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(ร่าง) 

ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ภาคใต้ 

 

 

 

 

ภายใต ้

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง 

สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป 
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ทีมละง ู
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองละงู 

แผน 5 ปี(พ.ศ.2566-2571) 
วิสัยทัศน์ : ละงูเมืองแห่งความร่วมมืออนุรักษ์สายน ้าแห่งชีวิตบนฐานทรัพยากรและพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ  

1. บูรณาการจัดการน ้าทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรคลองละงู ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า  
3. พัฒนากลไกการท้างานบนพื นฐานของความเป็นพหุวัฒนธรรม 
4.พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

 
แผนยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน ้าท่วม น ้าแล้ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ฟ้ืนฟูภูมินิเวศน์สร้างสมดุลแหล่งน ้าคลองละงูและคลองสาขา คลองชลประทาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตั งแต่ ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า คลองละงู  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน ้าท่วม น ้าแล้ง  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเกิดกลไกบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการและมีคณะท้างานระดับพื นที่  
2. เพ่ือลดความสูญเสียทั งชีวิตและทรัพย์สิน  
3. เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรน ้าอย่างมีคุณค่า  
ผู้รับผิดชอบ ภาคีหลัก ได้แก่ อปท. อบจ. อบต. ทต. ภาคีรอง ทสม. สาธารณสุข ชลประทาน ป่าไม้ ท่องเที่ยว
ชุมชน เจ้าท่า ปภ.  
แนวทางการด้าเนินงาน  
1. เปิดพื นท่ีกลางหรือเวทีกลางสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน  
2. ส้ารวจจัดท้าข้อมูลปัญหาพื นที่ ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า  
3. กลไกคณะท้างานระดับพื นที่คลองละงู  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดมลภาวะฟื้นฟูนิเวศน์สร้างสมดุลแหล่งน ้า  
วัตถุประสงค์  
1. ลดมลภาวะในเขตเมือง ชุมชน 
2.เพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟูและรักษาระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
3. สร้างจิตส้านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้รับผิดชอบ ภาคีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) การท่องเที่ยวชุมชน เจ้าท่า สส.เขตพื นที่ 
อุทยานน ้าตกวังสายทอง เกษตร ประมง ท้องถิ่น (อบจ. อบต.) โยธาธิการและผังเมือง ป่าชายแลน ประปา 
เครือข่ายภาคประชาสังคม สาธารณสุข เอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว  
แนวทางการด้าเนินงาน  
1.จัดการขยะเปียก น้าขยะมาใช้ประโยชน์ 
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2.จัดหาเพาะพันธุ์กล้าไม้และสัตว์น ้า เต่ากระอาน หอยปุ่งปิ้ง กุ้งก้ามกราม หอยสังข์ ต้นล้าพู ต้นล้าแพน ต้นจิก  
3. สร้างข้อตกลงสร้างความร่วมมือเรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ป่าไม้ พันธุ์ไม้ สัตว์น ้า 
4. รักษาคุณภาพน ้า  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตั งแต่ ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า คลอง
ละงู  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาและธรรมนูญคลองละงูสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาประเด็นร่วมบนฐาน
สังคมและพหุวัฒนธรรม  
2. เพ่ือสร้างจิตส้านึกในการเป็นเจ้าของร่วมในพื นที่ครอบคลุม ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้าของคลองละงู  
3. เพ่ือให้เกิดองค์กรระดับลุ่มน ้า เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือ ระดมทรัพยากรจากภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง  
4.การพัฒนาและสร้างรายได้ชุมชนบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม มีการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบและภาคี ผู้ว่าราชการจังหวัด อบจ. ท้องที่/ท้องถิ่นในเขตพื นที่ ม.ราชภัฎ กศน. รพ.ละงู องค์กร
ศาสนา ทีมภาคประชาสังคม กลุ่มอาชีพ ทสจ./ทสม. ประมง เจ้าท่า เกษตร สภ.ละงู ป่าไม้ ปภ. สมาคม
ผู้บริโภคจังหวัดสตูล กขป.เขต 12  
 
แนวทางการด้าเนินงาน  
1. สร้างองค์กรของลุ่มน ้า (สมาคมสายน ้ามีชีวิตคลองละงู) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนพื นที่และกลุ่มประชาชน 
ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า  
2. การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดท้าแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงคลองละงูและคลอง
สาขา 
3.สร้างให้มีธรรมนูญคลองละงู สร้างจิตส้านึกและความเป็นเจ้าของร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
4.สนับสนุนกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ บนฐานทรัพยากรใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 
แผนปฏิบัติการ 5 ปี 

กิจกรรม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1.โครงการน้าร่อง ผลักดันเข้าสู่แผนงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

2.ภาคีเครือข่ายด้าเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ 3 

     

3.ภาคีเครือข่ายด้าเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ 1และ 2 

     

4.สรุปบทเรียน ปรับปรุงการด้าเนินงาน ถอด
บทเรียน 
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ทีมโตนดด้วน 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2566 - 2570 

วิสัยทัศน์  เมืองโตนดด้วนร่วมสร้างสายน ้าสายชีวิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสู่ความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

 1. สร้างกลไกการบริหารจัดการน ้าและสิ่งแวดล้อม 
2. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
3. สร้างระบบรับมือภัยพิบัติ 
4. บูรณาการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การบริหารจัดการน ้าและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 2. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์สายน ้าสายชีวิต 
 3. การจัดการความรู้รับมือภัยพิบัติ 
 4. พัฒนาระบบการสื่อสาร 
 5. ส่งเสริมระบบแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ระบบผังเมือง  
เป้าประสงค์ 
 1. พื นที่มีน ้าใช้เพียงพอทั งอุปโภคบริโภคตลอดทุกช่วงฤดูกาลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ 
 3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติอย่างเท่าทันทุกสถานการณ์และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ทั งต่อตนเอง ครอบครัว กลุ่ม องค์กร หน่วยงานแลชุมชน 
 4. เมืองโตนดด้วนมีการก้าหนดแผนแนวทางกติกาการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง 
 5. มีสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความความตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่องทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ภัยพิบัติท่ีเชื่อมโยงทุกเครือข่าย 
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ทีมควนลัง 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของลุ่มน ้าควนลัง 

วิสัยทัศน์  “ชุมชนในเขตลุ่มน ้าควนลังมีส่วนร่วมบริหารจัดการน ้าอย่างพอเพียง” พ.ศ2566-2568 (2 
ปี) 

พันธกิจ 
                    1. บูรณาการแผนการจัดการน ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       2. รวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก้าหนดมาตรการที่เหมาะสม 
          3. รณรงค์และส่งเสริมการผลิตอาหารในครัวเรือนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

อย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายการด้าเนินงาน 

1. ชุมชนในเขตลุ่มน ้าควนลังได้เข้าถึงทรัพยากรน ้าอย่างทั่วถึง 
2. เพ่ิมพื นที่สีเขียวให้กับชุมชนในเขตลุ่มน ้าควนลัง 
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันในการบริหารจัดการน ้า 
4. สามารถจัดหาน ้าเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค ได้อย่างสมดุล ใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์หลัก  
การจัดการน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
กลยุทธ์/แนวทาง 
1.ศึกษาแผนและผังภูมินิเวศ เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการน ้าโดยการจัดตั งกรรมการร่วมจากภาคี

เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
-พัฒนากลไกกลางที่มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท.ในพื นที่ต้าบลควนลัง/ลุ่มน ้า

ควนลัง ส้านักงานชลประทานที่ 16 การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน ้า สถานีพัฒนาที่ดิน 
เกษตรอ้าเภอหาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอหาดใหญ่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก คณะท้างานSUCCESS มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี
วิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตัวแทนชุมชน สถานศึกษา มูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา กขป.
เขต 12 

- รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้น ้า ทั งจากข้อมูลที่มีการศึกษาไว้และเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติม ก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ ให้
ครอบคลุมการแก้ปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง  

- จัดตั งเครือข่ายผู้ใช้น ้า (เพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค และการรับมืออุทกภัย) 
- วางแผนการบริหารจัดการน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
-ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีข้อตกลง  วางแผน  บริหารจัดการน ้า

ร่วมกับส้านักงานชลประทานที่ 16 และการประปาส่วนภูมิภาค (สาขาหาดใหญ่) ชั นพิเศษ เพ่ือให้
มีน ้าบริโภคอุปโภคตลอดปี 
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ผลักดันให้มีการก้าหนดแผน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ระยะยาวของเทศบาลเมืองควนลังในการ
บริหารจัดการภาวะน ้าแล้งและอุณหภูมิสูง ประสานงานกับพื นที่ต้นน ้า (เทศบาลเมืองทุ่งต้าเสา และ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลฉลุง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน ้าร่วมกัน 

ประสานส้านักงานชลประทาน ที่ 16 ในการเปิดปิดประตูระบายน ้าในคลองชลประทาน
คลอง 1ซ. ร.1 ให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถกักเก็บน ้าให้ประชาชนได้ใช้ตลอดทั งปี  เพ่ิมและปรับปรุง
ประตูระบายน ้าให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้า และร่วมจัดตั งเครือข่ายผู้ใช้น ้าให้มีความ
ครอบคลุม ร่วมจัดท้าแผนบริหารจัดการน ้าอย่างเป็นธรรม 

ร่วมผลักดันให้ส้านักงานทรัพยากรน ้าบาดาลเขต12 สงขลา เจาะน ้าบาดาลและบริการน ้า
แก่ประชาชนโดยใช้พลังงานโซลาเซลล์ตามระเบียบของส้านักงาน เพ่ือจัดตั งระบบบริการน ้าบาดาล
ให้แก่ชุมชนในพื นที่ที่มีผลกระทบจากภัยแล้ง 

ประสานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก: ร่วมกับพื นที่ในการพัฒนาศักยภาพ สร้าง
เครือข่ายเตือนภัย รวมถึงการน้าข้อมูลทางอุตุฯมาใช้กับกลุ่มอาชีพ รายงานผลให้ประชาชนสามารถ
เตือนภัยตั งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้าได้ทันเหตุการณ์อย่างเรียลไทม์ 

ระยะยาวผลักดันให้ ส้านักงานปภ.จังหวัดสงขลา: จัดท้าแผนการบริหารจัดการน ้า และตั ง
คณะท้างานในพื นที่ร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง 
        
2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยแฉพาะส้มโอหอมควนลัง นาข้าว เกษตร

ผสมผสาน มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  
3. รณรงค์เพ่ิมพื นที่สีเขียว  
4. จัดท้าธรรมนูญครัวเรือนเก่ียวกับการใช้น ้าและสร้างผู้ผลิตรวมทั งผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด 
5. ร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชน 
6. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก ผู้หญิง ให้มี

ทรัพยากรน ้าใช้อย่างเพียงพอ รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล และเยียวยาที่เหมาะสม 
       ทั งนี ภาคียุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

-  เทศบาลเมืองควนลัง  
- เทศบาลเมืองทุ่งต้าเสา  
- องค์การบริหารส่วนต้าบลฉลุง 
- ส้านักชลประทานที่ 16  
- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
- เกษตรอ้าเภอหาดใหญ่  
- การประปาส่วนภูมิภาค  
- กลุ่ม SUCCESS ควนลัง  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ต้าบลควนลัง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลควนลัง  
- ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ้าเภอหาดใหญ่  
- มูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา กขป.เขต 12 
- สถานีพัฒนาที่ดิน 
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- ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
- ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
- ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอหาดใหญ่ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
- เครือข่ายชุมชน 
- เครือข่ายกลุ่มนาข้าว 
- เครือข่ายกลุ่มส้มโอหอมควนลัง 
- เครือข่ายกลุ่มผักอินทรีย์ 
- เครือข่ายสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองควนลัง 
- เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ 
- เครือข่ายชมรมผู้พิการ 

พื นที่เป้าหมาย ต้าบลควนลัง 
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ทีมบ่อยาง 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองบ่อยาง 

วิสัยทัศน์ "เมืองบ่อยางมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง มาร่วมสร้างชุมชนสีเขียวที่มีที่อยู่อาศัยมั่นคง มีอาชีพ
และรายได้เพียงพอ ภายใน 3 ปี(พ.ศ.2566-2569) 

พันธกิจ  
1.ชุมชนที่อาศัยในท่ีดินรัฐได้ท้าสัญญาเช่าระยะยาว 
2.รักษาสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการอยู่อาศัยและเพ่ิมพื นที่สีเขียวในชุมชน 
3.สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
วัตถุประสงค์  
1.คนจนเมืองบ่อยางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ท้าสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง 
2.สร้างความม่ันคงด้านรายได้และอาชีพบนฐานทรัพยากรในชุมชน 
3.การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์การด้าเนินงาน 
1)ความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย ประสานการหาทางออกร่วมกับเจ้าภาพที่ดินของรัฐ/เอกชน รวมกลุ่ม

สมาชิก บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พร้อมกับร่วมมือกับปรับสภาพบ้าน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการอยู่
อาศัย 

แนวทางส้าคัญ : ชุมชนที่อาศัยในที่ดินรัฐได้รับการท้าสัญญาเช่าระยะยาว มีการปรับปรุงสภาพ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาว 

ข้อเสนอแนะต่อองค์กร :สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกับหน่วยงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย 
สร้างความม่ันคงให้กับชุมชน รวมถึงสร้างที่อยู่อาศัยระยะยาว 

ภาคียุทธศาสตร์ : ธนารักษ์ การรถไฟ เจ้าท่า วัด/มัสยิด และพอช. นอกจากนั นยังมี การประปา การ
ไฟฟ้า ทน.สงขลา พมจ. มทร.ศรีวิชัย, ม.ราชภัฎสงขลา ม.ทักษิณ มูลนิธิชุมชนสงขลา และคณะกรรมการเขต
สุขภาพเพ่ือประชาชน(กขป.)เขต 12  

 
2)ความม่ันคงทางอาชีพและรายได้ ส้ารวจทักษะของผู้ว่างงาน(แม่บ้าน/ผู้สูงอายุติดบ้าน) ทักษะฝีมือ

บริการด้านต่าง อาทิ งานช่าง งานแม่บ้าน งานครัว/อาหาร ประมง รถรับจ้าง ฯลฯ พร้อมพิจารณาฐาน
ทรัพยากรในชุมชน อาทิ ประมง ผัก ไม้ผล ลูกสน ขยะพลาสติก ของใช้มือสอง น้ามาวิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยงให้
เกิดอาชีพและรายได้ มีการท้างานเป็นเครือข่ายส่งต่อ สร้างจุดจ้าหน่าย หรือยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างกติกา
การท้างานร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะต่อองค์กร :เทศบาลสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น การสร้าง
อาชีพ  

สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับองค์กรชุมชน จัดตั งวิสาหกิจ เพ่ือดูแลสุขภาพและสร้างรายได้
ผ่านระบบดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (iMedcare) 

ภาคียุทธศาสตร์ : พัฒนาชุมชน ทน.สงขลา ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
พมจ./ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง กองทุน WWF เกษตรอ้าเภอ พัฒนาที่ดิน ประกันสังคม บ.หาดทิพย์ มูลนิธิ
ชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา 
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3)การจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างชุมชนสีเขียวที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ิมพื นที่สีเขียว มีการจัดการ

ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล น้ามาใช้ประโยชน์ใหม่ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการปลูกผักเพ่ิมความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับครัวเรือน  

ข้อเสนอแนะต่อองค์กร : ส้านักสาธารณสุข ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า พ่นยุงช่วงหน้าร้อน และร่วมกับชุมชน
เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือลดอุณหภูมิ 

ภาคียุทธศาสตร์ : ทน.สงขลา ทสจ. เกษตรอ้าเภอ มูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา  
 
4)การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร วางรากฐานการพัฒนาระดับชุมชน ส้ารวจและประสานความ

ร่วมมือในระดับพื นที่ชุมชน จัดโซน ประสานกลุ่มอาชีพ กลุ่มวัย ตัวแทนของแต่ละภาคส่วนในชุมชนมาร่วม
พัฒนา สร้างการท้างานแบบมีส่วนร่วม บนฐานจิตอาสาและมีรายได้รองรับ มีการพัฒนาศักยภาพแกนน้าใน
ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการการเงิน การท้าแผนและผังชุมชน และต่อ
ยอดน้าตัวแทนพื นที่/อาชีพ มาร่วมจัดตั งองค์กรนิติบุคคลระดับเมือง 

ข้อเสนอแนะต่อองค์กร : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลา สร้างเครือข่ายเตือนภัย
พัฒนาแกนน้าชุมชนในการแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การไฟฟ้า มีระบบไฟฟ้าส้ารองให้แก่ประชาชนในชุมชน 
โรงเรียนส้ารวจครอบครัวเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง 

ภาคียุทธศาสตร์ : ทน.สงขลา สหกรณ์จังหวัด พัฒนาชุมชน โรงเรียน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก สสจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
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ทีมปาดังเบซาร ์
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองปาดังเบซาร์ 

วิสัยทัศน์ “เมืองปลอดภัย ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี(พ.ศ.2566-2569) 

 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภาคียุทธศาสตร ์
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหาร
จัดการ 

1.พัฒนากลไกบริหารจัดการกลางระดับเมือง จัดท้าแผนและผัง
ภูมินิเวศและกติกาเมืองปาดังเบซาร์ 
-ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน(ที่อยู่อาศัย/แหล่งน ้า/พื นที่สีเขียว/
การพัฒนา/จุดเสี่ยง การจราจร/อุบัติเหตุ ทางน ้า มลภาวะ คูน ้า 
ขยะ ฯลฯ) 
-แผนด้านสุขภาพ(กรณีข้ามพรมแดน)/สิ่งแวดล้อม/โครงสร้าง
พื นฐาน/สังคม/เศรษฐกิจ 
-เมืองชายแดน 
2.การพัฒนายกระดับหรือปรับปรุงผังเมือง/เทศบัญญัติการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้มีความสอดคล้องกับพื นท่ี 
3.เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง 
4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และเชี่ยวชาญมีการ
ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อ้าเภอ 
ด่านศุลกากร 
ตม. 
รพ.ปาดังเบซาร์ 
ทม.ปาดังเบซาร์/ชุมชนต้น
พะยอม1,2  
ทต.ปาดังเบซาร์ 
สถานีต้ารวจ 
การไฟฟ้า/ประปา 
สถานประกอบการ(ขนส่ง/
โรงงาน) 
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก 
คณะวิศวมอ. 
มูลนิธิชุมชนสงขลา 

2.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างพลังทาง
สังคม 

1.การถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอน ให้แก่ ประชาชน เยาวชน 
และ หน่วยงานทุกภาคส่วน  
-กิจกรรม 3 R   
-หลักสูตรย่อยในโรงเรียน 
-โครงการกระตุ้นส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.สร้างเครือข่ายชุมชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่สังคม
คาร์บอนต่้า 
-สร้างจิตส้านึกให้ชุมชนเกี่ยวกับการเผาขยะ การทิ งขยะ 
-รณรงค์ลดการเผาป่าเพ่ือการเกษตร 
-ส่งเสริมการท้าเกษตรในครัวเรือน/สวนผักคนเมือง/ผักยกแคร่ 

-โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 
โรงเรียนปาดังติณสูลานน์ 
และโรงเรียนแก้วบุตรคูสกุล 
-ทม.ปาดังเบซาร์ 
-มูลนิธิชุมชนสงขลา 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1.พัฒนากลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
-น ้ามัน (ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
2.บังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายมลพิษ 
-กฎจราจร (ค่าควัน, ค่าคาร์บอน) 

ทม.ปาดังเบซาร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มอ. 
SCCCRN 
สถานีต้ารวจ 
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3.เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื นที่วิกฤตและพื นที่เสี่ยง 
-ค่า PM2.5 (ติดตั งเครื่องตรวจ) 
4.พัฒนาพื นที่เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
-เพ่ิมพื นที่สีเขียวต่อจ้านวนประชากร /แนวกันชนปกป้อง
มลภาวะ 
-เพ่ิมพื นที่สาธารณะ 
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ทีมพะตง 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองพะตง 

 วิสัยทัศน์ 
   “พะตงบ้านฉัน” ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมพัฒนา ลดปัญหาน ้าท่วมน ้าแล้ง ลดขยะและมลภาวะ สร้างอาชีพ
และรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง มีชีวิตชีวา มวลประชาเป็นหนึ่งเดียว  
 ยุทธศาสตร์ แผน 3 ปี(2566-2568) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางด้าเนินการ ภาค ี
1.บูรณาการการบริหารจัดการน ้า 
 

1.การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม-จัดท้าแผนและ
การสร้างเครือข่าย/แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
2.แก้ปัญหาน ้าท่วม ให้มีการระบายน ้า การขุดลอก 
การจัดการขยะอุดตัน (คัดแยกขยะ) 
3.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 
4.มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดิน การออก
ข้อก้าหนด 
5.ลดผลกระทบน ้าท่วมชุมชน ระหว่าง 2 อปท.ซึ่ง
ต่อไปจะมีการรวมเป็นทม.พะตง 
6.คุณภาพและความเพียงพอ น ้าดื่ม น ้าใช้ พร้อม
ให้มีระบบประปา 

ทต.พะตง/อบต.พะ
ตง,ทรัพยากรน ้า/
ชลประทาน/สถาน
ประกอบการ/ 
Acccrn/ชุมชน 

2.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะ 

1.ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ/สายคลอง/พื นท่ีต้นน ้า 
2.เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 
3.การจัดการขยะหมุนเวียน 
4.ต่อยอดโครงการธรรมาภิบาลสถานประกอบการ 
ให้มีกรรมการเบญจภาคีภาคี(อุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ ท้องถิ่น/ท้องที่ ชุมชน สถานศึกษา) 
ก้าหนดแนวทางร่วมกัน พัฒนาให้มีแกนน้าแรงงาน
ต่างถ่ิน/ต่างชาติ/ล่าม เพ่ิมกิจกรรม...แปลงขยะ
เป็นปุ๋ย ลงพื นที่ส้ารวจปัญหาร่วมกัน จัดท้าแผนลด
มลภาวะในสถานประกอบการ ได้แก่ ควัน ฝุ่น
ละออง กลิ่น ปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิอากาศ  
5.ลดฝุ่นมาจากถนน/ตามช่วงเวลา  
6/เพ่ิมการซ้อมแผนสารเคมีรั่วไหลจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

อปท.     อบต.,พะตง 
,โรงงาน 
 ชุมชน โรงเรียน วัด 

3.ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.สร้างอาชีพใหม่ สานต่ออาชีพเดิม 
2.ต่อยอดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เศรษฐกิจสีเขียว การสร้างวิสาหกิจเพ่ือสังคมดูแล
ผู้สูงอายุ-เกษตรสุขภาพ-จัดการขยะ   

อปท.     กศน.,พช 
 เกษตรอ้าเภอ 
โรงเรียน มูลนิธิชุมชน
สงขลา กลุ่มออม
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ทรัพย์ สถาน
ประกอบการ 

4.สร้างเสริมองค์ความรู้และการ
เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ 

1.พัฒนากลไกบริหารจัดการจัดท้าฐานข้อมูล
ประชากรที่เข้าไม่ถึงสิทธิ 
2.แผนคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเปราะบาง
(ด้านที่อยู่อาศัย/การหย่าร้าง/การศึกษาของ
เยาวชน) มหัศจรรย์ 1000 วัน 
3.ร่วมกับภาคีแก้ปัญหาส้าคัญ อาทิ ด้านสุขภาพ
ร่วมกับสถานประกอบการ/สถานีอนามัย/รพ.
หาดใหญ่ ด้านการศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา/อปท. 
ร่วมกับพอช.แก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
4.สร้างอาสาสมัครชุมชน,อสต. 
5.สร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อปท, สถานศึกษา
,อาสาสมัคร ,ชุมชน , 
สอน.,พอช.,สถานี
อนามัย 

5.การบริหารจัดการเมืองและ
ชุมชน  

1.พัฒนากลไกการแก้ปัญหาร่วมกัน ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร โรงงาน สถานศึกษา 
2 อปท. ท้องที่ สถานีอนามัย ชลประทาน ไฟฟ้า 
การประปา อุตสาหกรรม สถานีพัฒนาที่ดิน การ
รถไฟ/พอช. มหาวิทยาลัย คณะท้างานSUCCESS 
เชื่อมโยงกับงานชีวอนามัย(สสอ./รพ.หาดใหญ่) 
2.จัดท้าแผนและผังภูมินิเวศชุมชน–ผลที่ได้น้าไปสู่
การมีธรรมนูญเมือง ใน 4 ยุทธศาสตร์ และออก
ข้อบัญญัติ  
3.การท้าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม : น ้า คุณภาพ
ชีวิต การจัดการขยะในชุมชน(ทั งจากลูกจ้างสถาน
ประกอบการ/ชุมชน-คัดแยกขยะ/รับซื อขยะ) 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(หมาบ้า/คน
เร่ร่อน)/การก้าหนดโซนการใช้ประโยชน์ พัฒนา
กลไกกรรมการร่วม  
4.สร้างช่องทางสื่อสารกลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึง 

ผู้ประกอบการ
หมู่บ้านจัดสรร 
โรงงาน สถานศึกษา 
2 อปท. ท้องที่ สถานี
อนามัย ชลประทาน 
โยธาธิการและผัง
เมือง การไฟฟ้า การ
ประปา อุตสาหกรรม 
สถานีพัฒนาที่ดิน 
การรถไฟ/พอช. 
มหาวิทยาลัย 
คณะท้างาน
SUCCESS สสอ./รพ.
หาดใหญ่ , อสม. 
ทสม.ชุมชน , ผู้น้า
ทางศาสนา สื่อ 

 


