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บทสรุปผู้บริหาร 

กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม )ESMF( ฉบับน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อสนับสนุนข้อเสนอโครงการ 
"เสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน ้ าของประเทศไทย ดว้ย
การบริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยัง่ยืน" ท่ีเสนอโดยส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม )สผ.( ในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม )ทส.( 
และกรมชลประทาน )ชป.( ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.(โดยยืน่ต่อกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 
)Green Climate Fund: GCF( โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
)United Nations Development Programme: UNDP( ในบทบาทหน่วยงานปฎิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองจาก
กองทุน GCF )GCF Accredited Entity: AE( โครงการไดผ้่านการกลัน่กรองตามกระบวนการมาตรฐานทาง
สังคมและส่ิงแวดลอ้มของ UNDP และไดรั้บการจดัให้เป็นโครงการท่ีมีความเส่ียงปานกลาง )ธนาคารโลก/
บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศ )International Finance Corporation: IFC( ประเภท B( ดงันั้น จึงไดมี้การ
จดัท ากรอบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF( ส าหรับโครงการ ส่วนในบทท่ี 8 ของ ESMF ไดร้ะบุ
ถึงแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMP( ส าหรับโครงการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม )ทส.( เป็นหน่วยประสานงานหลกั )National Designated 
Authority: NDA( โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.( เป็นหน่วยงานบริหารโครงการ )Executing 
Agency( และจะจดัตั้งหน่วยบริหารจดัการโครงการ )Project Management Unit( ขึ้นเพื่อด าเนินโครงการและ
บริหารจดัการใหมี้การปฏิบติัตาม ESMF และ ESMP 

โครงการน้ีจะมุ่งเป้าไปยงัเกษตรกรโดยตรง )62,000 คน ในจ านวนน้ีเป็นสตรี 32,104 คน( ท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผูไ้ด้รับประโยชน์โดยอ้อม 25 ลา้นคนในพื้นท่ีลุ่มน ้ าเจ้าพระยา
ตอนล่าง โครงการน้ีจะมีผลลพัธ์ 3 ประการ คือ การจดัท าแผนงานท่ีปรับปรุงดีขึ้นโดยค านึงถึงสภาพภูมิอากาศ
และความเส่ียงในภาคแหล่งน ้ าและเกษตรกรรม การเสริมสร้างความเขม้แข็งในดา้นโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ทรัพยากรน ้ าและการบริหารจดัการเพื่อให้สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีคาดการณ์ไว้
ไดดี้ยิง่ขึ้น โดยใชกิ้จกรรมทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐานและดา้นสังคม และการปรับตวัของวิถีชีวิตภาคการเกษตร
เพื่อให้สามารถรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้ น ในพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งและอุทกภัย 
โครงการน้ีสอดคลอ้งกบัการจดัล าดับความส าคญัของประเทศไทยท่ีระบุไวใ้นแผนการด าเนินงานด้านการ
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เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีประเทศก าหนด )Nationally Determined Contributions )NDCs( ภายใตค้วามตก
ลงปารีส )Paris Agreement( และแผนการด าเนินงานของประเทศไทยท่ีเสนอต่อ GCF อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

โครงการน้ีมีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมในระดบัปานกลาง ซ่ึงรวมถึงผลกระทบต่อ
คุณภาพน ้ าท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของตะกอน ในระหว่างการก่อสร้างทดแทนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในล า
น ้าและพื้นท่ีชะลอน ้าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และกิจกรรมการปรับตวัเชิงนิเวศส าหรับการฟ้ืนฟูแกม้ลิงและพื้นท่ีชุ่ม
น ้า ผลกระทบดา้นเสียงและคุณภาพอากาศอาจเกิดขึ้นเช่นกนัในระหว่างการด าเนินการดงักล่าว นอกจากน้ี จะ
มีผลกระทบเลก็นอ้ยในดา้นปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้นจากการร้ือถอนโครงสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

โครงการน้ีจะไม่มีการเวนคืนท่ีดินและ/หรือการโยกยา้ยถ่ินฐาน การด าเนินการต่างๆ จะไม่ท าให้ประชาชน
ตอ้งยา้ยถ่ินท่ีอยู่ หรือยา้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือจะไม่ด าเนินการในพื้นท่ีคุม้ครองหรือพื้นท่ีท่ีมีความ
อ่อนไหว แต่อาจจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีท่ีอยู่ติดกบัพื้นท่ีท่ีจะมีการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้สามารถเขา้ถึง
ล าน ้ าได ้ในปัจจุบนั พื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ในกรณีท่ีพื้นท่ีใดมีการก่อสร้างถนนทางเขา้ ก็จะ
ปรับสภาพพื้นท่ีให้กลบัสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม การด าเนินการเร่ืองถนนทางเขา้สู่พื้นท่ีน้ีจะกระท าโดยการ
ตกลงกบัเจา้ของท่ีดินโดยสมคัรใจ ในกรณีท่ีไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงโดยสมคัรใจได ้ก็จะไม่ใชพ้ื้นท่ีนั้น 

แนวทางในการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีมีความเก่ียวขอ้งและเหมาะสมไดเ้สนอไวแ้ลว้ใน ESMF โดยมีการ
ก าหนดแนวทางดงักล่าวไว ้จะช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการไดอ้ย่างมีนยัส าคญัจนถึงระดับท่ี
ยอมรับได ้มาตรการลดผลกระทบนั้นรวมถึงการพฒันาแผนควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้า และตะกอนใน
พื้นท่ีเฉพาะเจาะจง แผนดงักล่าวจะไดรั้บการพฒันาและน ามาใชเ้ป็นมาตรการหน่ึงในการลดผลกระทบ โดย
จะประกอบดว้ยแผนก าจดัดินและตะกอนท่ีขุดและขนยา้ยในระหว่างงานดินเพื่อฟ้ืนฟูแกม้ลิงและพื้นท่ีชุ่มน ้า 
เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบจะไม่ไดรั้บผลกระทบในเชิงลบ ในกรณีท่ีเป็นไปได ้โครงการ
จะน าตะกอนส่วนเกินกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ มาตรการหลีกเล่ียงผลกระทบน้ีรวมถึงการใช้วสัดุส าเร็จรูป 
เช่น องคป์ระกอบส าหรับการควบคุมน ้ า เพื่อลดความเส่ียงในการก่อให้เกิดขยะ นอกจากน้ี จะมีแผนฟ้ืนฟูวิถี
ชีวิตท่ีจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท่ีประชาชนทุกคนควรมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงได ้

ประเทศไทยในปัจจุบนัมีระบบการแก้ไขปัญหาขอ้พิพาทอยู่แลว้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการพฒันาโครงสร้าง
กลไกการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท )Grievance Redress Mechanism( สองระดับท่ีมีความเป็นอิสระ เพื่อแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนและ/หรือข้อพิพาทต่างๆ ในโครงการ กลไกการไกล่เกล่ียข้อพิพาทน้ีปฏิบัติตาม
กระบวนการมาตรการป้องกนัของประเทศไทย โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ และ กองทุนภูมิอากาศ
สีเขียว  
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การจัดสรรงบประมาณส าหรับการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและการใช้มาตรการลดผลกระทบเพื่อ
เสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกภายในลุ่มน ้ าหลกัของประเทศไทยจดัเป็นการลงทุนในอนาคต เน่ืองจากจะ
ช่วยลดภาระความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาคและระดบัชาติ  
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1 บทน า 

1 กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม )ESMF( ฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อเสนอโครงการ 
"เสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน ้ าของประเทศไทย 
ดว้ยการบริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยัง่ยืน" ท่ีเสนอโดยส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม )สผ.( ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม )ทส.( และกรมชลประทาน )ชป.( ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.(โดยยื่นต่อ
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว )Green Climate Fund: GCF( โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติ )United Nations Development Programme: UNDP( ในบทบาทหน่วยงาน
ปฎิบัติการท่ีได้รับการรับรองจากกองทุน GCF )GCF Accredited Entity: AE( โครงการได้ผ่านการ
กลัน่กรองตามกระบวนการมาตรฐานทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ UNDP และไดรั้บการจดัให้เป็น
โครงการท่ีมีความเส่ียงปานกลาง )ธนาคารโลก/บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศ )International Finance 
Corporation: IFC( ประเภท B( ดงันั้น จึงไดมี้การจดัท า ESMF ส าหรับโครงการ ส่วนในบทท่ี 8 ของ 
ESMF ไดร้ะบุถึงแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMP( ส าหรับโครงการ 

1.1 ความเป็นมา 

2 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 16 ประเทศจากทั่วโลก ท่ีถูกระบุว่าอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี "ความเส่ียงสูง" 
)‘extreme risk’( ในเชิงความเปราะบางต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สภาวะ
อากาศสุดขั้วในอีก 30 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ภยัแลง้ท่ีรุนแรงและฝนตกชุกซ่ึงเคยส่งผลใหเ้กิดอุทกภยัคร้ัง
ใหญ่ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นทั้งในอนาคตอันใกลแ้ละระยะยาว อันเป็น
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวฏัจกัรอุทกวิทยาท่ีรุนแรงขึ้น ร่วมกบัสภาพพื้นผิวโลกท่ีแห้งแลง้มาก
ขึ้น 

3 ผลการศึกษาของรายงานการประเมินผลฉบับท่ี 5 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ไดช้ี้ว่า ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น โดยรวมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นดว้ยอตัรา 0.14 ถึง 0.20 องศาเซลเซียสในหน่ึงทศวรรต 
เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) และคาดว่าอุณหภูมิเฉล่ียจะเพิ่มขึ้นจาก 0.8 องศาเซลเซียล เป็น 3.2 
องศาเซลเซียส ในช่วงปลายศตวรรษน้ี โดยมีความแตกต่างของการเปล่ียนแปลงขึ้นกับภูมิภาคและ
สภาพอากาศเฉพาะถ่ินทั่วภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แนวโน้มเชิงบวกในการเกิดฝนตกหนัก 
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)สูงสุด 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาณฝน( และเหตุการณ์ฝนเบาบาง )5 เปอร์เซ็นตจ์ากปริมาณฝนต ่าสุด( ถูก
ท านายและคาดการณ์ดว้ยปัจจยัส าคญัเช่น ปริมาณและความเขม้ของฝน และอตัราการระเหยท่ีท าให้มี
ผลต่อการไหลของน ้ าผิวดินและประมาณฝนใช้การได้ ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ
ความถ่ีและความรุนแรงของการเกิดน ้ าท่วมจะเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคญัในช่วงฤดูฝนและภยัแลง้ท่ี
ขยายยาวนานออกไปในช่วงฤดูแล้ง ซ่ึงเป็นความท้าทายอย่างมากในการบริหารจัดการน ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพในประเทศไทย 

4 ในภาคเหนือของประเทศไทย ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมและภยัแลง้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชดัในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์น ้ าท่วมและภยัแลง้ท่ีรุนแรงประกอบกับความ
แปรปรวนของปริมาณฝน ก าลงัส่งผลเสียต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีการด ารงชีวิตของคนในพื้นท่ี
ดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น ประเทศไทยเคยเป็นผูส่้งออกและจ าหน่ายขา้วรายใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่เน่ืองดว้ย
ปริมาณน ้ าฝนท่ีลดลงต ่ากว่าปกติติดต่อกนัหลายปีไดท้ าลายลา้งภาคการเกษตร ท าให้ผลผลิตลดนอ้ยลง
และท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการชะลอตวั  ตามการคาดการณ์ในอนาคตอิทธิพลของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะอากาศสุดขั้วเหล่าน้ี จะเพิ่มขึ้นทั้งขนาดของความรุนแรงและ
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ 

5 ประชากรจ านวนมากในประเทศไทยพึ่งพาภาคเกษตรกรรมในการด ารงชีวิต จ านวนครัวเรือนทั้งหมดท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณ 5,910,791 ครัวเรือน เป็นจ านวนประชากร 
23,686,102 คน จากประชากรทั้งหมด 67 ลา้นคน 

6 ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตรส่งผลกระทบมากท่ีสุดต่อประชาชนท่ียากจน ซ่ึง
ประชากรเหล่าน้ีส่วนมากจะอยู่ในพื้นท่ีชนบท อนัมีความผนัผวนต่อความเปราะบางในภาคการเกษตร
เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่า ราคาสินคา้ภาคการเกษตรท่ีตกต ่าและภยัแลง้ท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
จากผลการส ารวจในปี พ.ศ. 2556 พบว่าผูมี้ฐานะยากจนจ านวน 7.3 ลา้นคนนั้นกว่า 80% อาศยัอยู่ใน
พื้นท่ีชนบทและมีเพียง 20% ของจ านวนประชากรอีก 6.7 ลา้นคนมีฐานะความเป็นอยู่เหนือเส้นความ
ยากจน (poverty line) ของประเทศ โดยประมาณ 48% ของจงัหวดัในประเทศไทยมีอตัราประชากรท่ีมี
ฐานะยากจนนอ้ยกวา่ 10% และอีก 25% ของจงัหวดัในประเทศไทยมีอตัราประชากรท่ีมีฐานะยากจนอยู่
ระหว่าง 11 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ หากอิงตามสัดส่วนในพื้นท่ีภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยมี
ระดบัความยากจนสูงสุด โดยมีบางพื้นท่ีในภูมิภาคมีอตัราประชากรท่ีมีฐานะยากจนมากกว่า 40% และ
บางพื้นท่ีมากกว่า 62-72% หากเปรียบเทียบทั้งประเทศนั้นจะพบว่า จงัหวดัสุโขทยั พิษณุโลก อุตรดิตถ ์



H 

 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

 
 

  15 

และพื้นท่ีบางส่วนของภาคกลางตอนเหนือ มีระดบัความยากจนเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืนๆของ 
ประเทศ 

7 จากเหตุการณ์อุกทภัยและภัยแล้งท่ีทวีความรุนแรงขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและรายไดข้องเกษตรกร ผลกระทบเหล่าน้ีมีผลท าให้เกษตรกรมีความยากจนเพิ่มขึ้น กลุ่ม
เกษตรกรน้ีมีการพึ่ งพาทรัพยกรธรรมชาติเป็นหลักในการท าเกษตรและมีข้อจ ากัดในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อความเปราะบางของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะ
สภาพอากาศแบบสุดขั้ว ในภาคเหนือและภาคกลางนั้นระดบัความยากจนท่ีเพิ่มสูงขึ้น สะทอ้นถึงปัญหา
ท่ีเกิดจากพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นและดว้ยระดบัการเขา้ถึง
ทรัพยากรเพื่อใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการปรับตวัและรับมือต่อสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดบัต ่า จึงท าให้พื้นท่ี
ดงักล่าวมีความเส่ียงท่ีเพิ่มสูงขึ้น การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคตในพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา 
แสดงถึงแนวโนม้ของอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นและปริมาณฝนท่ีผนัผวน ส่งผลให้มูลค่าของผลผลิตลดลง จาก
การค านวณคาดการณ์ในช่วงปีพ.ศ. 2583-2592 พบว่าโดยเฉล่ีย)เป็นค่าเฉล่ียจากแต่ละจงัหวดั(  มูลค่า
ผลผลิตจะลดลงจาก 2,703 เหรียญสหรัฐ เป็น 2,068 เหรียญสหรัฐ และ 2,538 เหรียญสหรัฐ ต่อไร่ในแต่
ละสถานการณ์สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

8 มหาอุทกภยัในปีพ.ศ. 2554 เป็นอุทกภยัท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดไดส้ร้างความเสียหายกบั 65 จงัหวดั
จากทั้งหมด 77 จงัหวดัของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเพาะปลูกกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตร
และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประเทศโดยประมาณเป็นเงินถึง 45,700 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อมาภายหลงั
เกิดภยัแลง้ท่ีรุนแรงในช่วงปีพ.ศ.2558 และ 2559 ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายประมาณ 3,400 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ท าให้เกษตรกรไทยตอ้งดึงน ้ าจากแม่น ้ าโขงมาใช้เพื่อการชลประทานเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 
2559 จากการค านวณคาดการณ์ในช่วงปีพ.ศ. 2583-2592 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยนั้น ถูกประเมินไวท่ี้ประมาณ 24,000 ถึง 94,000 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

9 จากงานวิจยัดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และหลกัฐานท่ีรวบรวมบนัทึกเก่ียวกบัผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการพฒันาในดา้นต่างๆ ไดบ้่งช้ีถึงความ
จ าเป็นของการพฒันางานบริหารจดัการทรัพยากรน ้าใหต้อบสนองต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีก าลงั
จะเกิดขึ้นในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้น้ี เพื่อลดผลกระทบและความรุนแรงของอุทกภยั เตรียมพร้อมรับมือกบั
ภยัแลง้ และสร้างความเช่ือมัน่ว่าจะเกิดการใชท้รัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ี  การ
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ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลซ่ึงรวมไปถึงการเผยแพร่และการเขา้ถึงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ นั้นมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง จากการผสมผสานกนัระหว่างการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าและการปรับปรุง
ระบบฐานขอ้มูลท่ีดีขึ้น ร่วมกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรนั้น จะส่งผลให้เรามี
การวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกบัทั้งภยัพิบติัไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัหรือภยัแลง้ท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตไดดี้ขึ้น 

1.2 ลกัษณะโครงการ 

10 ประเทศไทยประกอบดว้ยลุ่มน ้ าหลกัจ านวน 25 ลุ่มน ้า )ประกอบดว้ยลุ่มน ้ าย่อยจ านวน 254 ลุ่มน ้า( โดย
มีลุ่มน ้ าโขงและลุ่มน ้ าเจา้พระยาเป็นลุ่มน ้ าหลกั ซ่ึงแม่น ้ าโขงจะเป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไหลจากทิศเหนือลงไปทางทิศใตอ้อกจากสปป.ลาว
เขา้สู่ประเทศกมัพูชาและไหลออกสู่ทะเลท่ีประเทศเวียดนาม ส่วนลุ่มน ้ าเจา้พระยาใหญ่ประกอบดว้ย 8 
ลุ่มน ้าสาขาไดแ้ก่ ปิง วงั ยม น่าน เจา้พระยา สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน ครอบคลุมพื้นท่ี 158,586 ตาราง
กิโลเมตร และมีประชากรทั้ งหมดประมาณ 25 ล้านคน ปริมาณฝนเฉล่ียในลุ่มน ้ าเจ้าพระยา1,100 
มิลลิเมตรและน ้าท่าเฉล่ียต่อปี 34,600 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ทางตอนบนของลุ่มน ้ามีอ่างเก็บน ้าซ่ึงมีความจุ
รวมกนัทั้งหมด 27,446 ลา้นลูกบาศก์เมตร ส่วนตอนกลางของลุ่มน ้ ามีความจุของอ่างเก็บน ้ าเพียง 1,808 
ลา้นลูกบาศก์เมตร อตัราการไหลเฉล่ียในล าน ้ าท่ีไม่ท าให้เกิดการไหลลน้ตล่ิงของแม่น ้ าเจา้พระยาโดย
วดัท่ีสถานี C.2 จ.นครสวรรค ์ตอ้งไม่เกิน 2,800 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที 

11 จุดก าเนิดของแม่น ้ าเจ้าพระยา เกิดจากการรวมตัวของแม่น ้ าสายหลกัจากพื้นท่ีภูเขาทางภาคเหนือ
ไดแ้ก่ แม่น ้ าปิงกบัแม่น ้ าวงั และแม่น ้ ายมกบัแม่น ้ าน่าน ไหลมาบรรจบกนัท่ีจงัหวดันครสวรรค์ แม่น ้ า
สาขาหลกั ไดแ้ก่ แม่น ้าป่าสัก แม่น ้าสะแกกรัง และแม่น ้าท่าจีน ดงัแสดงใน รูปท่ี 1 แสดงแผนท่ีประเทศ
ไทยมีพื้นท่ีโครงการแสดงเป็นพื้นท่ีสีเหลือง และรูปท่ี 2 แสดงพื้นท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา 

12 พื้นท่ีลุ่มน ้ ายมและลุ่มน ้ าน่านในส่วนของจงัหวดัพิษณุโลก สุโขทยั และอุตรดิตถ ์ถือว่าอยู่ในส่วนของ
ลุ่มน ้าเจา้พระยาตอนบน แม่น ้าเจา้พระยาเร่ิมนบัจากจุดบรรจบท่ีจงัหวดันครสวรรคไ์หลจากเหนือลงใต้
ผ่านท่ีราบภาคกลางและออกสู่ทะเลอ่าวไทยท่ีกรุงเทพมหานคร มีระยะทางรวม 372 กิโลเมตร ใน
บริเวณจงัหวดัชยันาทแม่น ้ าเจา้พระยาไดไ้หลแยกสาขาย่อยออกไปเป็นแม่น ้ าท่าจีนซ่ึงไหลคู่ขนานกบั
แม่น ้าเจา้พระยาสายหลกัลงสู่ทะเลอ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
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13 แม่น ้ายม )พื้นลุ่มน ้า 23,000 ตารางกิโลเมตร( และแม่น ้าน่าน )พื้นท่ีลุ่มน ้า 34,400 ตารางกิโลเมตร( มีทิศ
ทางการไหลจากเหนือลงใตแ้ละไหลมาบรรจบกนัท่ีจงัหวดันครสววรค ์พื้นท่ีตน้น ้าของแม่น ้ าน่านมีอ่าง
เก็บน ้าเขื่อนสิริกิต์ิตั้งอยู ่)ความจุ 9,500 ลา้นลูกบาศกเ์มตร, พื้นท่ีรับน ้า 13,000 ตารางกิโลเมตร, ก่อสร้าง
ในปีพ.ศ. 2517) จดัเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ท่ีสามารถใช้บริหารจดัการปัญหาน ้ าท่วมและน ้ าแลง้ใน
พื้นท่ีได ้ส่วนแม่น ้ ายมในปัจุบนัไม่มีอ่างเก็บน ้ าหรือโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ท่ีสามารถบริหารจดัการ
น ้ าไดต้ลอดทั้งปี มีเพียงแผนท่ีจะก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเตน้ )ความจุ 1,150 ลา้นลบ.ม.( เพื่อแกไ้ขปัญหา
น ้ าท่วมและน ้ าแลง้ แต่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากภาคประชาชน  จากลกัษณะจ าเพาะสันฐานทางภูมิ
ประเทศของพื้นท่ีลุ่มน ้ ายม-น่านท่ีทางตอนล่างมีล าน ้ าท่ีค่อนขา้งแบนราบโดยมีความชนัเพียง 1/10,000 
ถึง 1/50,000 ประกอบกับความกว้างของล าน ้ ายมในส่วนล่างก่อนถึงจุดบรรจบกับแม่น ้ าน่านนั้น
ค่อนขา้งแคบ จึงท าให้ศกัยภาพในการกกัเก็บน ้ าไวไ้ดมี้นอ้ย ถือเป็นความทา้ทายในการรับมือกบัการ
จดัการเร่ืองปริมาณฝนและการไหลของน ้ าท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัใน
การเขา้บริหารจดัการเพื่อการปรับตวัต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงส าหรับประเทศไทย 

14  การด าเนินการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีครอบคลุมทุกมิติในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายมและลุ่ม
น ้ าน่าน มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อพื้นท่ีขนาดใหญ่และประชากรกว่า 25 ลา้นคนของประเทศไทย ลุ่มน ้ า
ยมและน่านจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการน ้าท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภยัและป้องกนัภยั
แลง้ท่ีจะมีผลกระทบต่อวีถีชีวิตดา้นเกษตรกรรม ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม
ในการลดผลกระทบจากน ้ าท่วมในแม่น ้ าเจา้พระยาและพื้นท่ีเมืองดา้นทา้ยน ้ าโดยรวมถึงพื้นท่ีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไดรั้บความเดือดร้อนอย่างมากจากมหาอุทกภยัปี 2554 การบูรณะ
ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล การเผยแพร่และการเขา้ถึงขอ้มูลการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น จ าเป็น
อยา่งยิง่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการลดความสูญเสียและความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภยัและภยัแลง้ และ
ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือการเสริมสร้างขีดความสามารถระยะยาวในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของครัวเรือนท่ีด ารงชีวิตโดยตอ้งพึ่งพาภาคการเกษตร 
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รูปท่ี 1 แสดงแผนท่ีประเทศไทยมีพ้ืนท่ีโครงการแสดงเป็นสีเหลือง 



H 

 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

 
 

  19 

 

รูปท่ี 2 พ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา 

1.2.1 สรุปกิจกรรม  

15 โครงการน้ีไดเ้สนอโครงสร้างกิจกรรมตามผลลพัธ์ทั้ง 3 ประการดงัน้ี 

16 ภายใตผ้ลลพัธ์ท่ี 1: การปรับปรุงการวางแผนซ่ึงค านึงถึงสภาพภูมิอากาศและความเส่ียงในงานดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าและเกษตรกรรม โดยการใชร้ะบบฐานขอ้มูลภูมิอากาศท่ีไดรั้บการปรับปรุง
และการส่ือสารประสานงานระหวา่งหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม: 

ก. กิจกรรม 1.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการสร้างฐานขอ้มูลสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม
ต่อการน าไปใช้งานด้านการบริหารจดัการทรัพยาการน ้ าและการวางแผนด้านเกษตรกรรม 
กิจกรรมน้ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
แน่ใจว่าการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการวิเคราะห์ ปรับแต่ง และ
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เผยแพร่ในลกัษณะท่ีสนบัสนุนนโยบายและการวางแผยบริหารจดัการแบบบูรณาการระหว่าง
กระทรวงหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง )โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานดา้นทรัพยการน ้ าและด้าน
เกษตรกรรม(; 

ข. กิจกรรมท่ี 1.2 อ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับ
การวางแผนแบบบูรณาการและค านึงถึงสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง กิจกรรมน้ีเก่ียวขอ้งกบั
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐ การจ าลองสภาพภูมิอากาศเพื่อคาดการณ์ปริมาณ
น ้ าฝน ปริมาณน ้ าท่า อุณหภูมิและการระเหย และเพื่อการพยากรณ์น ้ าท่วมและภยัแลง้ท่ีแม่นย  า
ยิง่ขึ้น ไวใ้ชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและการวางแผนกิจกรรมดา้นการเกษตรและการ
เพาะปลูก; 

ค. กิจกรรมท่ี 1.3 การขยายฐานการเขา้ถึงขอ้มูลสภาพภูมิอากาศส าหรับการประยุกต์ใชใ้นระดบั
ครัวเรือน โดยกองทุนภูมิอากาศสีเขียว )GCF( จะสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศท่ีส าคญัต่อเกษตรกร 

17 ภายใตผ้ลลพัธ์ท่ี 2: การปรับปรุงงานบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการรับมือต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นการจดัการน ้ า โดยใชม้าตราการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ )Ecosystem-based Adaptation: EbA) 
ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม 

ก. กิจกรรม 2.1 การออกแบบทางดา้นวิศวกรรมโดยค านึงถึงสภาพภูมิอากาศของโครงการพฒันา
แหล่งน ้ าทั้ง 13 โครงการ ในลุ่มน ้ ายม-น่าน ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน ้ า 2 
แห่ง โดยเน้ือหาของกิจกรรมน้ีได้เร่ิมตั้งแต่ตรวจสอบรูปแบบการออกแบบในปัจจุบันของ
โครงการพฒันาแหล่งน ้ าทั้ง 13 โครงการและท าการเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน ้ า 2 แห่ง 
ซ่ึงไดร้วมโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีมีอยู่ ไดแ้ก่ โครงข่ายคลองและอาคารบงัคบัน ้ าในลุ่มน ้า
ยมและลุ่มน ้าน่าน 

ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน ้ าทั้ง 2 แห่งนั้น นอกจากการเปล่ียนและติดตั้ง
บานประตูแล้ว การขุดลอกตะกอนในแม่น ้ าท่ีต้ืนเขินจากกิจกรรมต่างๆในอดีต เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพการเก็บกกัและระบายน ้ านั้น สามารถประเมินปริมาณตะกอนท่ีตอ้งขุดลอกเท่ากบั 
1,602,000 ลบ.ม. และ 2,670,000 ลบ.ม. ตามล าดับ (ระยะทางรวม 26.7 ก.ม. ความกว้าง
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ประมาณ 25-30 ม. ความลึกประมาณ 2-4 ม.)  ในส่วนของโครงการพฒันาแหล่งน ้ าท่ีเหลือ อีก 
11 โครงการนั้น ทางรัฐบาลไทยจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
การจดัหาเงินทุนร่วม (Co-financing) กิจกรรมทั้งหมดน้ีจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพการเก็บกกัน ้ า
ไวใ้นช่วงฤดูฝนและต้นฤดูแล้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีน ้ าเก็บไวใ้ช้เพื่อการเพราะปลูกในพื้นท่ี
โครงการไดอ้ยา่งเพียงพอตลอดฤดูแลง้ โดยรูปท่ี 3 ไดแ้สดงต าแหน่งของโครงการพฒันาแหล่ง
น ้ าทั้ ง 13 โครงการโดยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน ้ า 2 แห่งท่ีได้รับการ
สนบัสนุน และรูปท่ี 4 ไดแ้สดงสภาพภูมิประเทศทัว่ไปในพื้นโครงการและรายละเอียดของแต่
ละโครงการพฒันาดว้ย 

ข. กิจกรรม 2.2 การเสริมโครงสร้างพื้นฐานสีเทาด้วยมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ 
)EbA) และการบูรณาการแนวทาง EbA เขา้กับนโยบายและการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ในส่วนของกิจกรรมน้ีจะมีการด าเนินงานในทั้ง 2 ลุ่มน ้า )ต าแหน่งท่ีตั้งหัวงานจะ
ได้รับการคดัเลือกในช่วงปีแรกของการด าเนินงานโครงการ และจะมีการประเมินศกัยภาพ
ต าแหน่งหัวงานและรวบรวมเก็บข้อมูลด้วย(  โดยมีการแนะน าและเสริมสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับการท าเกษตรแบบบูรณาการ และความสัมพนัธ์ของพนัธุ์พืชและระบบน ้ าในแปลง 
ยกตวัอย่างเช่น การปลูกขา้วและเล้ียงปลาในนาขา้ว เป็นตน้ โดยทั้งน้ีจะเป็นการปรับปรุงและ
ใช้ประโยชน์จากล าคลองและระบบชลประทานขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่แลว้ในพื้นท่ี ในส่วนการ
จดัการพื้นท่ีกกัเก็บน ้า เช่น แกม้ลิง จะมีการด าเนินการตามเทคนิคการบริหารจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ า 
ซ่ึงสามารถท าใหส้ัตวแ์ละพืชพรรณต่างๆกลบัมามีชีวิตอยูไ่ด ้ 

18 ภายใตผ้ลลพัธ์ท่ี 3: ลดความผนัผวนและเพิ่มความมัน่คงของวิถีชีวิตเกษตรกรในพื้นท่ีเส่ียงประสบภยั
แลง้และน ้ าท่วม โดยมีการสนบัสนุนในวงกวา้ง การวางแผนระดบัทอ้งถ่ิน การลงทุนในมาตรการการ
ปรับตวัในแปลงเกษตร และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและตลาดท่ีมากขึ้น ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม 

ก. กิจกรรม 3.1 ประยุกต์ใชข้อ้มูลภูมิอากาศในการวางแผนการเกษตรในระดบัครัวเรือนและให้
การสนบัสนุนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเต่ิม ครัวเรือนเหล่าน้ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีสามารถใชว้างแผน
การเกษตรในระยะยาวเพื่อลดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้โดยในกรณีท่ี CVAs ได้
ประกาศพื้นท่ีเส่ียงประสบภยัน ้ าท่วมหรือการขาดแคลนน ้ า ส าหรับหมู่บา้นต่างๆในบริเวณ
พื้นท่ีเป้าหมายของโครงการ เกษตรกรท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบนั้นจะไดรั้บการสนับสนุน
ในการขดุบ่อกกัเก็บน ้าในแปลงเกษตรของตนเอง 

Commented [PS1]: Extension support 

Commented [PS2]: Extension services 
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 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 
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ข. กิจกรรมท่ี 3.2 การปรับใช้มาตรการต่างๆในแปลงเกษตรเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรับมือต่อ
สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและเพื่อการปรับปรุงการเขา้ถึงการเงินเพื่อการเกษตรท่ีย ัง่ยนื ซ่ึง
กิจกรรมน้ีจะรวมถึงการด าเนินการตามมาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ )Ecosystem-
based Adaptation: EbA) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือต่ออุทกภยัและภยัแลง้ให้แก่
ภาคเกษตรกรรมไดดี้ขึ้น 

ค. กิจกรรมท่ี 3.3 เสริมสร้างศกัยภาพในการเขา้ถึงตลาดผูบ้ริโภคใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการ 
โดยกิจกรรมน้ีจะรวมถึงการฝึกอบรมดา้นการตลาดใหแ้ก่เกษตรกรและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

    



H 

 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 
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รูปท่ี 3 ต าแหน่งของโครงการพฒันาแหล่งน ้าทั้ง 13 แนวทาง 
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รูปท่ี 4 ภูมิประเทศทัว่ไปของโครงการ 
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รูปท่ี 5 แสดงรายละเอียดโครงการทั้ง 13 โครงการ1
 

 

 

1. ปรับปรุงคลองน ้าไหล 
• เพิ่มความสามารถในการระบายน ้าจาก 100 เป็น 150 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มความจุเก็บกกั 
• ขดุลอกคลอง ระยะทาง 12 ก.ม. 
• ปรับปรุงท่อระบายน ้าจากล าน ้าสาขาทั้งสองฝ่ังล าน ้า 
• มูลค่างานก่อสร้างโดยประมาณ 60 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 

 

 
1 แสดงทัง้หมดจ ำนวน 13 โครงกำรพฒันำแหล่ง แต่มเีพยีง 2 โครงกำรที่ไดร้บัเงนิสนับสนุนจำกกองทุนภูมอิำกำศสเีขยีว 



H 

 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 
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2. ปรับปรุงคลองวงัขอน 
• เพิ่มความสามารถในการระบายน ้าจาก 100 เป็น 150 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มความจุเก็บกกั 
• ขดุลอกคลอง ระยะทาง 27 ก.ม. 
• มูลค่างานก่อสร้างโดยประมาณ 130 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 
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 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 
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3. ปรับปรุงแม่น ้ายมสายเก่า 
• เพิ่มความสามารถในการระบายน ้าจาก 120 เป็น 200 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มความจุเก็บกกั 
• ขดุลอกคลอง ระยะทาง 11 ก.ม. 
• ปรับปรุงคนัคลองฝังซา้ยเพื่อเป็นคนัป้องกนัน ้าท่วมในพื้นท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศยับริเวณใกลแ้ม่น ้า 

โดยหลงัคนัคลองสามารถใชเ้ป็นถนนสัญจรของประชาชน 
• มูลค่างานก่อสร้างโดยประมาณ 85 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 
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4. ปรับปรุงคลองเหมืองชา้ง 
• เพิ่มความสามารถในการระบายน ้าจาก 100 เป็น 120 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มความจุเก็บกกั 
• ขดุลอกคลอง ระยะทาง 26.7 ก.ม. 
• ก่อสร้างประตูระบายน ้าขนาด 6.00x5.00 ม. 2 ช่อง จ านวน 2 แห่ง 
• มูลค่างานก่อสร้างโดยประมาณ 200 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 
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5. ก่อสร้างเพิ่มและปรับปรุงอาคารท่อลอดวงัขอน 
• เพิ่มความสามารถในการระบายน ้าจาก 100 เป็น 150 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มความจุเก็บกกั 
• ก่อสร้างประตูระบายน ้าขนาด 6.00x5.00 ม. 3 ช่อง )จากเดิม 2.90 x 3.00 ม. 3 ช่อง( 
• มูลค่างานก่อสร้างโดยประมาณ 60 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 
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6. ก่อสร้างเพิ่มและปรับปรุงอาคารท่อลอดวงัวน 
• เพิ่มความสามารถในการระบายน ้าจาก 100 เป็น 150 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มความจุเก็บกกั 
• ก่อสร้างประตูระบายน ้าขนาด 6.00x5.00 ม. 3 ช่อง )จากเดิม 2.90 x 3.00 ม. 3 ช่อง( 
• มูลค่างานก่อสร้างโดยประมาณ 60 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 
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7. ก่อสร้างเพิ่มและปรับปรุงอาคารท่อลอดวงัมะขาม 
• เพิ่มความสามารถในการระบายน ้าจาก 100 เป็น 200 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มความจุเก็บกกั 
• ก่อสร้างประตูระบายน ้าขนาด 6.00x5.00 ม. 4 ช่อง )จากเดิม 3.00 x 3.00 ม. 3 ช่อง( 
• มูลค่างานก่อสร้างโดยประมาณ 90 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 
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8. ก่อสร้างเพิ่มและปรับปรุงอาคารท่อลอดคลองตะเข ้
• เพิ่มความสามารถในการระบายน ้าจาก 100 เป็น 200 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มความจุเก็บกกั 
• ก่อสร้างประตูระบายน ้าขนาด 6.00x5.00 ม. 4 ช่อง )จากเดิม 2.90 x 3.00 ม. 3 ช่อง( 
• มูลค่างานก่อสร้างโดยประมาณ 90 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 
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9. ปรับปรุงคลองระหนั 
• เพิ่มความสามารถในการระบายน ้าจาก 100 เป็น 150 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มความจุเก็บกกั 
• ขดุลอกคลอง ระยะทาง 11.6 ก.ม. 
• ก่อสร้างประตูระบายน ้าขนาด 6.00x5.00 ม. 3 ช่อง จ านวน 2 แห่ง 
• มูลค่างานก่อสร้างโดยประมาณ 100 ลา้นบาท ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 
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10. ปรับปรุงคลองเกตุ: เพิ่มศกัยภาพการส่งและผนัน ้า โดยมีการขดุลอกคลอง ระยะทาง 7.5 ก.ม. มูลค่างาน
โดยประมาณ 60 ลา้นบาท 
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11. ปรับปรุงคลองกล ่า: เพิ่มศกัยภาพการส่งและระบายน ้า โดยมีการขดุลอกคลอง ระยะทาง 12  ก.ม. มูลค่า
งานโดยประมาณ 30 ลา้นบาท  
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12. ปรับปรุงคลองบางแกว้: เพิ่มศกัยภาพการส่งและระบายน ้า โดยมีการขดุลอกคลอง ระยะทาง 60  ก.ม. 
มูลค่างานโดยประมาณ 400 ลา้นบาท  
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13. ปรับปรุงคลองระบายของคลองน ้าไหล: เพิ่มศกัยภาพการส่งและระบายน ้า โดยมีการขุดลอกคลอง 
ระยะทาง 17.5  ก.ม. มูลค่างานโดยประมาณ 85 ลา้นบาท 
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1.3 ทางเลือกในการพฒันาโครงการ 

19 มีการเสนอทางเลือกต่างๆเพื่อใชใ้นการพิจารณาในกระบวนการพฒันาโครงการ 

1.3.1 การปล่อยใหเ้ป็นไปตามสภาพปัจจุบนั (Do Nothing Alternative) 

20 จากการเสนอขอปรับปรุงและพฒันาโครงการพฒันาแหล่งน ้ าจ านวน 2 แห่ง จากโครงการแหล่งน ้ า
ทั้งหมด 13 แห่งนั้น หากไม่มีการพฒันาในจุดน้ี ก็เป็นการยากท่ีจะรักษาคุณภาพทางการเกษตรไวไ้ด้
ถึงแมจ้ะมีการเพิ่มความมัน่คงทางด้านส่ิงแวดลอ้มก็ตาม หากละเลยไม่มีการปฏิรูปพฒันาโครงการ
บริหารจดัการแหล่งน ้ า ก็จะเป็นเหตุใหส้ภาวะแวดลอ้มเส่ือมถอยลงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เฉกเช่นการสูญเสียจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัปี 2554 ท่ีอาจเกิดขึ้นไดอี้ก 

21 หากปราศจากกิจกรรมการพฒันาปรับปรุงตามล าน ้ า โอกาสในการเกิดน ้ าท่วมใหญ่และการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิ์นก็จะยงัด าเนินต่อไป 

22 หากปราศจากการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเก็บกกัและระบายน ้ านั้น โครงการก็จะไม่
สามารถใชป้ระโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้

23 โครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) จะให้การสนบัสนุนแก่รัฐบาลท่ีมีความมุ่งมัน่ในการลดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ความสูญเสียของสาธาณูปโภคพื้นฐานและเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิษติัดา้นน ้ าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากปราศจาก
การสนบัสนุนจากกองทุนก็จะเป็นการยากท่ีประเทศไทยจะสามารถลดผลกระทบต่างๆเหล่าน้ีได ้

1.3.2 ทางเลือกท่ีตั้งโครงการ เทคโนโลยท่ีีใช ้และ อ่ืนๆ 

24 ต าแหน่งท่ีตั้งของโครงการพฒันาแหล่งน ้ าทั้ง 13 ทางเลือกนั้น ผ่านการศึกษา คดัเลือก จุดต าแหน่งท่ีตั้ง
ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดโดยการพิจารณาครบทุกมิติ ทั้งดา้นเศรษฐศาสตร์ ประโยชน์ต่อสังคมและดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการรองรับการปรับตวัต่อสภาวะ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

25 ส าหรับโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจะมีการตรวจสอบประเมินผลภายในช่วง 1 ปีแรกของการพฒันา
โครงการ ซ่ึงในช่วงน้ีจะมีการพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัประกอบด้านท าเลท่ีตั้ง เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
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ส่งเสริม การอออกแบบและด าเนินงาน ร่วมกบัการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและการประเมินผลกระทบ
ต่างๆของโครงการท่ีเกิดขึ้น ตามท่ีจะกล่าวไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 78 ของเอกสารฉบบัน้ี 
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2 กรอบกฎหมายและองค์กรด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

2.1 กฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับ 

2.1.1 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

27 รัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่ เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2560 (ค.ศ. 
2017) และมีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่หลายมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

28 ภายใตม้าตรา 43)2( แห่งรัฐธรรมนูญ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิจดัการ บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนืตามวิธีการ
ท่ีกฎหมายบญัญติั 

29 มาตรา 50 แห่งรัฐธรรมนูญก าหนดหนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50)8( ก าหนดให้ปวงชนชาวไทย
มีหน้าท่ีร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวฒันธรรม มาตราน้ีมีความเก่ียวขอ้งอย่างยิ่งกับโครงการ
ปัจจุบนั 

30 ตามมาตรา 57 รัฐบาลไทยตอ้ง 

ก. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ และจัดให้มีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดใ้ชสิ้ทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย 

ข. อนุรักษ์ คุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจดัการ และใช้หรือจดัให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและยัง่ยืน โดยตอ้งให้ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมด าเนินการ
และไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าวดว้ยตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

31 มาตรา 58 มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรา 58 ระบุวา่ 
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ก. การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผูใ้ดด าเนินการ ถา้การนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญั
อ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง รัฐตอ้งด าเนินการให้มีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจดัให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบญัญติั  

ข. บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการ
ด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง 

ค. ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐตอ้งระมดัระวงัให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และตอ้งด าเนินการให้มีการ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างเป็น
ธรรมและโดยไม่ชกัชา้ 

32 มาตรา 59 แห่งรัฐธรรมนูญระบุว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับความมัน่คงของรัฐหรือเป็นความลบัของทางราชการตามท่ี
กฎหมายบญัญติั และตอ้งจดัใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารดงักล่าวไดโ้ดยสะดวก 

33 ในขณะท่ีไม่มีกลุ่มชนพื้นเมืองและ/หรือกลุ่มชาติพนัธุ์ใดท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากโครงการในทางใด
ทางหน่ึง มาตรา 70 เป็นมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากระบุวา่ รัฐพึงส่งเสริมและใหค้วามคุม้ครองชาวไทย
กลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความ
สมัครใจได้อย่างสงบสุข และไม่ถูกรบกวน ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรัฐ หรือสุขภาพอนามยั 

34 มาตรา 72 เป็นมาตราท่ีมีความเก่ียวข้องกับโครงการอย่างมาก มาตรา 72 ระบุว่า รัฐพึงด าเนินการ
เก่ียวกบัท่ีดิน ทรัพยากรน ้า และพลงังาน ดงัต่อไปน้ี  

ก. วางแผนการใช้ท่ีดินของประเทศให้เหมาะสมกบัสภาพของพื้นท่ีและศกัยภาพของท่ีดินตาม
หลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ข. จัดให้มีการวางผงัเมืองทุกระดับและบังคับใช้ให้เป็นไปตามผงัเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนทั้งพฒันาเมืองใหมี้ความเจริญโดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
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ค. จดัให้มีมาตรการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีท่ีท ากินไดอ้ย่างทัว่ถึง
และเป็นธรรม 

ง. จดัให้มีทรัพยากรน ้ าท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอ่ืน และ 

จ. ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่า รวมทั้งพฒันาและสนบัสนุนให้มี
การผลิตและการใชพ้ลงังานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 

35 เช่นเดียวกบัมาตรา 72 มาตรา 73 ก็เป็นมาตราท่ีมีความเก่ียวขอ้งเป็นอย่างมาก มาตร 73 ระบุวา่ รัฐพึงจดั
ให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลผลิตท่ีมี
ปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภยั โดยใช้ตน้ทุนต ่า และสามารถแข่งขนัในตลาดได้ และพึง
ช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ากไร้ใหมี้ท่ีท ากินโดยการปฏิรูปท่ีดิน หรือวิธีอ่ืนใด 

36 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัโครงการโดยเฉพาะ มาตรา 258 เป็นมาตราท่ีมีความเก่ียวขอ้งเป็นอย่างมาก มาตรา 
258 ก าหนดแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐ โดยมาตรา 258 )ช()1( ก าหนดวา่ รัฐบาลจะด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ โดยให้มีระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยัง่ยืน โดยค านึงถึง
ความต้องการใช้น ้ าในทุกมิติ รวมทั้ งความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกนั 

2.2 พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 

37 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รัฐบาลไทยไดป้ระกาศพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้ า พ.ศ. 2561 ก าหนด
บทบญัญติัเร่ืองการจดัสรร การใช ้การพฒันา การบริหารจดัการ การบ ารุงรักษา การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้ า และสิทธิในน ้ า เวน้แต่ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนบญัญติัไวเ้ก่ียวกบัการใชน้ ้ าท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัน้ี 

38 มาตรา ๔ ก าหนดค านิยามท่ีส าคญัไว ้ซ่ึงรวมถึงแต่มิไดจ้ ากดัเพียงค าต่อไปน้ี 

ก. “น ำ้” หมำยควำมว่ำ น ำ้ในบรรยำกำศ น ำ้บนผิวดิน น ำ้ใต้ดิน และน ำ้ทะเล  

ข. “ทรัพยำกรน ำ้”  หมำยควำมว่ำ  น ำ้ ทรัพยำกรน ำ้สำธำรณะ แหล่งต้นน ำ้ล  ำธำร แหล่งกักเกบ็น ำ้ 
คลองส่งน ำ้ พืน้ท่ีทำงน ำ้หลำก ไม่ว่ำจะเกิดขึน้ตำมธรรมชำติหรือมนุษย์สร้ำงขึน้ และส่ิงอ่ืนท่ี
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ใช้ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรน ำ้ และให้หมำยควำมรวมถึงน ำ้จำกแหล่งน ำ้ระหว่ำงประเทศและ
แหล่งน ำ้ต่ำงประเทศ ท่ีประเทศไทยอำจน ำมำใช้ประโยชน์ได้  

ค. “ทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะ”  หมำยควำมว่ำ น ้ำในแหล่งน ้ำท่ีประชำชนใช้หรือท่ีสงวนไว้ให้
ประชำชนใช้ร่วมกัน  หรือโดยสภำพประชำชนอำจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมำยควำม
รวมถึง  แม่น ำ้ ล  ำคลอง ทำงน ำ้ บึง  แหล่งน ำ้ใต้ดิน  ทะเลสำบ  น่ำนน ำ้ภำยใน ทะเลอำณำเขต 
พื้นท่ีชุ่มน ้ำ แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติอ่ืน ๆ  แหล่งน ้ำท่ีรัฐจัดสร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเพ่ือให้
ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  แหล่งน ้ำระหว่ำงประเทศท่ีอยู่ภำยในเขตประเทศไทยซ่ึง
ประชำชนน ำมำใช้ประโยชน์ได้  ทำงน ำ้ชลประทำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำน  และ
น ำ้บำดำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยน ำ้บำดำล  

ง. “กำรใช้น ำ้”  หมำยควำมว่ำ  กำรด ำเนินกิจกรรมในทรัพยำกรน ำ้สำธำรณะเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภค  กำรรักษำระบบนิเวศ  จำรีตประเพณี  กำรบรรเทำสำธำรณภัย  เกษตรกรรม  
อุตสำหกรรม  พำณิชยกรรม  กำรท่องเท่ียว  คมนำคม  กำรประปำ  กำรผลิตพลังงำน  หรือเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำจะท ำให้น ำ้มีปริมำณเปลี่ยนไปหรือไม่กต็ำม 

จ.  “ลุ่มน ำ้”  หมำยควำมว่ำ  บริเวณพืน้ท่ีซ่ึงครอบคลุมล ำน ำ้ธรรมชำติซ่ึงเป็นแหล่งท่ีรวมน ำ้ให้
ไหลลงสู่ล ำน ำ้ตำมท่ีก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ 

ฉ. “ภำวะน ้ำแล้ง”  หมำยควำมว่ำ  สภำวะท่ีปริมำณน ้ำ ปริมำณกำรไหลของน ้ำหรือระดับน ้ำ
ลดลงอย่ำงต่อเน่ืองจนอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตของคน  สัตว์  และพืชท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหน่ึง  

ช. “ภำวะน ้ำท่วม”  หมำยควำมว่ำ  สภำวะท่ีปริมำณน ้ำ ปริมำณกำรไหลของน ้ำหรือระดับน ำ้
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง  หรือไหลหลำก  หรือฉับพลันจนอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำร
ด ำรงชีวิตของคน  สัตว์  และพืชท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหน่ึง  แต่ไม่รวมถึงภำวะน ำ้ขึน้และน ำ้ลง
ซ่ึงเป็นปรำกฏกำรณ์ปกติตำมธรรมชำติ 

39 มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้าก าหนดวา่ ทรัพยากรน ้าสาธารณะเป็นของส่วนรวม  บุคคลมี
สิทธิใชห้รือเก็บกกัน ้ าได ้เท่าท่ีจ าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในท่ีดินของตน  โดยไม่เป็นเหตุให้
เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจใช้น ้ านั้ น ทั้งน้ี เวน้แต่พระราชบัญญัติน้ี หรือ
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กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัไว้
เป็นอยา่งอ่ืน  

40 มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้ าก าหนดว่า เจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดินซ่ึงมีน ้ าพุเกิดขึ้น
หรือมีน ้าไหลผา่นตามธรรมชาติ ไม่วา่บนดินหรือใตดิ้น  ยอ่มมีสิทธิใชห้รือเก็บกกัน ้านั้นไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น
แก่ประโยชน์ในท่ีดินของตน  และไม่เป็นเหตุใหเ้กิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

41 มาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้าระบุวา่ การใชท้รัพยากรน ้าสาธารณะ  แบ่งเป็นสามประเภท  
คือ  

ก. การใช้น ้ าประเภทท่ีหน่ึง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้ าสาธารณะเพื่อการด ารงชีพ การอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน  การเกษตรหรือการเล้ียงสัตว์เพื่อยงัชีพ  การอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
การรักษาระบบนิเวศ  จารีตประเพณี  การบรรเทาสาธารณภยั  การคมนาคม  และการใชน้ ้ าใน
ปริมาณเลก็นอ้ย   

ข. การใช้น ้ าประเภทท่ีสอง ได้แก่  การใช้ทรัพยากรน ้ าสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  การผลิตพลงังานไฟฟ้า  การประปาและกิจการอ่ืน และ 

ค. การใช้น ้ าประเภทท่ีสาม  ไดแ้ก่  การใช้ทรัพยากรน ้ าสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ท่ีใช้น ้ า
ปริมาณมาก  หรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบขา้มลุ่มน ้า หรือครอบคลุมพื้นท่ีอยา่งกวา้งขวาง 

42 พระราชบญัญติัทรัพยากรน ้ าก าหนดใหมี้ “คณะกรรมการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ” ซ่ึงมีหนา้ท่ีและอ านาจ
เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรน ้ าเพื่อให้บรรลุวตัถุปุระสงคใ์นการบูรณาการเก่ียวกบัการใช ้ การพฒันา  
การบริหารจดัการ  การบ ารุงรักษา  การฟ้ืนฟู  และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าให้เกิดความเป็นเอกภาพ  
รวมทั้งใหมี้หนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

ก. จดัท านโยบายและแผนแม่บทเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรน ้ าท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ 

ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการของหน่วยงานของรัฐและองคก์รปกครอง ส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ ให้
สอดคลอ้งกับนโยบายและแผนแม่บทตาม )1( และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการ
จดัท างบประมาณประจ าปี  
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ค. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการใช ้การพฒันา การบริหารจดัการ การบ ารุงรักษา  
การฟ้ืนฟู  และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าในเขตลุ่มน ้ าต่าง ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการลุ่มน ้ าเสนอ 
ตามมาตรา 35 )1(  

ง. ก ากับ  ดูแล  เร่งรัด  ตรวจสอบ  ติดตาม  และให้ค  าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินการตามนโยบายและแผนแม่บทตาม  )1(  รวมทั้ ง
แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณตาม  )2(  และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกส้ิน
ปีงบประมาณ  

จ. พิจารณาและให้ความเห็นชอบผงัน ้ าท่ีส านกังานเสนอ  และประกาศก าหนดผงัน ้ าในราชกิจจา
นุเบกษา  

ฉ. เสนอแนะหรือมอบหมายแนวทางแก่หน่วยงานของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรน ้าใหมี้คุณภาพและการจดัการมลพิษทางน ้ าท่ี
อยูใ่นหนา้ท่ีและอ านาจของหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

ช. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแกไ้ขปัญหาจากการปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐและ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ซ่ึงปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้ การพฒันา  การบริหารจดัการ  การบ ารุงรักษา  การฟ้ืนฟู  และการ
อนุรักษท์รัพยากรน ้า  เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ซ. ก าหนดหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีตอ้งให้ความร่วมมือ ต่อ
ส านกังานในการรวบรวมขอ้มูล เช่ือมต่อขอ้มูล และบูรณาการขอ้มูลดา้นทรัพยากรน ้า  

ฌ. ก าหนดกรอบ  หลกัเกณฑ์  และแนวทางการปฏิบติังานของคณะกรรมการลุ่มน ้ า และล าดับ
ความส าคญัของการใช้น ้ าส าหรับกิจการประเภทต่าง ๆ  เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน ้ าน าไป
พิจารณาในการจดัสรรน ้าและควบคุมการใชน้ ้าในแต่ละลุ่มน ้า 

ญ. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนป้องกนัและแกไ้ขภาวะน ้าแลง้  และแผนป้องกนัและ แกไ้ข
ภาวะน ้ าท่วมของคณะกรรมการลุ่มน ้ าต่าง ๆ  เพื่อบูรณาการการป้องกนัและแกไ้ขภาวะน ้ าท่วม
ระหวา่งลุ่มน ้า   



H 

 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

 
 

  48 

ฎ. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น ้ าประเภทท่ีสามตามมาตรา  44  และ การ
เพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ ้าประเภทท่ีสามตามมาตรา  54  

ฏ. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการผนัน ้ าระหว่างลุ่มน ้ าและการผนัน ้ าจากแหล่งน ้ าระหว่าง
ประเทศหรือแหล่งน ้าต่างประเทศ  

ฐ. ไกล่เกล่ียและช้ีขาดขอ้พิพาทระหวา่งคณะกรรมการลุ่มน ้า  

ฑ. เสนอแนะเก่ียวกบัการตรา  การออกหรือการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง 
ตามพระราชบญัญติัน้ี  

ฒ. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  หน่วยงานของรัฐ  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
มีการตรากฎหมายหรือแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรน ้า 

ณ. ออกระเบียบก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน  และ 
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในดา้นการใช ้ การพฒันา  การบริหารจดัการ  การบ ารุงรักษา  การ
ฟ้ืนฟู  การอนุรักษ ์ และการด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบัทรัพยากรน ้า  

ด. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี หรือท่ีกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นหน้าท่ี 
และอ านาจของ  กนช.  หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

ต. การจดัท านโยบายและแผนแม่บทเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรน ้ าตาม  )1(  ให้ครอบคลุมถึง
การรักษาและแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้าดว้ย  

43 รัฐบาลไทยไดป้ระกาศแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน ้ า 20 ปี )พ.ศ. 2561-2580( ตามขอ้เสนอของ
ส านักงานทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ แผนแม่บทน้ีจะเป็นกรอบท่ีทุกกระทรวงจะตอ้งบรรจุไวใ้นแผนงาน
และแผนปฏิบติัการ ส านกังานทรัพยากรน ้ าแห่งชาติจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของแผนแม่บท 
20 ปีดงักล่าว 

44 แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน ้ าน้ีเป็นการปรับปรุงจากยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน ้ า )พ.ศ. 
2558-2569( เพื่อบริหารทรัพยากรน ้าทั้งระบบ เพื่อความมัน่คงทางทรัพยากรน ้าของประเทศไทย 

45 วตัถุประสงค์ของแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน ้ า คือ เพื่อให้ทุกหมู่บา้นมีน ้ าสะอาดส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและการผลิต ลดความเสียหายจากภาวะน ้ าท่วม คุณภาพน ้ ามีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ 
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และการบริหารทรัพยากรน ้าอย่างย ัง่ยืน ภายใตแ้นวคิดการพฒันาอยา่งสมดุลและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน แผนแม่บทน้ีรวมถึงการก่อสร้างเขื่อนขนาดเล็กเป็นจ านวนกว่า 541,000 แห่ง การฟ้ืนฟูพื้นท่ี
ลุ่มน ้ า 5,600 ตารางกิโลเมตร การส่งน ้ าท่ีปลอดภยัให้แก่หมู่บา้น 75,032 แห่ง ภายในปีพ.ศ. 2573 และ
หาวิธีแกไ้ขการทบัถมของตะกอนและภาวะน ้าแลง้ท่ีเกิดขึ้นซ ้าซากในพื้นท่ี 66 แห่ง 

46 แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน ้ าประกอบดว้ย 28 ยุทธศาสตร์ และ 54 แผนงาน ในหก )6( ดา้นหลกั 
เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ความมัน่คงทางทรัพยากรน ้าในภาคการผลิต การ
บริหารทรัพยากรน ้ าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะน ้ าท่วม คุณภาพน ้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ า การฟ้ืนฟู
พื้นท่ีลุ่มน ้ าและการป้องกนัการเกิดกษยัการของดิน และการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ปรับปรุงกฎหมาย และความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

47 ส านกังานทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.( และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม )ทส.( จะเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการตามแผนแม่บท 

2.3 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

48 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม )สผ.( ภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม )ทส.( เป็นหน่วยงานหลกัรับผิดชอบในการบริหารกระบวนการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและกระบวนการพิจารณา สผ. รับผิดชอบในการพิจารณาและจัดท าข้อเสนอในเร่ือง
ประเภทและขนาดโครงการ และ/หรือกิจการ ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และกฎระเบียบในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ สผ. รับผิดชอบในการพฒันาคู่มือการจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการหรือกิจการหลายประเภท และการจดทะเบียนบริษทัท่ีปรึกษาการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2.3.1 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992 ) 

49 ส่วนท่ี 4 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 )ค.ศ. 1992( ให้
จดัตั้งระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับประเทศไทย กระบวนการการประเมินภายใต้
ส่วนท่ี 4 ขึ้นอยูก่บัวา่เป็นโครงการท่ีตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 
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50 ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 )ค.ศ. 
1992( ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 ในปัจจุบนั มีโครงการ 35 ประเภทซ่ึงตอ้งจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และสิบเอ็ดประเภทซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ  

51 ตามมาตรา 47 ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และซ่ึงต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นผูจ้ ัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น จากนั้น น าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

52 โครงการซ่ึงไม่ตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอยูภ่ายใตม้าตรา 48 ตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 )ค.ศ. 1992( ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงมี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหน่ึงไวก่้อนจนกว่า
จะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 49 จากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

53 นอกจากน้ี ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
)ค.ศ. 1992( ให้ สผ. ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ี
เสนอมา หากเห็นว่ารายงานท่ีเสนอมามิไดจ้ดัท าให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรา 46 วรรคสอง หรือมีเอกสารขอ้มูลไม่ครบถว้น ให ้สผ. แจง้ใหบุ้คคลผูข้ออนุญาตท่ีเสนอรายงาน
ทราบภายในก าหนดเวลาสิบหา้วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการเสนอรายงานนั้น 

54 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 )ค.ศ. 1992( รัฐบาลไทยได้ประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบั
มาตรการและขั้นตอนการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ )EHIA( พ.ศ. 
2555 เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการ
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วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ประกาศดังกล่าวพิจารณาโครงการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ และ/หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามพระราชบญัญติั เอกสาร
ทา้ยประกาศท่ีหน่ึงระบุลุ่มน ้ าหลกั 25 ลุ่มน ้ าของประเทศไทย ลุ่มน ้ ายมและลุ่มน ้ าน่านอยู่ในล าดับ 8 
และ 9 ตามล าดบั นอกจากน้ี เอกสารทา้ยประกาศท่ีสองระบุแม่น ้ าสายหลกั 23 สายของประเทศไทย 
แม่น ้ายมและแม่น ้าน่านอยูใ่นล าดบั 8 และ 9 ตามล าดบั 

55 ตามขอ้ 7 ของประกาศดงักล่าว โครงการหรือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารทา้ยประกาศท่ีสาม ซ่ึง
เป็นโครงการหรือ กิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้ง
ดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบติั ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
ให้จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามประกาศดงักล่าวแต่เพียงอย่างเดียว และโดย
สอดคลอ้งกบัเอกสารทา้ยประกาศท่ีสาม การชลประทานท่ีมีพื้นท่ีการชลประทาน ตั้งแต่ 80,000 ไร่ขึ้น
ไป )ล าดบัท่ี 32( โครงการทุกประเภทท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบก าหนดให้เป็นพื้นท่ี
ชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้น 1 )ล าดบัท่ี 33 – อา้งถึงลุ่มน ้ าและแม่น ้ าท่ีระบุในเอกสารทา้ยประกาศท่ีหน่ึงและ
สอง( การผนัน ้ าขา้มลุ่มน ้ าหลกั ยกเวน้กรณีภยัพิบติั หรือมีผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ ท่ีเป็น
การด าเนินการชัว่คราว )ล าดบัท่ี 34.1( และประตูระบายน ้ าในแม่น ้ าสายหลกั )ล าดบัท่ี 35( ตอ้งจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

56 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตอ้งจดัท าให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้ง
ดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. 2553 

57 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งเสนอต่อสผ. เพื่อพิจารณาตรวจสอบเบ้ืองตน้ สผ. จะ
พิจารณาภายใน 15 วนั ในกรณีท่ีสผ.พิจารณาเห็นว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเสนอมามีขอ้มูลเพียงพอแลว้ ให้สผ. พิจารณาและเสนอความเห็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
รายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีได้รับการเสนอรายงานนั้น เพื่อ
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น าเสนอรายงานดงักล่าวและความเห็นเบ้ืองตน้ให้คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณาต่อไป สผ. จะ
น าเสนอโครงการ พร้อมความเห็น ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนเสนอขอรับความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

58 ในกรณีท่ีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอมามีเอกสารขอ้มูลไม่ครบถว้น ใหแ้จง้ให้ผู ้
ขออนุญาตท่ีเสนอรายงานและ/หรือบริษทัท่ีปรึกษาทราบเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติม เม่ือบุคคลดงักล่าวได้
เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้ สผ. จะพิจารณาเบ้ืองตน้ภายใน 
15 วนั หลังจากขั้นตอนน้ี ให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้คณะกรรมการ
ผูช้  านาญการ )คชก.( พิจารณา คชก. ตอ้งพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้แลว้
เสร็จภายใน 45 วนั ในกรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ใหส่้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ใหห้น่วยงานอนุญาตอ่ืนๆ ซ่ึงจะสั่งอนุญาตแก่ผูข้ออนุญาตได ้ตามขอ้เสนอแนะของคชก. 

59 หน่วยงานอนุญาตสามารถน ามาตรการลดผลกระทบและความเห็นของคชก. ตามท่ีระบุไวใ้นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต
ได ้นอกจากน้ี สผ.ท าหนา้ท่ีในฐานะฝ่ายเลขานุการของคชก. รับผิดชอบในการตรวจสอบและพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในปัจจุบนั มีการจดัตั้งคชก. 15 คณะ หน่วยงานของรัฐแห่ง
อ่ืนสามารถสั่งอนุญาตการก่อสร้าง หรือการด าเนินโครงการหรือกิจการ หลงัจากไดรั้บแจง้ผลการให้
ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจาก สผ. 

60 การติดตามและประเมินผล ตอ้งเสนอรายงานต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาตปีละสองคร้ัง รายงาน
ดงักล่าวจะเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง สผ. และประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ 

61 เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการปัจจุบนัน้ีเป็นอยา่งมาก คือ ในปีพ.ศ. 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
มีประกาศเลขท่ี 9/2559 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 )ค.ศ. 1992( เม่ือไดป้ระกาศการแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้ ส าหรับโครงการท่ี
เก่ียวกบัการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกนัสาธารณภยั โรงพยาบาล และการพฒันาท่ีอยู่
อาศัย มีความเป็นไปได้ท่ีจะด าเนินการต่อเน่ืองในเร่ืองการก่อสร้าง ก่อนท่ีรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บความเห็นชอบ 

62 กรมชลประทานได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีครอบคลุมทุกด้าน ส าหรับ
องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน ้ าของโครงการท่ีรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบแลว้ 
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โครงการโครงสร้างพื้นฐานสอง (2) โครงการไดบ้รรจุอยูใ่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
น้ี การประเมินสถานท่ีตั้งโครงการจะด าเนินการปรับปรุงในปีแรกของโครงการท่ีเสนอทั้งสองแห่ง และ
จะปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกนั ตามท่ีจ าเป็น และเอกสารท่ี
ปรับปรุงแลว้จะเปิดเผยทางเวบ็ไซตข์องกรมชลประทาน โดยมีการเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตข์องกองทุน 
GCF 

2.3.2 การเปิดเผยขอ้มูลในกระบวนการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

63 การเปิดเผยขอ้มูลให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บุคคลผูร้้องขอ
ข้อมูลมีสิทธิได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และการประเมินรายงาน ความเห็น แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและรายงานการ
ติดตามและประเมินผล 

64 แนวทางท่ีทส.จดัท าในปีพ.ศ. 2550 ก าหนดใหโ้ครงการตอ้งด าเนินการตามกระบวนการการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน อย่างนอ้ยสองคร้ัง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังท่ีหน่ึงให้จดัเม่ือเร่ิม
เตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนขอ้ก าหนด
โครงการและขอบเขตการศึกษาท่ีก าหนดไว ้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังท่ีสองให้จดัใน
ระหว่างการจดัท าร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอ ในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ จะตอ้งด าเนินการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจ านวนส่ีคร้ัง 

65 โครงการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ณ ส านกังานของหน่วยงานทอ้งถ่ิน สถานท่ีตั้งโครงการ และชุมชน ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน )พ.ศ. 2548( และอย่างนอ้ย
จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 

ก. เหตุผลควำมจ ำเป็นและวัตถปุระสงค์ของโครงกำร 
ข. ประเดน็หลักของโครงกำร 
ค. ผู้ขออนุญำตโครงกำร 
ง. ท่ีตั้งโครงกำร 
จ. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร รวมถึงผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะได้รับจำก

โครงกำร 
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ฉ. ผลกระทบเชิงลบท่ีอำจเกิดขึน้ต่อประชำชนท่ีอำศัยหรือท ำงำนในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียง
พื้นท่ีโครงกำร และสำธำรณชน รวมท้ังมำตรกำรป้องกัน กำรลดและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และ 

ช. ประมำณกำรค่ำก่อสร้ำงโครงกำร 

66 ในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ถึงแมจ้ะ
มิไดก้ าหนดเร่ืองการมีส่วนร่วมไวอ้ย่างชดัเจน มีขั้นตอนในการด าเนินการห้าขั้นตอนและกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ก. กำรกลั่นกรองโครงกำร รวมถึงกำรริเร่ิมโครงกำร กำรประเมินท่ีตั้งโครงกำรและกำรมีส่วนร่วม
ของหน่วยงำนท้องถ่ิน 

ข. กำรก ำหนดขอบเขต รวมถึงกำรเลือกท่ีตั้งโครงกำร ขอบเขตของกำรประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ค. กำรจัดท ำรำยงำน รวมถึงกำรคัดเลือกท่ีปรึกษำ กำรจัดท ำร่ำงรำยงำนและกำรด ำเนินกำรให้
ได้มำซ่ึงข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นจำกสำธำรณชน 

ง. กำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมท้ังกำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมส ำหรับโครงกำรของเอกชนท่ีย่ืนขออนุญำตต่อหน่วยงำน โครงกำรของหน่วยงำน
รัฐท่ีย่ืนต่อคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ และต่อคณะรัฐมนตรี และ 

จ. กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ รวมถึงรำยงำนท่ีเจ้ำของโครงกำรได้เสนอไว้ กำรติดตำมผล
โดยหน่วยงำนอนุญำต และติดตำมตรวจสอบโดยบุคคลภำยนอก 

2.4 มาตรฐานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของ UNDP 

67 UNDP ไดก้ าหนดมาตรฐานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มและกระบวนการการกลัน่กรองดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมขึ้น ตามมาตรฐานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีนโยบายและหลกัการส าคญัสาม )3( ประการ 
คือ 

ก. หลกัการ 1: สิทธิมนุษยชน 
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ข. หลกัการ 2: ความเสมอภาคระหวา่งเพศและการเสริมสร้างศกัยภาพและพลงัของผูห้ญิง 

ค. หลกัการ 3: ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

68 ตามนโยบายและหลกัการส าคญัสาม )3( ประการ มีมาตรฐานระดบัโครงการเจ็ด )7( ประการ คือ 

ก. กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ (NRM) อย่ำงยัง่ยืน 
ข. กำรลดผลกระทบและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ค. สภำวะด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสภำพกำรท ำงำนของชุมชน 
ง. มรดกทำงวัฒนธรรม 
จ. กำรอพยพย้ำยถ่ินฐำนและกำรต้ังถ่ินฐำน 
ฉ. ชุมชนพืน้เมือง และ 
ช. กำรป้องกันมลภำวะและประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร 

69 UNDP ไดพ้ฒันาจดัท าค าแนะน า )Guidance Notes( เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจในนโยบายและหลักการ
ส าคญั 3 ประการและมาตรฐานระดบัโครงการ 7 ประการ และนอกจากน้ี ไดจ้ดัตั้งกระบวนการไกล่
เกลี่ยขอ้พิพาท ภายใตแ้ผนกก ากบัการปฏิบติังานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม )Social and Environmental 
Compliance Unit( ในส านักงานต่อต้านการทุจริต และการเสริมสร้างคุณธรรม )Office of Anti-
Corruption and Integrity( 

2.5 นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

70 นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว )GCF( เป็นความมุ่งมัน่ของกองทุน 
GCF ในอนัท่ีจะบูรณาการประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเขา้ไวใ้นการตดัสินใจและผลลพัธ์ และ
ก าหนดหลกัการ ขอ้ก าหนด และความรับผิดชอบในการด าเนินการตามพนัธกรณี ดว้ยนโยบายดงักล่าว 
กองทุน GCF จึงก าหนดใหทุ้กโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุน GCF จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี  

ก. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงประโยชน์ของกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ 
ข. ให้ค ำนึงถึงกลุ่มประชำกร กลุ่มชนและปัจเจกบุคคลท่ีเปรำะบำง (รวมท้ังสตรี เดก็ และบุคคลผู้ทุพพล

ภำพ และกลุ่มคนชำยขอบเน่ืองจำกกำรวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ) ชุมชนท้องถ่ิน ชนพืน้เมือง 
กลุ่มคนและปัจเจกบุคคลชำยขอบอ่ืน ๆ ท่ีได้รับผลกระทบหรืออำจได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมท่ี
ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุน GCF 
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71 โครงการไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของกองทุน GCF 

72 นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของกองทุน GCF มีขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ซ่ึงรวมอยู่ในนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของ
กองทุน GCF โครงการไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวแลว้ และจะยงัคงปฏิบติัตามต่อไป 

2.6 นโยบายด้านชนพื้นเมืองของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

73 นโยบายดา้นชนพื้นเมืองของกองทุน GCF ตระหนักว่ากลุ่มชนพื้นเมืองมกัจะมีเอกลกัษณ์และความ
ปรารถนาท่ีแตกต่างจากกลุ่มชนกระแสหลกัในสังคมชาติ และมีขอ้เสียเปรียบจากรูปแบบดั้งเดิมในการ
ลดผลกระทบ การปรับตวัและการพฒันา ในหลายกรณี กลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้ดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ
มากท่ีสุดและเป็นกลุ่มเปราะบางของประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมายของชน
พื้นเมืองมกัจะจ ากัดความสามารถในการต่อสู้ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ในท่ีดิน ดินแดน และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมของตน และอาจจ ากดัความสามารถในการเขา้ร่วมและไดรั้บ
ประโยชน์จากการริเร่ิมการพฒันาและการด าเนินการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในหลาย
กรณี ชนพื้นเมืองไม่ไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมในการเขา้ถึงประโยชน์ของโครงการ หรือประโยชน์ท่ีไม่ได้
วางแผนหรือจดัใหใ้นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมทางวฒันธรรม และไม่ไดมี้การรับฟังความคิดเห็นอยา่ง
เพียงพอเสมอไปในเร่ืองการออกแบบหรือการด าเนินกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือชุมชน
อยา่งใหญ่หลวง 

74 นโยบายดา้นชนพื้นเมืองของกองทุน GCF มีแนวทางการปฏิบติังานท่ีผ่านการประเมินและใช้ในการ
ตดัสินใจเร่ืองการมีส่วนร่วมของกลุ่มชนพื้นเมืองภายใตโ้ครงการน้ี 

2.7 ข้อตกลงพหุภาคีและพธีิสารความหลากหลายทางชีวภาพ 

75 ประเทศไทยเป็นภาคีข้อตกลงของสหประชาชาติและระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ – พิธีสาร
โตเกียว การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ชนิดพนัธุ์สัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ ของเสียอนัตราย การ
อนุรักษส่ิ์งมีชีวิตใตท้อ้งทะเล การปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ไมเ้ขตร้อน 83 ไมเ้ขตร้อน 94 พื้นท่ีชุ่ม
น ้ า รวมทั้งกฎหมายทะเลท่ีไดล้งนามแลว้ แต่ยงัไม่ไดใ้ห้สัตยาบนั ขอ้ตกลงระหว่างประเทศเหล่าน้ีเป็น
กรอบส าหรับหลกัธรรมาภิบาลและบางหลกัการท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกับโครงการและการออกแบบ ใน
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ประเด็นกิจกรรมของโครงการเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างไร - พืช สัตว ์ทั้งบนบกและใน
น ้า )เช่น โดยน ้าหลาก( มลพิษ )เช่น ดา้นเกษตรกรรม( การใชป้ระโยชนท่ีดินและวิถีชีวิต การเกษตรและ
ความมัน่คงทางอาหาร รวมทั้งการลดผลกระทบและการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
ตวัอยา่งดงัน้ี 

ก. ความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือเพื่อการพฒันาลุ่มแม่น ้าโขงอยา่งย ัง่ยนื พ.ศ. 2538 )1995( )ความ
ตกลงแม่น ้าโขง( 

ข. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย ัง่ยืน และการ
แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชท้รัพยากรพนัธุกรรมเชิงพาณิชยกรรมและดา้นอ่ืนๆ อย่าง
ยติุธรรมและเท่าเทียม โดยครอบคลุมเร่ืองระบบนิเวศ ชนิดพนัธุ์ และทรัพยากรพนัธุกรรม 

ค. อนุสัญญากรุงสตอกโฮลม์ว่าดว้ยสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจดัหรือจ ากดั
การผลิตและการใชส้ารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน )สาร POPs( 

ง. ความตกลงวา่ดว้ยไมเ้ขตร้อนระหวา่งประเทศ )ITTA พ.ศ. 2526( เป็นความตกลงเพื่อเป็นกรอบ
ความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งกลุ่มประเทศผูผ้ลิตไมเ้ขตร้อนและกลุ่มประเทศผูบ้ริโภค 
และเพื่อส่งเสริมการพฒันานโยบายของประเทศ โดยมีเป้าหมายท่ีการใชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืน 
และการอนุรักษป่์าไมเ้ขตร้อนและแหล่งพนัธุกรรม 

จ. ความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ) ITTA พ.ศ. 2537 หรือ ITTA 2) ได้ร่างขึ้น
เพื่อให้มัน่ใจว่าการส่งออกไมเ้ขตร้อนมาจากแหล่งท่ีไดรั้บการจดัการอย่างย ัง่ยืนภายในปีพ.ศ. 
2543 และเพื่อจดัตั้งกองทุนใหค้วามช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศผูผ้ลิตไมเ้ขตร้อนในการให้ไดม้า
ซ่ึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน้ี์ 

ฉ. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเล (UNCLOS) อนุสัญญา UNCLOS ก าหนดสิทธิ
และความรับผิดชอบของชาติต่าง ๆ เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรของโลก ก าหนด
แนวทางส าหรับธุรกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

ช. อนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ )อนุสัญญาแรมซาร์( ก าหนดกรอบ
ส าหรับการด าเนินงานระดบัชาติและความร่วมมือระดบันานาชาติ เพื่อการอนุรักษแ์ละการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ าและทรัพยากรอย่างชาญฉลาดในทุก ๆ ดา้น โดยตระหนกัว่าพื้นท่ีชุ่มน ้ า
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เป็นระบบนิเวศท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยทัว่ไป และต่อความผาสุกของชุมชนมนุษย ์

ซ. อนุสัญญาเวียนนาเพื่อการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน 
ฌ. อนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพนัธุ์สัตว์และพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ (CITES) 

เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีเพื่อคุม้ครองชนิดพนัธุ์สัตวแ์ละพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ โดยมีเป้าหมายมิ
ให้การคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพนัธุ์สัตวแ์ละพืชป่าคุกคามต่อการอยู่รอดของชนิดพนัธุ์ใน
ป่า และใหค้วามคุม้ครองในระดบัต่าง ๆ แก่ชนิดพนัธุ์สัตวแ์ละพืชป่ามากกวา่ 35,000 ชนิด 

ญ. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศท่ีประสบ
ภัยแล้งอย่างรุนแรง และ/หรือการแปรสภาพเป็นทะเลทราย   โดยเฉพาะในทวีปอาฟริกา 
(UNCCD) เป็นอนุสัญญาท่ีต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและลดผลกระทบของภยัแลง้
ดว้ยแผนด าเนินงานระดบัชาติอนัประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ระยะยาว ซ่ึงสนับสนุนโดยความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศและการเป็นพนัธมิตร 

ฎ. อนุสัญญาบาเซลว่าดว้ยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสียอนัตราย เพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีการจดัการของเสียอนัตรายอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในประเทศท่ีน าเขา้ และ 

ฏ. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อลดความ
เขม้ขน้ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการ
รบกวนโดยมนุษยท่ี์จะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบภูมิอากาศโลก 

76 ประเทศไทยไดล้งนามแต่ยงัไม่ไดใ้หส้ัตยาบนัขอ้ตกลงต่อไปน้ี 

ก. อนุสัญญาวา่ดว้ยการอนุรักษช์นิดพนัธุ์ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยถ่ิน หรืออนุสัญญาบอนน์ 

ข. สนธิสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร 
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3 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

77 ส าหรับเน้ือหาในบทน้ีไดก้ล่าวถึงขอ้มูลพื้นฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีส าคญัในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึง
เป็นขอ้มูลปัจจุบนัท่ีถือว่ามีความครบถว้นและเพียงพอต่อวตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการใน
ภาพรวม  

78 ในขั้นตอนเร่ิมตน้ก่อนมีการด าเนินกิจกรรมใดๆ ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ )UNDP) 
ร่วมกบักรมชลประทาน และ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะร่วมกนัประเมินถึงความ
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมและความตอ้งการขอ้มูลพื้นฐานท่ีอาจจ าเป็นส าหรับพื้นท่ีโครงการแต่ละแห่งตาม
ลกัษณะของกิจกรรมนั้นๆ ไดแ้ก่ การเก็บตวัอย่างตะกอนและดิน การรวบรวมขอ้มูลทางชีววิทยา การ
รวบรวมและการสร้างแบบจ าลองทางอุทกวิทยาและคุณภาพน ้ า และอ่ืนๆ เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูก
น ามาใชใ้นการประเมินผลกระทบเฉพาะพื้นท่ีท่ีอาจเกิดขึ้นและพฒันาแผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และสังคม ส าหรับแต่หวังานแต่ละแห่ง ในบทท่ี 8 ของกรอบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF) 

3.1 ลกัษณะทางภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และดิน 

79 ตะกอนแขวนลอยในแม่น ้ าน่านบริเวณทา้ยจุดบรรจบของแม่น ้ าน่านและแม่น ้ ายมท่ีจงัหวดันครสวรรค ์
มีปริมาณ 2.6 ลา้นตนัต่อปีโดยประมาณ โดยคิดเป็นปริมาณตะกอนแขวนลอยโดยเฉล่ียรายปีเท่ากับ 
45.32 ตนัต่อตร.กม. และอตัราการกดัเซาะคือ 0.045 มม. ต่อปี 

3.1.1 ลกัษณะของตะกอน  

80 การวดัความเป็นกรด – ด่างของดิน )pH) ในพื้นท่ีโครงการพบว่าดินมีความเป็นกรดเล็กน้อย - สูง )ค่า 
pH อยู่ระหว่าง 4.6 – 6.9)  ในพื้นท่ีแกม้ลิงใกลจ้งัหวดัอุตรดิตถแ์ละพิษณุโลก มีอินทรียวตัถุในดินน้อย
มาก ขณะท่ีพื้นท่ีอ่ืน ๆ มีอินทรียวตัถุในดินปานกลางถึงมาก จากตวัอย่างดินท่ีเก็บก่อนหน้าน้ีพบว่ามี
ฟอสฟอรัสต ่า มีโพแทสเซียมท่ีละลายน ้ าไดป้านกลางถึงสูงมาก และมีแคลเซียมท่ีละลายน ้ าไดสู้ง ค่า
การน าไฟฟ้าของดิน )EC) ต ่ากว่า 1 dS / m ในขณะท่ีความสามารถในการแลกเปล่ียนไอออนบวกของ
ดิน )CEC) อยู่ระหว่าง 14.80 ถึง 37.80 มล. / 100 กรัม ซ่ึงถือว่าเป็นค่าท่ีสูง ดินในพื้นท่ีโครงการมีความ
อุดมสมบูรณ์เน่ืองจากมีความสามารถในการดูดซึมและแลกเปลี่ยนสารอาหารไดดี้ 

81 แมว้่าจะไม่มีการสุ่มตวัอย่างและการวิเคราะห์ในขั้นตอนการจดัท า ESMF แต่จากสภาพปัจจุบนัพบว่า
ตะกอนในล าคลองมีแนวโน้มท่ีจะปนเป้ือนค่อนขา้งมาก ซ่ึงมาจากการใชปุ้๋ ยทางการเกษตร สารก าจดั
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ศตัรูพืช และสารก าจดัวชัพืชท่ีเจ้าของท่ีดินใช้ในพื้นท่ี หรือปนเป้ือนจากน ้ าท่ีไหลผ่านพื้นดินท่ีมีส่ิง
ปนเป้ือนระหวา่งฝนตก  

3.2 ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว 

82 ไม่มีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้ นในพื้นท่ีโครงการ ส่วนในประเทศไทยนั้ นเหตุการณ์เกิด
แผ่นดินไหวมกัจะเกิดในพื้นท่ีทางตะวนัตกใกลก้ับประเทศพม่า แผนท่ีแสดงรอยเล่ือนท่ีก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์แผน่ดินไหวในประเทศไทยถูกแสดงดว้ยสีแดง ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 แผนท่ีแสดงแนวรอยเลื่อนท่ีมีพลงัในประเทศไทย 
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3.3 ภูมิอากาศ 

83 ภูมิอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ไดแ้ก่  

1. ฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้)เกิดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม( 
มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทยและท าให้เกิดฝนตกชุกทัว่ประเทศ และโดยทัว่ไปช่วงท่ี
ฝนตกชุกท่ีสุดของปีคือเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ยกเวน้ในภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ซ่ึงมีฝนตกชุก
จนถึงปลายปีซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมตน้ของฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และส าหรับภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกเดือน
พฤศจิกายนจะมีฝนตกมากท่ีสุด   

2. ฤดูหนาวหรือฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ )เกิดในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพนัธ์( เป็นช่วงท่ีอากาศค่อนขา้งเยน็ในช่วงเดือนธนัวาคมถึงมกราคมในประเทศไทยตอนบน  
แต่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกจะมีฝนตกชุกมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน  

3. ฤดูร้อนหรือก่อนฤดูมรสุม )เกิดในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม( เป็นช่วง
เปล่ียนผ่านจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ในพื้นท่ีอากาศหนาวเยน็
อากาศจะอุ่นขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยตอนบน และโดยทัว่ทั้งประเทศจะมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดใน
เดือนเมษายน 

84 เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางไม่ติดกบัชายฝ่ังทะเลและละติจูดของโครงการจึงมี
สภาพอากาศอบอุ่นเป็นเวลานาน และช่วงท่ีอากาศร้อนท่ีสุดของปีคือเดือนมีนาคม ถึง  เดือนพฤษภาคม 
อุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเร่ิมลดลงและเร่ิม
เขา้สู่ฤดูฝน ในส่วนของฤดูหนาวมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยท าให้
อุณหภูมิลดลง ซ่ึงอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนอยู่ระหว่าง 24.6 - 30.7 องศาเซลเซียส รูปท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย
อุณหภูมิของพื้นท่ีโครงการในจงัหวดัพิษณุโลกและจงัหวดัสุโขทยั  

85 ปกติในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม ทอ้งฟ้าจะมีเมฆปกคลุมน้อยลง ซ่ึงเมฆท่ีเกิดขึ้นส่วน
ใหญ่ในช่วงน้ีเป็นเมฆชั้นสูง แต่ก็มีการเกิดเมฆคิวมูลัสและเมฆคิวมูโลนิมบัสด้วย ในช่วงมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้เมฆส่วนใหญ่เป็นเมฆท่ีเติบโตขึ้นในแนวด่ิงสูงขึ้นไป ในช่วงเวลาน้ีพื้นท่ีโครงการจะ
ไดรั้บแสงแดดต่อวนันอ้ยลง โดยช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียความคร้ึมของเมฆรายเดือน 2.5–8.3 อ๊อกตา้ (0-10  
อ๊อกตา้) ในรูปท่ี 8 และ รูปท่ี 9  แสดงชัว่โมงแสงแดดเฉล่ียรายวนัและรายเดือน ตามล าดบั ในจงัหวดั
พิษณุโลกและจงัหวดัสุโขทยั 
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86 พื้ น ท่ี โครงการจะประสบกับอากาศแห้ ง ใน ช่วงฤ ดูหนาว ท่ี ได้ รับ อิท ธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีควบคุมสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค ในฤดูร้อนฝนตกเพิ่มขึ้น
เน่ืองจากพายฤุดูร้อน และในช่วงกลางเดือนพฤษภาคน ไปจนถึงตน้เดือนตุลาคมนั้น อิทธิพลของมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตไ้ดเ้ขา้มามีบทบาทในการท าให้เกิดฝนตกชุก โดยในเดือนสิงหาคมและกนัยายนจะเป็น
เดือนท่ีมีปริมาณฝนมากที่สุด ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนและปริมาณฝนเฉล่ียทั้งปี ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 10 
และ 11 ตามล าดบั 

87 เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการถูกปกคลุมด้วยอากาศอบอุ่นและช้ืนเกือบตลอดทั้งปีจากฝนท่ีตกลงมาและ
อุณหภูมิท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาล ค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์ต่อเดือนอยู่ในช่วง 66.8 – 83.3% ค่าเฉล่ียการ
ระเหยรายเดือน 115.9 - 181.8 มม. ดงัแสดงในรูปท่ี 12  

88 ทิศทางของลมผิวพื้นถูกก าหนดโดยลมมรสุม ลมประจ าปีในฤดูลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือส่วน
ใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพื้นท่ีโครงการ ในฤดูร้อนลมประจ าปีส่วนใหญ่
จะอยูท่างทิศใต ้ค่าเฉล่ียความเร็วลมรายเดือน 1.1–2.5 น๊อต ซ่ึงถูกแสดงในรูปท่ี 13 
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รูปท่ี 7 แผนภูมิแสดงอุณหภูมิเฉล่ียใน จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทยั 

 

รูปท่ี 8 แผนภูมิแสดงชัว่โมงแสงแดดเฉล่ียรายวนัใน จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทยั 
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รูปท่ี 9 แผนภูมิแสดงชัว่โมงแสงแดดเฉล่ียรายเดือนใน จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทยั 

 

 

รูปท่ี 10 แผนภูมิแสดงปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนใน จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทยั 
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รูปท่ี 11 แผนท่ีแสดงเส้นชั้นน ้าฝนรายปีในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
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รูปท่ี 12 แผนภูมิแสดงความช้ืนเฉล่ียรายเดือนใน จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทยั 
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รูปท่ี 13 แผนภูมิแสดงความเร็วลมเฉล่ียรายเดือนใน จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทยั 
 

3.3.1 ขอ้มูลภูมิอากาศของปีพ.ศ. 2559 

89 ในปีพ.ศ. 2559 สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความอบอุ่นและช้ืนมากกว่าเดิม เม่ือเทียบ
กบัค่าเฉล่ียในอดีต โดยอุณหภูมิเฉล่ียรายปีอยู่ท่ี 28 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียในอดีตประมาณ 1 
องศาเซลเซียส และถือว่าเป็นปีท่ีอากาศอบอุ่นท่ีสุดในรอบเวลา 66 ปี และพบว่าในทุกๆเดือนอุณหภูมิ
เฉล่ียเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ีย 2.2 องศา
เซลเซียส และ 1.8 องศาเซลเซียส ตามล าดับ อุณหภูมิท่ีเกิดขึ้นสูงกว่าสถิติท่ีเคยเกิดในหลายๆพื้นท่ี 
เช่นเดียวกบัในพื้นท่ีโครงการท่ีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย 0.5 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปี รูปท่ี 14 แสดง
อุณหภูมิเฉล่ียทัว่ประเทศ รูปท่ี 15 และรูปท่ี 16 แสดงค่าฉลี่ยรายเดือนและรายปีท่ี สูง-ต ่า กวา่ค่าปกติ ใน
ปีพ.ศ. 2559 ตามล าดบั 

90 ในปีพ.ศ. 2559 ปริมาณฝนเฉล่ียรายปีของประเทศไทยคือ 1,718.1 มม. ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียปี พ.ศ. 2524 –
2553 อยูถึ่ง 130.4 มม. )หรือคิดเป็นร้อยละ 8( ส่วนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ รูปท่ี 17 ไดแ้สดงถึงปริมาณ
ฝนเฉล่ียรายเดือน สูง-ต ่า กว่าค่าปกติของประเทศไทย และรูปท่ี 18 แสดงปริมาณฝนเฉล่ียรายปี สูง-ต ่า 
กวา่ค่าปกติของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2559 
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รูปท่ี 14 แผนท่ีแสดงอุณหภูมิเฉล่ียรายปี )องศาเซลเซียส( ในปี 2559 
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รูปท่ี 15 แผนภูมิแสดงอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน สูง-ต ่า กว่าค่าปกติ )องศาเซลเซียส( ในปี 2559 
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รูปท่ี 16 แผนท่ีแสดงอุณหภูมิเฉล่ียรายปี สูง-ต ่า กว่าค่าปกติ )องศาเซลเซียส( ในปี 2559 
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รูปท่ี 17 แผนภูมิแสดงปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือน สูง-ต ่า กว่าค่าปกติ ของประเทศไทย ในปี 2559 
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รูปท่ี 18 แผนท่ีแสดงปริมาณฝนรายปี สูง-ต ่า กว่าค่าปกติ ของประเทศไทย ในปี 2559 

3.4 คุณภาพอากาศ 

91 แหล่งก าเนิดหลกัของมลพิษทางอากาศในประเทศไทยมาจากการปล่อยไอเสียของยานพาหนะ ไดแ้ก่ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ )CO) ไนโตรเจนออกไซด์ )NOx) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ )SO2( ไฮโดรคาร์บอน 
)สารประกอบอินทรียร์ะเหยง่ายและมีเธน( เขม่า เบนโซไพรีน คาร์บอนไดออกไซด ์)CO2( และตะกัว่ 
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92 ในการจดัท ากรอบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESMF) คร้ังน้ี ไม่มีการเก็บขอ้มูลคุณภาพอากาศ 
อย่างไรก็ตาม จากสภาพแวดลอ้มจริงในพื้นท่ี ท่ีมีการจ ากดัการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมหนัก จึง
สามารถพิจารณาไดว้า่คุณภาพอากาศค่อนขา้งดี  

3.5 เสียงในบรรยากาศ 

93 ในการจดัท ากรอบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESMF) คร้ังน้ี ไม่มีการเก็บขอ้มูลเสียงอย่างไรก็
ตาม  จากสภาพแวดลอ้มจริงในพื้นท่ี ท่ีมีการจ ากดัการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมหนัก จึงสามารถ
พิจารณาไดว้า่มลภาวะทางเสียงค่อนขา้งต ่า 

3.6 คุณค่าทางทัศนวิสัย 

94 ในการจดัท ากรอบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF) คร้ังน้ี ไม่มีการประเมินคุณค่าทางทศัน
วิสัย อย่างไรก็ตาม จากสภาพแวดลอ้มจริงในพื้นท่ี ท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีส าหรับเกษตรกรรมและมีส่ิง
ปลูกสร้างเดิมอยู่แลว้ รวมถึงมีการจ ากดัการพฒันาเมืองและอุตสาหกรรมหนกั ดงันั้นการเปล่ียนแปลง
คุณค่าทางทศันวิสัยสามารถพิจารณาไดว้า่ค่อนขา้งต ่า  

3.7 อุทกวิทยา  

95 จากขอ้มูลน ้าท่ารายปีเฉล่ียระหวา่งปีพ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2557  หลงัจากการสร้างเขื่อนสิริกิต์ิ แนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าท่าในช่วง 42 ปี ถูกวิเคราะห์โดยวิธีเชิงเส้น ผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณ
น ้ าท่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย 7.83% ต่อปี และค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีทุก 10 ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย 
0.08% ต่อ ปี แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือปริมาณฝนมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น ปริมาณน ้าท่าก็จะเพิ่มขึ้นตามล าดบั 

96 ในการวิเคราะน ้ าท่วมโดยวิธีแจกแจงกัมเบล โดยใช้ขอ้มูลน ้ าท่วมในรอบการเกิดต่างๆ ท่ีเกิดในข่วง
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายนตลอดระยะเวลา 42 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515- พ.ศ. 2557 ผลจากกา
รวิเคราะพบวา่ปริมาณน ้าท่วมในปีพ.ศ. 2554 อยูท่ี่ 41,127.25 ลา้น ลบ.ม. ซ่ึงตรงกบัรอบการเกิด 130 ปี 

97 การวิเคราะห์ปริมาณน ้ าท่าธรรมชาติในลุ่มน ้ าย่อยในช่วง 30 ปี )พ.ศ. 2528-พ.ศ. 2557( พบว่าปริมาณ
น ้ าท่าเฉล่ียต่อปีในพื้นท่ีโครงการคือ 36,545.01 ลา้น ลบ.ม. โดยร้อยละ 86 ของปริมาณน ้ าท่าเฉล่ีย
เกิดขึ้นในฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม และจากการส ารวจพบว่าปริมาณน ้ าท่าสูงสุดใน
เกิดในเดือนกนัยายน และต ่าสุดเกิดในเดือนมีนาคม 
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98 เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ โดยปกติในฤดูฝนของทุกปีพื้นท่ีโครงการจะเกิดน ้ าท่วมจากน ้ าล้นตล่ิง
โดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบท่ีมีการไหลมารวมกนัของแม่น ้ ารองและสายหลกัท่ีมีระดบัน ้ าสูง ในปีท่ีมี
ฝนตกชุก พื้นท่ีขนาดใหญ่จะถูกน ้าท่วมเป็นเวลาหลายวนัและมีความลึกอยูท่ี่ 0.5 ม. ถึง 3 ม.  

3.8 น ้าผิวดิน 

99 ในบริเวณโครงการมีแม่น ้าสายหลกั 2 สาย คือ แม่น ้ายม และแม่น ้าน่าน 

3.8.1 แม่น ้ายม 

100 พื้นท่ีริมน ้ าแม่น ้ ายมเป็นเป็นพื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั สภาพโดยทัว่ไปของแม่น ้ ายมมีระดบัความสูงเฉล่ีย 60–
30 ม. เหนือระดบัน ้ าทะเล ทิศทางการไหลของแม่น ้ ายมเป็นไหลจากทางเหนือไปทางใต ้อย่างไรก็ตาม 
บริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั จนถึงอ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก ทิศทางการไหลเป็นไหลจาก
ทางเหนือสู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ก่อนจะไหลไปทางทิศใตแ้ลว้ลงมาบรรจบกบัแม่น ้ าน่านท่ีอ าเภอ
ชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์

101 แม่น ้ ายมมีอ่างเก็บน ้ าขนาดกลางและขนาดเล็กจ านวนมาก อีกทั้งมีฝายท่ีปิดกั้นทางน ้ าจากธรรมชาติ จึง
ท าใหค้วามสามารถในการระบายน ้ าแต่ละท่ีแตกต่างกนั ความสามารถในการระบายน ้าบริเวณตน้น ้ าอยู่
ท่ี 1,000-2,000 ลบ.ม./วินาที และค่อยๆลดลงจนถึงจุด บรรจบกบัแม่น ้ าน่านซ่ึงมีความสามารถในการ
ระบายน ้าท่ี 400-600 ลบ.ม./วินาที ส่งผลใหไ้ม่สามารถระบายน ้าท่วมไดท้นัทวงทีขณะท่ีแม่น ้ายมเกิดน ้ า
ลน้ตล่ิง โดยเฉพาะในอ าเภอศรีส าโรงและอ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั และอ าเภอบางระก า 
จงัหวดัพิษณุโลก มกัเกิดน ้าท่วมซ ้าทุกปี 

102 จากรายงานคุณภาพน ้าผิวดินของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 พบวา่คุณภาพน ้าโดยรวมในแม่น ้ายมใน
ปีพ.ศ. 2559 อยู่ในระดบั “พอใช”้ และระดบัผิวน ้ าอยู่ท่ีระดบั 3 โดยมีตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
น ้ าผิวดิน ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB ) แอมโมเนีย ความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวภาพ )BOD) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) คุณภาพน ้ าผิวดินโดยเฉพาะในแม่น ้ าท่ีไหล
ผ่านชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่น เช่น อ าเภอเมืองสุโขทยั มีความเส่ือมสภาพลงอย่างมากตลอดทั้งปี
เน่ืองจากปริมาณน ้ าในล าน ้ าน้อย นอกจากน้ีปัญหาคุณภาพน ้ ายงัถูกพบในพื้นท่ีอ่ืนๆเม่ือน ้ ามีปริมาณ
นอ้ยลง ส่วนในพื้นท่ีเพาะปลูกตน้น ้ าพบวา่คุณภาพของน ้ าเส่ือมลงในช่วงท่ีเกิดน ้าท่วมเน่ืองจากตะกอน
ไหลลงสู่แหล่งน ้า 
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3.8.2 แม่น ้าน่าน 

103 พื้นท่ีริมน ้ าแม่น ้ าน่านนั้นเป็นพื้นท่ีเส่ียงอุทกภยัเช่นเดียวกบัแม่น ้ ายม ทิศทางการไหลของน ้ าก็เป็นใน
ลักษณะแบบเดียวกันคือไหลจากทางเหนือไปทางใต้ จนมาบรรจบกับแม่น ้ าปิงในอ าเภอเมือง
นครสวรรค ์ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของแม่น ้าเจา้พระยา สภาพทัว่ไปความสูงเฉล่ียของพื้นท่ีโครงการจากทาง
เหนือไปทางใตก่้อนถึงจุดบรรจบกบัแม่น ้ายมนั้น ระดบัสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 50 – 20 ม. แม่น ้าธรรมชาติ
ท่ีไหลลงสู่แม่น ้าน่าน ไดแ้ก่ แม่น ้าแควนอ้ย แม่น ้าวงัทอง แม่น ้าวงัชมพู และแม่น ้ายม 

104 ส่ิงก่อสร้างและโครงสร้างต่างๆในแม่น ้ าน่าน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการไหลในล าน ้ า ถึงแมเ้ขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนนเรศวร และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดนเป็นอ่างเก็บน ้ าท่ีมีความส าคญัในลุ่มน ้ าน่าน แต่ในช่วงน ้ า
หลาก การระบายน ้ าออกจากอ่างเก็บน ้ าและทางระบายน ้ าลน้ฉุกเฉินไม่สามารถควบคุมไดอ้ยู่บ่อยคร้ัง 
ซ่ึงความสามารถในการระบายน ้ าช่วงท่ายน ้ าของล าน ้ าน่านคือ 1,222-1,500 ลบ.ม ต่อวินาที ซ่ึงไม่
สามารถรองรับปริมาณน ้ าหลากได้ จึงท าให้เกิดน ้ าลน้ตล่ิง เขา้ท่วมอ าเภอพรหมพิราม อ าเภอเมือง
พิษณุโลก อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอชุมแสง และอ าเภอเมืองนครสวรรค ์และก่อใหเ้กิด
ความเสียหายรุนแรงในพื้นท่ีดงักล่าว 

105 ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 ไดท้ าการตรวจติดตามคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าน่าน จงัหวดัพิษณุโลกและ
จงัหวดัพิจิตร พบว่าในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 คุณภาพน ้ าโดยรวมในจงัหวดัพิษณุโลกมีคุณภาพ
ต ่าลง ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย ์ (BOD) และความเขม้ขน้ของสาร
ตะกัว่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ในบริเวณคลองส่งน ้าหนา้วดัสว่างอารมณ์และวดัโพธิญาณ อ าเภอเมือง
พิษณุโลก นอกจากน้ียงัพบความเขม้ขน้ของแคดเมียมสูงกว่ามาตรฐาน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
คุณภาพน ้ าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้และความเขม้ขน้ของแคดเมียมในคลองส่งน ้ าหน้าวดัโพธิญาณ 
อ าเภอเมืองพิษณุโลกสูงกว่าค่ามาตรฐาน ในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2559 ช่วงฤดูฝน คุณภาพน ้าโดยรวมอยู่
ในเกณฑดี์ อยา่งไรก็ตามในเดือนกุมภาพนัธ์พ.ศ. 2559 ช่วงฤดูแลง้ โดยรวมคุณภาพน ้าของจงัหวดัพิจิตร
มีคุณภาพต ่าลง หากเทียบจากผลการเก็บตวัอยา่งคร้ังก่อน 

106 แมว้่าในการจดัท ากรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคมน้ี จะไม่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน ้ าและการ
วิเคราะห์ผล แต่คุณภาพน ้ าจากล าคลองต่างๆมีแนวโนม้ท่ีอาจปนเป้ือนจากการใชปุ้๋ ยในการเกษตร สาร
ก าจดัศตัรูพืช และสารก าจดัวชัพืชท่ีเจา้ของท่ีดินใชใ้นพื้นท่ี หรือปนเป้ือนจากน ้ าท่ีไหลผ่านพื้นดินท่ีมี
ส่ิงปนเป้ือนระหวา่งฝนตก 
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3.9 น ้าใต้ดิน 

107 ชั้นหินอุม้น ้ าในพื้นท่ีโครงการประกอบดว้ยชั้นหินอุม้น ้ าตะกอนตะพกัยุคใหม่ (Qyt) และ ชั้นหินอุม้น ้ า
ตะกอนน ้ าพา (Qfd) และบางส่วนของพื้นท่ีโครงการประกอบด้วยชั้นหินอุม้น ้ าคาร์บอเนตอายุเพอร์
เมียน (Pc) และชั้นหินอุม้น ้าตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qcl) 

108 มีการประเมินเร่ืองน ้ าใตดิ้นทั้งในช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน ในช่วงฤดูฝนจากตวัอย่างน ้ าพบว่าปนเป้ือน
โลหะหนกัและเหลก็ มีการเก็บตวัอยา่งในสถานท่ีหน่ึงท่ีพบวา่ความเขม้ขน้ของแมงกานีสเกินมาตรฐาน
คุณภาพของน ้ าใต้ดิน รวมถึงความขุ่นของน ้ าท่ีสูงเกินประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองหลกัเกณฑ์และมาตรการป้องกนัเก่ียวกบัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2551 ว่า
ดว้ยเร่ืองมาตรฐานคุณภาพน ้ าบาดาลเพื่อการบริโภค นอกจากน้ียงัพบว่าในหลายพื้นท่ีมีเช้ือโคลิฟอร์ม 
เช้ืออีโคไล และแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน ส่วนผลการเก็บตวัอยา่งในฤดูแลง้พบวา่คลา้ยกบัในฤดูฝน 

109 โครงการไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อน ้าใตดิ้น 

3.10 พืชพรรณและสัตว์ทางบก 

110 ในพื้นท่ีโครงการมีพืชพรรณมากกว่า 300 ชนิด สายพนัธุ์ดังกล่าวรวมถึงตน้ไม ้100 ชนิด (ได้แก่ ยอ 
วาสนา หวา้ สะเดา มะขามเทศ หูกวาง ฯลฯ) ไมพุ้่ม สมุนไพร ทั้งหมด 147 ชนิด (ไดแ้ก่ ชงโค ชบาจีน 
มะเขือเปราะ กะเพรา สาบเสือ ฯลฯ) ไมเ้ล้ือย 13 ชนิด (ไดแ้ก่ ต าลึง อญัชนั แกว้มงักร มะระ ฯลฯ) หญา้ 
33 ชนิด (ไดแ้ก่ หญา้แพรก (Cynodon dactylon) หญา้คา (Imperata cylindrica) หญา้ขจรจบ (Pennisetum 
pedicellatum) หญ้า ตีนกา  (Eleusine indica) ฯลฯ ) เ ฟิ ร์น 4 ชนิด (ได้แ ก่  กล้ากะรน (Cymbidium 
aloifolium) กระแตไต่ไม้ (Drynaria quercifolia) หญ้ายายเภา (Lygodium flexuosum) ห่อข้าวสีดา 
(Platycerium coronarium)) และปาล์ม 6 ชนิด (ได้แก่ หมากนวล (Veitchia merrillii) หมากเหลือง 
(Dypsis lutescens) ตาลโตนด (Borassus flabellifer) ฯลฯ) 

111  การศึกษาชนิดพืชในพื้นท่ีโครงการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 
ท่ีระบุว่าไม่มีไมห้วงห้ามพิเศษประเภท ข. ท่ีเป็นพนัธุ์ไมห้ายาก หรือพนัธุ์ไมท่ี้ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
และหา้มมิใหต้ดัฟันโค่นลม้ เวน้แต่รัฐมนตรีจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 

112 ไมห้วงห้ามธรรมดา ประเภท ก. คือเป็นพนัธุ์ไมท่ี้ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีก่อนจึงจะตดัได ้หรือ
ตอ้งได้รับสัมปทานตามพระราชบญัญติัป่าไมเ้ท่านั้น ในพื้นท่ีโครงการพบไมย้ืนตน้ 36 ชนิด ได้แก่ 
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ตะโกนา (Diospyros rhodocalyx)  ราชพฤกษ ์(Cassia fistula) สัตบรรณ (Alstonia scholaris) แดง (Xylia 
xylocarpa) ต้ิวขาว (Cratoxylum formosum) กระท่อมหมู (Mitragyna rotundifolia) ฉนวน (Dalbergia 
nigrescens) อินทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa) ยมหิน (Chukrasia velutina) และคาง (Albizia 
lebbeckoides) 

3.10.1 สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้าและสัตวเ์ล้ือยคลาน 

113 ความหลากชนิดของสัตว์เล้ือยคลานในพื้นท่ีโครงการ มีจ านวนอย่างน้อย 17 ชนิด ได้แก่ งูสิงตาโต 
(Ptyas korros) จ้ิ งจกบ้านหางหนาม (Hemidactylus frenatus) จ้ิ งจกบ้านหางแบน (Hemidactylus 
platyurus) ตุ๊ ก แกบ้าน (Gekko gecko) จ้ิ ง เหลนหลากล าย  (Mabuya macularia) เ ต่ าหับ  (Cuora 
amboinensis) ก้ิงก่าหวัสีฟ้า (Calotes mystaceus) ก้ิงก่าสวน (Calotes versicolor) ตวัเงินตวัทอง (Varanus 
salvator) งูแสงอาทิตย ์(Xenopeltis unicolor) ซ่ึงสายพนัธุ์เหล่าน้ีเป็นสัตวท่ี์ไดรั้บการคุม้ครอง 

 

114 ความหลากชนิดของสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน ้ ามีจ านวน 11 ชนิด ได้แก่ กบหนอง (Fejervarya limnocharis) 
เขียดจะนา (Occidozyga lima) เขียดน ้ านอง (Occidozyga martensii) อ่ึงข้างด า (Microhyla heymonsi) 
อ่ึงแม่หนาว (Microhyla berdmorei) กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) เขียดจิก (Rana erythraea) และ 
อ่ึงลายเลอะ (Microhyla butleri) และมี 10 ชนิดของสัตว์ทั้งหมดเป็นสัตว์ท่ีมีความเส่ียงต ่าต่อการสูญ
พนัธุ์ 

3.10.2 นก 

115 ความหลากชนิดของสัตวก์ลุ่มน้ีในพื้นท่ีโครงการมีจ านวนประมาณ 122 ชนิด ไดแ้ก่ นกยางโทนใหญ่ 
(Casmerodius albus), เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เป็ดเปียหน้าเขียว (Anas falcata) นกกระจาบ
ธรรมดา  (Ploceus philippinus) นกยางโทนน้อย  (Mesophoyx intermedia) นกกระสาปากห่าง 
(Anastomus oscitans) และ นกตอ้ยตีวิด (Vanellus indicus) 

116 จากนกจ านวนทั้งหมด 122 ชนิด มีจ านวนนก 116 ชนิด ท่ีถูกจดัเป็นสัตวค์ุม้ครอง และมีนกจ านวน 2 
ชนิดคือ ไดแ้ก่ นกแสก (Tyto alba) และ นกนกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) ท่ีก าลงัถูกคุกคาม 
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3.10.3 สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีอาศยัอยูบ่นบก 

117 ความหลากชนิดของสัตวก์ลุ่มน้ีมีจ านวน 12 ชนิด ไดแ้ก่ กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) คา้งคาวเพดาน
ใหญ่ (Scotophilus heathii) หนู (Rattus rattus) หนูนาเลก็ (Rattus losea) หนูจ๊ีด (Rattus exulans) กระรอก
สวน (Callosciurus erythraeus) และกระรอกดินขา้งลาย (Menetes berdmorei) เป็นตน้ ซ่ึงมีสัตว ์2 ชนิด
ท่ีเป็นสัตว์คุม้ครองคือ คา้งคาวเพดานใหญ่ (Scotophilus heathii) และ กระรอกหลากสี (Callosciurus 
finlaysoni)  

118 บริเวณใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีโครงการ มีพื้นท่ีคุม้ครอง 2 แห่ง อยา่งไรก็ตามจะไม่มีการด าเนินกิจกรรมใด ๆ 
ในพื้นท่ีดังกล่าว รูปท่ี 19 แสดงอุทยานแห่งชาติ และ รูปท่ี 20 แสดงพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงบริเวณโครงการ 
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รูปท่ี 19 แผนท่ีแสดงอทุยานแห่งชาติในบริเวณใกลเ้คียงโครงการ 
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รูปท่ี 20 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีป่าสงวนในบริเวณใกลเ้คียงโครงการ 
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3.11 นิเวศวิทยาทางน ้า 

119 การส ารวจนิเวศวิทยาทางน ้ า ได้มีจุดส ารวจรวม 10 สถานีซ่ึงได้มีด าเนินการส ารวจ 3 คร้ังในช่วง 3 
ฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

120 สัตวห์นา้ดินท่ีพบในระหว่างการส ารวจ ไดแ้ก่ ปูน ้ าจืด (Siamthelphusa spp.) กุง้ (Macrobrachium spp.) 
ไส้เดือนดิน  หอยกาบเดียว หอยกาบคู่ ร้ินน ้าจืด และ แมลงปอ 

121 จากการส ารวจพบวา่ชนิดของปลามีความหลากหลายสูงสุดในฤดูหนาว ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
มีการพบปลา 70 ชนิด ใน 21 วงศ ์โดย 31 ชนิด จดัอยูใ่นวงศป์ลาตะเพียน 7 ชนิด จดัอยูใ่นวงศป์ลากด 6 
ชนิด จดัอยู่ในวงศ์ปลากดั 4 ชนิด จดัอยู่ในวงศ์ปลาหมู และ 3 ชนิด จดัอยู่ในวงศ์ปลากระทิง ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 มีปลาทั้งหมด 54 ชนิด ใน 17 วงศ ์27 ชนิด จดัอยู่ในวงศป์ลาตะเพียน 5 ชนิด จดัอยู่
ในวงศ์ปลาหมู 4 ชนิด จดัอยู่ในวงศ์ปลากดั และ 3 ชนิด จดัอยู่ในวงศ์ปลาบู่ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2559 ซ่ึงเป็นฤดูฝน มีการพบปลา 52 ชนิด ใน 19 วงศ ์22 ชนิด จดัอยู่ในวงศป์ลาตะเพียน 6 ชนิด จดัอยู่
ในวงศป์ลากดั 4 ชนิด จดัอยู่ในวงศป์ลากระทิง และ 3 ชนิด จดัอยู่ในวงศป์ลาหวีเกศ จากปลาทั้งหมดท่ี
พบ วงศป์ลาตะเพียนคือปลาท่ีถูกพบมากท่ีสุดเน่ืองจากวงศ์น้ีมีหลายชนิด ปลาเหล่าน้ีสามารถอาศยัอยู่
ไดท้ั้งในน ้ าน่ิงและน ้ าไหล นอกจากนั้นพวกมนัยงัสามารถกินอาหารไดห้ลายชนิด เช่น แพลงก์ตอนพืช
และสัตวน์ ้ าขนาดเลก็ 

122 ในพื้นท่ีโครงการชนิดปลาท่ีพบในแหล่งน ้าธรรมชาติส่วนใหญ่คือปลาหายากหรือปลาพื้นเมือง 

123 ในพื้นท่ีโครงการไม่มีพื้นท่ีท่ีอยูภ่ายใตอ้นุสัญญาแรมซาร์ 

124 พื้นท่ีโครงการประกอบด้วยพื้นท่ีชุ่มน ้ า ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และ 3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนในระดบัสากล ไดแ้ก่ ท่ีราบลุ่มแม่น ้ายม บึงสี
ไฟ และบึงบอระเพ็ด ส าหรับพื้นท่ีชุ่มน ้ าในระดบัประเทศคือแม่น ้ ายม พื้นท่ีลุ่มชุ่มน ้ าท่ีตั้งอยู่ในลุ่มน ้ า
ยมหรือมกัรู้จกักนัในช่ือแกม้ลิง คือบึงตะเคร็ง บึงระมาน หนองทะเลแกว้ และบึงแม่ระหนั พื้นท่ีเหล่าน้ี
ยงัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีส าคญัของนกบางชนิด 

125 ยกตัวอย่าง บึงบอระเพ็ดมีความส าคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการประมง เน่ืองจากมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง อีกทั้งยงัมีป่าพรุ ป่าละเมาะ และทุ่งดอกบวั ท าใหพ้ืชและสัตวน์ ้ ามีความอุดม
สมบูรณ์ เน่ืองจากตะกอนและธาตุอาหารถูกพดัมารวมกนั ก่อนท่ีจะไหลลงสู่แหล่งน ้า นอกจากน้ียงัเป็น
ท่ีส าหรับวางไข่และหาอาหารของนกอีกดว้ย ในพื้นท่ีมีปลาประมาณ 44 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาเสือตอลาย
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ใหญ่ ปลาหางไหม ้และปลานวลจนัทร์ เป็นตน้ รวมทั้งพนัธุ์ไมอ้ย่างน้อย 73 ชนิด ซ่ึงในปัจจุบนับึง
บอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ เป็นเขตห้ามล่าสัตวแ์ละอนุญาตให้ท าการ
ประมงโดยใชเ้คร่ืองมือจบัปลาท่ีก าหนดเท่านั้น รูปท่ี 21 แสดงพื้นท่ีชุ่มน ้าในพื้นท่ีโครงการ Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt
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125  

รูปท่ี 21 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีชุ่มน ้าในโครงการ 

126  
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3.12 การประมง 

127126 มีการท าการประมงในพื้นท่ีชุมชนโดยเฉพาะบริเวณแม่น ้ ายมในจงัหวดัสุโขทยั และพิษณุโลก โดยใช้
อุปกรณ์จบัปลาทั้งหมด 12 ชนิด ในพื้นท่ีโครงการ ไดแ้ก่ แหอวน ตาข่าย เบ็ดราว อวน โพงพาง กบัดกั
ปลา ตาข่ายดนั กบัดกัปลาไมไ้ผ ่และเบด็เด่ียว ฯลฯ วิธีการท่ีถูกน ามาใชโ้ดยทัว่ไปคือหวา่นแห และอวน
ติดตา การท าประมงจะไดผ้ลผลิตต ่าท่ีสุดในเดือนเมษายนและผลผลิตสูงสุดในเดือนธนัวาคม 

128127 การเพาะเล้ียงปลาในพื้นท่ีโครงการ ท าในทั้งบ่อดินและบ่อปูน พนัธุ์ปลาท่ีเพาะเล้ียง ไดแ้ก่ ปลานิล ปลา
ไน ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลาดุกลูกผสม ฯลฯ โดยบริเวณรอบ ๆ บึงบอระเพ็ดมีบ่อเล้ียงปลา
ตะเพียนขาว ปลานิล ปลายีส่ก ปลาดุก ปลาสวาย และปลานวลจนัทร์จ านวนมาก 

3.13 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

129128 ท่ีดินบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะทุง่นา สวนผลไม ้และ
พืชไร่ 

130129 สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการจดัเป็นพื้นท่ีชนบทและพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีด าเนินการพฒันาการเกษตร
ตามแผนผงัเมืองของจงัหวดั พื้นท่ีบางส่วนถูกก าหนดใหเ้ป็นเขตพฒันาเมืองหรือชุมชน 

131130 จากการส ารวจการเกษตรในพื้นท่ีโครงการพบว่าพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด และออ้ย 
ผลไมท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่ มะม่วง และส้มโอ พื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกขา้วนาปี รองลงมาคือ
พื้นท่ีปลูกขา้วนาสวน พื้นท่ีเพาะปลูกส าหรับผกั พืชไร่ ผลไม ้พื้นท่ีส าหรับเล้ียงสัตว ์และเพาะเล้ียงสัตว์
น ้า ตามล าดบั 

132131 ฤดูกาลเพาะปลูกพืชและพนัธุ์พืชมีความแตกต่างกนัไปตามพื้นท่ีโครงการ จากการสัมภาษณ์ชาวนาใน
พื้นท่ีพบวา่ตน้ทุนการท านาเฉล่ีย 3,600 - 4,250 บาท / ไร่ ค่าเช่าพื้นท่ีนาเฉล่ีย 1,000 - 1,200 บาท / คร้ัง / 
ไร่ ผลผลิตข้าวนาปีเฉล่ีย 600 - 770 กก. / ไร่ และผลผลิตข้าวนาปรังเฉล่ีย 655 - 790 กก. / ไร่ ราคา
ผลผลิตอยู่ในช่วง 9,800 – 11,000 บาท / ตนั หรือประมาณ 5,900 – 8,500 บาท / ไร่ ส าหรับขา้วนาปี 
และ 6,400 - 8,700 บาท / ไร่ ส าหรับขา้วนาปรัง ตามล าดบั 
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3.14 ประชากรและเพศ 

133132 พื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีรับประโยชน์รวมอยู่ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุโขทยั พิษณุโลก และอุตรดิตถ ์จาก
ขอ้มูลการส ารวจส ามะโนประชากรในปี พ .ศ. 2558 มีผูท่ี้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง 62,000 คน ใน 
20,000 ครัวเรือน โดยแบ่งเพศตามขอ้มูลจ าแนกเพศไดเ้ป็นเพศชาย 29,896 คน และเพศหญิง 32,104 คน 
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลจ าแนกเพศในพื้นท่ีโครงการ ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียคือ 3 – 4 คน โดยมีจ านวน
คนท่ีมีรายไดค้ือ 2 – 3 คน 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลประชากรและเพศในพื้นท่ีโครงการ 

พื้นท่ีไดรั้บผลประโยชน์ จ านวนครัวเรือนและประชากร 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ครัวเรือน ประชากร เพศชาย เพศหญิง 

อุตรดิตถ ์

  

  

พิชยั 

  

  

ท่ามะเฟือง 1,286 3,987 1,920 2,067 

คอรุม 695 2,155 1,034 1,121 

พญาแมน 1,361 4,219 2,025 2,194 

สุโขทยั 

  

ศรีนคร 

  

คลองมะพลบั 23 71 34 37 

หนองบวั 105 325 156 169 
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กงไกรลาศ 

  

  

  

  

  

กกแรต 1,320 4,092 1,967 2,125 

ไกรนอก 1,744 5,407 2,595 2,812 

ไกรกลาง 723 2,241 1,070 1,171 

ไกรใน 317 983 472 511 

บา้นใหม่สุขเกษม 1,272 3,943 1,899 2,044 

ดงเดือย 44 136 65 71 

สวรรคโลก ปากน ้า 431 1,336 645 691 

พิษณุโลก 

  

  

  

พรหมพิราม 

  

  

  

หนองแขม 852 2,641 1,268 1,373 

วงัวน 2,453 7,604 3,670 3,934 

ศรีภิรมย ์ 1,568 4,861 2,385 2,476 
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ตลุกเทียม 1,260 3,906 1,875 2,031 

มะตอ้ง 121 375 180 195 

ท่าชา้ง 485 1,504 722 782 

บางระก า 

  

  

ท่านางงาม 1,834 5,685 2,749 2,936 

ชุมแสงสงคราม 1,381 4,281 2,085 2,196 

บางระก า 99 307 147 160 

เมือง บา้นกลาง 626 1,941 932 1,009 

รวมทั้งหมด 20,000 62,000 29,896 32,104 

 

3.15 การจ้างงาน แรงงาน และสภาพการท างาน 

134133 ไม่มีข้อมูลตัวเลขการจ้างงานในพื้นท่ีโครงการ อย่างไรก็ตามการท างานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นท่ี
เกษตรกรรม 
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3.16 มุมมองทางเศรษฐกจิและการด ารงชีวิต 

135134 การท าเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต โดยคิดเป็น 88% ของอาชีพทั้งหมด เน่ืองจาก
พื้นท่ีในโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีชนบท อาชีพหลกัคือท านา ปลูกออ้ย กลว้ย ผกั ผลไม ้มะนาว 
ขา้วโพด มนัส าปะหลงั และเล้ียงสัตว ์ถดัมาคือรับจา้งทัว่ไปและรับจา้งท าเกษตร โดยแต่ละครัวเรือน
ครอบครองพื้นท่ีเฉล่ีย 20.64 - 34.59 ไร่ และมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,214 – 21,376 บาท 

136135 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา คนในทอ้งถ่ินประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ าและน ้ าท่วมประมาณ 41.95% – 
92.42% และ 84.63% - 100% ตามล าดบั สาเหตุหลกัของปัญหาน ้าท่วมคือฝนตกในพื้นท่ีติดต่อกนัหลาย
วนั ท าใหร้ะดบัน ้าสูง และไม่สามารถระบายลงสู่แหล่งน ้าได ้ในปี พ.ศ. 2554 ความเสียหาย จากอุทกภยั
มีผลกระทบท าใหเ้กิดความเสียหายต่อภาคการเกษตรเฉล่ีย 61,841-119,560 บาท / ครัวเรือน 

3.17 คนพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อย 

137136 ประเทศไทยมีประชากรท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ โดยชาติพนัธุ์ชนกลุ่มนอ้ยมีจ านวนประชากร
คิดเป็นประมาณ 15% ของประชากรทั้งหมด ถึงแมว้่ารัฐบาลจะยอมรับปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ย
สิทธิของชนเผา่พื้นเมือง (UNDRIP) ชนกลุ่มนอ้ยก็ยงัไม่ถูกจดัเป็นคนพื้นเมือง 

138137 งานวิจยัของมหาวิทยาลยันเรศวรจงัหวดัพิษณุโลกไดท้ าการส ารวจหมู่บา้นไทคร่ังและคน้หาอตัลกัษณ์
ของชาติพนัธุ์ไทคร่ังท่ีตั้งอยูภ่าคเหนือตอนล่าง การเก็บขอ้มูลถูกรวบรวมดว้ยหลายวิธีการ ทั้งการส ารวจ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วม รวมทั้งศึกษาขอ้มูลจากเอกสารในพื้นท่ีทอ้งถ่ินและสังคมออนไลน์ 
ผลงานวิจยัพบวา่มีอยา่งนอ้ย 171 ชุมชน / หมู่บา้นใน 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร อุทยัธานี นครสวรรค ์
พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทยั  ท่ีอตัลกัษณ์ของประชากรมีการผสมผสานกนัในดา้นต่างๆ รวมทั้งภูมิ
หลงัทางประวติัศาสตร์จากหลวงพระบางและเวียงจนัทน์ในประเทศลาวเม่ือประมาณ 200 ปีท่ีแลว้ อาทิ
เช่น ผา้ซ่ินตีนจกท่ีมีส่วนล่างเป็นสีแดง ช่ือชาติพนัธุ์ต่างๆ และระบบวรรณยกุตใ์นปัจจุบนั 

139138 ในพื้นท่ีโครงการไม่มีชาวพื้นเมืองหรือชนกลุ่มน้อยอาศยัอยู ่ชุมชนไทคร่ังในจงัหวดัพิจิตร พิษณุโลก
และสุโขทยัอาศยัอยู่ในท่ีราบสูงซ่ึงห่างไกลจากพื้นท่ีโครงการ แมว้่าคนกลุ่มน้ีจะไม่ไดอ้ยู่ในพื้นท่ีของ
โครงการก็ตาม แต่กรมชลประทานจะขยายความรู้เก่ียวกับการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ 
(Ecosystem-based Adaptation: EbA) และการท าฟาร์มอจัฉริยะให้กบัคนกลุ่มดงักล่าว และหากเป็นไป
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ไดพ้วกเขาจะมีส่วนร่วมในการออกแบบและด าเนินโครงการโดยเฉพาะในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
การปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ )EbA) ดว้ย 

140139 ทุกคนท่ีไดรั้บประโยชน์จากโครงการเช่นกนัเน่ืองจากโครงการใชภ้าษาไทยเป็นภาษาหลกั 

3.18 โบราณสถานและส่ิงมีค่าทางประวัติศาสตร์ 

141140 ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการมีสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ งหมด 51 แห่ง (ซ่ึง
ประกอบดว้ย วดัจ านวน 47 แห่งและศาสนสถานจ านวน 4 แห่ง) สถานท่ีโบราณจ านวน 3 แห่ง และ
โบราณสถานท่ียงัมีรายละเอียดปรากฏจ านวน 3 แห่ง โดยมีโบราณสถานจ านวน 3 เเหล่งท่ีปรากฎอยู่
ในขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

142141 เม่ือเปรียบเทียบระดบัน ้ าท่ีเก็บกกัในแกม้ลิงกบัความสูงของวดัทั้ง 10  แห่ง ไดแ้ก่ วดัเตวด็ใน วดัทุ่ง วดั
เมมสุวรรณาราม วดัใหม่โพธ์ิทอง วดักกแรต วดัหลงัถนนประชาสรรค ์วดัท่าลอ วดัเกรียงไกรเหนือ วดั
บางเคียน วดับึงชา้ง และศาสนสถาน 2 แห่งคือส านกัสงฆแ์ม่โหลน และส านกัสงฆบ์า้นหนองละหาน 
สถานท่ีกล่าวตั้งอยูต่  ่ากวา่ระดบัน ้าท่วมในรอบการเกิด 50 ปี จึงตอ้งมีการป้องกนัสถานท่ีเหล่าน้ี 

143142 ชุมชนโบราณบางแกว้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีนิยม ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีโครงการ อยู่ใน
พื้นท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษายมน่าน (YN1) ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก 
ในอดีตเคยถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งเคร่ืองป้ันดินเผา แต่ในปัจจุบนัชุมชนโบราณบางแกว้ไดก้ลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มชม 

144143 ท่ีตั้งของแหล่งโบราณสถานและส่ิงมีค่าทางประวติัศาสตร์ไดถู้กแสดงไวใ้นรูปท่ี 22 และขั้นตอนการ
จัดการหลักฐานทางโบราณคดี กรณีท่ีบังเอิญพบหลักฐานระหว่างการก่อสร้าง (Chance Find 
Procedure) ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ยที่ 6  
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รูปท่ี 22 แผนท่ีแสดงแหล่งโบราณสถานและส่ิงมีค่าทางประวติัศาสตร์ในโครงการ  
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4 การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

4.1 สมมติฐานท่ีอยู่ภายใต้การพฒันากรอบการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

145144 สมมติฐานดังต่อไปน้ี ได้ก าหนดขึ้นเพื่อการจดัเตรียมกรอบการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม  (ESMF) 

ก  .จะไม่มีการเคล่ือนยา้ยผูค้นและ / หรือการเขา้มาครอบครองท่ีดิน  

ข. จะไม่มีการด าเนินการใด ๆ ในพื้นท่ีคุม้ครอง หรือ พื้นท่ีส าคญัของชุมชน 

ค. วสัดุทั้งหมดท่ีถูกร้ือถอนออกจากบริเวณหวังาน จะมีการทดแทน ปรับปรุงหรือคืนสภาพเดิมเพื่อ
ลดผลกระทบท่ีเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ง. ไม่มีการเติมน ้าท่ีอาจมีการปนเป้ือนลงสู่ชั้นน ้าใตดิ้น 

จ. ในกรณีท่ีจ าเป็นจะมีการศึกษาดา้นอุทกวิทยาก่อนท่ีจะมีการออกแบบขั้นสุดทา้ย เพื่อประเมิน
เสถียรภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างการป้องกนัตล่ิง วา่มีศกัยภาพเพียงพอ 

ฉ. จะไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดๆท่ีถือวา่เป็นการรบกวนบริเวณใกลเ้คียงกบัแหล่งโบราณคดีและ
พื้นท่ีอ่อนไหวทางวฒันธรรม 

ช. วสัดุทั้งหมดท่ีถูกร้ือถอนออกจากบริเวณหวังาน เช่นงานฟ้ืนฟูสภาพแม่น ้าและแหล่งน ้า จะ
สามารถน าวสัดุเหล่านั้นมาใชง้านต่อในภาคการเกษตรหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นได ้

ซ. ในทุกขั้นตอนในการด าเนินงานโครงการ จะมีการควบคุมการกดัเซาะและบริหารจดัการตะกอน
อยา่งเหมาะสม 

ผ. จะไม่มีการปล่อยมลพิษ และ/หรือ สารเคมีใดๆ จากการด าเนินการในโครงการ 

4.2 กระบวนการประเมินผลกระทบ 

146145 กระบวนการคดักรองดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ UNDPไดถู้กน ามาใช้ในการประเมินความเส่ียง
ของโครงการ เพื่อประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียงต่างๆและความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิด
ตามมา โดยเกณฑข์องโอกาสในการเกิดความเส่ียงต่างๆ ไดแ้ก่ ค่อนขา้งแน่นอน เป็นไปไดสู้ง เป็นไป
ได ้ไม่แน่นอน และเป็นไปไดต้ ่า ส่วนความรุนแรงของผลกระทบท่ีตามมามีเกณฑด์งัน้ี วิกฤติ รุนแรง 
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ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยมาก จากนั้นจะมีการระบุค่านยัส าคญัต่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น โดยมีเกณฑ์
ดงัน้ี ต ่ามาก ต ่า ปานกลาง สูง และสูงมาก 

ตารางท่ี  2 ระดบัโอกาสในการเกิดความเส่ียง 

คะแนน โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ 

5 ค่อนขา้งแน่นอน 

4 เป็นไปไดสู้ง 

3 เป็นไปได ้

2 ไม่แน่นอน 

1 เป็นไปไดต้ ่า 

 

ตารางท่ี  3 ระดบัโอกาสในการเกิดความเส่ียง 

คะแนน ระดบัผลระทบ ความหมาย 

5 วิกฤติ 

 

- มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อประชากรและ /หรือ ส่ิงแวดล้อม มี
ผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ในระดับสูงและ /หรือ ขยายเป็นวงกวา้ง 
(ยกตัวอย่างเช่น มีผลต่อพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ ประชากร
จ านวนมาก ผลกระทบขา้มพรมแดน และผลกระทบสะสม) 

- ด้านระยะเวลาอาจถูกกระทบเป็นระยะยาว ถาวรและ /หรือเป็น
ผลกระทบท่ีไม่สามารถแกไ้ขยอ้นกลบัได ้ 

- พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าสูงและส าคญัต่อชุมชน เช่น 
ระบบนิเวศท่ีส าคญัและมีความเปราะบาง(critical habitat) 

- มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิ ท่ีดิน ทรัพยากร และดินแดนของชน
พื้นเมือง รวมผลกระทบท่ีก่อใหเ้กิดการอพยพโยกยา้ย 

- มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก  
- ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางสังคม 
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4 รุนแรง - ผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ปานกลางถึงมากต่อประชากร  และ/หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม  

- ขอบเขตและระยะเวลาของผลกระทบน้อยกว่าระดับวิกฤติ  เช่น 
คาดการณ์ได ้เกิดในระยะเวลาชัว่คราว สามารถแกไ้ขยอ้นกลบัได ้ 

- ผลกระทบด้านความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการอาจกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชน ดินแดน ทรัพยากรธรรมชาติ ดินแดน และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชนพื้นเมืองท่ีระดบัความรุนแรงนอ้ย 

3 ปานกลาง - ผลกระทบจ ากัดในพื้นท่ีและมีระยะเวลาชัว่คราว สามารถหลีกเล่ียง 
บริหารจดัการและ/หรือบรรเทาไดด้ว้ยมาตรการท่ีไม่ซบัซอ้น 

2 นอ้ย - ผลกระทบมีขอบเขตจ ากดั เช่น พื้นท่ีขนาดเล็ก ประชากรจ านวนน้อย 
และระยะเวลาสั้น ผลกระทบน้ีสามารถหลีกเล่ียง จดัการ บรรเทาได้
ง่าย 

1 นอ้ยมาก - ผลกระทบเล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบต่อชุมชน ประชากรและ/หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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147146  

ตารางท่ี  4 เมตริกซ์ความเส่ียงของ UNDP 

 
ผล

กร
ะท

บ 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ 

สีเขียว = ต ่า, สีเหลือง = ปานกลาง, สีแดง= สูง 

 

148147 ในส่วนต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้ง
เนน้ถึงผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการ หากปฏิบติัตามมาตรการการหลีกเล่ียงและบรรเทา 
ผลกระทบ ตามท่ีระบุไวใ้นแผนการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม (ESMP) (หัวขอ้ท่ี 8) 
โครงการจะไม่ก่อผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อ ส่ิงแวดลอ้มและโครงสร้างทางสังคมในพื้นท่ีโครงการ 

4.3 ผลกระทบทางตรง 

149148 กิจกรรมต่างๆในโครงการน้ีจะมีการด าเนินงานในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งจากทางธรรมชาติและจาก
การกระท าของมนุษย ์ในการด าเนินงานผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นเพียงชัว่คราวในธรรมชาติ และเก่ียวขอ้งกิจกรรมงานก่อสร้างปรับปรุงล าน ้ าและการเขา้ใช้
ท่ีดินส าหรับงานปรับปรุงล าน ้าและกิจกรรมดา้นป่าไม ้ในกิจกรรมดงักล่าวไดร้วมถึงการเสนอให้สร้าง
ระบบเตือนภยัล่วงหนา้ในท่ีดินของรัฐอีกดว้ย 
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150149 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด เป็นผลจากการด าเนินงานโครงการเพื่อลดความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาแหล่งน ้ าทั้ง 13 แห่ง (ซ่ึงมีเพียง 2 แห่งท่ี
ไดรั้บเงินสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว( ตามท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ 1.2.1 (โอกาสในการเกิด: 5 
ผลกระทบ: 3 ระดบัความเส่ียง: ปานกลาง) ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆในโครงการนั้น อยูใ่นระดบัความเส่ียงต ่า 

151150 กิจกรรมน้ีจะตอ้งมีการขุดลอกและปรับปรุงล าน ้ า/ตล่ิง และอาจมีการปิดถนนเพื่อเขา้ถึงบริเวณแม่น ้ า 
รวมถึงการขดุลอกตะกอนเพื่อปรับปรุงล าน ้าจากสภาพปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
ยา้ยสถานท่ีด าเนินงานดว้ย 

152151 ในการด าเนินงานน้ีมีผลกระทบหลายดา้นท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆในโครงการ ไดแ้ก่ เกิดการกดั
เซาะและเคล่ือนท่ีของตะกอนระหว่างฝนตกและมีผลท าให้เกิดฝุ่ นในภายหลงัและตะกอนอาจไหล
สะสมผ่านไปยงับริเวณใกลเ้คียง ผลกระทบทางเสียงจากรถบรรทุกและเคร่ืองขุดเจาะ  ผลจากสารเคมี
และน ้ ามนัร่ัวไหล ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดอาจส่งผลต่อคุณภาพน ้ า และอาจจะเป็นอุปสรรคในการ
เดินทางของประชากรในพื้นท่ี  

153152 ในงานก่อสร้างส่วนใหญ่เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแม่น ้ า  ว ัสดุอุปกรณ์ 
องค์ประกอบบางส่วนในงานก่อสร้างน้ีบางช้ินส่วนจะถูกประกอบส าเร็จรูปจากพื้นท่ีอ่ืนในประเทศ
ไทย การจดัการกับวสัดุ อุปกรณ์เหล่าน้ีจะถูกท าอย่างเหมาะสมและหากเป็นไปได้จะมีการน าวสัดุ
อุปกรณ์มาใชซ้ ้า 

154153 ส่วนหน่ึงของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของแม่น ้ า จะตอ้งมีการขุดลอกตะกอนในปริมาณ 
1,602,000 ลบ.ม. ถึง 2,670,000 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มความลึกและความสามารถในการกกัเก็บน ้ า )ความยาว
26.7 กม. ความกวา้งอยู่ระหว่าง 25 ม. - 30 ม. ความลึกอยู่ระหว่าง 2 ม. - 4 ม.( สภาพแวดลอ้มปัจจุบนั
ของแม่น ้ าน้ีถูกรบกวนจากกิจกรรมในอดีต การท่ีจะตอ้งขุดลอกตะกอนปริมาณมากเป็นเพราะมีการ
สะสมของตะกอนจากน ้ าท่ีไหลชะลา้งหนา้ดินตลอดจนมลพิษทางดิน จึงจะมีการสุ่มเก็บตวัอย่างมาท า
การวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการท่ีได้มาตรฐานก่อนท่ีจะขุดลอกตะกอน เพื่อตรวจสอบการปนเป้ือน
ส าหรับการพิจารณาน าตะกอนกลบัมาใชใ้หม่ไดห้รือไม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากตะกอนมี
แนวโนม้ท่ีจะปนเป้ือนค่อนขา้งมากจากการใชปุ้๋ ยทางการเกษตร สารก าจดัศตัรูพืช และสารก าจดัวชัพืช
ท่ีเจา้ของท่ีดินใชใ้นพื้นท่ี หรือปนเป้ือนจากน ้ าท่ีไหลผ่านพื้นดินท่ีมีส่ิงปนเป้ือนระหว่างฝนตก การน า
ตะกอนน้ีกลบัมาใช้ซ ้ าจะให้ประโยชน์แก่เกษตรกรเพื่อให้ไม่มีความจ าเป็นในการใช้ปุ๋ ย สารก าจดั
ศตัรูพืช และสารก าจดัวชัพืชในปริมาณเท่าเดิม เน่ืองจากดินจะมีคุณสมบติัเหล่าน้ีสะสมอยูแ่ลว้ 
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155154 กิจกรรมงานก่อสร้างส าหรับโครงการพฒันาแหล่งน ้ าท่ีไดเ้สนอในคร้ังน้ีไม่อาจก่อผลกระทบต่อระบบ
นิเวศท่ีส าคญัและ/หรือถ่ินท่ีอยู่อาศยัของพืชและสัตว ์ในอดีตแม่น ้ าไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นผลจากกิจกรรมในอดีต และการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆเหล่าน้ีท่ีได้
เสนอในโครงการจะช่วยลดความเสียหายท่ีจะเกิดในอนาคต ในบริเวณพื้นท่ีน้ีพืชส่วนใหญ่คือ หญา้
และ/หรือพืชผลทางการเกษตร 

156155 กิจกรรมในงานก่อสร้างและการด าเนินงานอาจก่อใหเ้กิดการรบกวนทางเสียง ผูค้นหรือส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยั
อยู่บริเวณใกลเ้คียงอาจรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากการใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีการสั่นสะเทือน และจะไม่มี
การระเบิดในโครงการน้ี หากมีการใช้เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเสียงโดยขาดการจดัการท่ีดี 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคต่์อส่ิงแวดลอ้มและประชากร จึงไดมี้การใชอุ้ปกรณ์วดัระดบั
เสียงและแนวทางในการลดเสียงในการควบคุมงานก่อสร้างโครงการ โดยแหล่งท่ีมาของเสียงใน
ระหวา่งการก่อสร้างอาจเกิดจาก 

ก. เคร่ืองจกัรกลหนกัส าหรับงานก่อสร้าง 

ข. เคร่ืองมือไฟฟ้าและคอมเพรสเซอร์ 

ค. รถขนส่งวสัดุ 

157156 เคร่ืองจกัรกลหนักส าหรับงานก่อสร้างและรถบรรทุกสามารถก่อให้เกิดเสียงดงัภายในพื้นท่ีโครงการ
และตลอดเส้นทาง ดงันั้นเคร่ืองจกัรและยานพาหนะทั้งหมดจะถูกจ ากดัการใชง้าน โดยใชไ้ดต้ั้งแต่เวลา 
7.00 น. จนถึง 17.00 น. 

158157 โครงการน้ีไม่ก่อผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เน่ืองจากมีการจ ากัดปริมาณการปล่อยไอเสียจาก
ยานพาหนะและเคร่ืองจกัร รวมถึง มีโรงครอบส าหรับงานขุดฐานราก เคร่ืองผสมคอนกรีต ถงัน ้ า รถ
เครนขนาดเลก็ รถบรรทุกดิน รถยก การฟุ้งกระจายของฝุ่ นจากหิน ทรายผสมคอนกรีต และฝุ่ นจากกอง
ดิน 

159158 โครงการน้ีไม่อาจก่อผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมลพิษทางน ้ า ท่ีมีสาเหตุมาจากการร่ัวของ
น ้ ามนัเคร่ือง จาระบี น ้ ามนัเช้ือเพลิง และอ่ืนๆจากยานพาหนะท่ีใชใ้นพื้นท่ี ยานพาหนะท่ีบรรทุกวตัถุ
อนัตรายเช่นสารเคมีและน ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีใชใ้นงานก่อสร้างอาจเกิดอุบติัเหตุและอาจส่งผลกระทบโดย
บงัเอิญต่อคุณภาพน ้ าได ้และการร่ัวของน ้ ามนัเคร่ืองและจาระบี สามารถสร้างมลพิษบริเวณผิวน ้ าได ้
การใช้สารเคมี น ้ ามนัเช้ือเพลิง และน ้ ามนัร่ัว อาจมีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ดงันั้นตอ้งมีการ
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จดัการดว้ยความระมดัระวงัและท่ีส าคญัหากเป็นไปไดไ้ม่ควรน าเขา้มาในพื้นท่ีโครงการ และหากเกิด
การร่ัวไหล จะตอ้งมีการรับมืออย่างดีท่ีสุดเพื่อไม่ให้สารเหล่าน้ีแพร่ไปกระทบยงัส่ิงแวดลอ้มบริเวณ
ชายฝ่ังทะเล 

160159 โครงการน้ีอาจก่อให้เกิดขยะ ถึงแม้ว่าปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้ นจะไม่ได้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากมีการใชอ้งค์ประกอบบางส่วนของโครงการแบบประกอบส าเร็จรูป อย่างไรก็ตามอาจมีขยะ
บางส่วนท่ีมาจากงานการก่อสร้างในพื้นท่ีหัวงาน ในการร้ือโครงสร้างปัจจุบนัวสัดุท่ีสามารถร้ือถอน
ออกมาได้ เช่นคอนกรีตและเหล็ก ในกรณีท่ีเป็นไปได้ โครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่จะพิจารณา
น ามาใชใ้นการป้องกนัตล่ิงจากการกดัเซาะทางดา้นทา้ยน ้ าของโครงการ วสัดุอ่ืนๆจากโครงสร้างเดิมท่ี
จะถูกร้ือถอนซ่ึงรวมถึงเหลก็และคอนกรีตควรพิจารณาน ามากลบัมารีไซเคิล 

161160 มีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดผลกระทบต่อท่ีดินของประชากรเน่ืองจากความจ าเป็นในการใชป้ระโยชน์จาก
ท่ีดินเพื่อการเขา้ถึงหัวงานตามแม่น ้ า ซ่ึงอาจส่งผลต่อการด ารงชีวิตและความเสียหายของท่ีดิน ดงันั้น
โครงการไดจ้ดัท าแผนการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ )Livelihood Restoration Plan( ซ่ึงควรปฏิบติัตาม  
ในท านองเดียวกนัการปรับปรุงล าน ้ าโดยมาตรการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ (EbA) มีโอกาสท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อท่ีดินของประชากรเน่ืองจากมีความจ าเป็นในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อวตัถุประสงค์
ในการเขา้ถึงหัวงาน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการด ารงชีวิตและความเสียหายของท่ีดิน ดงันั้นโครงการไดจ้ดัท า
แผนการฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่ ซ่ึงควรปฏิบติัตาม นอกจากน้ีการเขา้/ผ่าน พื้นท่ีต่างๆตอ้งได้รับการ
ยนิยอมดว้ยความสมคัรใจใหเ้ขา้พื้นท่ีได ้

162161 จะไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดๆในสินทรัพยเ์อกชนโดยไม่ไดรั้บการอนุมติัจากเจา้ของท่ีดิน จะไม่มีการ
จ่ายค่าชดเชยให้กับผูถื้อครองท่ีดินรายใด ในกรณีท่ีไม่สามารถตกลงกันได้ในเร่ืองน้ี จะไม่มีการ
ด าเนินการใด ๆในพื้นท่ีนั้น การเลือกพื้นท่ีจะขึ้นอยู่กบัการวิเคราะห์ความเปราะบางต่อสภาพภูมิอากาศ 
)ตามล าดบัความส าคญั( ซ่ึงรวมถึงการสัมภาษณ์ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ ในกรณีของกิจกรรมการปรับตวั
โดยอาศยัระบบนิเวศ  การวิเคราะห์จะรวมถึงเอกสารแสดงการความเป็นอยู่และความเปราะบางต่อ
สภาพภูมิอากาศ คุณภาพของดินและส่ิงปกคลุมดิน เป็นตน้ การความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งน ้ าและ
การกกัเก็บน ้ าเป็นท่ีใชก้ารก าหนดพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งผลประโยชน์ทางนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพเป็นอีกปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาร่วม 
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163162 ในส่วนของงานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรวบรวมขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลสภาพอากาศตามเวลาจริง ไม่อาจจะ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั แมว้่าจะมีก็เป็นผลกระทบเล็กน้อยต่อส่ิงแวดลอ้มหรือท่ีดินในระหว่าง
การติดตั้งอุปกรณ์อ่านและบนัทึกผล 

164163 ส าหรับพื้นท่ีท่ีถูกเสนอใหป้รับปรุงและพฒันาโดยอาศยัระบบนิเวศ )EbA) จะไดรั้บการพิจารณาในช่วง
ปีแรกของการด าเนินการโครงการ และในแต่ละพื้นท่ีจะมีการประเมินแยกตามขอ้มูลท่ีมีภายใตก้รอบ
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม (ESMF) และข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีได้จากย่อหน้าท่ี 68 ของ
มาตรการดงักล่าว (ESMF) 

165164 โครงการจะไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพนัธุ์ชัว่คราวและ/หรือถาวร ของยุงและ/หรือแมลงศตัรูพืชชนิด
อ่ืนๆ 

4.4 ผลกระทบทางอ้อม 

166165 ในกรณีท่ีมีการดูแลและบ ารุงรักษาโครงการให้ดี โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางออ้มใดๆ ในการ
น าเดินงานโครงการโดยพื้นฐานแลว้ตอ้งมีการน าเขา้อุปกรณ์และเคร่ืองมือเพื่อส่งไปยงัพื้นท่ีหวังาน ใน
กระบวนการขั้นตอนการเคล่ือนยา้ยน้ีควรจะต้องมีการจดัล าดับและโครงข่ายในการขนส่ง เพื่อลด
จ านวนรอบการขนยา้ยและยิ่งไปกว่านั้นยงัช่วยลดจ านวนส่ิงของท่ีเหลืออยู่บนบริเวณพื้นท่ีหัวงาน 
ภายหลงัแลว้เสร็จการท างานวสัดุและเคร่ืองมือควรถูกขนยา้ยออกจากแม่น ้ าโดยเร็วท่ีสุดเพื่อก าจัด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากเกิดพายหุรือภยัพิบติั 

167166 ไม่มีผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ใด ๆ ต่อโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า เน่ืองจากท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า
ตั้งอยูท่างดา้นตน้น ้าของพื้นท่ีโครงการ  

4.5 ผลกระทบสะสม 

168167 ทั้ง 2 กิจกรรมของการพฒันาปรับปรุงแหล่งน ้ าท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนน้ี จะด าเนินการในลุ่ม
น ้ายมและน่าน ผลกระทบจากการเคล่ือนท่ีของตะกอนในระหวา่งด าเนินการก่อสร้างมีโอกาสเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีจ ากัดเพียงชั่วคราว ในทางกลบักันการด าเนินโครงการน้ีจะช่วยลดผลกระทบสะสมจากการท่ี
ตะกอนถูกพดัพาและการกดัเซาะตล่ิงระหวา่งเกิดอุทกภยัไดอ้ยา่งมาก  
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169168 ในการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน จะมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสะสม รวมทั้งปรับปรุงกรอบ
การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESMF) และแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESMP) 
ใหส้อดคลอ้งกนั 

170169 ในส่วนท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ  (EbA) มีโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบสะสม
จากการสูญเสียพื้นท่ีใช้สอย อย่างไรก็ตามผลกระทบนั้ นถูกคาดว่าจะเกิดขึ้ นในพื้นท่ีขนาดเล็ก
เพียงชั่วคราว แต่เจ้าของท่ีดินจะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากกิจกรรมการฟ้ืนฟูน้ี หลงัจากการ
รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน จะมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสะสม รวมทั้งปรับปรุงกรอบการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESMF)  และแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESMP) ให้
สอดคลอ้งกนั 

4.6 ผลกระทบข้ามพรหมแดน 

171170 จากต าแหน่งท่ีตั้งของพื้นท่ีโครงการนั้น ไม่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบขา้มพรหมแดนได ้

4.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

172171 โครงการน้ีถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยก่อให้เกิดประโยชน์ทางตรงต่อประชากรจ านวน 62,000 
คน และและก่อให้เกิดประโยชน์ทางออ้มต่อประชากร 25 ลา้นคน กิจกรรมดังกล่าวในโครงการจะ
สามารถช่วยลดผลกระทบจากอุทกภยัท่ีเกิดกบัประชากรและทรัพยสิ์นไดอ้ย่างมากและช่วยให้เกิดการ
พฒันาดา้นทรัพยากรน ้าอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว รวมทั้งก่อใหเ้กิดความมัน่คงทางอาหาร 

173172 ผลประโยชน์เพิ่มเติมคือการน าตะกอนท่ีขุดลอกออกจากแหล่งน ้ ากลบัมาใช้ใหม่ เน่ืองจากตะกอนได้
น าพาแหล่งสารอาหารแร่ธรตุ ดงันั้นการใช้ตะกอนท่ีขุกลอกมานั้นสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ ย สาร
ก าจดัศตัรูพืช และสารก าจดัวชัพืชได ้ 
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5 มาตรการหลีกเลีย่งและการบรรเทาผลกระทบ 

174173 ในการด าเนินงานโครงการน้ี กระบวนการหลีกเล่ียงและ/หรือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดกับ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคมนั้นมีหลากหลายวิธี แต่วิธีท่ีเหมาะสมและครอบคลุมส าหรับการลดผลกระทบ
จากกิจกรรท่ีด าเนินงานในแม่น ้ าและป่าไม ้ไดถู้กแสดงไวใ้นบทท่ี 8 ของกรอบการบริหารจดัการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF) อยา่งไรก็ตามหากปฏิบติัตามแผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
)ESMP( โครงการจะไม่ส่งผลกระทบหรือก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

175174 มาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการงดการด าเนินกิจกรรมของโครงการในช่วงท่ีฝนตก 
เน่ืองจากอาจเพิ่มการไหลของตะกอนลงสู่ล าน ้ าและอาจก่อใหเ้กิดการกดัเซาะตล่ิงอยา่งรุนแรง โดยงาน
ทั้งหมดควรเป็นไปตามแผนควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้า และตะกอน )EDSCP( นอกจากน้ีก่อนจะ
มีการด าเนินงานใด ๆ ควรมีการเก็บตวัอยา่งตะกอนเพื่อทดสอบหาการปนเป้ือน หากในบริเวณใดพบว่า
ตะกอนมีการปนเป้ือนควรหยุดการด าเนินการและควรแกไ้ขอย่างเหมาะสม เพื่อลดการปนเป้ือน ท่ีอาจ
ปะปนสู่ส่ิงแวดลอ้มขา้งเคียงได ้ทุกพื้นท่ีควรไดรั้บการฟ้ืนฟูโดยเร็วท่ีสุดเพื่อลดการกดัเซาะและการ
สูญเสียตะกอน 

176175 ก่อนการด าเนินกิจกรรมใดๆในโครงการ โครงการควรพิจารณาเร่ืองการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกนั
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง นอกจากน้ีในการประเมินผลของโครงการควรท าการประเมินขอ้มูลเชิง
ปริมาณทั้ง 2 แบบคือ วิเคราะห์แบบท่ีไม่แยกเพศ และวิเคราะห์แบบแยกเพศ โครงการจะเนน้ให้เกิดการ
มีส่วมร่วมจากผูห้ญิงในการออกความคิดเห็นและระบุแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ในการแปรรูปผลผลิต
และในกิจกรรมการปรับตัวโดยอาศยัระบบนิเวศ )EbA)  รวมถึงให้ผูห้ญิงในชุมชนเป็นกลุ่มสาธิต
ส่งเสริมอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านแผนการท างาน รวมถึงโครงการจะด าเนินการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผูห้ญิงในระบบเกษตรกรรมก่อนการวางแผนงานเพื่อท าให้สอดคลอ้งกบัแผนการฟ้ืนฟูชีวิตความ
เป็นอยู ่และท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผลกระทบต่างๆไดบ้รรเทาลง 

177176 การเขา้ถึงท่ีดินใดๆ ทางโครงการควรด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงใหเ้ขา้ถึงท่ีดินโดยความสมคัร
ใจของเจา้ของท่ีดิน ซ่ึงควรลงนามก่อนด าเนินกิจกรรมใดๆบนท่ีดินของเอกชน 



H 

 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

 
 

  101 

6 การสร้างความผูกพนักบัผู้มีส่วนได้เสียและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6.1 ปรึกษาหารือสาธารณะและการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

178177 กรอบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF) รวมถึงการปรึกษาหารือสาธารณะเป็นส่วนหน่ึง
ของแผนงานในการสร้างความผกูพนักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการ ไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในหลายภาคส่วน เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคองคก์รเอกชนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ และสมาชิกในชุมชน และโครงการน้ีได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล มีการจดัการ
ประชุมปรึกษาหารือในพื้นท่ีโครงการ ช่วงระหว่างการออกแบบโครงการ )เช่นเดียวกันกับในช่วง
แรกเร่ิมโครงการ ท่ีมีการมุ่งหวงัจะยกระดบัขนาดของโครงการ( และจะมีการปรึกษาหารือกบัชุมชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงด าเนินการโครงการ ผลจากการลงพื้นท่ีซ่ึงท าใหไ้ดท้ราบความ
ตอ้งการของชุมชนสามารถคาดการณ์ได้ว่าโครงการจะได้รับการยอมรับ เน่ืองจากเป็นไปตามความ
ตอ้งการของชุมชน  

179178 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ )UNDP) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กส.( และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม )ทส.( จะพฒันาและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของโครงการ
ให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นประจ า ขอ้มูลจะถูกจดัท าโดยใชส่ื้อหลายประเภท เช่น ส่ิงพิมพ ์วิทยุ ส่ือ
สังคม หรือรายงานทางการ โดยน าเสนอทั้ งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตลอดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานโครงการหมายเลขโทรศพัท์สายด่วน จะได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
ติดต่อขอ้สงสัย ขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียน และ/หรือขอ้ร้องทุกข ์โดยเร่ืองทั้งหมดจะถูกบนัทึกและจะมีการ
แจง้เร่ืองต่อถึงผูจ้ดัการโครงการ  

180179 ในกรณีท่ีมีการกล่าวถึงประเด็นใดๆของชุมชน ขอ้มูลต่อไปน้ีจะถูกบนัทึก 

ก. เวลา วนัท่ี และลกัษณะของขอ้สงสัย ขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียนและ/หรือขอ้ร้องทุกข์ 

ข. ประเภทของการส่ือสาร )เช่นโทรศพัท ์จดหมาย การติดต่อส่วนตวั( 

ค. ช่ือ ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้และหมายเลขโทรศพัท์ 

ง. กระบวนการด าเนินงานเพื่อตอบสนองและสืบสวน สอบสวน ท่ีมาหรือสาเหตุของ ขอ้สงสัย ขอ้กงัวล 
ขอ้ร้องเรียนและ/หรือขอ้ร้องทุกข ์
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จ. กระบวนการด าเนินแกไ้ขและช่ือของบุคคลท่ีด าเนินการ 

181180 ขอ้สงสัย ขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียน และ/หรือขอ้ร้องทุกข ์บางขอ้อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากขึ้นในการแกไ้ข 
ผูร้้องเรียนจะไดรั้บแจง้ความคืบหนา้เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองทั้งหมดจะไดรั้บการตรวจสอบและ
ตอบกลบัไปยงัผูร้้องเรียนอย่างทนัท่วงที กลไกการแก้ไขขอ้ร้องทุกข์ได้รวมอยู่ในกรอบการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF) และแผนการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMP( เพื่อ
จดัการขอ้ร้องเรียนท่ีอาจไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในเวลาอนัสั้น 

182181 หน่วยงานบริหารจดัการโครงการ )PMU) หรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ จะรับผิดชอบใน
การตรวจสอบขอ้สงสัย  ขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียน และ/หรือขอ้ร้องทุกขท์ั้งหมดและรับรองความคืบหนา้
ในการแกไ้ขปัญหาในแต่ละเร่ือง 
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7 ข้อสรุปและเสนอแนะ 

183182 กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม )ESMF( ฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อเสนอโครงการ 
"เสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน ้ าของประเทศไทย 
ดว้ยการบริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยัง่ยืน" ท่ีเสนอโดยส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม )สผ.( ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม )ทส.( และกรมชลประทาน )ชป.( ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.(โดยยื่นต่อ
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว )Green Climate Fund: GCF( โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติ )United Nations Development Programme: UNDP( ในบทบาทหน่วยงาน
ปฎิบัติการท่ีได้รับการรับรองจากกองทุน GCF )GCF Accredited Entity: AE( โครงการได้ผ่านการ
กลัน่กรองตามกระบวนการมาตรฐานทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ UNDP และไดรั้บการจดัให้เป็น
โครงการท่ีมีความเส่ียงปานกลาง )ธนาคารโลก/บรรษทัเงินทุนระหว่างประเทศ )International Finance 
Corporation: IFC( ประเภท B( ดงันั้น จึงไดมี้การจดัท ากรอบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF( 
ส าหรับโครงการ ส่วนในบทท่ี 8 ของ ESMF ไดร้ะบุถึงแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMP( 
ส าหรับโครงการ 

184183 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม )ทส.( เป็นหน่วยประสานงานหลกั )National Designated 
Authority: NDA( โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.( เป็นหน่วยงานบริหารโครงการ )Executing 
Agency( และจะจดัตั้งหน่วยบริหารจดัการโครงการ )Project Management Unit( ขึ้นเพื่อด าเนินโครงการ
และบริหารจดัการใหมี้การปฏิบติัตาม ESMF และ ESMP 

185184 โครงการน้ีจะมุ่งเป้าไปยงัเกษตรกรโดยตรง )62,000 คน ในจ านวนน้ีเป็นสตรี 32,104 คน( ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผูไ้ดรั้บประโยชน์โดยออ้ม 25 ลา้นคนในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
เจา้พระยาตอนล่าง โครงการน้ีจะมีผลลพัธ์ 3 ประการ คือ การจดัท าแผนงานท่ีปรับปรุงดีขึ้นโดยค านึงถึง
สภาพภูมิอากาศและความเส่ียงในภาคแหล่งน ้ าและเกษตรกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดา้นทรัพยากรน ้าและการบริหารจดัการเพื่อใหส้ามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีคาดการณ์ไวไ้ด้ดียิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคม และการ
ปรับตวัของวิถีชีวิตภาคการเกษตรเพื่อให้สามารถรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดดี้ยิง่ขึ้น ใน
พื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้และอุทกภยั โครงการน้ีสอดคลอ้งกบัการจดัล าดบัความส าคญัของประเทศไทยท่ีระบุไว้
ในแผนการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีประเทศก าหนด )Nationally Determined 
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Contributions )NDCs( ภายใตค้วามตกลงปารีส )Paris Agreement( และแผนการด าเนินงานของประเทศ
ไทยท่ีเสนอต่อ GCF อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

186185 โครงการน้ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมในระดบัปานกลาง ซ่ึงรวมถึงผลกระทบ
ต่อคุณภาพน ้ าท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของตะกอน ในระหว่างการก่อสร้างทดแทนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
ในล าน ้ าและพื้นท่ีชะลอน ้ าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และกิจกรรมการปรับตวัเชิงนิเวศส าหรับการฟ้ืนฟูแก้มลิง
และพื้นท่ีชุ่มน ้ า ผลกระทบด้านเสียงและคุณภาพอากาศอาจเกิดขึ้นเช่นกันในระหว่างการด าเนินการ
ดงักล่าว นอกจากน้ี จะมีผลกระทบเล็กน้อยในดา้นปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้นจากการร้ือถอนโครงสร้างท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั 

187186 โครงการน้ีจะไม่มีการเวนคืนท่ีดินและ/หรือการโยกยา้ยถ่ินฐาน การด าเนินการต่างๆ จะไม่ท าใหป้ระชาชน
ตอ้งยา้ยถ่ินท่ีอยู่ หรือยา้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือจะไม่ด าเนินการในพื้นท่ีคุม้ครองหรือพื้นท่ีท่ีมีความ
อ่อนไหว แต่อาจจ าเป็นตอ้งใช้พื้นท่ีท่ีอยู่ติดกบัพื้นท่ีท่ีจะมีการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้สามารถ
เขา้ถึงล าน ้าได ้ในปัจจุบนั พื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ในกรณีท่ีพื้นท่ีใดมีการก่อสร้างถนนทางเขา้ 
ก็จะปรับสภาพพื้นท่ีให้กลบัสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม การด าเนินการเร่ืองถนนทางเขา้สู่พื้นท่ีน้ีจะกระท า
โดยการตกลงกบัเจา้ของท่ีดินโดยสมคัรใจ ในกรณีท่ีไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงโดยสมคัรใจได ้ก็จะไม่ใช้
พื้นท่ีนั้น 

188187 แนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบท่ีมีความเก่ียวขอ้งและเหมาะสมได้เสนอไวแ้ลว้ใน ESMF 
โดยมีการก าหนดแนวทางดงักล่าวไว ้จะช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการไดอ้ย่างมีนัยส าคญั
จนถึงระดบัท่ียอมรับได ้มาตรการลดผลกระทบนั้นรวมถึงการพฒันาแผนควบคุมการกดัเซาะ การระบาย
น ้ า และตะกอนในพื้นท่ีเฉพาะเจาะจง แผนดงักล่าวจะไดรั้บการพฒันาและน ามาใช้เป็นมาตรการหน่ึงใน
การลดผลกระทบ โดยจะประกอบดว้ยแผนก าจดัดินและตะกอนท่ีขุดและขนยา้ยในระหว่างงานดินเพื่อ
ฟ้ืนฟูแกม้ลิงและพื้นท่ีชุ่มน ้ า เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบจะไม่ไดรั้บผลกระทบในเชิง
ลบ ในกรณีท่ีเป็นไปได้ โครงการจะน าตะกอนส่วนเกินกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ มาตรการหลีกเล่ียง
ผลกระทบน้ีรวมถึงการใชว้สัดุส าเร็จรูป เช่น องคป์ระกอบส าหรับการควบคุมน ้ า เพื่อลดความเส่ียงในการ
ก่อให้เกิดขยะ นอกจากน้ี จะมีแผนฟ้ืนฟูวิถีชีวิตท่ีจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท่ี
ประชาชนทุกคนควรมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงได ้

189188 ประเทศไทยในปัจจุบนัมีระบบการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทอยู่แลว้ อย่างไรก็ดี ไดมี้การพฒันาโครงสร้าง
กลไกการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท )Grievance Redress Mechanism( สองระดบัท่ีมีความเป็นอิสระ เพื่อแกไ้ข
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ปัญหาขอ้ร้องเรียนและ/หรือขอ้พิพาทต่างๆ ในโครงการ กลไกการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทน้ีปฏิบติัตาม
กระบวนการมาตรการป้องกันของประเทศไทย  โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ  และ กองทุน
ภูมิอากาศสีเขียว  

190189 การจดังบประมาณส าหรับการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการใชม้าตรการลดผลกระทบเพื่อเสริมสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกภายในลุ่มน ้ าหลกัของประเทศไทยจดัเป็นการลงทุนในอนาคต เน่ืองจากจะช่วยลด
ภาระความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาคและระดบัชาติ  
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8 แผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

191190 ในส่วนน้ีจะระบุตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีส าคญัส าหรับโครงการ และสรุปวตัถุประสงค์ใน
การจดัการโครงการ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น การควบคุม และเกณฑก์ารด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
ใชป้ระเมินตวัช้ีวดั )เช่น การตรวจสอบ( 

192191 จากย่อหน้าท่ี 78 ในกรอบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF) ก่อนการน าผลลพัธ์และกิจกรรม
ไปใช ้ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ )UNDP) ร่วมกบักรมชลประทาน และ กระทรวง
ทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ าเป็นตอ้งประเมินวา่ตอ้งการขอ้มูลและขอ้มูลพื้นฐานใดเพิ่มเติม ท่ี
เป็นขอ้มูลเฉพาะส าหรับพื้นท่ีโครงการนั้น ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินกิจกรรมโครงการ ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจ
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงตวัอย่างตะกอนและดิน การรวมรวมขอ้มูลทางชีวภาพ รวมถึงการรวบรวม
ขอ้มูลและการจ าลองแบบทางอุทกวิทยาและคุณภาพน ้ าในกรณีท่ีจ าเป็น ขอ้มูลเหล่าน้ีน าไปใชใ้นการ
ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละพื้นท่ี แลว้จึงน าไปใช้ในการพฒันาแผนการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMP) เฉพาะของแต่ละพื้นท่ีบนพื้นฐานของแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัจะมีการปรับให้เป็น
ปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองตลอดการด าเนินโครงการ 

193192 ในส่วนน้ีจะกล่าวเพิ่มเติมถึงความจ าเป็นของการตรวจติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความส าเร็จและความลม้เหลวของกระบวนการการ
ควบคุม ตลอดจนเพื่อแยกแยะประเด็นท่ีต้องการการแก้ไข และระบุมาตรการท่ีจะช่วยให้สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการจดัการโครงการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

8.1 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

194193 แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมเป็นเคร่ืองมือการจดัการท่ีช่วยในการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และสังคม และช่วยในการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม เพื่อให้แน่ใจว่าจะ
บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ ผูด้  าเนินโครงการจะใชแ้ผนการจัดการส่ิงแวดลอ้มและสังคมในการ
จดัโครงสร้างและควบคุมการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบทางลบท่ีจะ
เกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

195194 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคท์างส่ิงแวดลอ้มและสังคมดงัน้ี 
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ก. ปรับปรุงพื้นท่ีเป้าหมายใหมี้ความพร้อมของน ้าใชแ้ละก าหนดมาตรการอนุรักษน์ ้า 

ข. จัดการความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในวงกวา้งท่ีส่งผล
กระทบในพื้นท่ี โดยใชก้ระบวนการวางแผนจดัการลุ่มน ้าแบบบูรณาการ  

ค. ลดหรือป้องกนัภาวะมลพิษทางบก อากาศ และน ้า 

ง. ปกป้องพืชและสัตวป์ระจ าถ่ิน รวมถึงระบบนิเวศท่ีส าคญั 

จ. รับประกนัความเท่าเทียมกนัทางเพศและการมีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของโครงการ 

ฉ. สนับสนุนแนวทางการจัดการท่ีดีผ่านการวางแผน การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน และการ
ปรับปรุงแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมและดา้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยา่งต่อเน่ือง  

ช. อธิบายขั้นตอนการตรวจติดตามท่ีจ าเป็นเพื่อระบุผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ซ. เสริมสร้างศกัยภาพของรัฐบาลไทยและชุมชนในการจดัการอุทกภยัและผลกระทบจากภยัแลง้
ของชุมชนในชนบทบริเวณลุ่มยมและน่าน 

ฌ. เลือกใชว้ิธีการท่ีดีท่ีสุดในทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัหรือลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสังคม และ 

ญ. ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัล าดบัความส าคญัของประเทศไทยตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงปารีส และ
ในแผนการท างานในประเทศไทยท่ีส่งไปยงักองทุนภูมิอากาศสีเขียว )GCF) 

196195 แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมจะมีการปรับให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงก่อนด าเนิน
กิจกรรมโครงการทั้งหมดตามย่อหนา้ท่ี 78 ในกรอบการจดัการทางส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF) โดย
หน่วยจดัการโครงการ )PMU)/ผูรั้บเหมาจะมีการปรึกษาหารือกบัเจ้าหน้าท่ีจากโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ กรมชลประทาน และ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรวมส่ิงท่ีตอ้ง
เปล่ียนแปลงไปใชใ้นขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการ 

8.2 ภาพรวมของการเตรียมพร้อมของสถาบันส าหรับแผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

197196 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติจะประเมินแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมก่อนท่ีจะมีการด าเนินการใด ๆ แผนการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมจะระบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มและประเด็นทางสังคมท่ี
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เกิดขึ้นจากโครงการ รวมถึงจะมีการก าหนดกลยทุธ์ในการจดัการความเส่ียงและผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมท่ีไม่พึงปรารถนา นอกจากน้ี แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมยงัมีกลไกการแกไ้ขขอ้
ร้องเรียนส าหรับผูท่ี้อาจได้รับผลกระทบจากโครงการท่ีเคยเสนอความคิดเห็นแลว้แต่ไม่ได้รับการ
พิจารณา 

198197 กรมชลประทาน มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม ในขณะท่ีโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติจะไดรั้บการรับรองจากกรมชลประทานและจะตรวจสอบให้แน่ใจวา่จะมีการ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม ส่วนหน่วยจัดการโครงการจะดูแลให้ผูรั้บเหมา
ด าเนินการแกไ้ขเยยีวยาปัญหาอยา่งทนัท่วงทีเม่ือมีความจ าเป็น 

8.2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

199198 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเกษตรกรรม การจดัหาแหล่งน ้ า การพฒันาการ
ชลประทาน การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร การส่งเสริมและพฒันาระบบสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการผลิตและสินคา้เกษตร และงานอ่ืน ๆ ท่ีรัฐก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หรือส่วนราชการในสังกดั 

8.2.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

200199 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีอ านาจหนา้ท่ีใน
การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการและการใช้ทรัพยากรอย่าง
ย ั่งยืน และการให้บริการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด อ านาจและหน้าท่ีทั่วไปของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีดงัน้ี 

ก. พฒันามาตรฐาน เคร่ืองมือ และกลไกท่ีเหมาะสม ในการจดัการมลพิษตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี 

ข. ยกระดบัขีดความสามารถของเจา้หนา้ท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการมลพิษ 

ค. ส่ือสาร ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการ
มลพิษ 

ง. ควบคุม ก ากบัดูแล และพฒันากฎหมายส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการจดัการมลพิษ 
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จ. ประสานความร่วมมือดา้นการจดัการมลพิษกบัองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

ฉ. จดัตั้งระบบการจดัการทรัพยากรน ้ าแบบลุ่มน ้ า เพื่อให้มีน ้ าเพียงพอส าหรับการบริโภคและการ
ผลิต 

ช. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งน ้ า และจดัให้มีระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัพิบติัทางน ้ า โดยเนน้การมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน 

ซ. ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ และเสนอแนะมาตรการและกลไกในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ 

ฌ. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ 

8.2.3 กรมชลประทาน 

201200 กรมชลประทานจะเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการน าแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมไปใช้และปฏิบัติ ผ่านหน่วยงานพันธมิตรและผูรั้บเหมาท่ีท างานร่วมกัน แผนการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคมจะเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกวดราคา 

202201 กรมชลประทานมีบทบาทส าคญัในการจดัการน ้ าในประเทศไทย และเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุดใน
ด้านการบริหารจัดการและการจดัหาน ้ า กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวข้องกับการวาง
แผนการลงทุนในโครงการดา้นการบริหารจดัการน ้า การออกแบบ และการก่อสร้างในประเทศไทย 

203202 ตามกฎกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไดแ้ก่ 
การรวบรวม การจดัเก็บ การควบคุม การจ่ายน ้า การระบายน ้า หรือการจดัสรรน ้า เพื่อวตัถุประสงค์ทาง
การเกษตร พลังงาน การบริโภคในครัวเรือน หรือทางอุตสาหกรรม ภายใต้กฎหมายชลประทาน 
กฎหมายคูน ้ าและท านบ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินกิจกรรมโครงการเก่ียวขอ้งกบัการ
ป้องกนัความเสียหายจากน ้ า ความปลอดภยัของเขื่อนและโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง ความปลอดภยัในการ
เดินเรือในพื้นภายใตข้อ้ก าหนด และการด าเนินการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร ตามพระราชบญัญติัการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

204203 กรมชลประทานเป็นอนุกรรมการนโยบายบูรณาการและการวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ท่ีมี
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นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท างานร่วมกบัคณะกรรมการบริหารจดัการน ้ าและการจดัการความเส่ียง
จากภยัพิบติัแห่งชาติ งานของกรมชลประทานมีดงัน้ี 

ก. ด าเนินการรวบรวม จัดเก็บ ควบคุม จ่ายน ้ า ระบายน ้ า หรือจดัสรรน ้ า เพื่อวตัถุประสงค์ทาง
การเกษตร พลงังาน การบริโภคในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม ภายใตก้ฎหมายชลประทาน 
กฎหมายคูน ้าและท านบ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข. ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันความเสียหายจากน ้ า ความปลอดภยัของเขื่อนและ
โครงสร้างประกอบ ความปลอดภยัในการเดินเรือในพื้นท่ีภายใตข้อ้ก าหนด และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจไม่ไดร้ะบุไวใ้นแผนประจ าปี 

ค. ด าเนินการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร ภายใตพ้ระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
และ 

ง. ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายอยา่งเหมาะสม 

8.2.4 การบริหาร 

205204 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะรับผิดชอบในการ
แกไ้ขหรือปรับปรุงเอกสารในระหว่างการด าเนินการโครงการ โดยผูท่ี้ออกเอกสารจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการแกไ้ขปรับปรุง เพื่อใหแ้น่ใจว่าเน้ือหาในเอกสารเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

206205 หัวหน้างานในพื้นท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างานประจ าวนัในพื้นท่ีก่อสร้าง ส่วน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะตรวจสอบยืนยนั
ความถูกตอ้งโดยด าเนินการตรวจสอบเป็นรายเดือน 

207206 ผูรั้บเหมาจะเก็บรายงานการบริหารพื้นท่ีโครงการและและรายงานสภาพแวดลอ้มการท างานทั้งหมด 
รวมถึงบนัทึกขอ้ร้องเรียนและมาตรการท่ีด าเนินการเพื่อบรรเทาสาเหตุของขอ้ร้องเรียน 

208207 ผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัตามแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมแบบวนัต่อวนั 

209208 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะมีหน้าท่ีด าเนินการ
และรับผิดชอบการน าแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมไปใชแ้ละปฏิบติั ผ่านหน่วยงานพนัธมิตร
และผูรั้บเหมาท่ีท างานร่วมกัน แผนการจดัการส่ิงแวดล้อมและสังคมจะเป็นส่วนหน่ึงของเอกสาร
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ประกวดราคา ขอ้ก าหนดทัว่ไปเก่ียวกบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยู่ในเอกสารแนบทา้ยท่ี 5 
ของกรอบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

210209 วิศวกรผูค้วบคุม/ผูจ้ดัการโครงการจะก ากบัดูแลผูรั้บเหมาใน ขณะท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะรับผิดชอบประเด็นดา้นสภาพแวดลอ้มและสงัคม 

8.3 โครงสร้างและความรับผิดชอบในการจัดการท่ัวไป 

211210 การเตรียมการด าเนินโครงการท่ีเสนอจะมีการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัโครงการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีประสบความส าเร็จหลาย ๆ โครงการในประเทศไทย โครงการน้ีจะด าเนินการตาม
แบบการด าเนินงานระดบัประเทศ )National Implementation Modality; NIM) ของโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ ตามขอ้ตกลงความช่วยเหลือพื้นฐานมาตรฐาน )SBAA) ระหว่างโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติและรัฐบาลไทย และตามนโยบายและขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นนโยบายและขั้นตอนของ
แผนงานและการด าเนินงาน )Programme and Operations Policies and Procedures; POPP) ของโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติ  

212211 หน่วยงานระดบัชาติท่ีท าหนา้ท่ีด าเนินโครงการน้ีคือกรมชลประทาน ซ่ึงตอ้งสามารถตอบค าถามของ
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัจดัการโครงการ รวมถึงการตรวจติดตามและประเมินการ
เปรียบเทียบผลกระทบของโครงการ การบรรลุผลของโครงการ และการใชท้รัพยากรท่ีโครงการพฒันา
แห่งสหประชาชาติมีใหอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

213212 ระยะเวลาของโครงการท่ีกองทุนภูมิอากาศสีเขียวเสนอคือ 5 ปี ในขณะท่ีโครงการทั้งหมดจะใช้เวลา
ด าเนินการมากกวา่ 20 ปี การเตรียมการจดัการโครงการสรุปไดด้งัน้ี 

8.3.1  คณะกรรมการโครงการ 

214213 โครงการจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการมีหนา้ท่ีตดัสินใจ
ในการจดัการโครงการโดยตอ้งผ่านฉันทามติ โดยผูอ้  านวยการโครงการแห่งชาติจะเป็นผูก้  าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน การตดัสินใจของคณะกรรมการโครงการจะด าเนินการตามมาตรฐานท่ีควรจะท าให้
มั่นใจได้ว่า การบริหารจัดการจะท าให้ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการเป็นไปอย่างคุ ้มค่าคุ ้มราคา 
ยุติธรรม ซ่ือสัตย ์โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการแข่งขนัระหว่างประเทศ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
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บรรลุฉนัทามติภายในคณะกรรมการ ผูอ้  านวยการโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติของประเทศนั้น ๆ  
จะเป็นผูต้ดัสินใจขั้นสุดทา้ย คณะกรรมการโครงการจะมีการประชุมกนัทุก ๆ หกเดือน 

ก. คณะกรรมการจะประกอบดว้ยกลุ่มตวัแทนท่ีรับผิดชอบในการตดัสินใจเชิงยุทธศาสตร์และ
การจดัการโครงการตามฉันทามติ คณะกรรมการจะดูแลการด าเนินโครงการ ทบทวนการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย ของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ และของ
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว และท าให้มัน่ใจวา่จะด าเนินโครงการตามแผนการจดัการความเส่ียง
ท่ีระบุไว ้

ข. ตัวแทนผูใ้ห้ทุน )Senior Supplier) ให้ค  าแนะน าเก่ียวกับความเป็นไปได้ทางเทคนิคของ
โครงการ การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของผูบ้ริจาค และปฏิบติัตามกฎท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้
ทรัพยากรของโครงการ บทบาทน้ีจะด าเนินการโดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติใน
ฐานะหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

ค. ตัวแทนผูพ้ิจารณาผลตอบแทนโครงการอาวุโส )Senior Beneficiary) จะรับรองการได้รับ
ประโยชน์ของโครงการจากมุมมองของผูรั้บผลประโยชน์โครงการ และ 

ง. ผูอ้  านวยการโครงการและผูป้ระกนัโครงการจะรับผิดชอบทิศทางโดยรวม ให้ค  าแนะน าเชิง
ยทุธศาสตร์ และส่งผลลพัธ์ของโครงการภายในเวลาท่ีก าหนด 

215214 นอกจากน้ีคณะกรรมการจะหาสมาชิกเพิ่มเติม ซ่ึงจะมาจากตวัแทนจากกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งของรัฐบาล
ไทย หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา องค์การนอกภาครัฐ )NGOs) และหน่วยประสานงานหลัก )National 
Designated Authority; NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

216215 ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการโครงการ มีดงัน้ี 

ก. ใหค้  าแนะน าและทิศทางโดยรวมของโครงการเพื่อใหแ้น่ใจวา่การด าเนินโครงการยงัคงอยู่ใน
ขอ้ จ ากดัท่ีระบุ 

ข. แกไ้ขปัญหาโครงการตามท่ีผูจ้ดัการโครงการแจง้ 

ค. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัความเส่ียงของโครงการใหม่ และท าการตกลงเก่ียวกบัมาตรการตอบโต้
และด าเนินการจดัการท่ีเป็นไปไดเ้พื่อจดัการกบัความเส่ียงที่เฉพาะเจาะจง 
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ง. ตรวจสอบความคืบหนา้ของโครงการ ตลอดจนใหทิ้ศทางและค าแนะน า เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะได้
ผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจตามแผน 

จ. ประเมินรายงานการด าเนินโครงการประจ าปี รวมทั้งรายงานระดบัการประเมินคุณภาพ และ
ใหค้  าแนะน าส าหรับแผนการท างาน 

ฉ. ใหค้  าแนะน าและแนวทางเฉพาะส าหรับสถานการณ์ผิดปกติ เม่ือผูจ้ดัการโครงการไม่สามารถ
จดัการได ้และ 

ช. ประเมินและตดัสินใจด าเนินการเปลี่ยนแปลงในโครงการโดยการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

8.3.2 ผูอ้  านวยการโครงการระดบัประเทศ 

217216 ผูอ้  านวยการโครงการระดับประเทศจะด าเนินการแบบวันต่อวนัตามพารามิเตอร์ท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการโครงการ หน้าท่ีของผูอ้  านวยการโครงการระดบัประเทศจะส้ินสุดเม่ือส่งรายงานการ
ประเมินโครงการฉบบัสมบูรณ์และเอกสารอ่ืน ๆ ให้กบักองทุนภูมิอากาศสีเขียวและโครงการพฒันา
แห่งสหประชาชาติ ผูอ้  านวยการโครงการระดับประเทศมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ประจ าวนัและการตดัสินใจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ โดยมีความรับผิดชอบหลกัคือการตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าไดผ้ลลพัธ์ของโครงการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารโครงการ และผลลพัธ์ท่ีไดมี้คุณภาพตาม
มาตรฐานภายในเวลาและตน้ทุนท่ีก าหนด 
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8.4 การจัดส่งงานและการบริหารโครงการ 

8.4.1 หน่วยจดัการโครงการ )Project Management Unit: PMU) 

218217 หน่วยจัดการโครงการประกอบด้วยผูจ้ ัดการโครงการระดับประเทศ ผูช่้วยฝ่ายการเงินและธุรการ 
เจา้หน้าท่ีตรวจติดตามประเมินผลและรายงาน หน่วยจดัการโครงการมีหน้าท่ีบริหารจดัการกิจกรรม
โครงการในแต่ละวนัและตอ้งสามารถตอบค าถามคณะกรรมการโครงการได้ บทบาทโดยรวมของ
หน่วยจดัการโครงการคือตอ้งท าให้แน่ใจว่าจะให้การสนบัสนุนดา้นเทคนิคและการจดัการท่ีครอบคลุม
กิจกรรมของโครงการและให้การสนับสนุนผูรั้บผลประโยชน์ในพื้นท่ี เช่น ดูแลการจดัการความรู้ 
รวมถึงตรวจติดตามและประเมินผล หน่วยจดัการโครงการตอ้งมีความสามารถทางเทคนิคท่ีหลากหลาย
และเพียงพอ เพื่อให้สามารถสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัทางเทคนิค การเงิน และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ ดังนั้ นหน่วยจัดการโครงการจะต้องสามารถแก้ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ นโยบาย และองค์กรท่ีหลากหลาย และตอ้งสามารถท าให้มัน่ใจได้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ มีการออกแบบและด าเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

8.4.2 ทีมงานโครงการ 

219218 กรมชลประทานจะรับสมคัรผูจ้ดัการโครงการซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการประจ าวนั 
และมีหน้าท่ีจัดการทีมผูเ้ช่ียวชาญและเจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิค )ซ่ึงคัดเลือกโดยโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ( 

220219 ผูจ้ดัการโครงการจะไดรั้บการสนบัสนุนจากทีมงานหลกั ซ่ึงประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคและฝ่าย
สนับสนุนในการจดัตั้งหน่วยด าเนินโครงการ )PMU) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี MWRI เพื่อด าเนินกิจกรรมโครงการ
ด าเนินงานประจ าวนัของโครงการ และด าเนินการจดัการและการรายงานการด าเนินงานและการเงิน
โดยรวม 

8.4.3 การประกนัโครงการ 

221220 เจา้หน้าท่ีโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติมีบทบาทในการควบคุมดูและประกันคุณภาพ  3 ระดับ 
ไดแ้ก่ ระดบัส านกังานประจ าประเทศ ระดบัส านกังานประจ าภูมิภาค และระดบัส านกังานใหญ่ บทบาท
ของการประกนัคุณภาพคือให้การสนบัสนุนคณะกรรมการโครงการให้สามารถด าเนินการโครงการให้
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เสร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์อีกทั้งมีบทบาทในการก ากบัดูแลและตรวจติดตามโครงการอยา่งอิสระ ซ่ึง
ท าให้มัน่ใจไดว้่าจะมีการจดัการโครงการท่ีเหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมาย และส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
การประกนัโครงการตอ้งเป็นอิสระจากการจดัการโครงการ กล่าวคือคณะกรรมการโครงการไม่สามารถ
มอบหมายความรับผิดชอบดา้นการประกนัคุณภาพใด ๆ ใหก้บัผูจ้ดัการโครงการได ้กองทุนภูมิอากาศสี
เขียวเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการประกนัโครงการ 

222221 ในฐานะนิติบุคคลของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติจ าเป็นตอ้งก ากบัดูแล
และใหบ้ริการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ โดยจะตอ้ง 

ก. ก ากบัดูแลโครงการแบบวนัต่อวนั 

ข. ก ากบัดูแลโครงการจนเสร็จส้ิน 

ค. ก ากบัดูแลการรายงานโครงการ 

223222 บทบาทของผูใ้หทุ้นของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติคือแจง้ใหคู้่สัญญาซ่ึงจดัหาเงินทุนและ/หรือ
ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคใหก้บัโครงการ )การออกแบบ การพฒันา การอ านวยความสะดวก การจดัหา 
การด าเนินการ( ทราบถึงผลประโยชน์ โดยหน้าท่ีหลักของผูใ้ห้ทุนภายในคณะกรรมการคือให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัความเป็นไปไดท้างเทคนิคของโครงการ 

8.4.4 การบริหารแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

224223 ในฐานะหน่วยงานท่ีด าเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การน าแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมไปใช ้โดยการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนินการ 

225224 แผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคมจะเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกวดราคา โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะเป็นผูแ้กไ้ขหรือปรับปรุงเอกสารน้ีในระหว่างการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่เป็นเอกสารฉบบัปรับปรุงล่าสุดอยูเ่สมอ 

226225 โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและสังคมแก่องค์กรท่ี
ได้รับมอบหมาย )เช่น ผูรั้บเหมาและ/หรือองค์การนอกภาครัฐ( กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มหรือผูแ้ทนจะประเมินผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมขององค์กรท่ีได้รับ
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มอบหมาย )เช่น ผูรั้บเหมา( โดยองคก์รท่ีไดรั้บมอบหมายจะตอ้งส่งรายละเอียดการด าเนินการทุกส่วน
ของโครงการ จากนั้น โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม ในระหว่างการด าเนินโครงการองค์กรท่ีได้รับมอบหมายจะต้อง
รับผิดชอบต่อการน าแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมไปใช้ โดยบุคลากรท่ีท างานในโครงการ
จะตอ้งป้องกนัหรือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

227226 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะเป็นผูแ้ก้ไขหรือ
ปรับปรุงเอกสารน้ีในระหว่างการปฏิบติังาน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเอกสารฉบบัปรับปรุงล่าสุด ผูจ้ดัการ
โครงการจะรับผิดชอบในการตรวจสอบส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีก่อสร้างเป็นประจ าวนัทุกวนั โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะตรวจสอบยืนยนั
ความถูกตอ้งเป็นรายเดือน  

228227 ผูรั้บเหมาจะเก็บรายงานการบริหารพื้นท่ีโครงการ และรายงานสภาพแวดลอ้มการของท างานทั้งหมด 
รวมถึงบนัทึกขอ้ร้องเรียนและมาตรการท่ีด าเนินการเพื่อบรรเทาสาเหตุของขอ้ร้องเรียน และจะตอ้ง
รับผิดชอบในการปฏิบติัตามแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมแบบวนัต่อวนั ผูจ้ดัการโครงการจะ
ท าหนา้ท่ีดูแลให้ค  าปรึกษาแก่ผูรั้บเหมา ในขณะท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

229228 องค์กรท่ีได้รับมอบหมาย เช่น กรมชลประทาน/ผูรั้บเหมา จะเป็นผูเ้ก็บรายงานการบริหารพื้นท่ี
โครงการและและรายงานสภาพแวดลอ้มการท างานทั้งหมด รวมถึงบนัทึกขอ้ร้องเรียนและมาตรการท่ี
ด าเนินการเพื่อบรรเทาสาเหตุของขอ้ร้องเรียน 

230229 องคก์รท่ีไดรั้บมอบหมายจะมีหนา้ท่ีในการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมแบบวนัต่อวนั  
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8.4.5 ขั้นตอนทางส่ิงแวดลอ้ม แผนงาน และขอ้ปฏิบติัส าหรับพื้นท่ีและกิจกรรมเฉพาะ 

231230 ขั้นตอนทางส่ิงแวดลอ้มเป็นการจดัเตรียมวิธีการอธิบายว่าจะบรรลุวตัถุประสงค์การจดัการส าหรับ
องค์ประกอบทางส่ิงแวดลอ้มเฉพาะได้อย่างไรแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะระบุรายละเอียดท่ี
จ าเป็นส าหรับพื้นท่ีหรือกิจกรรมเฉพาะ และส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามส าหรับงานก่อสร้างทั้งหมด จะมีการ
จัดท าแผนงานและข้อปฏิบัติเก่ียวกับพื้นท่ีและกิจกรรมเฉพาะ โดยยึดตามโครงการท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนัของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติท่ีประสบความส าเร็จมาก่อน 

8.4.6 รายงานอุบติัการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 

232231 อุบติัการณ์ใด ๆ รวมถึงการไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนในแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมจะมีการ
บนัทึกไวใ้นบนัทึกอุบติัการณ์ โดยระบุรายละเอียดของอุบติัการณ์ท่ีเกิดขึ้นและลงทะเบียนไว ้หากมี
อุบติัการณ์ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดหรือมีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายร้ายแรงต่อส่ิงแวดลอ้มขึ้น ผูรั้บเหมา
จะต้องแจ้งผูจ้ ัดการโครงการโดยเร็วท่ีสุด องค์กรท่ีได้รับมอบหมาย/ผูรั้บเหมา ต้องยุติงานท่ีท าอยู่
จนกว่าอุบติัการณ์นั้นจะแก้ไขจะเสร็จส้ินตามความเห็นชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

8.4.7 รายการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มรายวนัและรายสัปดาห์ 

233232 รายการตรวจสอบ )Checklist) ส่ิงแวดลอ้มประจ าวนัของแต่ละพื้นท่ีจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินโดย
ผูจ้ดัการโครงการและลงทะเบียนไว ้ เจา้หนา้ท่ีภาคสนามจะตอ้งกรอกรายการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มราย
สัปดาห์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ตามประเด็นท่ีระบุไวใ้นรายการตรวจสอบ รายการตรวจสอบท่ีเสร็จสมบูรณ์จะ
ส่งไปยงักระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อตรวจสอบ
และติดตามในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น 

8.4.8 การด าเนินการแกไ้ข 

234233 การไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคมใด ๆ จะต้องบันทึกไว้ในการตรวจสอบ
ส่ิงแวดลอ้มรายสัปดาห์และลงทะเบียนไว ้บุคลากรประจ าพื้นท่ีอาจระบุการด าเนินการแก้ไขไวใ้น
รายงานการตรวจสอบพื้นท่ีประจ าสัปดาห์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความรุนแรงของการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
ความคืบหน้าของการด าเนินการแกไ้ขทั้งหมดสามารถติดตามไดใ้นระบบทะเบียน การไม่ปฏิบติัตาม
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และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการแก้ไขจะแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรับทราบ 

8.4.9 การทบทวนและการตรวจสอบ 

235234 การตรวจสอบโครงการจะท าตามนโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติและตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในข้อตกลงหลักในการรับรอง ) accreditation master 
agreement: AMA)  ตามนโยบายการตรวจสอบปัจจุบนัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติจะแต่งตั้งผู ้
ตรวจสอบ ตามก าหนดของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติการตรวจสอบจะด าเนินการเป็นรอบตาม
แผนการประกัน/แผนการตรวจสอบตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้จัดล าดับความเส่ียงไวแ้ละตาม
แนวทางปฏิบติัของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ การตรวจสอบตามก าหนดเวลาจะน ามาใชใ้น
การพิจารณาว่าเงินท่ีโอนไปยงัฝ่ายด าเนินการนั้น น าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท่ี์เหมาะสมและเป็นไปตาม
แผนการท างานหรือไม่ การตรวจสอบตามก าหนดเวลาอาจประกอบดว้ยการตรวจสอบทางการเงินหรือ
การตรวจสอบการควบคุมภายใน 

236235 จะตอ้งมีการทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ ในแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมอย่างน้อยทุก ๆ 2 เดือน 
โดยเจ้าหน้าท่ีโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงคข์องการทบทวนคือเพื่อปรับปรุงเอกสารให้สะทอ้น
ถึงความรู้ท่ีได้ระหว่างการส่งมอบโครงการ/การก่อสร้าง ความรู้ใหม่ และมาตรฐานชุมชนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป )ค่านิยม( 

237236 จะมีการทบทวนและแกไ้ขแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมเพิ่มเติมถา้หาก 

ก. มีการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มหรือแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดลอ้มท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป หรือ 

ข. มีการระบุความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มใหม่หรือไม่ไดมี้การระบุมาก่อน หรือ 

ค. มีข้อมูลจากการตรวจติดตามโครงการและวิธีการเฝ้าระวงัท่ีระบุว่ามาตรการควบคุมใน
ปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ 

ง. มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ หรือ 

จ. มีการร้องขอจากหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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238237 การเปล่ียนแปลงใด ๆ จะตอ้งไดรั้บการพฒันาและด าเนินการโดยการหารือกบักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ เม่ือมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง จะตอ้งแจง้ให้บุคลากรทุกคนในทุกพื้นท่ีรับทราบโดยเร็วท่ีสุด เช่น แจง้ผ่าน
การประชุม หรือการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8.5 การฝึกอบรม 

239238 องค์กรท่ีไดรั้บมอบหมายมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ เพื่อให้พนักงาน ผูรั้บเหมา และ
คนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตระหนกัถึงขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมส าหรับการก่อสร้าง รวมถึง
แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมดว้ย 

240239 บุคลากรของโครงการทั้งหมดจะเขา้ร่วมการการฝึกอบรมท่ีครอบคลุมขอ้ก าหนดด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 

241240 คนงานทุกคนท่ีมีหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างร้ายแรง )เช่น การจัดการวตัถุ
อนัตราย( จะไดรั้บการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มเฉพาะดา้น 

8.6 กลไกการลงทะเบียนข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน 

242241 ในระยะการก่อสร้างและการด าเนินโครงการใด ๆ อาจมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไดรั้บผลกระทบไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางออ้มเน่ืองจากกิจกรรมของโครงการ การร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นอาจเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
ทางสังคม เช่น เกณฑค์ุณสมบติัท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ การให้บริการบางอย่างท่ีตอ้งหยุดชะงกั การ
สูญเสียวิถีชีวิตชัว่คราวหรือถาวร และปัญหาทางสังคมและวฒันธรรมอ่ืน ๆ การร้องเรียนอาจเก่ียวขอ้ง
กับปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาฝุ่ นละออง ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอนัเน่ืองมาจากการ
สั่นสะเทือนของการก่อสร้างหรือการขนส่งวสัดุก่อสร้าง เสียงจากการจราจรท่ีติดขดั แหล่งน ้ าผิวดิน
และน ้าใตดิ้นมีคุณภาพและปริมาณลดลง การหา้มเขา้พื้นท่ี ฯลฯ 

243242 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทานมีกระบวนการด าเนินการในกรณีท่ีมีประชาชนไม่
พอใจและ/หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็น โดยประชาชนสามารถร้องเรียนไดท่ี้ฝ่ายบริการจดัการเร่ือง
ร้องเรียนของกรมชลประทาน นอกจากน้ีประชาชนยงัสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานอีก 3 
แห่ง ไดแ้ก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และส านกังานปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรี 
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244243 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีช่องทางใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น/ร้องเรียน 8 ช่องทาง ดงัน้ี 

ก. ทางส านกังานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ข. ทางเวบ็ไซตก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ค. ทางไปรษณีย ์
ง. ทางคอลเซ็นเตอร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกด 1170 
จ. แจง้โดยตรงดว้ยตวัเองท่ีส านกังานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฉ. ณ สถานท่ีประทว้ง 
ช. ยืน่ค าร้องต่อศูนยบ์ริการประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี และ 
ซ. ทางเวบ็ท่า )Web portal) การจดัการเร่ืองร้องเรียน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

245244 เม่ือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับข้อร้องเรียนจะส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงาน
ดังกล่าวตอ้งแจ้งความคืบหน้าของการร้องเรียนไปยงัผูร้้องและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่าง
สม ่าเสมอ 

246245 ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีช่องทางให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น/ร้องเรียน 7 วิธี ไดแ้ก่ 
ทางไปรษณีย ์ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ แจง้ดว้ยตนเองท่ีศูนยด์ ารงธรรม ส่งขอ้ร้องเรียนไปยงัหน่วยงาน
อ่ืน ทางคอลเซ็นเตอร์ 1567 ท่ีศาลากลางหรือองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และทางแอปพลิเคชันใน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยจะส่งเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความคืบหน้าของการร้องเ รียนไปยังผู ้ร้องและศูนย์ด ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย อยา่งสม ่าเสมอ 

247246 ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี มีทางเลือกให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น/ร้องเรียน 5 ทาง ไดแ้ก่ ทางสายด่วน 1111 ทางไปรษณียโ์ดยส่งไปท่ีตู ้ปณ. 1111 ทางเว็บไซต์ 
)www.1111.go.th) ร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีส านกังานศูนยบ์ริการประชาชนทุกแห่ง และผา่นแอปพลิเคชนั
ในโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หลังจากได้รับเร่ืองร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีจะส่งเร่ืองต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานดงักล่าวตอ้งแจง้ความคืบหน้าของ
การร้องเรียนไปยงัผูร้้องและศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีอยา่งสม ่าเสมอ 

248247 กรมชลประทานจดัให้มีระบบจดัการเร่ืองร้องเรียน โดยมีช่องทางส าหรับประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็น/ร้องเรียนให้เลือก 9 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางสายด่วน 1460 ทางไปรษณียโ์ดยส่งไปท่ีตู ้ปณ.1460 
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ฝากขอ้ความไวใ้นวอยซ์เมลของกรมชลประทาน ร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีส านกังานกรมชลประทาน ทาง
กล่องแสดงความคิดเห็นของกรมชลประทาน ทางท่ีประชุมสาธารณะ ทางหน่วยบริการทางการเกษตร
เคล่ือนท่ี และทางเฟซบุ๊ก/ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกรมชลประทาน 

249248 ประชาชนสามารถส่งค าร้องเรียนไปยงัส านกังานท่ีเก่ียวขอ้งในภูมิภาคหรือส านกังานใหญ่ไดโ้ดยตรง 
โดยส านกังานส่วนภูมิภาคและส านกังานใหญ่ตอ้งส่งค าตอบเบ้ืองตน้ไปยงัผูร้้องภายใน 12 วนั และ 22 
วนัตามล าดบั ส านกังานส่วนภูมิภาคหรือส านกังานใหญ่ควรจดัการกบัขอ้ร้องเรียนให้เสร็จส้ินภายใน 
20 วนั และ 45 วนั ตามล าดบั 

250249 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ มีการะบวนการจดัการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนแยกต่างหากจากหน่วยงานขา้งตน้ 

251250 หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นบุคลากรของโครงการจะต้องมีกลไกการแก้ไขปัญหาให้กับฝ่ายท่ีได้รับ
ผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความจริงใจ เป็นกลาง โปร่งใส ทนัเวลา และคุม้ค่า เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคน้ี์จึงไดมี้การรวมกลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนไวใ้นแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม
ดว้ย 

252251 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่อชุมชนจะมีการบนัทึกขอ้มูลไว ้ขอ้มูลดงักล่าว ไดแ้ก่ 

ก. เวลา วนัท่ี และลกัษณะของการสอบถามขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียนและ /หรือเร่ืองร้องทุกข์  

ข. ประเภทของการส่ือสาร (การติดต่อส่วนตวัเช่น โทรศพัท ์จดหมาย )  

ค. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทส์ าหรับติดต่อ  

ง. การตอบสนองและการสอบสวนท่ีด าเนินการต่อขอ้สอบถาม ขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียนและ /หรือ
เร่ืองร้องทุกข์์ และ 

จ. การด าเนินการและช่ือของบุคลากรท่ีด าเนินการ 

253252 การสอบถามขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียนและ/หรือเร่ืองร้องทุกขบ์างอย่างอาจตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขเพิ่มเติม 
ผูร้้องเรียนจะไดรั้บแจง้ความคืบหนา้ในการแกไ้ขขอ้กงัวล ค าถาม ขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียนและ/หรือเร่ือง
ร้องทุกขท์ั้งหมดจะไดรั้บการตรวจสอบและตอบกลบัไปยงัผูร้้องเรียนอย่างทนัท่วงที กลไกการแกไ้ข
ขอ้ร้องเรียนไดร้วมอยูใ่นแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมเพื่อจดัการกบัขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่ีอาจไม่
สามารถแกไ้ขไดใ้นเวลาอนัสั้น 
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254253 หน่วยจดัการโครงการ/ผูรั้บเหมาจะมีหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้สงสัย ขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียนและ/หรือเร่ืองร้อง
ทุกขท์ั้งหมด และรับรองความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหา 

255254 โครงการน้ีอนุญาตใหผู้ท่ี้มีขอ้ร้องเรียนหรือความรู้สึกไม่สบายใจจากโครงการ สามารถแจง้ขอ้กงัวล ขอ้
ร้องเรียนและ/หรือเร่ืองร้องทุกขผ์่านกระบวนการท่ีเหมาะสม กลไกการลงทะเบียนขอ้ร้องเรียนและการ
แกไ้ขขอ้ร้องเรียนท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมจะเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 
และตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การตอบสนองต่อกลุ่มเส่ียงที่มกัไม่สามารถเขา้ถึงระบบกฎหมายท่ีเป็นทางการได ้

256255 การลงทะเบียนร้องเรียนและกลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น การลงทะเบียนขอ้ร้องเรียนและกลไกการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนออกแบบมาเพื่อ 

ก. เป็นกระบวนการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีช่วยให้เกิดความไวว้างใจระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และสร้างความมัน่ใจให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียว่าขอ้กงัวลของท่ีเกิดขึ้นจะไดรั้บการ
ประเมินอยา่งยติุธรรมและโปร่งใส 

ข. อนุญาตให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดเขา้ถึงกลไกการลงทะเบียนขอ้ร้องเรียนและการแกไ้ข
ข้อร้องเรียนท่ีง่ายและคล่องตัว และให้ความช่วยเหลือผูท่ี้เคยพบอุปสรรคในการแจ้งขอ้
ร้องเรียนหรือขอ้กงัวล ใหส้ามารถแจง้ไดโ้ดยสะดวก 

ค. ให้มีขั้นตอนของกลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย และให้ความชดัเจนเก่ียวกบั
ประเภทของผลลพัธ์จากการร้องเรียน 

ง. ให้การปฏิบติัต่อบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนอย่างเท่าเทียม
กนั โดยใชแ้นวทางท่ีเป็นทางการ ยุติธรรม และเคารพต่อขอ้กงัวลขอ้ร้องเรียนและ/หรือเร่ือง
ร้องทุกขท่ี์เกิดขึ้น 

จ. เพื่อความโปร่งใสในการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนบุคคล/กลุ่มท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจะได้รับการ
แจง้ให้ทราบถึงความคืบหน้าของการร้องเรียน ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินการร้องเรียน และ
ขอ้มูลเก่ียวกบักลไกท่ีจะใชใ้นการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน และ 
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ฉ. สร้างการเรียนรู้และปรับปรุงกลไกการแก้ไขเร่ืองขอ้ร้องเรียนอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงอาจเป็น
หนทางในการช่วยลดขอ้ร้องเรียนและเร่ืองร้องทุกขท่ี์เกิดขึ้นได ้  

257256 เกณฑส์ าหรับกลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน มีดงัน้ี 

ก. รับรู้และเขา้ใจผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม หรือส่ิงแวดลอ้มในทางลบ ต่อบุคคล และ/หรือ
กลุ่มบุคคล หรือความกงัวลเก่ียวกบัโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบ 

ข. ระบุประเภทของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างชัดเจน และให้ค  าอธิบายว่า
โครงการก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบดงักล่าวไดอ้ยา่งไร และ 

ค. บุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคลท่ียื่นค าร้อง และ/หรือ ร้องทุกข์ท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีความ
เส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบ หรือบุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคลท่ียื่นค าร้องเร่ืองร้องเรียนและ/
หรือร้องทุกข์ ท่ีได้รับมอบอ านาจจากบุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคลท่ีได้รับหรืออาจได้รับ
ผลกระทบ สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีบุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคลดงักล่าวให้
ความสนใจ 

258257 ชุมชนทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ท่ีสนใจสามารถแจง้เร่ืองร้องทุกข/์ขอ้ร้องเรียนต่อกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบควรไดรั้บแจง้เก่ียวกบัขอ้ก าหนดของแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
รวมถึงกลไกและวิธีการร้องเรียน 

8.6.1 การลงทะเบียนขอ้ร้องเรียน 

259258 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่อชุมชน ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลต่อไปน้ี 

ก. การลงทะเบียนข้อร้องเรียนเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเพื่อบนัทึกข้อกังวลของชุมชนใน
ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะแจ้งข้อร้องเรียนไปยงัโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใน 24 
ชัว่โมง หน่วยงานดงักล่าวจะคดักรองขอ้ร้องเรียน จากนั้นจะส่งขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต
ไปยงัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ เพื่อขอความเห็น และ/หรือ ค าแนะน าร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ข. ในกรณีท่ีเป็นไปไดที้มงานของโครงการจะพยายามแกไ้ขขอ้ร้องเรียนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้และหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดปัญหาขึ้นอีก อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขขอ้ร้องเรียน
ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีก็จะตอ้งมีการยกระดบัการจดัการแกไ้ข และ 

ค. จะตอ้งบนัทึกรายงานสรุปขอ้ร้องเรียนและการจดัการขอ้งร้องเรียน และเขียนไวใ้นรายงานท่ี
จดัท าทุกหกเดือน 

8.6.2 กลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน 

260259 กลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนออกแบบมาให้เป็นกลไกในการแกปั้ญหาดว้ยความพยายามโดยสมคัรใจ 
โดยมิไดน้ ากลไกน้ีมาใชแ้ทนกระบวนการทางกฎหมาย กลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนจะพยายามแกไ้ขขอ้
ร้องเรียน และ/หรือ เร่ืองร้องทุกขโ์ดยพิจารณาเง่ือนไขท่ีทุกฝ่ายยอมรับเท่าท่ีจะท าได ้เม่ือมีการร้องเรียน 
และ/หรือ เร่ืองร้องทุกข์ ทุกฝ่ายตอ้งด าเนินการด้วยความสุจริตใจ ไม่ล่าช้า และ/หรือ ขดัขวางการ
แกปั้ญหา 

261260 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาท่ีอาจพบในระหว่างการด าเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืน ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ กลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คณะกรรมการโครงการสามารถ
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโครงการได ้

262261 ประชาชนสามารถร้องเรียน และ/หรือ ร้องทุกข์เก่ียวกบัปัญหาสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดโ้ดยแจ้งทาง
ปากเปล่า )กบัเจา้หน้าท่ีภาคสนาม( ทางโทรศพัท์ ในกล่องรับขอ้ร้องเรียน หรือเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษรถึง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือผูรั้บเหมาก่อสร้าง กลไกส าคญัในการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนคือ
ข้อก าหนดท่ีก าหนดให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม/หน่วยจดัการโครงการ และผูรั้บเหมาก่อสร้าง ตอ้งลงทะเบียนขอ้ร้องเรียน และ/หรือ เร่ือง
ร้องทุกข์ท่ีไดรั้บ ผูร้้องเรียนทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัด้วยความเคารพ สุภาพ และรวดเร็ว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/หน่วยจัดการโครงการ และ
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ควรใชค้วามพยายามทุกวิถีทางเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีมีการร้องเรียนและ/หรือเร่ืองร้อง
ทุกข์ภายในขอบเขตท่ีสามารถท าได้ อย่างไรก็ตามอาจมีขอ้ร้องเรียนบางอย่างท่ีซับซ้อนมากและไม่
สามารถแก้ไขได้ด้วยกลไกระดับโครงการ ขอ้ร้องเรียนดังกล่าวจะส่งไปยงัคณะกรรมการแก้ไขขอ้
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ร้องเรียน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีดว้ยกระบวนการท่ีดี/มีประสิทธิภาพ 

263262 กลไกการแก้ไขข้อร้องเรียนออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคล และ/หรือ กลุ่มบุคคลจะไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการร้องเรียน และ/หรือ ร้องทุกข์ กลไกการแก้ไขข้อร้องเรียนจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการน าบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาช่วยเตรียมการร้องเรียน และ/หรือ ร้องทุกข์ท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีการร้องเรียน และ/หรือ การร้องทุกขข์องผูร้้องไม่สมเหตุสมผล กลไกการแกไ้ข
ขอ้ร้องเรียนจะไม่ครอบคลุมค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

264263 ขอ้มูลเก่ียวกบักลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนและวิธีการร้องเรียน และ/หรือ ร้องทุกข ์จะตอ้งเก็บไวใ้นท่ีท่ี
มองเห็นไดง้่าย เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั 

265264 เจา้หน้าท่ีชุมชนสัมพนัธ์ )Safeguard officer) ของหน่วยจดัการโครงการจะเป็นบุคลากรหลกัในกลไก
การแกไ้ขขอ้ร้องเรียน ขอบเขตงาน )TOR) หลกัของต าแหน่งน้ี ไดแ้ก่ 

ก. ประสานงานการจดัตั้งคณะกรรมการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนก่อนเร่ิมการก่อสร้างเพื่อแกไ้ขปัญหา 

ข. ท าหน้าท่ีเป็นศูนยด์ าเนินการ )Focal point) ของหน่วยจดัการโครงการในประเด็นการแกไ้ข
ขอ้ร้องเรียน และอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาภายในหน่วยจดัการโครงการ 

ค. สร้างการรับรู้กลไกการแกไ้ขขอ้ขอ้งใจในหมู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดผา่นการรณรงคส์ร้าง
ความตระหนกัรู้แก่สาธารณะ 

ง. ช่วยเหลือในการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนทั้งหมดโดยประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

จ. เก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนและการแกไ้ข 

ฉ. ตรวจ ติดตามการด า เ นินก ารของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัประเด็นการร้องเรียน และ 

ช. จดัเตรียมรายงานความกา้วหนา้ประจ าเดือน/ไตรมาส 

266265 โครงสร้างกลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนไดรั้บการพฒันาให้มี 2 ระดบั เพื่อจดัการกบัขอ้ร้องเรียน และ/
หรือ เร่ืองร้องทุกข์ทั้งหมดในโครงการ ระดับแรกเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียน และ/หรือ 
เร่ืองร้องทุกขใ์นระดบัหมู่บา้น/เมือง และ/หรือ ต าบล ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไดรั้บแจง้เก่ียวกบัประเด็น
ต่าง ๆในการร้องเรียน และ/หรือ ร้องทุกข ์)ถา้มี( และหน่วยจดัการโครงการจะรวบรวมและบนัทึกขอ้
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ร้องเรียน และ/หรือ เร่ืองร้องทุกขไ์ว ้จากนั้นจะประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขขอ้ร้องเรียนต่อไป 
เจา้หน้าท่ีชุมชนสัมพนัธ์ของหน่วยจดัการโครงการจะประสานงานในระดับอ าเภอเพื่อจดัการกับข้อ
ร้องเรียน และจะท าหน้าท่ีเป็นศูนย์ด าเนินการในเร่ืองน้ี หัวหน้าองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินหรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในเร่ืองน้ี )ในกรณีท่ีไม่มีหัวหน้าองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน( จะ
ประสานงานกับผูจ้ ัดการโครงการของหน่วยจัดการโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการแก้ไขข้อร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บมอบหมายจะไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัขั้นตอนการแกไ้ขอย่างเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถ
ใชร้ะบบดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองไปในอนาคต  

267266 ประชาชนสามารถร้องทุกข์ดว้ยปากเปล่า )กบัเจา้หน้าท่ีภาคสนาม( ทางโทรศพัท์ หรือเขียนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรส่งในกล่องรับเร่ืองร้องเรียน หรือทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ไปยงัโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ผูร้้องเรียนอาจติดต่อผูจ้ดัการโครงการโดยตรงและสามารถขอให้การร้องเรียนเป็น
ความลบัหากผูร้้องเรียนกงัวลเก่ียวกบัการตอบโต ้ในกรณีท่ีมีการร้องขอให้การร้องเรียนเป็นความลบั 
)เช่น ไม่เปิดเผยตัวตนของผูร้้องเรียนต่อโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ/หรือ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง( ผูจ้ดัการโครงการ
จะตรวจสอบขอ้ร้องเรียน และ/หรือ เร่ืองร้องทุกข ์แลว้ปรึกษาหารือกบัผูร้้องเรียนเพื่อหาวิธีท่ีดีท่ีสุดใน
การมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีด าเนินการโครงการโดยด าเนินการในทางลบั 

268267 ทนัทีท่ีได้รับขอ้ร้องเรียน และ/หรือ เร่ืองร้องทุกข์ ผูจ้ดัการโครงการจะท าการตอบรับ แลว้แจ้งให้
เจา้หนา้ท่ีภาคสนามรับทราบ เจา้หนา้ท่ีภาคสนามควรพยายามขอขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนและ
ผูร้้องเรียน และแจง้ใหผู้จ้ดัการของหน่วยจดัการโครงการทราบทนัที 

269268 หน่วยจดัการโครงการจะเป็นผูล้งทะเบียนการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน/เร่ืองร้องทุกขใ์นระดบัต าบล การเก็บ
รวบรวมบนัทึกการแก้ไขขอ้ร้องเรียน/เร่ืองร้องทุกข์จากหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องเป็นหน้าท่ีของหน่วย
จดัการโครงการ 

270269 หลงัจากลงทะเบียนขอ้ร้องเรียน และ/หรือ เร่ืองร้องทุกข์แลว้ ผูจ้ดัการโครงการจะศึกษาขอ้ร้องเรียน 
และ/หรือ เร่ืองร้องทุกข์โดยละเอียด และส่งต่อขอ้ร้องเรียน และ/หรือ เร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าวไปยงั
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมระบุวนัท่ีท่ีตอบกลบัและแกไ้ข ผูจ้ดัการโครงการจะจดัการประชุมกบับุคคล
ท่ีไดรั้บผลกระทบ/ผูร้้องเรียนและพยายามหาทางแกไ้ข ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจมีการประชุมร่วมกับผูท่ี้
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ไดรั้บผลกระทบ/ผูร้้องเรียนและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และจดัท าแผนแกไ้ข
ขอ้ร้องเรียน จะมีการบนัทึกผลการพิจารณาและมติจาการประชุมไว ้นอกจากน้ียงัตอ้งมีการบนัทึกการ
ประชุมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการแกไ้ข
ข้อร้องเรียน ผูจ้ ัดการโครงการจะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการทั้งหมดในกลไกการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน 

271270 จะมีการจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการของชุมชน เพื่อดูแลกลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนระดบัแรก  
คณะกรรมการด าเนินการโครงการของชุมชนประกอบดว้ย 

ก. ผูแ้ทนนายอ าเภอ 

ข. ผูแ้ทนจากคณะกรรมการพฒันาสตรีระดบัอ าเภอ 

ค. ตวัแทนจากเยาวชนท่ีผา่นการฝึกอบรมในพื้นท่ีชลประทาน 

ง. ตวัแทนจากสภาเกษตรกรจงัหวดั 

จ. ตวัแทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง “ภา” และ 

ฉ. ผูจ้ดัการโครงการจากหน่วยจดัการโครงการ 

272271 โดยปกติการแกปั้ญหาในระดบัแรกจะเสร็จส้ินภายใน 15 วนัท าการ และจะมีการแจง้วิธีการแกไ้ขขอ้
ร้องเรียน และ/หรือ เร่ืองร้องทุกข์ ด้วยวิธีการท่ีเปิดเผย กระบวนการแก้ไขปัญหาควรเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน ซ่ึงควรกระท าอยา่งไม่เป็นทางการ โดยทุกฝ่ายควรท าหนา้ท่ี
โดยสุจริตเท่าท่ีจะท าได้ นอกจากน้ีกลไกการแก้ไขขอ้ร้องเรียนควรบรรลุผลลพัธ์ท่ีทุกฝ่ายเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัเท่าท่ีจะท าได ้

273272 หากขอ้ร้องเรียนไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายใน 15 วนั จะน าขอ้ร้องเรียนนั้นเขา้สู่กลไกการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน
ในระดบัถดัไปเพื่อความพึงพอใจของผูร้้องเรียน หากนายอ าเภอรู้สึกว่าสามารถหาแนวทางแก้ไขได้
ภายใน 5 วนัท าการถัดไป นายอ าเภอสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับแรก โดยแจ้งให้ผู ้
ร้องเรียนทราบ อย่างไรก็ตามหากผู ้ร้องเรียนร้องขอให้มีส่งข้อร้องเรียนไปยงัระดับถัดไปทันที 
นายอ าเภอจะตอ้งส่งขอ้ร้องเรียนดงักล่าวไปยงัระดบัถดัไป อย่างไรก็ตาม หากขอ้ร้องเรียนไม่ไดรั้บการ
แกไ้ขภายใน 20 วนัท าการ ขอ้ร้องเรียนดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัระดบัถดัไป 
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274273 ขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือการปฏิบติัท่ีผิดจรรยาบรรณ ตอ้งส่งให้คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ส านกังานอยัการสูงสุดในประเทศไทย และส านกังานตรวจสอบและสอบสวนของโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติในนิวยอร์กทนัที 

275274 คณะกรรมการแก้ไขขอ้ร้องเรียนในระดบัจงัหวดัจะจดัการขอ้ร้องเรียนในระดบัท่ีสอง จะมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนในทุกจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งหนังสือเวียนท่ีออกโดยตวัแทนทาง
กฎหมายของผูว้า่ราชการจงัหวดัซ่ึงเป็นประธานคณะกรรมการ 

276275 โครงสร้างของคณะกรรมการ มีดงัน้ี 

ก. ประธาน: ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ข. นายอ าเภอจากจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง )พิษณุโลก อุตรดิตถ ์และสุโขทยั( 

ค. ตวัแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ง. ตวัแทนจากคณะกรรมการลุ่มน ้ายม/น่าน 

จ. สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั และ 

ฉ. ตวัแทนจากมูลนิธิ Think Earth และ/หรือ มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 

277276 ผูจ้ดัการโครงการของหน่วยจดัการโครงการจะประสานงานกบัผูว้่าการจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งให้รับทราบ
ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ และรับหนงัสือเวียนในเร่ืองน้ี เพื่อใหส้ามารถประชุมไดทุ้กเม่ือท่ีจ าเป็น 

278277 ขอบเขตงานส าหรับคณะกรรมการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนมีดงัน้ี 

ก. ช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบในการแกไ้ขปัญหา 

ข. จดัล าดบัความส าคญัของขอ้ร้องเรียนและแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 

ค. ให้ข้อมูลกับหน่วยจัดการโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือเกิดกรณีร้ายแรงโดยเร็วท่ีสุด 

ง. ประสานงานกบับุคคล/กลุ่มท่ีไดรั้บความเดือดร้อน และให้ขอ้มูลท่ีเหมาะสมและทนัท่วงที
เก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหาส าหรับขอ้ร้องเรียน 
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จ. ศึกษาขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นและใหค้  าแนะน าหน่วยจดัการโครงการ คณะกรรมการติดตามและ
ก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับชาติและระดับอ าเภอ 
)National and District Steering Committee) เก่ียวกบัมาตรการเยยีวยา เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิด
ปัญหาขึ้นอีก 

279278 ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการแก้ไขเร่ืองข้อร้องเรียนจะจัดการประชุมร่วมกับฝ่ายท่ีได้รับความ
เดือดร้อน/ผูร้้องเรียนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และพยายามหาทางแก้ไขท่ียอมรับได้ในทุกระดับ 
คณะกรรมการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนจะบนัทึกรายงานการประชุมไว ้

280279 คณะกรรมการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนจะแจง้ขอ้สรุปเก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขท่ีไดจ้ากการประชุมให้ผูร้้องเรียน
ทราบอย่างเป็นทางการ หากแนวทางท่ีไดเ้ป็นท่ีพอใจของผูร้้องเรียน คณะกรรมการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน
จะด าเนินการตอบกลบัและปิดการร้องเรียน และ/หรือ ร้องทุกข์ ในกรณีท่ีผูร้้องเรียนยงัไม่พอใจกับ
แนวทางท่ีคณะกรรมการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนเสนอ คณะกรรมการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนอาจแกไ้ขแนวทาง
ใหม่ เพื่อใหผู้ร้้องเรียนหมดขอ้กงัวล หรืออาจแจง้ให้ผูร้้องเรียนทราบว่าไม่มีแนวทางอ่ืนท่ีเป็นไปได ้ใน
กรณีท่ีผูร้้องเรียนไม่พอใจกับกลไกการแก้ไขข้อร้องเรียนทั้งสามระดับท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ผู ้
ร้องเรียนอาจตดัสินใจด าเนินการทางกฎหมายหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนได้ 

281280 นอกเหนือจากกลไกการแก้ไขข้อร้องเรียนระดับโครงการและระดับประเทศแล้ว ผูร้้องเรียนยงัมี
ทางเลือกในการเขา้ถึงกลไกความรับผิดชอบของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงมีทั้งฟังกช์นัการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและการร้องทุกข์ แผนกก ากับการปฏิบติังานด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้ม )The 
Social and Environmental Compliance Unit) จะสอบสวนขอ้กล่าวหาว่ามาตรฐานขั้นตอนการคดักรอง
หรือพนัธะสัญญาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติไม่ไดรั้บการ
ด าเนินการอย่างเพียงพอ จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือส่ิงแวดล้อม แผนกก ากับการ
ปฏิบติังานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มตั้งอยู่ในส านกังานตรวจสอบและสอบสวน )Office of Audit and 
Investigations) และบริหารจดัการโดยฝ่ายดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย ชุมชนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีขอ้
กังวลเก่ียวกับผลกระทบจากแผนงานของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติหรือผลกระทบจาก
โครงการ สามารถตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของโครงการได ้แผนกก ากบัการปฏิบติังานดา้น
สังคมและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บค าสั่งใหด้ าเนินการตรวจสอบอยา่งอิสระและเป็นกลาง 

282281 กระบวนการความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย )The Stakeholder Response Mechanism) เปิดโอกาส
ให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในพื้นท่ีท างานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ เพื่อแกไ้ขขอ้กงัวล ขอ้ร้องเรียน 
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และ/หรือ เร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มของโครงการ กระบวนการความ
ร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเชิง
รุก ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและหน่วยงานพันธมิตรในการ
ด าเนินการตลอดทั้งโครงการ ชุมชนและบุคคลอาจร้องขอขั้นตอนกระบวนการความร่วมมือของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย เม่ือไม่พอใจต่อการตอบสนองจากใชช่้องทางมาตรฐานในการจดัการโครงการและการ
ประกันคุณภาพ )ในกรณีน้ีคือกลไกการแก้ไขข้อร้องเรียนระดับโครงการ( เม่ือมีการส่งค าขอ
กระบวนการความร่วมมือของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์ด า เนินการของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติในระดบัประเทศ ภูมิภาค และส านักงานใหญ่ จะท างานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
เก่ียวขอ้งและหน่วยงานพนัธมิตรการด าเนินการเพื่อจัดการและแก้ไขข้อกังวล ส าหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเยี่ยมชมไดจ้าก www.undp.org/secu-srm แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งแนบอยู่ในเอกสารแนบทา้ยท่ี 1 
ของแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

8.7 งบประมาณ 

283282 งบประมาณส าหรับการด าเนินการตามแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมไดจ้ดัเตรียมไวด้งัน้ี: 

รายการ จ านวน 

การปรับปรุงและตรวจสอบแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม $10,000 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปในการจดัท าแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม $20,000 

การตรวจติดตามระบบนิเวศ )39 พื้นท่ี – ประเมิน 2 คร้ัง/ปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี( $120,000 

การตรวจติดตามคุณภาพน ้า )การตรวจติดตามจะท าตลอดระยะเวลา 5 ปี( $150.000 

การวิเคราะห์คุณภาพน ้าทางหอ้งปฏิบติัการ )การตรวจติดตามจะท าตลอดระยะเวลา 5 ปี( $60,000 

การทดสอบตวัอยา่งตะกอนภาคสนาม )การตรวจติดตามจะท าตลอดระยะเวลา 5 ปี( $90,000 

การวิเคราะห์ตวัอย่างตะกอนทางห้องปฏิบติัการ )การตรวจติดตามจะท าตลอดระยะเวลา 5 
ปี( 

$90,000 
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รายการ จ านวน 

การควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้า และตะกอน  $75,000 

การประชุมเชิงปฏิบติัการการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย $100,000 

กลไกแกไ้ขขอ้ร้องเรียน $50,000 

รวม $765,000 

8.8 ตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อมและสังคมที่ส าคัญ 

284283 แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมระบุตวับ่งช้ีทางส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีส าคญัส าหรับโครงการ 
และร่างวตัถุประสงคใ์นการจดัการ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น การควบคุม และเกณฑก์ารด าเนินการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีจะใชต้ดัสินตวับ่งช้ีเหล่าน้ี )เช่น การตรวจสอบ( 

285284 ส่วนน้ีกล่าวถึงความจ าเป็นในการตรวจติดตามและรายงานผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ให้ทราบถึงความส าเร็จและความลม้เหลวของขั้นตอนการควบคุม แยกแยะ
ประเด็นท่ีต้องการการแก้ไข และระบุมาตรการท่ีจะช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการ
โครงการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

8.9 ลกัษณะภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และดิน 

8.9.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 

286285 กิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดการกดัเซาะควรด าเนินการโดยค านึงถึงสภาพอากาศท่ีน่าจะเป็น การด าเนินการ
ต่าง ๆ มีเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก. ไม่มีตะกอนเพิ่มขึ้นในส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า และ/หรือ น ้ าผิวดิน และ/หรือ น ้ าใตดิ้น อนัเป็นผล
มาจากการก่อสร้างและการด าเนินงาน 

ข. คุณภาพน ้าในหรือนอกพื้นท่ีโครงการทุกพื้นท่ีตอ้งไม่ต ่าลง 
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ค. น ้าทั้งหมดท่ีปล่อยออกจากพื้นท่ีโครงการ และ/หรือ ลงสู่ระบบน ้ าใตดิ้นจะตอ้งผ่านแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดโดยการควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้า และการควบคุมตะกอน และ 

ง. การใชแ้ผนการควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้ า และตะกอน )EDSCP) เฉพาะพื้นท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

287286 หากปฏิบติัตามมาตรการการจดัการท่ีก าหนดไวใ้นกรอบการจดัการทางส่ิงแวดลอ้มและสังคมและ 
แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมแลว้ กิจกรรมการก่อสร้างและการด าเนินงานของโครงการจะไม่
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัอนัเป็นผลมาจากการตกตะกอนเป็นบริเวณกวา้ง 

8.9.2 การตรวจติดตาม 

288287 มีการพฒันารายการตรวจติดตามการควบคุมตะกอนท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับโครงการ )ตารางท่ี 5) 
รายการน้ีจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวนัท่ีลง
วนัท่ีในรายการ บุคลากรประจ าพื้นท่ีจะตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

ก. ด าเนินการตรวจสอบพื้นท่ีเป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือหลงัเหตุการณ์ฝนตกเกิน 20 มิลลิเมตร 
ในรอบ 24 ชัว่โมง 

ข. มีรายการตรวจสอบเฉพาะพื้นท่ี เพื่อให้ทราบถึงส่ิงท่ีไม่ เป็นไปตามแผนการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม หรือแผนการควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้า และตะกอน และ 

ค. แจง้ผลการตรวจสอบ และ/หรือ การทดสอบคุณภาพน ้ า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเด็นท่ี
ท าให้เกิดความล้มเหลวในการควบคุมได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และมีการก าหนด
กระบวนการเพื่อใหแ้น่ใจวา่จะไม่เกิดความลม้เหลวในลกัษณะเดียวกนัซ ้าอีก 

8.9.3 การรายงาน 

289288 ผลการตรวจติดตามการควบคุมตะกอนและการกัดเซาะ และ/หรือ อุบติัการณ์ทั้งหมดจะจดัท าเป็น
ตารางและรายงานไวใ้นแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม ในกรณีท่ีเกิดเหตุน่าสงสัยเก่ียวกบัวตัถุ
อนัตรายหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรง หรือเกิดการกัดเซาะและเกิดตะกอนเกินระดบัท่ี
ก าหนดไว้ จะต้องแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มทราบทนัที 



H 

ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 
 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

  134 

ตารางท่ี  5 มาตรการควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้า และตะกอน 

ประเด็น การควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและ
การรายงาน 

E1: การสูญเสียดิน
และการเกิดตะกอน
ปนเป้ือนในระบบ
น ้ าผิวดินและน ้ าใต้
ดินจากจากการมูน
ดินในพื้นท่ีโครงการ 

 

 

 

 

 

 

E1.1: พฒันาและใช้แผนการควบคุมการกดัเซาะ การระบาย
น ้ า และตะกอน ส าหรับงานพื้นผิว งานท าฝายชะลอน ้ า งาน
ขดุขา้มทางน ้า และเส้นทางการไหลของน ้าฝน 

ระยะการก่อสร้าง บุคลากรทุกคน เก็บบนัทึก 

E1.2: มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมการกดัเซาะและตะกอน
พร้อมใช้งาน และต้องมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอยู่
เสมอ 

ระยะการก่อสร้าง บุคลากรทุกคน เก็บบนัทึก 

E1.3: ก าหนดตารางเวลาและขั้นตอนการท างานเพื่อลดการ
เปิดหนา้ดิน 

ก่อนและระหว่าง
การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

E1.4: เก็บรวบรวมรายการออกแบบและเอกสารมาตรการ
ควบคุมการกัดเซาะ การระบายน ้ า และตะกอน พื้นท่ีเปิด 
และทางระบายน ้ า เน่ืองจะจะต้องน าส่ิงเหล่าน้ีไปใช้ก่อน
กิจกรรมการก่อสร้าง และต้องเก็บข้อมูลเหล่าไว้ท่ีพื้นท่ี
ด าเนินการโครงการระหวา่งการท างาน 

ก่อนและระหว่าง
การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและ
การรายงาน 

 

 
E1.5: ก าหนดตารางเวลาและขั้นตอนการท างานเพื่อให้แน่ใน
วา่การรบกวนการเจริญเติบโตของพืชในพื้นท่ีและการมูนดิน
จะจะกระท าในช่วงท่ีฝนตกนอ้ย และความเร็วลมต ่า 

ก่อนและระหว่าง
การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

 E1.6: ขุดลอกและเก็บหน้าดินไวใ้ช้เวลาท่ีตอ้งปลูกพืชใหม่ 
และ/หรือ น าหนา้ดินกลบัมาถมกลบับนพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ก่อนและระหว่าง
การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

E1.7: ก าหนดตารางเวลาและขั้นตอนการท างานเพื่อลด
ระยะเวลาการเก็บหนา้ดินไว ้ปล่อยให้พืชท่ีติดมากบัหนา้ดิน
เจริญเติบโตหากตอ้งเก็บหนา้ดินไวเ้ป็นเวลานาน 

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ก่อสร้าง 

บุคลากรทุกคน เก็บบนัทึก 

E1.8: พื้นท่ีท่ีเก็บรักษาหนา้ดินตอ้งอยู่ห่างจากทางระบายน ้ า 
ทางน ้า และพื้นท่ีอ่อนไหว 

ก่อนและระหว่าง
การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

E1.9: ออกแบบมาตรการจดัการน ้าฝนเพื่อลดความเร็วในการ
ไหลของน ้า และหลีกเล่ียงการไหลบ่าของน ้าอยา่งรุนแรง 

ก่อนและระหว่าง
การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและ
การรายงาน 

E1.10: สร้างฝายชะลอน ้ าขวางทางระบายน ้ าเม่ือจ าเป็น เพื่อ
ลดความเร็วในการไหลของน ้ า และเป็นท่ีกรองตะกอน 
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาฝายชะลอน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

ก่อนและระหว่าง
การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

E1.11 ใช้หญา้คลุมดินเพื่อควบคุมการกัดเซาะและตะกอน 
และใช้วิธีน้ีเม่ือพื้นท่ีมีความลาดชัน )ขึ้ นอยู่กับการเลือก
พื้นท่ี( สร้างร้ัวกั้นตะกอนในช่วงฝนตกหนกั 

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ก่อสร้าง 

บุคลากรทุกคน เก็บบนัทึก 

E1.12: สร้างเขื่อนกั้นทางน ้ าหรือรอบวตัถุท่ีอ่อนไหว/เป็น
อนัตรายตามความจ าเป็น 

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ก่อสร้าง 

บุคลากรทุกคน เก็บบนัทึก 

 E1.13: ปลูกหญ้าเพื่อเป็นแถบกันชนในกรณีท่ีจ าเป็นใน
ระหวา่งการก่อสร้างเพื่อลดความเร็วของน ้า 

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

E1.14: ติดตั้ งร้ัวกั้นตะกอนหรือโครงสร้างท่ีคล้ายกันเพื่อ
ป้องกนัการเพิ่มขึ้นของตะกอน 

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและ
การรายงาน 

E1.15: ขุดลอกตะกอนออกจากส่ิงกั้นตะกอน )เช่น แอ่งเก็บ
ตะกอน ฝายชะลอน ้ า( เม่ือมีการสะสมของตะกอน เพื่อให้
สามารถใชง้านส่ิงกั้นตะกอนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

E1.16: ท าให้แน่ใจว่าไม่มีการปล่อยตะกอนปนเป้ือนท่ี
เหลืออยูอ่อกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

E2: ก า รปน เ ป้ื อน
ของดิน 

E2.1: หากมีการเปิดเผยหรือสงสัยว่ามีการปนเป้ือน )จาก
โครงการออกไปนอกพื้น ท่ีโครงการ( ให้ด า เ นินการ
ตรวจสอบการปนเป้ือนในพื้นท่ีเบ้ืองตน้ขั้นท่ี 1 ผูรั้บเหมา
ควรหยุดการปฏิบัติงานหากพบการปนเป้ือนท่ีไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน และเร่ิมขั้นตอนการจัดการและรับค าแนะน า/
ใบอนุญาต/การอนุมติั )ตามความจ าเป็น( 

ระยะการก่อสร้าง บุคลากรทุกคน รายวนัและเก็บบนัทึก 

 E2.2: การปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการก าจดัดิน/
วสัดุท่ีปนเป้ือนออกจากพื้นท่ี )ถ้าจ าเป็น( รวมถึงดินนอก
พื้นท่ีท่ีเกิดการปนเป้ือนจากการด าเนินโครงการ 

ระยะการก่อสร้าง บุคลากรทุกคน รายวนัและเก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและ
การรายงาน 

E2.3: ใชม้าตรการควบคุมการระบายน ้ าเพื่อให้แน่ใจว่าน ้ าท่ี
ไหลผา่นพื้นท่ีจะไม่สัมผสักบับริเวณท่ีปนเป้ือน )รวมถึงวสัดุ
ท่ีปนเป้ือนจากการด าเนินโครงการ( และ เปล่ียนเส้นทางน ้ า
ใหไ้หลไปยงัพื้นท่ีท่ีมัน่คง 

ระยะการก่อสร้าง บุคลากรทุกคน รายวนัและเก็บบนัทึก 

E2.4: หลีกเล่ียงการน าส่ิงท่ีอาจส่งผลให้เกิดการปนเป้ือน 
และส่ิงท่ีไม่มีการรับรอง/ไม่มีเอกสารก ากับเขา้มาในพื้นท่ี 
ในกรณีท่ีจะเป็นจะตอ้งผ่านการทดสอบตามขอ้ก าหนดทาง
ธรณีเทคนิคก่อน 

ระยะการก่อสร้าง บุคลากรทุกคน รายวนัและเก็บบนัทึก 

E3: การก า จัด ดิน /
ตะกอนส่วนเกิน 

E3.4: ตะกอนท่ีน าออกมาจากเขื่อน/คลอง/ ฝายในระหว่าง
การฟ้ืนฟู/บ ารุงรักษา จะต้องน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เช่น น าไปหมกัท าปุ๋ ย น ากลบัไปยงัพื้นท่ีเพาะปลูก น าไปท า
อิฐ เป็นต้น แต่ควรมีการทดสอบตะกอนเพื่อให้แน่ใจว่า
เหมาะส าหรับการน าไปใช ้

ระยะการก่อสร้าง
แ ล ะ ร ะ ย ะ
ด าเนินการ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ก ร ะ ท ร ว ง
ท รั พ ย า ก ร 
ธ รรมช า ติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 
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8.10 คุณภาพอากาศ 

8.10.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 
290289 เกณฑก์ารด าเนินการส าหรับโครงการก่อสร้างมีดงัน้ี 

ก. การปลดปล่อยฝุ่ น/ฝุ่ นละอองจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ข. ใช้มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมการก่อสร้างและการด าเนินการ

ตลอดเวลา 
ค. การด าเนินการแกไ้ขเพื่อตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน และ/หรือ เร่ืองร้องทุกข์จะตอ้งกระท าภายใน 48 

ชัว่โมง 

8.10.2 การตรวจติดตาม 

291290 มีการพฒันารายการตรวจติดตามวดัอากาศท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับโครงการ )ตารางท่ี 6( รายการน้ี
จะตอ้งไดรั้บการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวนัท่ีลงวนัท่ีใน
รายการ โดยส่ิงส าคญัคือ 

ก. บุคลากรประจ าพื้นท่ีจะท าหนา้ท่ีสังเกตการณ์การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการก าจดัฝุ่ นทุกวนั 
ส่วนเจา้หนา้ท่ีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติจะท าหนา้ท่ีสังเกตการณ์ในการตรวจสอบพื้นท่ีตาม
รอบปกติ  

ง. มลพิษจากยานพาหนะและเคร่ืองจกัร – จะตรวจติดตามด้วยสายตาและจะตรวจวดัเม่ือเห็นว่ามีการ
ปล่อยมลพิษมากเกินควร 

8.10.3 การรายงาน 

292291 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ และ/หรือ อุบัติการณ์ทั้งหมดจะจัดท าเป็นตารางและรายงานไวใ้น
แผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม ในกรณีท่ี เกิดเหตุน่าสงสัยเ ก่ียวกับวัตถุอันตรายหรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรง หรือเกิดการปลดปล่อยมลพิษเกินระดบัคุณภาพอากาศท่ีก าหนด
ไว ้จะตอ้งแจง้ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบ
ทนัที
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ตารางท่ี  6 มาตราการจดัการคุณภาพอากาศ 

ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและการ
รายงาน 

A1: ระดบัฝุ่ นเพิ่มขึ้น 
ในพื้นท่ีอ่อนไหว 

A1.1: ใชม้าตรการจดัการฝุ่ นท่ีมี
ประสิทธิภาพในทุกพื้นท่ี ในระหวา่ง
การออกแบบ การก่อสร้าง และการ
ด าเนินการ 

ก่อนและระหวา่งการ
ก่อสร้าง 

บุคลากรทุกคน รายวนัและเก็บบนัทึก 

A1.2: จ ากดัความเร็วของยานพาหนะท่ี
สัญจรบนถนนและทางเขา้ 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

A1.3: จดัการกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่ น /
ฝ ่์ ุ์นละอองเพื่อใหแ้น่ใจวา่มลพิษท่ี

ปล่อยออกมาจะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญในพื้นท่ีอ่อนไหว 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

A1.4: กิจกรรมการก่อสร้างควรลด
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากสภาพ

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและการ
รายงาน 

อากาศ (ตรวจสอบการพยากรณ์
อากาศ)  

A1.5: ก าหนดตารางเวลาและขั้นตอน
การท างานเพื่อใหแ้น่ในวา่จะรบกวน
การเจริญเติบโตของพืชในพื้นท่ีและ
งานมูนดินนอ้ยท่ีสุด 

ตลอดการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

A1.6: จดัเก็บวสัดุต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ี
ห่างไกลพื้นท่ีอ่อนไหวใหม้ากท่ีสุด 
และตอ้งมีการปิดคลุมให้เรียบร้อย
เหมาะสม 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

A1.7: จดัหาน ้าท่ีมีคุณภาพส าหรับการ
ก าจดัฝุ่ นใหเ้พียงพอและเป็นไปตาม
ขอ้จ ากดัการใชน้ ้า 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและการ
รายงาน 

 A1.8: ก าหนดตารางเวลาส าหรับ
กิจกรรมการปลูกพืชทดแทนให้
เหมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจวา่พนัธุ์พืชจะ
อยูร่อดได ้

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

A1.9: ภาชนะบรรจุขยะควรปิดคลุม
และอยูห่่างจากพื้นท่ีอ่อนไหวมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 
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8.11 เสียงและการส่ันสะเทือน 

8.11.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 
293292 เกณฑก์ารด าเนินการส าหรับโครงการก่อสร้างมีดงัน้ี 

ก. การเลือกอุปกรณ์และการบ ารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพตามคู่มือผูผ้ลิต 
ข. เสียงรบกวนจากการก่อสร้างและกิจกรรมการด าเนินงานจะต้องไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท่ีไวต่อเสียงรบกวน 
ค. เม่ือคนงานอยู่ใกลแ้หล่งก าเนิดเสียง / การสั่นสะเทือน ตอ้งมีการใช้ อุปกรณ์ป้องกนัส่วนตวั ส าหรับ

ป้องกนัเสียง 
ง. มีมาตรการตลอดเวลาเพื่อช่วยในการลดเสียงรบกวนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้าง 
จ. ไม่มีความเสียหายต่อทรัพยสิ์นนอกสถานท่ีท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือน จากกิจกรรมการก่อสร้าง และการ

ด าเนินงาน และ 
ฉ. มีการด าเนินการแกไ้ขเพื่อตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนและ / หรือขอ้ขอ้งใจภายใน 48 ชัว่โมง 

8.11.2 การตรวจติดตาม 
294293 มีการพฒันารายการตรวจติดตามการตรวจสอบเสียงท่ีเป็นมาตราฐานส าหรับโครงการ (ดงัแสดงใน 

ตารางท่ี 7) รายการน้ีจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอย่างน้อยทุกสองเดือนนบั
จากวนัท่ีลงวนัท่ีในรายการ บุคลากรประจ าพื้นท่ีจะตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

ก. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรไดรั้บการบ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอและมีการใชง้านอยา่ง
เหมาะสม และ 

ข. ด าเนินกิจกรรมก่อสร้างท่ีอาจมีเสียงดงัในช่วงเวลา "กลางวนั" เท่านั้น 

8.11.3 การรายงาน 
295294 ผลการตรวจสอบด้านเสียงทั้งหมด/หรือเหตุการณ์ทั้งหมดจะได้รับการจดัท าเป็นตารางและรายงาน

ตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งไดรั้บการแจง้เตือนทนัทีในกรณีท่ีมีกรณีท่ีน่าสงสัยว่ามีวสัดุหรือเป็นอนัตราย
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรงหรือหากเกินระดบัท่ีก าหนดเก่ียวกบัเสียงรบกวน 
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ตารางท่ี  7 มาตรการจดัการเสียงและความส่ันสะเทือน 

ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม

และการรายงาน 

N1:        การเพิ่มขึ้น

ของระดบัเสียง 

  

N1.1: เลือกสถานท่ี plant อุปกรณ์ และแนวทางปฏิบติัต่างๆ ท่ี

การออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยเสียงรบกวนจะ

ลดลงในระหว่างการก่อสร้างและการใชง้านรวมถึงอุปกรณ์สูบ

น ้าทั้งหมด 

ทุกระยะ ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

 N1.2: ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงรบกวนเฉพาะ เช่น เคร่ืองเก็บ

เสียง และท่อไอเสียตามความเหมาะสมกบัโรงงาน และอุปกรณ์

ในพื้นท่ี 

ก่ อนและระหว่ า ง

การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

 N1.3 ลดความจ าเป็น และจ ากัดการปล่อยมลพิษให้น้อยท่ีสุด

เท่าท่ีจะท าได้หากต้อง ด าเนินงานก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียง

รบกวนนอกเวลาท าการ: 07.00-17.30 น. 

ตลอดการก่อสร้าง บุ ค ล า ก ร

โครงการทุกคน 

ร า ย วั น แ ล ะ เ ก็ บ

บนัทึก 

 N1.4: การปรึกษาหารือกับผู ้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

ล่วงหน้าเก่ียวกับกิจกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก

ตอ้งด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงรบกวนนอก

เวลา ช่วงกลางวนั: 07.00-17.30 น. 

ตลอดการก่อสร้าง บุ ค ล า ก ร

โครงการทุกคน 

ร า ย วั น แ ล ะ เ ก็ บ

บนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม

และการรายงาน 

 

 N1.5 ใช้กลยุทธ์การควบคุมการทดแทนโดยท่ีหากมีอุปกรณ์ท่ี

ใช้งานสร้างเสียงรบกวนมากเกินไปจะถูกแทนท่ีดว้ยทางเลือก

อ่ืน 

ตลอดการก่อสร้าง บุ ค ล า ก ร

โครงการทุกคน 

ร า ย วั น แ ล ะ เ ก็ บ

บนัทึก 

 N1.6 จัดให้มีส่ิงกีดขวางหรือป้องกันเสียงจากการก่อสร้าง

ชัว่คราวในรูปแบบท่ีมัน่คง เน่ืองจากอาจมีผลกระทบโดยเฉพาะ

ผูอ้ยูอ่าศยั 

ตลอดการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา ร า ย วั น แ ล ะ เ ก็ บ

บนัทึก 

 N1.7 การร้องเรียนเก่ียวกบัเหตุการณ์ทั้งหมดและการไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกันเสียงรบกวนจะตอ้ง

รายงานตามขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ของหนา้งานก่อสร้าง 

มีการสรุปและบนัทึกลงทะเบียนไว ้

ตลอดการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

 N1.8 ผู ้ รับ เหมาควรด า เ นินการ ฝึกอบรมพนักงานและ

ผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความจ าเป็นในการลด

เสียงรบกวนท่ีมากเกินไปในการปฏิบติังานผา่นการใชม้าตรการ 

ก่ อนและระหว่ า ง

การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม

และการรายงาน 

N2: ค ว า ม

สั่นสะเทือนจาก

กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ก่อสร้าง 

N2.1: ระบุคุณสมบัติโครงสร้างและต าแหน่งท่ีอยู่อาศัยให้

ชดัเจน ซ่ึงจะมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากการสั่นสะเทือน

ท่ีเกิดจากการก่อสร้างและการด าเนินโครงการ 

 

ก่ อนและระหว่ า ง

การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

 N2.2: การออกแบบให้ค านึงถึงมาตรการบรรเทาเสียงและการ

สั่นสะเทือนทั้งชั่วคราวและถาวรส าหรับผลกระทบจากการ

ก่อสร้างและการสั่นสะเทือนในการปฏิบติังาน 

ก่อนการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

 N2.3: เหตุการณ์การร้องเรียนและการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสั่นสะเทือนจะตอ้งไดรั้บการรายงาน

ตามขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ของหน้างานก่อสร้าง และ

สรุปไวใ้นขอ้มูลการบนัทึกลงทะเบียน 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

 N2.4: ในระหว่างการก่อสร้างต้องใช้มาตรการตามมาตรฐาน

เพื่อตรวจสอบและป้องกันน ้ าใต้ดินจากผลกระทบจากการ

ก่อสร้างและการสั่นสะเทือนในการด าเนินงาน 

 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 
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8.12 น ้าผิวดิน 

8.12.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 
296295 เกณฑก์ารด าเนินการส าหรับโครงการก่อสร้างมีดงัน้ี 

ข. คุณภาพน ้ าไม่ลดลงอย่างมีนยัส าคญัอนัเป็นผลมาจากกิจกรรมการก่อสร้างและการด าเนินงาน
ของโครงการ 

ค. คุณภาพน ้ าต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการอนุมัติท่ีก าหนดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงาน UNDP และ / หรือหน่วยงานของ
รัฐอ่ืน ๆ หรือในกรณีท่ีไม่มีเง่ือนไขดงักล่าวใหป้ฏิบติัตามวิธีการท่ี "ไม่เลวลง"  

จ. ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นนอกสถานท่ี และ 
ฉ. การใช้แผนการควบคุมการกัดเซาะ การระบายน ้ า  และตะกอน )EDSCP) เฉพาะพื้นท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

8.12.2 การตรวจติดตาม 
297296 การมีน ้ าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามวตัถุประสงค์เป็นส่ิงส าคญั คุณภาพน ้ าอาจส่งผลต่อการเกษตร การ

เจริญเติบโตของพืช สุขภาพปศุสัตวค์ุณภาพของดิน อุปกรณ์ในฟาร์ม และการใช้น ้ าภายในบา้นเรือน 
คุณภาพของแหล่งน ้ายงัแปรผนัตามสภาพอากาศและปัจจยัภายนอกอีกดว้ย 

298297 การระเหยจะเพิ่มความเข้มข้นของเกลือในขณะท่ีการลา้งน ้ าจะท าให้เกลือเจือจางลง แต่อาจท าให้
ตะกอนและปุ๋ ยเพิ่มขึ้น และมูลสัตวห์รือสารอาหารไหลบ่า ควรตรวจติดตามอย่างสม ่าเสมอและบ่อยขึ้น
ในฤดูร้อนหรือในช่วงท่ีมีความช้ืนเป็นเวลานาน 

299298 ตารางท่ี 8 สรุปการติดตามตรวจสอบตามขอ้ก าหนด 

8.12.3 การรายงาน 
300299 ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้ า / หรือเหตุการณ์ทั้งหมดจะได้รับการจดัท าเป็นตารางและรายงานตามท่ี

ระบุไวใ้นแผนการจดัการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งได้รับแจง้ทนัทีในกรณีท่ีมีกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัวสัดุหรือสารเป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรงหรือเกินระดบัท่ีก าหนดตามมาตรฐานคุณภาพน ้า 
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ตารางท่ี  8 มาตรการจดัการคุณภาพน ้าผิวดิน 

ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและการ

รายงาน 

W1:        การเพิ่มขึ้น
ของสารแขวนลอย 
สารปนเป้ือนน ้ าผิว
ดิน และสารอ่ืนๆ 

  

W1.1: พัฒนาและใช้แผนควบคุมการกัดเซาะ การ

ระบายน ้ าและการควบคุมตะกอน (EDSCP) เฉพาะ

พื้นท่ีเพื่อจัดการควบคุมการระบายน ้ าการควบคุม

ตะกอนและการกัดเซาะและการอุดตันของวัสดุ

รวมทั้ ง ดินในระหว่างการก่อสร้างทั้ งหมดของ

โครงการ และมาตรการ EDSCP ต้องได้รับการ

ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์

ทั้งหมดท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก่อนการด า เนิน

กิจกรรมขุดและ

ปรับหนา้ดิน 

ผูรั้บเหมา จั ด ตั้ ง ใ น ร ะ ย ะ เ ร่ิ ม ต้ น 

จากนั้ นด าเนินการตามท่ี

ก าหนด และรายงานให้

ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ

สหกรณ์และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มทราบ 

W1.2: พื้นท่ีท่ีก าหนดไวส้ าหรับการจดัเก็บเช้ือเพลิง

น ้ ามนัสารเคมีหรือของเหลวท่ีเป็นอนัตรายอ่ืน ๆ ควร

มีฐานท่ีน ้ าไม่สามารถซึมผ่านได้และล้อมรอบด้วย

แนวป้องกนัน ้ามนั (bund) เพื่อป้องกนัการร่ัวไหล และ

การเติมน ้ามนัตอ้งด าเนินการใหห่้างจากระบบน ้า 

ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้างและระยะ

ด าเนินงาน 

บุคลากรโครงการ

ทุกคน 

รายสัปดาห์ และ รายงานให้

ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ

สหกร ณ์ แล ะก ระท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มทราบ 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและการ

รายงาน 

 W1.3: ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน ้ าใต้ดินและ

พื้นผิวดินอย่างสม ่าเสมอในต าแหน่งท่ีน ้ าใต้ดินมี

แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบรวมถึงการประเมินการ

เปล่ียนแปลงคุณภาพน ้าใตดิ้น 

 

ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้างและระยะ

ด าเนินงาน 

ผูรั้บเหมา รายสัปดาห์และด าเนินการ

ตามท่ีก าหนดและรายงาน

ให้กระทรวง เกษตรและ

สหกร ณ์ แล ะก ระท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มทราบ 

 W1.4: ก าหนดการท างานเป็นขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจ

ว่าพื้นท่ีท่ีถูกรบกวน หรือไดรั้บผลกระทบ สามารถ

ด า เ นินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและต่อเ น่ือง 

หลงัจากเสร็จส้ินการท างาน 

หลีกเล่ียงกิจกรรม

ก า รขุ ด และป รับ

หน้าดินในช่วงฤดู

ฝน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และ

ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดลอ้ม, 

ผูรั้บเหมา 

เก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและการ

รายงาน 

 W1.5: วสัดุก่อสร้างจะไม่ถูกเก็บไวใ้กลก้ับทางน ้ าท่ี

ไหลลงสู่แม่น ้ า  อุปกรณ์ก่อสร้างต้องน าออกจาก

บริเวณใกลเ้คียงกบับริเวณทางน ้ าในแต่ละวนัส้ินสุด

การท างานหรือกรณีคาดการณ์วา่จะมีฝนตกหนกั 

 

ตลอดระยะ เ วล า

ก่อสร้างและระยะ

ด าเนินงาน 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึกรายวนั 
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8.13 น ้าใต้ดิน 

8.13.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 
301300 เกณฑก์ารด าเนินการส าหรับโครงการก่อสร้างมีดงัน้ี 

ก. คุณภาพและปริมาณของน ้ าบาดาลไม่ลดลงอย่างมีนยัส าคญัอนัเป็นผลมาจากกิจกรรมการก่อสร้างและ
การด าเนินงานในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการ 

ข. การใช้แผนการควบคุมการกัดเซาะ การระบายน ้ า  และตะกอน )EDSCP) เฉพาะพื้นท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมาตรการอ่ืน ๆ ตอ้งมีประสิทธิภาพเพื่อดูแลรักษาคุณภาพน ้าใตดิ้น 

302301 ปฏิบติัตามมาตรการการจดัการท่ีก าหนดไวใ้น ESMP โครงการจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
คุณภาพน ้าในวงกวา้ง 

8.13.2 การตรวจติดตาม 
303302 ขอ้ก าหนดการตรวจสอบน ้าใตดิ้นถูกแสดงไวใ้น ตารางท่ี 9  
304303 ในระหวา่งการด าเนินโครงการควรมีการประเมินคุณภาพน ้ าบาดาลเบ้ืองตน้อยา่งนอ้ยทุกสองเดือน การ

ประเมินควรครอบคลุมพารามิเตอร์ (เช่น ความลึกของน ้ า pH DO การน าไฟฟ้าไนเตรต ฟอสเฟต โคลิ
ฟอร์ม โลหะหนัก ความขุ่น ไฮโดรคาร์บอน) เพื่อให้เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานและมีความเหมาะสม
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์โดยก าหนดพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการตรวจสอบไดต้ามความตอ้งการ 

305304 ควรติดตามตรวจสอบการท างานของ ในบริเวณหลุมเจาะอยา่งต่อเน่ือง 

8.13.3 การรายงาน 
306305 ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้ าใตดิ้น / หรือเหตุการณ์ทั้งหมดจะได้รับการจดัท าเป็นตารางและรายงาน

ตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บแจง้ทนัทีในกรณีท่ีมีกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัวสัดุหรือสารเป็นอนัตราย
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรงหรือเกินระดบัท่ีก าหนดตามมาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น 
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ตารางท่ี  9 มาตรการจดัการน ้าใตดิ้น 

ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและการ

รายงาน 

GW 1: เพิ่ มขึ้ น

ของสารมลพิษ

ไฮโดรคาร์บอน 

โ ล ห ะ แ ล ะ

สารเคมีอ่ืน ๆ ท่ี

เ ป็ น ม ล พิ ษ สู่

ส่ิงแวดลอ้มลงสู่

น ้าใตดิ้น 

GW1.1: ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน ้ าใต้ดินและ

พื้นผิวดินอย่างสม ่ า เสมอในต าแหน่งท่ีน ้ าใต้ดินมี

แนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบรวมถึงการประเมินการ

เปล่ียนแปลงคุณภาพน ้าใตดิ้น 

ระยะก่อสร้างและ

ระยะด าเนินงาน 

บุคลากรประจ า

พื้นท่ี 

รายสัปดาห์ และตามท่ี

ก าหนด รวมทั้งรายงาน

ให้กระทรวง เกษตร

แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ

ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มทราบ 

GW1.2: ป้องกันไม่ให้น ้ าผิวดินท่ีปนเป้ือนไหลลงสู่ชั้น
หินอุ้มน ้ า  (aquifers) โดยผ่านหลุมเจาะและบ่อน ้ า  - 
ป้องกันน ้ าไหลบ่าและน ้ าท่วมและรักษาความสะอาด
โดยรอบ 

ทุกระยะ บุคลากรทุกคน รายสัปดาห ์
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและการ

รายงาน 

 GW1.3: พื้นท่ีท่ีก าหนดไวส้ าหรับการจัดเก็บเช้ือเพลิง

น ้ ามนัสารเคมีหรือของเหลวท่ีเป็นอนัตรายอ่ืน ๆ ควรมี

ฐานท่ีน ้าไม่สามารถซึมผ่านไดแ้ละลอ้มรอบแนวป้องกนั

น ้ ามนั (bund) เพื่อป้องกนัการร่ัวไหล และการเติมน ้ ามนั

ตอ้งด าเนินการในพื้นท่ีห่างจากระบบน ้า 

ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้างและระยะ

ด าเนินงาน 

บุคลากรทุกคน รายสัปดาห์  รายงานให้

ก ร ะท รว ง เ กษตรและ

สหกรณ์และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มทราบ 

 GW1.4: ตรวจสอบยานพาหนะอุปกรณ์และพื้นท่ีจดัเก็บ

วสัดุทุกวนัเพื่อหาการร่ัวไหลของน ้ ามันเช้ือเพลิงและ

สารเคมีท่ีอาจเกิดขึ้น ด าเนินการเติมน ้ ามนัในสถานท่ีท่ี

ก าหนดใหห่้างจากระบบน ้า 

ทุกระยะ บุคลากรทุกคน รายวนัและเก็บบนัทึก 

 GW 1.5: ลดการใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชสารก าจดัศตัรูพืช

และสารเคมีอ่ืน ๆ ให้น้อยท่ีสุดและใช้เฉพาะสารก าจดั

วชัพืชท่ียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ และตอ้งมีผลกระทบต่อ

คุณภาพน ้าและสัตวน์อ้ยท่ีสุด ควรใชต้ามเท่าท่ีจ าเป็น 

ทุกระยะ บุคลากรทุกคน รายวนัและเก็บบนัทึก 
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8.14 นิเวศวิทยาทางบก นิเวศวิทยาทางน ้า พืชพรรณ เเละสัตว์ 

8.14.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 
307306 เกณฑก์ารปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี ไดรั้บการก าหนดส าหรับโครงการก่อสร้าง มีดงัน้ี 

ก. ไม่มีการกวาดลา้งท าลายพืชพนัธุ์นอกขอบเขตท่ีก าหนดไว ้
ข. ไม่มีการตายของสัตวพ์ื้นถ่ินเน่ืองจากกิจกรรมการแผว้ถาง 
ค. ไม่มีการตายของสัตวน์ ้ าท่ีมีความส าคญัท่ีเป็นผลมาจากการก าจดัและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทาง

น ้า 
ง. ไม่เกิดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มทางน ้าและบนบก 
จ. ไม่มีการแพร่พนัธุ์ของวชัพืชชนิดใหม่ท่ีเป็นผลมาจากการก่อสร้างและ/หรือกิจกรรมท่ีปรับเปล่ียนไป

ตามระบบนิเวศ และ 
ฉ. ไม่มีการแพร่พนัธุ์เพิ่มขึ้นของวชัพืชท่ีมีอยู่ภายในหรือภายนอกพื้นท่ีโครงการในขั้นตอนใด ๆ ของการ

ด าเนินโครงการ อนัเป็นผลมาจากการก่อสร้างและ/หรือกิจกรรมท่ีปรับเปล่ียนไปตามระบบนิเวศ 

8.14.2 การตรวจติดตาม 
308307 จะตอ้งด าเนินการตามโปรแกรมการติดตามตรวจสอบสัตวแ์ละพืช  (ดงัแสดงใน ตารางท่ี 10)  
309308 ติดตามตรวจสอบวชัพืชและด าเนินการใหเ้หมาะสมหากพบวชัพืชต่างถ่ินและเป็นอนัตราย    
310309 ในการปฏิบติังาน องค์กรท่ีท าหน้าดูและรับผิดชอบ จะตอ้งจดัท ารายงานประจ าสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยครอบคลุมหัวขอ้
ดงัน้ี 

ก.  กิจกรรมท่ีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคมฉบบัน้ี )ESMP) 
ข. พื้นท่ีซ่ึงไดรั้บการฟ้ืนฟูในสัปดาห์ก่อนหนา้ และ 
ค. รายละเอียดของการปฏิบติัการแกไ้ข )corrective action) ท่ีไดรั้บการด าเนินการ 

8.14.3 การรายงาน 
ผลการตรวจสอบสัตวแ์ละพืชทั้งหมดจะไดรั้บการจดัท าเป็นตารางและรายงานตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการ 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บแจง้ทนัทีใน
กรณีท่ีมีกรณีท่ีมีขอ้สงสัยใดๆ ท่ีท าใหเ้กิดการตายของสัตวพ์ื้นถ่ินหรือพืชพนัธุ์ไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง  
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ตารางท่ี  10 มาตรการจดัการพืชพรรณและสัตว ์

หัวข้อ กจิกรรมการควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม

และการรายงาน 

FF1: การ สูญ เ สี ย

ถ่ินท่ีอยู่อาศัยและ

การรบกวนพันธุ

สัตว ์

FF1.1: จ ากดัการแผว้ถางพืชพนัธุ์และลดการรบกวนถ่ินท่ีอยู่
อาศัยให้น้อยท่ีสุดโดยให้มีการป้องกันและการจัดการพืชท่ี
ไดรั้บการปกป้องไวอ้ยา่งเพียงพอ 

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บ

บนัทึก 

FF1.2: ลดระดบัเสียงและแสงรบกวนตลอดการก่อสร้างและ
การปฏิบติังานในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีท่ีอ่อนไหวใด ๆ 

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บ

บนัทึก 

FF1.3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ปฏิบัติงานตระหนักถึงสัตว์/ถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีอ่อนไหวและ

ขอ้ก าหนดส าหรับการปกป้องพื้นท่ีเหล่าน้ี 

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บ

บนัทึก 

FF1.4: ลดการรบกวนสัตวท่ี์อยู่ในสถานท่ีปฏิบติังานให้น้อย
ท่ีสุดและกู้และให้ความช่วยเหลือสัตว์ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือ
ก าพร้าในระหวา่งการก่อสร้างและปฏิบติังาน 

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บ
บนัทึก ,รายงาน  



H 

 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

 

 

  156 

หัวข้อ กจิกรรมการควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม

และการรายงาน 

FF1.5: ในกรณีท่ีจ าเป็นและด าเนินการได ้ให้ยา้ยสัตวพ์ื้นถ่ิน
ไปยงัแม่น ้าท่ีใกลท่ี้สุดท่ีมีการปฏิบติังานอยู ่

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บ

บนัทึก ,รายงาน  

FF1.6: ในบริเวณท่ีมีการขุดดินให้ฟ้ืนฟูพื้นท่ีดว้ยการปลูกพืช
พนัธุ์ท่ีมีในทอ้งถ่ินซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตว ์

ระหวา่งการ

ก่อสร้างและ

หลงัการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บ

บนัทึก, รายงาน 

FF2. พันธุ์พืชและ

สัตว์ต่ าง ถ่ิน ท่ี เข้า

มายงัพื้นท่ี 

FF2.1:   เพื่อลดการแพร่กระจายของวชัพืชจากการกีดเซาะ
และการไหลของตะกอนลงสู่ทางน ้ าใด ๆ และท าให้เกิดการ
แพร่กระจายดงักล่าว 

ก่อนการ

ก่อสร้างและ

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

FF2.2: ปลูกพืชในพื้นท่ีท่ีถูกรบกวนโดยใช้พนัธุ์พืชพื้นเมือง
และพนัธุ์พืชท่ีมีคุณค่าสูงต่อถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา ตามท่ีก าหนดและ

เก็บบนัทึก 
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หัวข้อ กจิกรรมการควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม

และการรายงาน 

FF2.3: ลดการรบกวนพืชท่ีเหลืออยู่ให้น้อยท่ีสุด โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบัตน้ไมท้รงพุ่ม 

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บ

บนัทึก 

FF2.4: เมลด็พนัธุ์พืชท่ีใชจ้ะตอ้งไม่มีวชัพืชปนอยู่ ระยะด าเนินการ ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บ

บนัทึก 

FF2: พัน ธุ์ พื ช แ ล ะ

สัตวต่์างถ่ินท่ีเขา้มายงั

พื้นท่ี 

FF2.5: ต้นไม้ขนาดเล็กและพุ่มไม้ควรถูกก าจัดออกเพื่อให้
ตน้ไมข้นาดใหญ่เติบโตไดดี้ 

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บ

บนัทึก 

FF2.6: ตอ้งควบคุมวชัพืชท่ีขยายพนัธุ์ไดร้วดเร็วและวชัพืชท่ี
เป็นอนัตรายท่ีพบในขณะปฏิบติังาน 

ระหวา่งการ

ก่อสร้าง และ

ภายหลงัการ

ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายสัปดาห์และเก็บ

บนัทึก 
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8.15 การถือครองที่ดิน และสิทธิ์การครอบครอง 

8.15.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 
311310 เกณฑก์ารด าเนินการส าหรับโครงการก่อสร้างมีดงัน้ี 

ก. จะไม่มีการตั้งถ่ินฐานใหม่ท่ีเป็นผลมาจากโครงการ 

ข. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ถึงเพื่อใชท่ี้ดินในการปฏิบติักิจกรรมใด ๆ ของโครงการ ท่ีดินนั้นจะถูก

ส่งมอบคืนในสภาพเดียวกบัท่ีเคยเป็นมาก่อน  

ค. ในกรณีของการปรับพื้นท่ีให้สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศ จะตอ้งมัน่ใจว่าพื้นท่ีทั้งหมดจะให้ประโยชน์แก่

ผูถื้อครองท่ีดิน  

ง. กิจกรรมท่ีได้รับการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ จะด าเนินการหลงัจากท่ีมีการลงนามใน

ขอ้ตกลงโดยสมคัรใจเท่านั้น 

จ. ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงท่ีดินเพื่อตอ้งการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานทางน ้ า การเขา้ถึง

ดงักล่าวจะตอ้งขออนุญาติในขอ้ตกลงโดยสมคัรใจกบัเจา้ของท่ีดินเท่านั้น ในกรณีท่ีไม่สามารถสร้าง

ขอ้ตกลงโดยสมคัรใจดงักล่าวจะไม่มีการใชท่ี้ดินนั้นๆ  

ฉ. ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัตามมาตรฐานสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ UNDP ใน

มาตรฐานท่ีหา้ )5( เร่ืองการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานและการตั้งถ่ินฐานใหม่ 

ช. ก าหนดใหมี้กลไกการร้องเรียนและร้องทุกขใ์นพื้นท่ี และมีการจดัการเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ และ 

ซ. เกิดประโยชน์ทางสังคมในระยะยาว 

312311 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถ่ินและคนในชุมชนมีส่วนส าคญัในการด าเนินการและติดตามตรวจสอบ
โครงการ 
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313312 การประชุมปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง ส่ิงน้ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจ
ว่าผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบถึงโครงการ ความคืบหน้า และการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของโครงการ
นั้น นอกจากน้ียงัสามารถช่วยในการระบุปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอีกดว้ย 

314313 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการให้ค  าปรึกษาและจัดบริการให้แก่คนในพื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์ พร้อมกับรับผิดชอบในการ
กระจายวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช ้และใหก้ารฝึกอบรมดา้นเทคนิคและการการรับมือกบัการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ  

 

8.15.2 การรายงาน 
315314 บนัทึกรายงานการประชุมทั้งหมดจะไดรั้บการเก็บรักษาและรายงานทุกเดือน   
316315 ด าเนินการแจง้ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใน

กรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือเกิดความไม่พอใจของบุคคลหรือชุมชนใด ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี
กลไกการร้องเรียนและบรรเทาทุกขต์่อขอ้ร้องเรียนดงักล่าว
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ตารางท่ี  11 มาตรการถือครองท่ีดิน 

หัวข้อ กจิกรรมการควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและ

การรายงาน 

LO1: ท าใหม้ัน่ใจ

วา่ไม่เกิดผล

กระทบต่อการถือ

ครองท่ีดิน 

LO 1.1: จดัใหมี้การประชุมปรึกษาหารือกบัชุมชน
เก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 

ระยะก่อนการ

ก่อสร้าง 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 

LO 1.2: ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจวา่การเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ทั้งหมดเป็นไปตามขอ้ตกลงโดยสมคัรใจท่ีได้
ลงนามไว ้

ระยะก่อนการ

ก่อสร้าง 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 

LO 1.3: ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามแนว

ปฏิบติัตามมาตรฐานสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ UNDP 

ตลอด

ระยะเวลา

ก่อสร้างและ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ
กระทรวง

เก็บบนัทึก 
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หัวข้อ กจิกรรมการควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและ

การรายงาน 

ในมาตรฐานท่ีหา้ (5) เร่ืองการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานและการ

ตั้งถ่ินฐานใหม่ 

ระยะ

ด าเนินงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

LO 1.4: ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบักลไก

การร้องทุกขแ์ละบรรเทาทุกข ์

ตลอด

ระยะเวลา

ก่อสร้างและ

ระยะ

ด าเนินงาน 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 
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8.16 บทบาทหญิง-ชาย 

8.16.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 
317316 เกณฑก์ารด าเนินการส าหรับโครงการก่อสร้างมีดงัน้ี 

ก. ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีความเท่าเทียมกนัของบทบาทหญิง-ชาย และการเสริมสร้างให้
ผูห้ญิงมีบทบาทในทุกกิจกรรม 

ข. ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่โครงการไม่เลือกปฏิบติัต่อเพศท่ีแตกต่าง/หรือความไม่เท่าเทียมกนั 

ค. หากเป็นไปได ้ควรก าหนดใหผู้ห้ญิงมีสิทธิเลือกที่จะท างานใด ๆ ท่ีตนตอ้งการ 

ง. ก าหนดใหมี้กลไกการร้องเรียนและร้องทุกขใ์นพื้นท่ี และมีการจดัการเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ และ 

จ. เกิดประโยชน์ทางสังคมในระยะยาว 

318317 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถ่ินและคนในชุมชนมีส่วนส าคญัในการด าเนินการและติดตามตรวจสอบ
โครงการ 

319318 การประชุมปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง ส่ิงน้ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจ
ว่าผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบถึงโครงการ ความคืบหน้า และการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของโครงการ
นั้น นอกจากน้ียงัสามารถช่วยในการระบุปัญหาใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอีกดว้ย 

320319 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการให้ค  าปรึกษาและจัดบริการให้แก่คนในพื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์ พร้อมกับรับผิดชอบในการ
กระจายวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช ้และใหก้ารฝึกอบรมดา้นเทคนิคและการการรับมือกบัการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ  

8.16.2 การรายงาน 
321320 บนัทึกรายงานการประชุมทั้งหมดจะไดรั้บการเก็บรักษาและรายงานทุกเดือน   
322321 ด าเนินการแจง้ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใน

กรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือเกิดความไม่พอใจของบุคคลหรือชุมชนใด ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี
กลไกการร้องเรียนและบรรเทาทุกขต์่อขอ้ร้องเรียนดงักล่าว  
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ตารางท่ี  12 มาตรการเก่ียวกบับทบาทหญิง-ชาย 

หัวข้อ กจิกรรมการควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม

และการรายงาน 

GE1: ความเท่า

เทียมกบัของหญิง-

ชายและ การ

เสริมสร้างอ านาจ

ใหผู้ห้ญิง  

GE 1.1: ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่โครงการมีความเท่าเทียมกนั
ของบทบาทหญิง-ชาย และการเสริมสร้างใหผู้ห้ญิงมีบทบาทใน
ทุกกิจกรรม 

ตลอด

ระยะเวลา

ก่อสร้างและ

ระยะ

ด าเนินงาน 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 

GE 1.2: ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจวา่โครงการไม่เลือกปฏิบติัต่อ
เพศท่ีแตกต่าง/หรือความไม่เท่าเทียมกนั 

ตลอด

ระยะเวลา

ก่อสร้างและ

ระยะ

ด าเนินงาน 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 

GE 1.3: หากเป็นไปได ้ ควรก าหนดใหผู้ห้ญิงมีสิทธิเลือกท่ีจะ

ท างานใด ๆ ท่ีตนตอ้งการ 

ตลอด
ระยะเวลา

ก่อสร้างและ

ระยะ
ด าเนินงาน 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 
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8.17 การจ้างงาน แรงงาน และสภาพการท างาน 

323322 โครงการได้รับการออกแบบโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและโครงการมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในวงกวา้งท่ีจะมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อปฏิบัติในการ
ด าเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม ลกัษณะจะคลา้ยกบัโครงการก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดความไม่พอใจและ
ความขดัแยง้ขึ้นจากบุคคลท่ีไม่ไดถู้กจา้งงาน ดงันั้นจึงควรให้ความส าคญักบัพื้นท่ีท่ีอาจเกิดความตึง
เครียดตั้งแต่เน่ิน ๆ และด าเนินการใหเ้หมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงหรือลดความขดัแยง้ดงักล่าว 

8.17.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 
324323 เกณฑก์ารปฏิบติังานดงัต่อไปน้ีไดรั้บการก าหนดไวใ้นการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ 

ก.  ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ
ไทยซ่ึงมีพนัธกรณีภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศ และสอดคลอ้งกบัหลกัการและมาตรฐานท่ีระบุไว้
ในอนุสัญญาพื้นฐานขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่ม การขจดัการ
เลือกปฏิบติัการจา้งงานและการประกอบอาชีพ การขจดัแรงงานท่ีถูกบงัคบัใหป้ฏิบติังาน และ 

ข. ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีการใชแ้รงงานเด็ก ในรูปแบบต่างๆ  

ค. หากเป็นไปได ้คนในชุมชนทอ้งถ่ินจะไดสิ้ทธ์ิการวา่จา้งงานเป็นล าดบัแรกส าหรับกิจกรรมการก่อสร้าง
ทั้งหมด  

ง. คนงานและผูรั้บเหมาทั้งหมดจะไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเท่าเทียมกนั 

จ. หากเป็นไปได ้ควรใหสิ้ทธ์ิผูห้ญิงในการเลือกงานท่ีชอบ 

ฉ. ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่สุขภาพและความปลอดภยัของคนงานไดรั้บการคุม้ครองและไดรั้บประโยชน์
ใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีจากโครงการ 

ช. ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่คนงานไดรั้บการฝึกอบรมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ซ. ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่พนกังานมีอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีของตน และ 

ฌ. มีการวางกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข ์และจดัการเชิงรุก 
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325324 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถ่ินและคนในชุมชนมีส่วนส าคญัในการด าเนินการและติดตามตรวจสอบ
โครงการ และก าหนดใหมี้ความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน  

326325 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการให้ค  าปรึกษาและจัดบริการให้แก่คนในพื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์ พร้อมกับรับผิดชอบในการ
กระจายวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช ้และใหก้ารฝึกอบรมดา้นเทคนิคและการการรับมือกบัการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ 

8.17.2 การรายงาน 
327326 บนัทึกรายงานการประชุมทั้งหมดจะไดรั้บการเก็บรักษาและรายงานในทุกเดือน   
328327 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควรเก็บรวบรวม

ขอ้มูลการจา้งงานและการจ่ายค่าจา้งของแรงงานในพื้นท่ี 
329328 ด าเนินการแจง้ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใน

กรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือเกิดความไม่พอใจของบุคคลหรือชุมชนใด ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี
กลไกการร้องเรียนและบรรเทาทุกขต์่อขอ้ร้องเรียนดงักล่าว  
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ตารางท่ี  13 มาตรการจา้งงาน แรงงาน และสภาพการท างาน 

หัวข้อ กจิกรรมการควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม

และการรายงาน 

WC1: การจา้งงาน 

แรงงาน และ

สภาพการการ

ท างาน 

WC 1.1: ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย
แรงงานและอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของไทย 

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและระยะ

ด าเนินงาน 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 

WC 1.2: หากเป็นไปได ้จา้งคนในทอ้งท่ีและผูห้ญิงเป็นกลุ่ม

แรก 

ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้างและระยะ
ด าเนินงาน 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และ
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 

WC 1.3: ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่ประกนัสุขภาพและ

ความปลอดภยัของคนงานไดรั้บการคุม้ครองและโครงการ

ไดใ้หป้ระโยชน์ท่ีท าใหมี้ความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้น 

ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้างและระยะ

ด าเนินงาน 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และ

กระทรวง

เก็บบนัทึก 
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หัวข้อ กจิกรรมการควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม

และการรายงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

WC 1.4: ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่คนงานไดรั้บการ
ฝึกอบรมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้างและระยะ

ด าเนินงาน 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และ

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 

WC 1.5: ด าเนินการเพื่อใหใ้หแ้น่ใจวา่พนกังานมีอุปกรณ์
ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีของตน 

 

ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้างและระยะ
ด าเนินงาน 

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และ
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

เก็บบนัทึก 



H 

 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

 

 

  168 

8.18 โบราณสถานและส่ิงมีค่าทางประวัติศาสตร์ 

330329 ขอ้ก าหนดการปฏิบติังานส าหรับพื้นท่ีโบราณคดีและส่ิงมีค่าทางประวติัศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
มีดงัต่อไปน้ี 

ก. จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีและ / หรือส่ิงมีค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัใด ๆ 

ข. ตอ้งมีการจดัการสถานท่ีเฉพาะท่ีมีความส าคญัทางโบราณคดีและ / หรือส่ิงมีค่าทางประวติัศาสตร์  

ค. ในกรณีท่ีมีการผสมผสานระหว่างการพฒันาสมยัใหม่และพื้นท่ีดั้งเดิมภายในหมู่บา้นให้ใชก้ารมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อก าหนดทางเลือกในการด าเนินงานและเพื่อการพฒันาในอนาคตเป็นไปตามท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมเสนอ เพื่อปกป้องพื้นท่ีดั้งเดิมท่ีมีความส าคญัทางวฒันธรรม 

ง. มีการท างานร่วมกบัชุมชนในหมู่บา้นเพื่อแยกความแตกต่างระหวา่งพื้นท่ีหมู่บา้นดั้งเดิมท่ีมีความส าคญั
ทางวฒันธรรม )การใชป้ระโยชน์และรูปแบบทางกายภาพ( ภายในพื้นท่ีขอบเขตของหมู่บา้นแต่ละแห่ง
ในช่วงการก่อสร้างของโครงการ และ 

จ. มีการติดตามตรวจสอบ 

331330 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ินและสมาชิกในชุมชนมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการและติดตาม
โครงการ 

332331 การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่าผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียยงัคงรับทราบโครงการความคืบหนา้และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในโครงการ นอกจากน้ียงั
ช่วยในการระบุปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอีกดว้ย 

333332 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
การสนับสนุน ให้ค  าปรึกษาและให้บริการแก่ผูรั้บผลประโยชน์ในพื้นท่ี และช่วยเหลือดา้นเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ การฝึกอบรมดา้นเทคนิค และการสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

8.18.1 การรายงาน 
334333 การบนัทึกการปรึกษาหารือทั้งหมดจะถูกเก็บไวแ้ละรายงานเป็นประจ าทุกเดือน  
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ตารางท่ี  14 มรดกทางโบราณคดีและวฒันธรรม 

หัวข้อ กจิกรรมการควบคุม (และแหล่งก าเนิด) ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

การตรวจติดตามและ

การรายงาน 

CH1: ความเสียหายหรือการ

รบกวนต่อมรดกทาง

โบราณคดีพื้นเมืองและ / 

หรือทางวฒันธรรมท่ีส าคญั

อยา่งมีนยัส าคญัในช่วงท่ีเกิด

การรบกวนจากกิจกรรมการ

ปรับพื้นท่ีเพื่อการก่อสร้าง 

CH1.1: หากมีแหล่งโบราณคดีและ / หรือมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีส าคญัใด ๆ ใหย้ติุการท างานในพื้นท่ีท่ี

มีการสังเกตเห็นท่ีหน้างานก่อสร้างนั้นทันทีและ

ป รึ ก ษ า กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  UNDP ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และนัก

โบราณคดีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปปฏิบติัในระหว่าง

การก่อสร้าง 

ก่อนและระหวา่ง

การก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

และแจง้ให ้ UNDP 

และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม

ทราบทนัทีเม่ือมีการ

พบ 

 

 

 

 



H 

 ภาคผนวก 6 (ข) - กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

 

 

  170 

8.19 การจัดการขยะ 

8.19.1 ความเป็นมา 
335334 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในฐานะของ

หน่วยงานปฏิบติั ได้สนับสนุนให้มีการปฏิบัติการจัดการขยะท่ีดี โดยได้จดัล าดับขั้นตอนหลักการ
จดัการขยะเพื่อบรรลุการจดัการขยะท่ีดีไวด้งัน้ี 

ก. การหลีกเล่ียงการเกิดขยะ )หลีกเล่ียงการใชว้สัดุท่ีไม่จ าเป็นในโครงการ( 

ข. การน าขยะกลบัมาใชซ้ ้า )การใชซ้ ้าของวสัดุ เพื่อลดการก าจดั( 

ค. การน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ )การน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ เช่น กระป๋อง ขวด และวสัดุอ่ืนๆ( และ 

ง. การก าจดัขยะ )ขยะท่ีสามารถย่อยสลายได ้และขยะติดเช้ือ จะถูกน าไปฝังกลบในพื้นท่ีฝังกลบขยะ ท่ี
ไดรั้บอนุญาต( 

336335 ขยะท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้นในช่วงกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ซ่ึงรวมถึงเศษตะกอนและขยะจากการ
ก่อสร้าง ไดแ้ก่ 

ก. ขยะจากการขดุเจาะท่ีไม่เหมาะสม ส าหรับการน ามาใชซ้ ้ าในงานดิน 

ข. โครงสร้างพื้นฐานดา้นการจดัการน ้าเดิม จะมีการร้ือถอน และท าการเปล่ียนใหม่ 

ค. ขยะจากการก่อสร้าง และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขุดเจาะ ยานพาหนะ และเคร่ืองมือก่อสร้างขนาดใหญ่ 
จะถูกน ามาใช้งานในช่วงการก่อสร้างและขุดเจาะ ของเสียอันตรายท่ีเป็นของเหลวจะเกิดขึ้ นจาก
กิจกรรมการท าความสะอาด การซ่อมแซม และการบ ารุงรักษา เคร่ืองมือเหล่าน้ี รวมถึงการร่ัวไหลของ
เช้ือเพลิง/น ้ามนั ภายในพื้นท่ีก่อสร้างจะตอ้งไดรั้บการจดัการ และมีวิธีการก าจดัท่ีเหมาะสม 

ง. ของเสียท่ีเป็นของเหลว ท่ีไม่เป็นอนัตรายจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการใชง้านส่ิงอ านวยความสะดวกของ
คนงาน เช่น หอ้งสุขา  

จ. ขยะทัว่ไป รวมทั้งเศษวสัดุ และขยะท่ียอ่ยสลายได ้

337336 ขยะท่ีส าคญัท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ประกอบดว้ย 

ก. ตะกอนจากการขดุ )ทราย และ หิน, สามารถน ามาใชใ้นการท าคอนกรีต และไถกลบพื้นท่ีท่ีเหมาะสม( 
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ข. น ้ามนัท่ีใชแ้ลว้ และช้ินส่วนของเคร่ืองมือ 

338337 คนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้างและการด าเนินโครงการ ตอ้งมีความคุน้เคยกบักระบวนการ
ลดผลกระทบจากการก าจดัวชัพืช เพื่อลดผลกระทบจากขยะในส่วนน้ี ส าหรับการใชง้านและด าเนินการ
ปรับสภาพพื้นท่ีให้กลบัคืนสภาพ การด าเนินกิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยลดผลกระทบของขยะท่ีเกิดจาก
โครงการได ้

8.19.2 เกณฑก์ารด าเนินการ 
339338 เกณฑก์ารด าเนินการส าหรับโครงการก่อสร้างมีดงัน้ี 

ก. การลดปริมาณการเกิดขยะให้นอ้ยท่ีสุด โดยผ่านกระบวนการตามล าดบัขั้น )หลีกเล่ียง, ลด, ใชซ้ ้ า และ 
การน ากลบัมาใชใ้หม่( 

ข. ไม่พบเห็นขยะภายในพื้นท่ีโครงการ หรือ พื้นท่ีโดยรอบท่ีเกิดจากกิจกรรมของพนกังานในพื้นท่ี 

ค. ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากการเกิดขยะและการจดัการขยะ 

ง. ขยะหรือของเสียใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงอ านวยความสะดวกของคนงานทางดา้นสุขาภิบาล ภายในพื้นท่ีจะ
ถูกส่งไปท าการก าจดัโดยผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาต 

จ. น ้ามนัท่ีใชแ้ลว้ จะถูกจดัเก็บและน าไปก าจดั หรือ น ากลบัมาใชใ้หม่ภายนอกสถานท่ี โดยบริษทัน ้ ามนั
ในทอ้งท่ี หรือ การส่งออก เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 

8.19.3 การตรวจติดตาม 
340339 มีการพฒันารายการตรวจติดตามการจดัการขยะท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับโครงการ )ตารางท่ี 15) รายการ

น้ีจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอย่างน้อยทุกสองเดือนนบัจากวนัท่ีลงวนัท่ีใน
รายการ 

8.19.4 การรายงาน 
341340 ในกรณีท่ีเกิดเหตุน่าสงสัยเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรง หรือเกิดการ

เกิดขยะเกินระดับท่ีก าหนดไว้ จะต้องแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบทนัที
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ตารางท่ี  15 มาตรการจดัการขยะ 

ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและการ
รายงาน 

WT1: การผลิตขยะ
และส่ิงเศษเหลือจา
การใชท้รัพยากร 

WT1.1: เลือกใช้วสัดุในการก่อสร้าง
โครงการ ท่ีสามารถช่วยลดการเกิด
ขยะทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ก่อนและระหวา่งการ
ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา เก็บบนัทึก 

WT1.2: ด าเนินการจดัการขยะรายวนั
ภายในโครงการ ยกเวน้โครงการได้
มอบหมายใหห้น่วยงานผูรั้บผิดชอบ
ส าหรับการจดัการขยะจากภายนอก 
ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการ 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

WT1.3: เ ลื อก ใช้ ว ัส ดุส าห รับการ
ก่อสร้างท่ีเหมาะสม และสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายสัปดาห์และเก็บบนัทึก 

WT1.4: ต้องด าเนินการคัดแยกขยะ
ตลอดเวลา ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป, ขยะจาก

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายสัปดาห์และเก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและการ
รายงาน 

การก่อสร้างและขยะติดเช้ือ โดยการ
จดัสรรพื้นท่ี ส าหรับรองรับการจดัการ
ขยะแต่ละประเภทชั่วคราว ภายใน
พื้นท่ีก่อสร้าง 

WT1.5: ขยะติดเช้ือต่างๆ ต้องท าการ
ก าจดัโดยหน่วยงานท่ีไดรั้บการอนุมติั 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายสัปดาห์และเก็บบนัทึก 

WT1.6: ขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ (รวมถึงน ้ ามนั และขยะจากการ
ก่อสร้างบางส่วน) ต้องด า เนินการ
จัดเก็บ และคัดแยก เพื่อน าไปก าจัด
อย่างถูกต้อง ด้วยวิ ธีการท่ีถูกต้อง 
ต่อไป 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายสัปดาห์และเก็บบนัทึก 

WT1.7: สถานท่ีจดัเก็บขยะ ตอ้งมีการ
ควบคุมท่ีดี เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่า
เขา้ถึงได ้

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนั 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและการ
รายงาน 

 WT1.8: การก าจัดขยะของโครงการ
ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของ
รัฐบาลไทย 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายสัปดาห์และเก็บบนัทึก 

 WT1.9: หากเกิดการร่ัวไหลของน ้ ามนั
เ ช้ือ เพลิง  และน ้ ามันหล่อ ล่ืนจาก
ยานพาหนะ และโรงงาน โครงการ
ตอ้งด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

 WT1.10: การด าเนินการบ ารุงรักษา
และการซ่อมแซมค ร้ังใหญ่  ต้อง
ด าเนินงานภายนอกสถานท่ี )ในกรณีท่ี
ท าได(้ 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

 WT1.11: หากเป็นไปได ้ใหด้ าเนินการ
จดัเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิง และสารเคมี ใน

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและการ
รายงาน 

สถานท่ีจัดเก็บน ้ ามันและสารเคมี
ส่วนกลาง เช่น สถานีสูบ-จ่าย น ้ามนั 

 WT1.12: ก า ร จัด เ ก็ บน ้ า มัน  แ ล ะ
สารเคมี ภายในพื้นท่ีโครงการควร
ด าเนินการใหน้อ้ยท่ีสุด 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก และ
รายงานทุกเหตุการณ์ 

 WT1.13: ด าเนินการรวบรวมของเสีย
เก่ียวกับน ้ ามนั และสารหล่อล่ืน และ
ส่งออกไปยัง สถานท่ีรีไซเคิล และ
สถานท่ีก าจดัท่ีก าหนดไวใ้หเ้ร็วท่ีสุด 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

 WT1.14: สินคา้อนัตรายใดๆ ท่ีจดัเก็บ
ไ ว้ ภ า ย ใ น พื้ น ท่ี โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง
ด า เ นินการจัด เก็บให้ถูกต้องตาม
ขอ้ก าหนดของ Georgian 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

\ 
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8.20 มาตรการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

342341 ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  และท าลายส่ิงแวดล้อมได้นั้ น 
กระบวนการรับมือหรือด าเนินการกบัเหตุฉุกเฉินนั้น จะตอ้งด าเนินการอยา่งรวดเร็วท่ีสุดเพื่อจ ากดัความ
เสียหายและป้องกนัความเสียหายท่ีจะขยายในวงกวา้ง 

343342 องคก์รผูดู้แลรับผิดชอบตอ้งบูรณาการแผนการรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
ภายใตน้โยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยัขององคก์รผูดู้แลรับผิดชอบและกฎหมายของประเทศ
ไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.20.1 เกณฑก์ารด าเนินการ 
344343 เกณฑก์ารด าเนินการส าหรับโครงการก่อสร้างมีดงัน้ี 

ก. ไม่เกิดเหตุอคัคีภยั 

ข. ไม่เกิดการพงัทลายของอาคารและโครงสร้างกกัเก็บน ้า 

ค. ไม่เกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือเช้ือเพลิงร่ัวไหลแบบรุนแรง 

ง. ไม่เกิดอุบติัเหตุในอุตสาหกรรมหรือการท างานท่ีสามารถป้องกนัได ้

จ. ด าเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
สาธารณะชน หรือ ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งทนัท่วงทีและมีประสิทธิผล 

ฉ. ด าเนินการลดความรุนแรงท่ีอาจเกิดกบัส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากอุบติัเหตุท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้

8.20.2 การตรวจติดตาม 
345344 มีการพฒันารายการตรวจติดตามการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับโครงการ 

)ตารางท่ี 16) รายการน้ีจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยา่งนอ้ยทุกสองเดือนนบั
จากวนัท่ีลงวนัท่ีในรายการ ท่ีส าคัญ เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติตอ้งด าเนินการตรวจสอบท่ีหน้างานเป็นประจ าในทุกวนั และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบเพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามแผนการจดัการ ต่อเจา้หนา้ท่ีของ UNDP อยา่งนอ้ยสัปดาห์
ละคร้ัง 
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8.20.3 การรายงาน 
346345 ในกรณีเกิดอุบัติการณ์ฉุกเฉินใดๆ ซ่ึงรวมถึงอัคคีภัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจก่อผลกระทบกับสุขภาพ

ประชาชน และมีผลท าลายสภาพแวดลอ้มอย่างรุนแรง จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงาน UNDP ทราบโดยทนัที 
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ตารางท่ี  16 มาตรการจดัการเหตฉุุกเฉิน 

ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและการ
รายงาน 

EM1: กลยุทธ์ ก า ร
จัดการและป้องกัน
อั ค คี ภั ย แ ล ะ เ ห ตุ
ฉุกเฉิน 

EM1.1: มีการออกแบบพื้นท่ีส าหรับ
จดัเก็บ / จดัเก็บของเหลวไวไฟและติด
ไฟ ตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสม 

ก่อนและระหวา่งการ
ก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

EM1.2: จดัเตรียมถงัดบัเพลิงใหพ้ร้อม
ใชง้านในบริเวณหวังาน 

ระหวา่งการก่อสร้าง ผูรั้บเหมา รายวนัและเก็บบนัทึก 

EM1.3: ไม่อนุญาตให้ก่อกองไฟใน
พื้นท่ีโครงการ 

ระหวา่งการก่อสร้าง บุคลากรประจ าพื้นท่ี รายวนัและเก็บบนัทึก 

EM1.4: มีการเตรียมอุปกรณ์ส่ือสาร
และก าหนดมาตรการฉุกเฉิน ก่อนเร่ิม
กิจกรรมการก่อสร้าง 

ระหวา่งการก่อสร้าง บุคลากรประจ าพื้นท่ี รายวนัและเก็บบนัทึก 

EM1.5: ฝึกอบรมพนักงานทุกคนใน
การเตรียมพร้อมและรับมือในกรณี
ฉุกเฉิน )ครอบคลุมด้านสุขภาพและ

ตลอดการก่อสร้าง บุคลากรประจ าพื้นท่ี รายวนัและเก็บบนัทึก 
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ประเด็น การควบคุม )และแหล่งก าเนิด(  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การตรวจติดตามและการ
รายงาน 

ความปลอดภัยในท่ีท า งาน(  โดย
ประสานงานกับกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

EM1.6: ตรวจสอบและ เ ติมคว าม
สมบูรณ์ของชุดปฐมพยาบาล 

ระหวา่งการก่อสร้าง บุคลากรประจ าพื้นท่ี รายวนัและเก็บบนัทึก 

EM1.7: มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล 

ระหวา่งการก่อสร้าง บุคลากรทุกคน รายวนัและเก็บบนัทึก 
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เอกสารแนบท้ายที่ 1: แนวปฏิบัติในการย่ืนค าร้องต่อแผนกก ากบัการปฏิบัติงานด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม (SECU) และ/หรือกระบวนการความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SRM) 

           

แนวปฏิบัติในการย่ืนค าร้องต่อแผนกก ากับการปฏิบัติงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social and 
Environmental Compliance Unit: SECU) และ/หรือกระบวนการความร่วมมือของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder Response Mechanism: SRM)  

ความประสงค์ของค าร้องนี้ 

− หำกใช้แบบค ำร้องนี ้โปรดแสดงค ำตอบด้วยอักษรตัวหนำเพ่ือให้เห็นข้อควำมอย่ำงชัดเจน 

− เสนอแนะให้ใช้แบบค ำร้องนี ้แต่มิได้บังคับ และสำมำรถใช้แบบค ำร้องนีเ้ป็นแนวทำงในกำรร่ำงค ำร้อง
ได้ 

 

แบบค าร้องน้ีมีเจตจ านงเพื่อช่วยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1 การยื่นค าร้อง ในกรณีท่ีท่านเช่ือว่า UNDP มิได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือพันธกรณีด้านสังคมหรือ
ส่ิงแวดลอ้มของ UNDP และเช่ือว่าท่านไดรั้บความเสียหายอนัเป็นผลจากการนั้น ค าร้องน้ีจะเป็นการเร่ิม
‘การตรวจสอบการปฏิบติังาน’ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ ด าเนินการโดยแผนกก ากบัการ
ปฏิบัติงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม )SECU) สังกัดส านักงานตรวจสอบ )Office of Audit and 
Investigations) ของ UNDP เพื่อตดัสินว่ามีการละเมิดนโยบายหรือพนัธกรณีของ UNDP หรือไม่ และระบุ
มาตรการในการจดัการแกไ้ขการละเมิดนั้น แผนก SECU จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัท่านในระหวา่งการตรวจสอบ
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การปฏิบติังาน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของสถานการณ์ และท่านจะได้รับทราบผลการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานดงักล่าว 

และ /หรือ  

2 การยืน่ค าร้องส าหรับ “กระบวนการความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” ของ UNDP ในกรณีท่ีท่านเช่ือว่า
โครงการของ UNDP ก่อให้เกิดผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบด้านสังคมหรือ
ส่ิงแวดลอ้มต่อท่าน และท่านประสงคจ์ะเร่ิมกระบวนการท่ีจะน าชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืน ๆ )เช่น ตวัแทนภาครัฐ UNDP เป็นตน้ ( มาร่วมกันแก้ไขข้อร้องเรียนของท่าน ส านักงาน 
UNDP ประจ าประเทศ จะเป็นผูน้ าในกระบวนการความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือด าเนินการโดย
ส านักงานใหญ่ UNDP เจา้หน้าท่ี UNDP จะติดต่อส่ือสารและมีปฏิสัมพนัธ์กบัท่าน อนัเป็นส่วนหน่ึงของ
ความร่วมมือ ทั้งเพื่อการแสวงหาขอ้เท็จจริงและเพื่อพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหา ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน 
ๆ ของโครงการอาจจะเขา้มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย หากจ าเป็น 

หากท่านยงัมิได้พยายามแก้ไขข้อร้องเรียนของท่านโดยการติดต่อส่ือสารโดยตรงกับตัว แทนภาครัฐและ
เจา้หนา้ท่ี UNDP ผูรั้บผิดชอบต่อโครงการน้ี ท่านควรด าเนินการดงักล่าวก่อนท่ีจะยืน่ค  าร้องขอเขา้สู่กระบวนการ
ความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การรักษาความลับ หากท่านเลือกใช้กระบวนการการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ท่านอาจประสงค์ท่ีจะมิให้

เปิดเผยตวัตนของท่าน (ให้ทราบเฉพาะคณะตรวจสอบการปฏิบติังานเท่านั้น )หากท่านเลือกใช้กระบวนการ

ความร่วมมือของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ท่านสามารถเลือกท่ีจะมิให้เปิดเผยตัวตนของท่าน ในระหว่างการ

กลัน่กรองและประเมินค าร้องของท่านในเบ้ืองตน้  หากค าร้องของท่านเขา้หลกัเกณฑ์การรับพิจารณาค าร้อง 

และการประเมินบ่งช้ีว่าควรมีการตอบสนองในเร่ืองดังกล่าว เจ้าหน้าท่ี UNDP จะหารือกับท่านในเร่ืองการ

ตอบสนองท่ีเสนอ และการรักษาความลบัเก่ียวกบัตวัตนของท่านวา่จะด าเนินการหรือไม่และอยา่งไร 

แนวปฏิบัติ 

ในการยืน่ค าร้อง โปรดใหข้อ้มูลรายละเอียดใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นได ้ถา้หากท่านส่งค าร้องท่ีไม่สมบูรณ์โดยทาง

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์โดยมิไดต้ั้งใจ หรือมีขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีตอ้งการจะแจง้ สามารถส่งขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้าง

ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
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ข้อมูลเกีย่วกบัตัวท่าน 

ท่านเป็น 

1. บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการภายใตก้ารสนบัสนุนของ UNDP หรือไม่ 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:   

2. ตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบหรือไม่ 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:   

 

ในกรณีท่ีท่านเป็นตัวแทนท่ีได้รับมอบอ านาจ โปรดระบุช่ือของบุคคลทั้งหมดท่ีท่านกระท าการแทน และ
เอกสารหลกัฐานการมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน โดยแนบไฟล์มำพร้อมกับค ำร้องนี ้

3. ช่ือ: 

4. นามสกุล: 

5. ขอ้มูลอ่ืนท่ีท าใหส้ามารถระบุตวัตนของท่านได:้  

6. ท่ีอยูติ่ดต่อทางไปรษณีย:์ 

7. ท่ีอยูติ่ดต่อทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์: 

8. หมายเลขโทรศพัท ์)พร้อมรหสัประเทศ(: 

9. ท่ีอยู/่สถานท่ีตั้งของท่าน: 

10. นครหรือเมืองท่ีใกลท่ี้สุด: 

11. ค าแนะน าเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการติดต่อกบัท่าน 

12. ประเทศ: 

 

ส่ิงท่ีต้องการให้ UNDP ด าเนินการ: การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ/หรือความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทางเลือกมี 4 ประการ ดงัน้ี 
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ก. ยืน่ค าร้องส าหรับการตรวจสอบการปฏิบติังาน 

ข. ยืน่ค าร้องส าหรับความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ค. ยืน่ค  าร้องส าหรับทั้งการตรวจสอบการปฏิบติังานและความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ง. ระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะให้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติังานหรือความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 และตอ้งการใหท้ั้งสองหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบกรณีของท่าน 
13. ท่านมีความกังวลหรือไม่ว่า การท่ี UNDP มิได้ปฏิบติัตามนโยบายหรือพนัธกรณีด้านสังคมและ/หรือ
 ส่ิงแวดลอ้มของ UNDP ก าลงัก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือชุมชน
 ของท่าน โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:   

14. ท่านประสงคท่ี์จะมิใหเ้ปิดเผยช่ือของท่าน ตลอดกระบวนการการตรวจสอบการปฏิบติังานหรือไม่ 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:   ใช่:  ไม่ใช่:   

 หากตอ้งการใหรั้กษาความลบั โปรดระบุเหตุผล: 

 

 

 

15. ท่านตอ้งการท างานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ เช่น ภาครัฐ UNDP หรือไม่ เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
 ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบหรือความเส่ียงดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีท่านเช่ือวา่ก าลงัประสบอยู ่อนั
 เน่ืองมาจากโครงการของ UNDP 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:   

16. ท่านประสงคท่ี์จะมิใหเ้ปิดเผยช่ือของท่าน ในระหวา่งการประเมินค าร้องส าหรับความร่วมมือของผูมี้ส่วน
 ไดส่้วนเสียในเบ้ืองตน้ ใช่หรือไม่ 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:   

 หากตอ้งการใหรั้กษาความลบั โปรดระบุเหตุผล:   
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17. ส านกังาน UNDP ประจ าประเทศจะเป็นผูด้  าเนินการเร่ืองค าร้องส าหรับความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วน
 เสีย เวน้แต่ท่านจะระบุว่าตอ้งการให้ส านักงานใหญ่ UNDP เป็นผูด้  าเนินการ ท่านตอ้งการให้ส านักงาน
 ใหญ่  UNDP เป็นผูด้  าเนินการเร่ืองค าร้องของท่านหรือไม่ 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:   

 ถา้หากระบุวา่ ใช่ โปรดระบุวา่เหตุผลท่ีตอ้งการใหส้ านกังานใหญ่ UNDP เป็นผูด้  าเนินการ 

18. ท่านตอ้งการให้ด าเนินการทั้งในการตรวจสอบการปฏิบติังาน และความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
 ใช่หรือไม่ 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:   

19. ท่านไม่แน่ใจว่าตอ้งการจะให้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติังาน หรือความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วน
 เสีย ใช่หรือไม่ โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:  

 

ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการของ UNDP ที่ท่านมีข้อร้องเรียน และลกัษณะของข้อร้องเรียน:  

20. ท่านมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัโครงการภายใตก้ารสนบัสนุนของ UNDP โครงการใด )หากทราบ(: 

21. ช่ือโครงการ )หากทราบ(: 

22. โปรดระบุรายละเอียดโดยยอ่ของขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัโครงการ ถา้หากมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการท่ี UNDP 
 มิไดป้ฏิบติัตามนโยบายหรือพนัธกรณีดา้นสังคมหรือส่ิงแวดลอ้มของ UNDP และสามารถระบุนโยบาย
 และพนัธกรณีดงักล่าว โปรดระบุ )มิไดบ้งัคบั( โปรดบรรยายถึงประเภทผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสังคม
 ท่ีอาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลว้อนัเป็นผลจากการนั้น  หากตอ้งการพื้นท่ีส าหรับขอ้ความเพิ่มขึ้น โปรด
 ท าเป็นเอกสารแนบ ท่านสามารถเลือกใชภ้าษาใดก็ได ้
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23. ท่านไดห้ารือกบัตวัแทนภาครัฐและเจา้หน้าท่ี UNDP ผูรั้บผิดชอบโครงการน้ีเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนแลว้
 หรือไม่ หารือกบัองคก์รนอกภาครัฐ )NGOs) แลว้หรือไม่ 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:   

 ถา้หากระบุวา่ ใช่ โปรดระบุช่ือผูท่ี้ท่านไดห้ารือเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของท่าน  

 รายนามเจา้หนา้ท่ีท่ีท่านไดติ้ดต่อเก่ียวกบัประเด็นน้ี 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง /หน่วยงาน  วนัท่ีท่ีติดต่อ

โดยประมาณ 

การตอบสนองจาก

บุคคล 

     

     

     

     

 

24. มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากโครงการหรือไม่ 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย X ต่อจากค าตอบท่ีเลือก:  ใช่:  ไม่ใช่:   

25. โปรดระบุช่ือ และ/หรือรายละเอียดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนท่ีสนบัสนุนค าร้อง 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง /หน่วยงาน  ขอ้มูลการติดต่อ 
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โปรดแนบเอกสารท่ีท่านตอ้งการจะส่งให้แก่ SECU และ/หรือ SRM มาพร้อมกบัไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ของ
ท่าน ถา้หากท่านไม่สามารถส่งเอกสารพร้อมกนัทั้งหมดในคราวเดียว สามารถส่งไดห้ลายคร้ัง 

การยืน่ค าร้องและการสนบัสนุน 

ท่านสามารถยืน่ค าร้อง หรือหากตอ้งการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อท่ี project.concerns@undp.org 

 
  

mailto:project.concerns@undp.org
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เอกสารแนบท้ายที่ 2: แผนการสร้างความผูกพนักับผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

เสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน ้าของประเทศไทย ด้วยการ
บริหารจัดการน ้าที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน  

แผนการสร้างความผูกพนักับผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการเตรียมโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนบัสนุนจาก GCF ในคร้ังน้ี ไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในหลายภาคส่วน ไดแ้ก่ กรมชลประทาน )ชป.( ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการเป็นแกนน าในการปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการก าหนดรายละเอียดข้อเสนอและกระบวนการต่างๆในโครงการ โดยได้ รับความร่วมมือและ
ค าแนะน าจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม )สผ.( / ซ่ึงเป็นหน่วยประสานงาน
หลกั ส านกังานทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ )สนทช.( กรมอุตุนิยมวิทยา )อต.( กรมพฒันาท่ีดิน )กพด.( กรมส่งเสริม
การเกษตร )กสก.( ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )สศช.( รวมถึงกระทรวงและหน่วยงาน
ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลกัท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินโครงการได้ถูกระบุในระหว่าง
กระบวนการเตรียมขอ้เสนอ โดยไดส้อดคลอ้งกบัค าสั่งรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตเน้ืองาน ตลอดจนความ
เช่ียวชาญของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ในส่วนของภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการน้ีเช่นกนั ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์มีร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย/หน่วยงานพนัธมิตร และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บร่วมกนั 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดร่้วมเสนอแนะแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างกิจกรรมภายใตผ้ลลพัธ์ทั้ง 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ท่ี 1: การปรับปรุงการวางแผนซ่ึงค านึงถึงสภาพภูมิอากาศและความเส่ียงในงานดา้นการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้ าและเกษตรกรรม โดยการใชร้ะบบฐานขอ้มูลภูมิอากาศท่ีไดรั้บการปรับปรุงและการส่ือสาร
ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลพัธ์ท่ี 2: การปรับปรุงงานบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า
อย่างมีศกัยภาพเพื่อการรับมือต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเสริมสร้างความ
สมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานดา้นการจดัการน ้ า โดยใช้มาตราการปรับตวัโดยอาศยัระบบนิเวศ )Ecosystem-
based Adaptation: EbA) ผลลพัธ์ท่ี 3: ลดความผนัผวนและเพิ่มความมัน่คงของวิถีชีวิตเกษตรกรในพื้นท่ีเส่ียง
ประสบภยัแลง้และน ้าท่วม โดยมีการสนบัสนุนในวงกวา้ง การวางแผนระดบัทอ้งถ่ิน การลงทุนในมาตรการการ
ปรับตวัในแปลงเกษตร และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและตลาดท่ีมากขึ้น  
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การสร้างความผูกพนัร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะด าเนินการผ่านหลากหลายวิธีการ ไดแ้ก่ การปรึกษาหารือ
ทัว่ไป การวางแผนสร้างความผูกพนัในระยะด าเนินกิจกรรมโครงการ รวมทั้งผ่านกลไกต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงสร้างองค์กรในโครงการ โดยในช่วงเร่ิมด าเนินการโครงการ จะมีการจดัตั้งกลุ่มคณะท างานตามบทบาท
และความรับผิดชอบ  เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของโครงการภายใตผ้ลลพัธ์ทั้ง 3 ประการ โดยมีกลุ่ม
คณะท างานดงัน้ี  ส าหรับผลลพัธ์ท่ี 1 คือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (มจพ .) และกรม
ชลประทาน (ชป.) ส าหรับผลลพัธ์ท่ี 2 คือ กรมชลประทาน (ชป.)   องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมนั )GIZ( ส านกังานจงัหวดั และส าหรับผลลพัธ์ที่ 3 คือ กรมชลประทาน (ชป.) กรมวิชาการเกษตร (กวก.) 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส .)  กรมส่งเสริมการเกษตร(กสก.) กรมประมง (กปม .)  กรมพฒันาท่ีดิน (กพด ).  
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต).  นอกจากน้ีจะมีการจดัตั้งกลุ่มท่ีปรึกษาดา้นเทคนิคซ่ึงจะรวบรวมผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านต่างๆจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงิน  และองค์กรภาคประชาสังคม เขา้ด้วยกัน ส าหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัเตรียมขอ้เสนอโครงการเพื่อของรับเงินทุนสนบัสนุนไดท่ี้ เอกสาร บีส่ี  

แผนการสร้างความผูกพนัร่วมกับผูมี้ส่วนได้เสียต่อไปน้ี ได้แสดงรายช่ือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลพัธ์และ
กิจกรรมตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยแผนจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงตามความจ าเป็นอย่าง
สม ่าเสมอ ตั้งแต่ช่วงเร่ิมโครงการ ตลอดจนช่วงการด าเนินการ ซ่ึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มเติม โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนและองคก์รภาคประชาสังคม จะถูกระบุเขา้มาดว้ย 
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ผลลพัธ์ กจิกรรม ผู้มีส่วนได้เสีย 

ผลลัพธ์ท่ี 1: การปรัปปรุง

การวางแผนซ่ึงค า นึง ถึ ง

สภาพภูมิอากาศและความ

เส่ียงในงานดา้นการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้ าและ

เกษตรกรรมโดย โดยการใช้

ระบบฐานขอ้มูลภูมิอากาศ

ท่ีได้รับการปรับปรุงและ

การส่ือสารประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

กิจกรรม 1.1 การเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการ

ส ร้ า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ส ภ า พ

ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการ

น าไปใชง้านดา้นการบริหาร

จัดการทรัพยาการน ้ าและ

ก า ร ว า ง แ ผ น ด้ า น

เกษตรกรรม  

 

 

 

- กรมชลประทาน )ชป.( 

- ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ )สนทช.(  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

)ทส.( 

- กรมอุตุนิยมวิทยา )อต.(  

- สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร 

)องคก์ารมหาชน( )สสน.( 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ )มจพ.(  

ปัจจุบันมจพ. เป็นหน่วยงานพันธมิตรกับกรม

ชลประทาน )ชป.( ในการในการพัฒนาสร้าง

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า

จดัการน ้า )ระดบัมหาภาค( แก่เกษตรกรโดยไดรั้บ

เงินสนับสนุนจากศูนย์วิจัยแห่งชาติ ดังนั้นกรม

ชลประทาน ได้คัดเลือกมจพ. เข้า ร่วมจัดท า

ฐานขอ้มูลการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การบริหารจดัการทรัพยาการน ้ าในพื้นท่ีโครงการ 

)ลุ่มน ้ ายมและน่าน( และให้รับหน้าท่ีในการ

ยกระดับการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าเพื่อการ

ชลประทานของประเทศ 

กิจกรรมท่ี 1.2 อ านวยความ
สะดวกในการประสานงาน

- กรมชลประทาน )ชป.( 
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ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ ท ร ว ง ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ส า ห รั บ ก า ร
วางแผนแบบบูรณาการและ
ค านึงถึงสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลง  

- ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ )สทนช.(  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

)ทส.( 

- กรมอุตุนิยมวิทยา )อต.(  

- สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร 

)องคก์ารมหาชน( )สสน.( 

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ )มจพ.( 

กิจกรรมท่ี 1.3 การขยายฐาน

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้อมู ลสภาพ

ภู มิ อ า ก า ศ ส า ห รั บ ก า ร

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ร ะ ดั บ

ครัวเรือน 

- กรมชลประทาน )ชป.( 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

)ทส.( 

- กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน )กลุมพื้นฐาน 

- ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย 

กระทรวงมหาดไทย )มท.( 

- กระทรวงสาธารณสุข )สธ.( 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.( 

ผลลัพธ์ท่ี 2: การปรับปรุง

ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ท รั พ ย า ก ร น ้ า อ ย่ า ง มี

ศักยภาพเพื่อการรับมือต่อ

ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร

กิจกรรม 2.1 การออกแบบ

ทางด้ านวิ ศ วกรรมโดย

ค านึงถึงสภาพภูมิอากาศ

ของโครงการพฒันาแหล่ง

น ้ าทั้ง 13 แนวทาง ในลุ่มน ้ า

- กรมชลประทาน )ชป.( 

- ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ )สทนช.(  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

)ทส.( 
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เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ภ า พ

ภู มิ อ า ก า ศ  โ ด ย ก า ร

เสริมสร้างความสมบูรณ์

ของโครงสร้างพื้นฐานดา้น

ก า ร จั ด ก า รน ้ า  โ ด ย ใ ช้

มาตราการปรับตวัโดยอาศยั

ระบบนิ เวศ  )Ecosystem-

based Adaptation: EbA) 

ยม-น่าน ซ่ึงรวมถึงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพประตูระบาย

น ้า 2 แห่ง  

- กองทพับกไทย )ทบ.(  

- อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น 

กระทรวงมหาดไทย )มท.( 

- กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน )กลุมพื้นฐาน( 

- ชุมชนต่างๆ 

ชุมชนท้องถ่ินต่างๆในลุ่มน ้ ายม - น่านจะได้รับ

ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ียงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ ซ่ึง

ออกโดยส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีส านักงาน

ทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ )สทนช.( คือหน่วยงานดูแล

หลัก ในการใช้บังคับใช้กฏกับ 25 ลุ่มน ้ าทั่ว

ประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน

ร่วมกันในการบริการจัดการทรัพยากรน ้ า  

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับน ้ า

ท่วมและภัยแล้ง ในส่วนของส านักงานกรม

ช ล ป ร ะ ท า น ท้ อ ง ถ่ิ น ท่ี เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง

คณะกรรมการลุ่ มแม่น ้ า จะสนับส นุน ช่ วย

ประสานงานในทีมงานของโครงการ ช่วย

ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมต่างๆกับสมาชิก

คณะกรรมการและตวัแทนจากหมู่บา้น / ผูใ้ชน้ ้ า 

นอกจากน้ี จากหลายๆขอ้ใน 11 กฎขอ้บงัคบัได้

กล่าวถึงการคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการลุ่ม

แม่น ้ า การจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ า บทบาท และความ

รับผิดชอบของสมาชิกดงักล่าว ซ่ึงกฎและแนวทาง



H H 

ภาคผนวก 6 (ข) – กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 
 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

  192 

ผลลพัธ์ กจิกรรม ผู้มีส่วนได้เสีย 

ท่ีเก่ียวขอ้งน้ีไดน้ ามาใชส้ าหรับมาตรการชดเชยผู ้

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเกิดน ้าท่วมและการขาด

แคลนน ้ าของรัฐ นอกจากน้ีส านักงานทรัพยากร

น ้ าแห่งชาติ )สทนช.( จะช่วยให้ภาคประชาชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการบริการจดัการทรัพยากรน ้ า 

ทั้งยกระดบัความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 

และช่วยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถจดัการเกิดน ้ าท่วม

และ / หรือภยัแลง้ไดดี้ขึ้น 

กิจกรรม 2.2 การเสริม

โครงสร้างพื้นฐานสีเทาดว้ย

มาตราการปรับตวัโดยอาศยั

ระบบนิเวศ (EbA) และ

การบูรณาการแนวทาง EbA 

เขา้กบันโยบายและการวาง

แผนการบริหารจดัการ

ทรัพยากรน ้า 

 

- กรมชลประทาน )ชป.( 

- ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ )สทนช.(  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

)ทส.( 

- องคก์รความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนั 

)GIZ) 

- ชุมชนต่างๆในลุ่มน ้ ายมและน่าน (กระบวนการ
สร้างความผูกผันกับชุมชนได้แสดงในหัวข้อ
ดา้นบน) 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ: องค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมนั )GIZ) 

องคก์รความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั 

)GIZ) ได้ด าเนินงานในนามของกระทรวงต่างๆ 

ของรัฐบาลเยอรมนั ในฐานะหน่วยงานพนัธมิตร

เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีมีการด าเนินงานทั่ว
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โลก กับรัฐบาลของประเทศอ่ืน ๆ และลูกค้า

ระหวา่งประเทศ 

 

ดว้ยการสนับสนุนจากกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม การ

อนุรักษธ์รรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภยั

ทางนิวเคลียร์ของรัฐบาลเยอรมนี )BMU) แผนงาน

ความร่วมมือไทย-เยอรมนัด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ )TGCP) และการด าเนินการของ 

GIZ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 นั้ น ช่วย

ส่งเสริมงานดา้น EbA ในประเทศไทย ท าให้จาก

นโยบายกลายเป็นการด าเนินงานจริง ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่าส่ิงต่างท่ี GIZ ไดด้ าเนินการมานั้น ไดส้ร้าง

ความมั่นใจในการด าเนินงานให้ส าเร็จและมี

ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน 

ผลลัพธ์ ท่ี  3: ลดความผัน

ผวนและเพิ่มความมั่นคง

ของวิ ถี ชีวิตเกษตรกรใน

พื้นท่ีเส่ียงประสบภัยแล้ง

แล ะน ้ า ท่ ว ม  โดย มี ก า ร

สนับสนุนในวงกว้าง การ

วางแผนระดับทอ้งถ่ิน การ

ลงทุ น ในมาตรการก าร

กิจกรรม 3.1 ประยุกต์ใช้
ข้อมู ลภู มิ อ าก าศ ในการ
วางแผนการเกษตรในระดบั
ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ ใ ห้ ก า ร
ส นั บ ส นุ น ใ น ส่ ว น ท่ี
เก่ียวขอ้งเพิ่มเต่ิม 

- กรมชลประทาน )ชป.( 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

)ทส.( 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.(: กรมพฒันา

ท่ีดิน )กพด.( กรมประมง )กปม.( กรมส่งเสริม

การเกษตร )กสก.( กรมวิชาการเกษตร )กวก.( 

กรมการข้าว ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

)สศก.( กรมปศุสัตว ์)กปศ.( 
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ปรับตวัในแปลงเกษตร และ

การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและ

ตลาดท่ีมากขึ้น 

- กระทรวงสาธารณสุข )สธ.( 

- อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น 

กระทรวงมหาดไทย )มท.( 

กิจกรรมท่ี 3.2 การปรับใช้
มาตรการต่ างๆในแปลง
เกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
ก า ร รั บ มื อ ต่ อ ส ภ า พ
ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

- กรมชลประทาน )ชป.( 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

)ทส.( 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.( : กรมพฒันา

ท่ีดิน )กพด.( กรมประมง )กปม.( กรมส่งเสริม

การเกษตร )กสก.( กรมวิชาการเกษตร )กวก.( 

กรมการข้าว ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

)สศก.( กรมปศุสัตว ์)กปศ.( 

- อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น 

กระทรวงมหาดไทย )มท.( 

กิจกรรมท่ี 3.3 เสริมสร้าง
ศกัยภาพในการเขา้ถึงตลาด
ผูบ้ริโภคให้แก่เกษตรกรใน
พื้ น ท่ี โครงการ  และการ
เขา้ถึงแหล่งทุน 

- กรมชลประทาน ))ชป.( 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

)ทส.( 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )กษ.( : กรมพฒันา

ท่ีดิน )กพด.( กรมประมง )กปม.( กรมส่งเสริม

การเกษตร )กสก.( กรมวิชาการเกษตร )กวก.( 

กรมการข้าว ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

)สศก.( กรมปศุสัตว ์)กปศ.( 
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ผลลพัธ์ กจิกรรม ผู้มีส่วนได้เสีย 

- กระทรวงพาณิชย ์)พณ.( 

- อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น 

กระทรวงมหาดไทย )มท.( 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

)ธ.ก.ส.( 

- พนัธมิตรทางการเงิน / ภาคเอกชน 

- องคก์รประชาสังคมและวิสาหกิจชุมชน 

 

หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นพนัธมิตรท่ี
ส าคญัในผลลพัธ์ท่ี 3 ดา้นการจดัฝึกอบรมความรู้
ทางการเงินให้แก่ผูรั้บผลประโยชน์ในโครงการ 
ถือเป็นการช่วยเหลือแบบ In-kind )การช่วยเหลือ
ในรูปแบบต่างๆท่ีไม่ใชก้ารใหต้วัเงิน( ส่วนในการ
ช่วยเหลือทางดา้นการเงินดา้นการเงิน ธ.ก.ส. จะ
ให้สินเ ช่ือทั้ งหมด 16 ล้านเหรียญสหรัฐ แก่
เกษตรกรท่ีตอ้งการลงทุนในดา้นการรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรแบบ
ยัง่ยนื และมาตรการในการปรับตวั 
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เอกสารแนบท้ายที่ 3: แผนฟ้ืนฟูวิถีชีวิต 

บทน า 

บทน้ีควรกล่าวถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

ก. รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
ข. วตัถุประสงคข์องแผนฟ้ืนฟูวิถีชีวิต  
ค. ขอบเขตของแผนจดัการผลกระทบต่อวิถีชีวิต 

ลกัษณะโครงการ 

ก. บรรยายรายละเอียดของโครงการอยา่งครบถว้น 
ข. แสดงภาพโดยรวมของโครงการ และจากนั้น อธิบายระยะต่างๆ ของโครงการ ตั้งแต่ระยะก่อน

การก่อสร้าง ระยะระหว่างการก่อสร้าง และระยะด าเนินการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
โครงการ 

ค. บรรยายคุณลกัษณะส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรการเกษตร  การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตบนฐานเกษตรกรรม
ของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการโดยละเอียด 

กรอบของกฎหมายและกฎข้อบังคับ 

ระบบการด ารงชีวิตของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ 

ก. อธิบายระบบการด ารงชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 

ทรัพยากรและกจิกรรมท้องถิ่น 

ง. บรรยายถึงทรัพยากรและกิจกรรมทอ้งถ่ินซ่ึงต่างไดรั้บผลกระทบและมีความเส่ียงจากกิจกรรม
โครงการ 

จ. บรรยายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีใชป้ระโยชน์โดยบุคคล ครัวเรือน และชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
โครงการ รวมทั้งกระบวนการหลงัการเก็บเก่ียวและการขาย รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของผลผลิต  
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การบ่งชี้ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก. บ่ ง ช้ี ผู ้ มี ส่ วนได้ เ สี ย ต่ า ง  ๆ  ซ่ึ งอาจได้ รับผลกระทบ ห รืออาจ มี ส่ วน เ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการพฒันา การด าเนินงาน และการติดตามผลของแผนงาน 

การประเมินผลกระทบ 

ก. การประเมินผลกระทบ 
ข. ก าหนดนิยามของหลกัเกณฑผ์ูมี้คุณสมบติัและการไดสิ้ทธ์ิส าหรับเกษตรกร  /ชุม ชนเกษตรกรท่ี

ไดรั้บผลกระทบโดยตรง โดยแสดงเป็นตารางเมตริกซ์ (matrix) 
ค. กลยทุธ์การฟ้ืนฟู โดยระบุกลยทุธ์การจดัการผลกระทบโดยภาพรวม 

บรรยายแผนงานและกจิกรรม 

ก. อธิบายแผนงานและกิจกรรมประกอบต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการ รวมถึง ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกับ
กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงาน ทรัพยากรบุคคล ตารางเวลา งบประมาณ เป็นตน้ 

การน าแผนสู่การปฏิบัติ   (ทรัพยากรบุคคล หน่วยงานพันธมิตร และองค์กรที่รับผิดชอบ) 

ก. บรรยายถึงทรัพยากรบุคคลท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินแผนและแผนกิจกรรมองค์ประกอบของ
โครงการ /ความช่วยเหลือ  

ข. อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบและโครงสร้างองคก์รอยา่งชดัเจน 
ค. อธิบายถึงหน่วยงานพันธมิตรท่ีมีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ (องค์กรอิสระ หรือ  

หน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ )รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององค์ กรดงักล่าว  

แผนการด าเนินงาน 

ก. กรอบการติดตามและประเมินผลโดยรวม  ท่ีรวมข้อก าหนดในการติดตามและประเมินผล
ส าหรับกิจกรรมต่างๆเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ในโครงการ/ความช่วยเหลือ 
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งบประมาณ 

ก. งบประมาณส าหรับแผนงานของโครงการ  /ความช่วยเหลือและค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดของแผน
ดงักล่าว  

การติดตามผลและประเมินผล 

ก. กรอบการติดตามและการประเมินผลโดยภาพรวมซ่ึงไดบู้รณาการขอ้ก าหนดในการติดตาม
และประเมินผลแผนงานของโครงการ/ความช่วยเหลือ 
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เอกสารแนบท้ายที่ 4: โครงร่างแผนควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้า และตะกอน และแผนการ
ก าจัดดินที่ปนเป้ือน  

ลกัษณะโครงการ 

ก. บรรยายรายเอียดของโครงการท่ีครอบคลุม  
ข. แสดงภาพโดยรวมของโครงการ และจากนั้น อธิบายระยะต่างๆ ของโครงการ ตั้งแต่ระยะก่อนการ

ก่อสร้าง ระยะระหวา่งการก่อสร้าง และระยะด าเนินการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโครงการ 

ขอบเขตงานและวัตถุประสงค์ 

เน้ือหาในส่วนน้ีควรประกอบดว้ย ดงัน้ี 

ก. ขอบเขตงานของ แผนการควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้ าและตะกอน )EDSCP) และ แผนการ
ก าจดัดินท่ีปนเป้ือน )CSDMP) 

ข. ก าหนดวตัถุประสงค์โดยทั่วไปของแผนการควบคุมการกัดเซาะ การระบายน ้ าและตะกอน 
(EDSCP) และ แผนการก าจดัดินท่ีปนเป้ือน (CSDMP) 

ค. ก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงของแผนการควบคุมการกดัเซาะ การระบายน ้ าและตะกอน 
(EDSCP) และ แผนการก าจดัดินท่ีปนเป้ือน (CSDMP) ในแต่ละพื้นท่ีโครงการ 

ง. ก าหนดความสัมพนัธ์เพื่อระบุมาตราการบรรเทาผลกระทบ 

กรอบของกฎหมายและกฎข้อบังคับ 

ก. ข้อก าหนดทางกฎหมายตามท่ีก าหนด ตามท่ีอ้างถึงใน แผนการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 
(ESMP) 

ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ 

ก. ผลกระทบโดยรวมท่ีอาจเกิดขึ้นไดร้ะบุไวใ้น กรอบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม )ESMF)  และ 
แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESMP) 
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มาตราการควบคุมและบรรเทาผลกระทบจาก การกดัเซาะและตะกอน 

แหล่งที่มาของ
ผลกระทบ 

ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้และ
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการที่
เกี่ยวข้อง 

การบรรเทาและการจัดการ 
(ออกแบบรูปแบบและ
มาตราการเฉพาะ) 

มาตราการ
บรรเทา
ผลกระทบ 

กิจกรรม/การติดตาม
วัดผล 

ความถี่ในการเกิด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การยืนยัน 
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การน าแผนสู่การปฏิบัติ   (ทรัพยากรบุคคล หน่วยงานพันธมิตร และองค์กรที่รับผิดชอบ) 

ก. บรรยายถึงทรัพยากรบุคคลท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินแผนและแผนกิจกรรมองค์ประกอบของโครงการ/
ความช่วยเหลือ 

ข. อธิบายถึงบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสร้างองคก์าร อยา่งชดัเจน 
ค. อธิบายถึงโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีจะมีการด าเนินการ 
ง. อธิบายถึงหน่วยงานพนัธมิตรท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ร่วมโครงการ )องคก์รอิสระ หรือ หน่วยงานของรัฐ 

เป็นตน้( รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององคก์รดงักล่าว  
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 

ก. อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช้ในการควบคุมและป้องกันการกัดเซาะและจดัการตะกอน )เช่น ร้ัวกรอง
ตะกอน หรือม่านดกัตะกอน เป็นตน้( อุปรกรณ์ตรวจวดัคุณภาพน ้ า และสถานีตรวจวดัสภาพอากาศใน
สนาม 

ข. เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน โดยรวมถึงเจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อมในงานก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีประสานงาน
ส่ิงแวดลอ้ม เจา้หนา้ท่ีเก็บขอ้มูล ผูจ้ดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและกฏขอ้บงัคบั 

ค. การลงทะเบียนบนัทึกการตรวจสอบคุณภาพน ้าและการลงทะเบียนส่ิงอ่ืนๆท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
แผนการด าเนินงาน 

ก. แสดงแผนการด าเนินงานโดยรวมหลายๆปี ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใน
โครงการและแผนรวมโครงการ 

การติดตามและประเมินผล 

ก. กรอบการติดตามและประเมินผลโดยรวม  ท่ีรวมข้อก าหนดในการติดตามและประเมินผลส าหรับ
กิจกรรมต่างๆเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ในโครงการ 
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การรายงานผลและการแจ้งเตือน 

ก. รายงานความคืบหน้าประจ าเดือนจากผูรั้บเหมาท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการ  โดยเน้ือหาใน
รายงานจะรวมผลงานส ารวจและการตรวจสอบควบคุมงาน จ านวนและผลของการตรวจสอบควบคุม 
ดา้นต่างๆเช่น  การตรวจสอบความเสถียรของพื้นดิน โครงสร้างควบคุมตะกอน และการตรวจสอบลาน
กองดิน และควบคุมมาตรการส าหรับจดัการกับโครงสร้างป้องกันตะกอนและลานกองดินท่ีมีการ
พงัทลาย 

งบประมาณ 

ก. แสดงงบประมาณท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ในโครงการ พร้อมทั้งแสดง
แผนค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมด 
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เอกสารแนบท้ายที่ 5: ข้อสัญญามาตรฐานทั่วไปด้านส่ิงแวดล้อม  

เอกสารแนบทา้ยน้ีระบุเน้ือหาของขอ้สัญญาโดยทัว่ไปเพื่อสนับสนุนงานบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมตามท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย  มาตรการบรรเทาผลกระทบเหล่าน้ีคือสาระส าคญัของแผน
จดัการส่ิงแวดลอ้มและสังคม (ESMP-Environmental and Social Management Plan) และผลกระทบเล็กน้อยท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงมกัจะเกิดขึ้นกบังานขนาดเลก็ท่ีสัมพนัธ์กบัหลกัปฏิบติัท่ีดีในการประกอบธุรกิจ  ขอ้สัญญาดงักล่าว
เป็นเง่ือนไขทัว่ไปและอาจถูกดัดแปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกับกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ของประเทศ, ขั้นตอนการท า
สัญญารวมถึงขอบเขตและลกัษณะของงานท่ีจะเกิดขึ้นจริงตามท่ีคาดการณ์  บรรดาขอ้สัญญาต่าง ๆ ถูกก าหนด
ขึ้น เพื่อน าไปรวมกบัขอ้ก าหนดท่ีระบุในสัญญาการท างานและจะยงัคงมีผลบงัคบัใชต้ลอดอายุของสัญญา โดย
ขอ้สัญญาเหล่าน้ีเป็นมาตรฐานขั้นต ่าสุดของการปฏิบติัเพื่อปกป้องส่ิงแวดลอ้มและยงัรวมถึง 

1. การอนุญาตและอนุมติั 
2. ความปลอดภยัของสถานท่ี 
3. การคน้พบโบราณวตัถุ 
4. อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของคนงาน 
5. การควบคุมเสียง 
6. การใชแ้ละการบริหารจดัการวตัถุอนัตราย, เช้ือเพลิง, ตวัท าละลายและผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม 
7. การใชแ้ละการบริหารจดัการสารก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์
8. การใชส่ิ้งท่ีป้องกนัการสูญเสียตามธรรมชาติและสารท่ีใชท้าสี 
9. การใชว้ตัถุระเบิด 
10. ความมัน่คง/เสถียรภาพของสถานท่ีและการควบคุมการกดัเซาะ 
11. คุณภาพอากาศ 
12. การบริหารจดัการการจราจร 
13. การบริหารจดัการน ้าน่ิง 
14. การบริหารจดัการส่ิงปฏิกูล – ขยะและเศษซากจากการก่อสร้าง 
15. การบริหารจดัการของเสียท่ีเป็นของเหลว 
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เง่ือนไขมาตรฐาน 

1. การอนุญาตและอนุมัติ 

ผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผิดชอบในการให้ความมัน่ใจวา่ตนไดรั้บอนุมติัและอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ไดก้ าหนดไว ้ใหเ้ร่ิมงานได ้

2. ความปลอดภัยของสถานที่ 

ผูรั้บเหมาตอ้งรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัทัว่บริเวณสถานท่ีก่อสร้างรวมถึงป้องกนัพสัดุและอุปกรณ์
ท่ีเก็บรักษาไว ้ ในกรณีของสภาพอากาศเลวร้าย ผูรั้บเหมาจะต้องดูแลรักษาสถานท่ีก่อสร้างและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ยวิธีการท่ีสามารถจะป้องกนัสถานท่ีก่อสร้างของโครงการและบริเวณท่ีอยูติ่ดกนั ใหพ้น้จากอนัตราย
อนัเน่ืองจากความเสียหายท่ีเป็นผลสืบเน่ืองตามมา  ทั้งน้ี รวมถึงการบริหารจดัการสถานท่ีก่อสร้าง วสัดุก่อสร้าง 
ของเสียหรือขยะจากการก่อสร้างและขยะปลอดเช้ือ เพิ่มความแข็งขนัในการควบคุมการกดัเซาะและระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพดินและสภาพต่าง ๆ ท่ีเป็นผลจากกิจกรรมของผูรั้บเหมาซ่ึงอาจเพิ่มความเป็นไปไดใ้นการท าให้
เกิดความเสียหาย 

3. การค้นพบโบราณวัตถุ 

หากในระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามท่ีระบุในสัญญา มีการพบวตัถุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้างซ่ึงอาจ
เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์หรือวฒันธรรม เช่น หลกัฐานของการตั้งถ่ินฐานมาก่อน กิจกรรมของชนพื้นเมือง
หรือกิจกรรมทางประวติัศาสตร์ หลกัฐานของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ ณ สถานท่ีก่อสร้างซ่ึงอาจมีนัยส าคญัทาง
วฒันธรรม จะตอ้งหยุดการท างานทั้งหมดและตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าท่ีควบคุมการก่อสร้างโดยทนัที  นอกจากน้ี 
จะต้องมีการรักษาความปลอดภัย ท าการปิดล้อม ท าเคร่ืองหมาย และเก็บหลักฐานเพื่อการตรวจพินิจโดย
หน่วยงานโบราณคดีหรือหน่วยงานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ี จะตอ้งห้ามคนงานทุกคนเคล่ือนยา้ยหรือเขา้
ไปรบกวนวตัถุท่ีเห็นว่า เป็นส่ิงประดิษฐ์ของมนุษย ์ทั้งน้ี อาจจะท างานต่อได ้โดยจะตอ้งไม่มีการลงโทษหรือ
ปรับผูรั้บเหมาโดยอา้งเหตุความเสียหายเม่ือไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีสัญญา ดว้ยขอ้จ ากดัท่ีเสนอเพื่อปกป้อง
สถานท่ี 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน 

ผูรั้บเหมาจะตอ้งให้ความมัน่ใจว่าคนงานทุกคนท างานอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  โดยจะตอ้งจดัหา     ส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยัให้แก่คนงานทั้งหมด ณ สถานท่ีท างาน  จะตอ้งมีการบริหารจดัการขยะหรือ
ของเสียท่ีเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัซ่ึงเกิดจากกิจกรรมโครงการด้วยวิธีท่ีได้รับอนุมติัจากเจ้าหน้าท่ีสัญญาและ
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หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบดา้นสาธารณสุข ผูรั้บเหมาจะตอ้งสร้างความมัน่ใจว่า มีความพร้อมในการอ านวย
ความสะดวกดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ณ สถานท่ีโครงการและมีพนกังานท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ นอกจากน้ี คนงานจะตอ้งไดรั้บอุปกรณ์ป้องกนัภยัท่ีจ าเป็นตามลกัษณะงานของตน เช่น 
หมวกนิรภยั ชุดช่างสวมทบักนัเป้ือน ถุงมือ แวน่ตากนัลมกนัฝุ่ น รองเทา้บูท เป็นตน้ ผูรั้บเหมาจะตอ้งยืน่แผนอา
ชีว–อนามยัและความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าท่ีสัญญาเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรม ณ สถานท่ีของ
โครงการ 

ผูรั้บเหมาตอ้งให้ความมัน่ใจว่าคนงานทั้งหมดจะท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  จะตอ้งปฏิบติัตามกฎ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกับแรงงานและอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเพื่อให้มัน่ใจในความปลอดภยัของคนงาน 
จะตอ้งจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยัแก่คนงานทุกคนท่ีอยู่ในสถานท่ีโครงการ  นอกจากน้ี ยงั
จะตอ้งมีการติดประกาศขอ้มูล ข่าวสารท่ีเหมาะสมภายในสถานท่ีโครงการเพื่อส่ือสารไปยงัคนงานให้ได้รับ
ขอ้มูลเก่ียวกบักฎและระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีตอ้งปฏิบติั 

5. การควบคุมเสียง 

ผูรั้บเหมาจะต้องควบคุมการแพร่กระจายของเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการตามสัญญาอย่างเต็ม
ความสามารถเท่าท่ีจะกระท าได้  ในกรณีท่ีโครงการอยู่ในท าเลท่ีจะตอ้งค านึงถึงการรบกวนของเสียง ผูรั้บเหมา
จะตอ้งมัน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพการใชง้านและการซ่อมแซมท่ีเขา้กนัไดดี้กบัการท างานของระบบลดเสียง
รบกวนท่ีผูผ้ลิตจดัหามา )เคร่ืองอุดหรือเก็บเสียง เป็นตน้(  

ในกรณีท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการเสียง ผูรั้บเหมาจะใชค้วามพยายามอนัควรท่ีจะจดัตารางเวลาการท ากิจกรรม
ในระหวา่งเวลาท างานปรกติ )ระหวา่ง 8 โมงเชา้ถึง 5 โมงเยน็(  ในขณะท่ีมีความเป็นไปไดว้า่  เสียงจะท าให้เกิด
ความเส่ียงต่อชุมชนท่ีอยู่โดยรอบไม่ว่าจะในระหว่างเวลาท างานปกติหรือการท างานนอกเวลางานปกติ หรือใน
ระหวา่งสุดสัปดาห์ โดยผูรั้บเหมาจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีสัญญาและจดัท าแผนการแจง้เตือนสาธารณะและแผนการ
บริหารจดัการเสียงเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสัญญาพิจารณาอนุมติั 

6. การใช้และการบริหารจัดการวัตถุอันตราย เช้ือเพลิง ตัวท าละลายและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 

การใช้วตัถุอนัตรายรวมถึงสารก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์น ้ ามนั เช้ือเพลิง และผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม จะตอ้ง
ปฏิบติัตามค าแนะน าในการใชง้านผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้ง  กากของเสียท่ีเป็นวตัถุอนัตรายและบรรจุภณัฑจ์ะตอ้ง
ถูกก าจดัดว้ยวิธีท่ีผา่นการอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ีสัญญาซ่ึงสอดคลอ้งตามกฎหมายของประเทศ  ผูรั้บเหมาจะตอ้งท า
แผนการบริหารจดัการสถานท่ีหากการด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบัการใชว้ตัถุเหล่าน้ีโดยรวมปริมาณท่ีประมาณการ
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ว่าจะตอ้งใช้ในกระบวนการ แผนการเก็บรักษา แผนควบคุมการร่ัวไหลและวิธีการจดัการของเสียท่ีจะต้อง
ปฏิบติัตามแผนทุกแผนท่ีตอ้งด าเนินการจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ีสัญญา 

องคป์ระกอบของการบริหารจดัการวตัถุอนัตรายจะรวมถึง: 

ก. ผูรั้บเหมาตอ้งจดัหาท่ีเก็บสารอนัตรายหรือมีพิษทั้งหมด ณ สถานท่ีของโครงการเป็นการชัว่คราว โดยเก็บ
 ในบรรจุภณัฑ์ท่ีปลอดภยั ติดฉลากแสดงขอ้มูลรายละเอียดของส่วนประกอบ คุณสมบติัหรือสรรพคุณ
 และการดูแล ใชง้าน  

ข. สารมีพิษ/อนัตรายจะตอ้งเก็บอยูใ่นบรรจุภณัฑท่ี์ไม่สามารถร่ัวซึมเพื่อป้องกนัการร่ัวและการชะละลาย 

ค. จะตอ้งขนส่งหรือก าจดัของเสียดว้ยวิธีท่ีผ่านการอนุมติัจากเจา้หน้าท่ีสัญญาและสอดคลอ้งกบักฎหมาย
 และนโยบายของประเทศ 

7. การใช้และการบริหารจัดการสารก าจัดศัตรูพชืและสัตว์ 

การใช้สารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์จะต้องเป็นสารท่ีผ่านการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีสัญญาและสอดคล้องกับ
ค าแนะน าการใช้งานของผูผ้ลิต  ผูใ้ช้สารก าจดัศตัรูพืชและสัตว์จะตอ้งแสดงให้เช่ือไดว้่าได้อ่านและท าความ
เขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ และสามารถปฏิบติัตามค าแนะน าในการใชง้านจนเป็นท่ีพอใจแก่เจา้หนา้ท่ีสัญญา  สาร
ก าจดัศตัรูพืชและสัตว์ทั้ งหมดท่ีจะใช้นั้น ตอ้งสอดคลอ้งกับรายการของสารก าจดัศตัรูพืชและสัตว์ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับโดยมิไดถู้กหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งประกาศหา้มใชง้าน 

หากจะตอ้งมีการก าจดัปลวก ก็จะตอ้งมัน่ใจว่าได้ใช้มาตรการการบริหารจดัการสารเคมีอย่างเหมาะสมเพื่อ
ป้องกนัมลพิษปนเป้ือนสู่บริเวณโดยรอบและตอ้งใช้บริการจากบริษทัควบคุมสัตวพ์าหะท่ีเป็นมืออาชีพซ่ึงมี
ใบรับรองและจดทะบียนอยา่งถูกตอ้งโดยผา่นการฝึกอบรมและมีความรู้เก่ียวกบัวิธีใชแ้ละเทคนิคท่ีถูกตอ้ง 

8. การใช้ส่ิงท่ีป้องกนัการสูญเสียตามธรรมชาติ (สารกนับูด) และสารท่ีใช้ทาสี 

สีและสารกนับูดทุกชนิดจะใช้ไดก้็ต่อเม่ือไดผ้่านการอนุมติัจากเจา้หน้าท่ีสัญญาเท่านั้น  โดยจะตอ้งมีการแจง้
ขอ้มูลแก่เจา้หนา้ท่ีสัญญาซ่ึงไดอ้ธิบายส่วนประกอบท่ีส าคญัของวสัดุท่ีจะใช ้ทั้งน้ี เพื่อจะไดส้ามารถตดัสินใจ
บนฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องผลกระทบและความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

การเก็บ การใชง้านและการก าจดัสีและสารกนับูดท่ีเป็นส่วนเกินนั้นจะตอ้งมีการจดัการท่ีเป็นไปตามค าแนะน า
ของบริษทัผูผ้ลิตและตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ีสัญญา  ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งรายการของวสัดุและปริมาณ
แบบประมาณการตามท่ีจะตอ้งใช ้การเก็บ แผนการควบคุมการร่ัวไหลและการก าจดัของเสียตามท่ีจะตอ้งกระท า
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ในระหว่างการปฏิบติัตามสัญญาให้แก่เจ้าหน้าท่ีสัญญา ทั้งน้ี  แผนดงักล่าวจะตอ้งได้รับอนุมติัจากเจา้หน้าท่ี
สัญญา 

9. การใช้วัตถุระเบิด 

การใชว้ตัถุระเบิดจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งก ากบัดูแลและด าเนินการโดยช่าง
ผูมี้ความรู้ดา้นวตัถุระเบิด  การระเบิดจะตอ้งจ ากดัอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 9.00 น. ถึง 16.00 น.  ยกเวน้จะไดรั้บ
อนุมติัจากหน่วยงานทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีสัญญาเป็นการเฉพาะ ทั้งน้ี การใชว้ตัถุระเบิดจะสามารถด าเนินการได้
หลงัจากท่ีแผนการบริหารจดัการวตัถุระเบิดและการระเบิดไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและจาก
เจา้หนา้ท่ีสัญญาเท่านั้น 

แผนดงักล่าวจะรวมถึง 

1. การระบุสารระเบิด ตวัจุดระเบิด วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 

2. แผนการรักษาความปลอดภยัของสถานท่ี พร้อมกบั 

 ก. การเก็บตวัจุดระเบิด, ปริมาณสารระเบิดท่ีเป็นตวัเพิ่มก าลงั, และสารระเบิดตวัหลกั 

 ข. ขอ้ควรระวงัในการขนถ่าย, เคล่ือนยา้ย, ใชง้านและการเก็บรักษา 

 ค. การขนส่งไปยงัและออกจากสถานท่ีโครงการ 

 ง. การรักษาความปลอดภยัของวตัถุท่ีเก็บรักษา 

 จ. การก าจดัวตัถุระเบิดท่ีเป็นส่วนเกินหรือเสียหาย 

3. การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อบริเวณท่ีอยูโ่ดยรอบและมาตรการลดความเส่ียงที่จะใชซ่ึ้งรวมถึง: 

 ก. กรณีแรงดนัสูงกวา่แรงดนับรรยากาศ 

 ข. เสียง 

 ค. เศษซากท่ีปลิวได ้

 ง. การส่งผา่นดว้ยคล่ืนสั่นสะเทือน  

 จ. การระเบิดโดยบงัเอิญ 
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4. ช่ือและคุณสมบติัของบุคคลทั้งหมดท่ีรับผิดชอบในการขนถ่าย, เคล่ือนยา้ย, ใชง้านและการเก็บรักษาสาร
วตัถุระเบิด 

10. ความมั่นคง/เสถียรภาพของสถานท่ีและการควบคุมการกดัเซาะ 

ผูรั้บเหมาจะตอ้งใชม้าตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารจดัการการพงัทลายของดิน ณ บริเวณสถานท่ีปฏิบติัการโครงการ 
โดยการลดพื้นท่ีขุดเจาะและระยะเวลาท่ีเปิดพื้นท่ีขุดเจาะให้น้อยท่ีสุด  สงวนพืชคลุมดินท่ีมีอยู่ให้ไดม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะกระท าได ้การจดัหาพืชคลุมดินตามท่ีไดรั้บอนุมติั และการใช้ระบบดกัและกรอง (traps and filtration 
systems)  ส าหรับบริเวณท่ีมีการขุดเจาะนั้น ผูรั้บเหมาจะตอ้งใชเ้ทคนิคการรักษาเสถียรภาพของดินเพื่อป้องกนั
การพงัทลายหรือยบุตวัหรือแผน่ดินถล่ม  ทั้งน้ี มาตรการเหล่านั้นจะตอ้งไดรั้บอนุมมติัจากเจา้หนา้ท่ีสัญญาดว้ย 

ผูรั้บเหมาตอ้งมัน่ใจว่ามีมาตรการควบคุมการกดัเซาะท่ีเหมาะสม เช่น การติดตั้งร้ัวกั้น จะตอ้งมีการระบายน ้ าใน
บริเวณสถานท่ีโครงการอย่างเหมาะสม  ท่อหรือทางระบายน ้ าท่ีถูกอุดตนัดว้ยวสัดุก่อสร้างหรือตะกอนจะตอ้ง
ถูกทะลวงหรือกวาดลา้งออกโดยเร็วเท่าท่ีจะกระท าได้เพื่อป้องกันการไหลบ่าและอุทกภยั นอกจากน้ี ยงัตอ้ง
พิจารณาการใชโ้ครงสร้างกนัดินเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและการปลูกพืชโดยใชห้ญา้ท่ีมีรากหยัง่ลึกเพื่อยึดดิน
ในระหว่างการท างานและหลงัการท างาน  การใชว้ิธีการวิศวกรรมชีวภาพจะถือว่าเป็นมาตรการในการบรรเทา
การกดัเซาะและการเล่ือนไหลของดิน  นอกจากน้ีจะตอ้งมีการเฝ้าดูบริเวณพื้นท่ีลาดเอียงและบริเวณท่ีถูกขุดเจาะ
ทั้งหมดเพื่อติดตามการเคล่ือนตวั 

ผูรั้บเหมาตอ้งก าหนดมาตรการควบคุมการกดัเซาะและตะกอนอย่างเหมาะสม เช่น  กองฟาง แอ่งน ้ าตกตะกอน 
และ/หรือร้ัวกั้นและบ่อดักเพื่อป้องกันตะกอนมิให้เคล่ือนตัวออกจากสถานท่ีโครงการและป้องกันน ้ าใน
กระแสน ้า แม่น ้า พื้นท่ีชุ่มน ้าและชายฝ่ังในบริเวณใกลเ้คียงมิใหขุ้่นมากเกินไป 

จะตอ้งมีแผนบริหารจดัการการกดัเซาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะมีการสะสมตะกอนในบริเวณพื้นท่ี
ชุ่มน ้ า, ทะเลสาบ, แม่น ้ าและระบบทางทะเล  แผนดงักล่าวน้ีจะตอ้งมีการบรรยายเก่ียวกบัภยัคุกตามท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น, มาตรการการบรรเทาท่ีจะตอ้งน ามาใช้, และการพิจารณาแผนรับมือต่อผลกระทบอนัเน่ืองจากสภาพ
อากาศท่ีเลวร้ายและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

หากมีการท างานตามพื้นท่ีแนวชายฝ่ังหรือใกลก้บักระแสน ้ าและแม่น ้ าสายใหญ่, จะตอ้งมีการเฝ้าดูและติดตาม
คุณภาพของน ้ าก่อนเร่ิมการก่อสร้าง, และติดตามผลเป็นช่วง ๆ อย่างสม ่าเสมอเพื่อจะไดพ้ิจารณาระดบัความขุ่น
และเกณฑม์าตรฐานคุณภาพของน ้า 
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การลา้ง ท าความสะอาดยานพาหนะและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานก่อสร้างจะตอ้งกระท าในพื้นท่ีท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 
ทั้งน้ี เพื่อมิใหน้ ้าหรือของเหลวท่ีชะลา้งออกมาสร้างมลภาวะต่อแหล่งน ้าผิวดินตามธรรมชาติ 

11. คุณภาพอากาศ 

เม่ือเห็นว่าเหมาะสม ผูรั้บเหมาจะตอ้งยื่นแผนการบริหารจดัการคุณภาพอากาศต่อเจา้หนา้ท่ีสัญญาเพื่อพิจารณา
อนุมติั  โดยแผนน้ีจะระบุข้อก าหนดในการควบคุมและบริหารจัดการฝุ่ นละอองและการแพร่กระจายท่ีไม่
สมควรจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง  และจะตอ้งระบุมาตรการควบคุมท่ีจะน ามาใช้ รวมถึงการบริหาร
จดัการฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการขนส่งและกิจกรรมก่อสร้างของสถานท่ีโครงการและการแพร่กระจายท่ีมากเกิน
ควรอนัเน่ืองจากยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการน้ี ห้ามใช้วิธีการพ่นด้วยน ้ ามนัในการจดัการกับฝุ่ น
บริเวณสถานท่ีโครงการหรือตามทอ้งถนนไม่วา่ในสถานการณ์ใดก็ตาม 

12. การบริหารจัดการการจราจร 

ในกรณีท่ีกิจกรรมการก่อสร้างจะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงกัการบริการขนส่งในพื้นท่ี รวมถึงเกิดการสูญเสีย
เส้นทางเดินรถ, การปิดกั้นเส้นทางเป็นการชั่วคราวอันเน่ืองมาจากการส่งของและกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับ
สถานท่ีก่อสร้าง ผูรั้บเหมาจะตอ้งยื่นแผนการบริหารจดัการการจราจรให้แก่เจา้หนา้ท่ีสัญญา พร้อมกบับรรยาย
แผนการหยุดชะงกัการบริการ, การแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมกบัวิธีการควบคุมการจราจรท่ีจะ
น ามาใช้เพื่อลดผลท่ีจะเกิดต่อชุมชนโดยรอบให้น้อยท่ีสุด โดยแผนน้ีจะตอ้งค านึงถึงเวลาในวนัท่ีมีแผนระงบั
พร้อมเสนอทางเลือกที่สามารถเขา้ถึงเส้นทางการบริการท่ีส าคญั เช่น การแพทย ์การอพยพกรณีภยัพิบติัและการ
บริการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น ทั้งน้ี แผนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ีสัญญาดว้ย 

องคป์ระกอบของแผนการบริหารจดัการการจราจรท่ีผูรั้บเหมาตอ้งจดัท าและน ามาใชจ้ะรวม 

ก. การระบุเส้นทางท่ีเป็นทางเลือกในกรณี เช่น มีงานขยายถนนหรือการปิดกั้นถนน 

ข. การประกาศเตือนต่อสาธารณชนใหท้ราบถึงการเปลี่ยนของเส้นทางปกติ 

ค. ป้าย เคร่ืองกั้นและการเบ่ียงเส้นทางจราจรจะตอ้งมองเห็นชัดเจนและมีการแจ้งเตือนให้รับรู้ถึง
อนัตรายทั้งหมดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ง. จดัทางเดินและทางขา้มท่ีปลอดภยัใหแ้ก่คนเดินถนนในบริเวณท่ีการก่อสร้างขวางเส้นทางปกติ 



H H 

ภาคผนวก 6 (ข) – กรอบการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคม 
 ขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

 

  210 

จ. การปฏิบติัตามแผนบริหารจดัการการจราจรจะตอ้งกระท าโดยพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมและมี
มองเห็นไดช้ดัเจน ในสถานท่ีโครงการหรือตลอดเส้นทางของถนนตามท่ีจ าเป็น เพื่อให้มัน่ใจว่า
เส้นทางนั้นปลอดภยัและสะดวก ส าหรับยานพาหนะและคนเดินถนน 

ฉ. การปรับเวลาของชัว่โมงการท างานเพื่อให้เขา้กบัแบบแผนการจราจรของทอ้งถ่ิน เช่น หลีกเล่ียง
กิจกรรมการขนส่งใหญ่ ๆ ในระหวา่งชัว่โมงเร่งด่วนหรือเวลาท่ีมีสัตวเ์คล่ือนยา้ย  

13. การบริหารจัดการแหล่งน ้านิ่ง 

ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม ผูรั้บเหมาจะไม่สามารถน าน ้ าจากแหล่งน ้ าน่ิงไปใช้ในกิจกรรมของผูรั้บเหมา
โดยท่ียงัไม่ได้รับอนุมติัจากเจ้าหน้าท่ีสัญญาและปราศจากการปรึกษากับหน่วยงานอนามยัส่ิงแวดล้อมของ
ทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ี จะตอ้งมีการใหค้  าแนะน าจากหน่วยงานทอ้งถ่ินเก่ียวกบัวิธีการจดัการและปฏิบติัต่อแหล่งน ้ า
น่ิง  โดยผูรั้บเหมาจะตอ้งเฝ้าติดตามสภาพของแหล่งน ้ าน่ิงเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่กลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์
ศตัรูพืชดงัเช่น ยงุ 

14. การบริหารจัดการส่ิงปฏิกลูและเศษซากจากการก่อสร้าง 

ผูรั้บเหมาจะตอ้งจดัท าแผนบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีสอดคล้องกับนโยบายและกฎ ขอ้บงัคบัในการบริหาร
จดัการส่ิงปฏิกูลของประเทศเพื่อเสนอต่อเจา้หน้าท่ีสัญญาพิจารณาอนุมติั  แผนการบริหารจดัการของเสียใน
สถานท่ีโครงการจะตอ้งระบุขั้นตอนการจดัการกบัของเสียรวมถึงการรวบรวม, การเก็บรักษาและการก าจดัผา่น
ระบบการบริหารจดัการของเสียของประเทศ  จะตอ้งไม่มีการเผาขยะหรือของเสียในท่ีโล่ง และผูรั้บเหมาจะตอ้ง
พยายามน าของเสียเวียนกลบัมาใชป้ระโยชน์ตามความเหมาะสมโดยผา่นระบบจดัการของเสียของประเทศ  

ไม่วา่จะในสถานการณ์ใดก็ตาม ผูรั้บเหมาจะตอ้งไม่ปล่อยใหข้ยะก่อสร้างสะสมอนัจะเป็นเหตุใหเ้กิดการรบกวน
หรือเส่ียงภยัต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากการขยายพนัธุ์ศตัรูพืชและพาหะเช้ือโรค  

15. การบริหารจัดการของเสียท่ีเป็นของเหลว 

ผูรั้บเหมาจะตอ้งยื่นแผนการบริหารจดัการของเสียท่ีเป็นของเหลว ณ สถานท่ีโครงการ ต่อเจา้หนา้ท่ีสัญญา โดย
เป็นส่วนหน่ึงของแผนการบริหารจดัการของเสีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและกฎ ขอ้บงัคบัของการบริหาร
จดัการของเสียตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน Saint Vincent and the Grenadines ตามท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูรั้บเหมาจะต้องไม่ปล่อยให้มีการสะสมของเสียท่ีเป็นของเหลวจากการก่อสร้างบริเวณหรือนอกสถานท่ี
โครงการไม่ว่าจะดว้ยสถานการณ์ใดก็ตาม หรือปล่อยให้มีการไหลท่วมหรือไหลออกจากสถานท่ีโครงการโดย
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ไม่สามารถควบคุมได ้หรือเป็นการรบกวนหรือเส่ียงต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากตวัของเสียนั้น  แผนการบริหาร
จดัการของเสีย ณ สถานท่ีโครงการจะตอ้งบรรยายวิธีการในการเก็บ, รวบรวมและก าจดัของเสียเหล่าน้ีตาม
กฎหมาย  นอกจากน้ี  ผูรั้บเหมาจะตอ้งแจง้แผนการเคล่ือนยา้ยและการก าจดัของเสียทั้งหมดท่ีสถานท่ีโครงการ
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และแจง้ตารางเวลาการเคล่ือนยา้ยใหเ้จา้หนา้ท่ีสัญญาทราบ 

องคป์ระกอบเฉพาะของแผนการบริหารจดัการของเสียท่ีเป็นของเหลวจะตอ้งรวม: ผูรั้บเหมาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายการบริหารจดัการของเสียและสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด; การเก็บของเสียและเส้นทางและสถานท่ี
ก าจดัของเสียจะถูกระบุโดยแยกตามประเภทของของเสียหลกั ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดจากกิจกรรมการร้ือถอนและการ
ก่อสร้าง; ของเสียจากการก่อสร้างและการร้ือถอนจะต้องถูกเก็บรักษาในถังขยะท่ีเหมาะสม ของเสียท่ีเป็น
ของเหลวหรือสารเคมีจะต้องเก็บรักษาในบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม  แยกออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป ของเสีย
ทั้งหมดจะเก็บรวมไวแ้ละก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบอย่างถูกตอ้ง  โดยผูเ้ก็บขยะท่ีมีใบอนุญาต  บนัทึกการก าจดัของ
เสียจะตอ้งเก็บไวเ้ป็นหลักฐานเพื่อแสดงการจดัการท่ีถูกต้องตรงตามท่ีได้ออกแบบไว้  ทั้งน้ี เม่ือเป็นไปได้ 
ผูรั้บเหมาจะตอ้งน าวตัถุท่ีเหมาะสมและใชก้ารไดก้ลบัมาใชง้านอีกหรือน าเขา้สู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อน า
กลบัมาใชง้าน )ยกเวน้วตัถุแร่ใยหิน( ของเสียท่ีเป็นของเหลวซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างจะตอ้งไม่ถูกปล่อยให้
สะสมอยู่ในบริเวณหรือนอกสถานท่ีโครงการ หรือไหลทัว่บริเวณ หรือไหลออกจากสถานท่ีโครงการโดยไม่
สามารถควบคุมไดห้รือเป็นเหตุใหเ้กิดการรบกวนหรือเป็นภยัต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากตวัของของเสียนั้น 
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เอกสารแนบท้ายที่ 6: ขั้นตอนการจัดการหลักฐานทางโบราณคดี กรณีที่บังเอญิพบหลักฐานระหว่าง
การก่อสร้าง  

บทน า  

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม รวมถึงอนุสาวรีย ์ส่ิงก่อสร้าง ศิลปกรรม หรือสถานท่ีท่ีมีความส าคญั และสถานท่ีท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นสถานท่ีและส่ิงก่อสร้างท่ีมีนยัส าคญัทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรมและศาสนา และ
สถานท่ีธรรมชาติท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรม ในกรณีน้ีรวมทั้งสุสาน สถานท่ีฝังศพ และหลุมศพ 

จากการกลัน่กรองเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรรับมือต่อสภำพภูมิอำกำศในลุ่มน ำ้ของประเทศไทย ด้วย
กำรบริหำรจัดกำรน ำ้ท่ีมีประสิทธิภำพและกำรเกษตรแบบยั่งยืนนั้น ช้ีว่าทรัพยากรกายภาพทางวฒันธรรมไม่
น่าจะมีความเส่ียงอนัเป็นผลจากกิจกรรมของโครงการ  อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งการด าเนินกิจกรรมโครงการ มี
ความเป็นไปไดท่ี้จะมีการคน้พบมรดกทางวฒันธรรมโดยมิไดค้าดการณ์ไว ้– การพบหลกัฐานทางโบราณคดี
โดยบงัเอิญ 

ขั้นตอนการจัดการหลกัฐานทางโบราณคดี กรณีท่ีบังเอญิพบหลกัฐานระหว่างการก่อสร้าง 

ในกรณีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีโดยบงัเอิญ จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ก. หยดุกิจกรรมการก่อสร้างในบริเวณท่ีพบหลกัฐานทางโบราณคดีโดยบงัเอิญ 

ข. ก าหนดเขตพื้นท่ีของสถานท่ีหรือบริเวณท่ีพบ 

ค. ปกป้องดูแลสถานท่ีเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายหรือการสูญหายของวตัถุท่ีเคล่ือนยา้ยได้ 

ง. แจง้ต่อวิศวกรผูค้วบคุมงานซ่ึงจะไดแ้จง้ต่อไปยงัหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบ รวมถึงโครงการพฒันา
 แห่งสหประชาชาติ )UNDP) กรมศิลปากร และกรมส่งเสริมวฒันธรรม สังกัดกระทรวงวฒันธรรม 
 ตลอดจนส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดลอ้ม และกรมชลประทาน สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จ. หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบรวมถึงกรมศิลปากรและกรมส่งเสริมวฒันธรรม สังกัดกระทรวง
 วฒันธรรมจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะจดัการอย่างไร  ทั้งน้ี รวมถึงการเปล่ียนแปลงผงั )เช่น เม่ือพบซากท่ีมี
 ความส าคญัดา้นวฒันธรรมหรือโบราณคดีท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได้( การอนุรักษ์ การดูแลรักษา การ
 ฟ้ืนฟูและการกูค้ืน 
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ฉ. การตดัสินใจของผูมี้อ  านาจเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ิงท่ีพบจะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
 กรมศิลปากรและกรมส่งเสริมวฒันธรรม สังกดักระทรวงวฒันธรรม และ 

ช. งานก่อสร้างและกิจกรรมต่าง ๆ จะด าเนินการต่อได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรับผิดชอบ
 ทอ้งถ่ินรวมถึงจากกรมศิลปากร และกรมส่งเสริมวฒันธรรม สังกดักระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงเก่ียวกบัการ
 สงวนรักษามรดกทางวฒันธรรม 

ขั้นตอนเหล่าน้ีจะตอ้งน ามายดึถือเป็นเง่ือนไขมาตรฐานของทุกสัญญา 

การรายงาน 

ในระหว่างการควบคุมงานโครงการ ผูค้วบคุมงานจะตอ้งติดตามผลการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกับการ
ด าเนินการเร่ืองส่ิงท่ีพบโดยบงัเอิญ โดยตอ้งมีการบนัทึกเร่ืองส่ิงท่ีพบโดยบงัเอิญในรายงานการควบคุมงานของ
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ และในรายงานการเสร็จส้ินภารกิจโครงการจะตอ้งประเมินประสิทธิผล
โครงการโดยภาพรวมในดา้นการลดผลกระทบ การบริหารจดัการและกิจกรรมต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
วฒันธรรม ตามสมควร 


