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ประเด็นการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนได้ถูกก าหนดไว้ในแผนงานการ

จัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio–Cultural Community Blueprint–
ASCC) ให้ประชาคมอาเซียนร่วมมือกันในการรักษาคุ้มครอง พัฒนา และส่งเสริมความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นสีเขียว โดยก าหนดยุทธศาสตร์ย่อยจ านวน 
11 ข้อ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกของอาเซียน ได้ก าหนดนโยบายให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในทุกมิติภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักดูแลรับผิดชอบในระดับประเทศ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ของจังหวัดพิจิตรในการจัดท าแผน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด การก ากับดูแล ตรวจสอบ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ และ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดพิจิตร มีปัญหาสิ่งแวดล้อมส าคัญ ได้แก่ ปัญหาขยะ น้ าท่วม น้ าแล้ง มลพิษทางน้ า
และอากาศ ซึ่งได้มีการก าหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ. 2558–2561) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมขึ้นและน าประเด็นยุทธศาสตร์ของ ASCC มาใช้ประโยชน์ จึงได้มี
การศึกษาตามเอกสารส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ ภาวะแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิจิตรและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร โดยใช้ 
SWOT เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่
ต้องการในอนาคต มีความสอดคล้องกับแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของ  ASCC อย่างไรบ้าง เพ่ือน าผล
การศึกษามาผลักดันหรือเป็นเงื่อนไขในการปรับยุทธศาสตร์ ทิศทางการวางแผน วางแผนงานและ
จัดท ากิจกรรมและโครงการ เพ่ือให้มีช่องทางในการสนับสนุนด้านวิชาการ การบริหารจัดการ 
งบประมาณ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อมที่จะด าเนินงานตาม
แนวทางของ ASCC ในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  

ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า จังหวัดพิจิตรมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ASCC ใน
ด้านการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนและมีความพร้อมที่จะรองรับแนวทางของ 
ASCC เนื่ องจากได้มี การปฏิบั ติ ง านและด า เนินโครงการด้ านสิ่ งแวดล้อมโดยส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนแล้ว ยังคงต้องมีการปรับในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ. 2558–
2561) โดยเพิ่มเติมกลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอาเซียน โดยใช้โอกาสที่นโยบายของรัฐบาล
ได้สนับสนุนและเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหา การจัดการขยะ มลพิษทางน้ าและอากาศ 



จ 

สิ่งแวดล้อมชุมชน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจุดแข็งของจังหวัดพิจิตร
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดพิจิตรและแผนพัฒนา
ระดับท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ ในจังหวัดพิจิตร เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนงานและกิจกรรม ต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือให้กระบวนการจัดการของจังหวัดพิจิตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับ ASCC นั้น ควรมีการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของจังหวัดในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดพิจิตรและแผนพัฒนาระดับท้องถิ่นเพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณให้เพียงพอและต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องเพ่ิมพูนศักยภาพด้านภาษา วัฒนธรรมอาเซียนและองค์
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน ให้กับบุคลากรของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย ทสม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมขึ้น และ
เพ่ือสร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จึงควร
ประสานงานให้มีจัดตั้งเมืองแห่งความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Sister City) ระหว่างจังหวัดพิจิตรกับ
เมืองของสาธารณรัฐเวียดนามเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของสองประเทศ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แสดงความรับรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate 
Social Responsibility :CSR) ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานและโครงการต่างๆ จะต้องมี
การควบคุมให้มีความโปร่งใสและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับการก าหนดนโยบายของประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัด มุ่งสู่ความเป็นเมืองยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ควรน าแนวคิดหลั ก 3 
ประการ ได้แก่ แนวคิดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความส าคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
แนวคิดการพัฒนาสีเขียวที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงด้านต่างๆ มาพิจารณาก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

1)  นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
2)  นโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ า 
3)  นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณายิ่งของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยเฉพาะ ดร. ธีวินท์  สุพุทธิกุล ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และขอขอบคุณกรรมการอีก 2 
ท่าน คือ ศาสตรจารย์ ดร. นิตยา  วงศ์ธาดาและเอกอัครราชทูต อุ้ม  เมาลานนท์ ที่ได้ให้ค าแนะน า
ทางวิชาการอันมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในการจัดท ารายงาน 

ผู้ศึกษาขอขอบคุณปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ส่งเสริมให้ผู้ศึกษา
เข้ารับการฝึกอบรม สถาบันเทววงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้รับผู้ศึกษาเข้ามาอบรม
หลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายสุรชัย ขันอาสา) ที่ได้อนุญาตให้ใช้
เวลาอย่างเต็มที่ในการเข้ารับการอบรม เอกอัครราชทูต ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร คุณชไมพร ตันติเวสส 
คุณชรินทร์ สายพชร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทววงศ์วโรปการ ทุกท่านที่อ านวยความสะดวกใน
ระหว่างการอบรมและดูงาน เป็นอย่างดียิ่ง 

ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นางอ าไพภัทรา  ศิริลักษณ์) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผลักดันและ
สนับสนุนงบประมาณให้ผู้ศึกษาตัดสินใจเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้ งนี้  เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ประชุมและสนับสนุนข้อมูลเพ่ือน ามาศึกษา
และจัดท ารายงานส่วนบุคคลนี้รวมทั้งวิทยากรที่ให้ความรู้และเพ่ือนๆ นบท.7 ทุกท่านที่ให้ค าปรึกษา
และเป็นก าลังใจให้กัน ซึ่งปรากฏว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวผู้ศึกษา และจะน าความรู้ที่ได้จากการ
เข้ารับการอบรมครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกันจากระดับท้องถิ่นสู่ภูมิภาค เนื่องจากระบบนิเวศของโลกมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันไม่สามารถจัดการได้ตามล าพังประเทศเดียว ดังนั้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ซึ่งก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จึงได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2520 และประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกก าหนดไว้ในแผนงานการจัดตั้ง
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio–Cultural Community Blueprint–ASCC) 
ครอบคลุมคุณลักษณะ 6 ประการ ดังนี้ 1) การพัฒนามนุษย์ 2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 3) 
ความยุติธรรมและสิทธิ 4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5) การสร้างอัตตลักษณ์อาเซียน และ 6) การ
ลดช่องว่างการพัฒนา ซึ่งคุณลักษณะด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม นั้น อาเซียนจะมุ่งสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เขียวและสะอาดโดยการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ดิน น้ า แร่ธาตุ พลังงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งและทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ า
และอากาศส าหรับภูมิภาคอาเซียน อาเซียนจะมีส่วนร่วมในความพยายามของโลก ในการจัดการ
แก้ปัญหาสิ่งท้าทายสิ่งแวดล้อมโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุ้มครองชั้นโอโซน 
เช่นเดียวกับการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน (ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 2558)  

ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของอาเซียน ได้ก าหนดนโยบายให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในทุกมิติภายในปี  พ.ศ. 2558 รวมทั้งมิติด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานหลักดูแลรับผิดชอบในระดับประเทศ และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
และแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ และการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่
ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 2,831,883 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง 12 
อ าเภอ ประชากร 547,543 คน รายละเอียดตามภาคผนวก ก (กลุ่มการปกครอง จังหวัดพิจิตร, 
2557)  
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ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร (2554) ได้จัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาโดยสอบถามความคิดเห็นสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร จ านวน 102 แห่ง (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 24 แห่งและองค์การบริการส่วนต าบล 
74 แห่ง) ซึ่งจากการส ารวจ มี อปท. ที่ให้ความเห็นตามแบบสอบถามกลับมาจ านวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 37.25 ของ อปท. ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยใช้เกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญ 4 เกณฑ์ 
ได้แก่ ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา ความสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์และความร่วมมือของประชาชน และแบ่งเกณฑ์ค่าถ่วงน้ าหนัก เป็นระดับ มาก ปานกลาง 
และ น้อย ผลการส ารวจสรุปได้ตาม ภาคผนวก ข ซึ่งพบว่ามีปัญหาส าคัญ ดังนี้ 

1)  ปัญหาทรัพยากรน้ า (น้ าท่วม) ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายมและ
ลุ่มน้ าน่าน มีปริมาณมาก ล าน้ าตื้นเขิน มีตะกอนมากท าให้ประสิทธิภาพการรองรับน้ าลดลง แม่น้ ายม
ยังไม่มีโครงการบริหารจัดการน้ าขนาดใหญ่ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ า ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

2)  ปัญหาขยะมูลฝอยจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร มี  อปท.ที่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 17 แห่ง มีการก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ (บ่อฝังกลบ) จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง
พิจิตร ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539–2552 รวมวงเงินทั้งสิ้น 274.70 ล้านบาท มี
ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 21 ตัน/วัน และการประเมินสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเทศบาลเมืองพิจิตรผ่านเกณฑ์ประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี และเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541–2552 รวมวงเงินทั้งสิ้น 38.91 ล้านบาท มีเนื้อที่
ประมาณ 141 ไร่ มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 23 ตัน/วัน และการประเมินสมรรถนะในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าเทศบาลเมืองบางมูลนาก ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกด้าน  
ซึ่งการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนากอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ส่วน 
อปท. อีก 15 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการคัดแยกขยะและน าไปใช้ประโยชน์ก่อนฝังกลบ 
ด าเนินการก าจัดยังไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเทกองและเผาหรือขุดหลุมและไถกลบเป็นครั้งคราว 
โดยขาดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าให้มีโอกาส ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง เช่น การ
ปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้ าใต้ดิน และน้ าผิวดิน การแพร่กระจายของพาหะน าโรคต่างๆ 
เป็นต้น (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร, 2556)  

3)  ปัญหาน้ าแล้ง ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากระบบชลประทานไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ การท า
การเกษตรที่ต้องการน้ ามากในฤดูแล้ง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง แม่น้ ายมไม่มีระบบบริหาร
จัดการน้ าขนาดใหญ่  

4)  ทรัพยากรน้ า (มลพิษทางน้ า) ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร ประชาชน
ขาดจิตส านึกและขาดความเข้าใจในการเกิดมลพิษทางน้ า โรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ าไม่มีระบบบ าบัด
น้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ า ชุมชนขนาดใหญ่ริมแม่น้ าไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จึงทิ้งลงสู่แหล่งน้ า
โดยตรง การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรลงสู่แหล่งน้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ก าหนด
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ข้อบังคับของท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถบังคับและก ากับดูแลได้ ท้องถิ่นและภาครัฐขาดการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องและขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ผลการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพแม่น้ าน่าน 
ณ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จากจุดตรวจวัด คุณภาพน้ า ดังกล่าวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2556 (ครั้งที่ 2/56) พบว่าแหล่งน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เทียบกับแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 
สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ แต่ต้องท าการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
พารามิเตอร์ส าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ า คือ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) การ
ปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) เนื่องจากมีชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ าหลายชุมชน 
ท าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้ า และแสดงถึงมีการปนเปื้อน
จากอุจจาระของมนุษย์หรือสัตว์เลือดอุ่น เช่น สุกร ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ ายม ในพ้ืนที่ 
จังหวัดพิจิตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2/56) พบว่าแหล่งน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมาก เทียบได้กับแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 5 สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพ่ือการ
คมนาคม พารามิเตอร์ส าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ า คือ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 
เนื่องจากมีชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ าหลายชุมชน แสดงถึงแหล่งน้ ามีน้ าเสียจากกิจกรรมของมนุษย์สูง 
และแม่น้ าพิจิตร มีจุดตรวจสอบทั้งหมด 5 สถานีในพ้ืนที่จังหวัด คุณภาพน้ าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
เทียบได้ตามแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม การ
อุปโภคและบริโภค โดยต้องท าการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน ค่าการตรวจวัด
คุณภาพน้ าที่เป็นปัญหา คือ ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) แสดงถึงความเน่าเสียของแหล่งน้ าและไม่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าทั่วไป ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แสดงถึงแหล่งน้ ามี
น้ าเสียจากกิจกรรมของมนุษย์ (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก, 2557)  

5)  มลพิษทางอากาศการด าเนินกิจการของสถานประกอบการ (โรงงานอุตสาหกรรม , 
เหมืองแร่) ปล่อยควันอากาศ ฝุ่นละอองออกสู่ชุมชน การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและที่อยู่อาศัยการ
ปล่อยอากาศเสียจากยานพาหนะประเภทต่างๆ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร การเผาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่โล่ง และการเผาซากวัชพืชในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
จังหวัดพิจิตร ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560 มี
วิสัยทัศน์ว่า “แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1 บริหารจัดการน้ าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ และด้าน
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความ
พร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยประสานงานกลางอาเซียน (ASEAN 
Unit และแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยประสานงานกลางอาเซียน) ของจังหวัดพิจิตรซึ่งมีผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร เป็นคณะกรรมการร่วมอยู่ด้วย โดยมีอ านาจ
หน้าที่เพ่ือวางแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรของจังหวัดพิจิตร 
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
จังหวัดพิจิตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้
แผนงานการจัดตั้งประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียนของจังหวัดพิจิตร เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
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ศักยภาพบุคลากร การรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึก ความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกภาคส่วน การเพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคีด้าน
สิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน ผู้ศึกษาจึงได้
ก าหนดให้มีการศึกษาสถานการณ์ และผลการปฏิบัติ งานด้านสิ่ งแวดล้อมของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร เพ่ือน าผลการศึกษามาผลักดันหรือเป็นเงื่อนไขใน
การวางแผนงานและจัดท าโครงการในระดับท้องถิ่นที่เชื่อมโยงสู่อาเซียนตามมิติการจัดตั้งประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ต่อไป  
 
1.2 ค าถามในการศึกษา  

1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดพิจิตรและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิจิตร มีอยู่แล้วสอดคล้องกับแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของ ASCC อย่างไรบ้าง 

1.2.2 จังหวัดพิจิตรมีความพร้อมที่จะด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ ASCC หรือไม่
อย่างไร 

1.2.3 ควรจะมีการปรับยุทธศาสตร์ ทิศทางการวางแผน เรื่องอะไรบ้าง 
1.2.4 ควรจัดท ากิจกรรมและโครงการพัฒนาเสริมความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ อย่างไรบ้าง 
สมมติฐาน ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่จังหวัดพิจิตรมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ 

ASCC ในด้านการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนและมีความพร้อมที่จะรองรับ
แนวทางของ ASCC เนื่องจากได้มีการปฏิบัติงานและด าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโดยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนแล้ว ยังคงต้องมีการปรับกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ. 
2558–2561) และทิศทางการวางแผนในเรื่องแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัดพิจิตรและแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในจังหวัดพิจิตร เพ่ือเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดพิจิตร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
1.3  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.3.1 เพ่ือวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิจิตร และหน่วยงานของจังหวัดพิจิตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ของการ
ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  

1.3.2 เพ่ือหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนใน
พ้ืนที่จังหวัดพิจิตรและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียนของประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการเปิดประตูสู่อาเซียน หลั งปี พ.ศ. 
2558  
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1.4  ขอบเขตการศึกษา  
1.4.1 ศึกษาแผนงานและผลการปฏิ บั ติ ง านด้ านสิ่ ง แวดล้ อมข องส านั ก ง าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ระหว่าง พ.ศ. 2554–2558  
1.4.2 ศึกษายุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ. 2558–2561) และยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ของอาเซียน ภายใต้ ASCC Blueprint ในส่วนที่ที่สอดคล้องกับพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร  

 
1.5  ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.5.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่นทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร 
(Administration and Method) และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) โดยใช้ SWOT 
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบ ประเมิน และตัดสินใจในการ
ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานภายใต้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พิจิตรและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนรวมทั้ง แนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของ ASCC โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรซึ่งมีหน้าที่จัดแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดพิจิตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

1.5.2 ประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร 
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านใน 12 อ าเภอของจังหวัดพิจิตร ผู้แทนประชาชนที่ได้ร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
พิจิตร เพ่ือรับทราบสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ความต้องการของชุมชน ความพร้อมและความ
เป็นไปได้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตรอย่างยั่งยืน 

 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1.6.1 ได้รับทราบความต้องการและความพร้อมของประชาชนที่จะน ามาวางแผนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับส่งเสริมความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  

1.6.2 ได้ข้อเสนอแนะ กลยุทธ์ และ แนวทางส่งเสริมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเปิดประตูสู่อาเซียนของประเทศไทย หลังปี 
พ.ศ. 2558  

 
 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีทฤษฎีการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic analysis) โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT ตลอดจนข้อมูล เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และสนับสนุนผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดแนวทาง ดังนี้  

2.1.1  ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
สร้อยตระกูล  อรรถมานะ (2541) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการ หมายถึง 

กระบวนการด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร 
ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความ
มั่นใจในการท างานท าให้การท างานมีประสิทธิผล การจัดล าดับการท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัว
ต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล าดับการท างานได้เสมอ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย 

Gulick และ Urwick (1936) ได้ก าหนดหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดการ (The 
Function of Management) หรือ POSDCoRB ไว้ 7 ประการ ได้แก่ 

1) การวางแผน ( Planning) เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการ
ก่อนลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  .การจัดองค์การ ( Organizing) เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การโดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดย
อาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization)  

3) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร-
มนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ
จัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

4) การอ านวยการ (Directing) เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น 
ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการ
ตัดสินใจ (Decision Making) เป็นต้น  

5) การประสานงาน (Coordinating) เป็นการประสานให้ส่วนต่างๆ ของ
กระบวนการท างานมีความต่อเนื่องกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 

6)  การรายงาน (Reporting) เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารใน
องค์การอยู่ด้วย 
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7) การงบประมาณ (Budgeting) เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท าบัญชี
การควบคุมเก่ียวกับการเงินและการคลัง  

สาระส าคัญของแนวคิดของ Gulick & Urwick เกี่ยวกับ POSDCoRB ดังกล่าว ก็
คือ ประสิทธิภาพ อันเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดของการบริหาร และเพ่ือให้การบริหารงานในทุกหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ วัตถุประสงค์ ผู้รับบริการ และพ้ืนที่ ดังนั้น จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการและมีการจัดรูปแบบองค์กรเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด มีสายการบังคั บบัญชา
ลดหลั่นกันมา ผู้ศึกษาจึงได้น าแนวคิดนี้มาประกอบการศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือให้มีการแบ่งงานกัน
ท าตามความเหมาะสมและความจ าเป็นหรือความถนัดของเจ้าหน้าที่ ต่อไป  

2.1.2  การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
ปิยะวัติ  บุญหลง (2556 ) ได้สรุปกระบวนการในการจัดท าแผนออกเป็น 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมาย คุณค่า ภารกิจ วิสัยทัศน์ (Goals and 

values, mission, vision)  
ขั้นตอนเริ่มแรกนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะการวิเคราะห์และการจัดท าแผนนั้นมี

ทางเลือกหลายทางว่าจะท าไปในทิศทางใด การจะตัดสินใจว่าจะเลือกทางใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณค่าและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร องค์กรจึงต้องมีเป้าหมายในระดับบนไว้ มิฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติไปคนละทาง 
ทั้งนี้ก็เพ่ือให้องค์กรมีจุดหมายและทิศทางที่ชัดเจน โดยเครื่องมือที่จะถอดเป้าหมายและคุณค่าซึ่งเป็น
นามธรรมได้คือ การประกาศพันธะกิจขององค์กร  

ส าหรับในภาครัฐ องค์กรที่มีแผนกลยุทธ์อยู่แล้ว สามารถใช้วิสัยทัศน์และพันธะกิจ
ที่อยู่ในแผนกลยุทธ์เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนได้ แต่หากองค์กรที่ยังไม่มีแผนกลยุทธ์ องค์กรควร
พิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจก่อน เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางขององค์กรในอนาคตและภารกิจที่
ส าคัญที่องค์กรจะตอ้งปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis)  
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการท า Situation Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ

องค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบันเพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญใน
การด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) วิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนเพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจนและวิเคราะห์โอกาสอุปสรรค
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับการท า Strategic Decision กล่าวคือ เป็นการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือวิธีด าเนินงานที่ส าคัญที่
เป็นหลักในการปฏิบัติไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคตขององค์กร ค านึงถึงจุดที่ต้องการ รู้สถานการณ์ 
เห็นโอกาสและรู้จุดดีจุดเด่น ตลอดจนจุดอ่อนในการด าเนินงานไปสู่จุดหมายที่ต้องการขององค์กรใน
อนาคต  

ปกรณ์  ปรียากร (2551) ได้สรุปว่าการประมวลจาก SWOT Matrix จะสามารถ
น าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ใน 4 แนวทาง คือ  

1) SO Strategies เป็นการใช้ strength ที่มีไปจัดการ opportunity ที่มีอยู่ ซึ่ง
เป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการน าจุดแข็งขององค์กรไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรยิ่งขึ้นไป 



8 

2) WT Strategies เป็นความเสียเปรียบที่ส าคัญที่ถือเป็น The worst case 
scenario  

3) ST Strategies เป็นการใช้ strength จัดการกับภาวะคุกคามที่มี อาจจัดการได้
ในลักษณะของการร่วมมือ หรือการส่งเสริมกิจกรรม  

4) WO Strategies เป็นการใช้ Weakness จัดการกับโอกาส โดยการน าจุดอ่อน
เป็น Opportunity 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ (Development of Strategic plan)  
หลังจากที่ได้ทบทวนเป้าหมาย คุณค่า ภารกิจ วิสัยทัศน์คืออะไร และได้ท าการ

วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ กล่าวคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ที่อาจมีผลกับ
สิ่งที่ต้องการท าทั้งในเชิงบวกและเชิงลบแล้ว ก็จะน ามาสู่เครื่องมือที่จะถอดเป้าหมายและคุณค่า
วิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรมได้นั้น คือ ขั้นตอนการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) การ
ก าหนดเป้าหมายเป้าประสงค์ (Goal) การสร้างตัวชี้วัด (Key Performance Indication) การ
ก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) และการก าหนดกลยุทธ์ (strategy)  

ดังนั้น ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจึงเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัย
หลักแห่งความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยการวัดผลการปฏิบัติงานที่เ กิดขึ้นจริงเทียบกับ
มาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ส าหรับประเภทของตัวชี้วัด โดยทั่วไปตัวชี้วัดของการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่จะวัดปัจจัยความส าเร็จมาตรฐานเหล่านี้ ได้แก่ 

1) ประสิทธิผล (Effectiveness) ระหว่างผลลัพธ์ของการท างานกับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด แบ่งเป็น ประสิทธิผลต้นทุน ซึ่งวัดได้จากผลลัพธ์ของการท างานหารด้วย
จ านวนต้นทุน และประสิทธิผล ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการท างานกับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยไม่ค านึงถึงทรัพยากรหรือต้นทุนที่ใช้ เช่น การส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ เป็นต้น  

2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิต
ของงานหรือโครงการ ประสิทธิภาพแสดงถึงความสามารถในการผลิตและความคุ้มค่าของการลงทุน  

3) ความประหยัด (Economy) เช่น ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง ร้อยละ
ของการใช้สินทรัพย์ได้ตามาตรฐานการใช้แรงงาน 

4) คุณภาพ (Quality) วัดความถูกต้อง ความเรียบร้อย ประโยชน์ ประสิทธิผล 
ความไม่ผิดพลาด ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่นมูลค่าของสินค้าที่ส่งคืนเนื่องจากปัญหาด้าน
คุณภาพ เป็นต้น 

5) ความสามารถในการบริการได้ตามเวลาที่ก าหนด (Timeliness) เช่นร้อยละ
ของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับเอกสารการจดทะเบียนภายในเวลามาตรฐาน เป็นต้น 

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors–CSFs) คือ ปัจจัยที่
ส าคัญยิ่งต่อการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ เป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการยึดโยงการ
ปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องสิ่งใดบ้าง 
เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จไม่จ าเป็นต้องวัดผลได้ แต่



9 

จะท าหน้าที่ชี้น าหรือเป็นหลักหมายส าคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จสามารถ
ก าหนดจากวิสัยทัศน์หรือพันธะกิจขององค์กร (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคณะ, 2546)  

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเครื่องมือการควบคุมจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 
(Operative Instrument)  

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สร้างเงื่อนไขให้แผนสร้างปฏิบัติได้โดยอาศัยเครื่องต่างๆ 
กล่าวคือ เป็นขั้นตอนที่ก าหนดทรัพยากรทั้งบุคลากร งบประมาณ วิทยาการและเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์มาใช้ในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องก าหนดไว้ให้ชัดเจน เงื่อนไขที่ว่านี้มี 2 ส่วน คือ 

1)  กฎ ระเบียบ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ก็ต้องน ามาปรับให้
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การให้
ทันสมัย รวดเร็วและถูกต้องที่สุด เป็นต้น รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร และรางวัลส าหรับบุคลที่ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย 

2) การตั้งงบประมาณ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  
(1)  งบประมาณที่ท าให้องค์กรด าเนินงานปกติ ใช้ในงานประจ าที่ต้องปฏิบัติ

เพ่ือเติมเต็มภารกิจขององค์กร  
(2)  งบประมาณท่ีขึ้นกับประสิทธิภาพกล่าวคือ หากท าให้ดีก็จะมีงบประมาณ

เพ่ิมแม้งบประมาณปกติมีอยู่แล้วแต่ควรเพ่ิมงบประมาณส าหรับส่วนนี้ด้วย ก็จะเป็นรางวัลให้ผู้ ที่
ปฏิบัติงานได้ดีจะได้งบประมาณเพ่ิมเพ่ือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  

(3)  งบประมาณส าหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ส าหรับการวางแผนระยะยาว 
ซึ่งมีสิ่งคาดเดาไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการและคากว่ากลุ่มหนึ่งจะสามารถท าได้ ซึ่งเป็นเป็น
งบประมาณที่มองตัวชี้วัดไม่ได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่เป็นการลงทุนกับ
คนกลุ่มนึ่ง ที่จะท าให้มีความก้าวหน้าใหม่ๆ มาสู่องค์กร 

ขั้นตอนที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการและการควบคุม (Strategy Management 
and Control)  

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าและน าไปปฏิบัติได้ผลดี จะต้องมีการก ากั บการ
ด าเนินงานตามแผนขั้นตอนนี้จึงเป็นกลไกการติดตามและควบคุมเพ่ือให้สิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้เครื่อง เช่น Balanced Scorecard หรือการจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management)  

เมื่อพิจารณาแนวคิด และทฤษฎีข้างต้นแล้วจะเห็นว่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับ
การศึกษานี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2544 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ว่าด้วยการบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และทุกส่วนราชการสามารถ
ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ ฉะนั้นการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบันเพ่ือค้นหาจุดแข็ง 
จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต เพ่ือการ
วางแผนซึ่งเป็นงานที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหาร น ามาเป็นทิศทางการบริหารองค์กรให้สอดรับกับสภาพ
ความเป็นจริงและมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ และเป็นแนวทางการใช้ความสามารถขององค์กรกับ
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โอกาสและภัยอุปสรรคที่อาจเกิดจากข้อจ ากัดและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้นกระบวนการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพย่อมจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ต่อไป (เอกชัย  บุญยาทิษฐาน, 2553)  
 
2.2  ASCC Blueprint และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ของจังหวัดพิจิตร 

2.2.1  ASCC Blueprint ประเด็นการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน 
อาเซียนได้ก าหนดพันธกรณีไว้อย่างชัดเจนให้ประชาคมอาเซียนร่วมมือกันในการ

รักษาคุ้มครอง พัฒนา และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
และเป็นสีเขียว โดยก าหนดรายละเอียดที่ประเทศสมาชิกต้องร่วมกันด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ D ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ย่อยจ านวน 11 ข้อ รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ค 
และสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

D1. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก (Global Environmental Issues)  
D2 การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่ งแวดล้อมข้ ามแดน 

(Transboundary Environment Pollution)  
D3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (Environmental Education)  
D4. ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sound Technology–EST)  
D5. ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตในเขตเมือง และชุมชนของประชาคมอาเซียน 

(Environmentally Sustainable Cities)  
D6. การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน (Harmonization 

of Environmental Policies and Database)  
D7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Coastal 

& Marine Environment)  
D8. ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (Natural Resources & Biodiversity)  
D9. ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ าจืด (Fresh Water Resources )  
D10  การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อ

ผลกระทบ (Climate change)  
D11 ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forestry)  
ประเด็นและขอบเขตการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

อาเซียน Blueprint for the ASEAN Socio–Cultural Community (ASCC) 2009–2015 ได้ก าหนด
ประเด็นและขอบเขตการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมของ ASEAN ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับ 11 ประเด็นหลัก และมีการมอบหมายให้แต่ละประเทศเป็นผู้น าหรือประธานซึ่งใน
ระยะแรกตั้งแต่ปี 2553–2556ได้แก่ สิ่งแวดล้อมระดับโลก สิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดน 
การศึกษาและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและธรรมมาภิบาล การปรับประสานนโยบายและฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
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สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ดี ในการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ASCC Blueprint 
ก าหนดแผนงานไว้นั้น มีนโยบายที่จะด าเนินการให้มีการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ป่าไม้ในประชาคมอาเซียนไว้ในระหว่างปี ค.ศ. 2008–2015 ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2553)  

2.2.2  ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 
2555–2559)  

2.2.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ลด 

ข้อขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างโอกาสให้แก่คนยากจนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเยียวยาปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วม การกระจายอ านาจหน้าที่ กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและ การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ได้มาตรฐาน ชัดเจน โปร่งใส และสาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

1)  การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นธรรม  

2)  การเยียวยาและการจัดการปัญหาในพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม  
2.2.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน

ในทุกระดับ ซึ่งจะมุ่งเน้นการป้องกันและลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด และการกระจายอ านาจในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิผล การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและชุมชนแออัด การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

1)  การป้องกันและลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด  
2)  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนแออัด  
3)  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แหล่ง

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  
2.2.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายที่
ส าคัญ คือ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติพ้ืนที่ต้นน้ า (ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าที่ 1 และ 2) พ้ืนที่
ชายฝั่ง และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

การเพ่ิมประสิทธิผลและสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  
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2.2.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

มุ่งเน้นการก าหนดและส่งเสริมนโยบายที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน รวมถึง การเตรียมพร้อมต่อมาตรการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการค้าและ การลงทุน โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

1)  การก าหนดและส่งเสริมนโยบายที่เอ้ือต่อการปรับฐานเศรษฐกิจให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

2)  การสนับสนุนการผลิตภาคเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3)  การสนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
4)  การสนับสนุนการท่องเทีย่วและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5)  การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและ

สร้างสรรค ์
2.2.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีส านึกรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม  
มุ่งเน้นการสร้างรากฐานให้ประชาชนในสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของความรู้ที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างความตระหนักใน บทบาทตามภารกิจหน้าที่ และเสริมสร้าง
ศักยภาพของทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

1)  การจัดการองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

2)  การสร้างศักยภาพของหน่วยงานส่วนกลางในพ้ืนที่ รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามภารกิจหน้าที่  

3)  การกระตุ้นบทบาทภาคเอกชนให้ด าเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  

4)  การกระตุ้นบทบาทชุมชนและภาคประชาสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  

2.2.2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  

มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับ
และปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาความมั่นคงใน
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้  
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1)  การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ  

2)  การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ า 
2.2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตรประจ าปี พ.ศ. 2557–2560 

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักภายใต้กลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น

กลยุทธ์ด้านบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ และด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและ

สินค้าข้าว โดยมุ่งเน้น กลยุทธ์การเพ่ิมศักยภาพปัจจัยการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร การขยายตลาดสินค้าเกษตร และการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งเน้น กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการการบ้านเมืองที่ดี โดย
มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร 

5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของจังหวัด เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน การส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใน
จังหวัดเพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ของจังหวัด 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2557–2560 แสดงไว้
ตามภาคผนวก ง 

2.2.4  แผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
พิจิตร 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 เป็น
แผนพัฒนาของประเทศที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

2) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555–2559 เป็นแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

3) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555–2558) มีแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ แนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ  
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4) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค เป็นแผนระยะกลาง 5 ปี เพ่ือเป็น
กลไกการถ่ายทอดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540–
2559 และ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับชาติไปสู่มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานใน
ระดับภาคในลักษณะ ของพ้ืนที่–ภารกิจ–การมีส่วนร่วม (Area–Function–Participation: AFP) ที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มในอนาคต เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่นต่อไป 

5) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นแผนของจังหวัดที่มีการจัดท าให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นใน
จังหวัด ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551  

6) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 5 ปี 
เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ที่ใช้เป็นแนวทางการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดย ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง (Key 
Performance Indicator: KPI) ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายปีของจังหวัด 

7) แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่างๆ และที่ส าคัญองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปแบบของแผนแม่บทชุมชน 

2.2.5  โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2557) ได้รวบรวมผลการด าเนิน

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบรายงานการตรวจวัดมลพิษทางอากาศหมอกควันข้าม
พรมแดนอาเซียนซึ่งได้มีการจัดท าเป็น Application ส าหรับ Smart Phone และใช้งานแล้วเมื่อ 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

2) สนับสนุนการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากหมอกควันข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ าโขง 

3) การปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการลักลอบค้าสัตว์และพืชป่าที่ผิดกฎหมายภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือของอาเซียน 

4) การประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

5) การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 



15 

6) ร่วมกิจกรรมสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคท่ียั่งยืน 

7) ร่วมด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยร่วมเสนอชื่อเมืองเข้ารับ
รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืน ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครนครสวรรค์ และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

8) ร่วมกิจกรรมอุทยานมรดกอาเซียนเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยมีอุทยานมรดกแห่งอาเซียน 4 แห่ง ได้แก่ (1) 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2) อุทยานแห่งชาติตารุเตา (3) กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์–หมู่
เกาะสิมิลันและอ่าวพังงา (4) กลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน–กุยบุรีและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
แม่น้ าภาชี  

9) ร่วมกิจกรรมในการประยุกต์ใช้ Singapore Index on Cities Biodiversity ซ่ึง
เป็นตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมในเรื่องพ้ืนที่สีเขียว 

การรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ ASCC Blueprint และแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ของจังหวัดพิจิตรASCC Blueprint ได้แก่ประเด็นการส่งเสริมความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 
2555–2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตรประจ าปี พ.ศ. 2557–2560 โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตร จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่ด าเนินงานด้าน
จัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงาน กิจกรรมและโครงการให้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงและโอกาสที่มีได้ 

 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผลการศึกษาตามประเด็นค าถามในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานการ
จัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของจังหวัดพิจิตร หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

 
3.1  ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องรองรับ ASCC ในจังหวัดพิจิตร 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร มีบทบาทในการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ตามหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นโดยได้มีการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ทั้ง 12 อ าเภอของจังหวัดพิจิตรมากกว่า 3,000 คน และประสานงาน
กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553–2558 (ภาคผนวก จ) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นและขอบเขตการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของอาเซียน Blueprint for the ASEAN Socio–Cultural Community (ASCC) 
2009–2015 ซึ่งได้ก าหนดไว้ 11 ประเด็นหลัก แล้วพบว่า สอดคล้องและสนับสนุนการเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ดังนี้ 

D1  การจัดการปัญหาสิ่ งแวดล้อมของโลก (Global Environmental Issues) ได้มี
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553–2557 รวมทั้งโครงการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหามลพิษในพ้ืนที่สัมปทาน เหมือง
ทองค า ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการป้องกัน ดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับ
พ้ืนที่และเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ต่อไป 

D3  ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2555การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมสร้างประชาคมที่สะอาดและเป็นสีเขียว มีความเต็มใจที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการฝึกอบรมเนื้อหาดังกล่าวแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้อง  

D5  ส่ ง เสริ มมาตรฐานคุณภาพชี วิ ต ใน เขตเมื อ งและชุมชน ( Environmentally 
Sustainable Cities) มีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการ อี เอ็ม เพ่ือประชาชน“84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร พิชิตน้ าเสีย”รวมทั้งการก าจัดขยะและของเสีย 
การควบคุมมลพิษด้านต่างๆ โดยน าหลัก 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) มาใช้ เพ่ือให้เป็น
ชุมชนค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  
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D6  การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน (Harmonization of 
Environmental Policies and Database) ได้มีการน าตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม ที่มี มาตรฐานของ
อาเซียนมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ Key Indicator for Clean air, Clean land, Clean water โดยจัดท า
โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA 21) ของจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554–2558 

D8  ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง 
ชีวภาพอย่างยั่งยืน (Natural Resources & Biodiversity) โดยได้ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และผักพ้ืนบ้าน ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดพิจิตร โครงการประสานความร่วมมือในการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชน ในหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวปีงบประมาณ 2553–2557 รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พ้ืนที่บึงสีไฟซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติที่มีความส าคัญของจังหวัด
พิจิตร ให้คงความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพไว้  

D9  ส่ ง เสริมความยั่ งยืนของทรัพยากรน้ าจืด  ( Fresh Water Resource) ได้มีการ
ด าเนินการ โครงการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน แม่น้ าพิจิตรปีงบประมาณ 2555 
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ประจ าปี พ.ศ. 2556–2557 จ านวน 62 โครงการ และส่งเสริมการใช้
น้ าบาดาลและอนุรักษ์และปรับปรุงคุณภาพน้ าแม่น้ า ล าคลอง ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการ
ร่วมกันบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการ มาอย่าง
ต่อเนื่อง 

D10  การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ 
(Climate change) โดยได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ จังหวัดพิจิตรส่งเสริมความร่วมมือในระดับชุมชนให้มีการปลูกต้นไม้มากขึ้นและลด
ประมาณการตัดไม้ท าลายป่าและส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

D11 ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forestry) โดยส่งเสริมการวางแผนและ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ของรัฐและเอกชนอย่างยั่งยืน มีการด าเนินงานปรามปรามการ
ลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับประเด็นตามแผนงานสิ่งแวดล้อมของอาเซียนASCC ที่จังหวัดพิจิตรไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 

D2  การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน (Transboundary 
Environment Pollution) ปัญหามลพิษจากหมอกควันและการเคลื่อนย้ายของเสีย อันตรายข้ามแดน 
เนื่องจากยังไม่มีการวางแผนงาน กิจกรรมและโครงการเพ่ือรองรับ 

D4  ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sound Technology–EST) 
การใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และร่วมมือกันในการท าวิจัยร่วม การพัฒนา เคลื่อนย้ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังขาดแคลนข้อมูลและบุคลากรที่จะด าเนินการ  
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D7  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Coastal & 
Marine Environment) ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดพิจิตรไม่มีพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งทะเลจึงไม่มีทรัพยากร 
ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
จังหวัดพิจิตรด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553–2558 ที่สอดคล้องรองรับ ASCC ในจังหวัดพิจิตร จ านวน 8 ประเด็น ได้แก่ D1 D3 D5 D6 D8 
D9 D10และ D11 ประเด็นที่ยังไม่มีได้ด าเนินการและมีความพร้อม ได้แก่ D2 D4 และ D7 ซึ่งประเด็น 
D7 นั้นไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเนื่องจากจังหวัดพิจิตร ไม่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล 

 
3.2  ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองแนว

ทางการด าเนินงานรองรับ ASCC 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร (ทสจ.) ในฐานะหน่วยงาน

ภูมิภาค มีหน้าที่ในการจัดการ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดพิจิตร ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอ าเภอ 12 อ าเภอ และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในจังหวัดพิจิตรที่เกี่ยวข้อง และจากการศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ื อ
ศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
เตรียมความพร้อมของจังหวัดพิจิตรและรองรับ ASCC ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ผลการศึกษา ดังนี้  

 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ระดับจังหวัด 

ด้านกายภาพ 
– เป็นเมืองขนาดเล็ก สามารถดูแลด้านความ

มั่นคงได้อย่างทั่วถึง 
– มีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่านพ้ืนที่ได้แก่ แม่น้ าน่าน 

แม่น้ ายม และแม่น้ าพิจิตร 
– มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ บึงสีไฟ เป็น

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ 

– มีเหมืองแร่ทองค าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 
  
 

ระดับจังหวัด 
ด้านกายภาพ 
– เป็นเมืองค่อนข้างปิด ไม่มีเส้นทางคมนาคม

หลักผ่านท าให้ผู้คนไม่นิยมมาท่องเที่ยวและ
การจัดสรรงบประมาณลงสู่พ้ืนที่น้อย 

– เป็นพื้นที่ราบ ระบบชลประทานยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่และแหล่งกักเก็บน้ าเพียงพอ 
ท าให้มีปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง เป็นประจ าทุกปี 

– ยังไม่มีแผนที่เป็นตัวก าหนดทิศทางการพัฒนา
ให้หน่วยงานในจังหวัด/ ให้ความส าคัญ กับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ระยะยาวที่ครอบคลุม
ปัญหาทุกด้านและชัดเจน  

– ยังไม่มีการจัดการผังเมืองรวม 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการบริหารจัดการ 
– มีการริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อมไว้บ้างแล้ว

และไม่เน้นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
– มีบริษัทเอกชนสนับสนุนการน าขยะกลับมาใช้

ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ 
– มีสถาบนัการศึกษา หน่วยงานวิชาการ 

สนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านวัฒนธรรม/ผู้คน 
– มีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) ครอบคลุมทั้ง 12 อ าเภอและเคยได้รับ
รางวัลชุมชนน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อม 

– เป็นสังคมการเกษตร ส่วนใหญ่ท านา มีข้าว
พันธุ์ดีและผลไม้ประจ าถิ่น ได้แก่ ส้มโอท่าข่อย 
มะนาวแป้นพิจิตร 

– เกษตรกรบางรายมีความสนใจการท า
การเกษตรแบบปลอดภัยและมีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสม  

– รักสงบความเรียบง่ายตามวิถีไทย 
– มีประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่มีชื่อเสียง

ระดับประเทศ 
 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
– ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 

ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมฯลฯ 

– ขาดกลไกท่ีดีเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน 

– ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

– การแก้ไขปัญหายังมีความล่าช้า 
– มีการเมืองและอิทธิพลท้องถิ่นแทรกแซงการ

บริหาร 
– อปท.ส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการ

ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ สถานที่และ
เครื่องมืออุปกรณ์ในก าจัดขยะ การตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหามลพิษ  

– อปท.ส่วนใหญ่ยังไม่มีประกาศและบังคับให้ 
ข้อบัญญัติที่เอ้ือการรักษาสิ่งแวดล้อมให้
ครบถ้วน 

 
ด้านวัฒนธรรม/ผู้คน 
– เกษตรกรมีความเสี่ยงต่อการลงทุนจากการ

ประสบภาวะภัยแล้งขาดน้ าท านานอกฤดู เป็น
การเพ่ิมตน้ทุนการผลิต ผลผลติทาง
การเกษตรมีการปนเปื้อนสารเคมีทาง
การเกษตร และส่วนใหญ่ขาดความรู้ เทคนิค 
และทักษะในการท าการเกษตรอินทรีย์ 

– ทสม. บางส่วนหวังในผลประโยชน์มากกว่าจิต
อาสา 

– ประชาชนส่วนมากยังไม่เห็นความส าคัญด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขาดการเตรียม
ความพร้อมของชุมชนและองค์ความรู้ด้าน
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการทิ้งขยะ การ
ใช้สารเคมีและปล่อยของเสียอันตราย ลงใน
แม่น้ าล าคลอง 

– ประชาชนในจังหวัดพิจิตรยังไม่ทราบข้อกฎหมาย
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 
 
 
 
 

หรือข้อจ ากัดการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
– สังคมยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขาดการ

เรียนรู้ และไม่สนใจโลกภายนอก 
– ประชาชนในชุมชนขาดการรวมกลุ่ม ไม่ค่อยให้

ความร่วมมือกัน ท าให้ไม่อ านาจในการต่อรอง 
– ผู้ประกอบการยังขาดความรับผิดชอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตร 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ระดับจังหวัด 

ด้านการบริหารจัดการ 
– คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ

รัฐบาลได้ก าหนดให้การจัดการขยะและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นวาระแห่งชาติ 
โดยมีค าสั่ง คสช. และระเบียบราชการ ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ 

– มีแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเช่นด้าน
ทรัพยากรน้ า มลพิษสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าฯ ให้
จังหวัดสามารถน าไปปรับใช้ 

– ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) ได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 

– นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต ของประชาชน 

– ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข มีส่วนในการช่วยให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

– นโยบายของรัฐบาลด้านการกระจายอ านาจ 
ท าให้ท้องถิ่น สามารถใช้งบประมาณได้เอง 

– หน่วยงานจากส่วนกลางมีการจัดงบประมาณ
และการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงสู่
จังหวัด 

– ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด มีความ
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ของจังหวัดพิจิตร  
 

ระดับจังหวัด 
ด้านการบริหารจัดการ 
– หน่วยงานส่วนกลางยังเน้นการพัฒนาแบบ 

Top down 
– การยกเลิกระบบ CEO เป็นอุปสรรคต่อ

การบูรณาการ ในพ้ืนที่ 
– โครงการของหน่วยงานภาครัฐไม่มีกระบวนการ

รับฟัง ความเห็นของคนในพ้ืนที่ ท าให้เกิดข้อ
ขัดแย้งหลังจาก ด าเนินโครงการแล้ว 

– โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐที่ไม่มี
การศึกษาอย่างรอบคอบก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน แก่ประชาชนเช่น ถนนขวาง
ทางเดินน้ า ท าให้น้ าท่วม 

– การเกิดอุทกภัย และภัยแล้ง ซ้ าซาก 
– นโยบายการลดอัตราก าลังภาครัฐจะท าให้

จังหวัดขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
– การขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นปริมาณขยะมูล
ฝอย 

– กระแสการบริโภคนิยมส่งผลต่อการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้โดยไม่มีการควบคุม 

– เส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางอยู่ในสภาพที่
ช ารุดทรุดโทรม 

– ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ด้านวัฒนธรรม/ผู้คน 
– องคมนตรี ฯพณฯ น.พ.เกษม  วัฒนชัย และ

จังหวัดพิจิตรได้มีแผนงานพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเวียดนาม ท่าน
โฮจิมินท์เคยมาพักอาศัยในบริเวณแห่งนี้เป็น
แห่งแรกในประเทศประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือต่อสู้
เรียกร้องเอกราชโดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท ์
และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรงบประมาณ ให้ 
ทสจ.จังหวัดพิจิตรด าเนินโครงการเพื่อรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
จัดการต่อผลกระทบ โดยมีการให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึก จัดท าพ้ืนที่ต้นแบบ Eco–
Villageและหน่วยงานสังกัด ทส. เพื่ออนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่
ต าบลป่ามะคาบ ให้ยั่งยืนต่อไป 

  
ด้านวัฒนธรรม/ผู้คน 
– การต่อต้านการใช้ที่ดินจากประชาชนเพื่อเป็น

สถานที่ก าจัดขยะ 
– การต่อต้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากการด าเนินกิจการเหมืองแร่ทองค าของ
บริษัท อัครา รีซอสเซสค์ จ ากัด 

– ยังมีชาวบ้านลักลอบขุดทองและใช้สารปรอท
ในพ้ืนที่ป่าไม้ ในพ้ืนที่อ าเภอวังทรายพูน ซึ่งจะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ 

– มีแรงงานต่างด้าวและแรงงานแฝงในจังหวัด
พิจิตร อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

– พ้ืนฐานทางการศึกษา และการเรียนรู้ของ
ประชาชนในชุมชนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

– การสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และความร่วมมือ
ในการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 

 
สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดเมื่อพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค

พบว่า น้ าหนักส่วนมากจะอยู่ในช่วงน้ าหนักของโอกาสและจุดอ่อน ดังนั้นจึงมีความส าคัญเพ่ือที่จะน า
โอกาสที่ดีข้างนอก ได้แก่ คสช. และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการ
ก าหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจนเป็นวาระแห่งชาติ และจังหวัดมีแผนงานและโครงการที่ส าคัญ
เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล สามารถที่จะลดจุดอ่อนด้านบริหารจัดการที่ตรงกัน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินการโดยทบทวนแผนงานต่างๆ ที่ด าเนินการไปแล้วว่าได้น าปัจจัยภายในซึ่งเป็น
จุดแข็งของจังหวัดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานหรือไม่ และพิจารณาน าปัจจัยดังกล่าวไปใช้
ในการด าเนินงานตามแผนฯ ซึ่งก าลังด าเนินการหรือก าลังจะด าเนินการ รวมทั้งควรน าปัจจัยภายนอก
ซึ่งเป็นโอกาสมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจุดแข็งและโอกาสแล้วจึงเสนอให้มีการก าหนดกล
ยุทธ์ มาตรการ ผลผลิต ตัวชี้วัดของจังหวัดพิจิตรตามแนวทางของ ASCC ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 . กลยุทธ์ มาตรการ ผลผลิต ตัวชี้วัดของจังหวัดพิจิตรตามแนวทางของ ASCC 
 
กลยุทธ์และแนวทาง

ของ ASCC 
มาตรการ ผลผลิต ตัวชี้วัด 

1.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(ตามแนวทาง 
ASCC ประเด็น D3, 
D8 และ D11)  
 

 

1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

ระยะเร่งด่วน 
การดูแลการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ลด
การประกอบกิจการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
ระยะปานกลาง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ

เฝ้าระวังและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตามระบบภูมิ
นิเวศชุมชนในพื้นท่ีอย่าง
เป็นระบบ 

- การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่งเสริมการเข้ามามีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และ
ภาคีเครือข่าย ในการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

1. มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ 

2. มีการเฝ้าระวังและ
ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง
สถานภาพของ
ระบบนิเวศในพ้ืนที่ 

3. มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  

 

1. กิจการที่ส่งผลต่อการ
ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมลดลง 

2. เครือข่ายการเฝ้าระวัง
และติดตามการ
เปลี่ยนแปลง
สถานภาพของระบบ
นิเวศ 

3. สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพต่อพ้ืนที่
ประเทศ 

2. การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

ระยะปานกลาง 
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
และการให้ความรู้แก่

องค์ความรู้และการให้
ความรู้แก่ประชาชน 
องค์กรชุมชน อปท.ใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ประชาชน องค์กรชุมชน 
อปท. ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนในพ้ืนที่ 

3. การจัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

ระยะปานกลาง 
สร้างกลไกเพ่ือเสริม
ศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชนในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จากการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น 

ท้องถิ่นและชุมชนมี
ศักยภาพในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายการเฝ้าระวัง
และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 4. การจัดการพ้ืนที่วิกฤติ
สิ่งแวดล้อม 

ระยะเร่งด่วน 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์เชิง
บูรณาการในระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือการจัดการปัญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
วิกฤติสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 
ระยะปานกลาง 
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ 
อปท. และภาคีเครือข่ายเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้ง
ทางบวกและด้านลบเพื่อ
น าไปสู่การเฝ้าระวังปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. มีแผนยุทธศาสตร์
เชิงบูรณาการใน
ระดับพ้ืนที่ เพื่อ
การจัดการปัญหา
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
วิกฤติสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. อปท. และภาคี
เครือข่ายมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

1. แผนยุทธศาสตร์เชิง
บูรณาการในระดับ
พ้ืนที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม 

2. เครือข่ายการเฝ้าระวัง
และติดตามตรวจสอบ
ในพ้ืนที่วิกฤติ
สิ่งแวดล้อม 
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2. ส่งเสริมการ

จัดการ
สิ่งแวดล้อม
อาเซียน  

(ประเด็น D1, D2, 
D5 และ D10)  
 

1. การจัดการมลพิษ ระยะ
เร่งด่วน 

- ผลักดันให้การด าเนินงาน
เฝ้าระวังด้านการเกิด
มลพิษทางอากาศให้เป็น
ภารกิจของ อปท. 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน 

- สนับสนุน อปท. ให้มีการ
จัดการขยะมูลฝอย มูล
ฝอยติดเชื้อ และของเสีย
อันตรายที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

- พัฒนาศักยภาพของ อปท. 
โดยเฉพาะด้านการจัดการ
น้ าเสีย การจัดการขยะ
ชุมชน และการจัดการขยะ
ติดเชื้อ เพื่อให้บุคลากรมี
ความช านาญและสามารถ
จัดการมลพิษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระยะปานกลาง 
สนับสนุนและขยายผลให้
ประชาชนลดปริมาณการ
เกิดขยะมูลฝอยจาก
บ้านเรือน โดยเน้นหลักการ 
3R (Reuse, Reduce, 
Recycle)  

1. การเฝ้าระวังด้าน
การเกิดมลพิษทาง
อากาศ จากการ
ประกอบการและ
การเกษตรกรรม 

2. อปท. มีการจัดการ
ขยะมูลฝอย มูล
ฝอยติดเชื้อ และ
ของเสียอันตรายที่
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

3. อปท. มีบุคลากรที่
มีความช านาญและ
สามารถจัดการ
มลพิษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ลดปริมาณขยะของ
ครัวเรือน ด้วยการ
คัดแยกขยะ โดย
เน้นหลักการ 3R 

1. แม่น้ าสายหลักที่มี
คุณภาพน้ าอยู่ใน
เกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้น
ไป 

2.  อัตราขยะมูลฝอยใน
เขตเมืองที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการ การเพ่ิมขึ้น
ของอัตราการน าขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ 

 

 2. ส่งเสริมการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง 

ระยะเร่งด่วน 
พัฒนาต้นแบบเมอืงและ
ชุมชนที่เป็นมิตรกับ

1. ต้นแบบเมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green City)  

2. คุ้มครองพ้ืนที่สี
เขียวรอบเมือง 

สัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวของชุมชนเมือง 
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สิ่งแวดล้อม (Green City) 
หรือEco–village) และให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว รวมทั้งส่งเสริมการ
น าหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือน าไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ า (Low Carbon 
Society)  
ระยะปานกลาง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ชุมชนเมืองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการป่าไม้ใน
เมือง (Urban Forestry)  

- คุ้มครองพ้ืนที่สีเขียวรอบ
เมือง (Green Belt) และ
พ้ืนที่เกษตรกรรมรอบชาน
เมือง เพ่ือเป็นพ้ืนที่แนวกัน
ชนรอบเมืองและป้องกัน
การขยายตัวของเมือง
อย่างไม่เป็นระบบ 

- สนับสนุนและผลักดันให้ 
อปท. มีบทบาทในการ
จัดการมลทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของ
เมืองให้น่าอยู่  

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

(Green Belt) และ
พ้ืนที่เกษตรกรรม
รอบชานเมือง 

3. อปท. มีบทบาทใน
การจดัการมลทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ของเมือง
ให้น่าอยู่ 

3. การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ธรรมชาติ แหล่ง
ธรณีวิทยา แหล่ง
ศิลปกรรม และแหล่ง

1. อปท. และภาคีร่วม
พัฒนาในการ
บ ารุงรักษาและ
พัฒนาแหล่ง
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ แหล่ง

สัดส่วนของแหล่ง
ศิลปกรรม และแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
บริเวณโดยรอบ 
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มรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ระยะเร่งด่วน 
สนับสนุนบทบาทของ อปท. 
และภาคีร่วมพัฒนาในการ
บ ารุงรักษาและพัฒนาแหล่ง
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แหล่ง
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และ
แหล่งมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม 
ระยะปานกลาง 
- สนับสนุนบทบาท

ประชาชน เยาวชน 
สถานศึกษาในท้องถิ่นใน
การเข้าถึงการใช้ประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

- ก าหนดให้มีกลไกการ
จัดการของเสียและมลพิษ
ที่เกิดจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรักษา
คุณภาพของแหล่ง
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและ
แหล่งมรดกทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
แหล่งธรรมชาติ แหล่ง
ธรณีวิทยา แหล่ง
ศิลปกรรม และแหล่ง

สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม และ
แหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม 

2. มีกลไกการจัดการ
ของเสียและมลพิษ
ที่เกิดจากกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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มรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 
 

 4. การสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ 

ระยะเร่งด่วน 
การเตรียมความพร้อมชุมชน
ในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ และภัยธรรมชาติที่
อาจเกิดบ่อยครั้งนับวันจะ
และรุนแรงขึ้น 
ระยะปานกลาง 
เพ่ิมขีดความสามารถของ 
อปท. ให้ส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และการป้องกัน
และลดพิบัติภัยจาก
ธรรมชาติในพ้ืนที่อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1. ชุมชนได้รับการ
เตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับภัย
ธรรมชาติที่อาจเกิด
บ่อยครั้งและรุนแรง
ขึ้น 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและลด
พิบัติภัยจาก
ธรรมชาติในพ้ืนที่ 

การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้า
ระวังภัยพิบัติ 

3. บริหารจัดการ
น้ าทั้งระบบ  

(ประเด็น D9)  
 

ระยะเร่งด่วนและ 
ระยะปานกลาง 
สนับสนุนการจัดจัดการ
ทรัพยากรน้ าในระบบลุ่มน้ า 

มีแผนการจัดการ
ทรัพยากรน้ าเชิงลุ่มน้ า 

ระดับความรุนแรงในการ
เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง 
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โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ของ
ทุกภาคส่วน มาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาการจัดการน้ า
ของชุมชนบนพ้ืนฐานแห่ง
ความเป็นจริงในพ้ืนที่ 

 
3.3  ทิศทางการวางแผนประเด็นสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตรที่จะต้องด าเนินงานเสริมความ

เข้มแข็งจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิมหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีอยู่และผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้

ด าเนินการแล้วในจังหวัดพิจิตรซึ่งสอดคล้องรองรับ ASCC ตามผลการศึกษา ข้อที่ 3.1 และ ข้อที่ 3.2 
พบว่า ประเด็นสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตรที่จะต้องด าเนินงานเสริมความเข้มแข็งหลังจากเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 

1) การจัดการขยะของจังหวัดพิจิตรยังไม่มีการจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศและยังเหลือปริมาณขยะอีกจ านวนมากที่ไม่ได้มีการจัดเก็บองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการด าเนินการ ดังนั้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท าให้การน าเข้าสินค้า
ประเภทต่างๆ และแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างเสรีมากยิ่งขึ้นและจ านวนนักท่องเที่ยวที่อาจเพ่ิมขึ้น 
ดังนั้นจังหวัดพิจิตรซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจึงมีแนวโน้มที่ซื้อสินค้าที่น าเข้ามาจากประเทศในกลุ่ ม
อาเซียนมากขึ้น นอกจากนี้แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่จะท าให้ปริมาณขยะเพ่ิม
มากขึ้น  

2) การจัดการน้ าทิ้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ยังไม่มีการด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ  

3) การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลั งงานและ การท าการ
เกษตรกรรม การขนส่ง เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมท าให้
มีการใช้รถยนต์ในการเดินทางและการขนส่ง มากขึ้นและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมตามด้วย 

4) การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างและกิจกรรมต่อเนื่อง
ของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงเวลาการก่อสร้างโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
เชื่อมโยงอาเซียนนั้น จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ในเรื่องของอุบัติภัยและความ
เดือดร้อนร าคาญตอ่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

5) การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดน เป็นปัญหาที่ถูกยกระดับความส าคัญมากขึ้น 
เนื่องจากการเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดการติดต่อระหว่างประเทศแบบไร้พรมแดน อันจะ
น ามาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนซึ่งที่ผ่านมาภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยได้รับผลกระทบและหากความรุนแรงเพ่ิมขึ้นจังหวัดพิจิตรอาจได้รับผลเสียหายด้วย 
รวมทั้งปัญหามลพิษขยะและของเสียอันตรายข้ามแดน การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ลักลอบค้าสัตว์
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และพืชป่าที่ผิดกฎหมาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจน
เตรียมการรองรับปัญหาดังกล่าว 

6) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ิม
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่
สังคมสีเขียว การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายกลุ่มเป้าหมายสู่สถานการศึกษา ด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

7) การจัดท าฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
8) ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีการ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน  
9) จัดท าโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางน้ า (น้ าจืด) โดยการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าของชุมชน ให้คงไว้และยั่งยืน 
10) การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการปรับตัวรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

ภายใต้การด ารงชีวิตตามวิถีของชุมชนท้องถิ่น 
11) ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้หายาก 
ทั้งนี้ ทิศทางการวางแผนเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสามารถ

สนองความต้องการของท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ให้เชื่อมโยง
และสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ประเทศและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ ASCC ของ
จังหวัดพิจิตรโดยการจัดท าแผนในระดับจังหวัดและพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) แผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดการบริหารจัดการน้ า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็น
หนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร 

2) แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มุ่งเน้นให้เกิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัด และท้องถิ่นที่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 

3) แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) เป็นการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การ ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ดังนั้น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร (ทสจ.) ในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจ าปี จะต้องประสานงานให้ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมเพ่ือใช้เป็นกลไกและเป็นช่องทางในการสนับสนุนด้านวิชาการ การบริหาร
จัดการ และงบประมาณ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ความส าคัญของประเด็นปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  

ส าหรับการจัดท ากิจกรรมและโครงการพัฒนาเสริมความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้าน  
ต่าง ๆ ของจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบค าถามในการศึกษาครั้งนี้จะได้น าเสนอไว้
ในสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในบทที่ 4 ต่อไป 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร โดยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดพิจิตร และหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินโครงการและกิจกรรม ที่สอดคล้องและ
ตอบสนองสนับสนุนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ASCC จ านวน 8 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก (Global Environmental Issues)  
2) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  
3) ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตในเขตเมือง และชุมชนของประชาคมอาเซียน 

(Environmentally Sustainable Cities)  
4) การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน (Harmonization 

of Environmental Policies and Database)   
5) ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ าจืด (Fresh Water Resource)  
6) การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อ

ผลกระทบ (Climate change)  
7) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forestry)  
8) ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (Natural Resources & Biodiversity)  
4.1.2  ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตร ในการเตรียมพร้อมที่จะด าเนินงานให้
สอดรับกับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ASCC พบว่าควรเน้นที่น้ าหนักของโอกาสและ
ควบคุมจุดอ่อน ของการทบทวนแผนงานต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วซึ่งยังไม่ได้น าปัจจัยภายในที่เป็น
จุดแข็งของจังหวัดมาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่ควร รวมทั้งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตรและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้จัดท า เป้าหมาย แผนงาน โครงการ 
เพ่ือให้มีช่องทางในการสนับสนุนด้านวิชาการ การบริหารจัดการ งบประมาณ ในการเตรียมพร้อมเพ่ือ
สร้างความร่วมมือของประเทศไทยกับอาเซียนภายใต้ ASCC ในระดับจังหวัดและพ้ืนที่  

4.1.3 การด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
พิจิตร ควรมีการปรับปรุงและก าหนดทิศทางการวางแผน การด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ ASCC 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) การจัดเก็บขยะและการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ทั้งขยะตกค้างและขยะใหม่ 
2) การจัดการน้ าทิ้งในเชิงคุณภาพและน าน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
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3) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ  

4) การพัฒนาและวิเคราะห์จัดท าแผนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 

4.1.4  การจัดท าแผนงานและโครงการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตร ในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ ดังนี้ 

1)  การจัดการขยะ ประกอบด้วย 
(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอย 
(2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ 
(3) การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะรวม 
(4) การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะอันตราย 
(5) ส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหาร

จัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(6) สร้างจิตส านึกแก่ชุมชน ประชาชน และกลุ่มเยาวชนในเรื่องการบริหาร

จัดการขยะในครัวเรือนอย่างง่าย การน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
2)  การจัดการมลพิษ ได้แก่  

(1) ผลักดันให้การด าเนินงานเฝ้าระวังด้านการเกิดมลพิษหมอกควันข้ามแดน 
และมลพษิจากของเสียที่มีพิษข้ามแดน 

(2) พัฒนาศักยภาพของ อปท. และ สนับสนุน ให้มีจัดการมลพิษ การจัดการ
น้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยเน้นหลักการ 3R (Reuse, Reduce, Recycle) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง 
(1) พัฒนาต้นแบบเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 

หรือ Eco Village) และให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งส่งเสริมการน าหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society)  

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้
ในเมือง (Urban Forestry)  

(3) คุ้มครองพ้ืนที่สีเขียวรอบเมือง (Green Belt) และพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบ
ชานเมือง เพ่ือเป็นพื้นที่แนวกันชนรอบเมืองและป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระบบ 

(4) สนับสนุนและผลักดันให้ อปท. มีบทบาทในการจัดการมลทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของเมืองให้น่าอยู่  

(5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
(6) พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการร่วมมือแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR)  
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4) การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ ภัยธรรมชาติ 

(1) พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมชุมชนในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่อาจเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น 

(2) เพ่ิมขีดความสามารถของ อปท. ให้ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและลดพิบัติภัยจากธรรมชาติในพื้นที่  

5) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่ง
ศิลปกรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

(1) สนับสนุนบทบาทของ อปท. และภาคีร่วมพัฒนาในการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม 

(2) สนับสนุนบทบาทประชาชน เยาวชน สถานศึกษาในท้องถิ่นในการเข้าถึง
การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(3) ก าหนดให้มีกลไกการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาคุณภาพของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์แหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และ
แหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ  

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิจิตรและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พบว่าจังหวัดพิจิตรมีความพร้อมหลายด้านตามประเด็น
สรุปผลข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรมีกระบวนการ
จัดการ ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหน้าที่ในการจัดการ (The Function of Management) โดย
ยึดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors–CSFs) ต่อการบรรลุความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และมาตรการ และมีความพร้อมหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังกล่าวข้างต้น ผู้
ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตรและเชิงนโยบาย ดังนี้ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ 
1)  การวางแผน (Planning) ต้องเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องและสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างทั่วถึง (Active Participation Approach) 
ของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของจังหวัด จัดท า
แผนงานให้มีความสอดคล้องกับ แผนทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัดและท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 5 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 



33 

 

(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน) ซึ่งได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์การพัฒนาในจังหวัดพิจิตรประจ าปี พ.ศ. 2557–2560  

2)  งบประมาณ (Budgeting) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร พบว่ามีความสอดคล้องกับ ASCC แต่ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ
เร่งด่วนในระยะแรก คือการจัดการขยะซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร จ านวน 101 แห่ง 
มีสถานที่ท้ิงขยะเพียง 17 แห่งและก าจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เพียง 2 แห่ง จึงยังมีปัญหาขยะตกค้าง
และสถานที่ท้ิงขยะมีไม่เพียงพอ และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และคุณภาพน้ าที่เสื่อม
โทรมจากการทิ้งขยะรวมทั้งของเสียอันตรายลงสู่แม่น้ า ล าคลองดังนั้นเพ่ือใช้โอกาสที่รัฐบาลได้
ก าหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติและจุดแข็งของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรซึ่งมีหน้าที่จัดแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดพิจิตร เร่งรัดทุกหน่วยงานร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้มี
การจัดการขยะแบบครบวงจร ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง และในการด าเนินงานจ าเป็นต้องมีการควบคุม 
(Controlling) การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการรายงานผล 
(Reporting) ตามก าหนดเวลา 

3)  การประสานงาน (Co–ordinating) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความ
พร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพิจิตร ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์ ก าหนดการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ประชาคมอาเซียนของจังหวัดเ พ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่ งขณะนี้ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ยังไม่ได้จัดท า เป้าหมาย แผนงาน โครงการ ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้ความร่วมมือของประเทศไทยกับอาเซียนด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายใต้ ASCC มีช่องทางในการสนับสนุนด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และงบประมาณ 
และเป็นประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร
หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงต้องมีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการอ านวยการ ( Directing) ให้เจ้าหน้าที่ของ ทสจ.ปฏิบัติภารกิจและการประสานงาน
เพ่ือให้ข้อมูล และความรู้ในการจัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีของจังหวัดพิจิตร 
และขณะนี้จังหวัดพิจิตรได้มีแผนงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โฮจิมินท์ บริเวณอ าเภอเมือง ซึ่ง
อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ได้เคยมาพักอาศัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเพ่ือเตรียมการกอบกู้เอกราช 
จึงควรมีการประสานงานให้มีจัดตั้งเมืองแห่งความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Sister City) ระหว่าง
จังหวัดพิจิตรกับเมืองของสาธารณรัฐเวียดนามเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ของสองประเทศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ต่อไป 

4)  การจัดการองค์การ (Organization) โดยการเพ่ิมศักยภาพของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย ทสม. ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทของอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรมเรียนรู้ ตามโครงการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ประชาชนชาวไทย และโครงการอาเซียน
สัญจรและกิจกรรมร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ของไทย ซึ่งเป็นแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
การต่างประเทศ (พ.ศ. 2558–2561) ที่ต้องการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการขับเคลื่อน
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ประชาคมอาเซียนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา วัฒนธรรมอาเซียนและองค์ความรู้ของ
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนในระดับจังหวัดเพ่ือรองรับการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ข้ามเขตแดน 

4.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ส าหรับการวางนโยบายในระดับประเทศเพ่ือพัฒนาประเทศที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ แนวคิดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวคิดการพัฒนาสีเขียว และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1)  นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการ
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนมีการบริโภคและใช้ชีวิตที่สอดคล้องและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอย่าง
เหมาะสมตามหลักผังเมืองและภูมิสังคม การพัฒนาฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเมือง การ
ป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่
เกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 
กันยายน พ.ศ. 2557 

2)  นโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
คาร์บอนต่ าโดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ทั้งในระดับประเทศและจังหวัด เช่น น้ าท่วม น้ าแล้ง เป็นต้น  

3)  นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านทรัพยากรมนุษย์ และ
การศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างกลไก ด้าน
กฎหมาย การพัฒนาตัวชี้วัด ระบบฐานข้อมูล ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามผล และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับพ้ืนที่ มีการกระจายอ านาจ จัดสรรงบประมาณและก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และชุมชนโดยความร่วมมือของเครือข่ายและอาสาสมัคร เช่น ทสม. รวมทั้ง
การส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ได้แก่ การ
ป้องกันหมอกควันและมลพิษข้ามแดน การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการด าเนินงานที่มีการ
ขับเคลื่อนจากระดับประเทศไปสู่ท้องถิ่น ภายใต้คณะท างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 
(ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities:AWGESC) เพ่ือกระตุ้นให้ทุก
จังหวัด มุ่งสู่ความเป็นเมืองยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามตัวชี้วัดอาเซียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอากาศ 
(Clean air) ด้านน้ า (Clean water) ด้านขยะและพ้ืนที่สีเขียว (Clean and Green land) ซึ่งประเทศ
ไทยโดยส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานประสานงาน 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกณฑ์ดังกล่าว 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลการปกครองจังหวัดพิจิตร1 

 
อ าเภอ พื้นที่ อ าเภอชั้น ระยะทาง จ านวน เทศบาล เทศบาล จ านวนประชากรและบ้าน (31 ธันวาคม 2557) 

  (ตร.กม.)   (ก.ม.) หมู่บ้าน ต าบล อบต. เมือง ต าบล ชาย หญิง รวม บ้าน 
เมืองพิจิตร  738.939  1 1 135 15 14 1 4 53,707 57,067 110,774 40,844 
วังทรายพูน  259.501  4 31 57 4 3  - 2 12,430 12,639 25,069 7,657 
โพธิ์ประทบั
ช้าง  378.561  4 25 98 7 5  - 2 21,845 22,559 44,404 13,933 
ตะพานหิน  468.930  1 28 91 12 10 1 1 33,301 35,306 68,607 23,068 
บางมูลนาก  377.738  1 50 78 9 6 1 4 22,607 23,930 46,537 17,284 
โพทะเล  484.209  1 66 97 11 9  - 4 29,653 30,818 60,471 18,717 
สามง่าม  338.083  3 18 79 5 4  - 3 21,180 21,712 42,892 13,999 
ทับคล้อ  378.287  2 44 56 4 4  - 2 21,887 22,629 44,516 15,248 
สากเหล็ก  176.351  4 20 40 5 5  - 1 11,802 12,065 23,867 7,868 
บึงนาราง  450.610  4 86 51 5 5  -  - 14,194 14,563 28,757 9,736 
ดงเจริญ  220.303  4 78 55 5 4  - 2 9,954 10,214 20,168 6,554 
วชิรบารม ี  259.501  4 26 51 4 4  -  - 15,540 15,941 31,481 9,987 

รวม 
 
4,531.013   -  - 888 86 73 3 25 268,100   279,443   547,543   184,895  

      
 
 
  

                                                 
1 ที่มา: ท่ีท าการปกครองจังหวัดพจิิตร กลุม่งานปกครอง ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง พิจิตร 
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ภาคผนวก ข 

การจัดความส าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2 
 

สถานการณ์/ 
ประเด็นปัญหา 

ความรุนแรงของ
ปัญหา 

ความยากง่ายในการ
แก้ไขปัญหา 

 

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย / 
ยุทธศาสตร์ 

ความร่วมมือของ
ประชาชน 

 

น้อ
ย 

(1)
 

ปา
นก

ลา
ง

(2)
 

มา
ก 

(3)
 

ง่า
ย 

(1)
 

ปา
นก

ลา
ง

(2
)  ยา
ก 

(3)
 

น้อ
ย 

(1)
 

ปา
นก

ลา
ง

(2
) มา
ก 

(3)
 

น้อ
ย 

(1)
 

ปา
นก

ลา
ง

(2
) มา
ก 

(3)
 ล าดับ

ความ 
ส าคัญ 

ทรัพยากรป่าไม้ 
(รวม) 85 คะแนน 

13 
(13) 

2 
(4) 

- 12 
(12) 

3 
(6) 

- 8 
(8) 

13 
(26) 

- 14 
(14) 

1 
(2) 

- 13 

ทรัพยากรสตัว์ป่า 
(รวม) 91 คะแนน 

14 
(14) 

10 
(20) 

- 12 
(12) 

11 
(22) 

- 5 
(5) 

- - 8 
(8) 

5 
(10) 

- 11 

ทรัพยากรดิน 
(รวม) 136 คะแนน 

31 
(31) 

2 
(4) 

- 26(26) 2 
(4) 

- 4 
(4) 

19 
(38) 

- 13 
(13) 

8 
(16) 

- 7 

การใช้ที่ดิน 
(รวม) 100 คะแนน 

17 
(17) 

4 
(8) 

- 4 
(4) 

12 
(24) 

- 4 
(4) 

10 
(20) 

- 19 
(19) 

2 
(4) 

- 10 

ทรัพยากรน้ า (น้ า
ท่วม) 
(รวม) 309 คะแนน 

2 
(2) 

15 
(30) 

21 
(63) 

- 9 
(18) 

29 
(87) 

10 
(10) 

24 
(48) 

4 
(12) 

8 
(8) 

14 
(28) 

1 
(3) 

1 

ทรัพยากรน้ า (ภัย
แล้ง) 
(รวม) 219 คะแนน 

4 
(4) 

8 
(16) 

25 
(45) 

5 
(5) 

12 
(24) 

21 
(63) 

4 
(4) 

9 
(18) 

2 
(6) 

6 
(6) 

11 
(22) 

2 
(6) 

3 

ทรัพยากรธรณ ี
(รวม) 161 คะแนน 

22 
(22) 

8(16) 2 
(6) 

10 
(10) 

15 
(30) 

2 
(6) 

- 15 
(30) 

- 7 
(7) 

17 
(34) 

- 4 

 
 
  

                                                 
2
 ที่มา: รายงานผลการส ารวจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 
ASCC Blueprint ประเด็นการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน3 

 
D1. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก (Global Environmental Issues) ยุทธศาสตร์นี้

มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกโดยปราศจากผลกระทบต่อหลักการแข่งขันและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความเท่าเทียม ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และ
หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างโดยสะท้อนถึงสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่แต่งต่างกัน ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการแข่งขันหรือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และมีการด าเนินการโดยอาศัยหลักความเสมอภาค ความยืดหยุ่น มีการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ASCC จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกร่วมมือกันเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินงานตามข้อตกลงพหุภาคีด้าน
สิ่งแวดล้อม แสดงเจตจ านงในการเข้าผูกพันตามข้อตกลง และบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงหาแนวทางที่จูงใจ
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค เช่น ภาคธุรกิจ ภาครัฐ สถานศึกษา หรือ NGOs เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

D2.  การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน (Transboundary 
Environment Pollution) โดยมุ่งด าเนินมาตรการและส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ เพ่ือต่อต้านปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงปัญหามลพิษจากหมอกควันข้าม
แดนและการเคลื่อนย้ายปฏิกูลอันตรายข้ามแดน โดยการส่งเสริมขีดความสามารถ ส่งเสริมการ
ตระหนักรับรู้ต่อสาธารณชน และสนับสนุนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (BCRC-SEA) 

D3.  ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Environmental Education)เพ่ือที่จะสร้างประชาคมที่สะอาดและเป็นสีเขียว มั่งคั่งด้วย
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติของประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค ประชากรในภูมิภาค
อาเซียนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม มีความเต็มใจและมีศักยภาพ ที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การปฏิบัติตาม (ASEAN Environmental Education Plan) ที่
ก าหนดให้มีการบรรจุเนื้อหาวิชาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Education) และการ
พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (Environmental Sustainable Development) ลงในระบบ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของทุกโรงเรียน รวมถึงให้มีการฝึกอบรมเนื้อหาดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และมีการประกันคุณภาพของการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

                                                 
3 ที่มา: ส านักความร่วมมือดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 
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D4.  ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sound Technology-EST) 
ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการตั้งศูนย์อีเอสทีส าหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรือ ASEAN Network on EST (ASEAN-NEST) ภายในปี พ.ศ.2558 และร่วมมือกัน
ในการท าวิจัยร่วม การพัฒนา เคลื่อนย้ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน 
เป็นต้น 

D5.  ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตในเขตเมือง และชุมชนของประชาคมอาเซียน 
(Environmentally Sustainable Cities)เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้อยู่ในเมืองที่มีความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน
ได้ โดยการด าเนินการตามแนวทางของข้อริเริ่มอาเซียนว่าด้วยเมืองที่มีลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
หรือ ASEAN Initiative on Environmentally Sustainable Cities ในการลดปริมาณมลพิษที่
เกิดขึ้นจากการโรงงานและพาหนะต่างๆ ปรับปรุงคุณภาพน้ าและอากาศในภูมิภาคอาเซียน แบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน้ า การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การก าจัดขยะและของเสีย การควบคุมมลพิษด้านต่างๆ และการน้ าหลัก 3Rs 
(Reduce, Reuse and Recycle) มาใช้ เพ่ือให้เป็นชุมชนที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นสังคม
คาร์บอนต่ า หรือ เมืองสีเขียว เป็นต้น 

D6.  การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูลที่สอดคล้องกัน (Harmonization of 
Environmental Policies and Database) เพ่ือให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันประสานนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและจัดท าฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมกันโดยสนับสนุนให้มีการจัดท าตัวชี้วัดด้าน
สิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น 
โดยค านึงถึงสภาวะแวดล้อมระดับชาติของรัฐสมาชิก เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคมและเป้าประสงค์ด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคประเทศอาเซียนมีการใช้ตัวชี้วัด/มาตรฐานด้าน/
แนวทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ได้แก่ 

1).  Key Indicator for Clean Air, Clean Land, Clean water 
2).  ASEAN Marine Water Quality Criteria 
3).  ASEAN Criteria for Marine Heritage Areas 
4).  Criteria for Nomination of ASEAN Heritage Parks 
5). Millennium Development Goals (MDG) Indicators on Ensuring 

Environmental Sustainability 
6).  Criteria for Recognition of Eco-schools 
7).  Agreements/Cooperation 

D7.  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Coastal & 
Marine Environment) เพ่ือสร้างหลักประกันเรื่องการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
และทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองระบบนิเวศตัวอย่าง พืชและพ้ืนที่ดั้งเดิม การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล และ
ปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล โดยการ
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พัฒนาคุณภาพน้ าทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ASEAN Marine Water Quality Criteria ภายใน
ปี พ.ศ.2558 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น แนวปะการังท่ีจ าเป็นต่อ
สัตว์น้ า ตลอดจนส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหามลพิษข้าม
พรมแดน เช่น กรณีท่อส่งน้ ามันในทะเลช ารุดและมีน้ ามันปนเปื้อนในทะเล เป็นต้น 

D8.  ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน (Natural Resources & Biodiversity) เพ่ือจะให้มีการอนุรักษ์ และบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคนี้อย่างยั่ งยืน โดยการพยายามที่จะลด
อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างสภาวะที่ดีด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการแบ่งปันความรู้
อย่างเป็นธรรมด้าน Genetic and Biological Resources ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศข้าม
พรมแดนร่วมกัน ด าเนินกระบวนการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการอพยพข้าม
พรมแดนของสายพันธุ์ต่างถิ่น ส่งเสริมบทบาทและด าเนินการของศูนย์อาเซียนว่าด้วยการหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือ ASEAN Centre for Biodiversity ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการค้าพันธุ์พืช และสัตว์
ป่าข้ามพรมแดนผ่าน ASEAN Action Plan on Trade in Wild Fauna and Flora และ ASEAN 
Wildlife Enforcement Network รวมทั้ง การร่วมกันจัดการอุทยานที่เป็นมรดกของอาเซียน เป็นต้น 

D9.  ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ าจืด (Fresh Water Resource ) เพ่ือที่จะส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม โดยประชาชนต้องสามารถใช้ทรัพยากรน้ าได้อย่างเท่า
เทียมกันในปริมาณที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน
อาเซียนซึ่งต้องมีการจัดท า ASEAN Strategic Plan of Action on Water Resource Management 
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการน้ าประปาที่สะอาดดื่มได้ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการร่วมกันบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมความ
ร่วมมือในภูมิภาคในการอนุรักษ์ และปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา  

D10.  การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ 
(Climate change) โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือจัดการประเด็น
ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ประเทศสมาชิกจะน าเอากระบวนการบรรเทา
ผลกระทบและการปรับตัว (Mitigation and Adaptation Measures) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาบน
พ้ืนฐานของหลักความเป็นธรรม ความยืดหยุ่น การมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบร่วมกันตามขีด
ความสามารถของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องการกระตุ้นให้ประชากรใน ASEAN มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาระบบ 
ASEAN Climate Chang Initiative สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระตุ้นให้มีการปลูกป่ามากขึ้นและลดประมาณการตัดไม้ท าลายป่าและส่งเสริมให้องค์กร
ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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D11.  ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forestry) โดยจะส่งเสริมการวางแผนและ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน การด าเนินการปรามปรามการลักลอบตัด
ไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ และจัดให้มีการร่วมมือกันภายในประชาคมอาเซียนเพ่ือ
ด าเนินการตาม Strategic Plan of Action เรื่องป่าไม้ การสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวคิด
เพ่ือรักษาป่าไม้ รวมทั้ง เพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ทีมีอยู่ โดยการวิจัยการถ่ายโอนเทคโนโลยี
เพ่ือจะสามารถพัฒนาหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ให้ถึงระดับที่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างให้มีการบังคับใช้กฎหมายและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ง 
สรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)4 

 

                                                 
4 ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานจดัท าข้อมูลเพื่อเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลู, พิจิตร, 2557. 
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ภาคผนวก จ 
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพิจิตรระว่าง ปีงบประมาณ 2553-25585 

 
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2557 ซึ่งได้รับงบประมาณจาก กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 454,200 บาท 

2. โครงการส่งเสริมพหุพาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA 21) ของจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2553-2557 ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 
224,500 บาท 

3. โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2553-2555 งบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาสิ่งแวดล้อม จ านวน 151,000 บาท 

4. โครงการบ้านหน้า น่ามอง จังหวัดพิจิตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 คลองข้าวตอกจังหวัด
พิจิตร ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณ จาก สป.ทส. จ านวน 20,000 บาท 

5. โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหา
มลพิษในพ้ืนที่สัมปทาน เหมืองทองค า ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
ปีงบประมาณ 2553 จ านวน 25,000 บาท 

6. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
2553-2556 ได้รับงบประมาณจากกรมควบคุมมลพิษ จ านวน109,000 บาท 

7. โครงการประสานความร่วมมือในการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชน ในหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปีงบประมาณ 2553-2557 ได้รับ
งบประมาณ จาก สป.ทส. จ านวน 479,180 บาท 

8. โครงการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน คลองข้าวตอก จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 
2554 งบพัฒนาจังหวัด จ านวน 1,200,000 บาท 

9. โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ 2554 -2555 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 118,000 บาท 

10. โครงการ อี เอ็ม เพ่ือประชาชน “ 84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร พิชิตน้ าเสีย” ปีงบประมาณ 2554 
สป.ทส. สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 27,700 บาท 

11. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2554 กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 17,000 บาท 

12. โครงการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน แม่น้ าพิจิตร จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 
2555 งบพัฒนาจังหวัด จ านวน 1,500,000 บาท  

                                                 
5 ที่มา: รายงานแผนและผลการด าเนินงานของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พิจิตร พ.ศ.2558. 
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13. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 
2555 ได้รับงบประมาณ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 100,000 บาท  

14. โครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 
2555- 2557 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณ ทั้งสิ้น 265,000 บาท 

15. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80  แห่ง 
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประจ าปีงบประมาณ  2556-
2557 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท 

16. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2555-2555 งบประมาณจาก สปทส. จ านวน 30,000 บาท 

17. โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทฤษฎีใหม่  ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี พ.ศ. 2556 ไม่มีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

18. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และผักพ้ืนบ้าน ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2557 ได้นับการจัดสรรงบประมาณ จาก สปทส. 
จ านวน 86,000 บาท 

19. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จังหวัดพิจิตร 
ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณจาก สปทส. จ านวน 1,400,000 บาท 

20. โครงการเสริมสร้ างศักยภาพด้านการก ากับดูแลการประกอบกิจการน้ าบาดาลตาม
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ประจ าปี พ.ศ. 2555- 2557 งบประมาณ 1,511,780 บาท 

21. การด าเนินงานของส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 (พิษณุโลก) ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรโครงการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าประจ าปี พ.ศ. 2556- 2557 จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 
609,345,000 บาท 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายสุเมธ  ศิริลักษณ์ 
 
วันเดือนปีเกิด 24 กรกฎาคม 2503 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2529–2548 นักวิชาการป่าไม้ 3-7 กรมป่าไม ้โดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ญี่ปุ่นตาม 
- โครงการวิจัยและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า  
- โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์จัดการพ้ืนที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์  

พ.ศ. 2548–2557 นักวิชาการป่าไม้ 8 และนักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมป่าไม้ 
- ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนากล้าไม้  
- ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์  

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จังหวัดพิจิตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 


