
กรณีตัวอย�าง

การบูรณาการการดำเนินงาน

ด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เข�าสู�บร�บทการพัฒนา

เทศบาลเมืองศร�สะเกษ

ผลสำเร็จของโครงการ

การดำเนินงานด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำเป�นต�องอาศัย

ความร�วมมือจากทุกภาคส�วน และเพ� ่อให�เกิดการทำงานที่สอดรับกับ

นโยบายและกรอบการดำเนินงานระยะยาวของประเทศ โครงการจ�งเห็น

ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับภูมิภาคและ

ท�องถิ �น เพ� ่อให�มีความสามารถในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สอดคล�องกับบร�บทการพัฒนาของ
พ�้นที ่ โดยมุ�งหวังให�เป�นแนวทางการดำเนินงานในเชิงลึกของภาคส�วน

ที่เกี่ยวข�องต�างๆ ในระดับภูมิภาคและท�องถิ�น และเป�นกรอบในเชิงนโยบาย

ที ่จะนำไปสู �การสร�างกลไกและเคร� ่องมือระหว�างหน�วยงานในพ� ้นที ่

เพ�่อขับเคลื่อนการแก�ไขป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต�อไป

เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีพื้นที่ 36.66 ตารางกิโลเมตรสวนใหญเปนที่ราบลุมอยูทาง
ตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด สวนตอนใตเปนที่ลาดชันและลูกคลื่น สภาพดิน
รอยละ 60 เปนดินรวนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณต่ำ การใชที่ดินสวนใหญเปน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ ป พ.ศ. 2558 
จำนวน 19,497 คน หากพิจารณาจากการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษในป พ.ศ.  2556  พบวา  เกิดจากกิจกรรมการใชเชื้อเพลิง
ในการขนสงทางถนนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษมากที่สุดโดยมีปริมาณเทากับ  
20,361.49  tCO2e  คิดเปนรอยละ  68.68  และในสวนของการปลอยกาซเรือน-
กระจกจากการใชพลังงานไฟฟาพบวามาจากการใชพลังงานไฟฟาสวนที่พักอาศัย
สูงถึง 29,624.68 tCO2e หรือรอยละ 63.93 และหากพิจารณาในสวนของการดูดกลับ
กาซเรือนกระจก  พบวา  เกิดจากพื้นที่สีเขียวโดยมีปริมาณเทากับ  23,352.60  tCO2e 
ดังนั ้นในบริบทของการพัฒนาเมืองแบบคารบอนต่ำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จึงใหความสำคัญการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและการมีระบบคมนาคมขนสง
ที่มีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษยังเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตยังอาจ
สงผลใหจำนวนที่มีอากาศรอน (>37 oC) มากขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลโดยตรงตอโรคระบาด โดยเฉพาะโรคไขเลือดออก รวมถึงความรุนแรงและความถี่
ของพายุ ยังสงผลทำใหปญหาอุทกภัยภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษรุนแรงขึ้น 

กราฟแสดงจำนวนวันที่มีอุณหภูมิสูงกวา
37 องศาเซลเซียส ระหวาง พ.ศ. 2549 - 2558
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สถานการณ�และบร�บทการพัฒนาเทศบาลเมืองศร�สะเกษ



ลำดับความสำคัญและภาพความเชื่อมโยง

การดำเนินการเพ�่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนงาน เป�าหมาย และโครงการหลัก

แผนงานการจัดการเมือง
เป�าหมาย

ระยะกลาง (พ.ศ. 2563)
• เทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไมนอยกวา 
 18 ตารางเมตรตอคน
ระยะยาว (พ.ศ. 2579) และเปาหมายตอเนื่อง 
• เทศบาลมีพื้นที่สีเขียวและเชื่อมโยงการใชพื้นที่สีเขียวภายในเขตเมือง
 ไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา  18  ตารางเมตรตอคน
โครงการ

• โครงการปลูกตนไม
• โครงการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ
• โครงการปรับปรุงฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ green corridor and 
 blue corridor บริเวณริมหวยสำราญ

แผนงานสาธารณสุข
เป�าหมาย 

ระยะกลาง (พ.ศ. 2563)
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตอผลกระทบจากการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดานตางๆ อยางครอบคลุม เชื่อมโยง
 กับฐานขอมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่สำคัญ
ระยะยาว (พ.ศ. 2579) เปาหมายตอเนื่อง
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีสัดสวนของพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดและการ
 แพรระบาดของโรคที่ไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังโรคเพิ่มขึ้น
 ทุกพื้นที่เสี่ยง
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีสัดสวนของคาใชจายดานสาธารณสุขจาก
 โรคที่เกี่ยวของกับปจจัยทางภูมิอากาศตอประชากรลดลง รอยละ 10 
 จากปฐาน พ.ศ. 2559
โครงการ

• โครงการสนันสนุนงานควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก

แผนงานการคมนาคมขนส�ง
เป�าหมาย

ระยะยาว (พ.ศ. 2579) และเปาหมายตอเนื่อง
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีสัดสวนการเดินทางดวยระบบ
 ขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจก
 จากการคมนาคมขนสงทางบกลดลง
โครงการ

• โครงการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ (ภายในเมือง รถไฟฟา)
• โครงการเพิ่มจุดจอดรถประจำทาง
• โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีขนสง
• โครงการสงเสริมการจัดการระบบเมือง

แผนงานการตั้งถิ�นฐานและความมั่นคงของมนุษย� 
เป�าหมาย

ระยะสั้น (พ.ศ.2559)
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตอผลกระทบจากการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดานตางๆ อยางครอบคลุม เชื่อมโยง
 กับฐานขอมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่สำคัญ
ระยะกลาง (พ.ศ.2563)
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีระบบพยากรณสภาพอากาศและเตือนภัย
 ลวงหนาสำหรับภาคเกษตร และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง
ระยะยาว พ.ศ. 2579 และเปาหมายตอเนื่อง
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีสัดสวนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการจัดตั้ง
 เครือขายเฝาระวังภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง
• เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีจำนวนผูเสียชีวิตและมูลคาความเสียหาย
 จากภัยธรรมชาติลดลงรอยละ 10 จากปฐาน พ.ศ. 2559

การคมนาคมขนส�ง

การตั้งถิ�นฐานและความมั่นคง
ของมนุษย�

สาธารณสุขการจัดการเมือง

กลุ�มงานนโยบายและยุทธศาสตร�
สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม
โทรศัพท� 0 2265 6500 ต�อ 6784 และ 6842  โทรสาร 0 2265 6692

E mail address: npcccommittee@gmail.com

ติดต�อ ดร. กลย�วัฒน� สาขากร, นายอนุชาติ ตั้งภูมิระพ�วงศ�

องค�กรความร�วมมือระหว�างประเทศของเยอรมัน
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ภายใต� โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด�านนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
โทรศัพท� 0 2298 6587 – 88  โทรสาร 0 2298 6589

E mail address: connecting.climateaction@gmail.com

ติดต�อ นางสาวชุติมา จงภักดี (0 89 9272702), นางสาวพ�มกานต� ขัตติยวงศ� (0 89 756 9004)


