
    

คูมือเลมท่ี 3  
 
ขอเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ความสําคัญ 
“คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ 
จังหวัด ตามขอกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.” (ตอไปนี้จะเรียกวา 
คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ) จัดทําขึ้นโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนด 
รูปแบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในป 2550 ของแตละจังหวัด โดยคูมือดังกลาวไดเสนอแนะในเรื่องของการมีสวนรวม 
ของประชาชน ตัวอยางเชน เสนอใหมีการจัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวม 
เปนคณะทํางาน เปนตน    

คณะผูศึกษาไจกา (JICA) ไดทํางานรวมกับคณะทํางานของโครงการ อันประกอบดวย 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และสํานักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทส.จ.) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการฯ ที่นําเสนอตอกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ทั้งนี้ในระหวางการศึกษาโครงการ 
ทางคณะทํางานเห็นพองตองกันวาควรระบุไวในคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในเรื่อง 
ของการสงเสริมและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น ทั้งนี้ 
ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม มากกวาการไดรับเชิญใหเขารวมรับฟง 
ประเด็นปญหาเพียงแคครั้งเดียว โดยเฉพาะในกรณีของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบอยางกวางขวางตอประชาชน  

สําหรับเนื้อหาในภาคผนวก 3 นี้ เปนการนําเสนอวิธีการที่เหมาะสมในการใหประชาชน 
เขามามีสวนรวม อันเปนผลจากประสบการณที่ไดจากการศึกษาในจังหวัดนํารอง     
2 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1 บทนํา 

1.1 การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผน 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของหลักตอแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
คือประชาชน และองคกรทุกองคกรที่ดําเนินกิจกรรมอันสงผลโดยตรงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแต
ละวัน หรือกลาวไดวา ประชาชนทุกคน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ หางราน หนวยงานรัฐบาล โรงเรียน สหภาพ
ประมงและองคกรอื่นๆที่ประกอบอาชีพและอยูอาศัยในจังหวัด ลวนมีหนาที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น 

ดังนั้น การที่ทุกกลุมผลประโยชน หรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมมีสวนในกระบวนการจัดทําแผน ทําความ
เขาใจในเนื้อหาของแผน ตลอดจนรวมสรางระบบประสานความรวมมือในการจัดการ การดําเนินงานตามแผน จึงถือ
เปนเรื่องจําเปน เพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดให
สัมฤทธิ์ผลและเปนรูปธรรม ทั้งนี้การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย จึงเทียบไดกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในทุกภาคสวน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยอมมิอาจดําเนินการไดหากขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว 

1.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิงานตามแผน  

คุณคาที่แทจริงของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูที่การดําเนินงานมิใช
การจัดทําแผน หลังจากเริ่มดําเนินการแลว ขั้นตอนสําคัญตอไปคือการคงความตอเนื่องของแผน โดยผูดําเนินงาน
ตองติดตามดูแล รวมถึงตรวจสอบ และใหการสนับสนุนแผนสืบเนื่องตอไป แมคณะกรรมการติดตามดูแลฯ มีหนาที่
จัดทํารายงาน แตตามจริงแลว จํานวนกรรมการซึ่งมีอยูจํากัดยอมมิอาจติดตามดูแลการดําเนินงานในทุกกิจกรรมดาน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดได เพราะฉะนั้นหากประชาชนผูอยูอาศัยในพื้นที่มีสวนรวมใน
ระบบติดตามดูแล ยอมสงผลใหการติดตามดูแลเปนไปไดอยางทั่วถึงมากขึ้น 

1.3 ปจจัยสําคัญท่ีพึงมีในการมีสวนรวมของประชาชน 

หนึ่งในปจจัยสําคัญในการติดตามดูแลปญหาตาง ๆ คือการที่ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียตองมีความรู
ในประเด็นปญหานั้นๆดีในระดับหนึ่ง ตัวอยางเชน ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียยอมมิอาจติดตามดูแล
แผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัดได หากไมมีความรูในปญหาสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ ดวยเหตุนี้ ความสนใจในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนจึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ที่จะทําใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการติดตามดูแลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดตอไป  
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ดังนั้นจะทําใหประชาชนเกิดความรูและความสนใจในประเด็นดังกลาวไดอยางไร คําตอบคือควรดึงดูดให
ประชาชนเกิดความสนใจ และเขามามีสวนรวมนับตั้งแตกระบวนการจัดทําแผน เมื่อสาธารณชนรูสึกมีสวนรวม 
ประชาชนจะเกิดความตระหนักวาปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องเรงดวนและใกลตัว และจําเปนตองลงไปแกไขปญหา
ดวยตัวเอง โดยผานกระบวนการจัดทําแผน 

 

2 วิธีการมีสวนรวมของประชาชน 

2.1 ขั้นตอนการมสีวนรวมของประชาชน  

ขั้นตอนและระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด มีขั้นตอนดังรูปที่ 3-1 ดังนี้  
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รูปที่ 3-1 ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน  

สงสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู
สังเกตุการณเขารวมเปนคณะกรรมการ

จัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

ใหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เปนปจจุบัน  

จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  

การรวบรวมขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

การสํารวจความคิดเห็น 
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การจัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ 
 

การเสนอรางแผนปฏิบัติการฯ 

แสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะตางๆ 

อานรางแผนปฏิบัติการฯ 

เปดเผย/ แจงแผนปฏิบัติการฯ 
ตอสาธารณชน 

การจัดสัมมนาเพื่อรวบรวมความคิดเห็น
เกี่ยวกับรางแผนปฏิบัติการฯ 

การปรับปรุงแกไขรางแผนปฏิบัติการฯ 

อานคําตอบ 

มีสวนรวมในการสัมมนา 

การติดตามดูแลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

เปดเผยผลการติดตามดูแลสูสาธารณชน 

การจัดเตรียมคําตอบตอขอเสนอแนะตางๆจาก
ผูเขารวมสัมมนา 

เชิญ 

รองขอ 

รวมมือ 

ความคิดเห็น 

เชิญ 

แนะนํา 

สง 

รวมมือ 

จัดการ 

ประกาศ 

ประกาศ 

สถานีโทรทัศนทองถิ่น วิทยุ เวปไซต 

การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามดูแลฯ 

สงสมาชิกของคณะกรรมการเขารวม
เปนคณะกรรมการติดตามดูแล 

แผนปฏิบัติการฯ เชิญ 

สง 

การมีสวนรวมของประชาชน 
การจัดทํา และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพือ่การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ

จังหวัด 
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2.2 วิธีการมีสวนรวมของประชาชน 

2.2.1 การมีสวนรวมในคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  

เมื่อประชาชนทุกคนไมอาจมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัดไดทั้งหมด ทางออกคือ 
การใหประชาชนสงตัวแทนเขารวมในคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  

คณะกรรมการจัดทําแผนฯ ประกอบดวยผูแทนของสวนราชการในจังหวัด ผูเช่ียวชาญดานวิชาการ และ
เจาหนาที่จาก อปท. ทั้งนี้หนาที่ของตัวแทนจากประชาชนมิใชเปนผูออกความคิดเห็นดานเทคนิค แตมุงไปที่การ
ทําหนาที่สังเกตการณ และดูแลการประชุมใหเปนไปอยางเสมอภาคเทาเทียม กัน โดยเนนใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของเสียงสวนนอยในเรื่องสําคัญ ๆ รวมถึงการปกปองสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน และการ
ปฏิบัติตามนโยบายดานการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

หากการเลือกตัวแทนประชาชนมีความยากลําบาก อาจสงเรื่องใหผูนําชุมชน หรือผูใหญบานในแตละ
เทศบาล หรืออบต.สรรหาตอไป โดยทั่วไปแลวผูแทนประชาชนควรมีจํานวน 3-5 คน กรณีที่เกิดความยุงยากใน
การแตงต้ังผูแทนประชาชน ใหเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ อยางเปนทางการ ใหสง
ตัวแทนจากประชาชนเขารวมเปนผูสังเกตการณในการประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ทุกครั้ง 

2.2.2 การมีสวนรวมผานการสํารวจขอมูลและความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

a. กลุมเปาหมาย 

กอนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ควรมีการศึกษาลักษณะทั่วไปของจังหวัด และสถานการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันเสียกอน โดยอุดมคติแลว ควรมีการเก็บขอมูลที่เปนปจจุบัน ทวา
ดวยระยะเวลาที่มีอยูอยางจํากัดจึงทําไดเพียงแคสํารวจความตระหนักรูของผูมีสวนไดสวนเสียตอปญหาดาน
สิ่งแวดลอมเทานั้น  

จากการถามผูมีสวนไดสวนเสียวา ปญหาดานสิ่งแวดลอมใดที่พวกเขาตองเผชิญในแตละวัน ปญหาดาน
สิ่งแวดลอมใดที่พวกเขาใหความสําคัญมากที่สุด ทรัพยากรธรรมชาติใดบางที่ควรไดรับการอนุรักษ และปญหา
มลพิษใดบางที่ควรแกไข ทําใหไดรับขอมูลมาในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันการตั้งคําถามดังกลาวยังเปนการชวย
เพิ่มระดับการตระหนักรูถึงประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูผูมีสวนไดสวนเสียอีก
ดวย 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการทําการสํารวจอาจประกอบดวย: 

• ผูประกอบการ รานคา 

• องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

• องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 
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การคําณวนตัวอยาง (Sample) ที่ตองใชเพื่อแทนจํานวนประชากรในการวิจัย อาจเทียบไดจากตาราง
ดังตอไปนี้ อน่ึงควรมีการใชวิธีการสุมตัวอยางในการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายดวย 

ตารางที่ 3-1 ความสัมพันธระหวางจํานวนประชากร และจํานวนตัวอยาง 

จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง（คาความนาเชื่อถือที่ 90%） 
10,000 370 
15,000 375 
20,000 377 
30,000 379 
40,000 380 
50,000 381 
75,000 382 

100,000 382 
1,000,000 384 

ที่มา Robert V. Krejcie and Daryle W. Margan. Determining sample size 
for research activities. Educational and Psychological Measurement. 
Vol. 30, 1970, 607-610. 

 
b. วิธีการสํารวจความคิดเห็น  

การสํารวจควรทําในรูปแบบการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม (โปรดดูตัวอยางแบบฟอรมที่ 1-3) อนึ่ง 
ตัวอยางแบบสอบถามที่ไดรับการจัดทําจากการอภิปรายเชิงลึก (in-depth) ระหวางคณะศึกษาและ สผ. เพื่อใชใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสมุทรสงครามนี้ ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
ของแตละจังหวัด รวมถึงใหมีเพิ่มจํานวนคําถามไดตามความจําเปน  

 

c. การวิเคราะหผลการสํารวจความคิคเห็น  

ผลการสํารวจความคิดเห็นถือเปนแหลงขอมูลสําคัญ คําตอบของแตละคําถามควรไดรับการรวบรวมและ
คํานวณเปนเปอรเซนต 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงคําตอบของคําถามที่ 19 ในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งใชวัดระดับความตระหนักของ
ประชาชนในปญหาดานสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 3-2 ตัวอยางคําตอบของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม  

Q.19 ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด โปรด
เลือกระดับความรุนแรงเพียงระดับเดียวในแตละประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม  

 1. ไม
รุนแรง 

2. รุนแรง
นอย 

3. รุนแรง
ปานกลาง 

4. 
รุนแรง
มาก 

5. เลือก
ไมได 

6. ไมมี 
ความเห็น 

รวม 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน 47 8 6 2 1 0 64 
2. ทรัพยากรปาชายเลน   29 12 12 4 7 0 64 
3. ทรัพยากรประมง         32 10 12 7 3 0 64 
4. ทรัพยากรน้ํา 37 13 12 2 0 0 64 
5. ทรัพยากรทางทะเลและพื้นที่ชายฝง 26 2 15 9 12 0 64 
6. ความหลากหลายทางชีวภาพ 37 9 15 1 2 0 64 
7. คุณภาพน้ํา  35 8 15 6 1 0 64 
8. ขยะมูลฝอย  32 15 15 2 0 0 64 
9. คุณภาพอากาศ 47 9 8 0 0 0 64 
10. เสียง 47 11 6 0 0 0 64 
11. ขยะพิษและสารอันตราย 55 6 3 0 0 0 64 
12. สิ่งแวดลอมเมือง เชน 
สวนสาธารณะ, ภูมิทัศน, ฯลฯ 50 3 7 0 4 0 64 

13. แหลงที่มีคุณคาทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 53 5 3 1 2 0 64 

 14. ภาวะโลกรอน/ การเปลี่ยนแปลง 
      ทางสภาพภูมิอากาศ 11 9 29 15 0 0 64 

 
 
ถาทานเลือกระดับ 4 “รุนแรงมาก” โปรดระบุสาเหตุที่ทําใหทานเลือก พรอมทั้งเจาะจงปญหาที่กอใหเกิดความรุนแรง
ดังกลาว  
คําถามในประเด็นเรื่อง ปญหา เหตุผลที่เลือกใหเปนปญหา 

ที่มีความรุนแรงระดับ 4 “รุนแรงมาก”  
1. ทรัพยากรดินและ
ที่ดิน 

- ดินเค็ม 
- การรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ 

- ดินขาดความเหมาะสมในการเกษตรกรรม  
- ความขัดแยงระหวางภาครัฐและประชาชน  

2. ทรัพยากรปาชายเลน   - การสูญเสียปาชายเลน  - สูญเสียที่อยุอาศัยของสัตวน้ํา 
3. ทรัพยากรประมง         - จํานวนทรัพยากรประมงลดลง 

- การรุกรานสัตวน้ํา 
- สูญเสียรายได 
- ทรัพยากรประมงลดลงเปนอยางมาก 

4. ทรัพยากรน้ํา - อุทกภัย - ปญหาตอการคมนาคมขนสง และการ
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เกษตรกรรม  
5. ทรัพยากรทางทะเล
และพื้นที่ชายฝง  

- การใชปูนขาวในการจับหอยหลอด 
- การจับหอยหลอดในปริมาณมากเกินไป 
- ความเสื่อดโทรม และการรุกล้ําพื้นที่
ชายฝง 

- จํานวนหอยหลอดลดลงเปนอยางมาก  
- จํานวนหอยหลอดลดลงเปนอยางมาก 
- สูญเสียทรัพยากรดิน และทรัพยากรประมง  
 

6. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- ทรัพยากรดานการประมงลดลง - สูญเสียรายได 

7. คุณภาพน้ํา  - น้ําทิ้ง 
- การทิ้งขยะลงในคูคลอง 
- น้ําบาดาลมีคุณภาพต่ํา  

- กอใหเกิดความเสียหายตอการเพาะเลี้ยง 
  สัตวน้ํา 
- กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
- น้ําบาดาลใชการไมได  

8. ขยะมูลฝอย  - การทิ้งขยะลงในคูคลอง 
- ขยะจํานวนมากไมไดรับการจัดการที่
เหมาะสม 

- กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
- กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรง  

 13. แหลงที่มีคุณคาทาง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

- รัฐบาลไมไดมีการดูแลแหลงมีคุณคา
ทางธรรมชาติอยางจริงจัง  

- แหลงที่มีคุณคาทางธรรมชาติเสื่อมโทรมลง 

 14. ภาวะโลกรอน/ การ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ 

- อุณหภูมิสูงขึ้น - ไมสามารถทําการเกษตรไดนานเหมือนกอน 
- สายพันธุของสัตวน้ําลดลง 
- ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง  

 
จากปญหาดานสิ่งแวดลอมในตัวอยางดานบน ปญหาตางๆไดถูกเรียงลําดับจากขอที่มีคนตอบวา 4 “รุนแรงมาก” 
เปนจํานวนมากที่สุดไปหาขอที่มีคนตอบวา4 “รนุแรงมาก” จํานวนนอยที่สุด การเรียงลําดับทําไดดังนี้ 

• ภาวะโลกรอน/ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (15/64 = 23.4%) 
• ทรัพยากรทางทะเลและพื้นชายฝง   (9/64 = 14.1%) 
• ทรัพยากรประมง     (7/64 = 10.9%) 
• คุณภาพน้ํา     (6/64 = 9.3%) 
• ทรัพยากรปาชายเลน      (4/64 = 6.3%) 
• ทรัพยากรดินและที่ดิน    (2/64 = 3.1%) 
• ทรัพยากรน้ํา     (2/64 = 3.1%) 
• ขยะมูลฝอย     (2/64 = 3.1%) 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ    (1/64 = 1.6%) 
• แหลงที่มีคุณคาทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  (1/64 = 1.6%)   
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ขอมูลขางตนเปนปจจัยสําคัญในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่อยูในแผนปฏิบัติการฯ ของ
จังหวัด อยางไรก็ตาม โปรดสังเกตวา เมื่อมีการประมวลผลเปรียบเทียบเปอรเซนตของคําตอบ ระดับ 3 “รุนแรง
ปานกลาง” และคําตอบระดับ 4 “รุนแรงมาก” จะพบวาระดับปญหาคุณภาพน้ํา ขยะมูลฝอย และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยูในระดับที่ใกลเคียงกันมาก ควรมีการอภิปรายถึงความไมชัดเจนนี้ทั้งในสวนของคณะกรรมการ
จัดทําแผนฯ และในการประชุมสัมมนาดวย   

2.2.3 การมีสวนรวมในการประชุมระดมความคิดของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  

คณะกรรมการจัดทําแผนฯ จะทําการวิเคราะหดวยวิธี SWOT Analysis ของหนวยงานที่ตองดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัด รวมทั้งจัดการประชุมรวบรวมความคิดเห็นในการจัดโครงการตามลําดับ
ความสําคัญ 

ทั้งนี้ ตัวแทนจากผูมีสวนไดสวนเสียที่อยูในคณะกรรมการจัดทําแผนฯ (ดูในสวน  2.2.1 ขางตน) ควรมีสวน
รวมในการประชุม และอภิปรายถึงประเด็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมกับ
คณะกรรมการจัดทําแผนฯ รวมถึงมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตาง ๆ ดวย 

2.2.4 การมีสวนรวมในกระบวนการปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

วิธีการดั้งเดิมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ คือ การทําประชาพิจารณ และรวม
อภิปรายถึงปญหาสิ่งแวดลอมกับประชาชนกอนที่จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ จริง โดยการจัดประชุมอาจจัด
ขึ้นในทุกที่วาการอําเภอ (กรณีนี้มีการประชุม 16 ครั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3 ครั้งในจังหวัด
สมุทรสงคราม) อยางไรก็ตาม “ปญหาดานสิ่งแวดลอม” เปนประเด็นที่คลอบคลุมเนื้อหาจํานวนมาก หัวขอใด ๆ 
ก็อาจจัดเปน “ปญหาดานสิ่งแวดลอม” ไดทั้งสิ้น กรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได คือการหยิบยกประเด็นที่เปน
ปญหาสวนตัว หรือปญหาขนาดเล็กซึ่งไมเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นมาอภิปราย ทําใหการสรุปหาทิศทาง
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองถูกเลื่อนออกไป หากการดําเนินการทําประชาพิจารณเปน
ดังนี้ ยอมหมายถึงความสูญเสียทั้งในดานเวลาและทรัพยสิน 

ดังนั้นทางเลือกที่ดีกวาวิธีแรกในการจัดการใหประชาชนมีสวนรวม คือการนําเสนอ รางแผนปฏิบัติการฯ 
ของจังหวัดตอผูมีสวนไดสวนเสียกอน แลวคอยถามวา “แผนขาดอะไรไปไหม” และ “ปญหาใดรุนแรงที่สุด” 
จากนั้นจึงคอยอภิปรายกันในประเด็นดังกลาว เมื่อรางแผนปฏิบัติการฯ แลวเสร็จ ใหมีการประกาศตอสาธารณะ 
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบอยางแพรหลาย หลังจากนั้นคอยรวบรวมความคิดเห็นจากชาวบานในทองที่ให
ไดมากที่สุด เพื่อเปนการสะทอนความคิดเห็นของชาวบานกลับมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัดตอไป 
หากมีการใชเฉพาะวิธีดั้งเดิม/ วิธีแรกเพียงวิธีเดียว ยอมไมสามารถเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมอยาง  
เทาเทียมกันไดเนื่องจากขอจํากัดดานการเดินทางและจํานวนครั้งของกิจกรรม  

หากตองการใชวิธีการประกาศรางแผนปฏิบัติการฯ อยางนอยควรมีการติดประกาศรางแผนปฏิบัติการฯ ณ 
ที่วาการอําเภอเพื่อใหประชาชนสามารถเขาไปดูได ทั้งนี้ควรมีการรวบรวมขอคิดเห็น และคําถามจากประชาชน 
ในชวงระยะเวลาติดประกาศนี้ หลังจากนั้นควรมีการเตรียมคําตอบและคําแนะนําแยกตางหาก และใหนําขอมูล
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ดังกลาวไปใชปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ตอไปดวย ชวงระยะเวลาติดประกาศควรนานที่สุดเทาที่จะเปนไปได เมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการแบงเขตพื้นที่ (Zoning) ที่ถูกติดเปนระยะเวลา 90 วัน รางแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัด
ควรติดเปนระยะเวลา 45 วัน  

2.2.5 การมีสวนรวมในการสัมมนา  

เมื่อมีประชาชนจํานวนมากอาศัยอยูในเขตเมือง การจัดสัมมนา หรือประชาพิจารณ จึงถือเปนโอกาสสําคัญ
ในการที่ประชาชนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย กิจกรรมดังกลาวควรมีขึ้นเพื่อเพิ่มการกระจายขาวสาร   
สูสาธารณชน การสัมมนาในชวงการประกาศรางแผนปฏิบัติการฯ ควรจัดขึ้นอยางนอย 3 ครั้งในสถานที่ตางกัน 
และในการสัมมนา คําถาม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะควรมีการสงเปนลายลักษณอักษร (ดูตัวอยางแบบฟอรม 
4) หากเปนไปไดคําถามจะไดรับการตอบ แตถาเปนคําถามที่ตองใชเวลานานกวานั้น อาจมีการตอบเปน           
ลายลักษณอักษรในภายหลัง คําตอบควรมีการประกาศในสถานที่ที่ผูเขารวมสัมมนาเขาถึงขอมูลไดสะดวก เชน    
ที่วาการอําเภอ เปนตน 

(ดูสวนที่  2.3 ตัวอยางเรื่องการสะทอนความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียลงในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับ
ปรับปรุง) 

2.2.6 การมีสวนรวมในการติดตามดูแลการดําเนินงานตามแผน  

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ นั้น ไดรับการติดตามดูแลจากคณะกรรมการจัดทําแผนฯ โดยมี ทส. 
เปนผูติดตามอีกช้ันหนึ่ง   หากเปนไปไดผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม และตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 
รวมถึงตัวแทนประชาชนควรมีบทบาทในการเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการติดตามดูแลดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความหลากหลายในกลุมของผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตามการดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตอไป อนึ่ง คณะกรรมการติดตามดูแลนี้ ควรมีการจัดประชุม 2 ครั้งตอป เพื่อสังเกตการณและ
ประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ผลจากการประเมินดังกลาว ควรไดรับการเผยแพรสู
สาธารณชนผานทางโทรทัศนทองถิ่น สถานีวิทยุ เวปไซต และปายประชาสัมพันธตางๆ  

อนึ่ง การเก็บรายละเอียดของประชาชนผูทําหนาที่ในการติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในจังหวัดควรทําโดยหนวยงานเดียว ทั้งนี้ ศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอมของ ทส.จ. ถือเปนหนวยงาน   
ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการทําหนาที่ดังกลาว 

การที่จะประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ขึ้นอยูกับระดับความ
ตระหนักรูของประชาชน การใหความรูและใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมแกชาวบานถือเปนเรื่องสําคัญสูงสุด 
หากประชาชนเฉื่อยชาและรอจนปญหาลุกลามใหญโตจนเกิดผลกระทบตอสุขภาพ ยอมจะสายเกินแก  
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2.3 การสะทอนความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียลงในแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในระดบัจังหวัด:  
ตัวอยางการคดัเลือกโครงการตามลําดับความสําคัญเพื่อการปรับปรุงศักยภาพของ
เจาหนาท่ีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอกระบวนการจัดทํา แผนปฏิบัติการฯ โดย
คําแนะนําของผูเขารวมสัมมนาอยูในชองดานซาย และ ปญหา/ ขอเสนอแนะในการดําเนินการอยูในชองดานขวา  
สวน “PP” ในชองขวามือสุด แสดงถึงหมายเลขโครงการตามลําดับความสําคัญที่จะไดรับการดําเนินการตามแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภายในเปาหมายป 2554  (คําอธิบายอยูในสวนถัดไป) 

อนึ่ง ตารางนี้เปนเพียงตัวอยางเพื่อแสดงกระบวนการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่มุงเสริมสราง
ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระบวนการลักษณะคลายกันนี้ยังถูกใชเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมแตละดาน เชน การจัดการขยะมูลฝอย การ
บําบัดน้ําเสีย และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เปนตน 
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ตารางที่ 3-3 กระบวนการตัดสินใจเลือกโครงการตามลําดับความสําคัญ อางอิงจากคําแนะนําของผูเขารวมสัมมนา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอรางแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในระดับจังหวัด 
 

ขอ คําแนะนําของผูเขารวมการสัมมนา ปญหาและขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินการ 

PP 

1. ใหทสจ.อยุธยาลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน เพื่อใหไดขอมูล
ที่เปนจริง  และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 

การเพิ่มความเขมแข็งในการ
บริหารงานดานสิ่งแวดลอม  

2 

2.1 ในพื้นที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
เทศบาลขึ้นไป ควรจัดใหมีสวนสาธารณะอยางนอย 1 แหง  
เพื่อใหประชาชนไดใชสําหรับพักผอนหยอนใจและออก
กําลังกาย 

ทุกอปท.ควรจัดใหมีสวนสาธารณะ  

2.2 ควรจัดใหมีถังขยะแยกประเภท โดยระบุประเภทของขยะบน
ถังใหชัดเจน เพื่อไมใหประชาชนเกิดความสับสน 

การศึกษาความเปนไปไดของการ
จัดการขยะมูลฝอย  

2 

3. ในดานการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย ควรพิจารณาให
เปนปญหาระดับชาติไมควรผลักภาระใหกับทองถิ่น 
เนื่องจากศักยภาพของแตละทองถิ่นไมเทากัน นอกจากนี้ยังมี
ปญหาเรื่องงบประมาณ เรื่องความขัดแยงของผลประโยชน 
และเรื่องผูมีอิทธิพลในพื้นที่ อันเปนอุปสรรคสําคัญขัดขวาง
ไมใหทองถิ่นดําเนินการใหสําเร็จลุลวงได ทั้งนี้ทองถิ่นควรมี
บทบาทเปนเพียงผูตัดสินใจเบื้องตน โดยมีสวนกลางเปนผู
ตัดสินใจขั้นสุดทาย  

การปกครองจากสวนกลาง/ สวน
จังหวัด หรืออบจ.ควรมีการ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและน้ํา
เสีย  

2 

4. ขอมูลที่อางอิงในแผนระดับจังหวัดยังขาดความชัดเจนใน
บางประเด็น เชน เรื่องจํานวนคูคลองในพื้นที่ เนื่องจากคลอง
บางสายมีความยาวมาก และอยูในพื้นที่รับผิดชอบของหลาย
อบต. ดังนั้นขอมูลที่ไดจากแตละอบต.จึงไมสอดคลองกัน 
ทั้งนี้ควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนระดับ
จังหวัดใหความสําคัญกับความถูกตองของขอมูล และควรให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนดวย 

การรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมของคนในทองถิ่น 

4 
 
3 

5.1 ควรนําเทคโนโลยีดานพลังงานและเทคโนโลยีชีวภาพมาใช
ในการกําจัดขยะ เชน การผลิตไฟฟาจากขยะ และการผลิตปุย
จากขยะ เปนตน 

การจัดการขยะมูลฝอย 
 

2 

5.2 ใหมีรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือนอยางเปนรูปธรรม การจัดการขยะมูลฝอย 2 
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6. การประชุมในครั้งที่ 2 ควรเชิญผูแทนชุมชน/หมูบานที่
ประสบปญหาดานสิ่งแวดลอม มารวมแสดงความคิดเห็น 
โดยแยกเปนกลุมอําเภอ หรือแนวเขตแมน้ํา หรือลุมน้ํา 

การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ 

3 

7.1 ควรมีการวางมาตรการในการเฝาระวังขยะติดเชื้อจาก
สถานพยาบาลประเภทคลินิก 

การจัดการขยะมูลฝอย 
 

2 

7.2 เมื่อมีการจัดทําแผนสิ่งแวดลอมแลว ควรให อปท. รวม
วางแผนประจําเดือน เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาให
สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ 

การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ 

3 

7.3 ควรจัดทําฐานขอมูล เพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารดานการจัดการสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

การพัฒนาฐานขอมูลดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4 

8. ควรออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติใหกับผูที่เกี่ยวของได
นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง และมีการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง 

การติดตามดูแลแผนปฏิบัติการฯ 3 

9.1 การแกไขปญหาขยะมูลฝอย 
1.  กรณีเปนขยะเกา ควรเรงกําจัดอยางถูกวิธี ใหเสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลา 2-3 ป 
2.  กรณีเปนขยะใหม ควรจัดใหมีศูนยกําจัดขยะรวมที่ได

มาตรฐาน เชน การนําขยะถุงพลาสติกมารีไซเคิล หรือ
นําไปผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซล กาซชีวภาพ  เปนตน 

3.  ปจจุบันทราบวามีเครื่องแปรรูปขยะเปนน้ํามันซึ่งมีราคา
ประมาณ  60 ลานบาท เครื่องจักรดังกลาวสามารถกําจัด
ขยะถุงพลาสติกประเภท  PP, HDPE, PE ไดถึงปละ 2-3 
หมื่นตันโดยมีกําลังผลิตน้ํามันดีเซลอยูที่ประมาณ 3 
ลานลิตร น้ํามันที่ได สามารถนําไปใช กับเครื่องจักร 
เชน รถไถนา เครื่องสูบน้ํา ไดเปนอยางดี เห็นไดจาก
ตัวอยางเทศบาลนครระยองซึ่งไดรวมลงทุนกับ
ภาคเอกชนเพื่อดําเนินการติดต้ังเครื่องจักรดังกลาวแลว 
ทั้งนี้ทางจังหวัดควรประสานความรวมมือกับหนวยงาน

 
การจัดการขยะมูลฝอย 
 
การจัดการขยะมูลฝอย 
 
 
 
การจัดการขยะมูลฝอย 
 

 
2 
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ที่เกี่ยวของ รวมถึง อปท. และภาคเอกชน เพื่อลงทุนใน
เรื่องดังกลาว 

9.2 การจัดต้ังกองทุนสีเขียว เพื่อสงเสริมนโยบายการปลูกปาใน
เชิงบังคับ ใหกําหนดใหมีดําเนินการในทุกพื้นที่ของจังหวัด
โดย 
1.  จัดต้ังบริษัทเพื่อดําเนินการปลูกปาเปนการเฉพาะ โดยใช

เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
2.   รณรงคใหประชาชนรวมกันปลูกปา 

การปลูกปาทดแทน  

10.1 ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึง
กระบวนการจัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่กําลัง
ดําเนินการอยูดวย 

การศึกษาดานสิ่งแวดลอม และการ
ประชาสัมพันธ  

5 

10.2 ควรมีการนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางจริงจัง การติดตามดูแลแผนปฏิบัติการฯ 3 
10.3 ควรเพิ่มมาตรการลงโทษผูที่ฝาฝนกฎหมายสิ่งแวดลอมให

รุนแรงมากขึ้น 
การติดตามดูแลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 

11. ในการจัดทําแผน ควรมีการลงพื้นที่และสํารวจขอมูลใน
ภาคสนาม เพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริง การใช
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณหนวยงานทองถิ่น อาจทําให
ไมไดขอมูลที่แทจริง  

การรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอม/ 
เจาหนาที่ควรรูสถานการณปจจุบัน
ของสิ่งแวดลอม  

4 
 

12.1 ควรนํากฎหมายควบคุมอาคาร มาบังคับใชใหครอบคลุมทั้ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงแกไข พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข เพื่อกําหนดใหบานเรือนตองมีระบบบําบัดน้ํา
เสียเบื้องตน กอนระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

การติดตามดูแลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 

12.2 ควรออกกฎหมายหามการเผาขยะหรือฟางขาว เพื่อลดปญหา
สภาวะโลกรอน 

การติดตามดูแลปญหาโลกรอน  

12.3 ควรสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ต้ังแตระดับปฐมวัย ใหมี
ความรูดานสิ่งแวดลอมที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน 

การใหความรู/ การศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม 

5 

12.4 ควรมีการรางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทั้ง
จังหวัด 

การติดตามดูแลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 

13. ควรปรับวิสัยทัศนให เปน “สิ่งแวดลอมที่สมบูรณ เพื่อสังคม
ที่ยั่งยืน” เพราะคําวาสังคมนาจะรวมถึง อุตสาหกรรม มรดก
ทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 
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14.1 ควรมีแนวทางในการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องในกลุมเปาหมาย อันไดแก เด็ก 
เยาวชน นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไปโดย  
1. สงเสริม สนับสนุน ใหมีกิจกรรมตางๆที่ทุกคนมีสวน

รวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูในสภาพที่ดี
ตลอดไป เชน การประกวดโครงการดานสิ่งแวดลอม
สําหรับนักเรียน การแขงขันประดิษฐนวัตกรรมตางๆที่
จะชวยรักษาสิ่งแวดลอม การเขาคายอาสาสมัคร การ
พัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม การประกวดทูตรักษ
สิ่งแวดลอม เปนตน 

2. สงเสริมใหสรางเครือขายรวมกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของและชุมชน โดยใหครอบคลุมในทุกพื้นที่ต้ังแต
ระดับตําบล หมูบาน และอําเภอ เพื่อกําหนดแนวทาง
รวมกันในการดูแล ปองกัน และรักษาสิ่งแวดลอม 

 
 
 
จัดโครงการและใหความรู/ 
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม  
 
 
 
 
 
 
การติดตามดูแลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
5 
 
 
 
 

 
3 

14.2 ควรกําหนดแผนในการสราง ขยาย และสงเสริม ใหมีพ้ืนที่สี
เขียวเพิ่มมากขึ้น 

พ้ืนที่สีเขียว  

14.3 ควรวางแผนรวมกันกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกําหนด
เขตจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 

  

14.4 ควรใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรมอยางเครงครัด 

  

14.5 ควรสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธเพื่อการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยอาจจัดใหมี “สายดวน” รับแจง
เบาะแสเกี่ยวกับผูที่สรางปญหาหรือทําลายสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
เพื่อใหสามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที 

การตั้งศูนยขอมูลสิ่งแวดลอม 4 

15. ควรใหมีการรณรงคสรางจิตสํานึก โดยเริ่มที่ตัวบุคคล 
จากนั้นจึงขยายผลตอไปจนถึงระดับองคกร ระดับประเทศ 
และระดับโลกตอไป 

การตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการใหความรู/ การศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม 

5 

16. ควรมีการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย
ของนิคมอุตสาหกรรม วามีการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลง

การติดตามดูแลการปลอยนํ้าทิ้งจาก 3 
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น้ําหรือไม เพราะทองถิ่นยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ดําเนินการเอง จึงตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

นิคมอุตสาหกรรม  4 

17.1 วิสัยทัศนยังไมชัดเจน ควรเปลี่ยนเปน “ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนมรดกโลกทางศิลปกรรม ไดรับ
การอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน”  

  

17.2 ยุทธศาสตรคอนขางสับสน ควรจะมีประเด็นหลักเพียง 3 
ประเด็น ไดแก  
1. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
2. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนมรดกโลกทางศิลปกรรม  
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของจังหวัด     ใหสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดจริง 

การจัดต้ังศูนยขอมูลจังหวัดดาน
สิ่งแวดลอม  

4 

18. 1. การขุดเจาะน้ําบาดาลขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อนํา
น้ําไปใหประชาชนใชสอยในหมูบานและตําบลของ
ตนเองกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชนทําให
แผนดินทรุด อีกทั้งน้ําที่ไดจากบอบาดาลก็มีคุณภาพต่ํา มี
สารปนเปอน เชน มีสนิม กลิ่นเหม็น และตะกอน จึงขอ
เสนอใหมีการพิจารณาใหรอบคอบ กอนที่จะอนุญาตให
มีขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพิ่มเติม 

2. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําของบอบาดาลที่มีอยูอยาง
สม่ําเสมอ หากพบวาน้ําจากบอใดมีคุณภาพน้ําต่ํา ก็ควร
จัดมาตรการแกไขเรงดวน  

3.  อบต.ที่อยูใกลเขตเทศบาล ควรยกเลิกการใชน้ําบาดาล 
และเปลี่ยนมาใชน้ําประปาที่ผลิตโดยเทศบาลแทน 

การอนุรักษคุณภาพน้ําบาดาล  
 
 
 
 
 
 
การติดตามดูแลคุณภาพน้ําบาดาล 
 
 
การปรับปรุงระบบประปา 

 

19.1 ในการจัดทําแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด ควรกําหนดประเด็นหรือกลยุทธในการจัดทําแผนให
ชัดเจน เพื่อใหแผนที่ทําขึ้นครอบคลุมในทุกดาน และ
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ขอ คําแนะนําของผูเขารวมการสัมมนา ปญหาและขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินการ 

PP 

สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของจังหวัด
ไดอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

19.2 ในการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด ควรมีการประชาสัมพันธ และชี้แจงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับทราบ เพื่อใหเกิดความความรู ความเขาใจ รวมถึงเปน
การรวบรวมขอมูลใหครบถวน และครอบคลุมในทุกดาน 

การมีสวนรวมของ อปท.ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

3 

19.3 ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการขยะ
ชุมชน ควรเนนการมีสวนรวมของชุมชน และการเสนอแนะ
แนวทางเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือจัดต้ัง
ศูนยกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อใหสามารถแกไขปญหาของ
จังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การมีสวนรวมของประชาชน/ 
สวนกลางและผูเช่ียวชาญแขนง
ตางๆใหความชวยเหลือดานเทคนิค
แกอปท. 

1 3 

20. เนื่องจากขอจํากัดดานเวลา การบรรยายของวิทยากรจึงรวบ
รัดเกินไป ทําใหผูเขารวมสัมมนาไมเขาใจในบางประเด็น  
จึงควรใหมีการจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดศึกษา
เพิ่มเติม  

การเปดเผย และใหประชาชนเขาถึง
รางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด 

3 

21. การถายทอดของวิทยากรยังไมชัดเจนเพียงพอ ทําให
ผูเขารวมสัมมนาบางสวนยังไมเขาใจในแผน หรือแนวทาง
ใดๆ 

การสง หรือแจงเอกสาร/ขอมูล 3 

22. ในการจัดทํารูปเลม “แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2550-2554” ไมควรใชกระดาษคุณภาพดี
ราคาแพง ควรใชกระดาษคุณภาพต่ํา เพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

23. ควรกําหนดวิสัยทัศนใหกระชับ และสามารถนําไปปฏิบัติให
สัมฤทธิ์ผลไดภายใน 1-5 ป 

  

24.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ สถานการณและปญหาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. ควรรวบรวมขอมูลคูคลองทั้งหมดที่มีอยูในจังหวัดให

แลวเสร็จ กอนเริ่มจัดทําแผนฯ   

 
 
การรวบรวมขอมูล/ 
การจัดลําดับความสําคัญ 

 
4 
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ขอ คําแนะนําของผูเขารวมการสัมมนา ปญหาและขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินการ 

PP 

2. ควรมีการจัดลําดับความสําคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทตาง ๆ เชน น้ํา  น้ําบาดาล 
ปาไม  

3.  ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม 
เชน น้ําเสีย  อากาศเปนพิษ  ขยะมูลฝอย 

4.   ควรมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนในการประสานงาน
ระหวางภาครัฐ ทองถิ่น และประชาชน  

 
 
 
 
การประสานงานระหวางสวนกลาง 
อปท. และประชาชน 

 
1 

24.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด 
1. ควรรณรงคใหความรู และสรางจิตสํานึกดาน

สิ่งแวดลอมใหกับชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  
2. ควรใหแตละอําเภอ หรือจังหวัด  มีโครงการเพื่อ

อนุรักษคลอง 3-4 สาย ตามสภาพภูมิศาสตร เชน 
โครงการในทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

3. ในการจัดทําแผนฯ ควรมีแผนงานตอเนื่อง 3 ป 
4. ควรสรางแรงจูงใจใหกับชุมชนในการอนุรักษคลอง 

เชน จัดใหมีการจัดประกวดคลองที่มีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ 

 
 
การใหความรู/ การศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม 
การจัดทําโครงการอนุรักษคูคลอง 

5 
 
 

 
จากการแจกแจงคําแนะนําของผูเขารวมสัมมนา ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินการ รวมถึงการ

อภิปรายอยางถี่ถวน ไดมีการจัดโครงการตามลําดับความสําคัญเพื่อการดําเนินการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายในระยะเวลา 3 ป คือป พ.ศ. 2552-2554  ดังตารางที่ 3-4   

ตารางที่ 3-4 โครงการตามลําดับความสําคัญที่ควรดําเนินงาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(ป พ.ศ. 2552-2554) 

ขอ โครงการตามลําดับความสําคัญ 
PP1 การเสริมสรางประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระหวางหนวยราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น 
PP2 การเสริมสรางการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมทั่วทั้งจังหวัด 
PP3 การสรางกลไกเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ทั้งในขั้นตอนของการ

จัดทํา และการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
PP4 การจัดต้ังศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอม และการบริการขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
PP5 การสงเสริมการใหการศึกษาเพื่อใหเกิดความตระหนักรูตอสิ่งแวดลอม และการเผยแพรขอมูล

ดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในทองถิ่น 
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ทั้งนี้โครงการที่กลาวในขางตน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

PP1 การเสริมสรางประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระหวางหนวยราชการบริหารสวนกลาง /  
สวนภูมิภาค / และสวนทองถิ่น 

ภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกระจายและถายโอนอํานาจไปให
สวนทองถิ่นแลว แตทวาในทางปฏิบัติ อปท. ที่มีหนาที่รับผิดชอบกับภารกิจดังกลาว  ยังไมมีศักยภาพในการ
ดําเนินงาน ดังนั้น ในชวงเวลานี้การแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะยาก หากไมมี
การสนับสนุนที่เขมแข็งจากหนวยราชการบริหารสวนกลาง และสวนภูมิภาค 

การสนับสนุน อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําเปนตองไดรับการชวยเหลือจาก
หนวยงาน ไมเฉพาะแต สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตยังมีหนวยงานอื่นๆ 
คือ สสภ. ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ. สํานักงาน ทส.จ. ที่จะชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ กรมควบคุม
มลพิษ ชวยสนับสนุนเรื่องการควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ชวยสนับสนุนดานการจัดการ
ขอมูล สวนกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ชวยสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแตละดานที่
เกี่ยวของกับหนวยงานเหลานี้ ในบางครั้ง อปท. จําเปนไดรับความชวยเหลือเฉพาะเรื่องในการเรียนรูเชิงหลัก
วิทยาศาสตร เชิงเทคนิควิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การอบรมพื้นฐานเฉพาะดาน  การใหคําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญ การพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ดานสิ่งแวดลอม  พรอมทั้งสนับสนุนดาน
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน การจัดทําแผน รวมถึงการหาแหลงเงินทุน 

อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปในสวนของ อปท. ก็ไมอาจเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของหนวยราชการบริหารสวนกลาง 
และสวนภูมิภาคได ดังนั้น คณะผูศึกษาจึงเสนอวา การดําเนินงานในระยะตอไปที่จะใหการเขาถึงของ อปท. งาย
ตอการไดรับความชวยเหลือเฉพาะเรื่องจากหนวยราชการบริหารสวนกลาง และสวนภูมิภาค คือ การจัดตั้งหนวย
สนับสนุนภายใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเรียกวา  “ศูนย
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับจังหวัดและทองถิ่น” ซึ่งมีหนาที่ตามวัตถุประสงค
ของการจัดตั้ง  คือ  เผยแพรขอมูลขาวสาร  การสนับสนุนดานวิชาการ  และการวางแผนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในจังหวัด 

 

PP2  การเสริมสรางการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมท่ัวท้ังจังหวัด 

มีทางเลือกหลายเรื่องที่จะดําเนินการเสริมสรางการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมภายในจังหวัด ไดแก 

 ทางเลือกที่ 1 คือ การเสริมสราง อบจ.ซึ่ง  อบจ. ในบางจังหวัดมีการจัดตั้งหนวยงานดาน
สิ่งแวดลอม ที่มีหนาที่รับผิดชอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว เชน อบจ.
พระนครศรีอยุธยา มีฝายสิ่งแวดลอมและผังเมือง ภายใตกองชาง แตมีเจาหนาที่เพียง 4 คน ซึ่งตอง
รับผิดชอบทั้งงานดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม โดยงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพียงรอยละ 0.2 
ของงบประมาณทั้งหมด จึงเปนเรื่องที่นาสงสัยวา หนวยงานนี้จะดําเนินงานในฐานะหนวยงาน
ดานสิ่งแวดลอมใหสําเร็จผลไดอยางไร ในสวนของอบจ.สมุทรสงคราม ยังไมมีการจัดต้ัง
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หนวยงานดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงตองมีการระบุใหชัดเจนวา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเปน
หนาที่ความรับผิดชอบหลักเรื่องหนึ่งของ อบจ. และเปนภารกิจสําคัญที่จะตองมีการดําเนินการ 

 ทางเลือกที่ 2 คือ การจัดต้ังหนวยงานดานสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาคที่ขึ้นตรงกับ 
ผูวาราชการจังหวัด อยางไรก็ตาม หนวยงานดังกลาวไมใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมได
เปนไปตามแนวทางการกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
ใหแก อปท. 

 ทางเลือกที่ 3 คือ การเสริมสรางหนวยงานดานสิ่งแวดลอมภายในเทศบาล และ อบต. แตตามที่ได
กลาวไวในบทที่แลววา ขนาดของหนวยงานเหลานี้มีขนาดเล็กมากเกินไป และไมเหมาะสมตอการ
สงเสริมโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 

 ทางเลือกที่ 4 คือ หนวยงานที่เปนตัวแทนของหนวยราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งทําหนาที่บริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอมแทน แตทางเลือกนี้จะสงผลใหเปนการรวมศูนยอํานาจมากกวาทางเลือกที่ 
2 และจะเปนการขัดแยงโดยตรงตอการกระจายอํานาจ หรือกลาวงายๆ ทางเลือกนี้จะเปนการ
เสริมสรางสํานักงาน ทส.จ. ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตเนื่องจาก
เหตุผลดังกลาวขางตน ทางเลือกนี้จึงนาจะเปนไปไดนอยที่สุด 

เมื่อพิจารณาทางเลือกดังกลาวขางตน คณะผูศึกษาเห็นวา ทางเลือกที่เหมาะสมมากที่สุด คือ ทางเลือกที่ 1 
การเสริมสราง อบจ. ใหเปนองคกรกลางของจังหวัดในการดูแลดานการจัดการสิ่งแวดลอมของ อปท.และหาก
เปนเรื่องยากที่จะเพิ่มจํานวนบุคลากรใน อบจ. ก็อาจมีความเปนไปไดที่จะใหมีการรวมบุคลากรจากหนวย
ราชการบริหารสวนภูมิภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาอยูรวมกัน ดังเชน สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานเกษตร
จังหวัด สํานักงานขนสงจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  และ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และถายโอนบุคลากรในหนวยงานเหลานี้มาอยูที่ อบจ. และ
จัดต้ังใหมเปนกลุมงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

 

PP3  การสรางกลไกเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด ท้ังในขั้นตอน 
ของการจัดทํา และการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

แมวาจะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบั ติการหลายครั้ง  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา     
แผนปฏิบัติการฯ แตก็เปนไปไมไดที่จะใหประชาชนทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาว การมี
สวนรวมจึงเปนการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนตัวแทนจากผูใชทรัพยากรธรรมชาติในดานตางๆ โดยรวบรวม
จากความคิดเห็นที่มีตอรางแผนปฏิบัติการฯ และไดมีการสะทอนความคิดเห็นเหลานั้นในการจัดทําแผนฯ 
ขั้นตอนตอไป คณะผูศึกษาไดเสนอวารางแผนปฏิบัติการฯ ที่จัดทําโดยคณะทํางาน ควรจัดสงทางไปรษณียและ
ทําเทาที่จะสามารถทําได เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เชน ที่วาการอําเภอ เปนเวลา 
45 วัน หรือตามแตที่จะเห็นสมควร ในขณะเดียวกัน ก็ควรมีการเผยแพร ประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตาง ๆ 
เชน โทรทัศนทองถิ่น สถานีวิทยุ และเว็บไซต เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอแนะความคิดเห็นไดอยาง
กวางขวาง และเพื่อที่จะไดสะทอนความคิดเห็นของประชาชนในแผนปฏิบัติการฯ ดวย 
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คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ควรติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ 
และ ทส. ควรกํากับดูแลวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ  คณะผูศึกษาขอเสนอแนะในที่นี้วา ถาเปนไปไดคณะทํางาน
ติดตามตรวจสอบ ดังกลาว ควรมีทั้งผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม ผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และ
ผูแทนจากภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่วาผูมีสวนไดสวนเสียจากหลาย ๆ ภาคสวนสามารถเขารวมในการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนฯ 

 

PP4  การจัดต้ังศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอม และการบริการขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

คณะผูศึกษาขอเสนอแนะวา ศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอมในสํานักงาน ทส.จ. ควรบริการขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอมทั้งในรูปแบบของเอกสาร และการจัดทําขอมูลแบบดิจิตอล (PDF file) โดยขอมูลเหลานี้ควรจะมาจาก
ฐานขอมูลที่มีการดูแล บํารุงรักษา และใหมีความทันสมัยโดย สสภ. 

ในการบริหารจัดการดูแลฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) ดานสิ่งแวดลอม จําเปนตองอาศัย
ผูเช่ียวชาญดานเทคนิควิชาการ และเปนการยากที่จะใหบุคลากรทั่วไปจัดการดูแลดวยตนเอง ดวยเหตุนี้ สสภ. จึง
ควรที่จะบริหารจัดการดูแลฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ติดต้ังไวแลว และใหบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนํามาใชประโยชน สวนการ
ติดตั้งศูนยขอมูลใหมที่ สสภ. ก็จะทําให สสภ. สามารถจัดทําฐานขอมูลใหมีความทันสมัย และมีการดูแลและ
บํารุงรักษา ตลอดจนจัดเตรียมขอมูลที่ทันสมัยใหกับ ทส.จ. และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ  

ศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่สํานักงาน ทส.จ.พระนครศรีอยุธยา และ ทส.จ.สมุทรสงคราม ยังสามารถใช
ประโยชนดานการจัดเตรียมขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และขอมูลแบบดิจิตอล 
(PDF file) ใหกับประชาชนในจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานทั่วไปได ในขณะเดียวกัน   
ศูนยขอมูลดังกลาว ควรจัดเก็บขอมูลจากผูที่มาขอรับบริการดวย เพื่อเปนการประชาสัมพันธบทบาทหนาที่ของ
ศูนยใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบมากขึ้น 

ตัวอยางเชน จากการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 มีความเห็นเรื่อง อปท. ควรเปนหนวยงาน
ติดตาม ตรวจสอบการปลอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนเรื่องที่ยากในทางปฏิบัติ เพราะติดขัดในดาน
เทคนิควิชาการ งบประมาณ และขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท. ที่จะดําเนินการในเรื่องดังกลาว การกําหนด
ทางเลือกที่จะสามารถดําเนินการได นาจะเปนวา ใหมีการเผยแพรขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนประจําปละ 2 ครั้ง โดยผานศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอม สําหรับโรงงานที่มีการจัดทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการในเรื่องดังกลาวเอง และรายงานผลการดําเนินงานให สผ. 
ทราบเปนประจําปละ 2 ครั้ง สวนโรงงานที่ไมไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม อปท. จะ
เปนผูบันทึกขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแบบฟอรมที่กําหนด ทั้งนี้ ศูนยขอมูลดานสิ่งแวดลอม
สามารถรวบรวมขอมูลดังกลาวไวในฐานขอมูล เพื่อเผยแพรใหกับประชาชนตอไป  
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PP5 การสงเสริมการใหการศึกษา เพื่อใหเกิดความตระหนักรูตอสิ่งแวดลอม และการเผยแพรขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม ใหกับประชาชนในจังหวัด 

การมีสวนรวมของประชาชน นับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานให
บรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมของประชาชนแตละคน 
ก็มีสวนสนับสนุนตอการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ดังนั้น การสงเสริมการศึกษาเพื่อใหเกิดความตระหนัก
ในการรักษาสิ่งแวดลอมแกประชาชนในจังหวัด จึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง  

คณะผูศึกษาจึงขอเสนอแนะวา สื่อการสอนที่ใชอยู และรายการโทรทัศนที่สรางองคความรูเพื่อใหเกิดความ
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม จัดทําโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) ภายใตกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนวิธีการในเชิงรุก และควรเพิ่มความถี่ในการใชสื่อเหลานี้ ทั้งในดานการ
เพิ่มเติมเนื้อหา หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่  ดังนั้น การสรางกรอบความรวมมือภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเอง  เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหารายการตาง ๆ ใหนาสนใจ
และทันสมัยอยูเสมอ ดังเชน สผ. อาจจะเปนหนวยงานกําหนดเนื้อหารายการที่ควรเผยแพรใหสอดคลองกับ
ประเด็นในนโยบายและแผน หนวยงานอื่น ๆ ใน ทส. ควรมีบทบาทในเรื่องของการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสนับสนุนการถายโอนหนาที่ความรับผิดชอบ  

คณะผูศึกษาจึงขอเสนอแนะดวยวา ควรมีการเผยแพร ประชาสัมพันธผลการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดใหประชาชนรับทราบ เพื่อใช
เปนสื่อในการสรางปฏิสัมพันธกับคนในพื้นที่ โดยอาจเผยแพรผานสื่อประเภทวารสาร สิ่งพิมพของจังหวัด สถานี
วิทยุ โทรทัศนของทองถิ่น  หรือทางเว็บไซด ดังเชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไดเผยแพรผานสถานีวิทยุ และ
โทรทัศนของทองถิ่นโดยไมเสียคาใชจาย หรืออาจดําเนินการในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 

ตัวอยางแบบฟอรมตางๆเพื่อใชอางอิงมีดังตอไปน้ี  

ตัวอยางแบบฟอรม 1:  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการ ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตัวอยางแบบฟอรม 2:  การสํารวจความคิดเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตัวอยางแบบฟอรม 3:  การสํารวจความคิดเห็นขององคกรเอกชน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตัวอยางแบบฟอรม 4:   คูมือการเขียนคําถาม และการเขียนขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
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การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการ 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ตัวอยางเลขที่:                                  
ช่ือผูสัมภาษณ:                         
 
ช่ือผูตอบ:       โทรศัพท                   
ที่อยูของผูตอบ:                       
อายุ:                     ป    (21-60 ป)                   เพศ     ❍ ชาย  ❍ หญิง    
 
อาชีพ        1.  ขาราชการ    
  2.  พนักงานบริษัท   
  3.  เจาของธุรกิจ 
     4.  นักเรียน/นักศึกษา             
  5.  ไมไดประกอบอาชีพใด ๆ 
  6.  อื่น ๆ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                
 
ระดับการศึกษา      1.  ประถมศึกษา                 
  2.  มัธยมศึกษาตอนตน                  
  3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
          5.  ปริญญาตรี                     
  6.  สูงกวาปริญญาตรี  
                       
วันที่สัมภาษณ:                      
เริ่มเวลา:     สิ้นสุดเวลา:                  
ช่ือผูตรวจทาน:                      
วันที่ตรวจทาน:                      
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1.  คําถามทั่วไป  
 
Q.1. มีสมาชิกอาศัยอยูในบาน/ สถานประกอบการของทานกี่คน 

1.1 สมาชิกครอบครัว                        
1.2 พนักงาน 

 
Q.2. ประเภทของที่พักอาศัยของทาน 

1. บานเดี่ยว 
2. ทาวนเฮาส 
3. อพารทเมนท/คอนโดมิเนียม/หอพัก 
4. อาคารพาณิชย/ตึกแถว 
5. อื่นๆ (โปรดระบุ:       ) 

 
Q.3. ประเภทของกิจการที่ทานประกอบอยู ณ ที่พักอาศัยของทาน 

1.พักอาศัยอยางเดียว      
2. รานอาหาร/ขายเครื่องดื่ม         (ขามไป Q.5)  
3. คาปลีก โปรดระบุ: ______________________________________   (ขามไป Q. 5) 
4. สํานักงาน โปรดระบุ: ____________________________________ (ขามไป Q. 5) 
5. อื่นๆ โปรดระบุ: _________________________________________ (ขามไป Q. 5) 

 
Q.4. รายไดทั้งหมดของครอบครัวของทานตอเดือนเปนเทาใด    

1. นอยกวา 10,000   บาท/เดือน 
2. 10,000 - 20,000  บาท/เดือน 
3. มากกวา 20,000      บาท/เดือน 
4. ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.5. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในบานหลังปจจุบัน  

1. นอยกวา 5 ป   
2. 5 - 9 ป 
3. 10 - 19 ป 
4. มากกวา 20 ป 
5.ไมแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 

1.1           คน 
1.2           คน 

2 

3 

4 

5 



                        แบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการในจังหวดัสมุทรสงคราม                                                                                         ตัวอยางแบบฟอรม 1    
 

  

    ต1-3

Q.6. แหลงน้ําที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน 
1.  น้ําประปา 
2.  ประปาหมูบาน 
3.  น้ําบอ/น้ําบาดาล 
4.  อื่นๆ โปรดระบุ: ________________________  

 
Q.7. ทานจายเงินคาน้ําเดือนละเทาใด 
 
Q.8. ทานจายคาไฟฟาเดือนหน่ึงประมาณเทาใด 
 
Q.9. ที่บานของทานไดรับบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม      

1.  มี       
2.  ไมมี  (ขามไป Q 12) 

 
Q.10. ทานจายเงินคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือไม   

1.  จาย 
2.  ไมไดจาย 

 
Q.11. กรณีที่ทานจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย ทานจายเดือนละเทาใด 

 
Q.12. หองน้ําที่บานพักอาศัยของทาน เปนแบบใด  

1. สวมราด/ชักโครก พรอมถังบําบัด (Septic Tank) 
2. สวมราด แบบไมมีถังบําบัด 
3.  ไมมีหองน้ํา 

 
Q.13. ทานไดรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือไม    

1.  มี จายคาบริการเดือนละ ＿＿บาท   (ขามไป Q 15) 
2.  ไมมี   

 
 
Q.14. ทานจัดการขยะมูลฝอยอยางไร   

1.  เผาในบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง 
2.  ฝงในบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง 
3.  ทิ้งในพื้นที่วาง 
4.  ไมทราบ 
5.  อื่นๆ โปรดระบุ: ________________________     
 

6 

7       บาท/เดือน 

9 

10 

11       บาท/เดือน 

12 

13 

13.1       บาท/เดือน 

14 

8       บาท/เดือน 
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Q.15. กรณีที่ทางหนวยงานราชการ (อบจ./เทศบาล/อบต.) มีแผนการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย/สถานที่
กลบฝงขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงของทาน มีเงื่อนไขใดบางที่จะทําใหทานเห็นดวยกับการ
ดําเนินงานดังกลาว (โปรดเลือกคําตอบทั้งหมดที่ทานเห็นดวยจากหัวขอดานลางนี้)  

    
 01. ทานสามารถเขารวมในขั้นตอนการวางแผน 
 02. การคัดเลือกสถานที่กอสราง ตองคํานึงถึงสุขภาพอนามัยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 03. มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทุกดาน 
 04. สวนราชการตองเปดเผยขอมูลที่จําเปนทั้งหมดตอสาธารณชน 
 05. สวนราชการตองมีการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานอยางเหมาะสม และใหแนวทางปฏิบัติ  
                      ในกรณีที่จําเปน 
 06. ตองมีมาตรการในการปองกันการรั่วไหลและแพรกระจายของสารพิษ จากระบบบําบัด/กําจัด 
                      ของเสียดังกลาว 
 07. สวนราชการควรสงเสริมใหมีการนําขยะกลับมาใชซ้ํา/รีไซเคิล รวมถึงการสงเสริมเทคโนโลยี                   
                      การผลิตที่สะอาดเพื่อลดปริมาณขยะ 
 08. สวนราชการควรจัดใหมีโครงการพิเศษ เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจในทองถิ่น 
 09. ขาพเจาไมเห็นดวยใหมีการกอสรางระบบบําบัด/กําจัดของเสียในพื้นที่ ไมวากรณีใด ๆ  
 10. ไมทราบ 
 11. อื่นๆ โปรดระบุ: ____________________________________________________ 
 12. ไมแสดงความคิดเห็น 
 
 
2.         การจดัลําดับความสําคัญดานการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 
Q.16. ทานคิดวาในปจจุบันปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับที่สอง ในจังหวัดของทานคือปญหาใด 

1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรฯ และสิ่งแวดลอม  
2. เศรษฐกิจถดถอย ระบุ _____________________________________________ 
3. ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การดูแลระบบสาธารณูปโภค  

ระบุ __________________________________________________________ 
4. ความขัดแยงทางการเมือง ระบุ

_______________________________________________________________ 
5. การใหบริการสาธารณสุข    

ระบุ_______________________________________________________________   
6. อื่นๆ ระบุ                                                       
  
 
 

15        

16.1 

16.2 
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Q.17. เพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตน ขอใหทานเสนอแนะวิธีแกไขมา 2 วิธี 
 
17.1  มาตรการสําคัญที่สุดลําดับ 1  
17.2  มาตรการสําคัญเปนลําดับ 2  

 
Q.18. ความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอม 

18.1    ทานมีความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม 
1. ใช สนใจมาก    
2. ใช สนใจบาง   
3. ไมสนใจ  (ขามไป Q 19) 

 4. ไมแสดงความคิดเห็น (ขามไป Q 19)  

18.2  ทานไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงใด (โปรดเลือก 2 ลําดับที่สําคัญที่สุด) 

  1. โทรทัศน                    8. ครอบครัว/เพื่อน 
2. วิทยุ                                 9. สมาคม/ชมรมตางๆ                             

  3. หนังสือพิมพ                  10. การประกาศเสียงตามสาย     
4. นิตยสาร/วารสาร   11. อื่นๆ ＿＿＿＿＿＿ 
5. จดหมายขาวของราชการ  12. ไมทราบ          
6. จดหมายขององคกรเอกชน 13.ไมแสดงความคิดเห็น 
7. อินเทอรเน็ต 

 
Q.19. ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอย

เพียงใด  

ปญหา 1. ไม
รุนแรง 2. นอย 3. ปาน

กลาง 4. มาก 5. เลือก
ไมได 

6. ไมมี 
ความเห็น 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน     ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

2. ทรัพยากรปาชายเลน    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

3. ทรัพยากรประมง    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

4. ทรัพยากรน้ํา 
    (เชน น้ําทวม/น้ําแลง)     

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

5. ทะเลและพื้นที่ชายฝง 
 (เชน ดอนหอยหลอด)  

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

6. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 (เชน พันธุพืช/พันธุสัตว) 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

18.1 

18.2.1 

18.2.2 
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ปญหา 1. ไม
รุนแรง 2. นอย 3. ปาน

กลาง 4. มาก 5. เลือก
ไมได 

6. ไมมี 
ความเห็น 

7. คุณภาพน้ํา     ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

8. ขยะมูลฝอย     ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

9. คุณภาพอากาศ    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

10. เสียง    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

11. ขยะพิษและวัตถุอันตราย    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

12. สิ่งแวดลอมเมือง เชน   
สวนสาธารณะ, ภูมทิัศน, ฯลฯ 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

 13. แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

 14. ปญหาโลกรอน/การเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

 15.. อื่นๆ ไดแก 
    

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

 
Q.20. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

1. ไมมีผลกระทบใด ๆ     
2. มีผลกระทบในระดับหนึ่ง 
3. มีผลกระทบอยางรุนแรง 
4. ไมทราบ/ไมแนใจ 
5. อื่นๆ โปรดระบุ:                                      
6. ไมแสดงความคิดเห็น 

 
 
Q.21. ทานคิดวาระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งใดสําคัญมากกวากัน 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญมากกวา 
2. การอนุรักษสิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากกวา 
3. อื่นๆ โปรดระบุ:                                   

 
 
 
 
 
 

20 

21 
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Q.22. ทานคิดปญหามลพิษตอไปนี้ มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใด  
 แหลงกําเนิดมลพิษ 

1. มลพิษ
อากาศ 

1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2. รถยนต 

3. การเผาในที่
โลงจากภาค
เกษตร 

 5. อื่นๆ ระบุ 
6. ไมทราบ 7. ไม

มีปญหา 

2. มลพิษ
ทางน้ํา 

1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2. บานเรือน 3. การเพาะปลูก 4.เพาะเลีย้ง

สัตวน้ํา 
5. อื่นๆ ระบุ 6. ไมทราบ 7. ไม

มีปญหา 
3. ขยะ 
มูลฝอย 

1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2. บานเรือน 3. คนขายของ

ริมทาง 
4. นัก 
ทองเที่ยว 

5. อื่นๆ ระบุ 6. ไมทราบ 7. ไม
มีปญหา 

4. เสียง 1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2.การกอสราง 3.การจราจรทาง

บก 
4.การจราจร
ทางน้ํา  

5. อื่นๆ ระบุ 6. ไมทราบ 7. ไม
มีปญหา 

 
 

3.    ความเต็มใจใหความรวมมือเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

Q.23. ทานคิดวาจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม  
1. ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง     
2. มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร  
3. มีการบังคับใชคอนขางนอย   
4. ไมทราบ     

  5. ไมแสดงความคิดเห็น   
Q.24. ทานคิดวาในเขตพื้นที่ปกครองของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม  

1. ใช มีการบังคับใชอยางจริงจัง     
2. มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร  
3. มีการบังคับใชคอนขางนอย   
4. ไมทราบ     

 5. ไมแสดงความคิดเห็น   
Q.25. ทานคิดวาควรจะดําเนินอยางไรเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1. หนวยราชการสวนกลางควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ    
2. หนวยงานระดับจังหวัดควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 
3. อบจ./เทศบาล/อบต. ควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 
4. ภาคเอกชน (โรงงาน/ผูประกอบการ) ควรดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษใหจริงจังมากขึ้น 
5. ประชาชนทุกคนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
6. ไมทราบ 
7. อื่นๆ (โปรดระบุ:                                     ) 
8. ไมแสดงความคิดเห็น 
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Q.26. ทานคิดวาหนวยงานราชการควรทําสิ่งใดในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม โปรดเลือกคําตอบ 3 ขอ 
01.  ใชมาตรการทางกฎหมาย (เชน ออกกฎหมายใหม / คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ) 
02.  กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น  
03.  สงเสริมการลดปริมาณขยะ การนําขยะกลับมาใชซ้ํา/รีไซเคิล 
04.  ชวยเหลืออุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 
05.  สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอมกับประชาชน 
06.  เพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดในการจัดการสิ่งแวดลอม 
07.  เพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม 
08.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 
09.  เปดเผยขอมูลใหกับประชาชนมากขึ้น 
10.  ไมแสดงความคิดเห็น 

Q.27. ทานคิดวาคาบริการน้ําประปาในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม 
1. แพงเกินไป       
2. เหมาะสมดี      
3. ถูกเกินไป       
4. ยังไมมีน้ําประปาใช  (ขามไป Q.30) 
5. ไมแนใจ   (ขามไป Q.30) 

Q.28. ถามีการปรับปรุงการบริการดานน้ําประปาใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม  
1. ยินดีจะจายเพิ่ม 
2. ไมตองการจายเพิ่ม 
3. ไมแนใจ 

Q.29. ถามีการปรับปรุงการบริการดานการบําบัดน้ําเสียใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่มหรือไม 
1. ยินดีจะจายเพิ่ม 
2. ไมตองการจายเพิ่ม 
3. ไมแนใจ 

Q.30. ทานคิดวาคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม  
1. แพงเกินไป     
2. เหมาะสมดี      
3. ถูกเกินไป       
4. ไมเสียคาบริการ  (ขามไป Q.32) 
5. ไมแนใจ   (ขามไป Q.32) 
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Q.31. ถามีการปรับปรุงการบริการดานการเก็บขน/กําจัดขยะมูลฝอยใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน ทานยินดีจะจายเพิ่ม
หรือไม 

1. ยินดีจะจายเพิ่ม                                
2. ไมตองการจายเพิ่ม 
3. ไมแนใจ 

Q.32. ทานพยายามที่จะประหยัดน้ําและพลังงานในชีวิตประจําวันหรือไม 
    Q.32.1 

1. ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานตลอดเวลา           
2. ขาพเจาประหยัดการใชน้ําและพลังงานเปนบางครั้ง    
3. ขาพเจาไมสนใจที่จะประหยัดการใชน้ําและพลังงาน          (ขามไป Q.33) 
4. ไมทราบ                             (ขามไป Q.33) 
5. อื่นๆ (โปรดระบุ:                   )           (ขามไป Q.33) 
6. ไมแสดงความคิดเห็น             (ขามไป Q.33)    
 

 Q.32.2 โปรดระบุเหตุผลที่ทานประหยัดน้ําและพลังงาน 
1. เพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจ              
2. เพราะคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
3. เพราะเหตุผลดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
4. ไมทราบ 
5. อื่นๆ โปรดระบุ:                                 
6. ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.33. ทานรูจัก “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม / ผลิตภัณฑที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม” หรือไม  

1. ทราบ      
2. ไมทราบ                   (ขามไป Q.35) 
 

Q.34. ประโยคดานลางนี้ มีขอใดที่ทานเห็นดวยเกี่ยวกับ “สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” 
1. ขาพเจาจะซื้อแตสินคานี้ ถึงแมวาราคาจะแพงกวาสินคาอื่นบางก็ตาม     
2. ขาพเจาจะซื้อแตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ถาราคาเทากัน 
3. ขาพเจาไมคิดวาสินคานั้นจะเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม 
4. ขาพเจาไมสนใจที่จะใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
5. ไมทราบ  

Q.35. ทานเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการลดปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนของทานหรือไม 
1. เต็มใจ    
2. ไมเต็มใจ 
3. ไมแนใจ 
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Q.36. ถาทองถิ่นนําระบบเก็บขยะแบบใหมมาใช เชน การแยกขยะออกเปน “ขยะยอยสลายงาย” (อาหาร, เศษ
ใบไม) และ “ขยะรีไซเคิล” (โลหะ, ขวด) ทานเต็มใจที่จะรวมมือหรือไม 

1. เต็มใจ   (ขามไป Q.38)   
2. ไมเต็มใจ    
3. ไมแนใจ     

Q.37. เพราะเหตุใด ทานจึงไมเต็มใจ/ไมแนใจ ในระบบเก็บขยะดังกลาว  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
1. ตองใชถังและถุงหลายใบ    
2. งานมากขึ้นตองใชความพยายามมากขึ้น 
3. ไมมีเวลา 
4. ไมสะดวก 
5. จะทําใหเปลืองคาใชจายขึ้น 
6. กลัววาขยะที่แยกไวแลวจะไปรวมกับขยะอื่นๆ เวลาที่พนักงานเก็บ 
7. อื่นๆ (โปรดระบุ: ___________________________________________________ ) 
 

Q.38. เนื่องจากทางจังหวัดสมุทรสงครามกําลังดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดมีความสอดคลองกับสภาพปญหา 
และตรงตามความตองการ ของประชาชนในทองถิ่น จึงอยาก
ทราบวาทานสนใจที่จะเขารวมการประชุมเพื่อจัดทําแผนดังกลาว 
ซึ่งทางคณะทํางานอาจจัดขึ้นเปนครั้งคราวหรือไม 

    
1. ยินดีเขารวมโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 
2. ยินดีเขารวมโดยมีเงื่อนไขดังนี้ ____________________________________                            
3. ไมยินดี 
4. ไมแนใจ 
5. ไมแสดงความคิดเห็น 
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4.  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
จังหวัดสมุทรสงครามกําลังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด  เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไปอยางยั่งยืน เรายินดีที่
จะรับคําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว โปรดเขียนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคของทาน
ตอแผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้ 
 
 
ขอแนะนําของขาพเจาตอแผนปฏิบัติการฯ 
 

 
------- ขอบคณุอยางสงู ------ 
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การสํารวจความคิดเหน็องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ตัวอยางเลขที่:                  
ช่ือผูสัมภาษณ:          
 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น:      
ช่ือผูตอบ:        
ตําแหนงของผูตอบ:       
หมายเลขโทรศัพท:        
วันที่สัมภาษณ:        
เริ่มเวลา:   สิ้นสุดเวลา:      
ช่ือผูตรวจทาน:        
วันที่ตรวจทาน:        

 
 

 



แบบสํารวจความคิดเหน็องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดัสมุทรสงคราม                                                                                             ตัวอยางแบบฟอรม 2  
 
 

    ต2-2

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันของหนวยงาน 
 
Q.1. พื้นที่, ประชากร, บานเรือน และเจาพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของทาน 

1.1 พื้นที่การปกครอง:   (                 กม2) 
1.2 จํานวนประชากร:   (                 คน) 
1.3 จํานวนหลังคาเรือน:                 (                     หลัง) 
1.4 จํานวนพนักงานทั้งหมดของ อปท. (                 คน) 

       1.4.1 ขาราชการ:   (_______________________ _____________คน) 
    1.4.2 ลูกจางประจํา:                 (____________________________________คน) 
    1.4.3 ลูกจางชั่วคราว/รายวัน:                (____________________________________คน) 
 
Q.2. งบประมาณของหนวยงานในรอบสามปที่ผานมา 
 2548 2549 2550 
2.1  งบประมาณทั้งหมด 2.1.1      2.1.2 2.1.3 
2.2  งบประมาณดานการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ไม
รวมเงินเดือนและคาจาง) 

2.2.1 2.2.2 2.2.3 

 
Q.3. ในหนวยงานของทาน มีสวนงานที่รับผิดชอบดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือไม 
    1.  มี         

2.  ไมมี (ขามไป  Q.5) 
3.  ไมทราบ  (ขามไป  Q.5) 

 
Q.4. ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กอง พนักงานทั้งหมด ขาราชการ ลูกจางประจํา 
ลูกจางชั่วคราว/

รายวัน 
4.1 4.1.1      คน 4.1.2     คน 4.1.3     คน 4.1.4     คน 
4.2 4.2.1      คน 4.2.2     คน 4.2.3     คน 4.2.4     คน 
4.3 4.3.1      คน 4.3.2     คน 4.3.3     คน 4.3.4     คน 

 
Q.5. หนวยงานของทาน มีสวนงานที่รับผิดชอบดานการควบคุมการพัฒนาของเมือง (การขออนุญาตกอสราง

อาคาร การวางผังเมือง และการบังคับใชตามกฎหมายที่เกี่ยวของ) หรือไม 
    1.  มี         

2.  ไมมี (ขามไป  Q.7) 
3.  ไมทราบ  (ขามไป  Q.7) 
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Q.6. ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบดานการควบคุมการพัฒนาของเมือง  

กอง พนักงานทั้งหมด ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว/
รายวัน 

6.1 6.1.1      คน 6.1.2     คน 6.1.3     คน 6.1.4     คน 
 

Q.7. หนวยงานของทาน มีแผนที่แบงโซน (แผนพัฒนาพื้นที่, แผนการใชที่ดิน, ฯลฯ) เพื่อควบคุมการพัฒนา
ของเมืองหรือไม 

   1. มี  2. ไมมี  3. ไมทราบ   
 
Q.8. มีการใหบริการนํ้าประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานทานหรือไม 

8.1 1.  มี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด    
2.  มี แตเพียงบางพื้นที่  
3.  ไมมี (ขามไป Q.9) 
4.  ไมทราบ  (ขามไป Q.9) 

8.2 ช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ: (                         ) 
8.3 ขีดความสามารถในการผลิต: (                        ลบ.ม./วัน) 
8.4 ปริมาณที่ผลิตจริงโดยเฉลี่ย: (                        ลบ.ม./วัน) 
8.5 ครอบคลุมพื้นที่:  (                           % ของพื้นที)่ 
8.6 ครอบคลุมประชากร:  (_______________________________________%ของประชากร) 
8.7 อัตราคาน้ําประปาเริ่มตน: (ต้ังแต           ถึง     บาท/ม3) 
8.8 คาใชจายที่ใชในการผลิต: (                     บาท/ป) 
8.9 ช่ือและที่ต้ังของโรงกรองน้ํา: (                        ) 
8.10 แหลงน้ําดิบที่ใชเพื่อการผลิต: (                       ) 

 
Q.9. ในพื้นที่รับผิดชอบของทาน มีทอรวบรวมน้ําเสียเช่ือมตอกับระบบบําบัดน้ําเสียหรือไม 

9.1  1.   มี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  
2.  มี แตเพียงบางพื้นที่  
3.  ไมมี (ขามไป Q.10) 
4.  ไมทราบ  (ขามไป Q.10) 

 

9.2 ระบบทอรวบรวมน้ําเสียเปนแบบใด 
 1.  ทอรวบรวมนํ้าเสีย พรอมระบบบําบัด ครอบคลุม______% ของบานเรือนทั้งหมด  
 2.   ทอรวบรวมนํ้าเสีย แตไมมีระบบบําบัด  
 
9.3  ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบ: (                            ) 
9.4 ครอบคลุมพื้นที่:  (                         % ของพื้นที่ทั้งหมด) 
9.5 ครอบคลุมประชากร:  (______________________________________%ของประชากรทั้งหมด) 

7 

8 

9.2.1              % 

9.2 
 

9.1 



แบบสํารวจความคิดเหน็องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดัสมุทรสงคราม                                                                                             ตัวอยางแบบฟอรม 2  
 
 

    ต2-4

9.6 อัตราคาบําบัด:   (ต้ังแต         ถึง        บาท/ม3) 
9.7 คาใชจายที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย:      (                    บาท/ป) 
9.8 ที่ต้ังของโรงบําบัดน้ําเสีย:  (                             ) 
9.9 ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย:   (                           ) 
 

Q.10. มีบริการเก็บขนขยะในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานทานหรือไม 
10.1  1.  มี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด   

2.   มี ครอบคลุมเพียงบางสวนของพื้นที่  
3.    ไมมี (ขามไป Q.11)  
4.    ไมทราบ  (ขามไป Q.11)  

10.2 ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบ:  (                           ) 
10.3 ครอบคลุมพื้นที่หรือประชากร: (                 % ของประชากร  หรือพ้ืนที่) 
10.4 อัตราคาบริการ: (ต้ังแต           ถึง     บาท/เดือน) 
10.5 คาใชจายที่ใชในการเก็บขนขยะ: (                     บาท/ป) 
10.6 ปริมาณขยะที่เก็บขนได:       (                                       ตัน/วัน)    

 
Q.11. หนวยงานของทานมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยประเภทเตาเผาขยะ, โรงงานทําปุยหมัก, เครื่องหอขยะ, เครื่อง

บดอัดขยะ, สถานีขนถายขยะ,ฯลฯ หรือไม 
11.1  1. มี มากกวา 1 ระบบ                       

2. มี  เพียง 1 ระบบ   
3. ไมมี (ขามไป Q.12)  
4. ไมทราบ  (ขามไป Q.12)  

11.2  ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบ: (                    ) 
11.3  คาบริการกําจัด:  (ต้ังแต        ถึง     บาท/ตัน) 
11.4  ปริมาณที่กําจัดได:  (                     ตัน/วัน) 
11.5      โปรดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบดังกลาว 
 

11.5.1 ระบบที่ 1 
11.5.1.1 ประเภทของระบบ  
11.5.1.2 วิธีกําจัด  
11.5.1.3 หนวยงานที่ดําเนินการ  
11.5.2 ระบบที่ 2 
11.5.2.1 ประเภทของระบบ  
11.5.2.2 วิธีกําจัด  
11.5.2.3 หนวยงานที่ดําเนินการ  
 

10.1 

11.1 
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Q.12. หนวยงานของทาน มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยูในพื้นที่รับผิดชอบหรือไม 
12.1  1.  มี มากกวา 1 แหง        

2.  มี เพียง 1 แหง   
3.   ไมมี (ขามไป Q.14)  
4.   ไมทราบ  (ขามไป Q.14)  

12.2 ช่ือสวนงานที่รับผิดชอบ: (                        ) 
12.3 คาบริการกําจัดขยะ:  (                                                       ) 
12-4 ปริมาณขยะรวมทั้งหมดที่นํามาทิ้งยังสถานที่กําจัด:  (                   ตัน/วัน)    

 
Q.13. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่กลาวถึงในขอ 12  
 
13.1 สถานที่กําจัดขยะ แหงที่ 1 
13.1.1 สถานที่ต้ัง  
13.1.2 วิธีการกําจัด เทกอง  /   ฝงกลบ  /   ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 
13.2 สถานที่กําจัดขยะ แหงที่ 2 
13.2.1 สถานที่ต้ัง  
13.2.2 วิธีการกําจัด เทกอง  /   ฝงกลบ  /   ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 
 
Q.14. หนวยงานของทานจัดการขยะมูลฝอยอยางไร  
  14.1  1. ขนขยะไปยังสถานที่กําจัดดวยตนเอง  

2. จางบริษัทเอกชนขนขยะไปยังสถานที่กําจัด  
3. ประชาชนกําจัดขยะมูลฝอยดวยตนเอง   

  14.2  สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของหนวยงานทานอยูที่ใด ______________________________________  
14.3 ช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบสถานที่  (                            ) 
14.4 คาใชจายในการกําจัดขยะ:     (                      )    
14.5 ปริมาณขยะที่กําจัดได:      (                                    ตัน/วัน)    
14.6 วิธีกําจัดขยะ:   1.  ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล      2.  ฝงกลบธรรมดา    

                                                3. เทกอง (มีการควบคุมการเขา-ออกสถานที่)   4. เทกอง (ไมมีการควบคุม) 
 
Q.15. ในพื้นที่รับผิดชอบของทาน มีแหลงที่มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยบางหรือไม 

15-1  1. มี  
    2. ไมมี (ขามไป Q.16)  
    3. ไมทราบ (ขามไป Q.16)  
15-2 โปรดระบุตําแหนงที่ต้ัง 
สถานที่ลักลอบทิ้งขยะ: ________________________________________________________________ 

สถานที่ลักลอบทิ้งขยะ: _______________________________________________________________  

14.1 

12.1 

15.1 
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Q.16. ทานตองการใหมีสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของทานหรือไม 
1.  ตองการ  
2.  ตองการ แตเปนไปไดยาก  
3.  ไมตองการ    

 
Q.17. ในพื้นที่ของทาน มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ํา/ปาไม/ดิน/แรธาตุ ที่เปนจุดเดนหรือไม 
   17.1  1. มี               

2. ไมมี (ขามไป Q.18)     
3. ไมทราบ  (ขามไป Q.18) 

17.2 โปรดระบุรายละเอียด:  
ประเภทของทรัพยากรฯ:        สถานที่:                      

ประเภทของทรัพยากรฯ:             สถานที่:                     

ประเภทของทรัพยากรฯ:             สถานที่:                     

 
Q.18. ในพื้นที่ของทาน มีแหลงศิลปกรรมหรือโบราณสถานที่ควรคาแกการอนุรักษบางหรือไม 
  18.1  1. มี      

2. ไมมี (ขามไป Q.19) 
3. ไมทราบ  (ขามไป Q.19) 

18.2 โปรดระบุรายละเอียด:  
ประเภทของแหลงศิลปกรรม:       สถานที่:                

ประเภทของแหลงศิลปกรรม:       สถานที่:                

ประเภทของแหลงศิลปกรรม:       สถานที่:                

 
2.         การจดัลําดับความสําคัญดานการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 
Q.19. ทานคิดวาปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับที่สอง ในพื้นที่รับผิดชอบของทานในปจจุบันคือ

ปญหาใด 
1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรฯ และสิ่งแวดลอม  
2. เศรษฐกิจถดถอย ระบุ _____________________________________________ 
3. การขาดศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ระบุ __________________________________________________________ 
4. ความขัดแยงทางการเมือง ระบุ___________________________________________________ 
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5. การใหบริการสาธารณสุข ระบุ__________________________________________________ 
6. อื่นๆ ระบุ                                             
 

Q.20. ทานคิดวาควรใชมาตรการใดในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน  
20.1  มาตรการสําคัญที่สุดลําดับ 1  
20.2  มาตรการสําคัญเปนลําดับ 2  

 
Q.21. หนวยงานของทานเคยไดรับการเรียกรองจากประชาชนในดานการพัฒนาพื้นที่บางหรือไม 

21.1  1. ไดรับ            
2. ไมไดรับ (ขามไป Q.22) 
3. ไมทราบ  (ขามไป Q.22) 

21-2 โปรดระบุ:  
ขอเรียกรองที่มีมากที่สุดเปนลําดับ 1:                                       

ขอเรียกรองที่มีมากที่สุดเปนลําดับ 2:                                

ขอเรียกรองที่มีมากที่สุดเปนลําดับ 3:                               

Q.22. หนวยงานของทานเคยไดรับขอรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่บางหรือไม 
22.1  1. ไดรับ            

2. ไมไดรับ (ขามไป Q.23) 
3. ไมทราบ  (ขามไป Q.23) 

 
22.2  ในรอบปที่ผานมาหนวยงานของทานไดรับขอรองเรียนจากประชาชนในเรื่องใดมากที่สุด 

 
เรื่องที่รองเรียนมากที่สุดเปนลําดับ 1  

ปที่ไดรับการรองเรียน  
เรื่องที่รองเรียนมากที่สุดเปนลําดับ 2  

ปที่ไดรับการรองเรียน  
เรื่องที่รองเรียนมากที่สุดเปนลําดับ 3  

ปที่ไดรับการรองเรียน  

21.1 

22.1 
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3. ลําดับความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

Q.23. ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอย
เพียงใด  

 1. ไม
รุนแรง 2. นอย 3. ปาน

กลาง 4. มาก 5. เลือก
ไมได 

6. ไมมี 
ความเห็น 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

2. ทรัพยากรปาชายเลน      ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

3. ทรัพยากรประมง            ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

4. ทรัพยากรน้ํา 
 (น้ําทวม/น้ําแลง)      

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

5. ทะเลและพื้นที่ชายฝง  
 (ดอนหอยหลอด) 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

6. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   (พันธุพืช/สัตว)                 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

7. คุณภาพน้ํา     ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

8. ขยะมูลฝอย     ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

9. คุณภาพอากาศ    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

10. เสียง    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

11. ขยะพิษและวัตถุอันตราย    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

12. สิ่งแวดลอมเมือง เชน 
สวนสาธารณะ, ภูมทิัศน, ฯลฯ 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

  13. แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

 14.. ปญหาโลกรอน/ 
     การเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

 15. อื่น ๆ ไดแก    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 
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Q.24. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 
1. ไมมีผลกระทบใด ๆ              
2. มีผลกระทบในระดับหนึ่ง 
3. มีผลกระทบอยางรุนแรง 
4. ไมทราบ/ไมแนใจ 
5. อื่นๆ โปรดระบุ:                                      
6. ไมแสดงความคิดเห็น 
 

Q.25. หนวยงานของทานใหความสําคัญในเรื่องใดมากกวากัน ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญมากกวา 
2.  การอนุรักษสิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากกวา 
3.  อื่นๆ โปรดระบุ:                                    

 

Q.26. ในการจัดทําแผนงบประมาณประจําปของหนวยงานทาน ไดมีการจัดทําแผนดานการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือไม 

26.1  1. มี                
2. ไมมี (ขามไป Q.27)  
3. ไมทราบ  (ขามไป Q.27)  

26.2 โปรดระบุรายละเอียด 

ป 2549 
ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย  

   

   

   

ป 2550 
ช่ือโครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย  
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Q.27. หนวยงานของทานมีความตื่นตัวกับปญหาสภาวะโลกรอนหรือไม 
    1.  ใช     

2.  ไมใช      3. ไมทราบ      (ขามไป Q.29) 
Q.28. หนวยงานของทานดําเนินกิจกรรมใดบาง เพื่อรณรงคในเรื่องปญหาสภาวะโลกรอน  

(โปรดเลือกกิจกรรมทั้งหมดที่ทานดําเนินการ) 
1. ลดปริมาณการใชน้ํา 
2. ลดการใชพลังงาน เชน เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 
3. สงเสริม 3Rs (ลด, ใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม) 
4. แยกการเก็บขนขยะมูลฝอยตามประเภทในแตละวัน 
5. การปลูกปา 

 6. ใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม, การลดการใชน้ําและพลังงาน, 3Rs,ฯลฯ 
7. อื่นๆ (โปรดระบุ:                                     ). 
8. ไมทราบ 

 
Q.29. ทานคิดวาประชาชนในพื้นที่ใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือไม  
      1. ใหความรวมมือมาก      2. ใหความรวมมือปานกลาง  

  3. ไมใหความรวมมือ       4. ไมทราบ     (ขามไป Q.31) 
 
Q.30. ประชาชนในพื้นที่ของทานดําเนินกิจกรรมใดบางเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. แยกทิ้งขยะมูลฝอย 
2. ทําความสะอาดโดยรอบบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง 
3. ทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เชน ถนน, สวนสาธารณะ, ทอระบายน้ํา, ฯลฯ 
4. ปลูกปา 
5. อื่นๆ (โปรดระบุ:                                     ). 
6. ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.31. ทานคิดปญหามลพิษตอไปนี้ มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใด  

 แหลงกําเนิดมลพิษ 

1. มลพิษ
อากาศ 

1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2. รถยนต 

3. การเผาในที่
โลงจากภาค
เกษตร 

 5. อื่นๆ ระบุ 
6. ไมทราบ 7. ไมมี 

ปญหา 

2. มลพิษ
ทางน้ํา 

1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. บานเรือน 3. การเพาะปลูก 4.เพาะเลีย้งสัตวน้ํา 5. อื่นๆ ระบุ 6. ไมทราบ 7. ไมมี 
ปญหา 

3. ขยะมูล
ฝอย 

1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2. บานเรือน 3. คนขายของ

ริมทาง 4. นัก ทองเที่ยว 5. อื่นๆ ระบุ 6. ไมทราบ 7. ไมมี 
ปญหา 

4. เสียง 1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2.การกอสราง 3.การจราจรทาง

บก 4.การจราจรทางน้ํา  5. อื่นๆ ระบุ 6. ไมทราบ 7. ไมมี 
ปญหา 

27 
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Q.32. ทานคิดวาในจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 

1. มีการบังคับใชอยางจริงจัง  (ขามไป Q 34)   
2. มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร (ขามไป Q 34) 
3. มีการบังคับใชคอนขางนอย   
4. ไมทราบ    (ขามไป Q 34) 

  5. ไมแสดงความคิดเห็น       (ขามไป Q 34) 
 
Q.33. ทานคิดวาควรจะดําเนินมาตรการใดเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. รัฐบาลควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 
2. สวนราชการระดับจังหวัดควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 
4. ภาคเอกชนควรดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษใหจริงจังมากขึ้น 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
6. อื่นๆ (โปรดระบุ:                                     ) 
7. ไมทราบ 
8. ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.34. ทานคิดวาหนวยราชการสวนกลาง ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม  

โปรดเลือก 3 คําตอบ  
01.   ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 
02.   คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 
03.   กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
04.  สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 
05.  ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 
06.  เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 
07.   สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 
08.  เพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการระดับจังหวัด 
09.  เพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
10.  เรงการกระจายอํานาจ 
11.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 
12.  เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 
13.  ไมทราบ 
14.  ไมแสดงความคิดเห็น 
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Q.35. ทานคิดวาหนวยราชการระดับจังหวัด ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม  
โปรดเลือก 3 คําตอบ 

      01.  ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 
02.  คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 
03.   กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
04.   สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 
05.   ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 
06.   เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 
07.  สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 
08.   เพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
09.   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 
10.   เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 
11.  ไมทราบ 
12.  ไมแสดงความคิดเห็น 

 
4.        ขอแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
 
จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระหวางดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไปอยาง
ยั่งยืน ทางคณะผูศึกษายินดีที่จะรับคําแนะนําที่มีคุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว โปรดเขียนความ
คิดเห็นในเชิงสรางสรรคของทานตอแผนฯ ดังกลาวในตารางขางลางนี้ 
 
ขอแนะนําของขาพเจาตอแผนปฏิบัติการฯ 
 
 
 

ขอบคุณอยางสูง

35 
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การสํารวจความคิดเหน็องคกรเอกชน 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ตัวอยางเลขที่:                  
ช่ือผูสัมภาษณ:         
 
ช่ือองคกรเอกชน:             
ช่ือผูตอบ:        
ตําแหนงของผูตอบ:       
หมายเลขโทรศัพท:       
วันที่สัมภาษณ:       
เริ่มเวลา:    สิ้นสุดเวลา:    
ช่ือผูตรวจทาน:       
วันที่ตรวจทาน:       
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1.  กิจกรรมขององคกรเอกชน 
 

Q.1. องคกรของทานมีสมาชิกจํานวนกี่คน    
 

Q.2. องคกรของทานมีจํานวนพนักงานกี่คน 
 

Q.3. องคกรของทานกอต้ังขึ้นต้ังแตเมื่อใด   
 

Q.4. กิจกรรมหลักขององคกรทาน ไดแก 
4.1  
4.2  
4.3  
4.4  
4.5  

 
Q.5. กิจกรรมหลักขององคกรทานที่ดําเนินการในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก 

5.1  
5.2  
5.3  
5.4  
5.5  

 
Q.6. งบประมาณหรือรายจายสําหรับกิจกรรมตางๆ ขององคกร ที่ดําเนินการในจังหวัดสมุทรสงคราม 

1. 2548:   (                 บาท) 
2. 2549:   (                 บาท) 
3. 2550:   (                 บาท) 
 

Q.7. อะไรคือปญหาในการดําเนินกิจกรรมของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      1. งบประมาณไมเพียงพอ 

2. บุคลากรไมเพียงพอ 
3. ไมไดรับความรวมมือจากภาครัฐเทาที่ควร 
4. ไมไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่ควร 
5. ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนเทาที่ควร 
6. ขาดการประสานงานกับองคกรเอกชนอื่น 
7. อื่นๆ ไดแก        
8. ไมมีปญหา 

 1          คน 

 2           คน 

 3          ป ี       เดือน  

 7           
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2.         การจดัลําดับความสําคัญดานการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

Q.8. ทานคิดวาในปจจุบันปญหาที่รุนแรงที่สุดอันดับแรก และอันดับที่สอง ในจังหวัดของทานคือปญหาใด 
1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรฯ และสิ่งแวดลอม  
2. เศรษฐกิจถดถอย ระบุ _____________________________________________ 
3. ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การดูแลระบบสาธารณูปโภค  

ระบุ __________________________________________________________ 
4. ความขัดแยงทางการเมือง ระบุ_______________________________________________________________ 
5. การใหบริการสาธารณสุข ระบุ_______________________________________________________________   
6. อื่นๆ ระบุ                                                       
  

Q.9. ทานคิดวาควรใชมาตรการใดในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน 
 
9.1  มาตรการสําคัญที่สุดลําดับ 1  
9.2  มาตรการสําคัญเปนลําดับ 2  

 
Q.10. ความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอม 

10.1    ทานมีความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมหรือไม 
1. ใช สนใจมาก    
2. ใช สนใจบาง   
3. ไมสนใจ  (ขามไป Q 11) 

    4. ไมแสดงความคิดเห็น (ขามไป Q 11)  

10.2  ทานไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมจากแหลงใด (โปรดเลือก 2 ลําดับที่สําคัญที่สุด) 

  1. โทรทัศน                        8. ครอบครัว/เพื่อน 
2. วิทยุ                                  9. สมาคม/ชมรมตางๆ                              3.      
3. หนังสือพิมพ                  10. การประกาศเสียงตามสาย     
4. นิตยสาร/วารสาร   11. อื่นๆ ＿＿＿＿＿＿ 
5. จดหมายขาวของราชการ  12. ไมทราบ          
6. จดหมายขององคกรเอกชน 13.ไมแสดงความคิดเห็น 
7. อินเทอรเน็ต 

 
 
 
 
 

8.1 

8.2 

10.1 

10.2.1 

10.2.2 



แบบสํารวจความคิดเหน็องคกรเอกชนในจงัหวัดสมุทรสงคราม                                                                                                                         ตัวอยางแบบฟอรม 3  
 
 

 ต3-4

Q.11. ทานคิดวาปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดของทานมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด  

 1. ไม
รุนแรง 

2. นอย 3. ปาน
กลาง 

4. มาก 5. เลือก
ไมได 

6. ไมมี 
ความเห็น 

1. ทรัพยากรดินและที่ดิน    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

2. ทรัพยากรปาชายเลน      ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

3. ทรัพยากรประมง            ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

4. ทรัพยากรน้ํา 
 (น้ําทวม/น้ําแลง)      

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

5. ทะเลและพื้นที่ชายฝง  
 (ดอนหอยหลอด) 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

6. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   (พันธุพืช/สัตว)                 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

7. คุณภาพน้ํา     ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

8. ขยะมูลฝอย     ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

9. คุณภาพอากาศ    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

10. เสียง    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

11. ขยะพิษและวัตถุอันตราย    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

12. สิ่งแวดลอมเมือง เชน 
สวนสาธารณะ, ภูมทิัศน, ฯลฯ 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

  13. แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

 14.. ปญหาโลกรอน/ 
     การเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

 15. อื่น ๆ ไดแก    ลักษณะของปญหา: 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น: 

  

 
Q.12. ทานคิดวาความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอมมีผลกระทบตอทานเพียงใด 

1. ไมมีผลกระทบใด ๆ              
2. มีผลกระทบในระดับหนึ่ง 
3. มีผลกระทบอยางรุนแรง 
4. ไมทราบ/ไมแนใจ 

12 
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5. อื่นๆ โปรดระบุ:                                      
6. ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.13. ทานคิดวาระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งใดสําคัญมากกวากัน 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญมากกวา 
2. การอนุรักษสิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากกวา 
3. อื่นๆ โปรดระบุ:                                   

 
Q.14. ทานคิดปญหามลพิษตอไปนี้ มีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใดมากที่สุด  

 แหลงกําเนิดมลพิษ 

1. มลพิษ
อากาศ 

1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2. รถยนต 

3. การเผาในที่
โลงจากภาค
เกษตร 

 
5. อื่นๆ ระบุ 

6. ไมทราบ 7. ไมมีปญหา 

2. มลพิษ
ทางน้ํา 

1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2. บานเรือน 3. การเพาะปลูก 4.เพาะเลีย้ง

สัตวน้ํา 
5. อื่นๆ ระบุ 6. ไมทราบ 7. ไมมีปญหา 

3. ขยะ 
มูลฝอย 

1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 2. บานเรือน 3. คนขายของ

ริมทาง 
4. นัก 
ทองเที่ยว 

5. อื่นๆ ระบุ 6. ไมทราบ 7. ไมมีปญหา 

4. เสียง 1. โรงงาน
อุตสาหกรรม 

2.การกอสราง 3.การจราจรทาง
บก 

4.การจราจร
ทางน้ํา  

5. อื่นๆ ระบุ 6. ไมทราบ 7. ไมมีปญหา 

 
3.     ความเตม็ใจใหความรวมมือเพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Q.15. ทานคิดวาในจังหวัดของทานไดมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังหรือไม 
1. มีการบังคับใชอยางจริงจัง  (ขามไป Q 17)   
2. มีการบังคับใชอยางจริงจังพอสมควร (ขามไป Q 17) 
3. มีการบังคับใชคอนขางนอย   
4. ไมทราบ    (ขามไป Q 17) 

  5. ไมแสดงความคิดเห็น        (ขามไป Q 17) 
Q.16. ทานคิดวาควรจะดําเนินมาตรการใดเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1. รัฐบาลควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 
2. สวนราชการระดับจังหวัดควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะคุมเขมและเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงขึ้น 
4. ภาคเอกชนควรดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษใหจริงจังมากขึ้น 
5. ประชาชนควรใหความสนใจดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
6. อื่นๆ (โปรดระบุ:                                     ) 
7. ไมทราบ 
8. ไมแสดงความคิดเห็น 

13 
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Q.17. ทานคิดวาหนวยราชการสวนกลาง ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม  
โปรดเลือก 3 คําตอบ  

01.   ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 
02.   คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 
03.   กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
04.  สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 
05.  ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 
06.  เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 
07.   สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 
08.  เพิ่มขีดความสามารถของสวนราชการระดับจังหวัด 
09.  เพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
10.  เรงการกระจายอํานาจ 
11.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 
12.  เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 
13.  ไมทราบ 
14.  ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.18. ทานคิดวาหนวยราชการระดับจังหวัด ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม  

โปรดเลือก 3 คําตอบ 
      01.  ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 

02.  คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 
03.   กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
04.   สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 
05.   ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 
06.   เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 
07.  สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 
08.   เพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
09.   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 
10.   เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 
11.  ไมทราบ 
12.  ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.19. ทานคิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ควรดําเนินการอยางไรบางเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

สิ่งแวดลอม โปรดเลือก 3 คําตอบ  
01.   ออกกฎหมายและกฎระเบียบใหม 
02.   คุมเขมและเพิ่มบทลงโทษ 

17 
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03.   กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
04.  สรางศูนยการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม 
05.  ชวยเหลืออุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ 
06.  เพิ่มโครงการในดานการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 
07.   สงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม 
08.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 
09.  เปดเผยขอมูลใหมากขึ้น 
10.  ไมทราบ 
11.  ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.20. การจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น เชน การสรางระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับน้ําเสียชุมชน 

การฝงกลบขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล การบํารุงรักษาปาสงวนแหงชาติ ฯลฯ ทานเห็นดวยหรือไมที่จะตองจายภาษี
เพิ่มขึ้น และ/หรือ ตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.  เห็นดวยอยางยิ่ง 
2.   เห็นดวยพอสมควร 
3.   ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย 
4.  ไมคอยเห็นดวย 
5.  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
6.  อื่นๆ (โปรดระบุ:                                     ) 
7.  ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.21. องคกรของทานมีความตื่นตัวกับปญหาสภาวะโลกรอนหรือไม 

      1.  ใช     
  2.  ไมใช        (ขามไป Q.23) 
  3.  ไมทราบ       (ขามไป Q.23) 

 
Q.22. องคกกรของทานดําเนินกิจกรรมใดบาง เพื่อรณรงคในเรื่องปญหาสภาวะโลกรอน  

(โปรดเลือกกิจกรรมทั้งหมดที่ทานดําเนินการ) 
1. ลดปริมาณการใชน้ํา 
2. ลดการใชพลังงาน เชน เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 
3. สงเสริม 3Rs (ลด, ใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม) 
4. แยกการเก็บขนขยะมูลฝอยตามประเภทในแตละวัน 
5. การปลูกปา 
6. ใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม, การลดการใชน้ําและพลังงาน, 3Rs, ฯลฯ 
7. อื่นๆ (โปรดระบุ:                                     ). 
8. ไมทราบ 
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Q.23. ทานคิดวาประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือไม?  
     1. ใหความรวมมือมาก   

 2. ใหความรวมมือปานกลาง  
 3. ไมใหความรวมมือ  (ขามไป Q.25)  
 4. ไมทราบ  (ขามไป Q.25) 

 
Q.24. กิจกรรมใดที่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามทําเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

1. คัดแยกขยะมูลฝอย     
2. ทําความสะอาดโดยรอบบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง 
3. ทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เชน ถนน, สวนสาธารณะ, ทอระบายน้ํา, ฯลฯ 
4. ปลูกปา 
5. อื่นๆ (โปรดระบุ:                                     ) 
6. ไมแสดงความคิดเห็น 

 
Q.25. จังหวัดสมุทรสงครามกําลังดําเนินการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด เพื่อที่จะใหมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไปอยางยั่งยืน เมื่อแผนฯ ดังกลาวเสร็จสิ้น จังหวัดจะแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนการดังกลาว โดยสมาชิกคณะกรรมการนี้จะทําการคัดเลือกมาจากผูมี
สวนไดสวนเสียตางๆ ในการนี้ทางองคกรของทานสามารถเขารวมเปนหนึ่งในคณะกรรมการไดหรือไม  

 
1. ยินดีรวมโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 
2. ยินดีเขารวมโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
3. ไมยินดีเขารวม 
4. ไมทราบ 
5. ไมแสดงความคิดเห็น 
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4.   ขอแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด 

 
จังหวัดสมุทรสงครามกําลังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด เพื่อที่จะใหมีการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเปนไปอยางยั่งยืน เรายินดีที่จะรับคําแนะนําที่มี
คุณคาของทานในการจัดทําแผนฯ ดังกลาว โปรดเขียนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคของทานตอแผนฯ ดังกลาวในตาราง
ขางลางนี้ 
 
ขอแนะนําของขาพเจาตอแผนปฏิบัติการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- ขอบคณุอยางสงู ------ 
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 ต4-1

คูมือ 
การเขยีนคาํถาม และการเขยีนขอคดิเห็นหรือขอเสนอแนะ 

 

ผูเขารวมสัมมนาจะไดรับ 1.กระดาษสําหรับเขียนคําถาม 2.กระดาษสําหรับเขียนขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ                  
กรุณาปฏิบตัิตามคูมือดังตอไปนี:้ 

1                                2 

    กระดาษเขยีนคาํถาม         กระดาษเขียนขอคิดเหน็/ขอเสนอแนะ 

 
 
*หมายเหต:ุ  1. ผูเขารวมสัมมนา สามารถยกมือถามคําถามในหองประชุม ในชวงตอบคําถามได 
2. เนื่องจากเวลามีจํากดั ทางคณะศึกษาจาก JICA จะพยายามตอบคําถามทั้งหมดในภายหลัง โดยจะสงคาํตอบผานทาง
ชองทางติดตอทีผู่เขารวมสัมมนาไดใหไว  
3. หากมีขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถสงมาไดที่ คุณ______________________ นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

จนถึงวันที ่31 มนีาคม 2551:          

 ที่อยู: สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารศูนยราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 7 

ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยุธยา                                                                                     
โทรศัพท: xxxxxxxxxx       แฟกซ: xxxxxxxxxx     Email: xxxxxxxxxx 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                         ตัวอยางแบบฟอรม 4  
 

 ต4-2

การสัมมนาครั้งท่ี 2 
หัวขอเร่ือง การวางแผนการจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดย  : การศกึษา เร่ือง ระบบสนับสนุนการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2551 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

คําถาม 
 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..................................................................... 

ตําแหนง ………………………................................. หนวยงาน ………......................................................................... 

ชองทางที่สามารถตดิตอไดสะดวก (เชน ที่อยู, หมายเลขโทรศัพท,  หมายเลขแฟกซ หรือ email) 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

คําถาม เกีย่วกบั สถานการณและปญหา ดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

คําถาม เกี่ยวกับ แผนปฏบิัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจงัหวดั 
(ฉบบัราง 1) 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ต4-3

การสัมมนาครั้งท่ี 2 
หัวขอเร่ือง การวางแผนการจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดย  : การศกึษา เร่ือง ระบบสนับสนุนการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2551 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ขอเสนอแนะ 
 
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………….................................................................... 

ตําแหนง ………………………................................. หนวยงาน ………......................................................................... 

ชองทางที่สามารถตดิตอไดสะดวก (เชน ที่อยู, หมายเลขโทรศัพท,  หมายเลขแฟกซ หรือ email) 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

ความคิดเหน็ หรือ ขอเสนอแนะ เกี่ยวกบัแผนปฏบิัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวดั 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 
*หมายเหต ุ สําหรับขอคิดเหน็เพิ่มเตมิ กรุณาตดิตอ: คุณ______________________ นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
จนถึงวันที ่31 มนีาคม 2551:         

ที่อยู: สนง.ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารศนูยราชการจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ชั้น 7 ต.
คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา                                                                                      
โทรศัพท: xxxxxxxxxx           แฟกซ: xxxxxxxxxx           Email: xxxxxxx 
 
 


	คู่มือเล่มที่ 3ข้อเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1. บทนำ
	1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผน
	1.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามแผน
	1.3 ปัจจัยสำคัญที่พึงมีในการมีส่วนร่วมของประชาชน

	2. วิธีการมีส่วนร่วม
	2.1 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
	2.2 วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน
	2.2.1 การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
	2.2.2 การมีส่วนร่วมผ่านการสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	2.2.3 การมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
	2.2.4 การมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
	2.2.5 การมีส่วนร่วมในการสัมมนา
	2.2.6 การมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลการดำเนินงานตามแผน

	2.3 การสะท้อนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลงในแผนปฏิบัติการเพื่อการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด: ตัวอย่างการคัดเลือกโครงการตามลำดับความสำคัญเพื่อการปรับปรุงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้อ้างอิงมีดังต่อไปนี้
	ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสมุทรสงคราม
	ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 การสำรวจความคิดเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสมุทรสงคราม
	ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3 การสำรวจความคิดเห็นองค์กรเอกชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสมุทรสงคราม
	ตัวอย่างแบบฟอร์ม 4คู่มือการเขียนคำถาม และการเขียนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ





