-๑-

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการจัดการน้้าเสียชุมชนเชิงพื้นที่ลุ่มน้้าจังหวัดจันทบุรีและตราด”
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตร 37 กาหนดให้จังหวัด
ในท้องที่เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ จะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สาหรับจังหวัดอื่นๆ ที่ประสงค์จะดาเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ก็สามารถจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อการจัดทาคาขอจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้างหรือ
ดาเนินการเพื่อให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวม หรือ ระบบกาจัดของเสียรวม เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
เป็นแผนงาน หรือโครงการสาหรับป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็น
สาคัญของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเป็นระเบียง เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียทง ี่จะเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และสระแก้ว จะต้องมีการ
วางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องขยะและน้าเสีย ด้วยการจัดการขยะได้
มีการประกาศเป็น
วาระแห่งชาติและมีการวางแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนแล้วนั้น แต่การจัดการน้าเสียยังไม่มีการดาเนินการเพื่อหา
แนวทางในระดับพื้นที่ ดังนันเพื
้ ่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีความสอดคล้องกับนโยบาย และ
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อในห้แผนยุทธศาสตร์
ต่างๆ บังเกิดผลในทางปฏิบัติจาเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการจัดการในพื้นที่ให้เกิดความ
ชัดเจน
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี ) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ และคาปรึกษาทางด้าน
เทคนิควิชาการ การสนับสนุนและเสริมศักยภาพของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม และจากการดาเนินการด้านน้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ปี 2558-2569 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้า ซึ่งสานักงานฯ ได้มีการนาเสนอผลคุณภาพน้าแม่น้า
สายหลักและคลองสาขา ในคราวประชุมคณะกรรมการลุ่มน้าในพื้นที่ภาคตะวันออก(ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก)
พบว่า คุณภาพน้าเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่หลายจุด ซึ่งจาเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการจัดทาแนวทางการ
จัดการน้าเสีย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้าในจังหวัดจันทบุรีและตราด ยังไม่มีการดาเนินการเรื่องแนวทางจัดการน้าเสีย
ชุมชนของจังหวัด จึงได้กาหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนเชิงพื้นที่
ลุ่มน้าจังหวัดจันทบุรีและตราด ” เพื่อบูรณาการดาเนินงานร่วมกันกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการระดมความคิดเห็น
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา คุณภาพน้าที่เกิดขึ้น รวมทั้ง การบริหารจัดการคุณภาพน้าใน ระดับ พื้นที่ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนในพื้นที่ เชิงลุ่มน้าจังหวัดจันทบุรีและตราด
๒.๒ เพื่อให้มีข้อมูลในการสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดทา
ข้อเสนอโครงการด้านการจัดการน้าเสี
ชุมยชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนปฏิบัติกฯารในระดับ
จังหวัด
๒.๓ เพื่อให้มีการจัดการน้าเสียชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

-๒๓. ขอบเขตการด้าเนินงาน
3.1 จัดเตรียมข้อมูลความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ อาทิ (1) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2560-2564 (2) แผนจัดการมลพิษ พ .ศ. 2560-2564 และ (3) (ร่าง) แผนแม่บทการ
บริหารจัดการน้าเสียชุมชนของประเทศ (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อนาเป็นข้อมูลสาหรับใช้ในการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ สู่แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในระดับจังหวัด
และการปฏิบัติในพื้นที่
3.2 จัดเตรียมข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้าในพื้นที่ภาคตะวันออก (ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ) และ
แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้าเสียชุมชนของประเทศ
(พ.ศ.2560 – 2579)
3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนเชิงพื้นที่ลุ่มน้าจังหวัดจันทบุรีและตราด
”
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
๔. ก้าหนดการจัดประชุม
จานวน 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2561
4.1 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี (เอกสารแนบ 1)
4.2 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดตราด (เอกสารแนบ 2)
๕. พื้นที่ด้าเนินการ
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
๖. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น120 คน (จังหวัดจันทบุรี จานวน70 คน และจังหวัดตราด จานวน
50 คน)
๖.๑ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
6.2 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีและตราด
6.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีและตราด
6.4 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีและตราด
6.5 สานักงานทรัพยากรน้าภาค6
๗. ผลผลิตโครงการ (output)
๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการ
จัดการน้าเสียชุมชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด
๗.๒ แนวทางจัดการน้าเสียชุมชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด
๘. ผลลัพธ์โครงการ (outcome)
๘.๑ นาแนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนไปจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด
๘.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจ
และเห็น
ความสาคัญในการจัดการน้าเสียชุมชนของพื้นที่ตนเอง
8.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนิน กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในการ
จัดทาโครงการด้านการจัดการน้าเสียชุมชน เพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

-๓๙. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณจากสานักงานนโ ยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 49,100 บาท (เอกสารแนบ 3)
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

(นางสาวณิรดา ตันสุวรรณ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ผู้จัดทาโครงการ

(นางปรานี โอรักษ์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ

(นายปัญญา วรเพชรายุทธ)
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
ผู้อนุมัติโครงการ

-๑-

เอกสารแนบ ๑

ก้าหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการน้้าเสียชุมชนเชิงพื้นที่ลุ่มน้้าจังหวัดจันทบุรี ”
ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมเสม็ดขาว 1 โรงแรมเสม็ดงาม รีสอร์ท จันทบุรี ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
---------------------------------------------------------๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๙.๐๐ – ๙.๑๕ น.
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที๑๓
่ (ชลบุร)ี
๙.๑๕ - ๙.๓๐ น.
ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการประชุมฯ
๙.๓๐ - ๑๐.00 น.
บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าเสียชุมชน
โดย นางปรานี โอรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที๑๓
่ (ชลบุร)ี
๑๐.00 – ๑๐.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. บรรยาย เรื่องสถานการณ์คุณภาพน้้าในพื้นทีล่ ุ่มน้้าจังหวัดจันทบุรี (แม่น้าพังราด แม่น้า
จันทบุรี แม่น้าเวฬุ และคลองภักดีร้าไพ)
โดย นางสาวณิรดา ตันสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที๑๓
่ (ชลบุร)ี
12.00 - ๑3.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.๐๐ - 15.15 น. ระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการน้้าเสียชุมชนในพื้นทีล่ ุ่มน้้าสาขาแม่น้าจันทบุรี
ลุ่มน้้าสาขาแม่น้าพังราด
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.๓๐ น. น้าเสนอแนวทางสรุปผล และปิดการประชุม

-๒-

เอกสารแนบ 2

ก้าหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการน้้าเสียชุมชนเชิงพื้นที่ลุ่มน้้าจังหวัดตราด”
ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด
---------------------------------------------------------๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๙.๐๐ – ๙.๑๕ น.
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที๑๓
่ (ชลบุร)ี
๙.๑๕ - ๙.๓๐ น.
ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการประชุมฯ
๙.๓๐ - ๑๐.00 น.
บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าเสียชุมชน
โดย นางปรานี โอรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที๑๓
่ (ชลบุร)ี
๑๐.00 – ๑๐.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. บรรยาย เรื่องสถานการณ์คุณภาพน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าจังหวัดตราด (แม่น้าเวฬุ แม่น้าตราด
และคลองบางพระ)
โดย นางสาวณิรดา ตันสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที๑๓
่ (ชลบุร)ี
12.00 - ๑3.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.๐๐ - 15.15 น. ระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการน้้าเสียชุมชนในพื้นทีล่ ุ่มน้้าสาขาแม่น้าตราด
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.๓๐ น. น้าเสนอแนวทาง สรุปผล และปิดการประชุม

