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ค าชี้แจง 
1. การยื่นแบบฟอร์มการสมัคร 

1.1 กรณีส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน สามารถสมัครขอรับรางวัลโดยยื่นแบบฟอร์มการสมัคร
ในนามส่วนราชการจังหวัด หรือองค์การมหาชน และอธิบดี /หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือผู้อ านวยการองค์การมหาชน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิบด/ีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้อ านวยการองค์การมหาชน เป็นผู้ลงนามแบบฟอร์มการสมัคร 

1.2 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง)เป็นผู้เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล สามารถ
ยื่นแบบฟอร์มการสมัคร และเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว 

1.3 ผู้ที่เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล ต้องจัดท ารายละเอียดข้อมูล การด าเนินงานเกี่ยวกับ
การเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
เพ่ือประกอบการสมัครขอรับรางวัล 

2. ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัคร ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการสมัคร ดังนี้ 

2.1 ให้ใช้ข้อมูลและผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการเข้ามาเก่ียวข้อง (Involve)หรือระดับความ
ร่วมมือ (Collaborate)ซึ่งควรมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.2การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องสอดคล้องตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอ านาจหน้าที่ /ภารกิจหลักขององค์กร หรือสอดคล้อง  
ตามแผนพัฒนาจั กงหวัดหรือกลุ่มจังหวัดโดยการด าเนินการดังกล่าวสะท้อนการพัฒนาหรือ  
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และส่งผลกระทบ ( Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และประเทศ 

2.3 กรณีสมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1โครงการ/การด าเนินงาน ต้องเป็นการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่
ไม่ซ้ ากัน หรือไม่ใช่การด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน ในพ้ืนที่เดียวกัน หรือไม่ซ้ ากับพื้นท่ี การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงาน เดิมที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
มาแล้ว 

3. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และโปรดแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร 
พร้อมระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานประกอบข้อค าถามใด เนื่องจากเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ใบสมัครเป็นหลักฐานที่มีความส าคัญต่อการพิจารณาและการประเมินผล 

แบบฟอร์มการสมัคร 
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
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4.กรณีพ้ืนที่ในการกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่เพียงพอสามารถเขียนเพ่ิมเติมในกระดาษอ่ืนและโปรดหมายเหตุแสดง
ความเชื่อมโยงกับข้อค าถามด้วย  

5. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2561  

6. ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐาน /เอกสารประกอบได้ท่ีเว็บไซต์ www.opdc.go.th หรือ 
http://awards.opdc.go.th หรือส่งไปยังส านักงานก.พ.ร.ตามท่ีอยู่ต่อไปนี้ : 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

(กรุณาวงเล็บมุมซอง: รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจ าปี พ.ศ. 2561) 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 023569999 ต่อ 8871 , 8876 และ 8923 

โทรสาร 022818328 
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2.  ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน 

1.  ผูย้ื่นสมัคร 
 
 

  
 

 กรณีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด หรือองค์การมหาชน(สมัครเอง) 
โปรดระบุ (ชื่อหน่วยงานที่สมัคร)....ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) โปรดระบุ 

1) ชื่อผู้ยื่นสมัคร ............................................................................................................................... 

2) ชื่อหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล............................................................................................. 
 

 

 
 
2.1 ชื่อ.....นางปริญญา ................. นามสกุล..............บุญส่ง.......................................................................... 

ต าแหน่ง.............นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ...................................................................... 

สังกัดหน่วยงาน.......ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย................................ 

เลขที.่....199.......หมู่ที.่........7...........ถนน............-...............ต าบล..........ปากแคว................................  

อ าเภอ..........เมือง...................... จังหวัด..........สุโขทัย.............รหัสไปรษณีย.์.......6400....................... 

โทรศัพท.์..........055-615663.......................... โทรสาร...................055-615664................................. 

E-mail..............sukhothai.mnre@hotmail.com............................................................................... 

 

2.2 ชื่อ........นายบัญชา........................... นามสกุล............ไชยเสน.............................................................. 

ต าแหน่ง...........นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ.................................................................................. 

สังกัดหน่วยงาน.......ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย................................ 

เลขที.่....199.......หมู่ที.่........7...........ถนน............-...............ต าบล..........ปากแคว................................  

อ าเภอ..........เมือง...................... จังหวัด..........สุโขทัย.............รหัสไปรษณีย.์.......6400....................... 

โทรศัพท.์..........055-615663.......................... โทรสาร...................055-615664................................. 

E-mail..............sukhothai.mnre@hotmail.com............................................................................... 
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มิติที่ 1: ความสามารถขององค์กร 
 
1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ  (6 คะแนน) 

1.1 มีการก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ไม่มี  
   มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ก าหนดแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593  โดยส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สป.ทส.) เป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ
ของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และ
บริหารงานทั่วไปของกระทรวงที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรจุ
เป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การบริหารราชการที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดเป็นนโยบาย ทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ ที่ให้
ความส าคัญกับการ  มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ในพันธกิจของ สป.ทส. ข้อที่ 3. ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม  และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  ข้อที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล  และประเด็น
ยุทธศาสตร์ สป.ทส. ข้อที่ 5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ยังมีการก าหนดนโยบายการ
ก ากับองค์กรที่ดี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ สป.ทส. มีระบบการบริหาราชการที่ดี มีความชัดเจน 
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะเสริมสร้างความไว้ใจและความศรัทธาจาก    
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดไป 
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1.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ /อัตราก าลัง หรือก าหนดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ไม่มี  
   มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สป.ทส.) มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร

ที่ให้ความส าคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาราชการ โดยมีส านักตรวจและ
ประเมินผล  ที่มีอ านาจหน้าที่ในการ รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวง  
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น   สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง  และจัดท ารายงานผลหรือความคืบหน้า เรื่องร้องเรียน  
พร้อมความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์  รวมทั้งก ากับ เร่งรัด และ
ติดตามเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงมีการก าหนดกลไกล และหน่วยงานรองรับการส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยก าหนดให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ในการส่งเสริมเผยแพร่ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด   
 

1.3  มีกระบวนการสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมท่ีเอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  ไม่มี  
   มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สป.ทส.) มีการสร้างความตระหนัก 

จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารนโยบายที่ให้
ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในหน่วยงาน
ให้เอ้ือต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และมีการก าหนดนโยบายการ
ก ากับองค์กรที่ดี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ สป.ทส. มีระบบการบริหาราชการที่ดี มีความชัดเจน 
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะเสริมสร้างความไว้ใจและความศรัทธาจาก    
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
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2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (4 คะแนน)  

 ไม่มี  
       มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

.......................................................................................... .......................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

....................................................................................................................................................  
 
3. การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ 

(5 คะแนน) 

3.1 มีช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน 

  ไม่มี  
   มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)  มีช่องทางการให้ข้อมูล

ข่าวสาร มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้ามารับบริการ ช่องทางต่างๆ อาทิเช่น  
เผยแพร่เป็นเอกสารแจกจ่ายข้าราชการและประชาชนผู้สนใจ  หนังสือแจ้งเวียน  เว็บไซต์กระทรวง กลุ่ม Line 
และ Facebook เป็นต้น  
 
 

3.2 มีการน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน/ 
การให้บริการที่ชัดเจน 

  ไม่มี  
   มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)  มีช่องทางการให้ข้อมูล
ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย รวมทั้ง การรับฟังความ
คิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การประชุมคณะท างานภาคประชาชน  ศูนย์ประสานงานของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  และเว็บไซต์ กระทรวง  โดยได้น าความคิดเห็นที่ได้จากภาค
ประชาชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  ปรับปรุงงานของส านักงาน  มีการบรูณาการการท างานหรือการ
ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หรือเครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ได้มีการจัดท าฐานข้อมูล เครือข่ายภาคประชาชน คืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และระบบรับการร้องเรียนปัญหาด้านต่างๆ อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรว งผ่านทาง
เว็บไซต์ http://petition.mnre.go.th อีกด้วย 

 

http://petition.mnre.go.th/
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มิติที่ 2: การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
 
4. การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการเปิดระบบราชการ

ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ  
การเข้ามาเก่ียวข้อง (Involve) หรือท างานร่วมกันในระดับความร่วมมือ  (Collaborate) ในลักษณะหุ้นส่วน
ความร่วมมือ (45 คะแนน) 

4.1 อธิบายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นมา/ที่มา/สภาพปัญหา หรือเหตุผลส าคัญท่ีน ามาสู่การ
ริเริ่มการด าเนินโครงการ/การแก้ปัญหา และแนวโน้ม/เงื่อนไขของสถานการณ์ รวมทั้งผลกระทบ 
ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นอย่างไร 

 
ปัจจุบัน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบเสียหายในวง

กว้างทั้งต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเป็นผลมาจากการสั่งสมตัวของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก ท าให้
ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ท าให้เกิดปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม เกิดพายุรุนแรงและสภาพ
อากาศแปรปรวนบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ก าลังทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศต่างๆ ในโลก องค์การนานาชาติตลอดจนความตกลงระหว่าง
ประเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ยอมรับที่จะต้องเร่งด าเนินงานในสองประเด็นหลักคือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง
เป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบทาง
ลบที่เกิดขึ้น และเพ่ือรับมือกับผลกระทบดังกล่าว กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศที่ก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ก าหนดหลักการไว้ว่า “มนุษย์ควรจะร่วมมือกันชะลอการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของโลกให้ช้าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อให้ระบบนิเวศต่างๆ ในโลกสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นความอยู่รอดของมนุษย์ เนื่องจากเราต้องพ่ึงพาการให้บริการของระบบนิเวศ” 

การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร/ถูกหลักสุขาภิบาล เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดสาเหตุ           
ที่ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศได้ โดยในจังหวัดสุโขทัยมีปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 572.87 ตันต่อวัน 
จากจ านวนประชากร 601,156 คน โดยมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมหรือเพียงพอที่จะรองรับการจัดการ ขยะมูลฝอยของจังหวัดสุโขทัยทั้งหมดได้ อีกท้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีระบบก าจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล บ้างก็ทิ้งร่วมกับเทศบาลที่มีระบบฝังกลบที่ถูก
หลักสุขาภิบาลโดยเสียค่าก าจัด หรือทิ้งในที่ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง ซึ่งเป็นการจัดการบ่อฝังกลบขยะอย่างไม่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล  ท าให้เกิดปัญหาบ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง รบกวนประชาชนผู้อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณและ
บ่อยครั้งที่มีประชาชนร้องเรียน  อีกทั้งยังท าให้เกิดก๊าซมีเทน ( Methane) ซึ่งเป็นก๊าซส าคัญท่ีเกิดจากกองขยะ     
เมื่อรวมตัวกับอากาศจะเกิดเป็นส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้สูง หากท าการจัดการไม่ถูกต้องจะสามารถท าให้
ติดไฟลุกไหม้ได้ และยังส่งผลท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและเป็นผลท าให้สภาพภูมิอากาศเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นแนวทางท่ีจะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนสู่
ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและลดปัญหาขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้เป็นอย่างดี 
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นอกจากนี้ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัจจัยที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศได้ กล่าวคือ ตอนกลางวันต้นไม้สามารถที่จะสร้างอาหารและพลังงานขึ้นเอง
จากการสังเคราะห์แสงในกระบวนการสังเคราะห์แสง  ซึ่งต้องใช้กระบวนการทางชีวะเคมีและฟิสิกส์ ที่ต้นไม้
จ าเป็นต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์  แสงแดดและน้ าในการสร้างอาหารที่จะไปสร้างความเติบโตให้ต้นไม้  จะเห็น
ว่าพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ให้หมดไป และปลดปล่อยออกซิเจนออกมา จึงสามารถลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้มาก ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการลด ป้องกันและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศใน
ระดับพ้ืนที่ จึงได้ริเริ่ม โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ีเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัยขึ้น 
 

4.2 อธิบายการด าเนินโครงการ/ด าเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ด าเนินงานในพื้นที่ตั้งแต่
ริเริ่มไปจนถึงการก าหนดแนวทางและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา ที่สะท้อนระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การบูรณาการการท างานและท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน และ หลักการ/แนวคิดท่ี
น ามาประยุกตใ์ช้ ว่าเป็นอย่างไร  

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  โดยน าแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Governance) มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และได้มีการเปิดโอกาส  
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการ  อย่างเป็นรูปธรรม  ในระดับ 
การเข้ามาเก่ียวข้อง  (Involve) โดยมีการด าเนินงานใน  “โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. กิจกรรมรณรงค์ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา

ขยะมูลฝอย  จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้แก่ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการบรูณาการความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในชุมชน มีกิจกรรมดังนี้  

- จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในโรงเรียน              
ที่ประกอบด้วย แกนน านักเรียน/นักศึกษา, ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ชุดๆ ละ 15 คน  และจัดประชุมคณะท างานฯ 
จ านวน 1 ครั้ง  ซึ่งเป็นการร่วมกันคิดหาแนวทางการเดินงานโครงการ และการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
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1) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง ต าบลแม่สิน อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

2) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ ต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

      
 
 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย จ านวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 640 คน โดยเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และการ
บรรยาย กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง การตอบค าถาม และการท าแบบทดสอบ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ ดังนี้  

1) วันที่ 29 พ.ย. 59 โรงเรียนบ้านผาเวียง นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 110 คน 
2) วันที่ 15 ธ.ค. 59 โรงเรียนบ้านดงเดือย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
3) วันที่ 19 ธ.ค. 59 โรงเรียนบ้านสันติสุข นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
4) วันที่ 21 ธ.ค. 59 โรงเรียนวัดปากพระ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
5) วันที่ 23 ธ.ค. 59 โรงเรียนโรตารี่สวรคโลก 1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
6) วันที ่26 ธ.ค. 59 โรงเรียนบ้านวังธาร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
7) วันที่ 29 ธ.ค. 59 สนง.ทสจ.สุโขทัย เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
8) วันที่ 12 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองจัง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
9) วันที่ 18 ม.ค. 60 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
10) วันที่ 20 ม.ค. 60 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 110 คน 

 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ใช้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

พ้ืนที่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(พ้ืนที่ต้นแบบ) จ านวน 2 แห่ง (โซนเหนือ จ านวน 1 แห่ง โซนใต้ จ านวน 1 แห่ง)  และท่ี ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย จ านวน 1 แห่ง ดังนี ้

1) โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
2) โรงเรียนบ้านผาเวียง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 3) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
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 2. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สร้างความตระหนักรู้

ความเข้าใจถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีด าเนินงานโครงการ เป็นการ บรูณา
การความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในชุมชน โดยในขั้นตอนการคัดเลือกพ้ืนที่การด าเนินงาน ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ประชุมร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด ซึ่งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล และทรัพยากร ในส่วนของเครือข่าย ทสม. เป็นผู้ตัดสินใจใน
การคัดเลือกพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการ และจัดเตรียมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้  
 1)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ประชุมร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด ในวันที่ 10 มกราคม 2560  

2) จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สร้างความ
ตระหนักรู้ความเข้าใจถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์  กลุ่มเป้าหมายจ านวน 600 คนร่วมกับกิจกรรมเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 3 พ้ืนที่ ปลูกต้นไม้รวมทั้งสิ้น 2,000 ต้น 
  - อ่างเก็บน้ าห้วยมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไคร้ ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน ปลูกต้นไม้จ านวน 500  ต้น ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
               - แหล่งน้ าหนองหมื่นอินทร์ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 150 คน ปลูกต้นไม้จ านวน 500 ต้น ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
        -  บึงสวย หมู่ที่ 3 ต าบลนครเดิฐ อ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 300  

คน ปลูกต้นไม้จ านวน 1,000 ต้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
 

4.3 อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน

ในพ้ืนทีโ่ดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน และอธิบายบทบาท

ของแต่ละภาคส่วนว่าเป็นอย่างไรต่อไปนี้  

 เป็นกลไกหลัก (KeyActor) 

 เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) 

 เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) 

 เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการท างาน (Partnership) 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  โดยน าแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Governance) มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ผ่านส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สุโขทัย  โดยปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมและ
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สนับสนุน  (Facilitator) และขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยให้ภาคประชาชน /ภาคประชาสังคมท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ และส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง 
ของภาคประชาชน  โดยให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ทสม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายภาค
ประชาชนของกระทรวงเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดกา รทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
สุโขทัย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 

ในการด าเนินงานได้มีการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินโครงการซึ่ง ได้แก่  
1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร  ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้สนับสนุน
ทางวิชาการ 

3. อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน 
4. ผู้น าชุมชน ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียนและครู/อาจารย์ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านและนักเรียน 
7. องค์กรภาคเอกชนต่างๆ 
โดยที่ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท าหน้าที่เป็นหน่วยเสนอแนะ

นโยบาย (Policy Advisor) และส่งเสริมสนับสนุน  (Facilitator) ผ่านทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงในพ้ืนที่  ที่ท าหน้าที่
ใน 2 บทบาทส าคัญคือในฐานะตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในจังหวัด  และใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  และมีบทบาท
หลักในการด าเนินการ  (Key Actor) ในส่วนของชุมชนและเครือข่าย  ทสม.ในระดับพ้ืนที่  ซึ่งบริหารโดย
คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม. มีบทบาทในการ ร่วมตัดสินใจและร่วมด าเนินงานโครงการ  เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการฯ 
 

4.4 อธิบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม /เวที  หรือการ เผยแพร่ความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่าเป็นอย่างไร 

 ไม่มี  
       มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 
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5. อธิบายเกี่ยวกับการน าหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือน าระบบดิจิทัล/เครื่องมือ/
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร (5 คะแนน) 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์      
ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวต่าง ๆ เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคนิคการด าเนินงาน อาทิเช่น เว็บไซด์
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ( http://sukhothai.mnre.go.th/th/index), 
facebook ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย  และ Group Line อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ปัญหาการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และรายการความก้าวหน้าในการเดินงานโครงการใน
ความรับผิดชอบของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 
มิติที่ 3: การบรรลุผลส าเร็จ 

 
6.  การสรุปบทเรียนความส าเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา (25คะแนน) 

6.1 อธิบายเกี่ยวกับ ผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิง สังคม หรือเศรษฐกิจซึ่งควรประกอบด้วย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศโดยระบุผลส าเร็จหรือประโยชน์ที่
ได้รับทั้งที่เป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร    

 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง จากการด าเนิน โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการด าเนินโครงการฯ นั้น ค านวณจากปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่สามารถจัดการได้ตามหลักวิชาการ โดยการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  อาทิเช่น น าขยะมูล
ฝอยไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ หรือน าไปเลี้ยงสัตว์ และการน าขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทที่แยก
ออกไปจ าหน่ายหรือแปรรูป หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากต้นไม้ 
ในกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ โดยเก็บข้อมูลจากโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ซึ่งปริมาณขยะ    มูลฝอยชุมชนที่จัดการได้ตามหลักวิชาการมีปริมาณทั้งหมด 41.63 ตัน คิดเป็น
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 49.34 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ( ton CO2eq) ในส่วนของการปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากต้นไม้  ยังไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจาก เป็นการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์โดยใช้กล้าไม้ท่ีมีความสูงไม่ถึง 1.30 เมตร เป็นผลท าให้ไม่สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและ
ความสูงของต้นไม้ แล้วคิดน ามาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงตามหลักวิชาการได้ รายละเอียดดังนี้ 
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 1.การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
      1) ปริมาณขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทที่แยกออกเพ่ือไปจ าหน่ายหรือแปรรูป 
  ข้อมูลน้ าหนักขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทที่แยกออกเพ่ือไปจ าหน่ายหรือแปรรูปของโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย โดยแบบบันทึกข้อมูลพบว่า
มีปริมาณเท่ากับ 2,679.03 กิโลกรัม โดยมีปริมาณของกระดาษมากที่สุดคือ 1 ,483 กิโลกรัม รองลงมาเป็นขวด
แก้ว จ านวน 497.50 กิโลกรัม ในส่วนของพลาสติก, เหล็ก, อลูมิเนียม และกระจกแผ่น  มีจ านวน 384.53, 
188, 96 และ 30 กิโลกรัม ตามล าดับ  
 
ตารางแสดง ปริมาณขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทที่แยกออกเพ่ือไปจ าหน่ายหรือแปรรูป 

รายการ ที่มาของข้อมูล หน่วย น้ าหนักรวม 
กระดาษ แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 1,483.00 
ขวดแก้ว แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 497.50 
พลาสติก แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 384.53 
กระจกแผ่น แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 30.00 
เหล็ก แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 188.00 
อลูมิเนียม แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 96.00 

รวม 2,679.03 
 

2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์โดยการแปรูปเป็นปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 
หรือน าไปเลี้ยงสัตว์ 

 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์โดยการแปรูเป็นปุ๋ยหมัก น้ าหมัก
ชีวภาพ หรือน าไปเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย โดยแบบบันทึกข้อมูลพบว่ามีปริมาณเท่ากับ 38,953 กิโลกรัม โดยมีการน าเศษอาหาร/ผักไป
เลี้ยงสัตว์  มากที่สุด จ านวน 17,300 กิโลกรัม รองลงมาเป็นการน าเศษกิ่งไม้ใบหญ้ามาท าปุ๋ยหมัก จ านวน 
8,754 กิโลกรัม น าเศษผัก เศษอาหารมาท าปุ๋ยหมัก จ านวน 7,122 และการน าเศษผัก เศษอาหารไปท าน้ า
หมักชีวภาพ จ านวน 5,777 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางแสดง ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์โดยการแปรูปเป็นปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ หรือ       
                น าไปเลี้ยงสัตว์ 

รายการ ที่มาของข้อมูล หน่วย น้ าหนักรวม 
น้ าหนักเศษผัก เศษอาหาร ที่น ามาท าน้ าหนักชีวภาพ แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 5,777.00 
น้ าหนักเศษผัก เศษอาหาร ที่น ามาท าปุ๋ยหมัก แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 7,122.00 
น้ าหนักก่ิงไม้ ใบหญ้า ที่มาท าปุ๋ยหมัก แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 8,754.00 
น้ าหนักของเศษอาหาร/ผักที่น าไปเลี้ยงสัตว์ แบบบันทึกข้อมูล กิโลกรัม 17,300.00 

รวม 38,953.00 
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 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ 
  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ เนื่องจาก
ตอนกลางวันต้นไม้จะสร้างอาหารและพลังงานขึ้นเองจากการสังเคราะห์แสงในกระบวนการสังเคราะห์แสง  ซ่ึง
ต้องใช้กระบวนการทางชีวะเคมีและฟิสิกส์ ที่ต้นไม้จ าเป็นต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์  แสงแดดและน้ าในการ
สร้างอาหารที่จะไปสร้างความเติบโตให้ต้นไม้  จะเห็นว่าพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ให้หมดไปและปลดปล่อย
ออกซิเจนออกมา  จึงสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้มาก  ซึ่งจากการปลูกต้นไม้
ใน 3 พ้ืนที่ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไคร้ ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย, แหล่ง
น้ าหนองหมื่นอินทร์ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  และบึงสวย หมู่ที่ 3 ต าบลนครเดิฐ 
อ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 600  คน ปลูกต้นไม้จ านวน 2,000 ต้น  แต่เนื่องจาก
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเป็นการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ โดยใช้กล้าไม้ท่ีมีความสูงไม่ถึง 1.30 เมตร 
เป็นผลท าให้ไม่สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของต้นไม้ แล้วคิดน ามาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดลงตามหลักวิชาการได้ 
 

6.2 จัดท าตัวแบบ  (Model) ที่เกิดจากการประมวล/สังเคราะห์การด าเนินโครงการ/ด าเนินงานออกมาเป็น
ภาพหรือแผนภาพ ซึ่ง แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/วิธีการ/
กระบวนการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานรวมทั้งผลส าเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสุโขทัย 

ภาคประชาชนและเครือข่ายชุมชน 
(โรงเรียน ชุมชน และ ทสม.) 

- ก าหนดนโยบาย 
- สนับสนุนงบประมาณ เทคนิค วิชาการ 
- พัฒนาคู่มือ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 
- ติดตามและประเมินผล 

- ศึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์ในพื้นที ่
- วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในระดับพื้นที ่
- ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านวิชาการ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรูด้้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 

- ร่วมตัดสินใจ และปฏิบัติ ในการด าเนินงานโครงการ  
- ร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
- ร่วมรับผลประโยชน ์เช่นประโยชน์จากการจัดการ
ขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดปริมาณ CO2 
(จากขยะมูลฝอย) 
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7. ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
บริหารราชการ (10 คะแนน) 

  ไม่มี  
   มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ได้ด าเนินการประเมิน ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ีเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการสอบถาม
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของกิจกรรมที่จัดขึ้น ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านของเนื้อหาและบุคลากร, ด้าน
สถานที,่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม, และระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ แล้ว เป็นต้น แล้วน าข้อมูลจาการสอบถามมาวิเคราะห์และแปลผลการส ารวจความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของกิจกรรม  แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม , ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ , สรุปประโยชน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมรณรงค์ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการ

ส ารวจเป็นกลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 603 คน  โดยสรุปได้ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางแสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ 
  ประกอบอาชีพ  

ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 หญิง 291 48.26 
 ชาย 309 51.24 
 ไม่ระบุ 3 0.50 
2. อายุ   
 ต่ ากว่า 20 ปี 532 88.23 
 20 – 30 ปี 2 0.33 
 31 – 40 ปี 11 1.82 
 41 – 50 ปี 29 4.81 
 51 ปีขึ้นไป 24 4.15 
 ไม่ระบุ 4 0.66 
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3. การศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 596 98.04 
 ระดับปริญญาตรี 3 0.50 
 สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.17 
 ไม่ระบุ 3 0.05 
4. อาชีพ   
 นักเรียน/นักศึกษา 519 86.07 
 ข้าราชการ 1 0.17 
 พนักงานของรัฐ 1 0.17 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 0.50 
 ลูกจ้าง 4 0.66 
 รับจ้างทั่วไป 8 1.33 
 เกษตรกร 27 4.48 
 อ่ืนๆ อาทิเช่น แม่บ้าน ข้าราชการบ านาญ 5 0.83 
 ไม่ระบุ 35 5.80 

 
  1)  เพศ พบว่า  เป็นเพศหญิง จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ  51.24 

เป็นเพศชาย จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 48.26 
ไม่ระบุ  จ านวน    3  คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

2)  อายุ พบว่า มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 532 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.23 
  มีช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี  จ านวน 2 คน     คิดเป็นร้อยละ  0.33 
  มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  จ านวน 11 คน    คิดเป็นร้อยละ 1.82 

มีช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี  จ านวน 29 คน    คิดเป็นร้อยละ 4.81 
  มีช่วงอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป   จ านวน 25 คน    คิดเป็นร้อยละ 4.15 

ไม่ระบุ            จ านวน  4  คน    คิดเป็นร้อยละ 0.66 
3) การศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมาก

ที่สุด จ านวน 596 คน คิดเป็นร้อยละ 98.83 รองลงมาคือการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.50 การศึกษาสูงการปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 และไม่ระบุระดับการศึกษา 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50  

4) อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา โดยมีจ านวนสูงถึง 519 
คน คิดเป็นร้อยละ 86.07 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 และอาชีพรับจ้าง 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 แม่บ้านและข้าราชการบ านาญ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83
ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ใน
ส่วนของข้าราชการและพนักงานราชการมีจ านวนเท่ากัน คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 นอกจากนี้ยังมีส่วน
ของผู้ที่ไม่ระบุการประกอบอาชีพ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
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ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ   
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ได้ด าเนินการประเมิน ความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ีเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 603 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีข้อค าถามให้เลือกเป็นมาตราประมาณค่า  (rating scale) 
5 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนนความพึงพอใจดังนี้  คะแนน 5 = พึงพอใจมากที่สุด,  4 = พึงพอใจมาก,        
3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด  

การแปลผลคะแนน แบ่งผลคะแนนทั้งหมดเป็น 5 ช่วง โดยใช้หลักการทางสถิติ ได้แก่ พิสัย/จ านวนชั้น 
= (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / 5 การแปลผลคะแนน มีดังนี้  

คะแนน 4.20 - 5.00 = มากที่สุด  
คะแนน 3.40 - 4.19 = มาก  
คะแนน 2.60 - 3.39 = ปานกลาง  
คะแนน 1.80 - 2.59 = น้อย  
คะแนน 1.00 - 1.79 = น้อยที่สุด  

ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  คือ ด้านของเนื้อหา
และบุคลากร, ด้านสถานที่/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/อาหาร, ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหลังจากท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 

 
ตาราง แสดงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย การแปลความ 
ด้านเนื้อหาและบุคลากร 
๑. การถ่ายถอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.47 มากที่สุด 
๒. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.27 มากที่สุด 
๓. ความน่าสนใจของเนื้อหา/กิจกรรม 4.46 มากที่สุด 
๔. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที 4.33 มากที่สุด 
๕. การตอบข้อซักถามในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.10 มาก 
ด้านสถานที่/ ระยะเวลา / อาหาร 
๑. สถานที่จัดกิจกรรม 4.45 มากที่สุด 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์ 4.46 มากที่สุด 
๓. ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.28 มากที่สุด 
๔. อาหาร มีความเหมาะสม 4.38 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 3.96 มาก 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 4.42 มากที่สุด 
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ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.49 มากที่สุด 
๒. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.22 มากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.33 มากที่สุด 

 
1) ประเด็นความคิดเห็นด้านเนื้อหาและบุคลากร 

      พบว่าระดับความพึงพอใจด้านการถ่ายถอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.47 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยระดับความพึงพอใจด้านความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา, ความน่าสนใจของเนื้อหา/กิจกรรม และการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27, 
4.46 และ 4.33 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ในส่วนของการตอบข้อซักถามในการเข้าร่วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

      2) ประเด็นความคิดเห็น ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
พบว่าระดับความพึงพอใจด้านสถานที่จัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด โดยระดับความพึงพอใจด้านความพร้อมของอุปกรณ์, ระยะเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรม และอาหาร มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46, 4.28 และ 4.38 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด  
       3) ประเด็นความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ  

พบว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ, การจัดการขยะมูลฝอย และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ซึ่งมี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  และเม่ือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว พบว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ, การจัดการขยะมูลฝอย และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 4.42 ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

       4) ประเด็นความคิดเห็นด้านการน าความรู้ไปใช้  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ สามารถในการน าความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ, การจัดการขยะมูลฝอย และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ในส่วนของการน าความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ, การจัดการขยะมูลฝอย และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

สรุปประโยชน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
1)  ได้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการจัดการขยะมูลฝอย ช่วยประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
 2)  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3) มีความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด และแนะน าให้กับบุคคลรอบข้างและชุมชนได้ 
 4) เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1) ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกๆปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) อยากให้ไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
3) ควรจะมีระยะเวลาในการอบรมมากกว่า 1 วัน 
4) ควรเสนอให้นักเรียนที่ข้ึนรถรับส่งอย่าทิ้งขยะลงข้างทาง  โดยครูต้องจัดชุดดูแลนักเรียนที่

ขึ้นรถรับส่งทุกสาย 
5) อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ มีถังขยะตั้งไว้หน้าบ้าน หรือตามชุมชน 

 
2. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการ
ส ารวจเป็นกลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 241 คน โดยสรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ 

  ประกอบอาชีพ  
ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
 หญิง 155 64.32 
 ชาย 86 35.68 
2. อายุ   
 ต่ ากว่า 20 ปี 46 19.09 
 20 – 30 ปี 16 6.64 
 31 – 40 ปี 27 11.20 
 41 – 50 ปี 52 21.58 
 51 ปีขึ้นไป 100 41.49 
3. การศึกษา   
 ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 123 51.04 
 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 60 24.90 
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 24 9.96 
      อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 8 3.32 
 ระดับปริญญาตรี 13 5.39 
 สูงกว่าปริญญาตรี 8 3.32 
      อ่ืนๆ  อาทิเช่น ไม่ได้เรียนหนังสือ 5 2.07 
4. อาชีพ   
 นักเรียน/นักศึกษา 47 19.50 
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 ข้าราชการ 13 5.39 
 พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 2.90 
 ลูกจ้าง 12 4.98 
 ธุรกิจส่วนตัว 7 2.90 
 รับจ้างทั่วไป 46 19.09 
 เกษตรกร 103 42.74 
 อ่ืนๆ อาทิเช่น แม่บ้าน ข้าราชการบ านาญ 6 2.49 

 
  1)  เพศ พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.32 ในส่วนของเพศชาย มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 35.68 
 

2)  อายุ พบว่า มีช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี   จ านวน 46 คน    คิดเป็นร้อยละ 19.09 
  มีช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี  จ านวน 16 คน    คิดเป็นร้อยละ 6.64 
  มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  จ านวน 27 คน    คิดเป็นร้อยละ 11.20 

มีช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี  จ านวน 52 คน    คิดเป็นร้อยละ 21.58 
  มีช่วงอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป   จ านวน 100 คน   คิดเป็นร้อยละ 41.49 
3) การศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาหรือ

เทียบเท่า  มากท่ีสุด คือจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04 รองลงมาคือการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 การศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.96 และการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.39 ในส่วนของการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวนเท่ากัน
คือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32 และไม่ได้เรียนหนังสือ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07 

4) อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกษตรกร โดยมีจ านวนสูงถึง 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.74 รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ  19.50 อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน     
46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.09 อาชีพข้าราชการ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 ลูกจ้างในหน่วยงาน 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.98 ในส่วนของพนักงานราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจ านวนเท่ากันคือ 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 นอกจากนี้ยังมีส่วนของผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพ อาทิเช่น แม่บ้าน ข้าราชการบ านาญ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.49 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ   
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ได้ด าเนินการประเมิน ความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ีเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 241 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีข้อค าถามให้เลือกเป็นมาตราประมาณค่า  (rating scale) 
5 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนนความพึงพอใจดังนี้  คะแนน 5 = พึงพอใจมากที่สุด,  4 = พึงพอใจมาก,         
3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด  
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การแปลผลคะแนน แบ่งผลคะแนนทั้งหมดเป็น 5 ช่วง โดยใช้หลักการทางสถิติ ได้แก่ พิสัย/จ านวนชั้น 
= (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / 5 การแปลผลคะแนน มีดังนี้  

คะแนน 4.20 - 5.00 = มากที่สุด  
คะแนน 3.40 - 4.19 = มาก  
คะแนน 2.60 - 3.39 = ปานกลาง  
คะแนน 1.80 - 2.59 = น้อย  
คะแนน 1.00 - 1.79 = น้อยที่สุด  

ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  คือ ด้านของเนื้อหา
และบุคลากร, ด้านสถานที่/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/อาหาร, ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหลังจากท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 

 
ตารางแสดงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย การแปลความ 
ด้านเนื้อหาและบุคลากร 
๑. การถ่ายถอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.26 มากที่สุด 
๒. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.13 มาก 
๓. ความน่าสนใจของเนื้อหา/กิจกรรม 4.11 มาก 
๔. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที 4.14 มาก 
๕. การตอบข้อซักถามในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.05 มาก 
ด้านสถานที่/ ระยะเวลา / อาหาร 
๑. สถานที่จัดกิจกรรม 4.18 มาก 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์ 4.10 มาก 
๓. ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.07 มาก 
๔. อาหาร มีความเหมาะสม 3.98 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 3.87 มาก 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 4.19 มากที่สุด 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.15 มาก 
๒. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.04 มาก 
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.10 มาก 
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1) ประเด็นความคิดเห็นด้านเนื้อหาและบุคลากร 
      พบว่าระดับความพึงพอใจด้านการถ่ายถอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4. 26 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยระดับความพึงพอใจด้านความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหา, ความน่าสนใจของเนื้อหา/กิจกรรม การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และการตอบข้อซักถามใน
การเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13, 4.11, 4.14 และ 4.05 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  

      2) ประเด็นความคิดเห็น ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
พบว่าระดับความพึงพอใจด้านสถานที่จัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ซึ่งอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมาก โดยระดับความพึงพอใจด้านความพร้อมของอุปกรณ์, ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
และอาหาร มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10, 4.07 และ 3.98 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก  
       3) ประเด็นความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ  

พบว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ, การจัดการขยะมูลฝอย และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ซึ่งมี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ, การจัดการขยะมูลฝอย และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึนเท่ากับ 4.19 ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

       4) ประเด็นความคิดเห็นด้านการน าความรู้ไปใช้  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ สามารถในการน าความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ, การจัดการขยะมูลฝอย และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ในส่วนของการน าความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ, การจัดการขยะมูลฝอย และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  

  สรุปประโยชน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
1) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
2) ได้ความรู้เกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศและการจัดการขยะมูลฝอย  

 3)  ได้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดสภาวะโลกร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 4) มีความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด และแนะน าให้กับบุคคลรอบข้างและชุมชนได้ 
 5) เกิดความสามัคคี การมีส่วนร่วมของชุมชนไปสู่การสมานฉันปรองดอง ทุกภาคส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
 6) เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพ้ืนที่ป่าให้กับชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1) ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกๆปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) อยากให้ขยายพื้นที่ปลูกป่า เพ่ิมเติมในพ้ืนที่อ่ืน 
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เอกสารประกอบ มิติที่ 1  ความสามารถขององค์กร 
1.1 มีการก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) 
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เอกสารประกอบ มิติที่ 1  ความสามารถขององค์กร 

1.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ/อัตราก าลัง หรือก าหนดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
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เอกสารประกอบ มิติที่ 1  ความสามารถขององค์กร 

1.3 มีกระบวนการสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมท่ีเอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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เอกสารประกอบ มิติที่ 1  ความสามารถขององค์กร 

3. การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ  

3.1 มีช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน 

 เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (หัวข้อบริการประชาชน) 
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Facebook : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

เว็บไซต์ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย  
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ระบบรับการร้องเรียนปัญหาด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงผ่านทางเว็บไซด์ 
http://petition.mnre.go.th 

 
 
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน คือ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  

 
 
 
 
 



34 
 

เอกสารประกอบ มิติที่ 2  การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
4.2 อธิบายการด าเนินโครงการ/ด าเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ด าเนินงานในพื้นที่ตั้งแต่

ริเริ่มไปจนถึงการก าหนดแนวทางและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา ที่สะท้อนระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การบูรณาการการท างานและท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน และ หลักการ/แนวคิดท่ี
น ามาประยุกตใ์ช้ ว่าเป็นอย่างไร  

 
1. กิจกรรมรณรงค์ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในโรงเรียน                
ที่ประกอบด้วยแกนน านักเรียน/นักศึกษา, ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ตัวแทนจากอปท. ชุมชน/หมู่บ้าน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ชุดๆ ละ 15 คน และจัดประชุมคณะท างานฯ จ านวน 2 ครั้ง 

1) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง ต าบลแม่สิน อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

 

       
 

2) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ ต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
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- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย จ านวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 640 คน โดยเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และการ
บรรยาย กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง การตอบค าถาม และการท าแบบทดสอบ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ ดังนี้  

1) วันที่ 29 พ.ย. 59 โรงเรียนบ้านผาเวียง นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 110 คน 
2) วันที่ 15 ธ.ค. 59 โรงเรียนบ้านดงเดือย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
3) วันที่ 19 ธ.ค. 59 โรงเรียนบ้านสันติสุข นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
4) วันที่ 21 ธ.ค. 59 โรงเรียนวัดปากพระ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
5) วันที่ 23 ธ.ค. 59 โรงเรียนโรตารี่สวรคโลก 1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
6) วันที ่26 ธ.ค. 59 โรงเรียนบ้านวังธาร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
7) วันที่ 29 ธ.ค. 59 สนง.ทสจ.สุโขทัย เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
8) วันที่ 12 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองจัง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
9) วันที่ 18 ม.ค. 60 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
10) วันที่ 20 ม.ค. 60 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 110 คน 

 

         
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านผาเวียง โรงเรียนบ้านดงเดือย โรงเรียนบ้านสันติสุข 

โรงเรียนวัดปากพระ โรงเรียนโรตารี่สวรคโลก 1 โรงเรียนบ้านวังธาร 
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5.1.3 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม (พ้ืนที่ต้นแบบ) 
จ านวน 2 แห่ง (โซนเหนือ จ านวน 1 แห่ง โซนใต้ จ านวน 1 แห่ง) และท่ี สนง.ทสจ.สุโขทัย จ านวน 1 แห่ง ดังนี ้

1) โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
2) โรงเรียนบ้านผาเวียง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   3) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทั 
 

1) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (โซนเหนือ) ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง ต าบลแม่สิน 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 

         
  

2) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (โซนใต)้ ณ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)        
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

     
 

โรงเรียนบ้านหนองจัง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) 
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3) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สุโขทัย 

 

      
 
 

2. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ประชุมร่วมกับเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด ซึ่งส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล และทรัพยากร ในส่วนของเครือข่าย 
ทสม. เป็นผู้ตัดสินใจในการคัดเลือกพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการ และจัดเตรียมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง มีกิจกรรม
ดังนี้  

- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด และที่ปรึกษา 
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 10 มกราคม  2560 ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
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จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สร้างความ
ตระหนักรู้ความเข้าใจถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายจ านวน 600 คนร่วมกับกิจกรรมเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 3 พ้ืนที่ ปลูกต้นไม้รวมทั้งสิ้น 2,000 ต้น 
  - อ่างเก็บน้ าห้วยมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไคร้ ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน ปลูกต้นไม้จ านวน 500  ต้น ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
 

               
 

  - แหล่งน้ าหนองหมื่นอินทร์ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 150 คน ปลูกต้นไม้จ านวน 500 ต้น ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
 

        
 

 -  บึงสวย หมู่ที่ 3 ต าบลนครเดิฐ อ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 300  คน 
ปลูกต้นไม้จ านวน 1,000 ต้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
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เอกสารประกอบ มิติที่ 2  การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
5. อธิบายเกี่ยวกับการน าหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือน าระบบดิจิทัล/เครื่องมือ/

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร (5 คะแนน) 
 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์      
ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวต่าง ๆ เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคนิคการด าเนินงาน อาทิเช่น  
 
facebook ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 

 
 
เว็บไซด์ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
(http://sukhothai.mnre.go.th/th/index)
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Group Line เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
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เอกสารประกอบ มิติที่ 3  การบรรลุผลส าเร็จ 
6.1 อธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือความส าเร็จที่ได้รับในเชิง สังคม หรือเศรษฐกิจซึ่งควรประกอบด้วยผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ โดยระบุ
ผลส าเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับทั้งที่เป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน
ว่าเป็นอย่างไร 

 

ตารางการค านวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดได้ จากกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
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ตารางการค านวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดได้ จากการจัดการขยะน าขยะรีไซเคิล (น าไปขาย) 
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แบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลจากกิจกรรมการจัดการขยะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ที่มาของขอ้มลู หน่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. น้้าหนกัเศษผัก เศษอาหาร ท่ีน้ามาท้าน้้าหมักชีวภาพ กิโลกรัม -                
2. น้้าหนกัเศษผัก เศษอาหาร ท่ีน้ามาท้าปุ๋ยหมัก กิโลกรัม -                
3. น้้าหนกักิ่งไม้ ใบหญ้า ท่ีน้ามาท้าปุ๋ยหมัก กิโลกรัม -                
4. น้้าหนกัของเศษอาหาร/ผักท่ีน้าไปเล้ียงสัตว ์(เช่น เล้ียงหมู  เล้ียงไส้เดือน) กิโลกรัม -                

กิโลกรมั -                -               -                -               -                  -                  -              -               -                -                -                -                -                

แบบฟอรม์ที่ 1/1 : ขอ้มลูน้้าหนักขยะที่น้าไปแปรรปู เปน็ ปุ๋ยหมกั น้้าหมกัชวีภาพ  และน้าไปเลี้ยงสัตว์

รวม

รายการ ที่มาของข้อมูล หน่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. กระดาษ กิโลกรัม -                
2. ขวดแก้ว กิโลกรัม -                
3. พลาสติก กิโลกรัม -                
4. กระจกแผ่น กิโลกรัม -                
5. เหล็ก กิโลกรัม -                
6. อลูมิเนียม กิโลกรัม -                

กิโลกรมั -                -               -                -               -                  -                  -              -               -                -                -                -                -                

แบบฟอรม์ที่ 2/1 : ข้อมูลน้้าหนักขยะรไีซเคิลแต่ละประเภทที่แยกออกมาได้เพ่ือไปจ้าหน่าย/แปรรปู 

รวม
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แบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลจากกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ที่ 3  ปา่/พ้ืนที่สีเขียวเดิมที่อนุรกัษ์ไว้และปรมิาณคารบ์อนที่กักเก็บได้

ล้าดับ
ประเภท

พ้ืนที่สีเขียว
ที่ตั้งของปา่/พิกัด ขนาดพ้ืนที่ หน่วย

ปรมิาณคารบ์อนที่ปา่น้ีกักเก็บได้ 
(kg CO2e ต่อป)ี

1 ปา่ชายเลน ไร่                                             -   

ไร่                                             -   

2 ปา่สัก ไร่                                             -   

ไร่                                             -   

3 ปา่พ้ืนเมืองโตช้า ไร่                                             -   

ไร่                                             -   

4 ปา่เอนกประสงค์ ไร่                                             -   

ไร่                                             -   

5 ปา่ในเมือง ไร่                                             -   

ไร่                                             -   

kg CO2e                                           -   รวมปรมิาณคารบ์อนที่กักเก็บได้

แบบฟอร์มที ่4 การปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขยีว และปริมาณคาร์บอนทีกั่กเก็บได้

1 -                                                             
2 -                                                             
3 -                                                             
4 -                                                             
5 -                                                             
6 -                                                             
7 -                                                             
8 -                                                             
9 -                                                             
10 -                                                             
11 -                                                             
12 -                                                             
13 -                                                             
14 -                                                             
15 -                                                             
16 -                                                             
17 -                                                             
18 -                                                             
19 -                                                             
20 -                                                             

-                                                           

-                                                           ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด์ที่กักเก็บได้ส้าหรบักล้าไม้ที่ปลูกครัง้ที.่.........วันที.่........................

ล้าดับกล้าไม้
ที่สุมตัวอย่าง

ชื่อกล้าไม้ (ถ้าม)ี
ความสูง
(เมตร)

เส้นรอบวง 
(เซนติเมตร)

ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด์ที่กล้าไม้ต้นน้ีกักเก็บได้
(กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเทา่)

ค่าเฉลี่ยปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด์ที่กักเก็บได้ของกล้าไม้ที่สุ่มตัวอย่าง
จ้านวนกล้าไม้ทั้งหมดที่ปลูก (ต้น)
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เอกสารประกอบ มิติที่ 3  การบรรลุผลส าเร็จ 
7. ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วม ในการ

บริหารราชการ  
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