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1. ผู้ย่ืนสมัคร  

 

    � กรณีส่วนราชการระดบักรม/เทียบเท่า จังหวัด หรือองค์การมหาชน (สมัครเอง)  

โปรดระบุ (ชื่อหน่วยงานที่สมัคร)   สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่    . 

 

� กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) โปรดระบุ  

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

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

 

2. ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน 

2.1 ช่ือ     นายสมคิด นามสกุล      ปัญญาดี          

ตําแหน่ง               ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม        

สังกัดหน่วยงาน    สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่      

ชั้น 2  อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   ตําบลช้างเผือก     

อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50300      

โทรศัพท์       0 5311 2725-6          โทรสาร     0 5311 2674    

E-mail :       mnre.cm@gmail.com                                                            .
       

2.2 ช่ือ     นางสาวสายฝน        นามสกุล      ฉันทะ       

ตําแหน่ง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       

สังกัดหน่วยงาน    สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่      

ชั้น 2  อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   ตําบลช้างเผือก     

อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50300      

โทรศัพท์       0 5311 2725-6            โทรสาร     0 5311 2674    

E-mail :       mnre.cm@gmail.com                                                           
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3.  ผลการดําเนินการเปิดระบบราชการใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

 มิติที่ 1 : ความสามารถขององค์กร  

 1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนรว่มของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ (6 คะแนน)  
 1.1 มีการกําหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงาน ท่ีแสดงว่าให้ความสาํคัญกับการมีส่วนร่วม ของประชาชน  

� ไม่มี  

� มี (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม  

ตามกลยุทธ์ “เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ และสร้าง
กระบวนงาน “ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ” ของจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยจัดทําแผนงาน/โครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชนวางผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพื้นท่ีโล่ง 
ทุกชนิด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

1.2 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ/อัตรากําลัง หรือกําหนดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมี 
   ส่วนร่วมของประชาชน 

 � ไม่มี  

 � มี (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทําคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้ง
คณะทํางานโครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชน วางผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพื้ที่โล่งทุกชนิด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนรว่มในการบริหารราชการ (4 คะแนน) 

� ไม่มี  

� มี (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  
 1) สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า  
 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา 
      ในพื้นที่โล่ง 
 

3. การให้ข้อมูลข่าวสารและรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีประสิทธิภาพ  
   (5 คะแนน)  

3.1 มีช่องทางการให้ข้อมูลท่ีหลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน 

� ไม่มี  

� มี (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  
 ตั้งเครือข่ายการส่ือสาร 4 ช่องทาง ได้แก่ 
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 1) ทางโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 0 5311 2236, เบอร์โทรศัพท์ 191 
 2) ทางแอฟพลิเคชั่นไลน ์ 
 3) ทางวิทยุสั่งการ 
 4) ทาง VDO Conference 
 

3.2 มีการนําความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน/ 
การให้บริการที่ชัดเจน 

� ไม่มี  

� มี (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ถอดบทเรียนเพื่อกําหนดมาตรการจัดทําแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑                   

 
มิติที่ 2 : การทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

4. การส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมการเปิดระบบ 
ราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ 
การเข้ามาเก่ียวข้อง (Involve) หรือทํางานร่วมกันในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ในลักษณะ 
หุ้นส่วนความร่วมมือ (45 คะแนน)  
4.1 อธิบายประเด็นสาํคัญที่เก่ียวข้องกับความเป็นมา/ที่มา/สภาพปัญหา หรือเหตุผลสําคัญที่นํามาสู่การ   

 ริเริ่มการดําเนินโครงการ/การแก้ปัญหา และแนวโน้ม/เง่ือนไขของสถานการณ์ รวมท้ังผลกระทบ 
 ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นอย่างไร 

           รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ไว้ ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) ๒) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
(Inclusive Growth) ๓) การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
๔) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ และได้กําหนดตัวชี้วัดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนําไป
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซ่ึงในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
“การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Growth) นั้น ได้กําหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย คือ ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ต่ํากว่า ๕ ตัน/คน/ปี  
            จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ โอบรอบไปด้วยภูเขาสูง สภาพพื้นที่ดังกล่าว ทําให้
อากาศในแอ่งเมืองเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อยมาก (อากาศเสถียร) เม่ือเกิดการเผาไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีป่า หรือ
พื้นที่การเกษตร จะส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและเป็นเวลานาน หมอกควันดังกล่าว  
จะส่งผลกระทบต่อโรคระบบทางเดินหายใจ หรือแม้แต่เกิดการระคายเคืองแสบ ลูกตา หากได้รับและสัมผัส
โดยตรง ปัญหาวิกฤติหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ มีหลายปัจจัยท่ีเอ้ือ ต่อการเกิด นั่นคือ สภาพภูมิประเทศ
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ที่เป็นแอ่งกระทะ สภาพความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมพื้นท่ีภาคเหนือของไทย จึงทําให้หมอกควัน
ไม่สามารถลอยตัวข้ึนสูงได้ การเกิดไฟป่า - หมอกควัน มักเกิดข้ึนเป็นประจําในระหว่างเดือนธันวาคม-
พฤษภาคมของทุกปี อย่างไรก็ตามปัญหาหมอกควันที่เกิดข้ึนสามารถแก้ไขได้ หากทุกภาคส่วนได้เล็งเห็น
ความสําคัญ และให้ความร่วมมือที่จะป้องกันและแก้ไข ซ่ึงหากพิจารณาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในแต่ละปี 
ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ท้ังนั้น เช่น การเผาป่า เผาเศษหญ้า ใบไม้ ขยะ และวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา สําหรับการแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมาถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดบกพร่องบางประการที่ทําให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ดังน้ัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสําเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับกลยุทธ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาให้ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยนําเอายุทธศาสตร์ ๖ ด้านของกรมควบคุมมลพิษ, มาตรการ
ป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ๘ มาตรการ และหลักการ 2P2R : ๔ ข้ันตอนของรัฐบาล มาปรับใช้
และประยุกต์เป็นแผนงานโครงการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ภายในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ต่อไป 

ปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ 
รวมไปถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือท้ัง ๘ จังหวัด จะต้องร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข โดยการกําหนดแผนงาน
โครงการ/มาตรการและแนวทางในการจัดการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เน้นการบูรณาการ การมีส่วนร่วม 
สามารถให้หน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติหรือใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง 
ที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก และสิ่งท่ีจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ น่ันคือ ภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ 
ซ่ึงถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศโดยรวม    

4.2 อธิบายการดําเนินโครงการ/ดําเนินงานเก่ียวกับรูปแบบ/ข้ันตอน/วิธีการท่ีใช้ดําเนินงานในพื้นที่ 
 ตั้งแต่ริเร่ิมไปจนถึงการกําหนดแนวทางและดําเนินการเพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา ที่สะท้อนระดับ        
 การมีส่วนร่วมของประชาชน การบูรณาการการทํางานและทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน  
 และหลักการ/แนวคิดที่นํามาประยุกต์ใช้ ว่าเป็นอย่างไร 
 แผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าปี 2560 
 ได้กําหนดเป็น 3 ข้ันตอนดังน้ี 
 1. ข้ันตอนเชิงป้องกัน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - 19 กุมภาพันธ์ 2560) 
 2. ข้ันตอนการรับมือ (ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ 2560 – 20 เมษายน 2560) 
 3. ข้ันตอนสร้างความยั่งยืน คร้ังแต่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
 ระยะเตรียมการและป้องกัน 

• จัดทําประกาศจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันถึงระเบียบ
ข้อบังคับกฎหมายและมาตรการการดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
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• จัดต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
และมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขา 

• จัดตั้งศูนย์อํานวยการส่ังการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัด ระดับอําเภอ  และ
ระดับตําบล พร้อมคณะทํางานโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทํางานศูนย์สั่ง
การฯระดับจังหวัด ในระดับอําเภอมีนายอําเภอเป็นประธาน และระดับตําบลโดยมีนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธาน พร้อมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้านดับไฟป่าหมู่บ้าน
ละ 25 คน ทุกหมู่บ้าน 

• ให้ทุกอําเภอในท้องที่ในจังหวัด ดําเนินการสํารวจและกําหนดพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเสี่ยงต่อการ
เกิดไฟป่าเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ํา โดยกําหนดเป็นเขตตําบลเสี่ยง 
และในระดับตําบลให้กําหนดเป็นเขตหมู่บ้าน 

• ให้ทุกอําเภอจัดทําทะเบียนผู้มีอาชีพเข้าป่าหาของป่า เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าป่า 

• ให้สถานีควบคุมไฟป่าในท้องท่ี ดําเนินการสํารวจสภาพการหลุดร่วงของใบไม้ในป่า เพื่อกําหนด
จุดและขอบเขตในการลดปริมาณเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ 

• ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจในชุมชนให้เห็นถึงโทษของไฟป่าและหมอกควันและทําความเข้าใจ
กับทุกภาคส่วนถึงแนวทางการดําเนินงานในรูปแบบการบูรณการเชิงพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม 

• จัดชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ 

• จัดให้เครือข่าย อสม.ของกระทรวงสาธารณสุข ออกประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนรู้ถึงโทษ 
ของหมอกควันและไฟป่าแบบเคาะประตูบ้าน 

• จัดทําแนวกันไฟในทุกหมู่บ้านที่ติดกับเขตป่า หมู่บ้านละ 5 กิโลเมตรข้ึนไป โดยกลไกประชารัฐ 

• จัดเครือข่าย ทสม. แจ้งเตือนไฟป่าและดับไฟประจําหมู่บ้าน 

• จัดทําแผนระดมพลดับไฟป่า โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือสถานการณ์ปกติ สถานการณ์รุนแรง
และสถานการณ์วิกฤติ โดยจัดให้มีการซ้อมแผนระดมพลตามสถานการณ์ต่างๆ 

• ให้จัดทําแผนโครงการจัดการเผาและการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

• สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดการเผา โดยวิธีการต่างๆ 
- การไถกลบตอซัง  
- การผลิตอาหารสัตว์ 
- การปลูกข้าวโพดเหลื่อมถ่ัว 
- การปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกข้าวโพด 

 - การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
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• ให้ทุกอําเภอดําเนินการให้ทําปุ๋ยหมักโดยใช้เศษก่ิงไม้ใบไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
อําเภอละ 10,000 ตัน 

• กําจัดวัชพืชในเขตทาง ทําแนวกันไฟในเลยทาง 
    2. ระยะรับมือ (ก.พ. – เม.ย.) 

• จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า ร่วมระหว่างเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ ทหาร 
ตํารวจ และอาสาสมัครหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการลาดตระเวนอย่างบูรณาการประชารัฐ 

• ลาดตระเวนตามแขวงเขตทาง 

• ประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม ในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ 

• กําหนดให้มีช่วงเวลาห้ามเผาในท่ีโล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ช่วงระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่ วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน 2560 และสามารถประกาศเพิ่มเติมในช่วยเวลาวิกฤตได้ 

• กําหนดมาตรการควบคุมการหลังจากช่วง 60 วัน ห้ามเผา 

• เพิ่มช่องทางการส่ือสาร/ให้ข้อมูลแก่ประชาชน เช่น ไลน์, แอพพลิเคชั่น ในการแจ้งจุดเกิดไฟ
เว็บไซต์ 

• พ่นละอองน้ําเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในอากาศ  

• แจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ให้เพิ่มความถ่ีในการออกเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และงดการเผาทุกชนิดในห้วงเวลาดังกล่าว 

   3. ระยะสร้างความย่ังยืน (พ.ค. – ก.ย.) 

• ทําแนวกันไฟ ป่าเปียก ทุกอําเภอ 

• ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปลูกป่าในใจคน เน้นการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ 

• ปลูกต้นไม้ไม่ผลัดใบในเขตทาง 

• สร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา 

• ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรปลูกพืชอ่ืนๆทดแทนการปลูกข้าวโพด 

• สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าโดยชุมชน เช่น การบวชป่า เป็นต้น 

• จัดทําโครงการธนาคารใบไม้ และการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 

• ประกวดหมู่บ้านปลอดการเผาและมอบรางวัล 
 

4.3 อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน   
   ในพื้นที่ โดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน และอธิบาย  
  บทบาทของแต่ละภาคส่วน ว่าเป็นอย่างไร ต่อไปนี้  

   �  เป็นกลไกหลัก (Key Actor) 
   �  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)  
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 �  เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager)  
 �  เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทํางาน (Partnership) 

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการดําเนินโครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชนวางผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพื้นท่ีโล่งทุกชนิด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดตั้งศูนย์อํานวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์อํานวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เปิดศูนย์อํานวยการสั่งการฯ พร้อมท้ังแต่งตั้งคณะทํางานศูนย์อํานวยการสั่งการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่  
เพื่อช่วยเหลือ วิเคราะห์สภาพปัญหาและนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
เป็นประธานคณะทํางาน ดําเนินการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ทุกวันจันทร์  
และเรียกประชุมทันที ในกรณีที่เกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในข้ันวิกฤต ซ่ึงภายใน
ศูนย์เฉพะกิจฯ จะมีเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์เฉพะกิจฯ คอยรับแจ้งเหตุที่เบอร์โทรศัพท์๐ ๕๓๑๑ ๒๒๓๖  
และได้รับการสนับสนุนบุคคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือที่จําเป็นจากสํานักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
(องค์การมหาชน) : สทภอ. ในการนําเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ สําหรับเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง ตลอดจน
การนําข้อมูล GIS จังหวัด และข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียมเข้าร่วมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ หมอกควันและไฟป่า 
ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงสถิติย้อนหลังในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อใช้ประสานกับศูนย์เฉพาะกิจฯ ระดับอําเภอ 
ระดับตําบล ระดับหมู่บ้าน และหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง 

 

4.4 อธิบายเก่ียวกับการจัดกิจกรรม/เวทีหรือการเผยแพร่ความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสร้าง 
     กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่าเป็นอย่างไร 

1) จัดกิจกรรมการทําแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดปัญหาหมอกควันโดยการมีส่วนร่วม  
ของราษฎรในพื้นที่เสี่ยง ๗ พื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง  

2) จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันระดับพื้นท่ีโดยการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน 
และเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ ๒๕ อําเภอ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

3) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลด 
การเผาในพื้นที่โล่ง โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างกระแสความร่วมมือและความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

 

5. อธิบายเก่ียวกับการนําหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือนําระบบดิจิทัล/เคร่ืองมือ/  
   เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร (5 คะแนน) 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “GISTDA” ในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า
จากภาพถ่ายดาวเทียม โดยเจ้าหน้าที่จาก “GISTDA” ได้ประจําการที่ศูนย์อํานวยการสั่งการระดับจังหวัด
เชียงใหม่ เม่ือตรวจพบจุด Hotspot เจ้าหน้าท่ีจาก “GISTDA” จะแจ้งเหตุมายังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อประสานงานกับพื้นท่ีเกิดเหตุในการเข้าเข้าพื้นท่ีดับไฟป่าได้อย่าง
ทันท่วงที 
 
 มิติที่ 3: การบรรลุผลสําเร็จ   

6. การสรุปบทเรียนความสําเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา (25 คะแนน)  
6.1 อธิบายเก่ียวกับผลประโยชน์หรือความสําเร็จท่ีได้รับในเชิงสังคม หรือเศรษฐกิจ ซ่ึงควรประกอบด้วย  

             ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ โดยระบุผลสําเร็จหรือประโยชน์       
            ท่ีได้ รับทั้ง ท่ีเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์และปัญหา/อุปสรรค 
            รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร 

 ผลจากการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 
60 วัน ห้ามเผาเราทําได้ เพ่ือเชียงใหม่ไร้หมอกควัน 
    - สามารถลดจํานวนจุด Hotspot จากปีที่แล้ว จํานวน 997 จุด เหลือ 609 จุด ลดลง 38% 
    - ค่า PM10 มีจํานวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน ลดลงจากปีท่ีแล้ว 14 วัน เหลือ 4 วัน ลดลง 71% 
    - ระดับค่า PM10 สูงสุดถึงของปี 59 ที่สูงถึง 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่ 26 มีนาคม 
2558) ลดลงเหลือสูงสุด 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 60 (วันที่ 24 มีนาคม 2560) 
    - จับกุมดําเนินกับคดีผู้กระทาผิด ในช่วง 60 วัน จํานวน 14 คดี 
    - อากาศยานข้ึนลงได้ปกติ ไม่ดีเลย์ หรืองดเท่ียวบิน เนื่องจากปัญหาหมอกควัน 
    - พื้นที่เผาไหม้จากปี 59 จานวน 1,412,399 ไร่ ลดลง จากบันทึกข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึง 
30 เมษายน 2560 จํานวน 797,053 ไร่ 
 จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เพื่อไม่ให้ประชาชน ได้รับผลกระทบจากสภาวะมลพิษอากาศที่เกิด
จากการเผาในพื้นท่ีป่าและที่โล่ง ปริมาณขยะมูลฝอยและเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรถูกจัดการอย่างถูกวิธี 
ประชาชนมีสุขภาพดีเป็นเมือง น่าอยู่และน่าท่องเท่ียว ผู้คนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้ความสนใจ 
ที่จะมาเยือนทั้งด้านการท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน 
 
 6.2 จัดทําตัวแบบ (Model) ที่เกิดจากการประมวล/สังเคราะห์การดาํเนินโครงการ/ดําเนินงานออกมา     
              เป็นภาพหรือแผนภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/วิธีการ/  
              กระบวนการดาํเนินโครงการ/การดาํเนินงาน รวมท้ังผลสาํเร็จทีไ่ด้รับ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ  



~ 9 ~ 
 

 

 

 



~ 10 ~ 
 

 7. ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
บริหารราชการ (10 คะแนน)  

�  ไม่มี  

�  มี (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ)  
       �  จํานวนตัวอย่างประชากรที่สํารวจ จาํนวน ........-........ ตัวอย่าง  
       �  แบบสํารวจที่ใช้ในการสาํรวจความพึงพอใจ จาํนวน .........-........ชุด  
       �  ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง....-.......  
 

    
 

   หมายเหตุ  วัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในการเข้ามา 
         มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาททํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจา้ขอรับรองว่า ข้อความท่ีระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุ 
ให้ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2561 และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ  
ว่าถือเป็นท่ีสิ้นสุด  

 
 
                                                ลงชื่อ ...........................................................        
                                                        (………………………………….……………..)  

 ตําแหน่ง   .......................................................... 
วันท่ี          เดือน................................พ.ศ. 2561 


