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5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
5.1  การปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

ในบทนี้คํายอ “PEQMP-KPI” หมายถึง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2551-2554 ที่ใชเปนตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด โดยแตละจังหวัดไดเสนอแผนดังกลาวตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อปพ.ศ. 2550 
และ “PEQMP” หมายถึง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด     
พ.ศ. 2551 - 2554 ที่คณะทํางานรวม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสงคราม  สผ. สสภ. และ
คณะผูศึกษาของไจการวมกันทบทวนและปรับปรุงในป พ.ศ. 2551 

 
5.1.1 ขอคิดเห็นตอ PEQMP-KPI  

ในป พ.ศ. 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) โดยสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดจัดทํา คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา คูมือ PEQMP-KPI เพื่อสนับสนุน   
การจัดทํา PEQMP-KPI1 ของ 75 จังหวัด ตามแนวทางที่กําหนด เพื่อนําเสนอ PEQMP-KPI ตอ ทส. ภายในเดือน
ตุลาคม 2550  

PEQMP-KPI ของแตละจังหวัดไดรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการพิจารณา
คุณภาพแผนปฏิบั ติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  ซึ่งมีรอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน และจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
พบวา PEQMP-KPI สวนใหญยังขาดความสมบูรณในประเด็นดังตอไปนี้ 

1) ใน PEQMP-KPI  มีการนําเสนอสถานการณปจจุบันของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในสาขาตางๆ ซึ่งครอบคลุมภารกิจที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรับผิดชอบดูแล แตก็เปนการนําเสนออยางกวางๆ เนื่องจากการขาดขอมูลเชิง
พื้นที่ (area-based information2) ทําใหไมทราบวามีปญหาอะไรและเกิดขึ้นในพ้ืนที่ใด 
ซึ่งสงผลใหแผนงาน/โครงการ และมาตรการที่เสนอไวใน PEQMP-KPI ไมชัดเจนใน
การแกไขปญหาเชิงพื้นที่ 

2) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไดใหความสําคัญกับกระบวนการ            
มีสวนรวมในการจัดทําแผนมากขึ้นกวาเดิม  (แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม                

                                                      
1 PEQMP-KPI หมายถึง แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด ที่เปนตัวชี้วัดในการประเมิน 

ประสิทธิภาพผลการดําเนินงานของจังหวัด หรือเรียกวา “แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในระดับจังหวัด (ตัวช้ีวัด ก.พ.ร.) ”  

2 คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  มีความเห็น
วากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรใหความชวยเหลือแกจังหวัด ในการจัดทําและดูแลรักษาฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (GIS) เพื่อใหจังหวัดสามารถใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลดังกลาวในการจัดทําขอมูลเชิงพื้นที่ 
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พ.ศ. 2545-2549)   แตในการจัดทํา PEQMP-KPI ยังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย           
รวมแสดงความคิดเห็นนอยเกินไป   ทั้งนี้ ในการวางแผนในระดับจังหวัดควรเปด
โอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมมากที่สุด 

3) คูมือ PEQMP-KPI ที่ สผ. จัดทําขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหจังหวัดใชเปนรูปแบบใน
การจัดทํา PEQMP ของแตละจังหวัด โดยเปน  1. แผนที่มีระยะเวลาดําเนินการหลายป 
(4 ป)  2. แผนระยะยาวที่สอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  พ .ศ . 
2550-2554  ซึ่งจะแตกตางจากแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ประจําป   แตจากการประเมิน พบวา PEQMP-KPI ที่เสนอมายัง ทส. 
นั้น  สวนใหญจะเนนแผนงาน/โครงการ ที่แกปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ของแตละ อปท.   ทําใหไมเห็นภาพรวมของทั้งจังหวัด รวมทั้ง 
ขาดความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ เชน แผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น แผนงบประมาณใน 
PEQMP-KPI จึงจํากัดอยูในระดับ อปท. มากกวาการจัดทําแผนงบประมาณเพื่อแกไข
ปญหาในทุกระดับ ทั้ง อปท. จังหวัด และระดับชาติ 

 
5.1.2 ปจจัยที่มีผลตอการจัดทํา PEQMP-KPI  

คณะผูศึกษาและคณะทํางานรวมฝายไทย ไดรวมกันปรับปรุงแกไข PEQMP-KPI ของ        
2 จังหวัดนํารอง คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีประเด็นหลักตามขอคิดเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติการฯ และจากการดําเนินงานดังกลาว คณะผูศึกษาสามารถสรุปปจจัย
ที่มีผลตอการจัดทํา PEQMP-KPI ไดดังนี้ 

 

ปจจัยที่ 1 ขอจํากัดดานบุคลากรของ ทส.จ. 
จังหวัดนํารองไดมีการแตงต้ัง “คณะกรรมการจัดทํา PEQMP-KPI” ขึ้นตามที่กําหนดไวใน     

คูมือ PEQMP-KPI และคณะกรรมการฯ ดังกลาวไดมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแผน   อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
มีบุคลากรของ ทส.จ. เพียง 1-2 คน เปนผูจัดทํา PEQMP-KPI และดวยจํานวนบุคลากรที่มีอยูจํากัด จึงไมมีเวลา    
เพียงพอที่จะศึกษาลงในรายละเอียดเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละสาขาได 

ปจจัยที่ 2 ขาดขอมูลเชิงพื้นที่ (Area-Base Information) 
ในป พ.ศ. 2545 ทส. ไดพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงมอบใหกับ สสภ. ทั้ง 16 แหง ทั่วประเทศ และ ทส.จ. บางแหง (รวมท้ัง ทส.จ.
พระนครศรีอยุธยา)  โดยที่ สสภ. ไดทําการปรับปรุงฐานขอมูลดังกลาวเปนระยะ  อยางไรก็ตาม การที่จะนํา
ฐานขอมูลดังกลาวมาใชเปนขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบการจัดทํา PEQMP นั้น จําเปนตองปรับปรุงในประเด็นตาง ๆ 
เหลานี้  

• ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จัดทํา
ขึ้นนี้ มีเฉพาะขอมูลพ้ืนฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งไมเพียงพอที่จะ
ระบุวาเกิดปญหาอะไรและเกิดขึ้นที่ใด นอกจากนี้ ยังขาดขอมูลพ้ืนฐานบางหัวขอ เชน 
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ระบบสุขาภิบาลตาง ๆ ในเขตเมือง (เชน สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  ระบบบําบัดน้ําเสีย
เปนตน) และขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งขอมูลดังกลาวจําเปนอยาง
ยิ่งตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• การใชฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และมีความรูในเรื่องกระบวนการจัดทํา
แผน ซึ่งอาจจะเกินขีดความสามารถของบุคลากรใน ทส.จ. ที่จะดําเนินการได 

• แมวาจะมีคูมือการใชงานฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แตในคูมือไมได
เสนอแนะวิธีการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไปใชในการจัดทําแผน ซึ่งรวมถึงการ
จัดทํา PEQMP ดวย  

คณะผูศึกษามีความเห็นวา ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ี ทส. ไดสงมอบให สสภ. และ ทส.จ.พระนครศรีอยุธยา น้ัน ยังไมเพียงพอท่ีจะ
ใชเปนขอมูลเชิงพื้นที่     เพื่อระบุประเด็นปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 

 

ปจจัยท่ี 3 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม 
ในกระบวนการจัดทําแผน ยังไมเพียงพอ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 

พ.ศ. 2548 กลาวไววา ควรมีการสะทอนความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในการจัดทําแผน อยางไรก็ตาม           
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการจัดทํา PEQMP-KPI นั้น มีขอจํากัดดังนี้ (1) การมีสวนรวมขององคกร
เอกชนและประชาชนในฐานะผูแทนใน “คณะกรรมการจัดทํา PEQMP-KPI และ (2) การมีสวนรวมในการระดม
สมองเพื่อหารือประเด็นปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับการประเมินศักยภาพของ
จังหวัด ดวยวิธี SWOT analysis ซึ่งสองกรณีนี้เปนตัวอยางของวิธีการมีสวนรวมที่เสนอไวใน  คูมือ PEQMP-KPI 

ดวยระยะเวลาที่จํากัดในการจัดทํา PEQMP-KPI (ประมาณ 6 เดือน) ประกอบกับในคูมือ 
PEQMP-KPI ไมไดนําเสนอตัวอยางอื่นๆ ของวิธีการที่จะใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม ทําใหระดับการ       
มีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในกระบวนการจัดทําแผนนอยกวาที่ควรจะเปน  

 
ปจจัยที่ 4 ไมมีแผนในระดับจังหวัด 
PEQMP ควรเปนแผนซึ่งมาจากการวิเคราะหสรุปแผนแมบทดานการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรายสาขาของจังหวัด ที่มีการอธิบายความสัมพันธและจัดลําดับความสําคัญของแผน
ในแตละสาขา รวมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่ควรดําเนินการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของจังหวัด ทั้งในการจัดทํา PEQMP ดังกลาว จําเปนตองมีการศึกษาและจัดทําแผนแมบทดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขาของจังหวัดเสียกอน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวตองอาศัย
ทั้ งระยะเวลา  งบประมาณ  และบุคลากรจํานวนมาก  ทั้ งนี้พบวาใน  2 จังหวัดนํารอง  มี เพียงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเทานั้นที่มีแผนแมบทในการจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด (โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
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เมื่อพิจารณาถึงปจจัยขางตน จึงเปนเรื่องยากสําหรับ ทส.จ. ที่จะจัดทําแผนแมบทระดับ
จังหวัดไดครอบคลุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกรายสาขา (ซึ่งรวมถึง แผนการ
ดําเนินงาน งบประมาณและแหลงงบประมาณ เปาหมายของโครงการ เครื่องมือสนับสนุน วิธีการติดตามและ
ประเมินผล  ฯลฯ) ตามที่ระบุไวในสวนที่ 3 ของคูมือ PEQMP-KPI 

ขอคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติการฯ ที่ระบุวา “PEQMP-KPI ที่
เสนอมานั้น มีเพียงการแกไขปญหาเฉพาะในแตละพื้นที่ของ อปท. ขาดการแกไขปญหาในภาพรวมของจังหวัด 
รวมทั้ง ขาดความเชื่อมโยงกับแผนงานอื่นๆ”  ทั้งนี้  สาเหตุดังกลาวเนื่องจากจังหวัดไมมีแผนแมบทดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขานั่นเอง 

 
ปจจัยท่ี 5 ขาดความเขาใจในคูมือ  PEQMP-KPI 
คูมือ PEQMP-KPI ประกอบดวย เนื้อหา 2 บท และภาคผนวก โดยบทที่ 1 กลาวถึง ความ

เปนมา เปาหมาย แนวทางการจัดทํา PEQMP-KPI   บทที่ 2 เปน รูปแบบของเนื้อหาที่ควรบรรจุอยูใน 
PEQMP-KPI   และภาคผนวก ซึ่งมีอยู 3 สวน ไดแก เกณฑการใหคะแนนความสําเร็จในการจัดทํา PEQMP-KPI 
ตัวอยางตัวช้ีวัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด ดวยวิธี 
SWOT Analysis  

จากการศึกษาในจังหวัดนํารอง พบวา ดวยขอจํากัดดานเวลา ทําใหการนําคูมือดังกลาวมาใช
ในการปฏิบัติงานของ ทส.จ. ประสบปญหาดังนี้ 

• เจาหนาที่ ทส.จ. กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมทีละหัวขอตามที่ระบุไวในบทที่ 2 โดย
ไมไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวในบทที่ 1 ทําใหในหัวขอที่ (2-2) ของ PEQMP-KPI 
(สถานการณและปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด) ที่ควรจะตอง
มีการนําเสนอสถานการณปจจุบัน สภาพปญหา สาเหตุ ผลกระทบ มาตรการปองกัน
และแกไขปญหา การดําเนินการแกไขปญหาที่ผานมา (ตามที่ระบุไวในบทที่ 1) แต
กลับนําเสนอเฉพาะในหัวขอสถานการณปจจุบันตามรูปแบบตัวอยางที่ใหไวในบทที่ 
2 ของคูมือเทานั้น 

• การวิเคราะหปญหา สาเหตุ ผลกระทบ มาตรการปองกันและแกไขปญหา ฯลฯ เปน     
การกรอกขอมูลลงในตารางที่กําหนดไวในบทที่ 2 หัวขอที่ 2-3) เทานั้น (อางถึงตาราง
ที่ 20 และตารางที่ 21) สงผลใหการวิเคราะหถึงปญหาในภาพรวมของจังหวัด สาเหตุ  
ผลกระทบ  มาตรการปองกันและแกไข ฯลฯ ยังไมครอบคลุมและขาดความชัดเจน 
ดังเชนที่คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติการฯ ไดใหขอคิดเห็นไว 

• แม ว า จะมีก ารระดมสมอง เพื่ อหารื อ วิ เคราะหประ เด็นปญหาการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ควบคูไปกับการประเมินศักยภาพของจังหวัด 
ดวยวิธี SWOT analysis)  แตไมไดมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่จะ
ดําเนินการภายในป พ.ศ. 2554 ดังนั้นรายละเอียดโครงการที่บรรจุไวใน PEQMP-KPI 
จึงเปนเพียงการรวบรวมโครงการตางๆ  ที่ทาง  อปท .  สงมายัง  ทส .จ .  เทานั้น 
ตัวอยางเชน PEQMP-KPI ของจังหวัดสมุทรสงคราม       มีโครงการที่เกี่ยวของกับการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 58 โครงการ และการจัดการสิ่งแวดลอม จํานวน 
77 โครงการ แตไมมีการวิเคราะหความสัมพันธของแตละโครงการ จึงไมสะทอน
ภาพรวมของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด 

 
5.1.3 ขอเสนอแนะตอกระบวนการจัดทําแผนในครั้งตอไป 

คณะผูศึกษา รวมกับ คณะทํางานรวมฝายไทยใน 2 จังหวัดนํารอง ไดรวมกันวิเคราะหหา
แนวทางการแกไขปญหาที่กลาวไวขางตน ซึ่งหากจังหวัดอื่นไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณที่ผานมาของ
คณะผูศึกษา และปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ใหไว ก็จะชวยใหการจัดทํา PEQMP ในครั้งตอไป ไดรับการปรับปรุง
ใหเปนไปตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติการฯ  

ขอเสนอแนะที่  1     วางโครงสรางองคกรในการจัดทําแผน โดยใหหลายหนวยงานเขามา         
มีสวนรวม 
ปจจุบัน อบจ. ซึ่งมีภารกิจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวม

ของจังหวัด ยังมีขีดความสามารถและบทบาทในการดําเนินงานเรื่องดังกลาวนอยมาก   นอกจากนี้ยังมีภารกิจบาง
ดานที่ยังไมไดถายโอนไปใหกับ อปท.  ดังนั้น ในการจัดทํา PEQMP ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเปนหนาที่ของ ทส.จ.  อยางไรก็ตาม การที่จะให ทส.จ. ซึ่งมีจํานวน
บุคลากรนอย จัดทํา PEQMP ใหครอบคลุมในทุกสาขาของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคง
เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ   คณะผูศึกษาจึงเสนอใหใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรใหเกิดประโยชน   ดังแสดง
ในตารางที่ 5-1 
 

ตารางที่ 5-1 ขอเสนอแนะดานโครงสรางองคกรในการจัดทํา PEQMP 

หนวยงาน ภารกิจ 

ทส. ใหความชวยเหลือดานวิชาการและนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ  
หนวยบริหาร 

ราชการสวนกลาง 
สสภ. ใหความชวย เหลือด านวิชาการและการจัดหาขอมูล  เชน   

ขอมูลเชิงพื้นที่ 

ทส.จ. ประสานงานในการจัดทํา PEQMP และประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

หนวยบริหาร 
ราชการสวนภูมิภาค 

หนวยงานระดับภูมิภาค ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในคณะกรรมการจัดทํา PEQMP 
ควรจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ  และประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และจัดทําแผนการแกไขปญหาในแตละ
สาขาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงาน 

อบจ. ประสานงานในภาพรวมของการจัดทํา PEQMPโดยรวมมือกับ 
ทส.จ. องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น เทศบาล  อบต. ใหความรวมมือในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตามที่เสนอไวขางตน คณะผูศึกษาเสนอวาควรวาจางบริษัท        
ที่ปรึกษาใหเปนผูดําเนินการในสวนที่ ทส.จ. ไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการไดดวยตนเอง 

  

ขอเสนอแนะที่ 2    การใชประโยชนจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี

อยู ในปจจุบัน  มีประโยชนอย างยิ่ งในการจัดทํ าขอมูล เ ชิงพื้นที่  เพื่ อใชบ ง ช้ีปญหาด านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมในภาพรวมของจังหวัด มาตรการที่เสนอแนะในตารางที่ 5-2 แสดงถึงการใช
ประโยชนจากฐานขอมูล GIS อยางมีประสิทธิภาพ  
 

ตารางที่  5-2  มาตรการที่เสนอแนะเพื่อใชประโยชนจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ขั้นตอน กระบวนการ 

เตรียมความพรอมเพื่อใชงาน
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนแรก คือ การระบุประเด็นปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
ชัดเจน วาปญหาใดบางที่จําเปนตองใชขอมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนเพื่อกําหนด มาตรการ
ดําเนินการ รวมถึงสาขาของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ตองนําขอมูลเชิง
พื้นที่มาใชเพื่ออธิบายถึงสถานการณปจจุบัน และ/หรือ สภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
จากนั้น  หากพบวาฐานขอมูลดังกลาวยังขาดขอมูลที่ตองการ (เชน ไมมีขอมูลดานการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน) ก็ตองรวบรวมขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ระบุขอมูลที่จําเปนในการนําเสนอประเด็นปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  (เชน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน  ตําแหนงที่ตั้งของระบบ
สุขาภิบาลในเขตเมือง พื้นที่ที่ประสบปญหาน้ําทวมในรอบปที่ผานมา)  

2. ระบุแหลงที่มาของขอมูล (เชน ภาพถายดาวเทียม  ขอมูลที่มีอยูใน อปท. แตละแหง) 
3. รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

การนําเขาขอมูล การปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัย  การจัดทํ า
ขอมูลเชิงพื้นที่ 

การนําเขาขอมูล ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย  และจัดทําขอมูลเชิงพื้นที่ใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรนั้น โดยจะตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ และตองใชอุปกรณตางๆ ซึ่งมีคาใชจายใน
การบํารุงรักษา ดังนั้น สสภ. จึงควรเปนหนวยงานดําเนินการในเรื่องดังกลาว เนื่องจากมีความ
พรอมทั้งในดานของผูเชี่ยวชาญและเครื่องมือ  
1. ทส.จ. ควรสงมอบขอมูลที่รวบรวมมาได (ดูหัวขอขางบน) ใหกับ สสภ. เพื่อเปนผูนําเขาและ

ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 
2. ทส.จ. ควรระบุประเด็นปญหาที่จําเปนตองใชขอมูลเชิงพื้นที่ในการนําเสนอ ระบุวาตองใช

ขอมูลชนิดใด  และอธิบายผลลัพทที่ตองการ   (เชน แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานที่
ตางๆ  ขอมูลระยะทาง รูปแบบของการวิเคราะหขอมูล) เพื่อขอใหผูเชี่ยวชาญดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรของ สสภ. ดําเนินการเพื่อใหไดผลลัพธในรูปแบบของขอมูลเชิงพื้นที่
ตามที่ตองการ 
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ขั้นตอน กระบวนการ 

3. ขอมูลที่จัดทําขึ้นในขางตน ควรสงมอบใหกับ ทส.จ. ในรูปแบบของไฟล PDF/ JPG/ 
ArcReader หรือพิมพออกทางหนากระดาษ    เพื่อนําไปใชในการจัดทํา PEQMP ซึ่งจะชวย
ใหมองเห็นภาพของประเด็นปญหาตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

การใชประโยชนจาก 
ขอมูลเชิงพื้นที่ในการ 
จัดทํา PEQMP 

ใหดูตัวอยางใน ภาคผนวก (คูมือเลมที่ 1 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และ คูมือ
เลมที่ 2 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) เพื่อเปนแนวทางในการใชประโยชนจากขอมูลเชิงพื้นที่ในการจัดทํา PEQMP 

หากมีขอจํากัดดานเวลา ทําใหไมสามารถดําเนินการตามที่เสนอไวในตารางที่ 5-2 ได   อาจ
พิจารณาเนื้องานที่มีความจําเปนตองดําเนินการ และวาจางบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการ 
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงพื้นที่ตามที่ตองการ 

ขอเสนอแนะที่ 3    การคัดเลือกวิธีการมีสวนรวมของประชาชนที่เหมาะสมกับแตละจังหวัด  

การดําเนินการตาม PEQMP ขึ้นอยูกับประชาชนทุกคนและหนวยงานที่กอใหเกิดผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ประชาชนและองคกรตางๆ ในจังหวัด เชน โรงงานอุตสาหกรรม 
ผูประกอบการ ผูใหบริการ หนวยงานราชการ สถานศึกษา กลุมผูประกอบการประมง เปนตน ดังนั้น การที่จะทํา
ใหการวางแผนและการดําเนินงานตามแผนมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ จําเปนตองไดรับความรวมมือจาก      
ผูมีสวนไดเสียในหลายภาคสวนใหมากที่สุด เพื่อใหเขาใจถึงเนื้อหาของแผน และยินดีใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามแผนมากยิ่งขึ้น 

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูศึกษาเริ่มจากการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในพื้นที่
แลวนําขอมูลจากผลการสํารวจความคิดเห็นมาประกอบการจัดทํา (ราง) PEQMP ฉบับที่ 1 แลวจัดสัมมนาครั้งที่ 1 
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจากการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 
จะถูกสะทอนลงใน (ราง) PEQMP ฉบับที่ 2 จากนั้นก็จะดําเนินการจัดสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อจัดทํา (ราง) PEQMP 
ฉบับที่ 3 และจัดสัมมนาครั้งที่ 3 กอนที่จะจัดทํา PEQMP ฉบับสมบูรณ 
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 การสํารวจความ
คิดเห็นผูมีสวนไดเสีย 

(ราง) แผนฯฉบับท่ี 1 

สะทอนคามคิดเห็น 
สัมมนา คร้ังท่ี 1 

กันยายน 2550 

อธิบาย 
(ราง) แผนฯฉบับท่ี 2 

(ราง) แผนฯฉบับท่ี 3 

แผนปฏิบัติการฯ 

สัมมนา คร้ังท่ี 2 

สัมมนา คร้ังท่ี 3 

ความคิดเห็น 

อธิบาย 

อธิบาย 

ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 

ธันวาคม 2550 

กรกฎาคม 2551 

มีนาคม 2551 

สิงหาคม 2551 

ทบทวนและแกไข 

ทบทวนและแกไข 

ทบทวนและแกไข 

 
 

รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการศึกษา 
 

การดําเนินการตามขั้นตอนในรูปที่ 5-1 จําเปนจะตองใชระยะเวลาพอสมควร รวมถึงตองมี
การวางแผนลวงหนา และมีคาใชจายในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและการจัดสัมมนา คณะผูศึกษาจึงได
เสนอแนะวิธีการอื่นๆ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนไวใน ภาคผนวก (คูมือเลมที่ 3 ขอเสนอแนะวิธีการ
ที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)  

จังหวัดควรพิจารณาคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ตามวิธีการตาง ๆ ที่เสนอไวในคูมือเลม
ที่ 3 เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํา PEQMP 

ขอเสนอแนะที่ 4 การคัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของจังหวัด  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมครอบคลุมหลายสาขาของการจัดการ ซึ่งการจัดลําดับ
ความสําคัญในรายสาขาที่แตกตางกันนั้นเปนเรื่องที่ทําไดยากมาก ในขณะเดียวกันหากตองการดําเนินโครงการ
ใหครอบคลุมในแตละสาขาจะตองใชงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้น จึงจําเปนตองมีกระบวนการสํารวจ วิจัย และ
วางแผนประเมินความเปนไปไดของแตละโครงการ วาเหมาะสมที่จะดําเนินการหรือไม เพื่อใหเกิดประสิทธิผล
ในการดําเนินโครงการ 

ลําดับความสําคัญของการแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
นําเสนอไวใน PEQMP-KPI ของจังหวัดนํารอง อยางไรก็ตามมีแผนแมบทเพียงไมกี่สาขาที่มีการจัดทําไวแลว 
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เชน แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยเหตุนี้ จึงนําเสนอโครงการตางๆ ที่ไดรับ
การจัดลําดับความสําคัญโดย อปท. ในพื้นที่ ไวใน PEQMP-KPI  แทน  

ผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด พบวา แผนที่จัดทําขึ้นยังขาดการนําเสนอประเด็นปญหาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งผลจากการสัมมนาเพื่อวางแผนจัดทํา 
PEQMP ภายใตโครงการศึกษาฯ ไจกา พบวา เจาหนาที่ในทองถิ่นแสดงทัศนะถึงปญหาอุทกภัยวาเปนผลมาจาก
น้ําที่ไหลมาจากพื้นที่อื่น แตไมไดกลาวถึงปญหาการดูแลรักษาแหลงรองรับน้ําที่อยูในพื้นที่ของตนเอง การมอง
ปญหาในลักษณะนี้เปนเพราะยังไมมีการจัดการในระดับจังหวัด หรือยังไมมีการรวมมือกันระหวาง อปท.ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

จากปญหาที่กลาวในขางตน  คณะผูศึกษาได เสนอวิธีการเพื่อคัดเลือกโครงการที่มี
ความสําคัญของจังหวัด ดังนี้ 

1. กําหนดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาที่มีความสําคัญของจังหวัด เชนเดียวกับที่
เสนอไวใน PEQMP-KPI โดยเสนอใหดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในพื้นที่รวมดวย  เพื่อให
ทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะในดานตางๆ 

2. จัดทําแผนแมบทในสาขาที่ไดรับการระบุวามีความสําคัญ แตยังไมมีการจัดทําแผนบทไว 
จากนั้นใหนําโครงการซึ่งไดรับการจัดลําดับความสําคัญซึ่งอยูภายใตแผนแมบทดังกลาว ไปสูการปฏิบัติตอไป  

3. ในการจัดทําแผนแมบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดนั้น 
ควรใหสอดคลองกับแผนแมบทรายสาขาที่ไดมีการศึกษาไวในภาพรวมของระดับประเทศ ภาค และลุมน้ํา         
(ดูตัวอยางในภาคผนวก คูมือเลมที่ 1 เอกสารอางอิง 8 แผนแมบทเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) 

4. กรณีที่จังหวัดมีแผนแมบทรายสาขาอยูแลว จะตองพิจารณาดวยวาสาขานั้นๆ มีความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการหรือไม หากพบวามีความจําเปนก็ควรพิจารณาดําเนินการตามโครงการที่ไดรับ
การจัดลําดับความสําคัญไวภายใตแผนแมบทดังกลาว 

 

ขอเสนอแนะที่ 5    การปรับปรุงคูมือ PEQMP-KPI 

จากการทํางานรวมกันระหวางคณะผูศึกษา และคณะทํางานรวมฝายไทย ในการปรับปรุง
แกไข PEQMP ของ 2 จังหวัดนํารอง คณะผูศึกษาไดเสนอแนะใหมีการปรับปรุงคูมือ PEQMP-KPI (ดูรูปที่ 5-2) 
ซึ่งไดมีการนําเสนอขอเสนอแนะทั้งหมด มานําเสนอในที่ประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเพื่อสนับสนุน
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2551 เพื่อขยายความประเด็นตาง ๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น และ/หรือ ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใน
บางหัวขอ โดยผูเขารวมฝกอบรมประกอบดวย ทส.จ. 9 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ. 6 และ สสภ. 8 ซึ่งเปน
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ผูที่มีประสบการณในการจัดทํา PEQMP-KPI มาแลวทั้งสิ้น   ผลที่ไดจากการประชุมหารือไดนําเสนอไวในรูปที่ 
5-2 และ ภาคผนวก โดยขอเสนอแนะตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

1. อธิบายสภาพปญหา สาเหตุ ผลกระทบ มาตรการปองกัน และการปองกันแกไขปญหา 
ท่ีผานมา ควบคูกับสถานการณปจจุบัน ในแตละสาขาของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งใชประโยชนจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการระบุตําแหนงที่เกิดปญหาโดยใชขอมูลเชิงพื้นที่ 

2. คัดเลือกแผนงานที่มีความสําคัญ โดยในแผนงานนั้นจะประกอบดวยโครงการตางๆ ที่
ไดรับการจัดลําดับความสําคัญ ดังแสดงไวในหัวขอที่ 2-4), 5) และ 6) 

3. อธิบายรายละเอียดของแผนงานที่อยูในลําดับความสําคัญ ในหัวขอที่ 3) 
4. อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาโครงการที่อยูในลําดับความสําคัญ ในหัวขอที่ 4)  

หลังจากนี้ สผ. จะไดจัดใหมีการประชุมช้ีแจงแกทุกจังหวัด ในการปรับปรุง PEQMP-KPI 
ตามขอเสนอแนะขางตน ซึ่งจะทําใหแนวทางที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไดรับการถายทอด
ไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดไดอยางแทจริง 
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5.2  ขอเสนอแนะเพื่อจัดทําแผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของหนวยบริหาร
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงคหลักของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเสริมสรางศักยภาพแกหนวยบริหารราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เสริมสรางประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานแตละระดับ ผานกระบวนการจัดทํา PEQMP ดังนั้น 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว คณะผูศึกษามีขอเสนอแนะ ซึ่งไดจากการดําเนินงานใน 2 จังหวัดนํารอง 
ดังตอไปนี้ 

• การเสริมสรางประสิทธิภาพการเชื่อมโยงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

• การสรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ อปท. และประชาชน 

• การจัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

• การใชประโยชนจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

5.2.1 การเสริมสรางประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางหนวยบริหารราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

 1) ประเด็นปญหา 

ตามที่ไดมีการกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหกับ อปท. ในทางปฏิบัติพบวา อปท. ยังไมมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับ
การถายโอน ซึ่งหากขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากหนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคแลว ยอม
สงผลใหการแกไขปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ อปท. เปนไปไดยาก   อยางไรก็
ตาม หนวยบริหารราชการสวนภูมิภาคเองก็ไมมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะสนับสนุน อปท. ในกรณีที่ปญหา
นั้นตองอาศัยความรูในเชิงเทคนิควิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน   นอกจากนี้ ทส. ยังไมมีการจัดตั้ง
หนวยงานเพื่อสนับสนุน อปท. ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งหนวยงานดังกลาวจะ
เกี่ยวของกับหนวยงานสวนกลางที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัด มีหนวยงานที่
เกี่ยวของอยู 3 ระดับ ไดแก หนวยบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น (อบจ.  เทศบาล และ 
อบต.) ซึ่งหนวยงานแตละระดับอาจไมทราบถึงบทบาทหนาที่ของหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและอาจไมทราบวา
หนวยงานอื่นประสบปญหาอะไรบางในการปฏิบัติภารกิจประจําวัน 
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ดวยเหตุนี้ การเสริมสรางประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระหวางหนวยบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเปน
ประเด็นเรงดวนที่จะตองดําเนินการ 

  2)     ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอเสนอแนะตาง ๆ ตอไปนี้ เปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระหวางหนวยบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2.1) เสริมสรางศักยภาพของ สสภ. ในการสนับสนุนหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค
และทองถิ่น ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให สสภ. มีบทบาทในการใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และเปนศูนยขอมูลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับหนวยบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ โดย สสภ. ทําหนาที่เปน “ศูนยสนับสนุนดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกับจังหวัดและทองถิ่น” โดยเฉพาะบทบาทการเปนศูนยบริหาร
จัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ซึ่งรับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูล  และการเผยแพร
ประชาสัมพันธแกประชาชน โดยมีมาตรการที่เสนอแนะ ดังตอไปนี้  

• ควรจัดใหมีการฝกอบรมแก ทส.จ. และ คณะสนับสนุนดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมในกับจังหวัด  และฝาย
สิ่งแวดลอมของ อบจ. 

• พัฒนาศักยภาพความเชื่อมโยงระหวาง สสภ. และหนวยงานระดับภูมิภาค
อีก 5 หนวยงาน ซึ่งไดแก สํานักการจัดการทรัพยากรปาไม (กรมปาไม)   
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) 
ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง/ สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ปาชายเลน/ สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง) สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค (กรมทรัพยากรน้ํา) และศูนยทรัพยากร
น้ําบาดาลภาค (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 

• ควรมีการเสริมสรางขีดความสามารถของศูนยบริหารจัดการฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ต้ังขึ้นใน สสภ. โดยการปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอรใหทันสมัย การจัดหาซอฟทแวรดานระบบสารสนเทศ การ
จัดซื้อเครื่องพิมพแผนที่ขนาดใหญ และเครื่องพิมพสี  ฯลฯ เพื่อที่ สสภ. จะ
ไดมีความพรอมในการจัดเตรียมขอมูลดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหกับ ทสจ. อปท. และหนวยงานอื่น ๆ ที่อยูในเขตพื้นที่
รับผิดชอบได  
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• ศูนยบริหารจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ควรทํา การปรับปรุง
ฐานขอมูลเปนระยะๆ โดยใชขอมูลที่ไดจาก ทส.จ./ หนวยบริหารราชการ
สวนภูมิภาคและ “ศูนยสนับสนุนดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหกับจังหวัดและทองถิ่น” รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ที่อยูใน
พื้นที่รับผิดชอบของ สสภ. 

• ศูนยสนับสนุนดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหกับจังหวัดและทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และ ทส.จ.ของแตละจังหวัด ควรมีบทบาทในการสงเสริมใหเจาหนาที่ของ 
อปท.เกิดความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ขณะเดียวกัน สส. และ ทส.จ. ควรมีบทบาทในการสงเสริมใหประชาชน
ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย 

2.2)  จัดตั้ ง  “ศูนยสนับสนุนดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหกับจังหวัดและทองถิ่น” ขึ้นภายใตสังกัด ทส. เพื่อสนับสนุนหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค 
และสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้  

• เปนศูนยกลางในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหกับหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

• ใหความชวยเหลือแกหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น   
ที่สงคํารองขอไปยังหนวยงานตางๆ ในสังกัด ทส. ที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละสาขา ตัวอยางเชน 
การขอขอมูลอางอิงเชิงวิทยาศาสตรที่มีการเผยแพรลาสุด (ผลการตรวจวัด)  
และขอมูลทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การใหคําแนะนําในเชิงวิชาการ การ
ฝกอบรมเฉพาะดาน การจัดหาและใหคําแนะนําโดยผูเช่ียวชาญ การให
ความชวยเหลือในการจัดทําแผนซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของ
หนวยงานนั้นๆ เปนตน 

ทั้งนี้ขอเสนอแนะทั้งหมดที่กลาวในขางตน แสดงดังรูปที่ 5-3
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5.2.2  การสรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ อปท. และประชาชน 

 1) ประเด็นปญหา 

ในมุมมองระดับจังหวัดไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมมลพิษ เชน                       
การจัดการขยะมูลฝอยและการบําบัดน้ําเสีย ซึ่ง อบจ. จะมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาว   
ในการนี้ จึงควรพิจารณาเพิ่มจํานวนบุคลากรของ อบจ. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
เพิ่มงบประมาณเพื่อดําเนินการแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวดวย  

ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไดเสนอให อปท. ใชงบประมาณ     
รอยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แตจากการสํารวจขอมูล
ในพื้นที่โดยคณะผูศึกษา พบวา  ในปงบประมาณ 2549  อบจ.พระนครศรีอยุธยา ใชงบประมาณเพียงรอยละ       0.2 
ของงบประมาณทั้งหมด เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับ อบจ.สมุทรสงคราม ที่ใช
งบประมาณเพียงรอยละ 0.1 ของงบประมาณทั้งหมดเทานั้น3 และจากผลการสํารวจเดียวกัน พบวา อปท. ใน
ระดับเทศบาล และ อบต.  (ซึ่งรับผิดชอบดานการจัดการขยะมูลฝอยและการบําบัดน้ําเสีย และการใหบริการ    
ดานอื่นๆ แกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ) ใชงบประมาณเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สูงกวา อบจ. เพียงเล็กนอย โดยเทศบาล และ อบต. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูที่รอยละ 4.3 และ 4.8 
ตามลําดับ  ในขณะที่เทศบาล และ อบต. ในจังหวัดสมุทรสงคราม อยูที่รอยละ 4.5 และ 9.5 ตามลําดับ หาก
พิจารณาในภาพรวมของทั้งประเทศแลว พบวา อปท. สวนใหญใชงบประมาณเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตํ่ากวาเปาหมายที่ระบุไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ตารางที่ 5-3 แสดงสถิติคาใชจายในดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในประเทศญี่ปุน  ตลอดจนสัดสวนของงบประมาณดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปรียบเทียบกับงบประมาณรวมของ อปท.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งพบวา
สัดสวนงบประมาณที่ใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดสมุทรสงคราม ยังนอยกวางบประมาณของประเทศญี่ปุนที่ใชในการจัดการขยะมูลฝอยเพียงอยางเดียว 
 

 

 

 

                                                      
3 การบังคับใช พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 สงผลให

สัดสวนของงบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหกับ อปท. เพิ่มข้ึนจากเดิมที่เคยไดไมถึงรอยละ 8 (กอนการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) เปนรอยละ 25 ในป พ.ศ. 2550 (ที่มา: Result of the 
implementation of the decentralization plan” by F.Nagai, Japanese Chamber of Commerce Bangkok, Shoho 11, 
2007) 
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ตารางที่ 5-3 สถิติคาใชจายการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศญี่ปุน  
หนวย: พันลานเยน (พันลานบาท) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายการ ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2546 ป พ.ศ. 2545 

คาใชจาย 1,484 
(463) 

1,513 
(472) 

1,551 
(484) 

1,587 
(495) จังหวัด  

(อบจ. และ/หรือ จังหวัด ) คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณทั้งหมด 3.1 3.1 3.2 3.1 

คาใชจาย 4,355 
(1,359) 

4,428 
(1,382) 

4,507 
 (1,406) 

5,031 
(1,570) มหานคร/ เมือง/ หมูบาน   

(เทศบาล/ อบต.) คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณทั้งหมด 8.9 9.0 9.1 10.0 

ที่มา: Ministry of Internal Affairs and Communication ประเทศญี่ปุน 
 

ตารางที่ 5-4 สัดสวนงบประมาณดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เทียบกับงบประมาณทั้งหมดของ อปท. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสงคราม 

หนวย: พันบาท 
 
 

จังหวัด 

 
 

อปท. 

A 
 
งบประมาณทั้งหมด 

B 
งบประมาณ 

ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

 
สัดสวน 

(B/A x 100) 
 

พระนครศรีอยุธยา อบจ. 840,024 1,668 0.2(3.1)*5 
 เทศบาล*1 51,872 2,242 4.3 (8.9) 
 อบต.*2 15,124 724 4.8 (8.9) 
สมุทรสงคราม อบจ. 191,703 160 0.1 (3.1) 
 เทศบาล*3 64,578 2,899 4.5 (8.9) 
 อบต.*4 12,450 1,180 9.5 (8.9) 

  หมายเหตุ: *1 คํานวณคาเฉลี่ยจาก 34 เทศบาล 
 *2 คํานวณคาเฉลี่ยจาก 19 อบต.ที่ทําการสํารวจ 
 *3 คํานวณคาเฉลี่ยจาก 5 เทศบาล 
 *4 คํานวณคาเฉลี่ยจาก 30 อบต. 

*5 คาใชจายโดยเฉลีย่ในการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ในประเทศญี่ปุน 
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ตารางที่ 5-5 ตัวอยางสัดสวนคาใชจายดานการจัดการขยะมูลฝอย การบําบัดน้ําเสีย  
และการใหบริการน้ําประปา ของเทศบาล A  

 (พ้ืนที่: 354.71 ตร.กม.  ประชากร: 478,681 คน) 

ปงบประมาณ 2550 พันเยน พันบาท สัดสวน 
งบประมาณทั้งหมด (รวมงบอุดหนุนทั่วไปและงบเฉพาะกิจ) 360,244,836 112,396,389 100.0 
การจัดการขยะมูลฝอย 18,435,738 5,751,950 5.1 
การบําบัดน้ําเสีย 29,586,462 9,230,976 8.2 
การใหบริการน้ําประปา 7,613,430 2,375,390 2.1 

 
ในประเทศไทย แบงการบริหารราชการแบงออกเปน 3 สาย ไดแกการบริหารราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น (อปท.) โดยในจังหวัดสมุทรสงครามมีเจาหนาที่ซึ่งอยูในสายการบริหาร
ราชการสวนกลางจํานวน 2,410 คน สวนภูมิภาค 1,974 คน และสวนทองถิ่น 132 คน จะเห็นไดวาจํานวน
เจาหนาที่ของ อบจ.สมุทรสงคราม มีไมถึง 1 ใน 10 ของจํานวนเจาหนาที่ซึ่งอยูในสายการบริหารสวนกลาง    
และสวนภูมิภาค โดยในตารางที่ 5-6 แสดงใหเห็นถึงสัดสวนงบประมาณเทียบกับจํานวนเจาหนาที่ของ ทส.      
อบจ.พระนครศรีอยุธยา และ อบจ. สมุทรสงคราม ซึ่งจะเห็นวาจํานวนเจาหนาที่ของ อบจ. มีนอย มาก  

ตารางที่ 5-6 สัดสวนงบประมาณเทียบกับจํานวนเจาหนาที่ของ ทส.  
อบจ. พระนครศรีอยุธยา และ อบจ. สมุทรสงคราม 

หนวยงาน งบประมาณ 
(ลานบาท) จํานวนเจาหนาที่ 

งบประมาณ 
ตอเจาหนาที่ 1 คน 

(พันบาท) 
ทส. (ปงบประมาณ 2548) 16,150 42,784 377 
อบจ. พระนครศรีอยุธยา 
(ปงบประมาณ 2550) 840 322 2,609 

อบจ. สมุทรสงคราม 
(ปงบประมาณ 2550) 191 132 1,447 

 
สําหรับประเด็นปญหาดานมลพิษ เชน การจัดการขยะมูลฝอย และการบําบัดน้ําเสีย 

จําเปนตองไดรับการแกไขในภาพรวมระดับจังหวัด แทนที่จะใหแตละ อปท. (เทศบาล หรือ อบต.) เปน
ผูดําเนินการ แตประสบปญหาตรงที่ อบจ. ไมมีการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน และไมมีบุคลากรในการดําเนินการ
ดังกลาว  

สาเหตุหลักที่ทําใหการจัดสรรจํานวนบุคลากรและงบประมาณ  เพื่อดําเนินงานดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอยกวาที่ควรจะเปน และไมมีแผนการบริหารจัดการในระดับจังหวัด 
คือ เจาหนาที่ อปท. ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ขาดความรูความเขาใจในวิธีการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ขณะเดียวกัน ประชาชนซึ่งเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมโดยตรง ก็ไดแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) PEQMP ของ      
2 จังหวัดนํารอง ที่จัดขึ้น 3 ครั้ง ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

• ควรหาวิธีการเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา
และดําเนินงานตาม PEQMP 

• ควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหประชาชนไดรับทราบ รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อเผยแพรความรู และ
ประชาสัมพันธดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• ควรปรับปรุงฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทําใหเปนระบบที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 

จากประเด็นปญหาและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียขางตนเห็นไดอยางชัดเจนวา 
การสรางความตระหนักใหแกเจาหนาที่ อปท. และประชาชนในพื้นที่เปนเรื่องสําคัญและตองดําเนินการ 

  2)     ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของดําเนินกิจกรรมในการเสริมสรางความ
ตระหนักใหกับเจาหนาที่ อปท. และประชาชนในพื้นที่  มีดังนี้  

2.1) “ศูนยสนับสนุนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหกับ
จังหวัดและทองถิ่น” ที่ต้ังขึ้นในสังกัด ทส. รวมทั้ง สสภ. และ ทส.จ. ควรดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนัก
ใหกับเจาหนาที่ อปท. ดังนี้  

• จัดสัมมนา  และฝกอบรมเชิงปฏิบั ติการดานการจัดการขยะมูลฝอย          
การบําบัดน้ําเสีย รวมทั้ง ปญหาอื่นๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยอธิบายใหทราบถึงสถานการณปญหาที่ เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน ความสําคัญของการจัดใหมีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม และ
วิธีการไดมาซึ่งระบบเหลานั้น 

• จัดสัมมนาใหความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแก
ประชาชน  เพื่อที่ประชาชนจะไดใหความรวมมือกับ  อปท .  ในการ
ดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม     
เปนตน 

2.2) สส.  สสภ. และ ทสจ. ควรรวมมือกันในการสงเสริมการใหความรูเพื่อสราง
ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม และเผยแพรขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน โดยดําเนินกิจกรรม
ดังนี้ 

• จัดนิทรรศการและจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรู 
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• ใชสื่อการสอนที่มีอยู ควบคูกับรายการโทรทัศนที่จัดทําโดย สส. เพื่อสราง
จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับแตละทองถิ่น 

• เผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานตาม PEQMP เปนระยะ  รวมทั้งขาวสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงใน
จดหมายขาว และ/หรือ รายการโทรทัศนทองถิ่น รายการวิทยุ และเว็บไซด  

2.3)  ทส.จ. ควรดําเนินการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้  

• เผยแพร (ราง) PEQMP ฉบับที่จัดทําโดยคณะกรรมการจัดทํา PEQMP 
โดยปดประกาศไวตามสถานที่ราชการตางๆ (เชน ที่วาการอําเภอ) เปน
เวลา 45 วัน เชนเดียวกับการติดประกาศเรื่องการกําหนดเขตการใชที่ดิน 
ในขณะเดียวกัน ควรเผยแพรระยะเวลาที่ติดประกาศ (ราง) PEQMP ผาน
ทางรายการโทรทัศนทองถิ่น รายการวิทยุ และบนเว็บไซดรวมดวย เพื่อให
เขาถึงประชาชนใหไดมากที่สุดและรวบรวมความคิดเห็นตางๆ ที่ไดจาก
ประชาชนสะทอนลงในแผนใหมากที่สุด 

• คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการของ PEQMP ควรประกอบดวย
ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม  ผูแทนองคกรเอกชน และผูแทนประชาชน 
เพื่อใหผูมีสวนได เสียจากหลายภาคสวนมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 

5.2.3  การจัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน อบจ.  

  1)     ประเด็นปญหา 
ตามที่ไดมีการกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมสวนใหญใหแก อปท. (อบจ.  เทศบาล และ อบต.) เปนผูดําเนินการ แตในทางปฏิบัติ พบวา อปท. 
ยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายได นอกจากนี้ ขนาดขององคกรการ
บริหารงานของเทศบาล และ อบต. ก็มีขนาดเล็กมาก (มีจํานวนประชากรนอย พ้ืนที่รับผิดชอบนอย และ
งบประมาณนอย) ทําใหไมสามารถดําเนินภารกิจในบางเรื่องเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางเหมาะสม เชน การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอย ดวยเหตุนี้ จึงควรพิจารณาใหมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ เนื่องจาก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในแตละสาขานั้น ตองอาศัยการดําเนินงานในหลายพื้นที่และใชงบประมาณจํานวนมาก ซึ่ง 
อปท. เพียงแหงใดแหงหนึ่ง หรือแมแต อปท. ขนาดเล็กหลายแหงรวมกัน ก็ยังไมสามารถดําเนินการไดอยาง       
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มีประสิทธิภาพ (ตัวอยางเชน การบําบัดน้ําเสีย  และการกําจัดขยะมูลฝอย) ดังนั้น การแกปญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหลาย ๆ เรื่อง จําเปนตองดําเนินการในระดับจังหวัด  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดมีหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3 ระดับ ไดแก หนวยบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น (อบจ.  เทศบาล และ อบต.) ขณะที่ 
อบจ. ซึ่งเปนหนวยงานระดับทองถิ่นที่ใหญที่สุดและมีหนาที่รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นในภาพรวมของจังหวัด ยังขาดความพรอมทั้งในแงของบุคลากร และความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ 

ดังนั้น การเสริมสรางศักยภาพของ อปท. โดยเฉพาะ อบจ. ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบ
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นในภาพรวมของจังหวัด จึงเปนประเด็นสําคัญที่
ควรเรงดําเนินการ 

  2)     ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อเสริมสรางศักยภาพของ อปท. โดยเฉพาะ อบจ. รวมทั้งหนวยงานและ
องคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีดังตอไปนี้  

2.1) หนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค ควรมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ อบจ. โดย  

• จัดต้ังฝายสิ่งแวดลอมขึ้นใน อบจ. เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยความรวมมือของ ทส. สสภ. และ 
ทส.จ. 

• จัดต้ังคณะทํางานสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมขึ้นในจังหวัด โดยคัดเลือกผูแทนจากหนวยบริหารราชการสวน
ภูมิภาคที่เกี่ยวของ  เพื่อสนับสนุนการทํางานของฝายสิ่งแวดลอมใน อบจ. 

• ฝายสิ่งแวดลอมของ อบจ. ควรมีบทบาทในการสงเสริมกิจกรรมดานการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่นอกเหนือขอบขายงานหรือ
ศักยภาพของเทศบาล และ อบต. เชน การดําเนินงานตามแผนงานที่มี
ความสําคัญใน PEQMP เปนตน 

2.2)  ควรปรับปรุงขีดความสามารถในการใหบริการของศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอม
ของ ทส.จ. ที่มีอยูและสนับสนุนใหมีการจัดสงเพิ่มในจังหวัดที่ยังไมมี โดยที่ศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอม ควรมี
บทบาทดังตอไปนี้ 

• เปนหนวยงานที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมของจังหวัด เพื่อเผยแพรใหกับประชาชนในพื้นที่ อปท.  
นักลงทุน และหนวยงานตาง ๆ ที่สนใจ ทั้งนี้ ควรปรับปรุงขีดความสามารถ
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การใหบริการของศูนย โดยปรับปรุงคอมพิวเตอรใหทันสมัย จัดซื้อเครื่อง
ถายเอกสาร และ เครื่องพิมพสี เปนตน 

• รวบรวมขอมูลขาวสารดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของจังหวัด จากประชาชนในพื้นที่ อปท. นักลงทุน และหนวยงานตาง ๆ 
และจัดสงใหกับ ศูนยบริหารจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ของ สสภ. 

• ความเชื่อมโยงของศูนยบริหารจัดการฐานขอมูลใน สสภ. และศูนยขอมูล
ดานสิ่งแวดลอมใน ทส.จ. แสดงดังรูปที่ 5-4 

 

รูปที่ 5-4 ระบบการบริหารจัดการ และการใหบริการขอมูลดานสิ่งแวดลอม  

2.3)  เมื่อพิจารณาถึงแหลงเงินทุนที่ อปท. ตองใชเพื่อการจัดใหมีระบบกําจัดขยะ    
มูลฝอย และระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม ทาง ทส. สสภ. และ ทส.จ. ควรมีบทบาทดังตอไปนี้ 

• ทส. สสภ. และ ทส.จ. ควรสนับสนุน อปท. ในการจัดทําแผนแมบท และ
การศึกษาความเหมาะสมในเรื่องดังกลาว เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดและ
อุปกรณตางๆ ที่จําเปนในการกอสรางระบบ เพื่อใหสามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ และ/
หรือ กองทุนสิ่งแวดลอมได 

• เมื่อมีการกอสรางระบบตามที่เสนอในขางตนแลว งบประมาณที่ไดรับควร
ตองครอบคลุมคาใชจายประจําปในการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ 
รวมถึงงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนดวย ซึ่ง

สสภ. 
ศูนยบริหารจัดการฐานขอมูล 

ปรับฐานขอมูล GIS ดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาติฯ ใหทันสมยั
ดูแลรักษาฐานขอมูล GIS  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ  

สํานักงาน ทส.จ. และ/หรือ อบจ.  
ศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

บริการขอมูลในรูปเอกสาร/ส่ิงพิมพ 
บริการขอมูลในรูปดิจิตอล (PDF file) 
- เก็บรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
 

 

ขอมูลส่ิงแวดลอม 
การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล 

ประชาชนในพืน้ที ่

อปท. 

หนวยงานอื่น ๆ 
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ปญหาที่พบในขณะนี้คือ อปท. ไมมีศักยภาพในการตั้งงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวได ดวยเหตุนี้ ทส. สสภ. และ ทส.จ. ควรใหความ
ชวยเหลือ และสนับสนุนให อปท. นําระบบการจัดเก็บคาคาธรรมเนียมแบบ
ใหมมาใช เพื่อใหครอบคลุมคาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ
ดังกลาว โดยอาศัยหลักการผูรับผลประโยชนสมควรเปนผูจาย 4 

• ทส. ควรมีสวนชวยในการผลักดันรัฐบาลใหเพิ่มวงเงินงบประมาณที่จัดสรร
ให อปท. ซึ่งกําหนดไวที่ 25% ใหเปน 35% เพื่อให อปท. สามารถจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น 

5.2.4  การใชประโยชนจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ที่สงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอมเพื่อการอยูอาศัย และสิ่งแวดลอมทางสังคม โดยสิ่งสําคัญอันดับแรกของการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือการรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมทุกประเด็นที่กลาวในขางตน 

เนื่องจากโครงการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดสงผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน ดังนั้นในการดําเนินโครงการสวนใหญจึงตองไดรับความเห็นชอบ
และความเขาใจจากประชาชนเสียกอน ดวยเหตุนี้ การใหประชาชนไดรับรูขอมูลใหมากที่สุด จึงถือเปนเรื่อง
สําคัญที่ตองดําเนินการในขั้นตอไป  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยรวบรวมขอมูลดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูมากมาย ไวในฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อแสดงผล
ออกมาในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาใจไดโดยงาย และเปนเครื่องมือที่ชวยในการวางแผนงาน        
ดานตางๆ  

อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหขอมูล การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และการแสดงผลดวย
การซอนทับกันของชั้นขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนั้น จําเปนตองใชความรูและความชํานาญอยางมาก 
ดวยเหตุนี้ ในการนําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชงาน จึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึง
ขนาดขององคกร และวัตถุประสงคในการใชงาน สําหรับหนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

                                                      
4  ในประเทศญี่ปุน สวนใหญผูไดรับผลประโยชนจากโครงการ ไมวาจะเปนการใหบริการน้ําประปา หรือการบําบัดนํ้าเสีย  

ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายอันเกิดจากการดําเนินการดังกลาว (ซ่ึงไมรวมคาเส่ือมของวัสดุอุปกรณตางๆ) ในสวนของ
การจัดการขยะมูลฝอยน้ัน ที่ผานมามี อปท. หลายแหง ที่รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบเอง  
แตปจจุบันไดเร่ิมใหผูไดรับผลประโยชนจากโครงการ มีสวนในการออกคาใชจายในอัตรา 1 ใน 3 ของคาใชจายทั้งหมด 
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ควรพิจารณาเลือกใชระบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได โดยไมจําเปนตองใชซอฟทแวรที่มีราคาแพง     
นับเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารไปสูสาธารณชนใหไดรับทราบ 

2) ประโยชนและขอจํากัดของฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 

ประโยชนและขอจํากัดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใชงานอยูในปจจุบัน สรุปไดดังตารางที่ 5-7 

 
ตารางที่  5-7  ประโยชนและขอจํากัดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และฐานขอมูลระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใชงานอยูในปจจุบัน 

วัตถุประสงค ประโยชน ขอจํากัด 

การจัดทํา PEQMP 

 

• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถชวยอธิบาย
ใหทราบถึ งสถานการณป จจุบัน  และการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในจังหวัดไดชัดเจนมากขึ้น 
 

• สามารถใชฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ในการเตรียมขอมูลดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (เชน การปองกันพื้นที่วิกฤต) 
สําหรับวางแผนการใชประโยชนและบริหาร
จัดการที่ดิน 

• มีขอจํากัดในการแสดงผลขอมูล ซึ่งแสดงผลได
บนหนาจอคอมพิวเตอรเทานั้น ในขณะที่การใช
ขอมูลเพื่อการจัดทําแผนสวนใหญจะตองใช
ขอมูลที่พิมพผานทางเครื่องพิมพขนาดใหญ 
เชน X-Y plotter 

• การจัดทําแผนบริหารจัดการรายสาขาใน
ระดับจังหวัดอาจจําเปนตองใชขอมูลทีอ่างอิง
จากมาตราสวนที่ละเอียดกวาที่มอียูใน
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (เชน 
เดิมมี 1:50,000 การวางแผนในระดับจังหวัด 
อาจตองใชมาตราสวน 1:5,000)  ซึ่งการ
ปรับปรุงฐานขอมูลจะตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น 

การบริหารจัดการขอมูล
ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนเครื่องมือที่
ชวยในการรวบรวมขอมูลดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยู   
ในฐานเดียวกัน 

• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สามารถประมวลผล
ในรูปแบบของขอมูลเชิงพื้นที่ที่ชัดเจนและ
สามารถเขาใจไดงาย  

• ในการดูแลรักษาฐานขอมูล เชน การรวบรวม
ขอมูล การนําเขาขอมูล การปรับปรุงขอมูล 
และการสงออกขอมูลใหอยูในรูปแบบที่ใช
งานไดงาย จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญและมี
คาใชจายในการดําเนินงาน 

การปฏิบัติภารกิจ
ประจําวันดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีประโยชนมาก
ในการเตรียมขอมูลในลักษณะของภาพเพื่อ
การเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ เชน 
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในอดีตและปจจุบัน 

• การปรับปรุงและดูแลรักษาฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ตองใชเวลาและมี 
ความตั้งใจพอสมควร ทําใหหลายหนวยงาน
จึงไมนิยมนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมา
ใชในการปฏิบัติภารกิจประจําวัน  
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วัตถุประสงค ประโยชน ขอจํากัด 

• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรชวยใหผูใชงาน
เขาถึงขอมูลบริเวณที่ใหความสําคัญไดงาย
และรวดเร็ว (เชน การขยายเขาไปดูในบริเวณ
ที่ใหความสําคัญ) 

• ซอฟทแวรของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
มีราคาแพง จึงควรมีการพัฒนาระบบที่จะชวย
ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยไมตองเสีย
คาใชจาย  

 

3)  ขอเสนอแนะเพื่อการใชประโยชนฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คณะผูศึกษาขอเสนอแนะแนวทางปฏิบั ติ  ในการใชประโยชนฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้   

• เนื่องจากการดูแลรักษาฐานขอมูล  รวมถึงการรวบรวมขอมูล  การนําเขาขอมูล  การ
ปรับปรุงขอมูล และการสงออกขอมูลใหอยูในรูปแบบที่ใชงานไดงาย ตองอาศัย
ผูเช่ียวชาญและคาใชจายในการดําเนินงาน จึงเปนการยากที่ ทส.จ. ซึ่งมีภารกิจ
ประจําวันในการปฏิบัติงานแกไขปญหาในพื้นที่จะดําเนินการเองได   จึงควร
สนับสนุนให สสภ. มีบทบาทเปนศูนยบริหารจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาคสําหรับพื้นที่ที่อยู
ในความรับผิดชอบของ สสภ. โดย ทสจ. เปนผูใชฐานขอมูลดังกลาว และเปน          
ผูรวบรวมขอมูลสงใหกับ สสภ. เพื่อทําการปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

• เนื่องจากหนาจอคอมพิวเตอรสามารถแสดงขอมูลไดจํากัด ดังนั้น ในการวางแผน
งานดานตาง ๆ จึงควรที่จะจัดเตรียม ขอมูลที่พิมพบนกระดาษขนาดใหญดวย
เครื่องพิมพขนาดใหญ (X-Y plotter)  

• ขอมูลในลักษณะที่เปนรูปภาพ เชน ภาพถายดาวเทียม และภาพถายทางอากาศ       
จะชวยใหมองเห็นภาพไดดีกวาขอมูลในตาราง  หรือขอมูลที่ เปนคําบรรยาย        
ดังนั้น จึงควรนําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมาใชเปนเครื่องมือ เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูมีสวนไดเสียและ    
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• แมวาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จะเปนเครื่องมือที่สามารถแสดงผลลัพธออกมาใน
รูปแบบที่มองเห็นเปนภาพ และเขาใจไดงายก็ตาม แตระบบดังกลาวมีราคาแพง และ
มีความยุงยากในการใชงาน  ดังนั้นจึงควรพิจารณาหาวิธีดําเนินการ และตรวจสอบ
ขอมูลที่มีอยู โดยใชซอรฟแวรที่ตองเสียคาใชจาย เชน ArcReader รวมถึงการหา



การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ องคการความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (ไจกา)  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ  บริษัท โคคูไซ โคเกียว จํากัด 
ในระดับจังหวัดของประเทศไ และ เอ็กซ คอรปอเรชัน่ 
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วิธีการที่จะชวยทําใหคนจํานวนมากเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาว
ใหไดมากที่สุด 

• ศูนยขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรใน สสภ. ควรตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการใชงานฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ที่เปนรูปธรรมโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

• รายละเอียดของกิจกรรมที่ตองใชฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

• รายการและวิธีการไดมาซึงขอมูลที่จําเปนในการปรับปรุงฐานขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรใหทันสมัย 

• ชนิดของขอมูลวาจัดอยูในประเภทอานาล็อก (analog) หรือดิจิตอล (digital)  

• ใครเปนผูเตรียมขอมูล และเปนขอมูลในรูปแบบใด (format)  

• การประเมินขอดีและขอเสียของการใชฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
สามารถประเมินไดจาก “ความกาวหนาของผลงาน” “การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ผลงาน” และ “การเผยแพรขอมูล” ทั้งนี้ หนวยงานที่ปฏิบัติงานดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรจัดทําแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติการ 
(workflows) ดังกลาว เพื่อประโยชนในการประเมินผลดวย  

• เพื่อใหมีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในจังหวัด  
ควรให PEQMP มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนการใชประโยชน
ที่ดิน (กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน) ที่มีอยู ทั้งนี้ขอมูลเชิงพื้นที่ที่ไดจาก
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควร
เผยแพรใหกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงหนวยงานที่มีสวนในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนการใชประโยชนที่ดินดวย โดยเฉพาะการนําเสนอขอมูล
สิ่งแวดลอมที่มีความวิกฤติ (Hot spot) เชน การแสดงความสัมพันธระหวางแหลง
รองรับน้ําขนาดใหญและคุณภาพน้ําผิวดิน แหลงกําจัดขยะมูลฝอยและพื้นที่เสี่ยงตอ
การเกิดอุทกภัย ความหนาแนนของปาชายเลนและการกัดเซาะชายฝง เปนตน 
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