ขอบเขตงานของนักวิจัยและผู้ประสานงานด้ านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมและฟื้ นฟูมลพิษ
โครงการฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาครเพื่อสุ ขภาวะองค์รวม (โครงการสมุทรสาครสี เขียว)
มูลนิธิบูรณะนิเวศ ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลา: สิ งหาคม 2562-กรกฎาคม 2563
เป้าหมายของโครงการ:
• ส่ งเสริ มให้ชุมชนและสถานประกอบการอาศัยอยูร่ ่ วมกันได้โดยการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม จัดการปัญหา
มลพิษ และปรับปรุ งสุ ขภาวะของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครให้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์ของโครงการ:
• บูรณาการทรัพยากรของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม
• สนับสนุนกลไกและมาตรการ เช่น การติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังมลพิษ
• เสริ มสร้างขีดความสามารถของชุมชนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคส่วนต่าง ๆ
ขอบเขตงานโครงการ: คณะทางานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้สนับสนุนให้
ดาเนิน “โครงการนาร่ องเมืองยัง่ ยืน : กรณีจงั หวัดสมุทรสาคร” เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการระยะต้นของ
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการสารเคมีที่ปลอดภัยและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ของรัฐบาล ดังนั้นโครงการจึงดาเนินงานภายใต้ กลยุทธ์การฟื้ นฟูมลพิษ 4 ด้าน ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1: ฟื้ นฟูระบบนิเวศคลอง พื้นที่นาร่ อง: คลองสี่ วาพาสวัสดิ์ ตาบลนาดี และคลองโกรกกรากใน
ตาบลบางหญ้าแพรก

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียน พื้นที่นาร่ อง: ซอยกองพนันพล อบต. บาง
น้ าจืด และซอยสันติ เทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก
กลยุทธ์ที่ 3: เสริ มสร้างขีดความสามารถของชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมอื่นๆ
อาทิ แรงงานข้ามชาติ โรงเรี ยน อาสาสมัครสาธารณสุข โรงเรี ยน ด้านการจัดการกากของเสี ย มลพิษทางน้ า
การจัดการขยะและนากลับมาใช้ประโยชน์ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรื อ PM 2.5 ลดความเสี่ ยง
ต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยเฉพาะ
ภายใต้คณะอนุกรรมการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการดูแลคุณภาพน้ าในคลองจังหวัดสมุทรสาคร
ขอบเขตงานของนักวิจัยและผู้ประสานงานด้ านสิ่ งแวดล้ อมและฟื้ นฟูมลพิษ:
• พัฒนาและวางแผนทางเทคนิ คและกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมและฟื้ นฟูมลพิษตามกลยุทธ์ท้ งั 4 ด้านกับ
ผูจ้ ดั การโครงการและทีมงาน
• วางแผน ออกแบบและจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ทุติยภูมิและปฐมภูมิดา้ นสิ่ งแวดล้อมและฟื้ นฟูมลพิษจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในสนาม
• จัดทารายงานทางเทคนิ คด้านสิ่ งแวดล้อมและฟื้ นฟูมลพิษ และรายงานเชิงนโยบายและแผนเสนอต่อ
ผูบ้ ริ หารและหน่วยงานนโยบาย
• ประสานงานกับหน่ วยงานราชการระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โรงเรี ยน วัด และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องและร่ วมดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้ นฟูมลพิษต่างฯ
• วางแผนและติดตามและรายงานผลด้านสิ่ งแวดล้อมและฟื้ นฟูมลพิษและงานกิจกรรมต่างฯ และจัดทา
เอกสารเสนอต่อ สสส.
• เป็ นวิทยากรและวิทยากรกระบวนการการฝึ กอบรม การสัมมนา การประชุมกลุ่มย่อยและอื่นๆ
• พัฒนาศักยภาพตนเอง และดาเนินงานอื่นฯ ที่ได้รับมอบหมาย
โครงการสมุทรสาครสี เขียวรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ เงินเดือน ค่าเดินทางไปต่างจังหวัด ที่พกั และเบี้ยเลี้ยง
สาหรับการลงพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุ ตามจ่ายจริ ง อันเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
ของผูร้ ั บ จ้า งหรื อผูว้ ิจยั ร่ วมเองโดยให้อยู่ภายใต้ ระเบี ย บการเบิ กจ่ ายของมูลนิ ธิบูรณะนิ เวศ และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)

คุณสมบัติ:
• จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทางานวิจยั และสามารถจัดทารายงานด้านสิ่ งแวดล้อมและการฟื้ นฟูมลพิษ
• มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทางานในสนามและพื้นที่ที่มีมลพิษได้ สามารถทางานในวันหยุด เสาร์และ
อาทิตย์ได้
• มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและบริ หารจัดการงานหลายๆ เรื่ องกับหลายๆ หน่วยงานและ
เครื อข่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
• มีความสามารถในการทางานหลากหลายรู ปแบบกับกลุ่มคนหลายกลุ่ม ทางานรับผิดชอบได้คนเดียว
และทางานเป็ นทีม สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft word, excel, power point
presentation
• มีทศั นคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีทศั นคติที่ดีในการทางานร่ วมกับเครื อข่ายภาคส่ วนต่างๆ ทั้ง
ท้องถิ่น จังหวัดและส่ วนกลาง และมีความสนใจที่จะสนับสนุนขีดความสามารถให้กบั เครื อข่ายภาค
ส่วนต่างๆ
• ถ้ามีภูมิลาเนาหรื อสามารถไปพักอาศัยที่จงั หวัดสมุทรสาครจะเหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการและ
ทาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ท่านที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวัลภา มณีพงษ์ อีเมล์:
wanlaphamaneepong@gmail.com มูลนิธิบูรณะนิเวศ ซอย งามวงศ์วาน 31ซอย 8 จังหวัดนนทบุรี 11000โทร 02
952 5061

