แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ (กิจกรรมย่อย)
ลำดับควำมสำคัญ
ชื่อโครงกำร :โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2563
วงเงิน 17,344,800. บำท
แนวทำงกำรดำเนินงำน : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดแนวทำง : คุณภำพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
หน่วยดำเนินกำร : สำนักงำนทรัพยำกรธรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้รับผิดชอบ : 1. สำนักงำนทรัพยำกรธรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ที่ทำกำรปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. ที่ทำกำรปกครองอำเภอทุกอำเภอ
4. สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถำนที่ติดต่อ .สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน .
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 5369 5466
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในครำวประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 เห็นชอบแนวทำง
กำรจั ด ท ำงบประมำณและปฏิ ทิ น งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2562 และให้ จั งหวั ด จั ด ท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ตำมนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวทำงกำร
กำหนดกรอบกำรจัดสรรงบประมำณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ตำมมติ ก.น.จ. ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2562 ซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินกำรจัดทำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
และโครงกำรตำมแผนพัฒนำภำคให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 (2560-2564) ยุท ธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำภำคเหนือ แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒ นำจังหวัดแบบ
บูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหำดไทย ซึ่งในส่วนของประเด็นด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้ อมนั้ น มีควำมเกี่ย วข้องและสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 ของยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
(1.2) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :
ปัญหำหมอกควันไฟป่ำ ถือว่ำเป็นปัญหำสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภำวะ
ทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนโดยรวม และมีแนวโน้มควำมรุนแรงของ
ปัญหำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด้วยปัจจัยด้ำนสภำพพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ของจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำและ
ที่รำบเชิงเขำ ปัจจัยด้ ำนสภำพอำกำศและกระแสลม รวมถึงกำรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน ซึ่งเหล่ำนี้เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อกำรเกิดไฟป่ำและหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงตลอดระยะเวลำ
หลำยปีที่ผ่ำนมำ จำกข้อมูลของ กรมควบคุมมลพิษได้แสดงให้เห็นถึงปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็ก หรือค่ำ PM10 ที่มี

จำนวนมำกเกินค่ำมำตรฐำนที่กำหนด มำกกว่ำ ๑๒๐ µg / m³ ในทุกพื้นที่ซึ่งสูงเกินมำตรฐำนต่อเนื่องเกือบทุกปี โดย
จังหวัดที่มีควำมรุนแรงมำกที่สุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีค่ำ PM10 เกินค่ำมำตรฐำนจำนวน 18 วัน ในปี 2560
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐำนะหน่วยงำนหลักที่ทำ
หน้ำที่ในกำรประสำนขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำหมอกควัน โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ทั้งกำรเสริมสร้ำงคว ำมรู้
กำรสร้ำงควำมตระหนัก สร้ำงจิตสำนึก กำรสร้ำงควำมร่วมมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังมวลชนในกำรปฏิบัติกำรป้องกัน
แก้ไขปั ญ หำไฟป่ ำหมอกควัน อย่ ำงบู ร ณำกำร ตั้ งแต่ก ำรแจ้งข่ำว กำรประสำนกำรช่ว ยเหลื อ เบื้ องต้ นได้ในระดั บ
ปลอดภัย กำรออกประกำศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง กำรป้ องกันและควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจำกกำรเผำในที่
โล่ง เกิดกำรบังคับใช้กฎหมำยท้องถิ่นได้รับกำรตอบสนองตำมนโยบำย สถำนศึกษำจัดทำหลักสูตรเฉพำะถิ่นและมีกำร
จัดตั้งอำสำสมัครประจำโรงเรียน ลดพื้นที่ไฟไหม้ ทำให้ไฟป่ำและหมอกควันลดลงจึงทำให้แก้ไขปัญหำเร็วขึ้นและมี
คณะทำงำนที่ชัดเจน เกิดกำรบูรณำกำรกำรเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงำนในกำรปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำหมอกควันและ
ไฟป่ำเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืน
ควำมเร่งด่วน :
๑) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 9 ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่
12 (2560-2564) ยุทธสำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ ในประเด็นฟื้นฟูทรีพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้คืน
ควำมอุดมสมบูรณ์ สร้ำงควำมสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งได้ให้ควำมสำคัญ
ในด้ำนกำรแก้ไขปัญหำหมอกควัน
๒) จำกข้อมูลคุณภำพอำกำศ และสภำพปัญหำดังกล่ำว ชี้ให้เห็นว่ำ สถำนกำรณ์ด้ำนหมอก
ควันไฟป่ำและภัยธรรมชำติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลกระทบต่อประชำชนส่วนใหญ่ และผลกระทบต่อสภำวะ
เศรษฐกิจ โดยเฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศในวงกว้ำง หำกปัญหำดังกล่ำว ไม่ได้รับกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำอย่ ำงทันท่วงที อำจทำให้สถำนกำรณ์มีควำมวิกฤติมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะผลกระทบต่อสุขภำพของ
ประชำชน จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีมำตรกำรเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและชุม ชนมีส่วนร่วมในกำรควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหำหมอกควัน
และภัยธรรมชำติในพื้นทีจ่ ังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้บังเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้ชุมชนได้ดำเนินกำร และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ไฟป่ำขึ้น
4. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวควำมคิด สร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนัก ในกำรเฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำหมอกควัน
5. ขยำยผลองค์ควำมรู้ด้ำนสำธำรณภัยจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่มีควำมหลำกหลำย
6. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ
7. เพื่อขยำยผลองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงกำรเดิม

 โครงกำรใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนำ

 ดำเนินกำรปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม ๒562 สิ้นสุดปี กันยำยน ๒๕63

(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ :
(1) พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่ ม เป้ ำ หมำย : หน่ ว ยงำนรำชกำร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงำนรั ฐ วิ ส ำหกิ จ
สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน และประชำชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนรำชกำร อปท. และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
๑. สถำนกำรณ์ปัญหำหมอกควันไฟป่ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มดีขึ้นประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันและไฟป่ำ
2. มีประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร และให้ควำมสนใจในแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวแบบบูรณำกำร
3. มีรูปแบบ แนวทำง/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจำกแนวคิดของประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำรซึ่งได้รับกำร
ยอมรับเป็นเอกฉันท์จำกทุกฝ่ำย ในกำรดำเนินร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดกำรเผำ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1. จำนวนวันที่มีปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM10) เกินค่ำมำตรฐำน 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ลดลง
2. จำนวนกำรเกิดจุดควำมร้อน (Hotspots) ลดลง
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ลาดับ

กิจกรรม
กิจกรรมต้นทาง
กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันระดับ
จังหวัด
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟ
ป่ำและหมอกควันระดับอำเภอ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟ
ป่ำและหมอกควันระดับตำบล (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
กิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ ทักษะ และเตรียม
ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ผู้ประจำศูนย์
อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟ
ป่ำและหมอกควันระดับจังหวัด ระดับอำเภอ
และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
ศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ไฟป่ำและหมอกควันระดับจังหวัด 1 ศูนย์
ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและ
หมอกควันระดับอำเภอ 7 ศูนย์
ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและ
หมอกควันระดับตำบล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
46 ศูนย์
เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ำ
ร่วมกำรอบรม150 คน

ลาดับ

กิจกรรม
กิจกรรมกลางทาง
กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับ
ไฟป่ำในชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับ
ไฟป่ำในระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับ
ไฟป่ำในระดับตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กิจกรรมปฏิบัติกำรบินป้องกันและแก้ไขปัญหำ
หมอกควันไฟป่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมปลายทาง
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกอดบทเรียนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัด
พื้นที่ป่ำได้รับกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับไฟ
ป่ำ
พื้นที่ป่ำได้รับกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับไฟ
ป่ำ
พื้นที่ป่ำได้รับกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับไฟ
ป่ำ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟ
ป่ำหมอกควัน เข้ำร่วมกำรอบรม 600 คน

(4.2) ผลผลิต
1. จำนวนวันที่มีปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM10) เกินค่ำมำตรฐำน 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร ลดลง
2. จำนวนกำรเกิดจุดควำมร้อน (Hotspots) ลดลง
(4.3) ผลลัพธ์ :
๑) สถำนกำรณ์ปัญหำหมอกควันไฟป่ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มดีขึ้น ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันและไฟป่ำ
(๔.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
(๑) ปั ญ หำมลพิ ษ หมอกควัน ของจังหวัดแม่ ฮ่องสอน ลดลง โดยควำมร่วมมือในกำรจัด กำรของ
ประชำชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย
1.กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันระดับจังหวัด
2.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
และหมอกควันระดับอำเภอ
3.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
และหมอกควันระดับตำบล (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.กิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ ทักษะ และเตรียม
ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ผู้ประจำศูนย์อำนวยกำร
เฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอก
ควันระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้อง
5.กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับ
ไฟป่ำในชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6.กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับ
ไฟป่ำในระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับ
ไฟป่ำในระดับตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
8.กิจกรรมปฏิบัติกำรบินป้องกันและแก้ไขปัญหำ
หมอกควันไฟป่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกอดบทเรียนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดำเนินกำรเอง

ระยะเวลาที่จะเริมดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
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 จ้ำงเหมำ

(๗) วงเงินของ:โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี
พ.ศ.2563 วงเงิน 17,344,800 บาท
7.1 กิจ กรรมจัดตั้งศูน ย์อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันระดับ
จังหวัด
7.2 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันระดับอำเภอ
7.3 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันระดับตำบล (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

7.4 กิ จ กรรมฝึ ก อบรมให้ ค วำมรู้ ทั ก ษะ และเตรี ย มควำมพร้ อ มของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ป ระจ ำศู น ย์
อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง
7.5 กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับไฟป่ำในชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.6 กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวังและดับไฟป่ำในระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.7 กิจกรรมปฏิบั ติกำรลำดตระเวน เฝ้ ำระวังและดับไฟป่ำในระดับตำบล (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
7.8 กิจกรรมปฏิบัติกำรบินป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.9 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกอดบทเรียนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน จังหวัด
ลาดับ

กิจกรรม

1

กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอก
ควันระดับจังหวัด

2

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำไฟป่ำและหมอกควันระดับอำเภอ
(จำนวน 7 อำเภอ)

3

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำไฟป่ำและหมอกควันระดับตำบล
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 46 แห่งที่มี
เขตพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่ำ
กิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้ ทักษะ และ
เตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ผู้ประจำ
ศูนย์อำนวยกำรเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหำไฟป่ำและหมอกควันระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวัง
และดับไฟป่ำในชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(จำนวน 415 หมู่บ้ำน)

4

5

6

กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวัง
และดับไฟป่ำในระดับอำเภอ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

7

กิจกรรมปฏิบัติกำรลำดตระเวน เฝ้ำระวัง
และดับไฟป่ำในระดับตำบล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) (จำนวน 46 แห่ง)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1,399,000 สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
350,000 ที่ทำกำรปกครอง
จังหวัด
ที่ทำกำรปกครอง
อำเภอทุกอำเภอ
1,380,000 สำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ

7 อำเภอ
อำเภอละ
50,000 บำท
อปท. 46 แห่ง
แห่งละ
30,000 บำท

44,200 สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10,458,000 ที่ทำกำรปกครอง
จังหวัด
ที่ทำกำรปกครอง
อำเภอทุกอำเภอ
700,000 ที่ทำกำรปกครอง
จังหวัด
ที่ทำกำรปกครอง
อำเภอทุกอำเภอ
2,300,000 สำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด

จำนวน 415
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำนละ
25,200 บำท
7 อำเภอ
อำเภอละ
100,000 บำท
46 แห่ง
แห่งละ
50,000 บำท

ลาดับ

กิจกรรม

8

กิจกรรมปฏิบัติกำรบินป้องกันและแก้ไข
ปัญหำหมอกควันไฟป่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

9

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกอดบทเรียนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
200,000 สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
513,600 สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17,344,800

หมายเหตุ

(๘) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรหรือได้รับ
อนุญำตตำม
กฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรแล้ว แต่
อยู่ในระหว่ำง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำม
กฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกำร
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน.
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
............................................................................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
............................................................................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคคลำกรมีประสบกำรณ์
 ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์
 เครื่องมือดำเนินกำร
 มีควำมพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม
 เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร
 มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
 ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(9.) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
๑) กำรบริหำรจัดกำรเน้นด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ในทุกระดับ รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดกลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในระดับท้องถิ่น เช่น
อบต. ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่และหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งจะทำให้มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเมื่อ
โครงกำรได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้นไปแล้ว
2) กำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเสนอกำรสนับสนุนให้เครือข่ำยประชำชน ได้
แสดงบทบำทในกำรเป็ น จิ ต อำสำและแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ ในระดั บ พื้ น ที่ ขึ้ น เพื่ อ จุ ด ประกำยให้ ท้ อ งถิ่ น ให้
ควำมสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ที่เกิดปัญหำหมอกควันและห้วงเวลำกำรเตรียมควำมพร้อม
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำนำบทเรียนองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกำรลดปัญหำหมอกควันไปจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ในสถำนศึกษำ สำมำรถปลูกฝังเยำวชนได้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ มีจิตสำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้เผยแพร่ประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติสู่ชุมชน ต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ปัญหำหมอกควันบำงสำเหตุเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะป้องกันได้ โดยเป็นปัจจัยภำยนอกและเป็นปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติ เช่น หมอกควันอันเกิดจำกควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนที่ปกคลุมพื้นที่ภำคเหนือของประเทศไทย และ
หมอกควันจำกพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและหมอกควันข้ำมแดนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
(๑1) แนวทางแก้ไข :
บู รณำกำรแผนระดับ กลุ่ มจั งหวัดกับ พื้นที่ จังหวัดใกล้ เคียง และประสำนควำมร่วมมือกับกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกรณี หมอกควันข้ำมแดนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน นำสู่เมืองแห่งระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล

