รายงานสรุปผลความก้าวหน้ าในการดําเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ ราชการของกรมควบคุมมลพิ ษ ปี 2552
เรื่อง การตรวจวัดและประเมิ นคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552)

1. เรื่องเดิ ม
กรมควบคุ ม มลพิษ และคณะทํ า งานภาครัฐ และประชาชนด้า นการควบคุ ม มลพิษ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบ ตั ิร าชการของกรมควบคุม มลพิษ ปี 2552 เรื่อ งการตรวจวัด และประเมิน คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการของกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับ
การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นแบบมีส่วนร่วม โดยกําหนดเป้าหมายเปิ ด
โอกาสให้ภาคประชาชน ได้แก่ อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมู่บ้าน
(ทสม.) และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม ได้แก่ สํานักงาน
สิง่ แวดล้อมภาค (สสภ.) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมด้านคุณภาพนํ้ า คุ ณภาพอากาศและเสียง และการตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยด้วยวิธมี าตรฐานและวิธอี ย่างง่ายในระดับทีไ่ ม่ต่าํ กว่าการเข้ามาเกีย่ วข้อง (involve)
2. ผลความก้าวหน้ าในการดําเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ การฯ
กรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบตั ิราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552 เรื่องการตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม โดยมีความก้าวหน้าในการดําเนินการ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม มีความก้าวหน้า
ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (Code of Practice) ในการตรวจวัด
และประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐาน ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํ้าแหล่ง
นํ้าผิวดิน นํ้าทะเลชายฝงั ่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง การตรวจสอบสถานทีก่ ําจัดขยะ
มูลฝอยและการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํ้ า
คุณภาพอากาศและการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษได้มกี ารกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (Code of
Practice) ในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐานและวิธอี ย่างง่ายไว้
ก่อนปี 2552 แล้ว เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนํ้ าใน
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ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทะเล หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการตรวจวัดฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่ม เกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็ นต้น
1.2 การจัดทําคู่มอื ปฏิบตั งิ านในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ด้วยวิธมี าตรฐาน ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํ้ าแหล่งนํ้ าผิวดิน นํ้ าทะเลชายฝงั ่ การ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง การตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และการตรวจวัด
คุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํ้ า คุณภาพอากาศ และการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษได้มกี ารจัดทําคู่มอื การปฏิบตั ิงานในการตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐานและวิธอี ย่างง่ายทีไ่ ด้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว เช่น
คูม่ อื การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน คู่มอื การตรวจวัดฝุน่ ละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่ม คู่มอื ปฏิบตั งิ านใน
การดูแลและเดินระบบฝงั กลบขยะมูลฝอย เป็ นต้น
1.3 การจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ด้วยวิธมี าตรฐาน ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํ้ าแหล่งนํ้ าผิวดิน นํ้ าทะเลชายฝงั ่ การ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง การตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และการตรวจวัด
คุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํ้ า คุณภาพอากาศ และการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษได้มกี ารจัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมการตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐานและวิธอี ย่างง่ายไว้ก่อนปี 2552 แล้ว เช่น หลักสูตร
การฝึ ก อบรมการดูแ ลและเดิน ระบบฝงั กลบขยะมูล ฝอย หลักสูต รการฝึ ก อบรมการติด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่าง เป็ นต้น
1.4 การถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วย
วิธมี าตรฐาน ให้แก่ สสภ. ทสจ. และการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมอย่างง่ายให้แก่ อปท. และ ทสม.
กรมควบคุ ม มลพิษ ได้ถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ใ นการตรวจวัด และประเมิน
คุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐาน ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํ้ าแหล่งนํ้าผิวดิน นํ้า
ทะเลชายฝ งั ่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง การตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ให้แก่ สสภ. และ ทสจ. เป้าหมายมาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2547 จนถึงปจั จุบนั โดยใช้วธิ กี าร
ฝึ กอบรม และวิธปี ฏิบตั งิ านร่วมกัน (Learning by doing) นอกจากนัน้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ น
การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธอี ย่างง่าย ด้านคุณภาพนํ้ า คุณภาพอากาศ
และการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย ให้แก่ อปท. ตัง้ แต่ปี 2548 จนถึงปจั จุบนั และตัง้ แต่ปี
2550 จนถึงปจั จุบนั ได้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการตรวจวัดคุณภาพนํ้ าอย่างง่ายให้แก่ ทสม. ใน
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คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร ลุ่มนํ้าปากพนัง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง
2. การมีส่ว นร่ว มในการตรวจวัด และประเมิน คุณภาพสิ่งแวดล้อ มโดยเครือข่าย มี
ความก้าวหน้าร้อยละ 94 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐาน
ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพนํ้ าแหล่งนํ้ าผิวดิน นํ้ าทะเลชายฝงั ่ คุณภาพอากาศและเสียง
และการตรวจสอบสถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอย
สสภ. และ ทสจ. ได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในตรวจวัดคุณภาพนํ้ าแหล่งนํ้ า
ผิวดิน และตรวจสอบสถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอย ตัง้ แต่ปี 2547 จนถึงปจั จุบนั และในปี 2552 ได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพนํ้ าทะเลชายฝงั ่ และคุณภาพอากาศและเสียงด้วย พร้อมทัง้ ได้
ั ่ อปท. และ ทสม.
เผยแพร่ขอ้ มูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินและนํ้าทะเลชายฝงให้
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website กรมฯ รายงานสถานการณ์มลพิษ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
สําหรับข้อมูลผลการตรวจสอบสถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอย ยังไม่ได้มกี ารเผยแพร่ให้ ทสม. ทราบ
2.2 การมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธอี ย่างง่าย ได้แก่ การ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าอย่างง่าย
- ตัง้ แต่ ปี 2548 – 2551 มี อปท. ที่ผ่า นการฝึ ก อบรมหลัก สูต รการติด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย ทัง้ หมด 727 หน่ วยงาน และได้ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่ายแล้ว ประมาณ 300 หน่วยงาน
- ทสม. ในพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หามลพิษรุนแรง ได้แก่ ลุ่มนํ้ าท่าจีน ลุ่มนํ้าบางปะกง ลุ่ม
นํ้าเจ้าพระยา ลุ่มนํ้าปา่ สัก คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร ลุ่มนํ้าปากพนัง
ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ทีไ่ ด้รบั การฝึ กอบรมการตรวจวัดคุณภาพนํ้ าอย่างง่ายตัง้ แต่ปี 2550 ถึง
2552 ได้ดาํ เนินการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแล้ว
3. การจัดทําฐานข้อมูลและเผยแพร่ขอ้ มูล
สสภ. ได้ร่วมกับ คพ. ในการจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพนํ้ า รวมทัง้ มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพนํ้ าและข้อมูลคุณภาพอากาศระหว่าง คพ. และ สสภ. ผ่าน
ระบบ Internet และเอกสาร นอกจากนี้ คพ. ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลสถานการณ์มลพิษผ่านหมาย
เหตุมลพิษและเว็บไซต์กรมฯ แล้ว
4. การรณรงค์สร้างจิตสํานึกการมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกการมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังและประเมิน
คุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมต่างๆ ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น
การป้องกันแก้ไขปญั หาคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าบางปะกง ลุ่มนํ้าปิ ง ทะเลสาบ
สงขลา ลุ่มนํ้าลําตะคอง ลุ่มนํ้าปากพนัง คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร เขตควบคุม
มลพิษจังหวัดระยอง รวมทัง้ การป้องกันและแก้ไขปญั หาและแก้ไขปญั หามลพิษด้านอื่นๆ
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3.1 การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐาน มักมีความยุ่งยาก
และใช้อุ ป กรณ์ / เครื่อ งมือ ที่มีร าคาค่ อ นข้า งสู ง ทํ า ให้เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเรีย นรู้แ ละการ
ดําเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
3.2 อปท. บางหน่ วยงานขาดบุคลากรและงบประมาณในการดําเนินการตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ
3.3 ประชาชนทัวไปไม่
่
ทราบบทบาทและภารกิจของ สสภ. และ ทสจ. จึงทําให้ไม่เกิด
ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและประชาชนในการดําเนินงาน
3.4 เครือข่ายภาคประชาชนมีขอ้ จํากัดด้านเวลา เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ ทําให้ไม่มี
เวลาตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ
3.5 เครือข่ายภาคประชาชนมีอุปกรณ์/เครื่องมือในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตรวจวัดฯ ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างทัวถึ
่ ง
3.6 สมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายภาคประชาชนที่ดําเนินงานตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมซํ้าซ้อนกับเครือข่ายอื่นๆ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทําให้
เกิดความสับสนในการเข้าร่วมกิจกรรมและการดําเนินงาน
4. การดําเนิ นงานในขัน้ ตอนต่อไป
เนื่องจากในการตรวจสอบสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอยในปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี ารดําเนินการ
แจ้ง ผลการตรวจสอบให้ ทสม. ในพื้น ที่ท ราบ ทํา ให้ ทสม. ในพื้น ที่ไ ม่ไ ด้ร บั รู้ถึง ข้อ มูล การ
ตรวจสอบ และไม่มสี ่วนร่วมในการเฝ้าระวังผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากสถานทีก่ ําจัดขยะมูล
ฝอยในพืน้ ทีต่ นเอง ดังนัน้ จึงควรแจ้งผลการตรวจสอบให้ ทสม. ในพืน้ ทีท่ ราบด้วย

1

รายงานสรุปผลความก้าวหน้ าในการดําเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ ราชการของกรมควบคุมมลพิ ษ ปี 2552
เรื่อง การตรวจวัดและประเมิ นคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ( ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 )
กิ จกรรม

กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

1. การเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดและ
ประเมิ นคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
1.1 กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (COP)
1) คุณภาพนํ้าผิวดินวิธมี าตรฐาน

ดําเนินการแล้ว - มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านฯ ไว้ก่อนปี 2552 แล้วในคูม่ อื การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน

-

-

ั ธมี าตรฐาน
2) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงวิ

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านฯ ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ
เรืองการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลไว้แล้วก่อนปี 2552

-

-

3) คุณภาพอากาศและเสียงวิธมี าตรฐาน

ทสจ.

ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําหลักเกณฑการปฏิบตั งิ านในการตรวจวัดฝุน่ ละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่มแล้ว
ดําเนินการแล้ว - มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านไว้ก่อนปี 2552 แล้ว ในเกณฑ์
มาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

-

-

-

-

ดําเนินการแล้ว - มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านไว้ก่อนปี 2552 แล้ว ในคูม่ อื การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่ายและคูม่ อื อาสาสมัครเฝ้าระวัง
และติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่าย

-

-

ดําเนินการแล้ว - มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านไว้กอ่ นปี 2552 ในคูม่ อื การตรวจวัด
ค่าความเป็ น กรด- ด่าง ของนํ้าฝนอย่างง่าย และคูม่ อื การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่าย

-

-

ดําเนินการแล้ว - มีการกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านไว้ก่อนปี 2552 ในคูม่ อื การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่าย

-

-

4) สถานทีกําจัดกากของเสียวิธมี าตรฐาน
5) คุณภาพนํ้าอย่างง่าย

6) คุณภาพอากาศอย่างง่าย

7) การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างง่าย

อปท.
ทสม.
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กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

1.2 จัดทําคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
1) คุณภาพนํ้าผิวดินวิธมี าตรฐาน
ั ธมี าตรฐาน
2) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงวิ

3) คุณภาพอากาศและเสียงวิธมี าตรฐาน

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําคูม่ อื การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิว
ดินไว้ก่อนปี 2552
สสภ.

ทสจ.

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

-

-

ดําเนินการแล้ว - ใช้หลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ติ ามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเรืองการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเล ซึงได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552
เป็ นคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําคูม่ อื การตรวจวัดฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

-

-

-

-

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําคูม่ อื การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างง่ายในคูม่ อื การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่ายแล้ว ก่อนปี 2552

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําคูม่ อื การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างง่ายในคูม่ อื การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่ายแล้ว ก่อนปี 2552

-

-

ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่มแล้ว
ั
ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําคูม่ อื ปฏิบตั งิ านในการดูแลและเดินระบบฝงกลบขยะมู
ลฝอย

4) สถานทีกําจัดขยะมูลฝอยวิธมี าตรฐาน

แล้ว้ ก่อ่ นปีปี 2552
ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําคูม่ อื การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่ายในคูม่ อื การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่ายและคูม่ อื อาสาสมัครเฝ้าระวัง
และติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่ายแล้วก่อนปี 2552

5) คุณภาพนํ้าอย่างง่าย

6) คุณภาพอากาศอย่างง่าย
7) การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างง่าย

อปท.
ทสม.
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กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

1.3 จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม
1) คุณภาพนํ้าผิวดินวิธมี าตรฐาน
ั ธมี าตรฐาน
2) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงวิ
3) คุณภาพอากาศและเสียงวิธมี าตรฐาน

สสภ.
ทสจ.

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

ดําเนินการแล้ว - ปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (COP) โดยไม่ตอ้ งมีหลักสูตรการ
ฝึกอบรม
ดําเนินการแล้ว - ปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (COP) โดยไม่ตอ้ งมีหลักสูตรการ
ฝึกอบรม
ดําเนินการแล้ว - ปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (COP) โดยไม่ตอ้ งมี

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

-

-

-

-

-

-

หลักสูตรการฝึกอบรม
4) สถานทีกําจัดขยะมูลฝอยวิธมี าตรฐาน
5) คุคณภาพนํ
ณภาพนาอยางงาย
้าอย่างง่าย

6) คุณภาพอากาศอย่างง่าย
7) การตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างง่าย

อปท.
ทสม.

ั
ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําหลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลและเดินระบบฝงกลบขยะมู
ลฝอย
แล้วก่อนปี 2552
ได้จดั ทําหลักสตรการฝึ
ตรการฝกอบรมกอนป
กอบรมก่อนปี 2552 แลว
แล้ว โดยอย่
โดยอยูในคู
นค่มอวทยากร
อื วิทยากร
ดําเนินการแล้ว - ไดจดทาหลกสู
ดาเนนการแลว
ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่าย และหลักสูตรการ
ใช้ชุดทดสอบคุณภาพนํ้า (Test Kit) และการตรวจวัดคุณภาพนํ้าอย่างง่าย

-

-

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปี 2552 แล้ว โดยอยูใ่ นคูม่ อื

-

-

-

-

วิทยากรฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่าย
ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปี 2552 แล้ว โดยอยูใ่ นคูม่ อื วิทยากร
ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่าย
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1.4 ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิงแวดล้อม
1) คุณภาพนํ้าผิวดินวิธมี าตรฐาน
- สสภ.

กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - ได้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้ สสภ. ทัวประเทศแล้ว ตัง้ แต่ปี 2547
และมอบให้ สสภ. ดําเนินการแทน คพ. ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา
จนถึงปจั จุบนั

Consult

Consult

ทสจ.

Consult

Consult

ั ธมี าตรฐาน
2) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงวิ
- สสภ.

ดําเนินการแล้ว - ได้ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยสอดแทรกเนื้อหาในการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร/การประชุมสัมนา และการอบรมในวาระต่างๆ

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - ในปี 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยใช้วธิ ปี ฏิบตั งิ านร่วมกัน (learning by
ั เวณอ่าวไทยตอน
doing) ในการตดตามตรวจสอบคุ
ในการติดตามตรวจสอบคณภาพนํ
ณภาพนาทะเลชายฝงบรเวณอาวไทยตอน
้าทะเลชายฝงบริ
ใน 7 จุด ใน 5 จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา
กทม.(บางขุนเทียน) )

Consult

Consult

3) คุณภาพอากาศและเสียงวิธมี าตรฐาน
- สสภ.

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - ได้ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารตรวจวัดฝุน่ ละออง ในโครงการ "โรงโม่
เหมืองหิน ติดดาว" แล้วก่อนปี 2552 จนถึงปจั จุบนั
ดําเนินการแล้ว - ในปี 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารตรวจวัดฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่มให้แก่
ทสจ.นครพนม

Consult

Consult

Consult

Consult

Consult

Consult

- ทสจ.

- ทสจ.

4) สถานทีกําจัดขยะมูลฝอยวิธมี าตรฐาน
- สสภ.

ทสจ.

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - ในปี 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยใช้วธิ ปี ฏิบตั งิ านร่วมกัน
(Learning by doing) และวิธอี บรมผูฝ้ ึกอบรม (trainthe trainer) จํานวน
2 ครัง้ ในวันที 9 - 11 มิ.ย. 52 ณ โรงแรม ท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
และวันที 16-18 มิ.ย. 52 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
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- ทสจ.

5) คุณภาพนํ้าอย่างง่าย
- อปท.

- ทสม.

กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

ทสจ.

ดําเนินการแล้ว - ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยใช้วธิ ปี ฏิบตั งิ านร่วมกัน (Learning by doing)
และวิธอี บรมผูฝ้ ึกอบรม (trainthe trainer) จํานวน 2 ครัง้ ในวันที 9 - 11
มิ.ย. 52 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก และวันที 16-18 มิ.ย. 52
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

Consult

Consult

อปท.

ดําเนินการแล้ว

1. ในปี 2548 - 2551 ได้ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า
อย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่าย
ให้ อปท. ทัวประเทศ แล้วรวม 727 หน่วยงาน
2. ในปี 2552 ได้จดั ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า
อย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่าย
ให้แก่ อปท. ทัวประเทศด้วยระบบ E-Learning
ดําเนินการแล้ว 3. ตัง้ แต่ปี 2550 - 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้ อปท. เครือข่าย
ทสม. และ ภาคประชาชนในพืน้ ทีต่างๆ ดังนี้
1) พืน้ ทีลุ่มนํ้าท่าจีน รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 202 คน
อ.เมือง จ.นครปฐม เมือวันที 31 มี.ค. 51
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมือวันที 8 พ.ค. 51
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมือวันที 25 ก.ค. 51
2) พืน้ ทีลุ่มนํ้าบางปะกง รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 195 คน
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เมือวันที 27 ก.ค. 50
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมือวันที 17 ต.ค. 50
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมือวันที 17 ส.ค. 50

Consult

Consult

Consult

Consult

ทสม.
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กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

3) พืน้ ทีลุ่มนํ้าเจ้าพระยา รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 74 คน
อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เมือวันที 30 พ.ค. 51
4) พืน้ ทีลุ่มนํ้าปา่ สัก รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 70 คน
อ.เสาให้ จ.สระบุรี เมือวันที 27 มิ.ย. 51
5) คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 312 คน
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เมือวันที 2 พ.ค., 29 มิ.ย. และ 27 ส.ค.51
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมือวันที 29 ก.ค. 51
6) คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร รวมผูเ้ ข้าฝึกอบรมจํานวน 173 คน
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เมือวันที 15 พ.ค. 52 และ 5 ส.ค. 52
7) พืน้ ทีลุ่มนํ้าปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม
จํานวน 180 คน
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมือวันที 30 มิ.ย. 52
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เมือวันที 26 ส.ค. 52
8) ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง รวมผูฝ้ ึกอบรมจํานวน 137 คน
อ. เมือง จ.ระยอง เมือวันที 11 มี.ค. 52 และ 25 มิ.ย. 52
7) การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างง่าย
- อปท.
อปท.

ดําเนินการแล้ว

1. ในปี 2548 - 2551 ได้ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิงแวดล้อมอย่างง่ายให้ อปท. ทัวประเทศแล้ว รวม 727 หน่วยงาน
ทัวประเทศ
2. ในปี 2552 ได้จดั ฝึกอบรมการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างง่าย
ในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมอย่างง่ายให้ อปท. ทัว
ประเทศด้วยระบบ E-Learning

Consult

Consult
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กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

2. การดําเนิ นการตรวจวัดและประเมิ น
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยเครือข่าย
2.1 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินด้วย
วิธมี าตรฐาน

สสภ.

ทสจ.
อปท.

ทสม.

2.2 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมิน
ั วยวิธมี าตรฐาน
คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงด้

ดําเนินการแล้ว - สสภ. 16 แห่ง ทัวประเทศ ได้ดาํ เนินการตรวจวัดและประเมินคุณภาพนํ้า
แหล่งนํ้าผิวดินทัวประเทศด้วยวิธมี าตรฐานและแจ้งผล
ให้ คพ. ทราบตัง้ แต่ปี 2547 - ปจั จุบนั
ดําเนินการแล้ว - ทสจ. ได้ร่วมดําเนินการกับ สสภ. ในการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินด้วยวิธมี าตรฐานแล้วตัง้ แต่ปี 2547 - ปจั จุบนั
ดําเนินการแล้ว 1. ในปจั จุบนั อปท. ในพืน้ ทีลุ่มนํ้าวิกฤติได้รบั แจ้งข้อมูลผลการดําเนินการ
ตรวจวัดและประเมินคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าวิกฤตจาก สสภ. และ ทสจ. อย่าง
ต่อเนือง
2. อปท. สามารถรับข้อมูลผ่านทาง website กรมควบคุมมลพิษ
ดําเนินการแล้ว - ทสม. สามารถรับทราบข้อมูลคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน
ผ่านทาง website กรมควบคุมมลพิษ ตัง้ แต่ปี 2545 - ปจั จุบนั

Collaboration Collaboration

Involve

Involve

Inform

Inform

Inform

Inform

สสภ.
ทสจ.

ดําเนินการแล้ว - ในปี 2552 สสภ.และ ทสจ. ร่วมปฏิบตั งิ านกับ คพ. ในการติดตาม
ั เวณอ่าวไทยตอนใน 7 จุด ในพืน้ ที 5
ดําเนินการแล้ว ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงบริ
จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา กทม. (บาง
ขุนเทียน)

Involve
Involve

Involve
Involve

อปท.

ั านทาง website
ดําเนินการแล้ว - อปท. สามารถรับทราบข้อมูลคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงผ่
กรมควบคุมมลพิษ ตัง้ แต่ปี 2545 - ปจั จุบนั
ั านทาง website
ดําเนินการแล้ว - รับทราบข้อมูลคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงผ่
กรมควบคุมมลพิษ ตัง้ แต่ปี 2545 - ปจั จุบนั

Inform

Inform

Inform

Inform

ทสม.
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2.3 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพอากาศและเสียงด้วยวิธมี าตรฐาน

กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

สสภ.

ทสจ.

2.4 การมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบสถานที
กําจัดขยะมูลฝอยวิธมี าตรฐาน

2.5 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพนํ้าวิธอี ย่างง่าย

สสภ.
ทสจ.
อปท.
ทสม.
สสภ.

ทสจ.

อปท.

ทสม.

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

ดําเนินการแล้ว -ในปี 2552 สสภ. และ ทสจ. ได้มสี ว่ นร่วมกับ คพ. ในการตรวจสอบ
โรงโม่ 39 แห่ง และเหมืองหิน 82 แห่ง ในพืน้ ที 20 จังหวัด ภายใต้
โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"
ดําเนินการแล้ว - ในปี 2552 ทสจ. นครพนม ร่วมกับ คพ. ดําเนินการตรวจวัดฝุน่
ละอองไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริก
ไฮโวลุ่ม ในพืน้ ที จ.นครพนม
- ในปี 2552 สสภ.16 แห่ง ทสจ. 43 จังหวัด และ อปท. 59 แห่ง ได้ ร่วมกับ
ดําเนินการแล้ว คพ. ในการตรวจสอบสถานทีกําจัดขยะมูลฝอย รวม 59 แห่ง
ยังไม่ได้
- คพ. สสภ. ทสจ. และ อปท. ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบฯ ให้
ดําเนินการ ทสม. ทราบ
ดําเนินการแล้ว - อปท. และ ทสม. ได้มกี ารตกลงกับ สสภ. และ ทสจ. เกียวกับการแจ้ง
ข้อมูลผลการตรวจวัดแล้วโดยจะแจ้งข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ี ดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณี
อย่างง่ายให้กบั สสภ. และ ทสจ. กรณีทเกิ
ปลาตาย ซึงขณะนี้ยงั ไม่มเี หตุการณ์ฉุกเฉิน จึงไม่ได้รบั แจ้งข้อมูล
ดําเนินการแล้ว - อปท. และ ทสม. ได้มกี ารตกลงกับ สสภ. และ ทสจ. เกียวกับการแจ้ง
ข้อมูลผลการตรวจวัดแล้วโดยจะแจ้งข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
อย่างง่ายให้กบั สสภ. และ ทสจ. กรณีทเกิ
ี ดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณี
ปลาตาย ซึงขณะนี้ยงั ไม่มเี หตุการณ์ฉุกเฉิน จึงไม่ได้รบั แจ้งข้อมูล
ดําเนินการแล้ว - อปท.ทีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิงแวดล้อมอย่างง่ายประมาณ 300 หน่วยงานได้ดาํ เนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่ายแล้ว
ดําเนินการแล้ว - ทสม.และภาคประชาชนในพืน้ ทีทีผ่านการฝึกอบรมได้ดาํ เนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่ายแล้ว

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

Involve

Involve

Involve

Involve

Involve
Involve
Involve
Inform

Involve
Involve
Involve
-

Inform

Inform

Empower

Empower

Empower

Empower

Empower

Empower

- โรงโม่ บดหรือ
ย่อยหินมีการ
หยุดดําเนินการ
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กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

3. การจัดทําฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
3.1 การเตรียมระบบการแลกเปลียนข้อมูล
1) จัดทําฐานข้อมูล

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - สสภ. ได้ร่วมกับ คพ. ในการจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพนํ้า ในระบบ Internet
แล้ว (ระบบ IWIS)

-

-

2) เตรียมอุปกรณ์เชือมโยงระบบ

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - สสภ. และ อคพ. ได้จดั เตรียมอุปกรณ์เพือเชือมโยงระบบการแลก
เปลียนข้อมูลระหว่างกันแล้วเสร็จ

-

-

3.2 การเชือมโยงเครือข่ายแลกเปลียน
ข้อมูล

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - สสภ. มีการเชือมโยงเครือข่ายแลกเปลียนข้อมูลคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ
ผ่านระบบ Internet และเอกสาร

-

-

Inform

Inform

Inform

Inform

3.3 การเผยแพร่ขอ้ มูลสถานการณ์สงแวดล้
ิ
อม
1) การรายงานผ่านหมายเหตุมลพิษ
ประชาชน ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารจัดทําเล่มรายงานฯ เป็ นรายไตรมาส พร้อมทัง้ เผยแพร่ลง website
กรมควบคุมมลพิษ
2) การรายงานผ่านเว็บไซต์
กรมควบคุมมลพิษ

ประชาชน ดําเนินการแล้ว - ได้รายงานข้อมูลคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ผ่าน website กรมควบคุม
มลพิษแล้ว
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กลุม่
ความก้าวหน้ า
เป้ าหมาย

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

4. การรณรงค์สร้างจิ ตสํานึ กการมีส่วนร่วม หน่วยงาน ดําเนินการแล้ว - สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมต่างๆ ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปญั หาคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าบางปะกง ลุ่มนํ้า
ในการเฝ้ าระวังและประเมิ นคุณภาพ
ทีเกียวข้อง
ปิง ทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าลําตะคอง ลุ่มนํ้าปากพนัง คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี
สิ่ งแวดล้อม
/ประชาชน
คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จ.ระยอง รวมทัง้
กิจกรรมป้องกันแก้ไขปญั หามลพิษด้านอืนๆ

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552
Inform

หมายเหตุ ระดับการมีสว่ นร่วม 5 ระดับ ได้แก่
ระดับการให้ขอ้ มลล (inform)
ระดบการใหขอมู
เปนการเผยแพรขอมู
เป็
นการเผยแพร่ขอ้ มลข่
ลขาวสารซงเปนการสอสารทางเดยวแตเปนระดบสาคญเพราะเปนการเรมตนทสวนราชการเปดโอกาส
าวสารซึงเป็ นการสือสารทางเดียวแต่เป็ นระดับสําคัญเพราะเป็ นการเริมต้นทีส่วนราชการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมซึงจะนําไปสูก่ ระบวนการอืน ๆ ต่อไป
เป็ นการรับฟงั ความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกข้อปญั หา และข้อเสนอแนะต่างๆ กับส่วนราชการ
ระดับการปรึกษาหารือ (consult)
เป็ นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมหรือเกียวข้องในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผน/โครงการ
ระดับการเข้ามาเกีย่ วข้อง (involve)
การมีสว่ นร่วมในระดับนี้อาจดําเนินในรูปแบบคณะกรรมการทีมีตวั แทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม
เป็ นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในบทบาทหรือฐานะหุน้ ส่วนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับการร่วมมือ (collaboration)
ระดับการส่งเสริมอํานาจประชาชน (Empower) เป็ นระดับสูงสุดของการมีสว่ นร่วมของประชาชนซึงเป็ นระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็ นผูก้ าํ หนด

ผลของ ปัญหา/อุปสรรค
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม
Inform

