ดินถลม่ เป็นประจ าทุกๆ 

ปี ดังนั้น จังหวัด.................. จึงเหน็ควรหาแนวทางเพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมใน

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดและบรรเทาความ

สูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยการจัดใหม้ีการจัดท าแผนบรรเทาความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติ การจัดท าแผนท่ีเสีย่งภยัจากภัยธรรมชาติ  และการพัฒนาระบบเตือนภัย

จากภัยธรรมชาติ   

7. ความสอดคล้องกับนโยบาย

อื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดและบรรเทาความสญูเสยีทีจ่ะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1. มีแผนแผนการปรบัตัวและรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  

2. มีระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ และ 

3. มีแผนท่ีเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาต ิ

10. วิธีด าเนินการ 1. จัดท าแผนการปรับตัวและรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

2. พัฒนาระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ 

3. จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ 

11. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 จัดท าแผนการปรับตัวและรับมือผลกระทบฯ  2561-2564 

 พัฒนาระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ 2561-2564 

 จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ 2561-2564 
 

12. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

 จัดท าแผนการปรับตัวและรับมือฯ 1,000,000 จังหวัด/ เอกชน/..... 

 พัฒนาระบบเตือนภัย  12,000,000 จังหวัด  
 จัดท าแผนที่เสี่ยงภัย  4,000,000 จังหวัด   

13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............  
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ตัวอย่ำงที่ 3 แผนงำนจัดกำรปัญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ขั้นตอนที่ 1 น าแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 -2564  

มาจัดท าเป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 
การจัดเตรียมแผนงานจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับจังหวัด...........................  

 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 2  จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนนิการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภท

เดียวกันเข้าด้วยกัน 

สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ แหล่งก ำเนิด และสงเสริมไม่ให้ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปน 

ขยะมูลฝอยชุมชน 

การก าหนดให้ผูป้ระกอบการผลิตและจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ที่กอ่ให้เกิดขยะอันตรำยรับซื้อซากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่
หมดสภาพคืน 

ศึกษำแนวทำงกำรก ำหนดเขตพืน้ที่กำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ 

แผนงำนจัดกำรปัญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างจิตส านึกในการลดการปลอ่ยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ผลติภัณฑ์ที่ก่อมลพิษ
สูง การเรียกเก็บเงินค่ามัดจ า - คืนเงินบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมหลักการ 3Rs (Reduce, Recycle, Reuse)  

สร้ำงจิตส ำนึกในกำรคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนกิส ์

ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำร 
รับซ้ือซำกผลิตภัณฑ์ฯ คืน 

ก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรจัดกำร
ซำกผลิตภัณฑ์ฯ  

อบรมให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
แหล่งก าเนิด 

ก าหนดให้ผู้ประกอบการ 
รับซื้อซากผลิตภัณฑ์ฯ คืน 

ศึกษาเพื่อก าหนดเขตพื้นท่ี
การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดท ำสรุปสำระส ำคัญของแผนงำน  

แผนงำน    แผนงำนจัดกำรปัญหำขยะอิเล็กทรอนกิส์   

พ้ืนที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัด..........................  

กลุ่มเป้ำหมำย  ประชำชน ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีกำรทิ้งขยะอิเล็กทรอนกิส์ปะปนในขยะชมุชน ในจังหวดั..........................  

สรุปสำระส ำคัญ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ เง่ือนไขที่ส ำคัญ 

เป้ำหมำยรวม 
จังหวัด..........................มีการจัดการ
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

 
- ปริมาณขยะอิเล็กทรอ-
นิกส์ที่มีการจดัการอยา่ง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

 
- สถิติปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส ์
- แบบสอบถาม 

 
นโยบายของประเทศ
และจังหวัดให้
ความส าคญัต่อปัญหา
การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้จังหวัดสามารถจัดการขยะอิเล็ก
ทรอนิกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
จิตส านึกในการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส ์

 
การสัมภาษณ/์แบบสัมภาษณ ์

 

ผลผลิต 
1. ประชาชนมีจิตส านึกในการคดัแยก

ขยะอิเล็กทรอนิกส ์
 
2. ผู้ประกอบการที่มีการรับซื้อซาก

ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์คืน 
 

3. เขตพืน้ท่ีการจัดการซากผลติภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ในแตล่ะจังหวัด/กลุม่
จังหวัด 

 
1. ปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกท้ิง
ปะปนขยะมลูฝอยชุมชน 
2. จ านวนผู้ประกอบการ
ทีร่ับซื้อซากผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์คืน 
3. มีพื้นที่จัดการซาก
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ในแต่ละจังหวัด/กลุม่
จังหวัด 

 
1. รายงานองค์ประกอบขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปะปนขยะมลู
ฝอยชุมชน 
2. แบบส ารวจ 
 
 
3. แบบส ารวจ 

 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนนุ งบประมำณ(บำท) 
1. สร้างจิตส านึกในการคดัแยกขยะ

อิเล็กทรอนิกส ์
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 
2. ทสจ. 

1000,000 

2. ก าหนดให้ผู้ประกอบการรับซื้อ 
ซากผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์คืน 

กรมควบคุมมลพิษ  1. กระทรวงพาณิชย ์ 10,000,000 

3. ก าหนดเขตพืน้ท่ีการจัดการ 
ซากผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส ์
  

กรมควบคุมมลพิษ 1. สนง.โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัด 

2. ทสจ. 

5,000,000 
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ขั้นตอนที่ 4 จัดท ำรำยละเอียดของโครงกำร หรือกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร 

(1) โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ช่ือแผนงาน จัดการปญัหาขยะอเิล็กทรอนิกส์ ในจังหวัด................................... 
2. ช่ือโครงการ สร้างจิตส านึกในการคดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์
3. หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หน่วยงานสนับสนุน สนง.สิ่งแวดล้อมภาค และ ทสจ. 
5. หน่วยงานติดตามประเมินผล ทสจ. ร่วมกับ ผู้มีส่วนไดเ้สียในจังหวัด................... 
6. ความเป็นมาของโครงการ ปัจจุบันปริมาณซากผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์มีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ในปี พ.ศ. ....... มีปริมาณ...........ตนั และในปี พ.ศ.  .......... เพิ่มขึ้นเป็น .............. ตัน 
และมีประชาชนหลายพื้นท่ีไดม้ีการน าซากผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกสม์าคัดแยกอย่างไม่
ถูกหลักสุขาภิบาล และมีการน าไปทิ้งหรือเผาในพื้นที่สาธารณะ ท าให้ปริมาณโลหะ
หนักท่ีอยู่ในซากผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว ละลายปะปนสูส่ิ่งแวดล้อม และเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดงันั้น เพื่อให
ประชาชนมีความร ูความเขาใจ และเกดิความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการซาก
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์อยางถูกหลักวิชาการจึงควรท าการประชาสัมพันธ์ อบรม 
และสาธิตแนวทาง เพื่อใหความรูแ้ก่ประชาชนไดร้ับทราบและเกดิความเข้าใจในการ
คัดแยกซากผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนกิส์เหล่านั้น เพื่อให้มีการจดัการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

7. ความสอดคล้องกับนโยบาย
อื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อใหประชาชนมีความร ูความเขาใจ และเกิดความตระหนักเกี่ยวกบัการจัดการซาก
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์อยางถูกหลักวิชาการ 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกท้ิงปะปนขยะมลูฝอยชุมชน 
10. วิธีด าเนินการ อบรม ประชาสัมพันธ์ และการสาธิตการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์
11. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 อบรม ประชาสัมพันธ์ และการสาธิต 2561-2564 

 ส ารวจปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสท์ี่ท้ิงปะปนขยะ 
มูลฝอยชุมชน 

2561-2564 

 
12. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

อบรม ประชาสัมพันธ์ และการ
สาธิต 

100,000 จังหวัด/ เอกชน/
อปท. 

ส ารวจปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์
ที่ท้ิงปะปนขยะมูลฝอยชุมชน 

200,000 จังหวัด/ อปท. 

 
13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนในจังหวัด ............. ท่ีมีการคัดแยกซากผลิตภณัฑ์

อิเล็กทรอนิกสไ์ม่ถูกหลักวิชาการ  
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด.............  
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ตัวอย่ำงที่ 4 แผนงำนกำรจัดกำรปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง 

 
ขั้นตอนที่ 1 น าแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 -2564  

มาจัดท าเป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 
การจัดเตรียมแผนงานจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ส าหรับจังหวัด...........................  
 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2  จัดกลุ่มหรือประเภทของโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนนิการให้มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภท

เดียวกันเข้าด้วยกัน 

ก าหนดและจ ำแนกเขตพื้นที่ที่มีปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหา 

หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เพื่อใช้ก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

การกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 

ปรับปรุงกำรออกแบบและมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงเขตชุมชน อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายฝั่งทะเล 

โดยค านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม 

แผนงำนกำรจัดกำรปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดและจ าแนกเขตพื้นที่ที่มปีัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของ
ปัญหา หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เพื่อใช้ก าหนดมาตรการการป้องกนัและแก้ไขพื้นที่ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งลดการก่อสร้างที่สง่ผลให้เกิดการกัด
เซาะชายฝั่ง 
ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเขตชุมชน อุตสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ฐานบริเวณชายฝั่ง
ทะเล โดยค านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม 

จ ำแนกเขตพ้ืนที่ทีม่ีปัญหำ
กำรกัดเซำะชำยฝ่ังทะเล 

ปรับปรุงกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงที่ค ำนึงถึงกำร

เปลี่ยนแปลงสมุทรศำสตร์  

ส ารวจสาเหตุหลักทีส่่งผล
ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 

การเปลีย่นแปลงสมุทร
ศาสตร์และปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดท ำสรุปสำระส ำคัญของแผนงำน  

แผนงำน    แผนงำนกำรจัดกำรปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง  

พ้ืนที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง ในจังหวัด..........................  

กลุ่มเป้ำหมำย  ประชำชน ที่อยู่ในพื้นที่ชำยฝ่ังทะเลที่มกีำรปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง ในจังหวัด..........................  

สรุปสำระส ำคัญ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ เง่ือนไขที่ส ำคัญ 

เป้ำหมำยรวม 
จังหวัด..........................มีการจัดการ
ปัญหาการกดัเซาะชายฝั่งได้อย่าง
เหมาะสม 

 
- ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับ
การจัดการตามแนวทาง 
มาตรการ มีโครงสร้างที่
เหมาะสม 

 
- การส ารวจ 

 
นโยบายของประ-
เทศและจังหวัดให้
ความส าคญัต่อ
ปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝั่ง 

วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ปัญหาการกดัเซาะชายฝั่งอย่างเปน็
ระบบ และมีส่วนร่วม 

 
ชายฝั่งที่ถูกการกัดเซาะ
ได้รับการป้องกันอย่าง
เหมาะสม 

 
การสัมภาษณ/์แบบสัมภาษณ ์

 

ผลผลิต 
1. ผลการจ าแนกเขตพื้นท่ีที่มีปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในระดับท่ี
แตกต่างกัน 

 
2. การออกแบบและก่อสร้างที่ค านึงถึง

การเปลีย่นแปลงสมุทรศาสตร ์
 

 
1. พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ได้รับการจ าแนก
ระดับผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝั่ง 

2. มีการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสมุทร
ศาสตร ์

 

 
1. รายงานการจ าแนกระดับ

ผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

 
2. รายงานผลการศึกษา 

การเปลีย่นแปลงสมุทร
ศาสตร ์

 

 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนนุ งบประมำณ(บำท) 
1. จ าแนกเขตพื้นที่ท่ีมีปัญหา 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

1. ทสจ. 6,000,000 

2. ปรับปรุงการออกแบบและก่อสร้าง
ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง 
สมุทรศาสตร ์

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

1. สกว. 15,000,000 
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ตัวอย่ำงที่ 5  แผนงำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ  

 
ขั้นตอนที่ 1 น าแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 -2564  

มาจัดท าเป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการ    
 
การจัดเตรียมแผนงานการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในจังหวัด...........................โดยน ามาจาก

แผนงานที่ 1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท ำแผนงำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และปา่ชายเลนที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
ปะการัง หญ้าทะเล และสิ่งมชีีวติบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทางทะเล และคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีคุณค่า จัดทาพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศที่ส าคัญ ควบคู่กับยกเลิก
โครงการที่ทาลายระบบนิเวศและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝัง่ และส่งเสรมิการประเมิน
ทรัพยากรประมง (Fisheries Stock Assessment) เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ 

ศึกษาสถานการณ์ทรัพยากร
สัตว์น้ าในปัจจุบนั 

ศึกษาปริมาณทรัพยากรสัตว์
น้ าที่จบัได้ในอดีต 
ประมาณการณป์ริมาณสัตว์น้ า 
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

ปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้ าตามธรรมชาต ิ

ควบคุมการท าประมง 
ที่ผิดกฎหมาย 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
เตรียมสถานที่วางไข่  

ปริมาณสัตวน์้ าที่จับ 

การฟื้นฟูปา่ชายเลน 
วิธีการท าประมง 
พื้นที่การท าประมง 
ขนาดของแห/ อวน  

 

จัดท าแผนอนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ า 

ขนาดของปลา 
ช่วงเวลาในการท า
ประมง ค านวณสดัส่วนของปริมาณ

การจับสัตวน์้ าที่เหมาะสม 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดท ำสรุปสำระส ำคัญของแผนงำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำในจังหวัด......................  

แผนงำน    กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำในจังหวัด......................  

พ้ืนที่ด ำเนินกำร พ้ืนที่ชำยฝ่ังทะเลในจังหวัด.......................... และลุ่มน้ ำแม่กลอง .  

กลุ่มเป้ำหมำย  ชำวประมง ประชำชนที่ประกอบอำชีพประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำใน จังหวัด...............................  

สรุปสำระส ำคัญ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ เง่ือนไขที่ส ำคัญ 

เป้ำหมำยรวม 
ทรัพยากรสตัว์น้ าในจังหวัด....................
และลุม่น้ าแม่กลอง ได้รบัการอนุรกัษ์
และฟื้นฟ ู

 
ปริมาณการจับสัตว์น้ าได้
ต่อหน่วย (Catch per 
Unit) เพิ่มขึ้น 

 
การสัมภาษณ ์

 
นโยบายของจังหวัด 
ในเรื่องนี้ 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้จังหวัดฯ มีแนวทางอนุรักษแ์ละ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสตัว์น้ าอย่าง
ยั่งยืน 

 
การมีจิตส านึกท่ีดีของ
ประชาชนท่ีมีอาชีพ
เกี่ยวกับการประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
แบบสอบถาม 

 
ส่งเสริมให้มีการขึ้น
ทะเบียนชาวประมง 
ที่เป็นแรงงานต่าง 
ด้าวอย่างจริงจัง 

ผลผลิต 
1. แผนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร

สัตว์น้ าท่ีเหมาะสมกับจังหวัดฯ 
 
 
 
 
 
2. รูปแบบการประมงท่ียั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. แหล่งที่อยู่อาศยัของสัตว์น้ าเพิม่ขึน้ 
โดยการปลูกป่าชายเลน 

 

 
1.1 สถิติการประมง
จ าแนก ตามชนิดพันธ์ุ
ประเภท และ แหล่งที่พบ 
1.2 รายละเอียดของแผน
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรสตัว์น้ า 
 
2.1 จ านวนครั้งของการ
ตักเตือน และการจับกมุ
การท าประมงท่ีผิด
กฎหมาย 
2.2 จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมให้ความรู้การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
3.1 สถิติพื้นที่ป่าชายเลน 
สถิติพื้นที่ป่าปลูกทดแทน
ทั้งหมด 

 
 

 
1.1 รายงานการศึกษา/ส ารวจ  

 
 
1.2 แผนแม่บทการอนรุักษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ า 
 
 
2.1 การสัมภาษณ ์
 
 
 
2.2 การสัมภาษณ ์
 
 
 
 
3. การส ารวจและวิเคราะห์
ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนนุ งบประมำณ(บำท) 
1. จัดท าแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรสตัว์น้ า 

สนง.ประมงจังหวัด/ 
อบจ. 

1. ทสจ. 
2. สถานีพัฒนาปาชายเลน 
3. คณะประมง/เกษตรศาสตร ์
4. สนง.เกษตรจังหวัด 
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนากุ้งทะเล
จังหวัด.............. 

2,000,000 

2. ควบคุมการท าประมงท่ีผดิกฎหมาย
และ เผยแพร่วิธีการประมงแบบยัง่ยืน 

อปท./ 
สนง.ประมงจังหวัด 
 

1. ทสจ. 
2. สนง.บริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

3,000,000 

3. อนุรักษ์ท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ของทรัพยากรสัตว์น้ าและการปลกูป่า
ชายเลน  

สถานีพัฒนาป่าชายเลน 
ทสจ. 
อปท. 

1. สนง.ประมงจังหวัด 2,000,000 
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ขั้นตอนที่ 4 จัดท ำรำยละเอียดของโครงกำร หรือกิจกรรมที่จะด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 

(1) โครงกำรจัดท ำแผนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 
1. ช่ือแผนงาน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ าในจังหวัด................................... 

2. ช่ือโครงการ จัดท าแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 

3. หน่วยงานรับผิดชอบ สนง.ประมงจังหวัด/ อบจ. 

4. หน่วยงานสนับสนุน ทสจ./ สถานีพัฒนาป่าชายเลน/ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/์  
สนง.เกษตรจังหวัด/ ศูนย์วิจยัและพัฒนากุ้งทะเลจังหวัด.............. 

5. หน่วยงานติดตามประเมินผล ทสจ. ร่วมกับ ผู้มีส่วนไดเ้สียในจังหวัด................... 

6. ความเป็นมาของโครงการ แม้ว่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดจะเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดของภาคประมง ในปี

พ.ศ. 2558 (356 ล้านบาท) กลับลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปี พ.ศ. 2554 (658 ล้านบาท) 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ปญัหารุนแรงท่ีสุดดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด............... คือ “ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง” ดังนั้น การส ารวจศึกษาข้อมูลด้านสภาพปัจจุบันของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

รวมทั้งจัดท าแผนแม่บทเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ า จึงเป็นเรื่องที่ตอ้งเร่งด าเนินการ 

7. ความสอดคล้องกับนโยบายอื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดท าแผนแม่บทเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ าในจังหวัด......................... 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เนื้อหาของแผนแม่บทเพื่อการอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ าในจังหวัด........... 

10. วิธีด าเนินการ 1. ค้นหาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากรสัตว์น้ า 
2. ค้นหาข้อมูลการจับทรัพยากรสตัวน์้ าในอดีต 
3. ประเมินสภาพปัจจุบันของทรัพยากรสัตว์น้ าและก าหนดเป้าหมายควบคุม  
4. จัดท าแผนแม่บทรวมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 

11. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 ส ารวจข้อมลูสถานการณ์ปัจจุบัน

และปรมิาณการจับสัตว์น้ าในอดตี 

2561 

 แผนแม่บทเพื่อการอนรุักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ า 

2562-2564 

 
12. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

ส ารวจข้อมลูสถานการณ์ปัจจุบันและ

ปริมาณการจับสัตว์น้ าในอดตี 

1,000,000 จังหวัด 

แผนแม่บทเพื่อการอนรุักษ์และฟืน้ฟู

ทรัพยากรสตัว์น้ า 

1,000,000 จังหวัด 

 
13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนผู้ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรสตัว์น้ า 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด............. มสีัตว์น้ าบรโิภคอย่างพอเพียง 
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(2) โครงกำรควบคุมกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำยและเผยแพร่กำรท ำประมงอย่ำงยั่งยืน 

1. ช่ือแผนงาน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ าในจังหวัด................................... 

2. ช่ือโครงการ ควบคุมการท าประมงท่ีผดิกฎหมายและเผยแพร่วิธีการประมงแบบยัง่ยืน 

3. หน่วยงานรับผิดชอบ สนง.ประมงจังหวัด/ อปท. 

4. หน่วยงานสนับสนุน ทสจ./ สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

5. หน่วยงานติดตามประเมินผล ทสจ. ร่วมกับ ผู้มีส่วนไดเ้สียในจังหวัด................... 

6. ความเป็นมาของโครงการ แม้ว่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดจะเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดของภาค

ประมง ในปีพ.ศ. 2558 (356 ล้านบาท) กลับลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปี พ.ศ. 

2554 (658 ล้านบาท) จากผลการส ารวจความคิดเห็นของภาคส่วนตา่งๆ แสดงให้เห็น

ว่า ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีรุ่นแรงท่ีสุดของจังหวัด............... 

คือ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ดังนั้น หากมีการควบคุมปริมาณสตัว์น้ าท่ีจับได้ 

การจับในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งการอนุบาลสตัว์น้ าแตล่ะสายพันธุ์ ท าให้สามารถ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสตัว์น้ าได้อย่างต่อเนื่อง การควบคุมการท าประมงท่ียั่งยืน 

และเผยแพร่วิธีการดังกล่าวใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ 

7. ความสอดคล้องกับนโยบาย

อื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกิดรูปแบบการประมงที่ยั่งยืน 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1. จ านวนครั้งของการตักเตือนและการจับกุมการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย   

2. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมใหค้วามรู้และการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ และ

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

10. วิธีด าเนินการ 1. ควบคุมการท าประมงท่ีผดิกฎหมายและเผยแพร่วิธีการท าประมงที่ยัง่ยืน  

2. ให้ความรู้แก่ชาวประมงถึงความส าคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ า

และเพิ่มความตระหนัก 

11. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 ควบคุมการท าประมงท่ีผดิกฎหมาย 2561-2562 

 ให้ความรู้แก่ชาวประมง 2561-2564 
 

12. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

ควบคุมการท าประมงผิดกฎหมาย 1,000,000 จังหวัด/ อปท. 

ให้ความรู้แก่ชาวประมง 1,000,000 จังหวัด/ อปท.  
 

13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนผู้ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรสตัว์น้ า 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด............. มสีัตว์น้ าบรโิภคอย่างพอเพียง 

 

 

 

 



 
 

47 

(3) โครงกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติของทรัพยำกรสัตว์น้ ำและกำรปลูกป่ำชำยเลน 

1. ช่ือแผนงาน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ าในจังหวัด................................... 

2. ช่ือโครงการ อนุรักษ์ท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติและเพิ่มท่ีอยู่อาศยัของสัตว์น้ าโดยปลูกป่าชายเลน 

3. หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาป่าชายเลน/ ทสจ./ อปท. 

4. หน่วยงานสนับสนุน สนง.ประมงจังหวัด 

5. หน่วยงานติดตามประเมินผล ทสจ. ร่วมกับ ผู้มีส่วนไดเ้สียในจังหวัด................... 

6. ความเป็นมาของโครงการ แม้ว่าผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดจะเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดของภาค

ประมง ในปีพ.ศ. 2558 (356 ล้านบาท) กลับลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปี พ.ศ. 

2554 (658 ล้านบาท) จากผลการส ารวจความคิดเห็นของภาคส่วนตา่งๆ แสดงให้เห็น

ว่า ปัญหารุนแรงท่ีสุดดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด............... 

คือ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” นอกจากน้ีการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลส่งผลให้

ที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของสตัว์น้ า อาทิ ป่าชายเลนลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชดัใน

ระยะทีผ่่านมา เกดิการกดัเซาะชายฝั่งในอัตรา 1 - 5 เมตรต่อปี ทางด้านตะวันออก

ของอ่าวไทย  ่ ดังนั้น การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนนับเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน ทั้งใน

ด้านป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์ท่ีอยู่อาศัยทางธรรมชาตขิองสัตว์น้ า 

7. ความสอดคล้องกับนโยบาย

อื่น 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของทรัพยากรสตัว์น้ าและลดปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่ง จากการเพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลน 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สถิติพื้นที่ป่าชายเลน และสถิติพื้นที่ป่าปลูกทดแทนท้ังหมด 

10. วิธีด าเนินการ การอนุรักษ์ท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของทรัพยากรสตัว์ทะเล เช่น ป่าชายเลน และเพิ่ม

ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภยัให้กับสตัว์ทะเลโดยการฟื้นฟูป่าชายเลน 

11. แผนการด าเนินงาน กิจกรรม พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 การฟื้นฟูป่าชายเลน 2561-2564 
 

12. แผนงบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
การฟื้นฟูป่าชายเลน 1,000,000 จังหวัด/ อปท.  

13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ผู้ไดร้ับประโยชน์โดยตรง: ประชาชนผู้ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรสตัว์น้ า 
ผู้ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม: ประชาชนในจังหวัด............. มสีัตว์น้ าบรโิภคอย่างพอเพียง 
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บรรณำนุกรม 
 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ”  

สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวปไซต์ 

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

สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช. (2558) “การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ”  สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 

เวปไซต์ http://drsomphan.blogspot.com/2011/07/blog-post_24.html  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2559) “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2560-2564”  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2555) “คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด”  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2550) “คู่มือการแปลงแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 ไปสู่การปฏิบัติ”  

Kokusai Kogyo, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม. (2551) “การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัดของประเทศไทย” 

  

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/01-02-01.html
http://drsomphan.blogspot.com/2011/07/blog-post_24.html
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ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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