
 
 
 
 
 

 
 
คําชี้แจง 

 
1. การยื่นแบบฟอร์มการสมัคร 

1.1 กรณีส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน สามารถสมัครขอรับรางวัลโดยยื่นแบบฟอร์มการสมัคร
ในนามส่วนราชการจังหวัด หรือองค์การมหาชน และอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือผู้อํานวยการองค์การมหาชน หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้อํานวยการองค์การมหาชน เป็นผู้ลงนามแบบฟอร์มการสมัคร 

1.2 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง)เป็นผู้เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล 
สามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัคร และเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว 

1.3 ผู้ที่เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล ต้องจัดทํารายละเอียดข้อมูลการดําเนินงาน
เก่ียวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เพื่อประกอบการสมัครขอรับรางวัล 

2. ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัคร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสมัคร ดังน้ี 

2.1 ให้ใช้ข้อมูลและผลการดําเนินงานเก่ียวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการเข้ามาเก่ียวข้อง (Involve)หรือระดับ
ความร่วมมือ (Collaborate)ซ่ึงควรมีการดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.2การดําเนินโครงการ/การดําเนินงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องสอดคล้องตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นอํานาจหน้าที่ /ภารกิจหลักขององค์กร หรือสอดคล้อง 
ตามแผนพัฒนาจักงหวัดหรือกลุ่มจังหวัดโดยการดําเนินการดังกล่าวสะท้อนการพัฒนาหรือ 
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และประเทศ 

2.3กรณีสมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1โครงการ/การดําเนินงาน ต้องเป็นการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานที่
ไม่ซํ้ากัน หรือไม่ใช่การดําเนินโครงการ/การดําเนินงานในพื้นที่เดียวกัน หรือไม่ซํ้ากับพื้นที่การดําเนิน
โครงการ/การดําเนินงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
มาแล้ว 

3. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และโปรดแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร 
พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานประกอบข้อคําถามใด เนื่องจากเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
ใบสมัครเป็นหลักฐานที่มีความสําคัญต่อการพิจารณาและการประเมินผล 

4.กรณีพื้นท่ีในการกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่เพียงพอสามารถเขียนเพิ่มเติมในกระดาษอ่ืนและโปรดหมายเหตุแสดง
ความเชื่อมโยงกับข้อคําถามด้วย 

แบบฟอร์มการสมัคร 
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนรว่ม 



5. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันท่ี 3 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2561  

6. ส่ งแบบฟอร์มการส มัครพ ร้อมหลักฐาน/เอกสารประกอบได้ที่ เว็บ ไซต์www.opdc.go.th หรือ 
http://awards.opdc.go.th หรือ ส่งไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.ตามท่ีอยู่ต่อไปน้ี : 

 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

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

โทรสาร 022818328 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ชื่อผู้ตดิต่อ/ประสานงาน 

1.  ผู้ย่ืนสมัคร 
 
 

  
 

 √  กรณีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด หรือองค์การมหาชน(สมัครเอง) 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 2 ลําปาง  

 
���� กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง)โปรดระบุ 

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

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

 
2.1 ชื่อ ....................นางสิริวัฒนา............................. นามสกุล .......................กังวาลเลิศ.......................... 

ตําแหน่ง.............นักวิชาการสิง่แวดล้อม ชํานาญการ............................................................................ 

สังกัดหน่วยงาน..สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง ....................................................................... 

เลขท่ี....13.....หมู่ท่ี........-..........ถนน......ป่าขาม 1..........ตําบล......หัวเวียง..........................................  

อําเภอ............เมืองลําปาง......... จังหวัด..........ลําปาง..............รหัสไปรษณีย์...........52000.............. 

โทรศัพท์.........0 5422 7201 ต่อ 18......... โทรสาร................ 0 5422 7207 ......................... 

E-mail...........ssiriwattana@gmail.com........................................................................................... 

 

2.2 ชื่อ................................................................. นามสกุล........................................................................ 

ตําแหน่ง................................................................................................................................................ 

สังกัดหน่วยงาน..................................................................................................................................... 

เลขท่ี..............หมู่ที่..................ถนน.....................ตําบล........................................................................  

อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

โทรศัพท์............................................................... โทรสาร................................................................... 

E-mail................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 



3.  ผลการดําเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

 
 
 
 

มิติที่ 1: ความสามารถขององค์กร 
 
1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ  (6 

คะแนน) 
1.1มีการกําหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานที่แสดงว่าให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

□ ไม่มี  
√     มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ความเจ ริญ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี           
ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาทางการศึกษา การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ล้วนเป็นตัวแปรสําคัญท่ีขับเคลื่อน
สังคมไทยสู่สังคม ที่ประชาชนมีการตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม         
ให้ความสนใจเก่ียวกับการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมของ
ภาครัฐมากข้ึน และต้องการให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส เป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมมากข้ึน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย มาตรา มาตรา ๔๑ สิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และหมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ในมาตรา ๕๗ รัฐต้อง (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี อันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ และจัดให้มีพื้น ท่ีสาธารณะ          
สําหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย  (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้
หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการ
และได้รับประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าว มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้
ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้อง
ดําเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน 
และจั ด ให้ มี การ รับฟั งความ คิด เห็น ของผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย และประชาชนและชุ มชน ท่ี เก่ี ยว ข้อ ง                    
รวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร    
กิจการ ท่ีดี  พ .ศ . ๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการไทย (พ .ศ.2546-2550 )                   
ในยุทธศาสตร์ ท่ี  7  แผนยุทธศาสต ร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ .ศ. 2551 – พ .ศ. 2555                
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
โดยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Governance) เป็นแนวทางการบริหารราชการยุค
ใหม่ที่จัดระบบการบริหารราชการ ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน และโครงสร้างของการบริหารราชการ เป็นที่
ระบบเปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลท่ีให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Public Participation) เปิดเผยโปร่งใส เท่าเทียมกัน เป็นประชาธิปไตย และเน้นที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 



สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 2 ได้มีการส่งเสริมและผลักดันการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมในปี พ.ศ. 2๕๖๐  โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการจัดการพื้นที่วิกฤตแม่น้ําวังในช่วงไหลผ่าน
เทศบาลนครลําปางข้ึน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพนํ้าแห่งชาติ รวมท้ังแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับภาค ตามนโยบายการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  (Area Based Management) โดยนํา
หลักการและแนวคิดที่นํามาประยุกต์ใช้เพื่อกําหนดทิศทางแผนงานในการดําเนินการ ได้แก่ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (Integrated Management) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน(Community – Based 
Environmental Management) และโดย เฉพ าะอย่ า งยิ่ ง  การ มีส่ วนร่วมของประชาชน  (People 
Participation) ซ่ึงสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2  ได้ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
วางแผนการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําแม่นํ้าวัง โดยการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถ่ิน
และระดับสถาบัน/องค์กร เพื่อเสริมศักยภาพการทํางานและความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาให้มีความ
ยั่งยืน โดยมีผลการดําเนินงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ําแม่นํ้าวัง จํานวน 2 เครือข่าย คือ เครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าแม่นํ้า
วังฝั่งขวา และเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําแม่นํ้าวังฝ่ังซ้าย การจัดทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครลําปาง สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 2 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง และผู้นําชุมชนริมแม่น้ําวังในช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลนคร
ลําปาง รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ําวัง ท้ังนี้ เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและขับเคล่ือนให้เกิดการดําเนินการที่เป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ําในพื้นท่ีวิกฤตแม่น้ําวังช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

 

1.2 มี ก ารมอบ ห ม าย ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ /อั ต รากํ าลั ง  ห รื อ กํ าห น ด ห น่ วย งาน เพ่ื อ รั บ ผิ ด ช อบ 
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

□ ไม่มี  
√     มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

ในการดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการจัดการพื้นที่วิกฤตแม่น้ําวังในช่วงไหลผ่านเทศบาล
นครลําปาง ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพน้ําแม่นํ้าวัง ตามคําส่ัง
จังหวัดลําปาง  ที่ ๒๙๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงเป็นคณะทํางานด้านการสร้างความตระหนักของประชาชนในการรักษา
คุณภาพนํ้า เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้ําแม่นํ้าวัง เสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของ
เครือข่ายและประชาชนในพื้นท่ีชุมชนหนาแน่นริมแม่น้ําวัง ตลอดจนเชิญคณะทํางาน หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 



2. การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (4 คะแนน) 

□ ไม่มี  
√     มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

การเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการเข้ามาร่วมดําเนินงานกับภาครัฐ
มากข้ึน เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือราชการระบบเปิดที่เป็นรูปธรรม      
มีความต่อเนื่อง และยั่งยืนนั้น อาจทําได้โดยจัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาร่วมทํางานกับภาครัฐใน
ลักษณะของเครือข่าย หรือร่วมเป็นคณะคณะทํางาน โดยเฉพาะโครงการพัฒนางานให้บริการสาธารณะบาง
ประเภท หรืองานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๒             
ได้เสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วนการบริหารราชการ โดยได้จัดทําโครงการสร้าง
เครือข่ายและเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าของแม่น้ําวังช่วงไหลผ่านเทศบาลนคร
ลําปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ข้ึน เพื่อสร้างจิตสํานึกของประชาชน สร้างเครือข่าย และส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายในการเฝ้าระวังหรือแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าวัง ในอันที่จะก่อให้เกิดการดูแลรักษาแม่น้ําวัง
ในรูปแบบประชารัฐ และทําให้คุณภาพน้ําของแม่น้ําวังดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน        
ในพื้นท่ี 

โดยได้จัดกิจกรรมการประชุม “การสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาคุณภาพนํ้าของแม่ นํ้าวังช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เม่ือวันที่               
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเอเชีย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยมีผู้นําชุมชนและประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนริมแม่นํ้าวังในช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง เข้าร่วมประชุมจํานวน ๘๐ คน ซ่ึงในที่ประชุมได้มี
การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์คุณภาพแม่นํ้าวังและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา การเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําอย่างง่ายโดยชุมชน รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแกนนําและประชาชนในหัวข้อ 
“การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาแม่น้ําวัง” นอกจากน้ียังให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้ามา   
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
แม่น้ําวัง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
 
3. การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ 

(5 คะแนน) 

3.1 มีช่องทางการให้ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้สะดวก และทันเวลาในการใช้งาน 

□ ไม่มี  
√     มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ ตามมาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล

หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ท่ีมิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้
โดยสะดวก และมาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย สําคัญ
อ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผล

 

 



กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ    
ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้อง 
   สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๒ มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศตามภารกิจท่ีสําคัญ
และจําเป็น โดยเน้นความโปร่งใส และเปิดเผยเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางการให้ข้อมูลท่ีหลากหลาย
และเข้าถึงได้สะดวก รวมถึงมีความรวดเร็วและทันเวลาในการใช้ประโยชน์ โดยจัดให้มีการให้ข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางเดียวและสองทางผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ
เช่น รูปแบบหนังสือ ทางโทรศัพท์ เว็บไซด์ แอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นช่องทางการให้ข้อมูล           
ที่หลากหลายและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และทันเวลาต่อการใช้ประโยชน์ 

 
  3.2 มีการนําความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน/ 

การให้บริการที่ชัดเจน 

□ ไม่มี  
√     มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        
ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Citizen Centered) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยการดําเนิน
โครงการหลายโครงการของภาครัฐ ได้นําหลักการมาบูรณาการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
ในการดําเนินงานบางครั้งก็จะเกิดผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบโดยตรงกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังนั้น การที่จะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกระบวนการมีส่วนร่วมของการดําเนินโครงการของ
ภาครัฐจึงเป็นเรื่องสําคัญ 

    สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๒ ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําของแม่น้ําวังช่วง

ไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง และนําความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน โดยได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาแม่นํ้าวังและแนวทางความต้องการร่วมจัดการแก้ไขใน
เบื้องต้น ท้ังนี้  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนคติต่อสถานการณ์ปัญหาแม่น้ําวัง              
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดการคุณภาพแม่น้ําวังทั้งหมด ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการทุกระดับ เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรเอกชน และชุมชนชาวบ้าน เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน         
พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิติที่ 2: การทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
 
4. การส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการเปิดระบบ

ราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ 
การเข้ามาเกี่ยวข้อง(Involve) หรือทํางานร่วมกันในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ในลักษณะ
หุ้นส่วนความร่วมมือ (45 คะแนน) 

4.1 อธิบายประเด็นสําคัญทีเ่กี่ยวข้องกับความเป็นมา/ที่มา/สภาพปัญหา หรือเหตุผลสําคัญที่นํามาสู่
การริเร่ิมการดําเนินโครงการ/การแก้ปัญหา และแนวโน้ม/เง่ือนไขของสถานการณ์ รวมทั้งผลกระทบ 
ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นอย่างไร 

  ทรัพยากรน้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญท้ังต่อระบบนิเวศและการดํารงชีวิตของ
มนุษย์ โดยมีคุณค่าต่อการรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศ เอ้ือประโยชน์ต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน
ในพื้นท่ี แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ มักได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์      
ไม่ว่าจะด้านปริมาณน้ําหรือด้านคุณภาพของแหล่งนํ้า ส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้
ประโยชน์ของชุมชน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาด้านคุณภาพน้ํามักเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยปัญหาด้าน
ความแห้งแล้งควบคู่กัน เช่นเดียวกันกับคุณภาพใน “แม่น้ําวัง” โดยเฉพาะในช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลนคร
ลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง (ระยะทางรวมประมาณ 6 กิโลเมตร) ซ่ึงจากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําอย่าง
สมํ่าเสมอ ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2551-2560) ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 2 ลําปาง พบว่า 
คุณภาพนํ้ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการระบายนํ้าเสียจากชุมชน และการประกอบ
กิจการท้ังในชุมชนและอุตสาหกรรมบริเวณริมน้ําและระบายนํ้าท้ิงลงสู่แหล่งนํ้าโดยตรง   

   สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํ า จากการเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดินในแม่น้ํ าวัง        
จํานวน  4  คร้ังต่อปี ที่พบว่า คุณภาพน้ําแม่นํ้าวังในช่วงที่แม่นํ้าวังไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง  มีคุณภาพ
นํ้าอยู่ในเกณฑ์ “เสื่อมโทรม” เป็นประจําทุกปี จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นท่ีวิกฤตด้านคุณภาพนํ้าผิวดินแม้ว่า
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําแม่น้ําวังโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ “ดี” โดยค่าความเสื่อมโทรมเกิดจากการปนเป้ือน
ของแบคทีเรีย ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) และความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ที่ถูกปล่อยจาก
ชุมชนซ่ึงอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณริมนํ้า สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน  ประกอบกับ
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครลําปาง ที่ถือเป็นระบบการบําบัดน้ําเสียชุมชนเดียวในพื้นที่
เทศบาลนครลําปาง มีประสิทธิภาพในการบําบัดได้เพียง ร้อยละ 30 เท่านั้น  

     ด้วยเหตุน้ี สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง จึงได้จัดทําโครงการจัดทําแผนการจัดการ
พื้นท่ีวิกฤตแม่น้ําวังข้ึน ภายใต้เง่ือนไขในยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ําแห่งชาติ รวมท้ังแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค เป็นกรอบในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในลุ่มน้ํา รวมท้ัง
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีและประชาชนในพื้นท่ี ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ     
ท่ีนํามาสู่การกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับปฏิบัติ  
ขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินการที่เป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําในพื้นท่ีวิกฤตแม่นํ้าวังช่วง



ไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง  ภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อกําหนดแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
วังช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

4.2 อธิบายการดําเนินโครงการ/ดําเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ดําเนินงานในพ้ืนที่
ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึงการกําหนดแนวทางและดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/การพัฒนา ที่สะท้อนระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การบูรณาการการทํางานและทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน และหลักการ/
แนวคิดที่นํามาประยุกต์ใช้ ว่าเป็นอย่างไร  

 เนื่ องจากแม่ นํ้าวังถือได้ว่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี มีความสําคัญในพื้ นที่ ลุ่ม นํ้ า                
ท่ียังคงประสพปัญหาการบริหารจัดการ ด้วยกรอบการดําเนินงานอย่างแยกส่วน ก่อให้เกิดการทํางานที่
ซํ้าซ้อนท้ังในแง่ประเด็นปัญหาและเชิงพื้นท่ี  นอกจากน้ันยังมีลักษณะการทํางานที่ขาดการพิจารณาบริบท
แวดล้อมทางชุมชน สังคมและวัฒนธรรม  ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ําวังได้รับการ
แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  รูปแบบการแก้ไขปัญหาจึงจําเป็นต้องมีระบบการจัดการอย่างบูรณาการ 
ครอบคลุมการทํางานทั้งในเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ควบคู่กัน อีกท้ังยังต้องอยู่บน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมทุกระดับในพื้นที่   โดยให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  (Area Based 
Management) ภายใต้หลักการและแนวคิดที่สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 2 ได้นํามาประยุกต์ใช้ ได้แก่  

1. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (Integrated Management) ซ่ึงเป็น  วิธีการ
ทํางานแบบองค์รวม (Holistic) และมีดุลยภาพ (Balance) ท่ีสนับสนุนให้เกิดการจัดการคุณภาพน้ําแม่น้ํา
วังให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงทําได้โดยการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม     การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การปลูกจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
การให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม การสร้าง
เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมายประกอบกันเป็นแนวทางในการ
จัดการคุณภาพนํ้าเสียหรือแก้ไขปัญหาการร้องเรียนจากกรณีคุณภาพน้ําใดๆ  

2. การจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่งแวดล ้อมอย ่างยั ่งย ืน  (Sustainable 
Development) เป็นแนวคิดของการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมโยงกันระหว่างวิถีชีวิตของ
ชุมชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเป็นไปได้  ซ่ึงนํามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดการปัญหาคุณภาพนํ้าแม่นํ้าวัง โดยการพิจารณาความเชื่อมโยงกันระหว่างการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในทั้งระบบลุ่มน้ํา ท่ีถือเป็นหน่วยใหญ่ของระบบนิเวศ 
รวมถึงการใช้ประโยชน์ของชุมชนและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากปัญหาคุณภาพน้ํา ครอบคลุมทั้งในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยชุมชน(Community – Based Environmental 
Management) เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใดๆ 
ภายใต้เงื่อนไขและความรับผิดชอบของชุมชนท่ีอาศัยในพื้นที่น้ันๆ เนื่องจากเป็นท้ังผู้ได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการใช้ทรัพยากรและเป็นผู้ได้รับผลกระทบหากเกิดความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมข้ึน    



4. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
2  ได้ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการวางแผนการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา
แม่น้ําวัง โดยการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับปัจเจก ระดับชุมชน ระดับท้องถ่ินและระดับสถาบัน/องค์กร 
เพื่อเสริมศักยภาพการทํางานและความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาให้มีความยั่งยืน 

ซ่ึงในกระบวนการจัดการคุณภาพแม่น้าํวังดังกล่าว สาํนักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 2 ลาํปาง ได้
กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไว้ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมโครงการ โดยวิธีการสํารวจ ค้นคว้า แบบสอบถามและสัมภาษณ์ให้ได้
ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่นํ้าวัง 
ครอบคลุมข้อมูลบริบททางพื้นท่ี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตั้งถ่ินฐานของชุมชน สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากการเก็บตัวอย่างน้ําในแม่น้ําวัง
และแม่นํ้าสาขา ตลอดจนถึงข้อมูลการศึกษาปริมาณนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษแต่ละประเภทในพื้นท่ีที่
ระบายสู่แม่น้ําวัง 

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างเครือข่ายการดําเนินงาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานหลักในพื้นท่ี   ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับการจัดการคุณภาพแม่นํ้าวัง อันได้แก่ 
เทศบาลนครลําปาง  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคที่ 1  

ขั้นตอนที่ 3  การให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้เกิด
การเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในลําดับข้ันตอนต่อไป ผ่านการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ถึง
ท่ีมาและสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดการดําเนินโครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ข้ันตอนรายละเอียด
การดําเนินโครงการผลลัพธ์และผลผลิตที่ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมหน่วยงานราชการและเอกชน 
เทศบาลนครลําปาง  

ขั้นตอนที่ 4 การจัดต้ังคณะทํางาน  ผลักดันให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูคุณภาพน้ําแม่น้ําวัง ท่ีประกอบด้วยหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นท่ี ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด และระดับท้องถ่ิน รวมท้ังภาคประชาชนท้องถ่ิน ซ่ึงแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง        
แบ่งเป็นคณะทํางาน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะทํางานด้านจัดทําแผนจัดการคุณภาพนํ้าแม่น้ําวัง 2) 
คณะทํางานด้านการสร้างความตระหนักของประชาชนในการรักษาคุณภาพน้ํา  3) คณะทํางานด้าน
ปริมาณนํ้าต้นทุน และ 4) คณะทํางานด้านคุณภาพนํ้า  ซ่ึงในข้ันตอนนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนกันในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง  

 

 

 



ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําแนวทางการจัดการนํ้าเสียชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทางการจัดการนํ้าเสียในชุมชนให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ลักษณะปัญหาและบริบทของแต่ละชุมชนให้มากท่ีสุด ผ่านการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการระดมความ
คิดเห็นจากชุมชนในพื้นท่ี  แล้วนําไปรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ประกอบข้อมูลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา เพื่อยกร่าง แผนการจัดการนํ้าเสียชุมชน ในเขตเทศบาลนครลําปาง  

ขั้นตอนที่ 6 การรับฟังความคิดเห็น ผ่านการสํารวจความคิดเห็น  การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครลําปางสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
ร่าง แผนการจัดการนํ้าเสียชุมชน ในเขตเทศบาลนครลําปางที่ได้  

ขั้นตอนที่ 7 การดําเนินงานตามแผนการจัดการนํ้าเสียชุมชน  นําแผนงานแนวทางตามความต้องการ
ของชุมชนที่ระบุไว้ในแผนฯ ที่ได้ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแผนงานท่ีชุมชนมี
ศักยภาพสามารถดําเนินการได้เอง  

ขั้นตอนที่ 8 การติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางการจัดการนํ้าเสียชุมชน ด้วยวิธีการถอด
บทเรียนการทํางานร่วมกันในแต่ละชุมชน เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและทบทวนข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาให้เกิดการฟื้นฟูแม่น้ําวังที่สําเร็จผลมากข้ึน      
โดยในข้ันตอนนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์
ระหว่างชุมชน ผ่านเอกสารสิ่งพิมพ์ ส่ือนิทรรศการ จดหมายข่าว และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  

ขั้นตอนที่ 9 การสร้างศักยภาพองค์ความรู้ ทั้งแก่ชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มี
ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหานํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่จะสามารถนํามาปรับใช้หรือสนับสนุนการจัดทําแนวทางการจัดการน้ําเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
  ทั้งน้ี ในข้ันตอนกระบวนการทํางานท่ีกล่าวมา  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพนํ้าแม่น้ําวัง  จะทําหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง
สนับสนุนการดําเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว ้                      

 
4.3 อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ/

ดําเนินงานในพ้ืนที่โดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงานและ
อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนว่าเป็นอย่างไรต่อไปน้ี  

� เป็นกลไกหลัก (KeyActor) 
� เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) 
� เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) 
� เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทํางาน (Partnership) 

 



   สําหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการจัดทําแผนการจัดการพื้นที่
วิกฤตแม่น้ําวัง  สามารถแบ่งได้ตามประเภท ดังน้ี 

1. หน่วยงานราชการ ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง 
สํานักงานจังหวัดลําปาง สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1  สํานักงานชลประทาน        
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มณฑลทหารบกท่ี 32 สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 1  สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
สํานักงานประปาส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลและเรือนจําลําปาง 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เทศบาลนครลําปาง เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว 
เทศบาลเมืองพิชัย 

3. หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาลเอกชน สมาคมท่องเที่ยวนครลําปาง และองค์กรเอกชน
อ่ืนๆ ในพื้นท่ี  

4. สถานประกอบการที่ถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  

5. สถาบันการศึกษา โรงเรียนประถมและมัธยมในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยมหิดล(ลําปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ลําปาง) 

6. ภาคีเครือข่าย ชมรมคนรักแม่นํ้าวัง เครือข่ายวัด เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่าย
เยาวชน 

7. ชุมชนในพ้ืนที่ เทศบาลนครลําปาง ท้ั งสิ้น  43 ชุมชน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย            
ออกเป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่   

7.1  ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางบริเวณริมแม่นํ้าวัง  นอกระบบท่อ
รวบรวมนํ้าเสียชุมชน จํานวน 16 ชุมชน   โดยแบ่งออกเป็น 

1)  ชุมชนท่ีตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําวังในฝั่งขวา จํานวน 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านดงม่อน
กระทิง ชุมชนสามดวงสามัคคี ชุมชนศรีบุญโยง ชุมชนเจริญประเทศ ชุมชนบ้านปงสนุก     
ชุมชนแจ่งหัวริน  ชุมชนท่ามะโอ  ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย  ชุมชนพระแก้ว – หัวข่วง  
และชุมชนช่างแต้ม   
      2) ชุมชนท่ีตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําวังในฝั่งซ้าย จํานวน 6  ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านดงไชย
ชุมชนสิงห์ชัย  ชุมชนกาดกองต้าเหนือ ชุมชนกาดกองต้าใต้ ชุมชนศรีเกิดและชุมชน      
บ้านหัวเวียง 

7.2  ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางบริเวณริมแม่นํ้าวังฝั่งซ้าย ซึ่งอยู่ใน
ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียชุมชน จํานวน 6 ชุมชน  ได้แก่ ชุมชนท่าคราวน้อย ชุมชนศรีบุญ
เรือง ชุมชนรถไฟนครลําปาง ชุมชนนาก่วมเหนือ ชุมชนนาก่วมใต้  และชุมชนศรีปงชัย 

7.3 ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลําปางห่างจากริมแม่นํ้าวัง  นอกระบบท่อ
รวบรวมนํ้าเสียชุมชน จํานวน 20 ชุมชน  ได้แก่ ชุมชนจามเทวี ชุมชนกําแพงเมือง ชุมชน
ประตูตาล ชุมชนใหม่ประตูม้า ชุมชนป่าขาม 1 ชุมชนป่าขาม 2 ชุมชนบ้านต้าหน้าค่าย 
ชุมชนบ้านต้าสามัคคี ชุมชนศรีชุม ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ ชุมชนสนามบิน ชุมชนพระบาท    
หนองหมู ชุมชนถาวีสุข ชุมชนเคหะนครลําปาง ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 



ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ชุมชนพระบาทนาก่วมเหนือ และ
ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา *  

โดยบทบาทของแต่ละภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการจัดทําแผนการจัดการ
พื้นท่ีวิกฤตแม่น้ําวัง จะมีความแตกต่างกันตามระดับผลได้ผลเสียท่ีเกิดข้ึน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงสามารถอธิบายบทบาทที่มีความสําคัญต่อการขับเคล่ือนโครงการฯ ได้ดังนี้  

1. ชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลนครลําปาง โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําวัง นอกระบบท่อ
รวบรวมนํ้าเสีย จํานวน 16 ชุมชนและชุมชนศรีล้อม – แสงเมืองมา (ตั้งห่างริมน้ําแต่
เป็นพื้นที่ควบรวมในตําบลเวียงเหนือท่ีไม่สามารถตัดออกได้ ) จะเป็นกลไกหลัก        
(Key Actor) ในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการนํ้าเสียในระดับชุมชนทุกข้ันตอนที่ระบุไว้
ในโครงการ และขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง   
ส่วนชุมชนท่ีตั้งอยู่ริมแม่น้ําวัง ในระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 6 ชุมชน จะมีบทบาท
เป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการน้ําเสียชุมชน ภายใต้เงื่อนไขของการอยู่ใน
ระบบรวบรวมน้ําเสีย เช่นเดียวกันกับชุมชนอ่ืนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าวัง ที่ถือว่าน้ําเสีย   
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าวัง เน่ืองจากระยะห่างของชุมชนจาก
แม่น้ําวัง  

2. เทศบาลนครลําปาง มีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ให้โครงการดําเนินการ
ไปได้โดยสะดวกและสําเร็จในแต่ละข้ันตอน โดยบทบาทที่เกิดข้ึนจะปรากฏตั้งแต่ในช่วง
ของการเร่ิมทําโครงการโดยทําหน้าท่ีให้ข้อมูลเชิงพื้นท่ี ส่วนในช่วงของการจัดกิจกรรม
จะเป็นผู้ประสานชุมชนถึงกําหนดการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ท่ีกําหนดไว้ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารออกสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการรับรู้ 

3. สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  2 ลําปาง ทําหน้าที่ เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network 
Manager) ที่มีบทบาทตลอดทั้งกระบวนการจัดทําแผนการจัดการนํ้าเสียชุมชนฯ ตั้งแต่
เร่ิมบริหารจัดการให้เกิดโครงการ ประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆ การประชุมการ
วางแผน กําหนดแนวทาง กําหนดบทบาทหน้าท่ี ชักชวนหน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ  รวมท้ังการทบทวนติดตามการดําเนินงานในแต่ละ
ข้ันตอน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จสูงสุด  

4. ผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดการนํ้าเสียในชุมชน ในช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลําปางท้ังหมด 
ถือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทํางาน (Partnership) ทั้งอย่างเป็นทางการในรูป
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพน้ําแม่น้ําวัง ตามคําสั่งจังหวัด
ลําปาง ที่มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ชัดเจน และอย่างไม่เป็นทางการท่ีไม่มีคําสั่งแต่งต้ัง 
แต่ เกิดจากความร่วมมือ พันธะสัญญาท่ีต้องการแก้ไขปัญหานํ้าเสียในแม่น้ําวัง         
โดยลักษณะความร่วมมือทํางาน ก็มักแตกต่างกันไปตามผลได้ผลเสียที่เกิดข้ึนจากการ
จัดการน้ําเสียในข้ันตอนที่ระบุไว้ในโครงการฯ  

 
 
 



4.4 อธิบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/เวที หรือการเผยแพร่ความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสร้าง
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ว่าเป็นอย่างไร 

       ภายใต้การดําเนินโครงการจัดทําแผนการจัดการพื้นที่วิกฤตแม่น้ําวัง ทางสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 2 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงโครงการจัดทําแผนการจัดการพื้นท่ีวิกฤต     
แม่นํ้าวัง ช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนท่ี 3  การให้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมท้ังจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาแม่นํ้าวังและแนวทางความต้องการร่วมจัดการแก้ไขในเบื้องต้น ซ่ึงเป็นการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ข้ันตอนที่ 5  โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนคติต่อสถานการณ์ปัญหาแม่น้ําวัง  
ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง  ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดการคุณภาพแม่น้ําวังทั้งหมด ได้แก่ 
หน่วยงานราชการทุกระดับ เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรเอกชน และชุมชนชาวบ้าน และมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลําปาง ให้เกรียติเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งให้นโยบายในการจัดการคุณภาพนํ้าในแม่น้ําวัง     
ซ่ึงในการจัดประชุมประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี ้

1) การบรรยาย หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต สถานการณ์คุณภาพน้ําวัง”  โดยสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง ประกอบด้วยเนื้อหาสถานการณ์ปัญหาคุณภาพนํ้าแม่น้ําวัง สาเหตุการเกิดนํ้าเสีย 
แหล่งกําเนิดน้ําเสีย การตรวจวัดคุณภาพนํ้า ความเก่ียวข้องของชุมชนกับการเกิดนํ้าเสีย การดําเนินโครงการ
จัดทําแผนการจัดการคุณภาพน้ําวัง ในโครงการลดของเสียในแหล่งน้ําวิกฤติและคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าหลัก 

2) การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย  “เร่ืองเล่าลํานํ้าวังในอดีต” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมได้นึกย้อนเห็นภาพแม่น้ําวังที่เคยมีคุณภาพดีในอดีต เปรียบเทียบกับสถานการณ์คุณภาพน้ําที่เกิดข้ึน
ในปัจจุบัน  

3) เวทีเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการจัดการแม่น้ําวังอย่างมีส่วนร่วม” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา 
ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่  ได้แก่ ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลําปาง            
นายอาวีระ  ภัคมาตร์ ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง  นางสาวฐพัชษ์ พุทธา สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 1 ลําปาง  ตัวแทนนักวิชาการอิสระในพื้นที่ ได้แก่ นายสุวิทย์  ขัตติยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการมลพิษ  ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครลําปาง  ได้แก่ ร.ต.ต.ประทุม ไหวมาเจริญ 
ประธานชุมชนเจริญประเทศ และนางสาวภัทรา  มาน้อย จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินจังหวัดลําปาง 
เป็นผู้ดําเนินรายการ โดยกําหนดโครงสร้างคําถามในเวทีเสวนาไว้ ดังน้ี  

� สถานการณ์ปัญหาของแม่น้ําวังในช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครลําปาง และสาเหตุ
ของปัญหาในมุมมองของท่าน  

� บทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เทศบาลนครลําปาง สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 
ลําปาง และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1)  ต่อการจัดการแก้ไชปัญหาที่เกิดข้ึน   

� แนวทางการแก้ไขปัญหาในมุมมองส่วนตัว  
� กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแม่นํ้าวังในช่วงที่ผ่านมา   
� สิ่งสําคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของชุมชนต่อการฟื้นฟูแม่นํ้าวัง 
� แนวทางการสนับสนุนให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา  
� ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาแม่น้ําวังในปัจจุบัน  
� วิธีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรเอกชน และชุมชนในพื้นที่            

ท่ีเหมาะสม   
� รูปแบบและทิศทางการจัดการแม่นํ้าวังอย่างยั่งยืน     



4) การสํารวจความคิดเห็น เบื้ องต้น  โดยใช้แบบสํารวจปลายเปิดและเลือกตอบ             
จากผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้อคําถาม ดังน้ี  

� ปัญหาใด ในลํานํ้าวังบริเวณที่ไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง ที่มีความรุนแรงมากที่สุด  
� ท่านคิดว่า ท่านมีส่วนร่วมทําให้เกิดปัญหา ความเสื่อมโทรมของลํานํ้าวังบริเวณที่ไหล

ผ่านเทศบาลนครลําปางหรือไม่ 
� ท่านยินดีท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟู ลํานํ้าวังบริเวณที่ไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง

ตามโครงการท่ีจัดข้ึนหรือไม่ 
� วิธีที่สามารถฟื้นฟสูภาพลาํน้าํวังบริเวณที่ไหลผ่านเทศบาลนครลําปางในความคิดเห็น

ของท่าน 
� ประโยคที่แสดงให้เห็นสิ่งท่ีอยากให้เกิดกับสภาพลํานํ้าวังในอนาคต 
� ข้อเสนอแนะในการจัดการฟื้นฟูสภาพลําน้าํวังช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง 

5) การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นจากภาพประชาชนและหน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
 

ซ่ึงผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สามารถผลักดันให้มีข้อสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพนํ้าแม่น้ําวังข้ึน  และส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงสถานการณ์คุณภาพ
น้ําเสียของน้ําในแม่นํ้าวังในปัจจุบัน  สอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสํารวจเบื้องต้น ที่พบว่า ร้อยละ 58 
ของหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม เห็นว่าหน่วยงานมีส่วนทําให้เกิดปัญหา ความเสื่อมโทรมของลําน้ําวัง
บริเวณที่ไหลผ่านเทศบาลนครลําปาง ส่วนในกลุ่มเครือข่ายประชาชนเห็นว่ามีส่วนร้อยละ 49.27 เน่ืองจาก
ร้อยละ 23.00 ยังไม่แน่ใจว่าตนเองมีส่วนทําให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมน้ันหรือไม่  สําหรับความต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟู ลําน้ําวังบริเวณที่ไหลผ่านเทศบาลนครลําปางตามโครงการที่จัดข้ึน ร้อยละของ 
94.00 ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และร้อยละ  91.30 ของเครือข่ายภาคประชาชน มีความยินดีท่ีจะเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึน  

 
5.อธิบายเกี่ยวกับการนําหลักการ/องค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือนําระบบดิจิทัล/
เคร่ืองมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินโครงการ/ดําเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร          
(5 คะแนน) 

  ในการดําเนินโครงการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพแม่นํ้าวัง ในช่วงไหลผ่านเทศบาลนคร
ลําปาง  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ได้ดําเนินการภายใต้กรอบคิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Area 
Based Management) ซ่ึงมีลักษณะของการบริหารจัดการท่ีประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมาย ในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับข้ันตอนการดําเนินงานท่ีออกแบบไว้ให้มีกระบวนการ
มีส่วนร่วมในระดับต่างๆ  ท่ีสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึน คุณภาพน้ํา
แม่น้ําวังที่เปลี่ยนแปลงไป จนมีความพร้อมและต้องการเข้าร่วมมือจัดการแก้ไขอย่างเต็มใจ ที่จะทําให้
โครงการประสบผลสําเร็จได้จากความร่วมมือของประชาชน องค์กรและหน่วยงานในพื้นท่ี นอกจากน้ันจาก
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนยังสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบและสร้างกลไกที่มีความเหมาะสมต่อ
วัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครลําปางได้อย่างแท้จริง ที่จะก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อการจัดการแก้ไขปัญหาได้ในท่ีสุด   
 
 



มิติที่ 3: การบรรลุผลสําเร็จ 
 

6.  การสรุปบทเรียนความสําเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
(25คะแนน) 

6.1 อธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือความสําเร็จที่ ได้รับในเชิงสังคม หรือเศรษฐกิจซึ่ งควร
ประกอบด้วยผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่ มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศโดยระบุ
ผลสําเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับทั้งที่เป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานว่า
เป็นอย่างไร    

 จากการดําเนินโครงการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพแม่นํ้าวัง ในช่วงไหลผ่านเทศบาลนคร
ลําปาง ก่อให้เกิดผลทางสังคมอย่างชัดเจน เห็นได้จากการตื่นตัวและความตระหนักของประชาชน หน่วยงาน 
โดยเฉพาะเทศบาลนครลําปาง ท่ีถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีบทบาทหน้าที่จัดการแม่น้ําวังในช่วงที่
ไหลผ่านในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองโดยตรง ได้มีการบรรจุแผนงานโครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดการแม่น้ํา
วัง ในลักษณะของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นเคร่ืองมือ ดําเนินโครงการ          
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 เทศบาลนคร
ลําปาง  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศน์ และการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกล่าวอีกนัยว่าเป็นลักษณะของการจัดการที่มุ่งเน้น
ความร่วมมือโดยสมัครใจของชุมชนแบบ Bottom Up ควบคู่กับการจัดการแบบ Top Down ตามนโยบาย
เดิมที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 นอกจากน้ันยังนําไปสู่ความร่วมมือกับเทศบาลนครลําปาง ในการดําเนินโครงการที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาต้นแบบการจัดการน้ําเสียครัวเรือน โครงการสร้างนํ้าใส ลดนํ้าเสีย ด้วยพลังชุมชนสู่สังคม
คาร์บอนต่ํา  ที่มีชุมชนริมน้ําวังสมัครใจเข้าร่วมพัฒนาไปสู่ ชุมชนต้นแบบที่มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สร้างน้ําเสียจนมีผลต่อการสร้างสังคมคาร์บอนต่ํา  ซ่ึงในระยะยาวนอกจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ยังเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากชุมชนอาสาสมัคร ได้แก่ ชุมชนกาดกองต้าใต้ ที่เป็น
ชุมชนท่องเท่ียวสําคัญในพื้นที่ ท่ีหากมีการดําเนินการสําเร็จ ก็จะเกิดผลกระทบทางบวกทางเศรษฐกิจได้
เช่นกัน  

 แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินโครงการดังกล่าว ไม่ได้เกิดข้ึนโดยง่าย เนื่องจากชุมชนในพื้นที่
เทศบาลท่ีตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําวังทั้งหมด 22 ชุมชน ที่ทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ได้เลือกเป็น
เป้าหมาย     ระดับต้น มีความแตกต่างกันท้ังทางพื้นท่ี การต้ังถ่ินฐาน วิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ อีกทั้งในห้วงเวลาการดําเนินโครงการและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างค่อนข้างจํากัด อาจทําให้ความ
เข้มข้นของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมผู้ดําเนินการและชุมชน ไม่มีความต่อเน่ือง ไม่สามารถผลักดันให้เกิด
การปฏิบัติตามแนวทางการจัดการนํ้าเสียท่ีชุมชนต้องการขนเป็นรูปธรรม รวมทั้งในข้ันตอนของการติดตาม
และประเมินผล ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถประเมินผลความสําเร็จที่แท้จริงทั้งในเรื่องของคุณภาพน้ําแม่นํ้าวังท่ีดี
ข้ึน จึงอาจกล่าวได้ว่าในการดําเนินโครงการที่มีลักษณะของการเสริมสร้างความร่วมมือ และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม จําเป็นต้องผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ข้ันตอนของการ
รับรู้การเรียนรู้ การตระหนักรู้ จนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดําเนินงาน  

 
 
 
 



6.2 จัดทําตัวแบบ(Model)ที่เกิดจากการประมวล/สังเคราะห์การดําเนินโครงการ/ดําเนินงานออกมา
เป็นภาพหรือแผนภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของทิศทาง/เป้าหมาย และกลไก/วิธีการ/
กระบวนการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานรวมทั้งผลสําเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยั�งยนืของแม่นํ�าวัง บนพื�นฐานของการจดัการสิ�งแวดล้อมโดยชุมชน 

(Community Based Environmental Management) 

�  สร้างความร่วมมือระดบัหน่วยงาน 

กระบวนการทางสังคมศาสตร์ 

�  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- การเตรียมความพร้อมโครงการ 

- การสร้างเครือข่ายการทาํงาน 

- การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

- การจดัตั$งคณะทาํงาน 

- การจดัทาํแนวทางจดัการนํ$าเสีย 

- การติดตามประเมินผล 

- การสร้างศกัยภาพองคค์วามรู้ 

 

�  สร้างเครือข่ายภาคประชาชน 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

� ประเมินศกัยภาพการรองรับมลพิษของ    

แหลง่นํ �า  Loading  เพื#อจดัลาํดบัความรุนแรง

ของปัญหาในพื �นที#   

� การใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์              

เพื,อการติดตามและประเมินผลสถานการณ์

คุณภาพนํ$า 

� การตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบ Real time 

� ฐานข้อมูลคุณภาพนํ้าแม่นํ้าวัง 

การจดัการคุณภาพแม่นํ�าวงั ช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลาํปาง 

แผนการจัดการคุณภาพนํ�าเสียในชุมชนในพื�นที�เทศบาลนครลาํปาง  

การให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาจากผู้ว่าราชการจงัหวดั 

คําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการขับเคลื�อนการแก้ไขปัญหาและฟื� นฟูคุณภาพนํ�าแม่นํ�าวัง 



7.ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการ (10 คะแนน) 

□ ไม่มี  
√     มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

� จํานวนตัวอย่างประชากรท่ีสํารวจ จํานวน .......87......... ตัวอย่าง 
� แบบสํารวจท่ีใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน .......87....... ชุด 
� ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง............ 

จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของ สสภ. 2 มีท้ังสิ้น 87 คน 
โดยแบ่งเป็นเพศชาย จํานวน  36  คน คิดเป็นร้อยละ 41.38  และเพศหญิง จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.62  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 65 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 56.32 รองลงมา คือ      
ช่วงอายุ 46 – 55ปี คิดเป็นร้อยละ 25.30 และช่วงอายุ 25 – 35 ปี กับช่วงอายุ 36 -45 ปี เท่ากันคิด
เป็นร้อยละ 9.19 วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาวุฒิอ่ืนๆ จํานวน 46 คน     
คิดเป็นร้อยละ 52.87 รองลงมาปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.89 ปริญญาโท จํานวน  14 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.09  และ ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อนละ 1.15  สําหรับหน่วยงานส่วน
ใหญ่มาจาก อ่ืนๆ จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 รองลงมา ภาคประชาชน จํานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.44  ภาครัฐ จํานวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.49 และรัฐวิสาหกิจ/เอกชน จํานวน 6 คน    
คิดเป็นร้อยละ  6.90  ตามลําดับ 

ร้อยละของความพึงพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรม 
รวม 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านรูปแบบการประชุม และเวทเีสวนา 

25.52 61.15 13.33 - - 100 

ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา 

32.18 57.09 10.73 - - 100 

ด้านการนําความรู้หรือแนวคิดไปใช ้

21.84 62.64 15.52 - - 100 

                    ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 87 คน ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อด้านการดําเนินการประชุมและ
เสวนา อยู่ในระดับมาก และ ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.15  และ 25.52  ตามลําดับ  สําหรับ
ความเห็นด้านสถานท่ี/ระยะเวลาการประชุม เสวนา  ส่วนใหญ่ อยู่ใน ระดับมาก และ ระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 57.09 และ 32.18 ตามลําดับ และด้านการนําความรู้หรือแนวคิดไปใช้ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถนําแนวคิดการประชุมไปประยุกต์ไปใช้ในระดับมาก และ ระดับ มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 58.62 
และ 22.99 ตามลําดับ และสามารถนําไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ ในระดับมาก รองลงมาระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ 20.69  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้
ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2561 และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ  
ว่าถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

ลงช่ือ ............................................................................ 
        (.............................................................................) 

ตําแหน่ง ........................................................................ 
วันท่ี ............/.............../.............. 

 
 
 
 


