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สรุปสาระสําคัญของแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
1. บทนํา
แผนการจัดการน้ําเสียชุมชน เปนแผนการจัดการที่มุงแกไขปญหาใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งการ
แกไข ฟนฟู การควบคุม การปองกัน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการดําเนินงานแบบ
ผสมผสานและสอดคลองกัน เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม บนพื้นฐานของการมีสวน
รวมของชุมชนและประชาชน ในการรวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวม
ดําเนินการ โดยมีหนวยงานจากสวนกลางและสวนภูมิภาคใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินการ พรอมกับ
การกํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ ประเมินผลอยางเปนระบบ ดังนั้น แผนการจัดการน้ําเสียชุมชน จึง
มุงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมรับผิ ดชอบ มีความพรอมในการบริหารจัดการ
สามารถพึ่งพาตนเองได

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชเปนกรอบแผนแมบทในการดําเนินการบริหารงานและการจัดการแบบบูรณาการและ
สามารถนําไปจัดทําแผนปฏิบัติในการจัดการน้ําเสียชุมชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไมเกิด
ความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมบริหารงานการจัดการน้ําเสียชุมชนไดดวยตนเอง และ
อยางตอเนื่อง โดยชุมชนและประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจดําเนินการ และมีหนวยงานที่เกี่ยวของใหการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานกํากับดูแลดานนโยบาย การบริหารจัดการ การรณรงคประชาสัมพันธ และดาน
กฎหมาย

3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายหลัก : ชุมชนและประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3.2 เปาหมายรอง : (1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมสามารถบริหารจัดการน้าํ เสีย
ชุมชนดวยการพึ่งพาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพภายในป พ.ศ 2554
(2) ชุมชนเมือง 344 พื้นที่ มีการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อ
ควบคุมปริมาณของเสีย ใหระบายออกสูสิ่งแวดลอมไดไมเกิน
รอยละ 50 ของที่เกิดขึน้ ภายในป พ.ศ. 2551 และชุมชนเมือง
1,130 พื้นที่ มีการบริหารจัดการน้าํ เสียที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพภายในป 2560

ข

4. พื้นที่เปาหมาย
พื้นที่ดําเนินการหรือพื้นที่เปาหมาย ไดพิจารณาความสําคัญทั้งพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล (Municipal
Boundary) ที่มีชุมชนอาศัยอยูมาก และพื้นที่บริเวณขอบนอกเขตเทศบาล (Peri-Urban Area) ซึ่งมักจะมีชุมชน
ขนาดเล็กเกิดขึ้นแบบกระจัดกระจาย ทําใหควบคุมดูแลดานสิ่งแวดลอมยากขึ้น ดังนั้นการกําหนดพื้นที่
เปาหมายจึงเนนพื้นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลกอนเปนหลัก เนื่องจากเปนแหลงกําเนิดน้ําเสียมากกวา
จําเปนตองเรงดําเนินการจัดการ อีกทั้งการควบคุมดูแล บริหารจัดการ ยังสามารถทําไดงายกวา สวนพื้นที่
บริเวณขอบนอกเขตเทศบาลจะสนับสนุนการใชแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อควบคุม ปองกัน
ปญหามลพิษ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน และการพึ่งพาตนเองในการดําเนินการ
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน แบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 พื้นที่ดําเนินการเพื่อการแกไข ฟนฟู ควบคุม ปองกัน และการจัดการ ซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีปญหามลพิษน้ําเสีย คุณภาพน้ําในแมน้ําเสื่อมโทรมอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก และอาจเขาขั้น
วิกฤตไดในอนาคตหากไมเรงดําเนินการเพื่อควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนใหระบายออกสูสิ่งแวดลอมได
ไมเกินรอยละ 50 ของที่เกิดขึ้น ไดแก ชุมชนเมือง จํานวน 344 พื้นที ดังนี้
1.1) ดําเนินการระยะเรงดวน ป 2547-2548 จํานวน 97 พื้นที่
โดยในระยะแรกใหดําเนินการตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ําที่มีความ
เสื่อมโทรมมากใน 5 ลําดับแรก ไดแก ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําภาคใต
ฝงตะวันตก และลุมน้ํายม
1.2) ดําเนินการระยะปานกลาง ป 2549-2551 จํานวน 247 พื้นที่
โดยดําเนินการในพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ําที่มีความเสื่อมโทรม
และอยูในลําดับตน ๆ เชนกัน แตไมอยูในพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก
กลุมที่ 2 พื้นที่ดําเนินการเพื่อการควบคุม ปองกัน และการจัดการ เปนพื้นที่ที่ไมมี
ปญหามลพิษน้ําเสียมาก คุณภาพน้ําในแมน้ําอยูในเกณฑดีถึงพอใช แต ควรเตรียมการในระยะยาว
สําหรับการบริหารจัดการที่ดี สามารถควบคุมและปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษ เพื่อการอนุรักษและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไมใหเสื่อมโทรม ไดแก ชุมชนเมืองจํานวน 786 พื้นที่

5. ยุทธศาสตรการจัดการน้ําเสียชุมชน
5.1 การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบูรณาการ เนนการบริหารเชิงพื้นที่และการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน รวมทั้งประชาชนและชุมชน เพื่อการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอยาง
ยั่งยืน
5.2 สรางความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม ปองกัน และ
แกไข ปญหามลพิษจากน้ําเสียชุมชน และประชาชน มีสวนรวมรับรู และรวมตัดสินใจในการจัดการน้ําเสีย
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5.3 ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมชุมชนและลดปญหามลพิษ ในพื้นที่ที่อาจเกิดปญหารุนแรงจาก
มลพิษดานน้ําเสียชุมชน และกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอ
สุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤต และพื้นที่ลุมน้ําที่มีปญหา
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําเปนลําดับแรก
5.4 สรางความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน และ
ตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
5.5 กําหนดกฎหมายที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ
ใชและปฏิบัติตามกฎหมาย
5.6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย ตลอดจนสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น
และการนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนใหม
5.7 รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของหนวยงานสวนกลาง สวน
ภูมิภาค สวนทองถิ่น ชุมชนและประชาชน

6. กลยุทธและมาตรการ
ในการจัดการน้ําเสียชุมชนไดลําดับความสําคัญในการดําเนินการของกลยุทธตาง ๆ โดยให
สอดคลอง เชื่อมโยงกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาการจัดการน้ําเสียชุมชน ดังนี้
กลยุทธที่ 1 : ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 : ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดการ
น้ําเสีย
กลยุทธที่ 3 : ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษ
น้ําเสียชุมชนและการมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 4 : ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน
เนนใหประชาชนสามารถเขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ
รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ
กลยุทธที่ 5 : ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 6 : ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และ
ควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม และบังคับใชกฎหมาย
กลยุทธที่ 7 : ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสีย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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6.1 กลยุทธที่ 1 : ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ
6.1.1 ปญหา
(1) ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม
(2) ขาดการบังคับใชั กฎหมาย
(3) ขาดเครื่องมือ ความรู และเทคนิคดานการจัดการน้ําเสีย
(4) ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเดิม ไมสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มาตรการ
(1) สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง
กับสถานการณ
(3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสียและควบคุมมลพิษ
(4) ฟนฟูสภาพการดําเนินงานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเดิม ให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอเนื่อง
6.1.3 แนวทางปฏิบัติ
(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อเปน
แนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเสนอใหการจัดการน้ําเสียชุมชน
เปนวาระแหงชาติ
(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
ดําเนินการประชุมสัมมนาและฝกอบรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความเขาใจในการบริหารจัดการ
โดยเนนการบริหารเชิงพื้นที่ สรางความเขาใจทั้งในระดับภาพรวม และในเชิงลึกระดับพื้นที่
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานในเชิงรุก โดยเปนฝายนํา ริเริ่ม เขาถึง
พื้นที่และชุมชน เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับประชาชน
(4) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สงเสริม สนับสนุน ให สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
(สสภ.) มีหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ปจจุบัน มี สสภ. 16 แหง ที่มหี องปฏิบัติการ
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับ
แหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเมือง ซึ่งการผลิตที่สะอาดเปนที่ยอมรับกันวาเปนเครื่องมือการจัดการในเชิงรุก
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการพิจารณาหาแนวทางในการทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด
หรือไมมีเลย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซ้ํา หรือการนํากลับมาใชใหม ซึ่งจะทําใหลดคาใชจายใน
การบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย
(6) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
นําแผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเมือง (ตามขอ(5)) ไปปฏิบัติ
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(7) องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแนวทางการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับไป
ใชประโยชนใหม (ตามขอ1.3.1.2) ไปปฏิบัติ
(8) กระทรวงทรัพยากรฯ (อจน.) นํารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน (ตามขอ 1.3.1.3) ไปประยุกตใชในการบริหารงานระบบบําบัดน้ําเสีย
(9) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
กํากับดูแล และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติตาม และการบังคับใชกฎหมาย
(10) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
ติดตามและประเมินสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนชุมชนในการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และแหลงกําเนิดมลพิษ ในพื้นที่ ตามแผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(11) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) อบรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
บังคับใชกฎหมาย ควบคุม ตรวจสอบ แหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อใหน้ําเสียจากแหลงกําเนิดไดรับการบําบัดได
ตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนด
(12) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําเสีย
จากแหลงกําเนิดที่ยงั ไมมีการควบคุมการระบายน้ํา และมาตรฐานควบคุมกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย
(13) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และ สผ.) กําหนดกลไกการนําหลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) มาบังคับใช และเกิดผลเปนรูปธรรม
(14) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ เขารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ํา
เสียอยางจริงจังและกวางขวางขึ้น
(15) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) พัฒนาการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับไปใช
ประโยชน เนื่องจาก มีกิจกรรมหลายอยางที่ไมจําเปนตองใชน้ําที่มีคุณภาพสูง แตตองพิจารณาถึงระดับของ
คุณภาพน้ําใหสอดคลองกับกิจกรรมแตละประเภท รวมถึงการพัฒนาการใชประโยชนจากกากตะกอนที่เกิด
จากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยวิเคราะหความเปนไปไดดานการลงทุน ความเหมาะสม ความพรอมของ
ทองถิ่น พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการนําไปใชปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
(16) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และอจน.) พัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดานการเงินและการเดินระบบ ดวยวิธีการเทียบเคียง
(Benchmarking System) ซึ่งเปนกระบวนการคนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและแนวทาง/
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใชกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถชวย
ลดคาใชจายในการเดินระบบฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฯ หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
(17) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) พัฒนาการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ
ควบคุมและจัดการกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูที่เกี่ยวของ มี

ฉ

แนวทางและหลักเกณฑในการตัดสินใจจัดการกากตะกอนจากระบบฯ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
งบประมาณ
(18) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) พัฒนาเกณฑแนะนําการออกแบบระบบ
รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนสําหรับประเทศไทย โดยศึกษารวบรวมขอมูลระบบฯที่มี
การดําเนินการแลวในประเทศ รวมทั้งการสํารวจขอมูลภาคสนามและเอกสารวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ ให
คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียกลั่นกรองพิจารณา เพื่อกําหนดคาที่ใชแนะนําในการ
ออกแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับใหหนวยงานที่เกี่ยวของและบริษัทที่ปรึกษาออกแบบนําไปใช
(19) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ(คพ.) จัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ เพื่อฟนฟู ปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความพรอมใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดินระบบฯ ไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง โดย
ดําเนินการฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสีย 77 แหง (ไมรวมระบบฯ ของ กทม. 7 แหง และระบบที่ชะลอ/ยกเลิก
โครงการ 3 แหง) ซึ่งเปนระบบที่กอสรางเสร็จแลว 63 แหง และกําลังกอสราง 14 แหง
(20) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
(อจน.) ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการปรับปรุงซอมแซมระบบฯ จํานวน 36 แหง เพื่อฟนฟูสภาพให
สามารถดําเนินงานไดเต็มประสิทธิภาพ ภายในป 2547-2548 วงเงิน 185 ลานบาท
(21) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
(อจน.) ทําการเดินระบบ (Operation) จํานวน 46 แหง โดยไดรับงบประมาณในลักษณะแบบถดถอยเปนเวลา
4 ป เริ่มในป 2547 วงเงิน 571.40 ลานบาท และองคกรปกครองทองถิ่นจะตองจายเพิ่มเติมใน สวนที่เหลือ
ตามสัดสวนอีก 342.60 ลานบาท (รวมทั้งสิ้น 914.00 ลานบาท) เพื่อใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น
สามารถบริหารงานเดินระบบฯ ไดในระยะแรกภายหลังจากการปรับปรุงซอมแซมฯ กอนที่จะ
รับผิดชอบดําเนินการดวยการพึ่งพาตนเองไดตอไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาหรือเปลี่ยน
เครื่องจักร/อุปกรณ (Maintenance Cost) ทั้งหมด โดยเงินสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตอง
สมทบในสวนของการเดินระบบและคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา สามารถจัดหาไดจาก (1)
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (2) รายไดจากการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย (3) เงิน
อุดหนุนภายใตแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ (4)
เงินกู จากแหลงเงินอื่น ๆ
(22) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.
และคพ.) กําหนดแผนและดําเนินงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานฟนฟูฯ ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ วงเงิน 9.0 ลานบาท ดําเนินการในป 2547-2549
โดยติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน และจัดทํารายงานเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ช

(23) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สส.
คพ. และอจน.) ดําเนินการสรางความพรอมใหทองถิ่นในการดําเนินการระบบบําบัด น้ําเสีย การเตรียมการ
กําหนดอัตราคาบริการ และการจัดเก็บที่เหมาะสม ภายในป 2547-2549 วงเงิน 10.0 ลานบาท โดยอบรม
สัมมนา สรางความเขาใจ
(24) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) และ
จังหวัด (ทสจ.) ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการน้ําเสียและการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย วงเงิน 20.0 ลานบาท ดําเนินการในป
2547-2549
6.2 กลยุทธที่ 2 : ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดการ
น้ําเสีย
6.2.1 ปญหา
(1) บุคลากรขาดประสบการณ ความรู ทักษะดานการจัดการน้ําเสีย
(2) ขาดแผนงานดําเนินการและบริหารจัดการที่ชัดเจน
(3) ขาดการตรวจสอบและเขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการกํากับ ดูแล
แหลงกําเนิดมลพิษ
(4) ขาดความพรอมในการดําเนินการการจัดการน้ําเสีย อยางมีประสิทธิภาพ
6.2.2 มาตรการ
(1)เสริมสรางสมรรถนะ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(2) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและบังคับใชกฎหมาย
(4) สรางความพรอมในการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคู
กับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
6.2.3 แนวทางปฏิบัติ
(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในดานการบริหาร
จัดการน้ําเสียใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
กําหนดแผนงานในการบริหารจัดการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามแผนการบริหารและสามารถรับ
การตรวจสอบประเมินผลได
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(4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการควบคุม
ตรวจสอบ การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถหรือ
สมรรถนะของบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ทักษะ ในการบริหารจัดการน้ําเสีย
(6) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) สนับสนุนดานวิชาการแกแหลงชุมชนขนาดเล็กให
เกิดความเขมแข็งมีความพรอมสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและจัดการน้ําเสียภายใตการมีสวนรวม
รวมทั้งการจัดการน้ําเสียชุมชนในพื้นที่เฉพาะ เชน ชุมชนแออัด ชุมชนริมน้ํา เปนตน โดยพิจารณาความ
เหมาะสม และแนวทางการเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) ที่มีประสิทธิภาพใน
การบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานไดแมในชวงเวลาที่ปริมาณน้ําเสียมีนอย ดูแลบํารุงรักษางาย คาใชจายใน
การติดตั้งไมสูง และประหยัดพลังงาน เปนตน
6.3 กลยุทธที่ 3 : ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษน้ําเสีย
ชุมชนและการมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3.1 ปญหา
(1) ขาดการรณรงคประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสาร แกประชาชนและชุมชนอยาง
ตอเนื่อง
(2) ชุมชนและประชาชนไมเขาใจและไมมีความรูดานสิ่งแวดลอมและปญหามลพิษ
จากน้ําเสีย
(3) ขาดประสบการณและทักษะในดานการรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสีย
6.3.2 มาตรการ
(1) สนับสนุนการรณรงค ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ
(2) สนับสนุนการเพิ่มความรูและความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษใหแกชุมชนและ
ประชาชน
(3) สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน
6.3.3 แนวทางปฏิบัติ
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) และ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวม
ดําเนินการจัดการน้ําเสีย และการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจา ย
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(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
เผยแพรขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง และความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) จัดฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมและมลพิษทางน้ําแกชุมชนและประชาชน
เพื่อใหเกิดความตระหนัก เกิดจิตสํานึก การเฝาระวังและอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม
(4) กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความเขาใจ และเปนกําลังสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอมในอนาคต
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนการเรียนรู และใหความรูดานการรณรงค
ประชาสัมพันธ สิ่งแวดลอมศึกษา กิจกรรมการใหความรูผานการสันทนาการ และกิจกรรมการมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ โดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานดานการรณรงคประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.4 กลยุทธที่ 4 : ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน เนนให
ประชาชนสามารถเขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ
6.4.1 ปญหา
(1) ขาดความเชื่อถือไววางใจจากประชาชนและชุมชน
(2) ประชาชนไมไดรับขอมูล ขอเท็จจริง และไมมีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
มลพิษดานน้ําเสียชุมชน
(3) เกิดขอขัดแยงทางความคิด และการดําเนินการระหวางประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(4)
ขาดความรู และทั ก ษะในการดํ า เนิ น การใหเ กิ ด การมี ส ว นร ว มอย า งมี
ประสิทธิภาพ
6.4.2 มาตรการ
(1) ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขาถึงพื้นที่
และใกลชิดประชาชนและชุมชน
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการใหขอมูลขาวสารที่แทจริงและความรูแกประชาชนอยาง
โปรงใส และอยางตอเนื่อง
(3) สรางความเขาใจ และความโปรงใสในการปฏิบัติงานแกประชาชนและชุมชน
(4) สนับสนุนสงเสริมการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
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6.4.3 แนวทางปฏิบัติ
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานในเชิงรุก เปนฝายนํา ริเริ่ม เขาถึงพื้นที่
และชุมชน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการใหมเปนแบบ One-way public relation แทนแบบเดิมที่สวนใหญจะเปน
แบบ Two-way communication โดยการสรางความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่ตั้งแตการรับรู
ปญหา การเสนอแนวทางแกไขรวมกับชุมชน ความจริงใจ โปรงใส ใหขอมูลที่แทจริงแกประชาชนและรวม
ดําเนินการกับประชาชนทันทีทั้งดานการพัฒนา และการแกไขปญหาเพื่อสรางความเชื่อถือ (Trust) และ
ความไววางใจ (Credibility) ใหเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน
(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เผยแพรขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง แกชุมชนและประชาชน อยางโปรงใสและ
เปดเผย โดยการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ผานผูนําชุมชน และการจัดประชุมหารือกับผูนําชุมชน เอกชน
และประชาชน
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส
ตรวจสอบได ตลอดจนใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง และใหความรูความเขาใจแกชุมชนและประชาชน เพื่อลด
ความขัดแยง เปลี่ยนความขัดแยงเปนความรวมมือ
(4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งองคการสภาประชาชนเพื่อดําเนินการดาน
การประสานกับประชาชนเกี่ยวกับขอเท็จจริง แผนงาน โครงการ ความรู ความเขาใจ เพื่อใหเกิดการมีสวน
ร ว มของประชาชนในการจั ด การน้ํ า เสี ย ตลอดจนการกํ า หนดอั ต ราค า บริ ก ารและร ว มรั บ ผิ ด ชอบจ า ย
คาบริการบําบัดน้ําเสียดวย โดยคาดหวังวาการมีองคการสภาประชาชนจะทําใหการจัดเก็บคาบริการฯ ได
งายขึ้น
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ
ดําเนินการ เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน และจัดอบรมสัมมนา
(6) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
(สสภ.) ดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ สรางการมีสวนรวมที่พัฒนาขึ้น
6.5 กลยุทธที่ 5 : ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางเปนระบบ
6.5.1 ปญหา
(1) ขาดประสิทธิภาพการดําเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผล
(2) ขาดงบประมาณดําเนินการ
6.5.2 มาตรการ
(1) พัฒนาระบบ และกลไกการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และวิธีการวัดผล
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(2) สนับสนุนการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ
6.5.3 แนวทางการแกไขปญหา
(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และสผ.) กําหนดเกณฑ วิธีการ ระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันและมีเกณฑชี้วัดเพื่อประเมินผลและการจัดทํารายงาน รวมทั้งสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมดําเนินการติดตามประเมินผล
(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) นําระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลไป
ดําเนินการในพื้นที่ โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง พรอมทั้งชี้แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจ และ
ใหความรวมมือในการตรวจสอบประเมินผล และเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบดวย
6.6 กลยุทธที่ 6 : ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และ
ควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม และ
บังคับใชกฎหมาย
6.6.1 ปญหา
(1) ขาดการบังคับใชกฎหมายในการกําหนดและจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย
(2) ขาดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียที่เขมงวด และดําเนินการ
ลงโทษหากมีการฝาฝน
(3) ขาดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจนในการกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการจัดการน้ําเสียและ/หรือการดําเนินงาน
ระบบบําบัดน้ําเสีย
(4) ขาดกฎหมาย ควบคุม หรือการอนุญาตระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ
6.6.2 มาตรการ
(1) สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใชในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปประกาศใชและดําเนินการ
ไดตอไป
(2) สนับสนุนกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน ใหครอบคลุมแหลงกําเนิดน้ํา
เสียประเภทตาง ๆ มากขึ้น
(3) สงเสริมสนับสนุนใหมีกลไกทางกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
สวนรวมรับผิดชอบดําเนินการจัดการน้ําเสีย และ/หรือดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง
(4)พัฒนากลไกทางกฎหมายควบคุมการระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ
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6.6.3 แนวทางปฏิบัติ
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย (Service Fee)
หรือการจายคากอใหเกิดมลพิษ (Pollution Charge) ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle)
สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการจัดเก็บ โดยอาจจัดเก็บไดหลายรูปแบบ เชน จัดเก็บรวม
กับคาไฟฟา จัดเก็บโดยรวมกับภาษี จัดเก็บโดยรวบรวมกับคาน้ําประปา หรือจัดเก็บเฉพาะคาน้ําเสียตางหาก
เปนตน อยางไรก็ตาม การจัดเก็บโดยรวมกับคาน้ําประปาอาจเปนแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจาก จะทําใหมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากขึ้น และเปนการดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ําใชและการใช
น้ํา แตตองมีการปรับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของดวย และผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนําไปปฏิบัติได ทั้งนี้รวมถึงทางเลือกในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียโดยรวมกับคาน้ําประปา
และแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการนําน้ําดิบจากแหลงน้ํามาผลิตน้ําประปา
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (Tariff) สามารถพิจารณา
องคประกอบ 3 สวนคือ (1) คาบริการบําบัดน้ําเสีย (2) คาธรรมเนียมอนุญาตตอเชื่อมทอ และ (3) คา
ตอเชื่อมทอ ซึ่งสามารถพิจารณากําหนดตามความตองการคืนทุนหรืออัตราการคืนทุน (% cost recovery)
แบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับที่ 1 คืนทุนเฉพาะคาเดินระบบและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance
Cost) ไดอัตราคาบริการถูกที่สุด มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากที่สุด
ระดับที่ 2 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบและบํารุงรักษา รวมคาทดแทนเครื่องจักร
(Replacement) ไดอัตราคาบริการสูงขึ้น
ระดับที่ 3 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ และบํารุงรักษา รวมคากอสราง (ทั้งกรณี
รวมคาที่ดินและกรณีไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากขึ้น
ระดับที่ 4 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ บํารุงรักษา คาทดแทนเครื่องจักรและคากอสราง
(ทั้งกรณีรวมคาที่ดินและไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากที่สุด มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
นอยที่สุด
ในการจัดเก็บคาบริการสามารถพิจารณาไดดังนี้
1. เปาหมายการจัดเก็บ มี 3 กรณี
1.1 จัดเก็บเพื่อคืนทุนคาใชจายการลงทุน (คาใชจายการลงทุนประกอบดวย คา
O&M เงินสมทบของเทศบาล เงินกู เงินอุดหนุนโดยรัฐ และคาใชจายจริงจากผูใชบริการ)
1.2 จัดเก็บเพื่อการคืนทุนคาใชจายดําเนินการ
1.3 จัดเก็บเพื่อการคืนทุนคาใชจายการลงทุนและคาใชจายดําเนินการ
2. วิธีการจัดเก็บคาบริการ มีหลากหลายวิธี อาทิเชน
2.1 จัดเก็บแบบเหมาเปนรายเดือน
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2.2 จัดเก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยเปนรายเดือน
2.3 จัดเก็บรวมกับคาภาษีเปนรายป เชน ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
2.4 จัดเก็บรวมกับคาน้ําประปา หรือคาไฟฟา เปนรายเดือน
ทั้ ง นี้ ใ นการกํ า หนดอั ต ราการค า บริ ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ควรคํา นึ งถึ ง ลัก ษณะของ
คาบริการที่ดีและเกิดการยอมรับโดยทั่วไป ดังนี้
(ก) คาบริการบําบัดน้ําเสียตองเปนธรรมตอผูใชบริการ เชน มีความถูกตอง ไม
เปนภาระมากตอผุใชบริการ โดยเฉพาะผูใชบริการประเภทบานพักอาศัยควรพิจารณาระดับรายไดและ
ความสามารถในการจายดวย (ability to pay)
(ข) ไมซับซอนและยากตอการปฏิบัติใชและติดตามตรวจสอบ
(ค) คาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บไมสูงมาก
(ง) มีความยืดหยุนพอสมควรในการปฏิบัติใช
(จ) การปฏิบัติใชควรสอดคลองกับระบบบริหารและกลไกของเทศบาล
(ฉ) สามารถตรวจสอบและประเมินผลได
(2) กระทรวงทรัพยากรฯ ประกาศกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียหรืออัตราคา
กอใหเกิดมลพิษและหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บ สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไป
ดําเนินการตอได
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยอาศัย
กระบวนการรณรงคประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการรับผิดชอบของ
ประชาชนในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยอาจจัดเก็บในอัตราที่ต่ํากอน เพื่อลดการตอตานและใหเกิด
การมีสวนรวมรับผิดชอบของประชาชน ทั้งนี้หากประชาชนยังไมมีความพรอมที่จะจายคาบริการฯ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจตองจัดหาเงินจากแหลงอื่นมาใชกอน เชน งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนกระจายอํานาจฯ และเงินกูจากแหลงอื่น เปนตน
(4) กระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุนใหมีองคการดานน้ําและน้ําเสียชุมชน (Water and
Sewage Authority หรือ WASA) มีหนาที่จัดหาและผลิตน้ําใชและจัดการน้ําเสียในหนวยงานเดียวกัน เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินการผลิตน้ําใชที่สะอาด และการบําบัดน้ําเสีย รวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียดวย
(5) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกประกาศกระทรวงฯ กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ไดแก หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา รานลาง-อัดฟลม
ถายรูป เปนตน และกําหนดเกณฑการปฏิบัติในกาควบคุมน้ําเสียจากอูซอมรถยนต กําหนดมาตรฐาน
และวิธีการควบคุมกากตะกอนจากการบําบัด น้ําเสีย เปนตน
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(6) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขมงวดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิด น้ําเสียชุมชน ที่ไดประกาศ
บังคับใช
(7) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 73 พรบ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อใชบังคับสําหรับผูที่จะเปนผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการ
บําบัดน้ําเสียจะตองมีใบอนุญาตและบุคลากรที่ชํานาญพรอมที่จะดําเนินงาน
(8) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎหมาย ขอระเบียบ และมีบทลงโทษที่
ชัดเจน หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมดําเนินการหรือละเลยการปฏิบัติ พรอมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล จากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดความตระหนักตอหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานจัดการน้ําเสีย และ/หรือระบบบําบัดน้ําเสียรวมอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
(9) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กํากับ ดูแล ควบคุมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย ขอระเบียบที่กําหนดขึ้น จากขอ 6.3.1.1
(10) กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตระบายน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (Discharge Permit System) โดยแหลงกําเนิด
เหลานี้จะระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําหรือออกสูสิ่งแวดลอมไดจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอระเบียบที่
กําหนดเพื่อควบคุมปองกันไมใหสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยในระยะแรกจะควบคุม
แหลงกําเนิดมลพิษขนาดใหญ เชน ชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และฟารม ปศุสัตว เปนตน สวน
บานเรือนและแหลงกําเนิดน้ําเสียอื่น ๆ ที่ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Onsite Treatment อาจไมตองขอ
อนุ ญ าตการระบายน้ํ า เสี ย แต ต อ งกํ า หนดเกณฑ ห รื อ เงื่ อ นไขเพื่ อ ควบคุ ม น้ํ า เสี ย ไม ใ ห มี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมดวย
(11) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
กํากับดูแลการอนุญาตระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดภายใตระบบ Discharge Permit System และตาม
หลักเกณฑการอนุญาตและเงือนไขกําหนดอื่นๆ
6.7 กลยุทธที่ 7 : ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสียของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.7.1 ปญหา
(1) ขาดการควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชกลไกทางการสนับสนุนงบประมาณ
(2) ขาดการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ
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(3) การจัดสรรงบประมาณประจําปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการ
กําหนดใหใชจายเงินดานการจัดการน้ําเสียที่ชัดเจน
6.7.2 มาตรการ
(1) สนับสนุนกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการ น้ําเสียชุมชน
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบมากขึ้น
(2) พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ การบริหารเงินงบประมาณในการดําเนินการ
จัดการน้ําเสียชุมชน
(3) สนับสนุนกําหนดภารกิ จ ดานการจัดการน้ํา เสี ยชุมชนและงบประมาณ
ดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใชจายดําเนินการ
6.7.3 แนวทางปฏิบัติ
(1) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดเกณฑหรือเงือนไขการสนับสนุนงบประมาณดวยการปรับลดสัดสวน
งบประมาณประจําปหากละเลยไมดําเนิ นการจัดการน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ํา เสีย หรือสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มตามสัดสวนที่เหมาะสมหากสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางแรงจูงใจใหแกทองถิ่นที่ดูแลเอาใจใสการจัดการสิ่งแวดลอมและน้ําเสีย
ดวยการสนับสนุนงบประมาณหรือเงินอุดหนุนใหแกทองถิ่นที่สามารถดําเนินการจัดการน้ําเสียไดดวย
ตนเองในระดับหนึ่ง หรือทองถิ่นแสดงความพรอมในการบริหารจัดการและรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดการน้ําเสีย
(3) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการใชเงินงบประมาณและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(4) กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใชจายเงินงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
(5) สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดสัดสวนงบประมาณที่ชัดเจนสําหรับภารกิจดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและการดําเนินการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนในการจัดสรรงบประมาณประจําปใหแกทองถิ่นผานแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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7. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ในการดําเนินการแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองมีความเขาใจในแผน มีสวน
รวมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน และสามารถปฏิบัติไดในทุกระดับ ทั้งระดับหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค
สวนทองถิ่น และระดับชุมชน ทั้งนี้ในการจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนจึงไดกําหนดแผนดําเนินงานที่มี
ระยะเวลาชัดเจน ตลอดจนสาระที่บงชี้ถึงหลักการ เหตุผล เปาหมายและภารกิจ แหลงเงิน มีผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน และการจัดลําดับของการดําเนินการ แนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั้งไดผนวกเอาขั้นตอน
วิธีการ ดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน ไวในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถใชเปนแนวทางดําเนินการไดดวยตนเอง
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ สามารถดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการน้ําเสียชุมชน ตามแนวทางและกรอบดําเนินการ ภายใต
แผนการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
2. สรางความเขาใจในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน และองคความรูในการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูและการมีสวนรวม รวมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถ และมี
ความพรอมในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผลักดันใหมีการบริหารแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนอยางจริงจัง โดยสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่นสามารถประยุกตแนวทางการดําเนินการใหสามารถปฏิบัติไดในระดับชุมชน
และระดับทองถิ่น ดวยการใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้มาตรการตาง ๆ จะตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการน้ําเสียชุมชน สามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
4. สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
รับรู ตั้งแตเริ่มตนโครงการและตอเนื่องทั้งการศึกษา การเสนอขอคิดเห็นและตัดสินใจ เพื่อใหเกิด
ความรูสึกถึงการมีสวนรวม ความเชื่อถือ และความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่น
5. สรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มีเกณฑชี้วัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
6. สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลระดับชุมชน และระดับทองถิ่น รวมทั้งการประสานความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถนําขอมูลและความรูทางวิชาการไปใชประกอบการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการได
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หนวยงานจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคจะตองใหการสนับสนุนและชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการดําเนินการเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติรวมทั้งตองสรางระบบติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล การดําเนินงานตามแผน และดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนี้
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สส. สผ. อจน. คพ.) และ สํานักงานปลัด
กระทรงทรัพยากรฯ (สสภ.) ใหการสงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดําเนินการตามแนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ โดยลําดับแรกซึ่งสําคัญและตองดําเนินการ
กอน คือ การประสานและชี้แจงแผนเพื่อสรางความเขาใจในแผนการจัดการน้ําเสียใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นอกจากนี้หนวยงานสวนกลางจะตองดําเนินการสรางระบบติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการน้ําเสียดวย
(2) จังหวัด (ทสจ.) ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานสวนกลาง และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ชุมชนและประชาชน ควรตองมีสวนรวมดําเนินการโดยการเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนเขา
มารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย และรวมติดตาม
ตรวจสอบ ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
(สสภ.) จะใหการสนับสนุนชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหเกิดการ
มีสวนรวมตามกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ปญหามลพิษดานน้ําเสียที่ผานมาแมวาจะมีการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขจากหนวยงานที่
เกี่ยวของตางๆหลายหนวยงาน แตก็ไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายเทาที่ควรเนื่องจากแผนดําเนินการ
ขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกัน ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานและสรางความเขาใจแกชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ หนวยงานวางแผนและดําเนินการปฏิบัติงานในลักษณะตางคนตางทําจนเกิดความ
ซ้ําซอนของงานและความสับสนจนไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา
คือ คุณภาพน้ําในแมน้ําหลายสายเสื่อมโทรมขึ้นทุกป ชุมชนเมืองมีสภาพสิ่งแวดลอมที่ไมดี สงผลกระทบตอ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากขาดการจัดการน้ําเสียหรือมีการจัดการน้ําเสียที่
ไมมีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ละเลยหรือตอตานไมใหความรวมมือในการจัดการน้ําเสีย
และสูญเสียงบประมาณของรัฐ
มลพิษดานน้ําเสียที่สําคัญสวนหนึ่งเกิดจากน้ําเสียชุมชนซึ่งรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการ
จัดการน้ําเสียโดยการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนแลวเปนจํานวน
หลายหมื่นลานบาทแตการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบประสบกับ
ปญหาและอุปสรรคมาโดยตลอด ทั้งดานขาดงบประมาณ ขาดบุคลากรที่ชํานาญ และที่สําคัญคือขาดความ
พรอมในการบริหารจัดการ จนไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง อีกทั้งยังขาดความ
เขาใจและเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานจัดการน้ําเสีย เนื่องจากไมมีแผนการจัดการที่ชัดเจนและ
สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ จึงไดจัดทําแผนการจัดการ
น้ําเสียชุมชน โดยมีการประสานและหารือรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดพิจารณาใหสอดคลอง
และเปนไปตามนโยบายของรัฐ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) เกี่ยวกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดวย ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความชัดเจนของทิศทาง และแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบูรณา
การที่หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งจากสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใช
ปฏิบัติไดโดยไมเกิดความซ้ําซอนของการดําเนินงาน และประสานการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดการน้ําเสียชุมชน ไดรวมเอาแนวทางและวิธีการดําเนินงานจัดการน้ําเสียชุมชนสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชปฏิบัติไดดวยตนเอง พรอมกับกําหนดมาตรการและแผนงาน
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ดําเนินการที่ชัดเจน ทั้งในดานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และการดําเนินงานแบบผสมผสานที่สอดคลองกัน เพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมุงเนนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการน้ําเสีย มีความพรอมในการบริหารจัดการ และ
สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง โดยที่ชุมชนและประชาชนใหความรวมมือและมีสวนรวมตัดสินใจ
ดําเนินการดวย ทั้งนี้โดยมีหนวยงานจากสวนกลางและสวนภูมิภาคใหการสนับสนุนและกํากับดูแล ทั้งดาน
นโยบาย ดานการบริหารจัดการ ดานการรณรงค ประชาสัมพันธ และดานกฎหมาย รวมทั้งดําเนินการ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของทองถิ่นอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใชเปนกรอบแผนแมบทในการดําเนินการบริหารงานและการจัดการแบบบูรณาการและ
สามารถนําไปจัดทําแผนปฏิบัติในการจัดการน้ําเสียชุมชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไมเกิด
ความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมบริหารงานการจัดการน้ําเสียชุมชนไดดวยตนเอง
และอยางตอเนื่อง โดยชุมชนและประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจดําเนินการ และมีหนวยงานที่เกี่ยวของใหการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานกํากับดูแลดานนโยบาย การบริหารจัดการ การรณรงคประชาสัมพันธ และดาน
กฎหมาย

1.3 เปาหมาย
1.3.1 เปาหมายหลัก : ชุมชนและประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
1.3.2 เปาหมายรอง : (1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมสามารถบริหาร
จัดการน้ําเสียชุมชนดวยการพึ่งพาตนเองได อยางมีประสิทธิภาพ
ภายในป พ.ศ. 2554
(2) ชุมชนเมือง 344 พื้นที่ มีการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อ
ควบคุมปริมาณของเสีย ใหระบายออกสูสงิ่ แวดลอมไดไมเกิน
รอยละ 50 ของที่เกิดขึ้นภายในป พ.ศ. 2551 และชุมชนเมือง
1,130 พื้นที่ มีการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพภายในป 2560
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1.4 คํานิยาม
1.4.1 น้ําเสียชุมชน หมายถึง ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปอนอยูในของเหลวนั้น ซึ่งเกิดจากการใชน้ําสําหรับประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน
1.4.2 น้ําทิ้ง หมายถึง น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะมีคุณภาพไดตามมาตรฐานที่กําหนด
1.4.3 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน หมายความรวมถึง ทอ สิ่งปลูกสราง เครื่องมือ อุปกรณ และ
วัสดุที่จําเปน ที่สวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น ผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีขึ้นเพื่อบริการสาธารณะดานการบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ ของชุมชนเปน
หลัก และสามารถรับบริการบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรมอื่นที่มิใชชุมชนไดตามความเหมาะสม
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บทที่ 2
สถานการณการจัดการน้ําเสียชุมชน
2.1 วิกฤตน้ําเสียชุมชนและแนวโนมของปญหา
การจัดการน้ําเสียชุมชนที่ผานมาเปนการดําเนินงานแบบแยกสวนมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ จนเกิด
ความสับสนซ้ําซอนของการทํางานในลักษณะตางคนตางทํา โดยไมใหความสําคัญแบบองครวมหรือในเชิง
พื้นที่ จึงไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเบ็ดเสร็จ และไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร อีกทั้งยังขาดความเขมงวด
ในการบังคับใชกฎหมาย ทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประหยัดคาใชจายและลดตนทุน
การดําเนินการ นอกจากนี้ โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ที่ตอง
ใชงบประมาณลงทุนจํานวนมาก มักจะประสบกับปญหาการบริหารจัดการ ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ทั้ง
ดานการดูแลและรักษาระบบที่ขาดประสิทธิภาพ และการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบกอสรางระบบฯ ขาดความเอาใจใสอยาง
จริงจังในดานการบริหารจัดการและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมของชุมชนในพื้นที่ และดาน
เศรษฐศาสตรการลงทุน ตลอดจนการนําหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมาใช ยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติเทาที่ควร
และยังขาดกลไกหรือกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหชุมชนและประชาชนขาดจิตสํานึกไมเขาใจ
ปญหาอยางแทจริง ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และไมใหความรวมมือดําเนินการ
ภายหลังจากที่ชุมชนเมืองระดับสุขาภิบาล ไดรับการยกฐานะขึ้นมาเปนเทศบาลแลว ตั้งแต ป พ.ศ
2542 ทําใหปจจุบันมีชุมชนเมืองระดับเทศบาลรวมทั้งสิ้น 1,130 แหง (รวมเมืองพัทยา) และองคการบริหาร
สวนตําบล อีกจํานวน 6,745 แหง ชุมชนเมืองเหลานี้ ระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอมประมาณวันละ 14 ลาน
ลูกบาศกเมตร เปนน้ําเสียจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประมาณ 4 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน และจาก
องคการบริหารสวนตําบล และพื้นที่อื่นๆ ประมาณ 10 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ในขณะที่ชุมชนเมืองเพียง
ไมกี่แหงและสวนใหญเป นชุมชนเมืองระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ที่ ไดรับการสนั บสนุน
งบประมาณกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากเปนชุมชนเมืองที่มีขนาดใหญ มีปริมาณน้ําเสีย
คอนขางมากที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คุณภาพแหลงน้ําและคุณภาพชีวิตของประชาชน
อยางไรก็ตาม ยังมีชุมชนเมืองที่ยังไมมีการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม อีกเปนจํานวนมากถึง 7,803
พื้นที่ ไดแก ชุมชนเมือง 1,060 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 6,743 แหง ชุมชนและประชาชนที่อาศัย
อยูในพื้นที่แหลงชุมชนเมืองเหลานี้ ยังขาดความรูความเขาใจปญหาน้ําเสีย ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ปองกัน ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อีกทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดความพรอมดานการบริหารจัดการ
น้ําเสีย ขาดงบประมาณดําเนินการ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเหมาะสม และสามารถปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม ตลอดจนยังตองการการสนับสนุนใหความชวยเหลือจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคมาก
ขึ้น ในการดําเนินการจัดการน้ําเสีย ซึ่งในอนาคตจําเปนตองสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการน้ําเสียที่
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เหมาะสมกับพื้นที่และขีดความสามารถของทองถิ่น โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญของพื้นที่และความ
เสื่อมโทรมของแหลงน้ํา

2.2 สถานภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ในชวง 20 ปที่ผานมา รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียไปแลวรวม
ทั้งสิ้น 67,290 ลานบาท จนกระทั่งในปจจุบันประเทศไทยมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั้งสิ้น 87แหง
กระจายอยูทั่วประเทศ สามารถรองรับน้ําเสียได 2.8 ลานลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปน การกอสรางโดยกรม
โยธาธิการ (เดิม) 13,250 ลานบาท จํานวน 50 แหง การกอสรางโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (เดิม) โดยผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 34,220 ลานบาท จํานวน 22 แหง ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 19,508 ลานบาท
จํานวน 7 แหง และงบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ อาทิ กรมประมง กรมการปกครอง การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย และทองถิ่น อีก 312 ลานบาท จํานวน 8 แหง ดังรูปที่2-1

งบประมาณการกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย
67,290 ลานบาท
(87 แหง)
บําบัดน้ําเสียได 2.8 ลานลูกบาศกเมตร/วัน

กรมโยธาธิการ (เดิม)
13,250 ลานบาท
(ระบบบําบัดน้ําเสีย 50 แหง)

บําบัดน้ําเสียได
838,000 ลบ.ม./วัน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
34,220 ลานบาท
(ระบบบําบัดน้ําเสีย 22 แหง)

บําบัดน้ําเสียได
452,000 ลบ.ม./วัน

กรุงเทพมหานคร
19,508 ลานบาท
(ระบบบําบัดน้ําเสีย 7 แหง)

บําบัดน้ําเสียได
992,000 ลบ.ม./วัน

หนวยงานอื่น ๆ
312 ลานบาท
(ระบบบําบัดน้ําเสีย 8 แหง)

บําบัดน้ําเสียได
26,700 ลบ.ม./วัน

โครงการที่ถูกระงับ 1 โครงการ
บําบัดได 24,000 ลบ.ม./วัน

โครงการที่ถูกระงับ 2 โครงการ
บําบัดได 534,700 ลบ.ม./วัน

รูปที่ 2-1 งบประมาณและหนวยงานดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ)
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ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 87 แหง เปนระบบที่กอสรางเสร็จแลว 68 แหง และระบบที่กําลัง
กอสรางโครงการใหม 16 แหง และอีก 3 แหง ถูกยกเลิก/ชะลอการกอสราง ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองสระบุรี ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช และระบบบําบัด
น้ําเสียรวมเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ทําใหความสามารถในการบําบัดน้ําเสียลดลงจากเดิม
2.8 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน เหลือเพียง 2.2 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเหลานี้ สวน
ใหญจะเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) (1) เนื่องจาก เปนระบบที่อาศัยธรรมชาติใน
การบําบัดน้ําเสีย ดูแลรักษางาย และใชเครื่องจักรอุปกรณที่ไมซับซอนมาก ไมตองการบุคลากรที่ชํานาญ
มาก และคาใชจายในการเดินระบบฯต่ํา แตมีขอเสียคือ ใชพื้นที่มากและมักจะมีปญหาปริมาณสาหราย
(algae) มีมากเกินไปโดยเฉพาะในบอสุดทาย
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนใหญมีอายุการใชงานอยูในชวงไมเกิน 10 ป โดยมีน้ําเสียเขาระบบบําบัดฯ
เพียงรอยละ 50-60 ของความสามารถการรับน้ําเสียของระบบฯ (Capacity) (2) หรือบําบัด น้ําเสียไดเฉลี่ยรอย
ละ 56 ของปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจริง ขณะที่พื้นที่ใหบริการบําบัดน้ําเสียเฉลี่ยเพียงรอยละ 34 ของพื้นที่เขต
เทศบาลเทานั้น ซึ่งชี้ใหเห็นวา แมในเขตเทศบาลเองก็ยังไมไดรับการบําบัดน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่อยาง
ทั่วถึง ทําใหยังมีน้ําเสียระบายออกสูสิ่งแวดลอมโดยไมผานการบําบัด
ทองถิ่นสวนใหญจะดําเนินงานและดูแลบํารุงรักษาระบบโดยใชงบของทองถิ่นเอง และมักจะประสบ
กับปญหางบประมาณไมเพียงพอสําหรับเปนคาใชจายในการเดินระบบ ซึ่งคาใชจายจะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียที่มีรูปแบบการดําเนินงานและดูแลรักษาแตกตางกัน รวมทั้งความ
ตองการใชกระแสไฟฟาในการเดินระบบฯ ดวย ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่เดินระบบอยูในปจจุบัน
มีคาใชจายดําเนินงานประมาณ 0.1 - 28 ลานบาทตอป (3) และโดยเฉลี่ยรอยละ 42 ของคาเดินระบบเปน
คาใชจายสําหรับกระแสไฟฟา อยางไรก็ตาม มีแนวโนมที่ทองถิ่นเริ่มใหเอกชนหรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีความ
พรอมดานบุคลากรที่ชํานาญและความเชี่ยวชาญในการควบคุมและบํารุงรักษาระบบฯ เขามาดําเนินการ
แทน เชน เทศบาลนครนนทบุรี เมืองพัทยา เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ และเทศบาลนคร
สงขลา นอกจากนี้ยังมีองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีหนาที่สนับสนุนชวยเหลือทองถิ่นในการดําเนินงานระบบฯ และดูแลบํารุงรักษา รวมทั้ง
จัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียดวย ซึ่งปจจุบันไดเขาไปดําเนินการใหกับเทศบาลตําบลแสนสุข จ.ชลบุรี
(1)

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (Stabilization Pond) เปนระบบบอที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดน้ําเสีย การเดินระบบไมยุงยากซับซอน
คาใชจายในการบํารุงรักษาและการเดินระบบต่ํา แตเปนระบบที่ตองใชพื้นที่ในการกอสรางมาก
(1)
ความสามารถรับน้ําเสียของระบบ (Capacity) หมายถึง ความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกแบบใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดเพียงพอ
ในอนาคตตามระยะเวลาที่กําหนดในการออกแบบ เชน 10 ป หรือ 20 ป และใชบอกขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียได เชน ระบบขนาด
1,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เปนตน
(2)
คาเดินระบบ 0.1 ลานบาท/ป ไดแก เทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี คาเดินระบบ 28 ลานบาท/ป ไดแก เมืองพัทยา (ระบบใหม)
ขณะที่คาเดินระบบของกรุงเทพมหานคร 5 แหง มีคาเดินระบบ 220 ลานบาท/ป
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การจัดหางบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการเดินระบบและดูแลบํารุงรักษา เปนสิ่งจําเปนที่
ทองถิ่นจะตองจัดหาจากแหลงเงินตาง ๆ เพื่อใหเพียงพอสําหรับเปนคาใชจายดําเนินการ โดยอาจใช
งบประมาณของทองถิ่นเอง เงินอุดหนุนภายใตแผนกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่นหรือเงิน
รายไดจากการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งชุมชนและประชาชนในพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสีย ควรรวม
รับผิดชอบตามหลักผูกอมลพิษตองเปนผูจาย และรัฐบาลควรจะกําหนดนโยบายของรัฐเพื่อใหทองถิ่น
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ปจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลตําบลแสนสุข จ.ชลบุรี เทศบาล
เมืองปาตอง จ.ภูเก็ต และเมืองพัทยา เพียง 4 แหง เทานั้น ที่ดําเนินการตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายโดย
การจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย เพื่อนําไปใชดําเนินงานระบบตอไป ทั้งนี้ปญหาที่เกิดขึ้น คือ ชุมชนและ
ประชาชนไม ใ ห ค วามร ว มมื อ จ า ยค า บริ ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
ซึ่ ง อาจเกิ ด จากท อ งถิ่ น ขาดการรณรงค
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และประชาชนไมมีโอกาสเขามารับรูและแสดงความคิดเห็นตั้งแตตน อีกทั้ง
การบริหารการจัดเก็บที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งดานความพรอมของทองถิ่นและรูปแบบการจัดเก็บคาบริการฯ
หากสามารถจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียโดยรวมกับการจัดเก็บคาน้ําประปาไดอาจจะเปนทางออกสําหรับ
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะตองปรับปรุงหรือกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของเพิ่มเติมดวย
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติได นอกจากนี้ภาครัฐอาจกําหนดมาตรการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการใชน้ําจากแหลงน้ําเพื่อผลิตน้ําประปา และนํารายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ํา
ไปจัดสรรสําหรับบริหารจัดการน้ําเสียใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
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บทที่ 3
ปญหาการจัดการน้ําเสียชุมชน
3.1 การจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดน้ําเสีย
แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนสวนใหญ ไดแก บานเรือนที่อยูอาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย รานอาหาร
ภัตตาคาร กิจกรรมใหบริการ เปนตน ซึ่งภายหลังจากมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จึงไดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร (เดิม) จํานวน 3 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(1) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากที่ดินจัดสรร(2) และมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง(3) ซึ่ง
แหลงกําเนิดเหลานี้จะถูกจัดใหเปนแหลงกําเนิดน้ําเสียที่จะตองถูกควบคุมฯ เจาของหรือผูประกอบการ
แหลงกําเนิดมลพิษจะตองดําเนินการกําจัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด จึงจะสามารถระบายออกสู
สิ่งแวดลอมหรือแหลงน้ําธรรมชาติได
อยางไรก็ตามการบังคับใชกฎหมายขาดความเขมงวดและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหไม
สามารถ ควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมักจะมีการฝาฝน หลบเลี่ยง
ไมติดตั้งระบบฯ หรือไมเปดเดินระบบบําบัดน้ําเสีย และยังลักลอบระบายน้ําเสียที่ไมผานการบําบัดออกสู
สิ่งแวดลอมดวย นอกจากนี้ชุมชนสวนใหญมักจะระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอมโดยไมผานการบําบัดใหมี
คุณภาพดีขึ้นกอน ซึ่งจะพบมากคือ การระบายน้ําเสียจากการใชน้ําลงทอสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
และน้ําเสียจากสวมผานบอเกรอะ-บอซึม ใหน้ําเสียระบายซึมลงดิน และแหลงกําเนิดที่ถูกควบคุมการระบาย
น้ําเสียตามกฎหมายที่ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียของตนเอง(4) ซึ่งโดยหลักการแลวหากเจาของแหลงกําเนิด
สามารถควบคุมดูแลระบบฯ ของตนไดและระบบบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว จะ
ชวยลดผลกระทบของน้ําเสียตอคุณภาพสิ่งแวดลอมไดมาก อีกทั้งยังสามารถนําน้ําเสียที่ผานการบําบัด
กลับไปใชประโยชนไดอีกดวย
(1)

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2538
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรมีผลบังคับใชกับที่ดินจัดสรรที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2539 เปนตนไป
(3)
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมีผลบังคับใชเมื่อ 29 พฤษภาคม 2545
(4)
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) เปนระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กที่ติดตั้งเฉพาะที่สําหรับบําบัดน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิดแตละประเภท เชน บานพักอาศัย โรงแรม หางสรรพสินคา เปนตน
(2)
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แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนที่ระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม หรือมีการบําบัดน้ําเสียกอนระบายน้ํา
ทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมนั้น มีลักษณะการดําเนินการสรุปได 4 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 3-1
รูปแบบ
ขบวนการ
ผลกระทบ
สถานะ
การใชงาน
รูปแบบที่ 1
น้ําเสียจากการใชน้ํา
ทอระบายน้ําสาธารณะ

น้ําเสียจากสวม

รูปแบบที่ 2

บอเกรอะ

น้ําเสียจาก
การใชน้ํา

บอเกรอะ

น้ําเสียจากสวม

รูปแบบที่ 3

น้ําเสียจาก
การใชน้ํา

น้ําเสียจาก
สวม

น้ําเสียจาก
การใชน้ํา

น้ําเสียจาก
สวม

ลงดิน

ทอระบายน้ํา
สาธารณะ

บอซึม

บอ
เกรอะ

รูปแบบที่ 4

บอซึม

ระบบบําบัด
น้ําเสียของ
แหลงกําเนิด
แตละแหง
(Onsite
Treatment)

ลงดิน

นําไปใชประโยชน
แหลงน้ํา

มีผลลกระทบ
ตอ
สิ่งแวดลอม

มีผลกระทบ คาดวามีการใช
ปานกลาง
ตอ
สิ่งแวดลอม

ลดผลกระทบ
ตอ
สิ่งแวดลอม

ทอระบายน้ํา
สาธารณะ

บอดักไขมัน

บอเกรอะ

ระบบรวบรวมน้ําเสีย

ระบบบําบัดน้ําเสีย

ใชมาก

ลดผลกระทบ
ตอ
สิ่งแวดลอม

สวนใหญ
ใชเฉพาะ
แหลงกําเนิดที่
ถูกควบคุมตาม
กฎหมาย

สวนใหญ
เปนแหลงกําเนิด
ที่อยูในพื้นที่
บริการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน

รูปที่ 3-1 รูปแบบการจัดการน้ําเสียของแหลงกําเนิดชุมชนที่มีผลกระทบและลดผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้าํ กรมควบคุมมลพิษ)
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3.2 การจัดการน้ําเสียชุมชนเมือง
การจัดการน้ําเสียสําหรับชุมชนเมืองยังขาดการจัดการที่เหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่ยังไมมี
ระบบจัดการน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่ยังคงระบายน้ําเสียลงทอระบายน้ํายอยตาง ๆ และไหลลงคู
น้ํา ลําคลอง แองน้ํา และแมน้ําในที่สุด ทําใหแหลงน้ําเหลานี้กลายเปนแหลงรองรับน้ําเสียจนเกิดการเนาเสีย
ไมสามารถนําไปใชประโยชนในการอุปโภคบริโภคไดอีกตอไป นอกจากนี้ชุมชนและประชาชนยังขาดความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับมลพิษจากน้ําเสียชุมชนและการอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกัน ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของขาดการประสานการดําเนินการและการตรวจสอบ ควบคุม แหลงกําเนิดน้ําเสียอยาง
ตอเนื่อง
การวางท อ ระบายน้ํ า เสี ย ของชุ ม ชนเมื อ งส ว นใหญ จ ะเป น แบบท อ ระบายน้ํ า เสี ย รวมน้ํ า ฝน
(Combined System) ทําใหตองใชทอขนาดใหญขึ้น และหากตองมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมก็จะมีขนาดใหญ
เพียงพอที่จะรองรับน้ําเสียรวมกับน้ําฝนสวนหนึ่งที่ตองสงเขาระบบดวย ทําใหมีคาใชจายในการกอสราง
เพิ่มขึ้น และใชพื้นที่กอสรางมากขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้โครงขายการวางทอใตดินตาง ๆ ไมมีระเบียบ
และไมเปนระบบทั้งทอประปา ทอน้ําเสีย ทอสายไฟ ฯลฯ เปนตน ทําใหเปนอุปสรรคมากในการกอสราง
หรือวางทอใหมเพิ่ม รวมทั้งการบํารุงรักษาซอมแซม
ปจจุบันยังไมมีการออกกฎหมายใดๆ ที่บังคับใหชุมชนเมืองจะตองมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
เนื่องจากยังไมมีการกําหนดใหชุมชนเมืองเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการระบายน้ําเสียออก
สูสิ่งแวดลอม แตหากในกรณีที่ทางราชการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหกับชุมชนเมืองนั้นๆ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรืออาจจาง
ผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียเปนผูดําเนินงาน และควบคุมการทํางานของระบบฯ(1) แทน
ได
ปญหาสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากสาเหตุหลัก 4 ประการ ดังนี้
(1) ขาดการประชาสัมพันธใหความรูและขอเท็จจริงแกชุมชนและประชาชน รวมทั้งการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนและรวมตัดสินใจดําเนินการจัดการน้ําเสีย ตลอดจนการสรางการมีสวนรวม
ดําเนินการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
(2) ขาดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายและการกําหนดกฎหมายที่สอดคลองและ
เหมาะสมกับสถานการณโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียที่ควรเปนนโยบาย
จากรัฐบาลตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองปฏิบัติ
(1)

กรมควบคุมมลพิษอยูระหวางดําเนินการเพื่อออกกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 73 พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 วาดวยการควบคุมการรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียและการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งผานการพิจารณาจากสํานักงานกฤษฎีกาแลว
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(3) ขาดบุคลากรที่ชํานาญดานการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา โดยเฉพาะบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลและควบคุมระบบ และตองมี
ความรูและทักษะดานการควบคุมดําเนินงานระบบฯ ดวย
(4) ขาดงบประมาณในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย ทําใหละเลยไมดําเนินงานระบบ
อยางจริงจัง
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดการน้ําเสียของชุมชนเมือง สรุปได 3 รูปแบบ ดังรูปที่ 3-2
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รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 ขาดการจัดการน้ําเสีย
น้ําเสีย
+
น้ําฝน

ขบวนการ

ผลกระทบ

เกิดผล
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม

ออกสู
สิ่งแวดลอม

ทอระบายน้ํายอย

รูปแบบที่ 2 การจัดการน้ําเสียมีน้ําฝนสวนหนึ่งถูกบําบัดดวย
นํากลับไปใชประโยชน

ระบบบําบัด
น้ําเสีย
น้ําเสีย
+
น้ําฝน

ออกสู
สิ่งแวดลอม

ระบบรวบรวมน้ําเสีย
และน้ําฝน

ลดผลกระทบ
ตอ
สิ่งแวดลอม

นํากลับไปใชประโยชน

น้ําเสียและ
น้ําฝนสวนเกิน

ออกสู
สิ่งแวดลอม

รูปแบบที่ 3 การจัดการน้ําเสียโดยแยกบําบัดเฉพาะน้าํ เสีย
น้ําฝน

น้ําเสีย

ออกสู
สิ่งแวดลอม

ระบบระบายน้ําฝน

ระบบ
รวบรวมน้ําเสีย

ระบบบําบัด
น้ําเสีย

ออกสู
สิ่งแวดลอม

ลดผลกระทบ
ตอ
สิ่งแวดลอม

นํากลับไปใชประโยชน

รูปที่ 3-2 รูปแบบการจัดการน้ําเสียชุมชนเมืองและแนวโนมการเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ)
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บทที่ 4
การดําเนินงานที่ผานมา
4.1 นโยบายและยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม
4.1.1 นโยบายของรัฐ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รัฐบาลมีนโยบายในการฟนฟูสภาพและคุณภาพ การปองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้น
ไปและการนํากลับมาใชใหมซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหเอื้อตอการ
ดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนา และเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประทศอยาง
ยั่งยืน ดังนี้
(1) บริหารและจัดการสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพแบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิม
(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม
และกําจัดมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) สนับสนุนใหนําตนทุนทางสังคมมาพิจารณาในการศึกษาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในกรณีการดําเนินโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และผลักดัน
การนําหลักการผูกอมลภาวะเปนผูจายและระบบกรรมสิทธิ์รวมมาใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของไทย
สําหรับการแสวงหาการบริหารจัดการ การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติทุกแหลง รวมถึงการนําสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม
(5) กําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และสอดคลองกับระดับของการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศควบคูไปกับ
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ
(6) สรางมาตรการในการควบคุมการนําเขาสารเคมี สารพิษ และวัตถุอันตราย
โดยยึดถือมาตรฐานสากลของประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อไมใหประเทศไทยเปนสถานที่ทดลองหรือจําหนาย
สารและวัตถุอันตรายที่ต่ํากวามาตรฐานของประเทศผูจําหนาย
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4.1.2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ป 2545-2549)
เพื่ อให ก ารบริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ มตอบสนองต อ การปรั บ
โครงสรางการพัฒนาประเทศใหเขาสูสมดุล เนนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางประหยัด และคุมคาไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญตอความเปนธรรมในสังคม
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการไดรับประโยชนและการมีสวน
รวมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายและแนวทางการพัฒนาดังนี้
4.1.2.1 เปาหมาย
(1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแล มีความโปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การปองกัน รวมทั้งการเฝาระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการกอมลพิษ
(2) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการใชประโยชน โดยใหมีพื้นที
ปาอนุรักษไมต่ํากวารอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ควบคูไปกับการอนุรักษพื้นที่ปาชายเลนใหไดไมต่ํากวา
1.25 ลานไร ตลอดจนลดปญหาการชะลางพังทลายของดินไมนอยกวา 5 ลานไร และฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน
ที่มีปญหาทั้งที่เปนดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินขาดอินทรียวัตถุไมนอยกวา 10 ลานไร ในป 2549
(3) รักษาคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลักทุกสายใหมีปริมาณออกซิเจนไมต่ํากวา 2
มิลลิกรัมตอลิตรตลอดทั้งป และฟนฟูคุณภาพน้ําทะเลชายฝงใหอยูในเกณฑมาตรฐานของประเทศ รวมทั้ง
เพิ่มขีดความสามารถในการรวบรวม กําจัดและลดกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมและจากชุมชนให
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 50 ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ใหมีการกําจัดขยะมูลฝอยอยาง
ถูกหลักวิธีและปลอดภัยไมนอยกวารอยละ 50 ของจังหวัดทั้งหมด และมีการใชประโยชนมูลฝอยไมต่ํากวา
รอยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ตลอดจนควบคุมคุณภาพอากาศใหปริมาณฝุนละอองและสาร
มลพิษอื่นๆ ในชุมชนเมืองอยูในพิกัดมาตรฐาน
(4) คุมครอง ปองกัน ฟนฟู และอนุรักษสิ่งแวดลอมของแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมไมต่ํากวาปละ 50 แหลง และแหลงทองเที่ยวไมต่ํากวาปละ 15 แหง
4.1.2.2 แนวทางการพัฒนา
(1)เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเอื้อ
ตอการอนุรักษฟนฟู และอํานวยประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
(2) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศและใชประโยชนในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอยางยั่งยืน
(3) อนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และแหลง
ทองเที่ยว ใหเกื้อหนุนตอคุณภาพชีวิตและเปนฐานรากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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(4)รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการลดมลพิษ เพื่อใหเมือง
และชุมชนมีความนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดตนทุนทางเศรษฐกิจในการปองกันและแกไข
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
4.1.3 นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1.3.1 นโยบายดานสิ่งแวดลอม
(1) ดําเนินการใหชุมชนทั้งในชนบทและในเมืองมีสภาพแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีโดยประสานการวางผังเมืองและจัดระเบียบชุมชน ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
(2) ปองกัน รักษา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น และอยูในระดับ
มาตรฐานที่ไมเปนอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
(3) ดําเนินการปองกันและควบคุมสภาวะความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับสุขอนามัยที่จะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต และสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน
(4) สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถปกปอง คุมครอง และฟนฟู
สิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติ สิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร โบราณคดี
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเปนมรดกสืบทอดไปยังอนุชนรุนตอไป
4.1.3.2 ยุทธศาสตร
(1) สงวน คุมครอง อนุรักษใชประโยชนและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยประชาชนมีสวนรวม
(2) กํากับ ดูแล ฟนฟูสิ่งแวดลอมและลดมลพิษ
(3) สงเสริมกระบวนการเรียนรู และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน
อยางเปนธรรม
(4) บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

4.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการน้ําเสีย
ในอดีตที่ผานมา มีการดําเนินงานดานการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยเฉพาะการจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน เปนในลักษณะตางคนตางทํา จึงมีหลายหนวยงานขอจัดสรรงบประมาณเขามา
ดําเนินการเอง ทําใหเกิดปญหาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีโอกาสรับรู รับทราบการดําเนินงาน
โครงการตั้งแตเริ่มตน เมื่อเกิดปญหาอุปสรรคขึ้นมาจึงไมสามารถแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพและทัน
เหตุการณ เนื่องจากขาดการประสานงานอยางใกลชิดระหวางหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น
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1. กรมโยธาธิการ (เดิม) (1) ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนและเปนหนวยงาน
รับผิดชอบทั้งการจัดตั้งงบประมาณ และดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม ใหกับเทศบาลตางๆ
รวมจํานวน 50 แหง วงเงินทั้งสิ้น 13,250 ลานบาท ปจจุบัน เนื่องจากมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ทําใหการขอจัดสรรงบประมาณดานสิ่งแวดลอมตองเสนอผาน
แผนปฏิ บั ติ ก ารคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มระดั บจั ง หวั ด
โดยมีสํ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ง แวดล อ ม
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พิจารณาความเหมาะสม ดังนั้น กรมโยธาธิการจึงไมมี
หนาที่ดําเนินการอีกตอไป
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆ อาทิ กรมการปกครอง กรมประมง การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รวมทังเทศบาลที่ใชงบของตนเอง ไดดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
เชนกัน แตวงเงินไมมากเพียง 312 ลานบาท จํานวน 8 แหง เทานั้น และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งใชงบของ
กรุงเทพมหานครและงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล วงเงิน 19,508 ลานบาท จํานวน 7 แหง
2. สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เดิม)(2) รับผิดชอบในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการขอจัดสรรงบประมาณจากทองถิ่น ซึ่งตามขั้นตอน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะจัดทํา
โครงการฯ เสนอมายังจังหวัด เพื่อรวบรวมและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระดับจังหวัด สงไปยังสํานักงานนโยบายและแผนฯ ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณประจําป
เพื่อกําหนดออกเปนพระราชบัญญัติการจัดสรรงบประมาณประจําป ตามขั้นตอนตอไป ดังแสดงในรูปที่ 4-1
ในชวง 20 ปที่ผานมา มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดแลว จํานวน 22 แหง วงเงินรวมทั้งสิ้น
34,220 ลานบาท

(1)
(2)

ปจจุบันเปลี่ยนเปนกรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ปจจุบันเปลี่ยนเปน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแสดลอม

จังหวัด /
คณะอนุกรรมการบริหารและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด

แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ

กําหนดกรอบ/ แนวทางการจัดการสิง่ แวดลอม

คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด

ใหความเห็นชอบกรอบ / แนวทาง

สวนราชการ /ราชการทองถิ่นทองถิ่น

จัดทําแผนงาน / โครงการ

สํานักงานจังหวัด /
คณะอนุกรรมการบริหารและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด

กลั่นกรองเบื้องตน

คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด

พิจารณาใหความเห็นชอบ

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแสดลอม

วิเคราะห / กลั่นกรอง

คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

พิจารณาเบื้องตน

คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ

ใหความเห็นชอบ

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแสดลอม

ขอจัดตั้งงบไวที่ สผ. อุดหนุนใหจังหวัด

รูปที่ 4-1 แสดงขั้นตอนการเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด
เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
(ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
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3. แหลงเงิน
เงินงบประมาณสําหรับดําเนินการดานสิ่งแวดลอม ที่จะตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด และดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 นั้น หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถพิจารณาจัดหาจากแหลงเงิน
2 สวน (ดังรูปที่ 4-2) ดังนี้
(1) เงินอุดหนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เดิม) ซึ่งประกอบดวย เงิน
งบประมาณแผนดิน เงินกองทุนสิ่งแวดลอม และเงินกูจากตางประเทศ เชน JBIC, ADB เปนตน (1)
(2) เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ทองถิ่นจะตองใชเงินของทองถิ่นมารวม
สมทบดวย ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด คือ ในอัตรารอยละ
5-30 ของคาใชจายโครงการ ขึ้นกับฐานะทางการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งทองถิ่น
สามารถจัดหาไดจากงบประมาณของทองถิ่นที่มาจากรายไดของทองถิ่นเอง เงินอุดหนุนทั่วไปจากสวนกลาง
และเงินกูจากแหลงเงินอื่น เชน กองทุนสิ่งแวดลอม เปนตน
แหลงเงิน

เงินอุดหนุนจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ
แผนดิน

กองทุน
สิ่งแวดลอม

เงินกูจาก
ตางประเทศ

เงินสมทบจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ
ทองถิ่น

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

รูปที่ 4-2 โครงสรางของแหลงเงินที่ใชดาํ เนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด

(1)

JฺBIC คือ ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation),
ADB คือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank)

เงินกูจาก
แหลงเงินอื่น ๆ
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4.3 การจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
ผานแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใต
แผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะเปนการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง รวมทั้ง
การเงิน การคลัง และงบประมาณดําเนินการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดเริ่มดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมแลวตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป ดังนั้นงบประมาณในสวนที่องคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ได รั บ เป น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปในลั ก ษณะงบลงทุ น ที่ มี เ งื่ อ นไขต อ งดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ กําหนด จะมีภารกิจที่จะตองดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
มลพิษตาง ๆ รวมอยูดวย ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียและการติดตามตรวจสอบ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดวย แตไมมีการกําหนดสัดสวนของจํานวนเงินที่จะตองนํามาใชปฏิบัติ
ภารกิจดานสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ที่ชัดเจน โดยเฉพาะดานน้ําเสีย
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับประจําป ในสวน
ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษ โดยกําหนดสัดสวนการใชจายเงินสําหรับการบริหารงาน
จัดการน้ําเสียชุมชนชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินเปนไปตามภารกิจที่กําหนด
และหนวยงานสวนกลางรวมทั้งคณะกรรมการกระจายอํานาจสามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลได

4.4 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
2. พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. พรบ.เทศบาล 2549 และ 2510
4. พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5. พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
7. พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
8. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
9. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่เกี่ยวของ
10. กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวของ
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4.5 หนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5.1 หนวยงานสวนกลาง
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
3. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
4. สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
5. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. องคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 16 แหง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. สํานักตรวจและประเมินผล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
4.5.2 หนวยงานสวนภูมิภาค
1. จังหวัด กระทรวงมหาดไทย
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.5.3 หนวยงานทองถิ่น
1. เทศบาล
2. เมืองพัทยา
3. องคการบริหารสวนตําบล
4. องคการบริหารสวนจังหวัด
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บทที่ 5
การจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
5.1 การบริหารจัดการ
การดําเนินงานจัดการน้ําเสียใหเกิดประสิทธิภาพนั้นสิ่งที่จําเปนและสําคัญ ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังขาดอยูคือ การบริหารจัดการ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงาน
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีความรูและทักษะ สามารถบริหารจัดการในการจัดการน้ําเสียได
ไมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนแลวหรือยังไมมีก็ตาม โดยจะตอง
คํานึงถึงการบริหารจัดการทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บนพื้นฐานการมี
สวนรวมของประชาชน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดกลไกการบริหารจัดการที่ดี
การจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน ไดพิจารณานําเอาแนวทางการบริหารจัดการมากําหนดเปน
สวนหนึ่งของแผนดําเนินงานในการจัดการน้ําเสียชุมชนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดพิจารณานําแนวทางการ
บริหารจัดการที่ดี และยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มาประยุกตใชกับการกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการน้ําเสียชุมชนดวย
การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะมุงเนนใหเกิดกลไกการบริหารจัดการที่ดี ทั้งใน
ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งใน
การจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนนําเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของมาใชประกอบการพิจารณา 6 ประเด็น
(ตารางที่ 5-1) ดังนี้
1. ปรับกลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่เนนการมีสวนรวมของทองถิ่น
2. สรางจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษสภาพแวดลอม
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบ ที่ประชาชนมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ
4. พัฒนาฐานขอมูลระดับพื้นที่ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ อยางมีประสิทธิภาพ
5. สรางความเขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองได ตลอดจนสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม
6. กระจายภารกิจและความรับผิดชอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางที่ 5-1 สรุปแนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ
แนวทางดําเนินการ
การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
⋅ ปรับกลไกและกระบวนการการจัดการเชิงบูรณาการ 1. ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ที่เนนการมีสวนรวมของทองถิ่น
สิ่ง แวดล อม
ระดั บ ชุ ม ชนพร อมกั บ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งใน
ดานขอมูล วิชาการ กฎหมาย และแนวทางจัดการ
2. องคกรสิ่งแวดลอมระดับชาติมีบทบาทกํากับดูแล
กลั่นกรองนโยบาย และประสานการดําเนินงาน
3. แบงอํานาจหนาที่ในการอนุญาต และการ
ตรวจสอบออกจากกันใหชัดเจน
4. สรางกระบวนการประสานงานและการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น
5. ผลักดันประเด็นสิ่งแวดลอมใหเปนเรื่องสําคัญใน
การะบวนการทางการเมื อ งให มี ป ระชาคมด า น
สิ่งแวดลอมทั้งระดับจังหวัดและระดับชุมชน เพื่อ
เสนอความคิดเห็นและประสานงานรวมกัน
⋅ สรา งจิ ตสํ านึ กของประชาชนในการอนุรั ก ษ 1. สรางความรู ความเขาใจ เรื่องสิ่งแวดลอมเพื่อ
ปลูกฝงทัศนคติและคานิยม ในการอนุรักษธรรมชาติ
สภาพแวดลอม
และสิ่งแวดลอม และสรางความตระหนักถึงสิทธิ
หนาที่ในการมีสวนรวมบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินนโยบายสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมกัน
⋅ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการ 1. สนับสนุนเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กํากับ ควบคุม และตรวจสอบที่ประชาชนมีสวนรวม ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัคร ใหสามารถเฝา
ระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
ในการบริหารจัดการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและ
กฎระเบียบ โดยมีบทลงโทษที่เขมงวดรุนแรง เพื่อ
ปองปรามใหไดผล รวมทั้งใชมาตรการทางสังคมใน
การตอตานการผลิตที่กอมลพิษโดยใหมีการรายงาน
และเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
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ตารางที่ 5-1 สรุปแนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ (ตอ)
แนวทางดําเนินการ
การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
⋅ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการ 3. พัฒนาและใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่
กํากับ ควบคุม และตรวจสอบที่ประชาชนมีสวนรวม เหมาะสมเพื่อจูงใจใหมีการบริโภคและการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมเอกชนลงทุน
ในการบริหารจัดการ (ตอ)
หรือรวมลงทุนกับภาครัฐ
4. ปรับปรุงการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการตาง ๆ ใหไดมาตรฐานและเปนไปตาม
หลักวิชาการ
⋅ พัฒนาฐานขอมูลระดับพื้นที่เพื่อการติดตาม 1. พัฒนาฐานขอมูลระดับพื้นที่ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางประสิทธิภาพในการติดตาม
ตรวจสอบ อยางมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบและจัดการไดอยางทันการ
2.ใหมีการศึกษาวิจัย สรางภูมิคุมกันและการติดตาม
ข อมู ล ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของสภาวะ
แวดลอมโลก
โดยสรางองคความรูที่ถูกตองและมีคุณภาพอาศัย
⋅ สรางความเขมแข็งของชุมชน
กระบวนการมีสวนรวม สรางเครือขายชุมชนให
สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสรางจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบ
⋅ กระจายภารกิจและความรับผิดชอบใหองคกร โดยเตรียมความพรอมและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดํ า เนิ น งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ปกครองสวนทองถิ่น
ควบคูการเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชน
และภาคประชาสังคม
ในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อนําไปใชประกอบการจัดทําแผนการ
จัดการน้ําเสียชุมชน คํานึงถึงความสอดคลองและผสมผสานกันระหวางแนวทางการบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ดวย และแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน(ตารางที่ 5-2)ดังนี้
1.สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
2. สรางความรวมมือของประชาชนในการดําเนินการจัดการน้ําเสีย
3. ฟนฟูสภาพแวดลอม ชุมชน และลดปญหามลพิษ โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตเปนลําดับแรก
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ
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5. สรางความพรอมในการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นควบคูกับการสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน
6. รณรงค ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสียและการควบคุมมลพิษ
8. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล
ตารางที่ 5-2 สรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนที่พิจารณาและใชเปนแนวทางประกอบการ
จัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
แนวทางดําเนินการ
⋅ สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1. นําแนวทางการบริหารเชิงพื้นที่ เนนการมีสวนรวม
มาใชดําเนินการ ตลอดจนประชาสัมพันธและสราง
แบบบูรณาการเชิงรุก
ความเขาใจทั้งในระดับภาพรวม และในเชิงลึกระดับ
พื้นที่
2. หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะสวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น ควรดําเนินงานในเชิงรุก เปนฝายนํา
ริเริ่ม เขาถึงพื้นที่และชุมชน เพื่อสรางความสัมพันธ
ใกลชิด รวมรับรูปญหา ใหชุมชนมีสวนรวมคิด รวม
ตัดสินใจ และรวมดําเนินการ
3. สงเสริม สนับสนุน ใหมีหองปฏิบัติการ
สิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน
4. สรางความรวมมือและพัฒนาเครือขายการบริหาร
จัดการน้ําเสีย
⋅ สรางความรวมมือของประชาชนในการดําเนินการ หนวยงานที่เกื่ยวของตลอดจนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส
จัดการน้ําเสีย
ตรวจสอบได ตลอดจนใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง
และความรูความเขาใจแกชุมชนและประชาชน เพื่อ
ลดความขัดแยง เปลี่ยนความขัดแยงเปนความ
รวมมือ และสรางความเชื่อถือใหกับประชาชนใน
พื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมา
ประยุกตใชในการจัดการน้ําเสีย
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
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ตารางที่ 5-2 สรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนที่พิจารณาและใชเปนแนวทางประกอบการ
จัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน (ตอ)
การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
แนวทางดําเนินการ
⋅ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย 1. กํากับดูแล และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน และ
และปรั บ ปรุ ง กฎหมายให ส อดคล อ งกั บ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามและบังคับใช
กฎหมาย
สถานการณ
2. ติดตามและประเมินสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ดัชนีชี้วัด เพื่อสนับสนุนชุมชนในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่
3. ติดตาม ตรวจสอบ สถานภาพ และสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และน้ําเสียชุมชน
4. กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
ในชุมชน
5. ออกกฎหมายเพื่อใหเกิดการนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมา
บังคับใชและเกิดผลเปนรูปธรรม
⋅ สรางความพรอมในการบริหารจัดการ พัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรณนะของบุคลากรภายในองคกร
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคู ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ทักษะ สามารถบริหารจัดการน้ําเสีย
กับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
⋅
รณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ สรางโอกาสการเรียนรู และใหความรูดานการรณรงค ประชาสัมพันธ
สิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน สิ่งแวดลอมศึกษา กิจกรรมการใหความรูผานการสันทนาการ และ
กิ จ กรรมการมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
⋅ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการ สนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหภาคเอกชนเขารวมวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสียอยางจริงจัง
น้ําเสียและควบคุมมลพิษ
และกวางขวางขึ้น
⋅ พัฒนาระบบและกลไกการติ ด ตาม 1. วางระบบการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลการดําเนินงาน
จัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนมาตรฐาน
ประเมินผล
เดียวกันมีเกณฑชี้วัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
2.
สนั บ สนุน ใหหนวยงานที่เกี่ยวข อ งร วมดํา เนิ นการติ ด ตาม
ประเมินผล และเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมตรวจสอบ รวมทั้ง
พัฒนาดัชนีชี้วัดดวย
ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
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5.2 การจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ดําเนินการ
การลําดับความสําคัญของพื้นที่ดําเนินการมีความจําเปนและมีสวนสําคัญตอการวางแผนและ
กําหนดแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน เนื่องจากจะทําใหมองการจัดการในภาพรวมไดครอบคลุมทุกพื้นที่
และสามารถลําดับพื้นที่ที่จะตองดําเนินการกอนหลัง ทําใหวางแผนดําเนินการและจัดงบประมาณ
ดําเนินการในพื้นที่ที่มีความสําคัญเรงดวนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการดําเนินการลําดับความสําคัญของพื้นที่ ไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการ 3 ขั้นตอน ไดแก (1)
ลําดับความสําคัญพื้นที่ลุมน้ํา 25 ลุมน้ําทั่วประเทศ (2) ลําดับความสําคัญของชุมชนเมืองระดับเทศบาลใน
แตละพื้นที่ลุมน้ํา (3) จัดกลุมการจัดการน้ําเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
5.2.1. ลําดับความสําคัญพื้นที่ลุมน้ํา 25 ลุมน้ําทั่วประเทศ โดยยึดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา
ดัชนีคุณภาพน้ํา เปนเกณฑในการจัดลําดับความเสื่อมโทรม รวมทั้งขอมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
แหลงน้ําของกรมควบคุมมลพิษ สามารถจัดลําดับความสําคัญพื้นที่ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา เรียงตามความเสื่อม
โทรมมากไปหานอย จะเห็นวาลุมน้ําที่มีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากและอยูในลําดับตน ๆ ไดแก ลุมน้ําทาจีน
ซึ่งมีแมน้ําทาจีนที่มีคุณภาพน้ําต่ําถึงต่ํามากตลอดสาย ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เปนตน
(ตารางที่ 5-3)
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดพื้นที่วิกฤตหรือลอแหลม
ที่จําเปนตองเรงรัดฟนฟูเพื่อใหกลับคืนสูธรรมชาติ โดยกําหนดไวในแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 สําหรับใหหนวยงานที่
เกี่ยวของใชเปนกรอบในการดําเนินงานซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับปญหามลพิษทางน้ํา ไดจัดกลุมไวดังนี้
(1) การจัดกลุมตามแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ก) แมน้ําที่มีปญหามลพิษวิกฤต ไดแก แมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพระยาตอนลาง
ลําตะคอง ตอนลาง และทะเลสาบสงขลา
ข) แมน้ําที่มีคุณภาพน้ําต่ํา แบงตามภาคตางๆไดดังนี้
ภาคเหนือ
ไดแก ปง วัง นาน กวง และกวานพะเยา
ภาคกลาง
ไดแก เจาพระยาตอนกลาง ทาจีนตอนบน
ปาสัก
ภาคตะวันออก
ไดแก บางปะกง ปราจีนบุรี พังราด
ภาคใต
ไดแก ปากพนัง
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ตารางที่ 5-3 ลําดับความสําคัญในระดับพื้นที่ลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา
ลําดับ
ความ
สําคัญ

ลุมน้ํา

แมน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา

ลําดับ
ความ
สําคัญ

1.

ลุมน้ําทาจีน

ทาจีน

14.

2.

ลุมน้ําเจาพระยา

15.

3.

ลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา

4.
5.

ลุมน้ําภาคใตฝง
ตะวันตก
ลุมน้ํายม

เจาพระยา, ลพบุร,ี
นอย (**)
ทะเลสาบสงขลา,ทะเลหลวง,
ทะเลนอย (*)
ตรัง

6.

ลุมน้ําปาสัก

7.

ลุมน้ําบางปะกง

8.

ลุมน้ําชายฝง ปราณบุรี (*), กุยบุรี (*)
ทะเลตะวันตก
ลุมน้ําชี
พอง, ชี (*) , ลําปาว (*)

20.

ลุมน้ําปตตานี

9.

ลุมน้ําวัง

วัง, แมจาง (*)

22.

10.

ลุ ม น้ํ า ชายฝ ง ทะเล ระยอง, พังราด, ประแสร,
ตะวันออก
จันทบุรี, ตราด (*), เวฬุ (*)
ลุมน้ําเพชรบุรี
เพชรบุรีลาง (**),
เพชบุรีบน (*)
ลุมน้ํานาน
นาน, บึงบอระเพ็ด (*)
ลุมน้ําสะแกกรัง
สะแกกรัง(**)
ที่มา : สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : ชื่อแมน้ํา หมายถึง แมน้ําที่มีคุณภาพต่ํา-ต่ํามาก
ชื่อแมน้ํา (*) : แมน้ํามีคุณภาพเกณฑดี
ชื่อแมน้ํา (**) แมน้ําที่มีคุณภาพเกณฑพอใช

ปง (**) , กวง (**) ,
ลี้ (**)
ปราจีนบุรี (**)

17.

บางปะกง ,
นครนายก(**)
ปตตานี

13.

ตาป, พุมดวง (*)

ลุมน้ํา
ปราจีนบุรี

18.

12.

ลุมน้ําตาปพุมดวง
ลุมน้ําปง

แมน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา

16.

ยม, อิง (*),
กวานพะเยา (*)
ปาสัก

11.

ลุมน้ํา

19.

21.

23.
24.
25.

ลุ ม น้ํ า แ ม แควใหญ (*),
กลอง
แควนอย (*)
ลุมน้ํากก
กก
ปากพนัง, สายบุรี, ชุมพร
(**), หลังสวน (*), คลอง
เทพา
ลุมน้ําโขง
เลย, โขง, สงคราม (*) , อูน(*)
, หนองหาน (*)
ลุมน้ํามูล
ลําตะคอง , เสียว (**),
มูล (*)
ลุมน้ําสาละวิน สาละวิน
ลุมน้ําภาคใต
ฝงตะวันออก

ลุมน้ํา
โตนเลสาบ

หวยพรมโหด
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(2) การจัดกลุมระดับคุณภาพน้ําของแหลงน้ําของกรมควบคุมมลพิษ
ก) พื้นที่ลุมน้ําทั่วประเทศ 25 ลุมน้ํา ที่ถูกจัดลําดับความสําคัญตามความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพน้ําจากมากไปหานอย (ตารางที่ 5-3) ซึ่งพื้นที่ลุมน้ําที่มีความเสื่อมโทรมมากในลําดับตน ๆ ไดแก ลุม
น้ําทาจีน ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก และลุมน้ํายม
ข) แมน้ําที่มีปญหาวิกฤตโดยมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก แบงตามภาคตางๆ
(ตารางที่ 5-4) ดังนี้
ภาคเหนือ
ไดแก ยม วัง นาน
ภาคกลาง
ไดแก ทาจีน เจาพระยาตอนลาง ลพบุรี
และปาสัก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก พองตอนลาง ลําตะคอง เลย
ภาคตะวันออก
ไดแก บางปะกง ระยอง พังราด
ประแสร และจันทบุรี
ภาคใต
ไดแก สายบุรี ปากพนัง ตรัง ปตตานี และ
ตาปตอนลาง ทะเลหลวง
ทะเลสาบสงขลา
(3) พื้นที่วิกฤตที่ควรเริ่มดําเนินการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 16 จังหวัด (ตารางที่ 5-5)
ตารางที่ 5-4 ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา และคุณภาพแหลงน้ําที่สําคัญ ป 2545
ระดับ
คุณภาพ
น้ํา
ดี

รอยละ
ของ
แหลงน้ํา
ทั้งหมด
40

พอใช

25

เกณฑชี้วัดคุณภาพน้ํา
DO
BOD
FCB
(mg/l) (mg/l) (หนวย)

เหนือ

≥4

0 – 1.5

0 -1,000

บึง
บอระเพ็ด
อิง,
แมจาง,
กวาน
พะเยา

3 – 3.9

1.6 –
2.0

>1,0004,000

ปง,กวง,ลี้

ที่มา : สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ

กลาง

ภาค
ตะวันออก

แควน อ ย, ตราด,เวฬุ
แควใหญ ,
เ พ ช ร บุ รี
ตอนบน,
กุ ย บุ รี
,ปราณบุรี
แมกลอง, ปราจีนบุรี
เจาพระยา ,นครนายก
ตอนบนกลาง,
เพชรบุรี
ตอนลาง,
สะแกกรัง
,นอย

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต

หนองหาน,ลํา
ชี ,ลํ า ป า ว ,ชี ,
มู ล ,สงคราม
,อูน

ตาป
ตอนบน,
หลังสวน,
พุ ม ด ว ง ,
ทะเลนอย

พองตอนบน ชุมพร
,เสียว

แนวโนม
ใน
อนาคต
ระดับดี
ลดลง

ระดับพอใช
แนวโนม
ลดลง
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ตารางที่ 5-4 ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา และคุณภาพแหลงน้ําที่สําคัญ ป 2545 (ตอ)
ระดับ
คุณภาพ
น้ํา
ต่ํา - ต่ํา
มาก

รอยละ
ของ
แหลงน้ํา
ทั้งหมด
35

เกณฑชี้วัดคุณภาพน้ํา
DO
BOD
FCB
(mg/l) (mg/l) (หนวย)
0 – 2.9

>2

>4,000

เหนือ

กลาง

กก ยม เจาพระยา
วัง
ตอนลาง,
นาน
ทาจีน
ตอนบน-ลาง
,ปาสัก,ลพบุรี

ภาค
ตะวันออก

บางปะกง
,พังราด,
ระยอง
,ประแสร
,จันทบุรี

ตะวันออก
เฉียง
เหนือ
พอง
ต อ น ล า ง
,ลํ า ตะคอง
ตอนบนลาง เลย

ใต

สายบุร,ี
ปากพนัง,ตรัง
ปตตานี,ตาป
ตอนลาง,
ทะเลหลวง,
ทะเลสาบ
สงขลา

แนวโนม
ใน
อนาคต
ระดับต่ําต่ํามาก
เพิ่มขึ้น

ที่มา : สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ

ตารางที่ 5-5 พื้นที่วิกฤตดานมลพิษทางน้ํา 16 จังหวัด
พื้นที่
1. จ.สมุทรสาคร
2. จ.นครปฐม
3. กรุงเทพมหานคร
4. จ.สมุทรปราการ
5. จ.นนทบุรี
6. จ.ปทุมธานี
7. จ.เชียงใหม
8. จ. สงขลา

ลุมน้ํา
ทาจีน
ทาจีน
เจาพระยา
เจาพระยา
เจาพระยา
เจาพระยา
ปง, กก
ทะเลสาบสงขลา

พื้นที่
9. จ.พัทลุง
10. จ.ชลบุรี
11. จ.สระบุรี
12. จ.นครนายก
13. จ.ระยอง
14. จ.ปราจีนบุรี
15. จ.ราชบุรี
16. จ.นครราชสีมา

ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา
ชายฝงทะเลตะวันออก, บางปะกง
ปาสัก
บางปะกง
ชายฝงทะเลตะวันออก
ปราจีนบุรี
แมกลอง
มูล

5.2.2 ลําดับความสําคัญของชุมชนเมืองระดับเทศบาลในแตละพื้นที่ลุมน้ํา โดยใชเกณฑพิจารณา
ดังนี้ (1) พื้นที่วิกฤต (2) ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา (3) ปริมาณน้ําเสียชุมชนและปริมาณ
ของเสียจากน้ําเสียชุมชน และ (4) ตําแหนงที่ตั้งของชุมชนเมืองโดยเฉพาะหากตั้งอยูใกลแหลงน้ํา รวมทั้งได
ทบทวนขอมูลผลการศึกษาโครงการจัดการคุณภาพน้ําและจัดทําแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุมน้ํา ของกรม
ควบคุมมลพิษ เมื่อป พ.ศ. 2540-2541 ใชประกอบการจัดลําดับความสําคัญดวย อยางไรก็ตาม สถานการณ
คุณภาพน้ําในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีตอยางเห็นไดชัด ดังนั้นผลการศึกษาที่ผานมา ที่จะ
นํามาประกอบการพิจารณาจึงตองทบทวนและปรับขอมูลใหสัมพันธกับสภาพปจจุบันกอน ทําใหสามารถ
พิจารณาจัดกลุม ที่จะดําเนินการในระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาวได โดยการดําเนินการใน
ระยะเรงดวนและระยะกลาง ควรเปนการดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําที่แมน้ํามีคุณภาพต่ํา-ต่ํามาก จนอาจอยูใ น
ขั้นวิกฤตที่จะตองเรงดําเนินการกอน (ตารางที่ 5-6)
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ตารางที่ 5-6 ชุมชนเมืองตามการจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่ลุมน้ํา
พื้นที่ลุมน้ํา

1. ทาจีน
2. เจาพระยา
3. ทะเลสาบสงขลา
4. ภาคใตฝงตะวันตก
5. ยม
6. ปาสัก
7. บางปะกง
8. ปตตานี
9. วัง
10. ชายฝงทะเลตะวันออก
11. เพชรบุรี
12. นาน
13. สะแกกรัง
14. ตาป-พุมดวง
15. ปง
16. ปราจีนบุรี
17. ชายฝงทะเลตะวันตก
18. ชี
19. แมกลอง
20.กก
21. ภาคใตฝงตะวันออก
22. โขง
23. มูล
24. สาละวิน
25. โตนเลสาบ
รวม

ชุมชนเมือง
(พื้นที่)
พื้นที่วิกฤต พื้นที่อื่นๆ
22
38
22
21
5
43
25
12
23
4
6
46
267

27
64
48
57
26
22
9
15
23
11
51
11
18
37
5
15
125
30
16
69
91
83
5
5
863

รวม
49
102
22
48
57
47
27
9
15
66
11
51
11
18
62
17
15
125
53
20
75
91
129
5
5
1,130

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ

ชุมชนเมืองที่ควรเรงดําเนินการ
(พื้นที่)
ระยะ
ระยะ
รวม
เรงดวน ปานกลาง
5
44
49
10
19
29
3
3
10
2
12
4
20
24
2
11
13
2
5
7
2
2
1
2
3
7
11
18
1
3
4
7
4
11
1
2
3
2
2
5
11
16
2
4
6
2
3
5
7
33
40
4
11
15
1
4
5
5
11
16
6
19
25
7
23
30
1
2
3
3
3
247
344
97

ชุมชนเมืองอื่นๆ
(พื้นที่)
ระยะยาว
73
19
36
33
34
20
7
12
48
7
40
8
16
46
11
10
85
38
15
59
66
99
2
2
786
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5.2.3. จัดกลุมการจัดการน้ําเสีย ตามผลจากการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ํา และลําดับ
ความสําคัญของชุมชนเมือง เพื่อนําไปกําหนดแผนดําเนินการตามความจําเปนเรงดวนตอไป โดยพิจารณา
กําหนดพื้นที่เปาหมายการจัดการน้ําเสียออกเปน 2 กลุม ดังนี้ (รูปที่ 5-1)
กลุมที่ 1 พิจารณาพื้นที่ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา แตจะจัดกลุมเฉพาะชุมชนเมืองที่อยูในลําดับ
ความสําคัญระดับที่ 1 (ลําดับความสําคัญสําหรับชุมชนเมืองที่อยูในลําดับตน ๆ ซึ่งหากไดรับการจัดการน้ํา
เสียและบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพแลวจะสามารถควบคุมการระบายมลพิษน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม
ไดไมเกินรอยละ 50 ของที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ลุมน้ํา) ไดแก ชุมชนเมือง จํานวน 344 พื้นที่ ที่ควรไดรับการ
จัดการเพื่อแกไขฟนฟูคุณภาพน้ํา
ดังนั้น กลุมที่ 1 จัดเปนชุมชนเมืองที่ควรไดรับการจัดการเพื่อแกไข และฟนฟู คุณภาพน้ํา
โดยเรงดวน พรอมทั้ง การดําเนินการเพื่อควบคุม ปองกันตอไป
กลุมที่ 2 พิจารณาพื้นที่ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา เชนเดียวกันแตจะเปนกลุมชุมชนเมืองที่อยูใน
ลําดับความสําคัญระดับที่ 2 (ลําดับความสําคัญที่อยูในลําดับลาง ถัดจากระดับที่ 1) ซึ่งสวนใหญเปนชุมชน
เมืองขนาดเล็กมีน้ําเสียเกิดขึ้นไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ 1 และมีโอกาสกอใหเกิดผลกระทบจากน้ํา
เสียนอยกวากลุมที่ 1 ไดแก ชุมชนเมืองจํานวน 786 พื้นที่ แตควรไดรับการจัดการที่เหมาะสมและเตรียม
ความพรอมเพื่อการควบคุมและปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษรุนแรงขึ้นไดในอนาคต
ดังนั้น กลุมที่ 2 จัดเปนชุมชนเมืองที่ควรมีการจัดการ เพื่อการควบคุมและปองกันปญหา
มลพิษ

32
ลําดับความสําคัญของพื้นที่จัดการน้ําเสียชุมชน

จัดลําดับความสําคัญเชิงพื้นที่

เกณฑการพิจารณา
1. พื้นที่วิกฤต
2. ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา
3. ปริมาณน้ําเสียและของเสียจากชุมชน
4. ตําแหนงที่ตั้งของชุมนเมืองริมน้ํา

21.ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก

1. ลุมน้ําทาจีน

6. ลุมน้ําปาสัก

11.ลุมน้ําเพชรบุรี

2. ลุมน้ําเจาพระยา

7. ลุมน้ําบางปะกง

12.ลุมน้ํานาน

8.ลุมน้ําปตตานี

13.ลุมน้ําสะแกกรัง

18.ลุมน้ําชี

23.ลุมน้ํามูล

9. ลุมน้ําวัง

14.ลุมน้ําตาป-พุมดวง

19.ลุมน้ําแมกลอง

24.ลุมน้ําสาละวิน

15.ลุมน้ําปง

20. ลุมน้ํากก

3. ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
4.ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก

10.ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก

5. ลุมน้ํายม

16.ลุมน้ําปราจีนบุรี
17.ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันตก

22. ลุมน้ําโขง

25.ลุมน้ําโตนเลสาบ

จัดกลุมพื้นทีด่ ําเนินการหรือพื้นที่เปาหมาย

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

พื้นที่ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา
โดยคัดเฉพาะชุมชนเมือง
ในลําดับสําคัญระดับที่ 1

พื้นที่ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา
เฉพาะชุมชนเมือง
ในลําดับสําคัญระดับที่ 2

ชุมชนเมืองในลําดับ
ความสําคัญระดับที่ 1
จํานวน 344 พื้นที่
ดําเนินการแกไข-ฟนฟูควบคุม และปองกัน
ภายในป 2547 - 2551

ระยะเรงดวนป 2547 - 2548

ระยะปานกลางป 2549 - 2551

ชุมชนเมืองในลําดับ
ความสําคัญระดับที่ 2
จํานวน 786 พื้นที่
ดําเนินการเพื่อควบคุมและปองกัน

ระยะยาว

รูปที่ 5-1 ลําดับความสําคัญของพื้นที่จัดการน้ําเสียชุมชน
(ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ)
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ระยะเรงดวน
ป 2547-2548

ระยะปานกลาง
ป 2549-2551

ระยะยาว

ดําเนินการ 97 พื้นที่

ดําเนินการ 247 พื้นที่

ดําเนินการ 786 พื้นที่

ลุมน้ํา
1. ทาจีน
2. เจาพระยา
3. มูล
4. ทะเลสาบสงขลา
5. ภาคใตฝงตะวันตก
6. ยม
7. ปาสัก
8. บางปะกง
9. ปตตานี
10. วัง
11. ชายฝงทะเลตะวันออก
12. เพชรบุรี
13. นาน
14. สะแกกรัง
15. ตาป-พุมดวง
16. ปง
17. ปราจีนบุรี
18. ชายฝงทะเลตะวันตก
19. ชี
20. แมกลอง
21. กก
22. ภาคใตฝงตะวันออก
23. โขง
24. สาละวิน
25. โตนเลสาบ
รวม

ชุมชนเมือง
(พื้นที่)
5
10
7
3
10
4
2
2
2
1
7
1
7
1
2
5
2
2
7
4
1
5
6
1
97

ลุมน้ํา
1. ทาจีน
2. เจาพระยา
3. ทะเลสาบสงขลา
4. ภาคใตฝงตะวันตก
5. ยม
6. ปาสัก
7. บางปะกง
8. ปตตานี
9. วัง
10. ชายฝงทะเลตะวันออก
11. เพชรบุรี
12. นาน
13. สะแกกรัง
14. ตาป-พุมดวง
15. ปง
16. ปราจีนบุรี
17. ชายฝงทะเลตะวันตก
18. ชี
19. แมกลอง
20. กก
21. ภาคใตฝงตะวันออก
22. โขง
23. มูล
24. สาละวิน
25. โตนเลสาบ
รวม

ชุมชนเมือง
(พื้นที่)
44
19
2
20
11
5
2
11
3
4
2
11
4
3
33
11
4
11
19
23
2
3
247

ลุมน้ํา
1. ทาจีน
2. เจาพระยา
3. ทะเลสาบสงขลา
4. ภาคใตฝงตะวันตก
5. ยม
6. ปาสัก
7. บางปะกง
8. ปตตานี
9. วัง
10. ชายฝงทะเลตะวันออก
11. เพชรบุรี
12. นาน
13. สะแกกรัง
14. ตาป-พุมดวง
15. ปง
16. ปราจีนบุรี
17. ชายฝงทะเลตะวันตก
18. ชี
19. แมกลอง
20. กก
21. ภาคใตฝงตะวันออก
22. โขง
23. มูล
24. สาละวิน
25. โตนเลสาบ
รวม

รูปที่ 5-1 ลําดับความสําคัญของพื้นที่จัดการน้ําเสียชุมชน (ตอ)
(ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ)

ชุมชนเมือง
(พื้นที่)
73
19
36
33
34
20
7
12
48
7
40
8
16
46
11
10
85
38
15
59
66
99
2
2
786
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ตารางที่ 5-7 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง
ลุมน้ํา

ระยะเรงดวน
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และอยูในระดับตนๆ

1. ลุมน้ําทาจีน

1) เทศบาลนครนครปฐม
(มีระบบ)
2) เทศบาลนครสมุทรสาคร
3) เทศบาลเมืองกระทุมแบน
4) เทศบาลเมืองออมนอย

1) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(มีระบบ)

2. เจาพระยา

5) เทศบาลนครนนทบุรี
(มีระบบ)
6) เทศบาลนครปากเกร็ด
7) เทศบาลนครสมุทรปราการ
8) เทศบาลเมืองปทุมธานี
(มีระบบ)

2) เทศบาลนครนครสวรรค
3) เทศบาลนครนครศรีอยุธยา
(มีระบบ)
4) เทศบาลเมืองลพบุรี
5) เทศบาลเมืองสิงหบุรี
(มีระบบ)

ระยะปานกลาง
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ํา
และคุณภาพน้ําดี-พอใช
อยูในเกณฑดี-พอใช
1) เทศบาลตําบลหลักหา
1) เทศบาลตําบลสองพี่นอง
2) เทศบาลตําบลออมใหญ
2) เทศบาลตําบลทาเสด็จ
3) เทศบาลตําบลสามพราน
3) เทศบาลตําบลสามชุก
4) เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ
4) เทศบาลตําบลอูทอง (มีระบบ)
5) เทศบาลตําบลนครชัยศรี
5) เทศบาลตําบลเขาพระ
6) เทศบาลตําบลศาลายา
6) เทศบาลศรีประจันต
7) เทศบาลตําบลบางเลน
7) เทศบาลตําบลสวนแตง
8) เทศบาลตําบลสามงาม
8) เทศบาลตําบลดานชาง
9) เทศบาลตําบลธรรมศาลา
9) เทศบาลตําบลนางบวช
10) เทศบาลตําบลกําแพงแสน
10) เทศบาลตําบลหันคา
11) เทศบาลตําบลดอนยายหอม
11) เทศบาลตําบลรางหวาย
12) เทศบาลตําบลบางปลา
12) เทศบาลตําบลวัดสิงห
13) เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา
13) เทศบาลตําบลทุง คอก
14) เทศบาลตําบลบานแพว
14) เทศบาลตําบลดอนเจดีย
15) เทศบาลตําบลรางกระทุม
15) เทศบาลตําบลสระยายโสม
16) เทศบาลตําบลบางหลวง
16) เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
17) เทศบาลตําบลหวยพลู
17) เทศบาลตําบลหนองหญาไซ
18) เทศบาลตําบลคุง สําเภา
18) เทศบาลตําบลลําพญา
19) เทศบาลตําบลสระกระโจม
20) เทศบาลตําบลบอกรุ
21) เทศบาลตําบลบางปลามา
22) เทศบาลตําบลหนองฝาย
23) เทศบาลตําบลไผกองดิน
24) เทศบาลตําบลโคกคราม
25) เทศบาลตําบลบานแหลม
26) เทศบาลตําบลสามงามทาโบสถ
27) เทศบาลเมืองเสนา
19) เทศบาลเมืองคูคต
28) เทศบาลเมืองบานหมี่ (มีระบบ)
20) เทศบาลเมืองบางบัวทอง
29) เทศบาลตําบลตาคลี
21) เทศบาลเมืองพระประแดง
30) เทศบาลตําบลโคกตูม
22) เทศบาลตําบลบางปู
23) เทศบาลตําบลบางเมือง
24) เทศบาลตําบลสําโรงใต

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
1. พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่ แบงเปน
1.1 พื้นที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่
1.2 พื้นที่ดําเนินการในระยะปานกลาง จํานวน 247 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 11 พื้นที่
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ตารางที่ 5-7 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ)
ลุมน้ํา

ระยะเรงดวน
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และอยูในระดับตนๆ

2. เจาพระยา (ตอ)

6) เทศบาลเมืองชัยนาท
(มีระบบ)
7) เทศบาลเมืองอางทอง
(มีระบบ)

3. มูล

9) เทศบาลนครนครราชสีมา
(มีระบบ)

4. ทะเลสาบ
สงขลา

10) เทศบาลนครหาดใหญ
(มีระบบ)
11) เทศบาลนครสงขลา
(มีระบบ)
12) เทศบาลเมืองพัทลุง
-

5. ภาคใตฝง
ตะวันตก

-

8) เทศบาลเมืองภูเก็ต (มีระบบ)
9) เทศบาลนครตรัง (มีระบบ)
10) เทศบาลเมืองกระบี่ (มีระบบ)
11) เทศบาลเมืองสตูล
12) เทศบาลเมืองระนอง
13) เทศบาลตําบลกระทู
14) เทศบาลเมืองกันตัง
15) เทศบาลตําบลปาตอง (มีระบบ)
16) เทศบาลเมืองพังงา
17) เทศบาลตําบลกะรน (มีระบบ)

ระยะปานกลาง
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ํา
และคุณภาพน้ําดี-พอใช
อยูในเกณฑดี-พอใช
25) เทศบาลตําบลลัดหลวง
26) เทศบาลตําบลประชาธิปตย
27) เทศบาลตําบลดานสําโรง
28) เทศบาลตําบลบางกรวย
29) เทศบาลตําบลคลองหลวง
30) เทศบาลตําบลธัญบุรี
31) เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ
32) เทศบาลตําบลทาโขลง
33) เทศบาลตําบลบางศรีเมือง
34) เทศบาลตําบลปากชอง (มีระบบ)
35) เทศบาลตําบลสีคิ้ว
36) เทศบาลตําบลจอหอ
37) เทศบาลตําบลสูงเนิน
-

-

31) เทศบาลตําบลเชิงทะเล
32) เทศบาลเมืองตะกั่วปา

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
1. พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่ แบงเปน
1.1 พื้นที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่
1.2 พื้นที่ดําเนินการในระยะปานกลาง จํานวน 247 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 11 พื้นที่
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ตารางที่ 5-7 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ)
ลุมน้ํา

6. ยม

ระยะเรงดวน
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และอยูในระดับตนๆ
-

18) เทศบาลเมืองพะเยา (มีระบบ)
19) เทศบาลเมืองสวรรคโลก
20) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (มีระบบ)
21) เทศบาลเมืองแพร

7. ปาสัก

13) เทศบาลเมืองสระบุรี

22) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ

8. บางปะกง

14) เทศบาลเมืองนครนายก

23) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
(มีระบบ)

ระยะปานกลาง
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ํา
และคุณภาพน้ําดี-พอใช
อยูในเกณฑดี-พอใช
33) เทศบาลตําบลศรีสัชนาลัย
34) เทศบาลตําบลดอกคําใต
35) เทศบาลตําบลเดนชัย
36) เทศบาลตําบลรองกวาง
37) เทศบาลตําบลพรานกระตาย
38) เทศบาลตําบลดงเจน
39) เทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา
40) เทศบาลตําบลชอแฮ
41) เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง
42) เทศบาลตําบลศรีสําโรง
43) เทศบาลตําบลบานถ้ํา
44) เทศบาลตําบลสอง
45) เทศบาลตําบลเชียงคํา
46) เทศบาลตําบลทุง เสลี่ยม
47) เทศบาลตําบลเชียงมวน
48) เทศบาลตําบลเมืองพาน
49) เทศบาลตําบลงิม
50) เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
51) เทศบาลตําบลศรีบุญเรือง
52) เทศบาลตําบลเมืองเกา
38) เทศบาลตําบลพระพุทธ
53) เทศบาลตําบลวิเชียรบุรี
บาท
54) เทศบาลตําบลลํานารายณ
39) เทศบาลตําบลทับกวาง
55) เทศบาลเมืองหลมสัก
40) เทศบาลตําบลหนองแค
56) เทศบาลตําบลทาหลวง
41) เทศบาลตําบลแกงคอย
57) เทศบาลตําบลซับสมอทอด
42) เทศบาลตําบลหินกอง
58) เทศบาลตําบลทาพล
59) เทศบาลตําบลบางคลา
60) เทศบาลตําบลทาขาม
61) เทศบาลตําบลบางปะกง
62) เทศบาลตําบลหัวสําโรง
63) เทศบาลตําบลพนมสารคาม

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
1. พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่ แบงเปน
1.1 พื้นที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่
1.2 พื้นที่ดําเนินการในระยะปานกลาง จํานวน 247 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 11 พื้นที่
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ตารางที่ 5-7 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ)
ลุมน้ํา

ระยะเรงดวน
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และอยูในระดับตนๆ

9. ปตตานี

-

10. วัง

-

11. ชายฝงทะเล
ตะวันออก

15) เมืองพัทยา (มีระบบ)
16) เทศบาลนครระยอง
(มีระบบ)
17) เทศบาลเมืองชลบุรี (มีระบบ)

24) เทศบาลนครยะลา
25) เทศบาลเมืองปตตานี
(มีระบบ)
26) เทศบาลนครลําปาง
(มีระบบ)
27) เทศบาลเมืองจันทบุรี
(มีระบบ)
28) เทศบาลเมืองตราด

18) เทศบาลเมืองแสนสุข (มีระบบ)
19) เทศบาลเมืองศรีราชา (มีระบบ)

12. เพชรบุรี

13.นาน

-

-

29) เทศบาลเมืองเพชรบุรี (มีระบบ)

30) เทศบาลนครพิษณุโลก

(มีระบบ)
31) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ
32) เทศบาลเมืองพิจติ ร (มีระบบ)

ระยะปานกลาง
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ํา
และคุณภาพน้ําดี-พอใช
อยูในเกณฑดี-พอใช
-

43) เทศบาลตําบลอาวอุดม
44) เทศบาลตําบลบานสวน
45)เทศบาลตําบลแหลมฉบัง
(มีระบบ)
46) เทศบาลตําบลมาบตาพุด
(มีระบบ)
47) เทศบาลตําบลสัตหีบ
48) เทศบาลตําบลอางศิลา
49) เทศบาลตําบลหวยใหญ
50) เทศบาลตําบลเมืองแกลง
51) เทศบาลเมืองบานบึง
52) เทศบาลเมืองพนัสนิคม
(มีระบบ)
-

-

64) เทศบาลตําบลชมพู
65) เทศบาลตําบลลอมแรด
66) เทศบาลเมืองขลุง
(มีระบบ)

67) เทศบาลตําบลทายาง
68) เทศบาลตําบลชะอํา

(มีระบบ)
69) เทศบาลตําบลนายาง
70) เทศบาลตําบลเนินกุม
71) เทศบาลตําบลสบกอน
72) เทศบาลตําบลทุงยั้ง
73) เทศบาลตําบลบานปรางค

33) เทศบาลเมืองนาน (มีระบบ)
34) เทศบาลเมืองตะพานหิน
35) เทศบาลเมืองชุมแสง

(มีระบบ)
36) เทศบาลเมืองบางมูลนาก

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
1. พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่ แบงเปน
1.1 พื้นที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่
1.2 พื้นที่ดําเนินการในระยะปานกลาง จํานวน 247 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 11 พื้นที่
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ตารางที่ 5-7 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ)
ลุมน้ํา

ระยะเรงดวน
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และอยูในระดับตนๆ
-

14. สะแกกรัง

37) เทศบาลเมืองอุทัยธานี

(มีระบบ)
-

15. ตาปพุมดวง
16. ปง

20) เทศบาลนครเชียงใหม

(มีระบบ)

38) เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
39) เทศบาลเมืองทาขาม
40) เทศบาลเมืองกําแพงเพชร

(มีระบบ)
41) เทศบาลเมืองแมสอด

(มีระบบ)
42) เทศบาลเมืองตาก

(มีระบบ)
43) เทศบาลเมืองลําพูน
(มีระบบ)

17. ปราจีนบุรี
18. ชายฝงทะเล
ตะวันตก

21) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-

44) เทศบาลเมืองสระแกว
45) เทศบาลตําบลหัวหิน (มีระบบ)
46) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ

(มีระบบ)
19. ชี

47) เทศบาลนครขอนแกน (มีระบบ)
48) เทศบาลเมืองมหาสารคาม
49) เทศบาลเมืองชัยภูมิ (มีระบบ)
50) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
51) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
52) เทศบาลเมืองยโสธร (มีระบบ)
53) เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู

ระยะปานกลาง
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ํา
และคุณภาพน้ําดี-พอใช
อยูในเกณฑดี-พอใช
74) เทศบาลตําบลตลุกดู
75) เทศบาลตําบลลาดยาว
53) เทศบาลตําบลสันทรายหลวง
54) เทศบาลตําบลสันกําแพง
55) เทศบาลตําบลแมโจ
56) เทศบาลตําบลเมืองแกนพัฒนา
57) เทศบาลตําบลบานกลาง
58) เทศบาลตําบลตนเปา
59) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง
60) เทศบาลตําบลชางเผือก
61) เทศบาลตําบลจอมทอง
62) เทศบาลตําบลแมริม
63) เทศบาลตําบลนาดี
64) เทศบาลตําบลโคกปบ
-

76) เทศบาลตําบลอุโมงค

77) เทศบาลตําบลวังน้ําเย็น
78) เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ
79) เทศบาลตําบลปราณบุรี
80) เทศบาลตําบลไรเกา
81) เทศบาลตําบลปากน้ํา
ปราณ
82) เทศบาลตําบลชุมแพ
83) เทศบาลตําบลบานไผ
84) เทศบาลตําบลนากลาง
85) เทศบาลเมืองเมืองพล
86) เทศบาลตําบลกุดสิม
87) เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย
88) เทศบาลตําบลกลาง

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
1. พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่ แบงเปน
1.1 พื้นที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่
1.2 พื้นที่ดําเนินการในระยะปานกลาง จํานวน 247 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 11 พื้นที่
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ตารางที่ 5-7 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ)
ลุมน้ํา

19. ชี (ตอ)

ระยะเรงดวน
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อม
และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
โทรม
และอยูในระดับตนๆ

ระยะปานกลาง
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ํา
และคุณภาพน้ําดี-พอใช
อยูในเกณฑดี-พอใช
89) เทศบาลตําบลบัวขาว
90) เทศบาลตําบลหนองโก
91) เทศบาลตําบลแวง
92) เทศบาลตําบลนาหนองทุม
93) เทศบาลตําบลสะคู
94) เทศบาลตําบลแกงครอ
95) เทศบาลตําบลกมลาไสย
96) เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง
97) เทศบาลตําบลหัวขวาง

(มีระบบ)
98) เทศบาลตําบลหนองกุงศรี
99) เทศบาลตําบลชนบท
100) เทศบาลตําบลทาพระ
101) เทศบาลตําบลบานเปา
102) เทศบาลตําบลหนองบัวแดง
103) เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา
104) เทศบาลตําบลยางตลาด
105) เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย
106) เทศบาลตําบลเมืองสรวง
107) เทศบาลตําบลบานเขวา
108) เทศบาลตําบลบานโคก
109) เทศบาลตําบลโนนสัง
110) เทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค
111) เทศบาลตําบลทาคันโท
112) เทศบาลตําบลสมเด็จ
113) เทศบาลตําบลคอนสวรรค
114) เทศบาลตําบลนาเหลา

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
1. พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่ แบงเปน
1.1 พื้นที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่
1.2 พื้นที่ดําเนินการในระยะปานกลาง จํานวน 247 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 11 พื้นที่
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ตารางที่ 5-7 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ)
ลุมน้ํา

20. แมกลอง

ระยะเรงดวน
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และอยูในระดับตนๆ
22) เทศบาลเมืองราชบุรี
(มีระบบ)
23) เทศบาลเมืองบานโปง
(มีระบบ)

21. กก

54) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
(มีระบบ)
55) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

56) เทศบาลเมืองเชียงราย
(มีระบบ)

22. ภาคใตฝง
ตะวันออก

-

57) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช58)
เทศบาลเมืองนราธิวาส
59) เทศบาลตําบลเกาะสมุย
(มีระบบ)
60) เทศบาลเมืองชุมพร
(มีระบบ)
61) เทศบาลเมืองปากพนัง

23. โขง

-

62) เทศบาลนครอุดรธานี
63) เทศบาลเมืองสกลนคร (มีระบบ)
64) เทศบาลเมืองหนองคาย
65) เทศบาลเมืองมุกดาหาร
66) เทศบาลเมืองนครพนม
67) เทศบาลเมืองเลย

ระยะปานกลาง
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ํา
และคุณภาพน้ําดี-พอใช
อยูในเกณฑดี-พอใช
115) เทศบาลตําบลทาเรือพระแทน
65) เทศบาลตําบลทาผา
66) เทศบาลตําบลหลักเมือง
116) เทศบาลตําบลทามวง
67) เทศบาลตําบลบางแพ
68) เทศบาลเมืองโพธาราม
(มีระบบ)
69) เทศบาลตําบลหวยชินสีห
70) เทศบาลตําบลศรีดอนไผ
71) เทศบาลตําบลโพหัก
72) เทศบาลตําบลบานเลือก
73) เทศบาลตําบลเขางู
74) เทศบาลตําบลไชย
117) เทศบาลตําบลแมสาย
ปราการ
118) เทศบาลตําบลจันจวา
75) เทศบาลตําบลแมอาย
76) เทศบาลตําบลสิงนคร
119) เทศบาลตําบลสุไหงโกลก
77) เทศบาลตําบลบอตรุ
120) เทศบาลตําบลปากแพรก
121) เทศบาลตําบลตากใบ
122) เทศบาลตําบลตะลุบัน
123) เทศบาลตําบลดอนสัก
124) เทศบาลตําบลบอทอง
125) เทศบาลตําบลหลังสวน
126) เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ
127)เทศบาลตําบลหินตก
128) เทศบาลตําบลหนองบัว
129) เทศบาลตําบลโพธิ์สวาง
130) เทศบาลตําบลทาบอ
131) เทศบาลตําบลบานดุง
132) เทศบาลตําบลวังสะพุง
133) เทศบาลนครศรีเชียงใหม
134) เทศบาลตําบลธาตุพนม
135) เทศบาลตําบลนาหวา

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
1. พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่ แบงเปน
1.1 พื้นที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่
1.2 พื้นที่ดําเนินการในระยะปานกลาง จํานวน 247 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 11 พื้นที่
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ตารางที่ 5-7 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ)
ลุมน้ํา

23. โขง (ตอ)

24. มูล

ระยะเรงดวน
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และอยูในระดับตนๆ
-

68)เทศบาลนครอุบลราชธานี
(มีระบบ)
69) เทศบาลเมืองสุรินทร
70) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
71) เทศบาลเมืองวารินชําราบ
(มีระบบ)
72) เทศบาลเมืองบุรรี ัมย
(มีระบบ)
73) เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ
(มีระบบ)

ระยะปานกลาง
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ํา
และคุณภาพน้ําดี-พอใช
อยูในเกณฑดี-พอใช
136) เทศบาลตําบลกุดจับ
137) เทศบาลตําลโนนสูง-น้ําคํา
138) เทศบาลตําบลกุมภวาป
139) เทศบาลตําบลพรเจริญ
140) เทศบาลตําบลศรีวิไล
141) เทศบาลตําบลนางัว
142) เทศบาลตําบลหนองวัวซอ
143) เทศบาลตําบลสวางแดนดิน
144) เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
145) เทศบาลตําบลบานแพง
146) เทศบาลตําบลหนองออ-โนน
หวาย
78) เทศบาลตําบลบัวใหญ
147) เทศบาลตําบลนางรอง
(มีระบบ)
148) เทศบาลตําบลกันทรลักษณ
79) เทศบาลตําบลเมืองปก
149) เทศบาลตําบลลําปลายมาศ
80) เทศบาลตําบลโชคชัย
150) เทศบาลตําบลเมืองเดช
81) เทศบาลตําบลโนนสูง
151) เทศบาลตําบลประโคนชัย
82) เทศบาลตําบลพิมาย
152) เทศบาลตําบลพิบูลมังสาหาร
153) เทศบาลตําบลพนมรุง
154) เทศบาลตําบลสตึก
155) เทศบาลตําบลหนองกี่
156) เทศบาลตําบลขุนหาญ
157) เทศบาลตําบลตระการพืชผล
158) เทศบาลตําบลไพรบึง
159) เทศบาลตําบลน้ํายืน
160) เทศบาลตําบลโนนดินแดง

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
1. พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่ แบงเปน
1.1 พื้นที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่
1.2 พื้นที่ดําเนินการในระยะปานกลาง จํานวน 247 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 11 พื้นที่
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ตารางที่ 5-7 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 ระยะเรงดวน และระยะปานกลาง (ตอ)
ลุมน้ํา

ระยะเรงดวน
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
และอยูในระดับตนๆ

25. สาละวิน

-

26. โตนเลสาบ

-

-

23 เทศบาล

74 เทศบาล

รวม
รวมทั้งหมด

74) เทศบาลเมืองแมฮองสอน

97 เทศบาล

ระยะปานกลาง
พื้นที่วิกฤต
พื้นที่ที่คุณภาพน้ํา
และคุณภาพน้ําดี-พอใช
อยูในเกณฑดี-พอใช
161) เทศบาลตําบลขุนยวม
162) เทศบาลตําบลแมลานอย
163)เทศบาลตําบลอรัญญประเทศ
164) เทศบาลทรายขาว
165)เทศบาลตําบลโปงน้ํารอน
82 เทศบาล
165 เทศบาล
247 เทศบาล

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
1. พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 344 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 65 พื้นที่ แบงเปน
1.1 พื้นที่ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 97 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 54 พื้นที่
1.2 พื้นที่ดําเนินการในระยะปานกลาง จํานวน 247 พื้นที่ มีระบบบําบัดน้ําเสียแลว 11 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว
ลุมน้ํา
1. เจาพระยา

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช
1 เทศบาลตําบลปลายบาง
2
3

เทศบาลตําบลสนั่นรักษ
เทศบาลตําบลคลองดาน

เทศบาลตําบลบางเสาธง
5 เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย
6 เทศบาลตําบลแหลมฟาผา
7 เทศบาลตําบลบางบอ
4

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช
33 เทศบาลตําบลราชคราม
1 เทศบาลตําบลอโยธยา
34 เทศบาลตําบลทาน้าํ ออย
2 เทศบาลตําบลสิงห
3 เทศบาลตําบลลําตาเสา
4 เทศบาลตําบลหนองบัว
5 เทศบาลตําบลไพศาลี

35 เทศบาลตําบลชองแค
36 เทศบาลตําบลหนองเบน
37 เทศบาลตําบลโรงชาง

6 เทศบาลตําบลสามโก
7 เทศบาลตําบลปาโมก

38 เทศบาลตําบลเจาไกตอ

8 เทศบาลตําบลบางเตย
9 เทศบาลตําบลแพรกษา

8 เทศบาลตําบลเจาเจ็ด
9 เทศบาลตําบลถอนสมอ

40 เทศบาลตําบลแสวงหา
41 เทศบาลตําบลสรรพยา

เทศบาลตําบลบางพลี

42 เทศบาลตําบลปากบาง

11 เทศบาลตําบลลําลูกกา
12 เทศบาลตําบลบางใหญ

10 เทศบาลตําบลผักไห
11 เทศบาลตําบลจรเขรอ ง
12 เทศบาลตําบลบางบาล

13 เทศบาลตําบลบางหลวง
14 เทศบาลตําบลระแหง
15 เทศบาลตําบลบางมวง
16 เทศบาลตําบลลําไทร

13 เทศบาลตําบลบางไทร
14 เทศบาลตําบลบานเลน
15 เทศบาลตําบลบางจัก
16 เทศบาลตําบลลาดชะโด
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เทศบาลตําบลอุทัย
เทศบาลตําบลโกรกพระ

46

เทศบาลตําบลทาโขลง

17

เทศบาลตําบลหนองเสือ

49 เทศบาลตําบลบานสราง

18

เทศบาลตําบลคลองสวน

17 เทศบาลตําบลโคกสําโรง
18 เทศบาลตําบลทาตะโก

19

เทศบาลตําบลไทรนอย

19 เทศบาลตําบลพยุหะ
20 เทศบาลตําบลศาลเจาโรงทอง

51 เทศบาลตําบลบานแพรก
52 เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง

21 เทศบาลตําบลสระโบสถ
22 เทศบาลตําบลอินทรบุรี

53 เทศบาลตําบลโพนางดํา

10

39 เทศบาลตําบลบางน้าํ เชี่ยว

43
44

เทศบาลตําบลแพรกศรีราชา

47 เทศบาลตําบลมหาราช
48 เทศบาลตําบลโพสังโฆ
50 เทศบาลตําบลทาวุง

54 เทศบาลตําบลเกษไชโย

23 เทศบาลตําบลตากฟา
24 เทศบาลตําบลพระอินทราชา (มีระบบ)
25 เทศบาลตําบลหางน้าํ สาคร
26 เทศบาลตําบลบางซาย
27 เทศบาลตําบลมหาพราหมณ
28 เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
29 เทศบาลตําบลหัวเวียง
30 เทศบาลตําบลบางประมุง
31 เทศบาลตําบลรํามะสัก
32 เทศบาลตําบลบางปะหัน

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา
2. ทะเลสาบ
สงขลา

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช
20 เทศบาลตําบลสะเดา

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช

21 เทศบาลตําบลบานพรุ
22 เทศบาลตําบลปาดังเบซาร
23 เทศบาลตําบลพังลา
24 เทศบาลตําบลพะตง
25 เทศบาลตําบลปริก
26 เทศบาลตําบลระโนด
27 เทศบาลตําบลแมขรี
28 เทศบาลตําบลกําแพงเพชร
29 เทศบาลตําบลทามะเดื่อ
30 เทศบาลตําบลตะโหมด
31 เทศบาลตําบลควนเนียง
32 เทศบาลตําบลปาบอน
33 เทศบาลตําบลปากพะยูน
34 เทศบาลตําบลเขาชัยสน
35 เทศบาลตําบลสทิงพระ
36 เทศบาลตําบลนาสีทอง
37 เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ
38 เทศบาลตําบลควนขนุน

3. ภาคใตฝง
ตะวันตก

55 เทศบาลตําบลหวยยอด

69 เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ

56 เทศบาลตําบลยานตาขาว
57 เทศบาลตําบลเหนือคลอง
58 เทศบาลตําบลอาวลึกใต

70 เทศบาลตําบลทุงหวา
71 เทศบาลตําบลคุระบุรี
72 เทศบาลตําบลโคกกลอย

59 เทศบาลตําบลเทพกษัตรีย
60 เทศบาลตําบลควนโดน
61 เทศบาลตําบลกําแพง

73 เทศบาลตําบลลําทับ
74 เทศบาลตําบลคลองทอมใต

62 เทศบาลตําบลน้ําจืด
63 เทศบาลตําบลทายเหมือง
64 เทศบาลตําบลนาวง

76 เทศบาลตําบลหงาว

65 เทศบาลตําบลคลองเต็ง
66 เทศบาลตําบลแหลมสัก

79 เทศบาลตําบลคลองปาง

67 เทศบาลตําบลลําภูรา
68 เทศบาลตําบลปากน้าํ

75 เทศบาลตําบลคลองพน
77 เทศบาลตําบลฉลุง
78 เทศบาลตําบลวังมะปรางเหนือ
80 เทศบาลตําบลกระโสม
81 เทศบาลตําบลทุงยาว
82 เทศบาลตําบลทาขาม

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช

3. ภาคใตฝง
ตะวันตก (ตอ)

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช
83 เทศบาลตําบลทานา
89 เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ
84 เทศบาลตําบลควนกุน

90 เทศบาลตําบลละอุน

85 เทศบาลตําบลสิเกา
86 เทศบาลตําบลกะเปอร
87 เทศบาลตําบลทับปุด
88 เทศบาลตําบลเกาะยาว
4. ยม

91 เทศบาลตําบลแมใจ
92 เทศบาลตําบลทุงหลวง
93 เทศบาลตําบลปง
94 เทศบาลตําบลบานตา
95 เทศบาลตําบลปาแงะ
96 เทศบาลตําบลหวยออ
97 เทศบาลตําบลบางระกํา
98 เทศบาลตําบลสามงาม

108 เทศบาลตําบลกงไกรลาศ
109 เทศบาลตําบลสูงเมน
110 เทศบาลตําบลปาแดด
111 เทศบาลตําบลแมจั๊ว
112 เทศบาลตําบลบานปลอง
113 เทศบาลตําบลบานเหลา
114 เทศบาลตําบลปลักแรด
115 เทศบาลตําบลลานกระบือ
116 เทศบาลตําบลลานหอย

99 เทศบาลตําบลบานทราย
100 เทศบาลตําบลบานสวน
101 เทศบาลตําบลไทรงาม
102 เทศบาลตําบลดอนไชย

117 เทศบาลตําบลศรีนคร
118 เทศบาลตําบลวังชิ้น
119 เทศบาลตําบลบานโตนด

103 เทศบาลตําบลแมหลาย
104 เทศบาลตําบลทุงโฮง
105 เทศบาลตําบลสบบง

120 เทศบาลตําบลโพทะเล
121 เทศบาลตําบลบานปน
122 เทศบาลตําบลเวียงเทิง

106 เทศบาลตําบลหนองมวงไข

123 เทศบาลตําบลกําแพงดิน

107 เทศบาลตําบลพญาเม็งราย
5. ปาสัก

124 เทศบาลตําบลสวางวัฒนา
125 เทศบาลตําบลหนองไผ

134 เทศบาลตําบลนาเฉลียง
135 เทศบาลตําบลชนแดน

126 เทศบาลตําบลพุเตย
127 เทศบาลตําบลทาเรือ
128 เทศบาลตําบลหลมเกา

136 เทศบาลตําบลวังโปง
137 เทศบาลตําบลทาขาม
138 เทศบาลตําบลทายดง

46 เทศบาลตําบลหนองโดน
47 เทศบาลตําบลเสาไห

129 เทศบาลตําบลวังชมภู
130 เทศบาลตําบลอรัญญิก
131 เทศบาลตําบลนครหลวง

139 เทศบาลตําบลบานทาหลวง
140 เทศบาลตําบลดงขุย
141 เทศบาลตําบลพัฒนานิคม

132 เทศบาลตําบลภาชี

142 เทศบาลตําบลแกงเสือเตน

48 เทศบาลตําบลดอนพุด

133 เทศบาลตําบลหนองมวง

39 เทศบาลตําบลทาลาน
40 เทศบาลตําบลหนาพระลาน
41 เทศบาลตําบลมวกเหล็ก
42 เทศบาลตําบลวิหารแดง
43 เทศบาลตําบลวังมวง
44 เทศบาลตําบลบานหมอ
45 เทศบาลตําบลสวนดอกไม

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา
5. ปาสัก (ตอ)

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช
49 เทศบาลตําบลหนองหมู

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช

50 เทศบาลตําบลคชสิทธิ์
51 เทศบาลตําบลหนองแซง
52 เทศบาลตําบลบานยาง
53 เทศบาลตําบลปอกแปก
6. บางปะกง

54

เทศบาลตําบลบานนา

143

เทศบาลตําบลแปลงยาว

55
56

เทศบาลตําบลองครักษ

144

เทศบาลตําบลเกาะหวาย

57

เทศบาลตําบลทาชาง

7. ปตตานี

เทศบาลตําบลเทพราช

151
152

เทศบาลตําบลบางขนาก
เทศบาลตําบลบางน้าํ เปรี้ยว

145

เทศบาลตําบลปากน้ํา

153

เทศบาลตําบลทุงสะเดา

146
147

เทศบาลตําบลสนามชัยเขต
เทศบาลตําบลทาสะอาน

154
155

เทศบาลตําบลศาลาแดง
เทศบาลตําบลดอนฉิมพลี

148

เทศบาลตําบลเกาะขนุน

156

เทศบาลตําบลนครเนื่องเขต

149

เทศบาลตําบลเขาหินซอน

157

เทศบาลตําบลบานโพธิ์

150

เทศบาลตําบลบางวัว

158

เทศบาลตําบลหอมศีล

159 เทศบาลตําบลเบตง

163 เทศบาลตําบลยะหา

160 เทศบาลตําบลบางปู
161 เทศบาลตําบลยะรัง

164 เทศบาลตําบลคอกชาง
165 เทศบาลตําบลลําใหม

162 เทศบาลตําบลบันนังสตา
166 เทศบาลตําบลพิชัย
167 เทศบาลตําบลเสริมงาม

8. วัง

168 เทศบาลตําบลปาตันนาครัว
169 เทศบาลตําบลบอแฮว
170 เทศบาลตําบลสบปราบ
9. ชายฝงทะเล
ตะวันออก

172 เทศบาลตําบลแจหม
173 เทศบาลตําบลแมปุ
174 เทศบาลตําบลหางฉัตร

171 เทศบาลตําบลเกาะคา

175 เทศบาลตําบลบานใหม
176 เทศบาลตําบลแมพริก
177 เทศบาลตําบลวังเหนือ

178 เทศบาลตําบลจันทนิมิต

188 เทศบาลตําบลแสนตุง
189 เทศบาลตําบลนายายอาม

60 เทศบาลตําบลสุนทรภู
61 เทศบาลตําบลบางพระ

179 เทศบาลตําบลบอพลอย
180 เทศบาลตําบลทาชาง
181 เทศบาลตําบลทาใหม

62 เทศบาลตําบลบางทราย
63 เทศบาลตําบลหนองตําลึง

182 เทศบาลตําบลปากน้าํ แหลมสิงห
183 เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ

192 เทศบาลตําบลน้ําเชีย่ ว

64 เทศบาลตําบลบางเสร
65 เทศบาลตําบลนาจอมเทียน
66 เทศบาลตําบลบางละมุง

184 เทศบาลตําบลคลองใหญ
185 เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย
186 เทศบาลตําบลพลิ้ว

194 เทศบาลตําบลหนองบัว
195 เทศบาลตําบลมะขาม

67 เทศบาลตําบลสํานักทอน

187 เทศบาลตําบลบางกะจะ

197 เทศบาลตําบลเขาสมิง

58 เทศบาลตําบลบานฉาง
59 เทศบาลตําบลบานเพ (มีระบบ)

190 เทศบาลตําบลหนองคลา
191 เทศบาลตําบลหาดเล็ก
193 เทศบาลตําบลเนินสูง

196 เทศบาลตําบลแหลมงอบ

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา
9. ชายฝงทะเล
ตะวันออก

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช
68 เทศบาลตําบลหนองใหญ

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช

69 เทศบาลตําบลทุงควายกิน
70 เทศบาลตําบลแกลง-กะเฉด
71 เทศบาลตําบลทาบุญมี
72 เทศบาลตําบลปากน้าํ ประแส
73 เทศบาลตําบลกองดิน
74 เทศบาลตําบลเกาะจันทร
75 เทศบาลตําบลพานทอง
76 เทศบาลตําบลเกาะสีชัง
77 เทศบาลตําบลมาบขา
78 เทศบาลตําบลหัวกุญแจ
79 เทศบาลตําบลคลองตําหรุ
80 เทศบาลตําบลบอทอง
81 เทศบาลตําบลบานคาย
82 เทศบาลตําบลชุมแสง
83 เทศบาลตําบลปลวกแดง
84 เทศบาลตําบลหนองไผแกว
85 เทศบาลตําบลจอมพลเจาพระยา

10. เพชรบุรี

11. นาน

198

เทศบาลตําบลเขายอย

202

เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ

199
200

เทศบาลตําบลบานแหลม
เทศบาลตําบลบางตะบูน

203
204

เทศบาลตําบลบานลาด
เทศบาลตําบลหนองจอก

201

เทศบาลตําบลหัวสะพาน

205 เทศบาลตําบลนครไทย
206 เทศบาลตําบลวังกระพี้
207 เทศบาลตําบลวัดโบสถ
208 เทศบาลตําบลหัวดง
209 เทศบาลตําบลทาวังผา
210 เทศบาลตําบลสากเหล็ก

215 เทศบาลตําบลเขาทราย
216 เทศบาลตําบลดานนาขาม
217 เทศบาลตําบลวงฆอง
218 เทศบาลตําบลหัวดง
219 เทศบาลตําบลทาฬอ

211 เทศบาลตําบลทับคลอ
212 เทศบาลตําบลวังทอง
213 เทศบาลตําบลปาแดง

220 เทศบาลตําบลและ
221 เทศบาลตําบลวังทรายพูน
222 เทศบาลตําบลเนินมะปราง
223 เทศบาลตําบลวังกรด

214 เทศบาลตําบลทองแสนขัน

224 เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช

11. นาน (ตอ)

227 เทศบาลตําบลกลางเวียง
228 เทศบาลตําบลนานอย

237 เทศบาลตําบลทาปลา
238 เทศบาลตําบลวังตะกู

229 เทศบาลตําบลในเมือง
230 เทศบาลตําบลบานโคก
231 เทศบาลตําบลบานแกง

239 เทศบาลตําบลบานใหม
240 เทศบาลตําบลทาเสา
241 เทศบาลตําบลบางกระทุม

232 เทศบาลตําบลตรอน
233 เทศบาลตําบลทับกฤช
234 เทศบาลตําบลหนองแดง

242 เทศบาลตําบลทาสัก
243 เทศบาลตําบลพรหมพิราม
244 เทศบาลตําบลฟากทา

245 เทศบาลตําบลเขาบางแกรก
246 เทศบาลตําบลลานสัก
247 เทศบาลตําบลหนองฉาง

249 เทศบาลตําบลบานไร
250 เทศบาลตําบลเมืองการุง
251 เทศบาลตําบลสวางอารมณ

248 เทศบาลตําบลทัพทัน

252 เทศบาลตําบลหนองขาหยาง

253 เทศบาลตําบลนาสาร
254 เทศบาลตําบลเวียงสระ
255 เทศบาลตําบลจันดี

261 เทศบาลตําบลบานนา
262 เทศบาลตําบลพิปูน
263 เทศบาลตําบลไมเรียง

256 เทศบาลตําบลทาทองใหม
257 เทศบาลตําบลปลายพระยา

264 เทศบาลตําบลนาบอน
265 เทศบาลตําบลยานดินแดง

258 เทศบาลตําบลทายาง
259 เทศบาลตําบลเขาพนม
260 เทศบาลตําบลฉวาง

266 เทศบาลตําบลทาขนอน
267 เทศบาลตําบลเขาวง
268 เทศบาลตําบลเคียนซา

269 เทศบาลตําบลบานโฮง

279 เทศบาลตําบลแมจะเรา

88 เทศบาลตําบลทาขาม
89 เทศบาลตําบลสันปาตอง

270 เทศบาลตําบลปาซาง
271 เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี
272 เทศบาลตําบลสลกบาตร (มีระบบ)

280 เทศบาลตําบลแมกุ
281 เทศบาลตําบลเกาเลีย้ ว
282 เทศบาลตําบลพบพระ

90 เทศบาลตําบลทาเดือ่
91 เทศบาลตําบลเชียงดาว

273 เทศบาลตําบลบานตาก
274 เทศบาลตําบลนครชุม

283 เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ
284 เทศบาลตําบลทาสบเสา

92 เทศบาลตําบลบานกาด
93 เทศบาลตําบลเมืองงาย

275 เทศบาลตําบลริมปง
276 เทศบาลตําบลวังผาง
277 เทศบาลตําบลบานแปน

285 เทศบาลตําบลสามเงา
286 เทศบาลตําบลทาสายลวด
287 เทศบาลตําบลแมระมาด

278 เทศบาลตําบลคลองแมลาย

288 เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย

12. สะแกกรัง

13.ตาป- พุมดวง

14. ปง

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช
225 เทศบาลตําบลน้ําปาด
235 เทศบาลตําบลสํานักขุนเณร
226 เทศบาลตําบลรวมจิต
236 เทศบาลตําบลบางไผ

86 เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา
87 เทศบาลตําบลสันมหาพน

94 เทศบาลตําบลหางดง
95 เทศบาลตําบลเชิงดอย

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา
14. ปง (ตอ)

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช
96 เทศบาลตําบลสะเมิงใต
97 เทศบาลตําบลแมแจม
98 เทศบาลตําบลเวียงพราว
99 เทศบาลตําบลอมกอย

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช
295 เทศบาลตําบลแมตนื
289 เทศบาลตําบลทามะเขือ
290 เทศบาลตําบลมวงนอย
296 เทศบาลตําบลคลองขลุง
291 เทศบาลตําบลวังเจา
297 เทศบาลตําบลแมตา น
292 เทศบาลตําบลวังดิน
293 เทศบาลตําบลปากดง
294 เทศบาลตําบลทากาศ

15. ปราจีนบุรี

100 เทศบาลตําบลเมืองเกา
101 เทศบาลตําบลประจันตคาม
102 เทศบาลตําบลกบินทร
103 เทศบาลตําบลบานสราง

298 เทศบาลตําบลทุงหัวชาง
299 เทศบาลตําบลอุมผาง
300 เทศบาลตําบลทาพุทรา

301 เทศบาลตําบลทาเกษม
302 เทศบาลตําบลศาลาลําดวน

104 เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ์
105 เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ
106 เทศบาลตําบลบานนาปรือ
107 เทศบาลตําบลโคกมะกอก
108 เทศบาลตําบลสระบัว
16. ชายฝงทะเล

303 เทศบาลตําบลกุยบุรี

ตะวันตก

304 เทศบาลตําบลไรใหม

308 เทศบาลตําบลบานกรูด
309 เทศบาลตําบลชุมชน กม.5

305 เทศบาลตําบลทับสะแก

310 เทศบาลตําบลหนองพลับ

306 เทศบาลตําบลรอนทอง
307 เทศบาลตําบลคลองวาฬ

311 เทศบาลตําบลบางสะพานนอย
312 เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ

313 เทศบาลตําบลเชียงใหม
314 เทศบาลตําบลวังชัย
315 เทศบาลตําบลหวยผึ้ง

327 เทศบาลตําบลธัญญา
328 เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ

17. ชี

316 เทศบาลตําบลผักปง
317 เทศบาลตําบลหนองพอก
318 เทศบาลตําบลโนนบุรี
319 เทศบาลตําบลปทุมรัตต
320 เทศบาลตําบลบานแฮด
321 เทศบาลตําบลนามน
322 เทศบาลตําบลธงธานี
323 เทศบาลตําบลนาจารย
324 เทศบาลตําบลหนองสองหอง
325 เทศบาลตําบลน้ําพอง
326 เทศบาลตําบลทรายมูล

329 เทศบาลตําบลกุดดินจี่
330 เทศบาลตําบลเปอยนอย
331 เทศบาลตําบลบานเพชร
332 เทศบาลตําบลโพนทราย
333 เทศบาลตําบลหัวนา
334 เทศบาลตําบลหวยเม็ก
335 เทศบาลตําบลบานเพชรภูเขียว
336 เทศบาลตําบลนาคู
337 เทศบาลตําบลบานโตน
338 เทศบาลตําบลแกดํา
339 เทศบาลตําบลกุดหวา
340 เทศบาลตําบลหนองสอ

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่

50

ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช

17. ชี (ตอ)

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช
341 เทศบาลตําบลชัยวารี
370 เทศบาลตําบลจตุรัส
342 เทศบาลตําบลเชียงยืน
371 เทศบาลตําบลมัญจาคีรี
343 เทศบาลตําบลฟาหยาด
344 เทศบาลตําบลคายหมื่นแผว
345 เทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน

372 เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน
373 เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ
374 เทศบาลตําบลนาดูน

346 เทศบาลตําบลโนนศิลา
347 เทศบาลตําบลหนองแสง

375 เทศบาลตําบลบานโคก
376 เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา

348 เทศบาลตําบลหนองหิน

377 เทศบาลตําบลเทพสถิต
378 เทศบาลตําบลบานแทน

349 เทศบาลตําบลหนองแปน
350 เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
351 เทศบาลตําบลรองคํา
352 เทศบาลตําบลแวงนาง
353 เทศบาลตําบลบรบือ
354 เทศบาลตําบลจอมทอง
355 เทศบาลตําบลคําใหญ
356 เทศบาลตําบลโนนหัน
357 เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว
358 เทศบาลตําบลพนมไพร

379 เทศบาลตําบลอาจสามารถ
380 เทศบาลตําบลสามแยก
381 เทศบาลตําบลนามะเฟอง
382 เทศบาลตําบลคํามวง
383 เทศบาลตําบลโคกพระ
384 เทศบาลตําบลโพน
385 เทศบาลตําบลนาเชือก
386 เทศบาลตําบลภูผามาน

359 เทศบาลตําบลซําสูง
360 เทศบาลตําบลนาคําไฮ
361 เทศบาลตําบลบานฝาง

387 เทศบาลตําบลภูเวียง
388 เทศบาลตําบลดอนโมง
389 เทศบาลตําบลสีชมพู
390 เทศบาลตําบลแวงนอย

362 เทศบาลตําบลลาดใหญ
363 เทศบาลตําบลกูกาสิงห
364 เทศบาลตําบลคอนสาร

391 เทศบาลตําบลพระยืน
392 เทศบาลตําบลปาติว้
393 เทศบาลตําบลกุดดู

365 เทศบาลตําบลแวงใหญ
366 เทศบาลตําบลคอวัง
367 เทศบาลตําบลคําเขือ่ นแกว

394 เทศบาลตําบลโคกศรี
395 เทศบาลตําบลบานนิเวศน
396 เทศบาลตําบลหนองบัวโคก

368 เทศบาลตําบลเลิงนกทา

397 เทศบาลตําบลหนองแก

369 เทศบาลตําบลหนองเรือ
18. แมกลอง

109 เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก

398 เทศบาลตําบลทาไม

403 เทศบาลตําบลลาดหญา

110 เทศบาลตําบลกระจับ
111 เทศบาลตําบลจอมบึง

399 เทศบาลตําบลทามะกา
400 เทศบาลตําบลบอพลอย
401 เทศบาลตําบลอัมพวา
402 เทศบาลตําบลพระแทน

404 เทศบาลตําบลหนองขาว
405 เทศบาลตําบลพนมทวน
406 เทศบาลตําบลหนองปรือ
407 เทศบาลตําบลลูกแก

112 เทศบาลตําบลเขาขวาง
113 เทศบาลตําบลบานชัฎปาหวาย

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา
18. แมกลอง
(ตอ)

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช
114 เทศบาลตําบลปากทอ
115 เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน
116 เทศบาลตําบลหนองโพ
117 เทศบาลตําบลสวนผึ้ง
118 เทศบาลตําบลหวยกระบอก
119 เทศบาลตําบลดานทับตะโก
120 เทศบาลตําบลวัดเพลง

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช
408 เทศบาลตําบลหวายเหนียว
421 เทศบาลตําบลบางนกแขวก
422 เทศบาลตําบลลุมสุม
409 เทศบาลตําบลแกงเสี้ยน
410 เทศบาลตําบลหนองบัว
411 เทศบาลตําบลวังกะ
412 เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย

423 เทศบาลตําบลเอราวัณ

413 เทศบาลตําบลเลาขวัญ
414 เทศบาลตําบลหนองตากยา
415 เทศบาลตําบลกระดังงา
416 เทศบาลตําบลเหมืองใหม
417 เทศบาลตําบลดานมะขามเตี้ย
418 เทศบาลตําบลทองผาภูมิ
419 เทศบาลตําบลหนองรี
420 เทศบาลตําบลสํารอง

19. กก

121 เทศบาลตําบลเวียงฝาง

424 เทศบาลตําบลเวียงปาเปา

431 เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน

122 เทศบาลตําบลบานแมขา

425 เทศบาลตําบลเวียงชัย
426 เทศบาลตําบลแมจัน

432 เทศบาลตําบลปากอดํา
433 เทศบาลตําบลแมขะจาน

427 เทศบาลตําบลแมคาํ
428 เทศบาลตําบลหวยไคร

434 เทศบาลตําบลสันทราย
435 เทศบาลตําบลแมลาว
436 เทศบาลตําบลแมสรวย

429 เทศบาลตําบลศรีถอย
430 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
20. ภาคใตฝง

123 เทศบาลตําบลจะนะ

ตะวันออก

124 เทศบาลตําบลนาทวี
125 เทศบาลตําบลเทพา
126 เทศบาลตําบลสะบายอย

437 เทศบาลตําบลปะลุรู
438 เทศบาลตําบลรอนพิบูลย
439 เทศบาลตําบลตันหยงมัส
440 เทศบาลตําบลบาเจาะ
441 เทศบาลตําบลรือเสาะ

450 เทศบาลตําบลยะหริง่
451 เทศบาลตําบลหนองจิก
452 เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
453 เทศบาลตําบลแวง
454 เทศบาลตําบลทาฉาง

442 เทศบาลตําบลปากน้าํ ชุมพร
443 เทศบาลตําบลพุม เรียง
444 เทศบาลตําบลมะรือโบตก

455 เทศบาลตําบลกายูบอเกาะ
456 เทศบาลตําบลหัวไทร
457 เทศบาลตําบลชะอวด

445 เทศบาลตําบลพรหมโลก
446 เทศบาลตําบลสิชล
447 เทศบาลตําบลปะนาเระ

458 เทศบาลตําบลทาแพ

448 เทศบาลตําบลวังไผ

459 เทศบาลตําบลขนอม
460 เทศบาลตําบลมายอ
461 เทศบาลตําบลบูเกะตา

449 เทศบาลตําบลปากนคร

462 เทศบาลตําบลตนไทร

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช

20. ภาคใตฝง
ตะวันออก
(ตอ)

21. โขง

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช
463 เทศบาลตําบลตลาดไชยา
464 เทศบาลตําบลศรีสาคร

478 เทศบาลตําบลทาชนะ

465 เทศบาลตําบลโกตาบารู
466 เทศบาลตําบลเจะปลัง
467 เทศบาลตําบลโคกโพธิ์

480 เทศบาลตําบลเขาพัง
481 เทศบาลตําบลละแม

468 เทศบาลตําบลนาประดู
469 เทศบาลตําบลสุคิริน
470 เทศบาลตําบลเขาชุมทอง

483 เทศบาลตําบลตันหยง
484 เทศบาลตําบลสะพลี

471 เทศบาลตําบลมาบอํามฤต
472 เทศบาลตําบลนาโพธิ์

486 เทศบาลตําบลทาแซะ

479 เทศบาลตําบลเกาะพงัน

482 เทศบาลตําบลเชียรใหญ

485 เทศบาลตําบลปากตะโก

473 เทศบาลตําบลทอนหงส

487 เทศบาลตําบลบางจาก
488 เทศบาลตําบลลานสกา

474 เทศบาลตําบลบางสวรรค

489 เทศบาลตําบลเนินสันติ

475 เทศบาลตําบลพนม

490 เทศบาลตําบลปะทิว

476 เทศบาลตําบลยี่งอ
477 เทศบาลตําบลทาศาลา

491 เทศบาลตําบลพะโตะ

492 เทศบาลตําบลน้ําโสม

500 เทศบาลตําบลนาขา

493 เทศบาลตําบลหนองเม็ก

510 เทศบาลตําบลคําตากลา

494 เทศบาลตําบลภูกระดึง

512 เทศบาลตําบลดงมะไฟ

495 เทศบาลตําบลไชยวาน
496 เทศบาลตําบลทาแร (มีระบบ)

513 เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย
514 เทศบาลตําบลวังสามหมอ

497 เทศบาลตําบลทุงฝน

515 เทศบาลตําบลหนองสองหอง

498 เทศบาลตําบลบานผือ

516 เทศบาลตําบลวานรนิวาส

499 เทศบาลตําบลนาดวง
500 เทศบาลตําบลปากคาด

517 เทศบาลตําบลกุดบาก
518 เทศบาลตําบลศรีธาตุ

501 เทศบาลตําบลโซพิสยั

519 เทศบาลตําบลหวยเกิ้ง

502 เทศบาลตําบลทาสะอาด

520 เทศบาลตําบลโพนสวรรค

503 เทศบาลตําบลบานเชียง
504 เทศบาลตําบลศรีพนา

521 เทศบาลตําบลเรณูนคร
522 เทศบาลตําบลเวียงคุก

505 เทศบาลตําบลพังโคน

523 เทศบาลตําบลบานจัน่

506 เทศบาลตําบลเชียงคาน
507 เทศบาลตําบลพันดอน

524 เทศบาลตําบลนาออ
525 เทศบาลตําบลนาแก

508 เทศบาลตําบลบึงโขงหลง

526 เทศบาลตําบลสองดาว

509 เทศบาลตําบลเจริญศิลป

527 เทศบาลตําบลหนองหาน

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุม ที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช

21. โขง (ตอ)

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช
543 เทศบาลตําบลสรางกอ
528 เทศบาลตําบลบึงกาฬ
544 เทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห
529 เทศบาลตําบลกุสุมาลย
530 เทศบาลตําบลทาอุเทน
531 เทศบาลตําบลโนนสะอาด
532 เทศบาลตําบลเชียงกลม
533 เทศบาลตําบลดอนเขือง
534 เทศบาลตําบลหนองหิน
535 เทศบาลตําบลดอนหญานาง
536 เทศบาลตําบลปลาปาก
537 เทศบาลตําบลโพนสา
538 เทศบาลตําบลดานซาย
539 เทศบาลตําบลเชียงเพ็ง
540 เทศบาลตําบลศรีสงคราม
541 เทศบาลตําบลแสงสวาง

22. มูล

545 เทศบาลตําบลสังคม
546 เทศบาลตําบลปากชม
547 เทศบาลตําบลตาลเลียน
548 เทศบาลตําบลจุมพล
549 เทศบาลตําบลภูเรือ
550 เทศบาลตําบลเพ็ญ
551 เทศบาลตําบลดอนตาล
552 เทศบาลตําบลพรรณานิคม
553 เทศบาลตําบลคําชะอี
554 เทศบาลตําบลวาริชภูมิ
555 เทศบาลตําบลทาลี่

542 เทศบาลตําบลบานมวง

556 เทศบาลตําบลน้ําสวย
557 เทศบาลตําบลนาแหว

558 เทศบาลตําบลละหานทราย

577 เทศบาลตําบลระแงง

559 เทศบาลตําบลเมืองที
560 เทศบาลตําบลนาจะหลวย
561 เทศบาลตําบลนาเยีย

578 เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
579 เทศบาลตําบลศรีรัตนะ
580 เทศบาลตําบลบุณฑริก

562 เทศบาลตําบลหัวตะพาน
563 เทศบาลตําบลกัณทรารมย
564 เทศบาลตําบลบัวงาม

581 เทศบาลตําบลพุทไธสง
582 เทศบาลตําบลเขื่องใน
583 เทศบาลตําบลหนองหงส

135 เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ
136 เทศบาลตําบลโคกสวาย

565 เทศบาลตําบลเขมราฐ
566 เทศบาลตําบลรัตนบุรี
567 เทศบาลตําบลสนม

584 เทศบาลตําบลจอมพระ
585 เทศบาลตําบลทะเมนชัย
586 เทศบาลตําบลเมืองคง

137 เทศบาลตําบลขามสะแกแสง
138 เทศบาลตําบลตะขบ

568 เทศบาลตําบลกังแอน
569 เทศบาลตําบลพลับพลาชัย

587 เทศบาลตําบลทาตูม
588 เทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท

139 เทศบาลตําบลกลางดง
140 เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน

570 เทศบาลตําบลบัวเชด
571 เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
572 เทศบาลตําบลบึงบูรพ

589 เทศบาลตําบลหวยเหนือ
590 เทศบาลตําบลกระสัง
591 เทศบาลตําบลศรีเมืองใหม

144 เทศบาลตําบลหนองบัววง

573 เทศบาลตําบลยางชุมนอย
574 เทศบาลตําบลปะคํา
575 เทศบาลตําบลอุบล

592 เทศบาลตําบลบานใหมไชยพจน
593 เทศบาลตําบลกุดขาวปุน
594 เทศบาลตําบลนาหวาใหญ

145 เทศบาลตําบลคลองไผ

576 เทศบาลตําบลแคนดง

595 เทศบาลตําบลพยุห

127 เทศบาลตําบลชุมพวง
128 เทศบาลตําบลดานขุนทด
129 เทศบาลตําบลดานเกวียน
130 เทศบาลตําบลแชะ
131 เทศบาลตําบลโคกกรวด
132 เทศบาลตําบลจระเขหิน
133 เทศบาลตําบลปะทาย
134 เทศบาลตําบลเสิงสาง

141 เทศบาลตําบลโนนแดง
142 เทศบาลตําบลทาชาง
143 เทศบาลตําบลพระทองคํา

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่
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ตารางที่ 5-8 พื้นที่เปาหมายกลุมที่ 2 ระยะยาว (ตอ)
ลุมน้ํา
22. มูล (ตอ)

ระยะยาว
พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ําดี-พอใช
146 เทศบาลตําบลหวยแถลง
147 เทศบาลตําบลหนองกราด
148 เทศบาลตําบลตลาดแค
149 เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
150 เทศบาลตําบลบานเหลือม

พื้นที่ที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช
596 เทศบาลตําบลกําแพง
613 เทศบาลตําบลหวยราช
597 เทศบาลตําบลลําดวนสุรพินท
614 เทศบาลตําบลหวยทับทัน
598 เทศบาลตําบลน้ําปลีก
599 เทศบาลตําบลบานกรวด

615 เทศบาลตําบลปรางคกู

600 เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร

616 เทศบาลตําบลบานดาน
617 เทศบาลตําบลนิคมปราสาท

151 เทศบาลตําบลโนนไทย
152 เทศบาลตําบลลาดบัวขาว
153 เทศบาลตําบลสีดา

601 เทศบาลตําบลนาสวง

618 เทศบาลตําบลชุมพลบุรี

602 เทศบาลตําบลนาโพธิ์
603 เทศบาลตําบลหวยขะยุง

619 เทศบาลตําบลสําโรงทาบ
620 เทศบาลตําบลอํานาจ

154 เทศบาลตําบลจักราช
155 เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล
156 เทศบาลตําบลมะคา
157 เทศบาลตําบลเทพาลัย

604 เทศบาลตําบลมวงสามสิบ

158 เทศบาลตําบลหนองบัวลาย
159 เทศบาลตําบลกุดจิก

608 เทศบาลตําบลสังขะ

605 เทศบาลตําบลคูเมือง
606 เทศบาลตําบลอางศิลา
607 เทศบาลตําบลพนา

160 เทศบาลตําบลหินดาด
161 เทศบาลตําบลเมืองคง

609 เทศบาลตําบลชานุมาน
610 เทศบาลตําบลตาลสุม
611 เทศบาลตําบลชองเม็ก

162 เทศบาลตําบลศาลเจาพอ

612 เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ

23. สาละวิน

621 เทศบาลตําบลแมสะเรียง
622 เทศบาลตําบลปาย

24. โตนเลสาบ

623 เทศบาลตําบลวัฒนานคร
624 เทศบาลตําบลตาพระยา

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : (มีระบบ) หมายถึง เทศบาลที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแลว
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนกลุมที่ 2 ระยะยาว จํานวน 786 พื้นที่ โดยมีเทศบาลที่มรี ะบบบําบัดน้ําเสียแลว 4 พื้นที่

5.3 การวิเคราะหและวางแผนจัดการ
ในการจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน จําเปนตองวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหได
ขอสรุปสําหรับนํามาวางแผนดําเนินการใหมีการจัดการแบบผสมผสานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและ
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ดังนั้นในการวิเคราะหเพื่อวางแผนจัดการ จึงไดคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ที่
สําคัญ ไดแก
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(1) หนวยงานที่เกี่ยวของดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและการประสานการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงาน การเชื่อมโยงและสัมพันธกันของลักษณะงานดานการจัดการน้ําเสีย
ที่เกี่ยวของกับหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ
(2) กระบวนการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) กฎหมายและการกํากับดูแล และ
(4) การบริหารและจัดการแบบผสมผสานและบูรณาการ ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐและ
ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
เสียชุมชน (หัวขอ 5.1)
โดยนําประเด็นตาง ๆ ดังกลาวนี้มาวิเคราะหรวมกับสภาพปญหาการจัดการน้ําเสียและการดําเนินงาน
ของหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่น สถานการณมลพิษดานน้ํา และแนวโนมวิกฤติคุณภาพน้ํา
ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ทั้ง นี้เ พื่อใหไดแ ผนการจัด การน้ํา เสีย ชุมชนที่ส ามารถนํา ไปใชป ฏิบัติไ ดอยา งเปนรูปธรรมและไมเ กิด
ความซ้ําซอนของการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหและวางแผนจัดการ จึงไดดําเนินการตามหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการและแนวทางการ
วิเคราะห ที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินการโดยคํานึงถึง ภาระหนาที่รับผิดชอบและ
ภารกิจที่จะตองมีความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงและสัมพันธกันของหนวยงานสวนราชการ สวนภูมิภาคและทองถิ่น
ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจดําเนินการจัดการ
น้ําเสียรวมกับหนวยภาครัฐ ทั้งนี้ โดยยึดเปาหมายสูงสุด คือ ประชาชนและชุมชนตองไดประโยชน ชุมชน
เมืองมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางการวิเคราะห
แสดงในรูปที่ 5-2 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล โดยอาศัยขอมูลที่เกี่ยวกับดานน้ําเสียชุมชน
สถานภาพการจัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการจัดการน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
การบังคับใชกฎหมาย เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในบทที่ 2 แลว
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แนวทางการวิเคราะห
1

สํารวจและรวบรวม

- รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลอื่นๆ
- สํารวจและเก็บขอมูลเพิ่มเติม
- การจัดสรรงบประมาณ
- การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

2

จําแนกปญหาและสาเหตุ

แนวทางการวิเคราะห

3

4

5

กําหนดพื้นที่ดําเนินการ
และลําดับความสําคัญ

แนวทางการวิเคราะห
- พื้นที่วิกฤติ
- ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําพื้นที่ลุมน้ํา
- ปริมาณของเสีย
- ตําแหนงที่ตั้ง

แนวทางการวิเคราะห

- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ
- กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ชัดเจน

จัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน

องคประกอบ
- แนวทาง/วิธีการดําเนินการ
จัดการน้ําเสียที่องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และ
หนวยงานที่สามารถใชเปน
แนวทางดําเนินงาน
- แนวทางปฏิบัติดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย

- ปญหาดานสิ่งแวดลอม
- น้ําเสียชุมชน
- คุณภาพน้ําในแหลงรองรับและการใชประโยชน
- คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนเมือง
- ปญหาการบริหารจัดการ
- เทคนิค / วิชาการ
- งบประมาณ

มุงเนนใหเกิด
- การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ศักยภาพและความพรอมใน
การบริหารจัดการดวยตนเอง
และตอมีสวนรับผิดชอบการ
ดําเนินงาน
- ขจัดความซ้ําซอนของการ
ดําเนินของหนวยงานที่
เกี่ยวของ

- กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน
- กําหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการดําเนินงานและมาตรการ โดยยึด
แนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการเปนหลัก
- มีแผนดําเนินงานที่ชัดเจน (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร
และงบประมาณ) ที่ตองสอดคลองกันนโยบายยุทธศาสตรดาน
สิ่งแวดลอมและความสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

แนวทางการวิเคราะห
- กําหนดยุทธศาสตรการจัดการน้ําเสียชุมชน วัตถุประสงค
เปาหมาย และพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน
-กลยุทธ กําหนดตามการวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไข
ซึ่งจะมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน

รูปที่ 5-2 ลําดับขั้นตอน วิธีการ และแนวทางวิเคราะหและจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
(ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ)
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ขั้นตอนที่ 2 จําแนกปญหาและสาเหตุ เปนการนําขอมูลที่ไดมาจัดกลุมปญหาเพื่อจําแนก
ปญหาหลัก ๆ ที่เปนสาเหตุสําคัญ ทําใหการจัดการน้ําเสียขาดประสิทธิภาพ และประเด็นที่จะตองเรง
ดําเนินการแกไข ปองกัน ทั้งปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงคุณภาพน้ําในแหลงน้ําที่เสื่อมโทรม ปญหา
ดานการบริหารจัดการ ซึ่งมีขอจํากัดหลายประการ เชน ปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบังคับใช ปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบและกลไกการบริหารงานที่
เหมาะสม ขาดความรวมมือ และการประสานงานระหวางหนวยงาน รวมทั้งความไมพรอมขององคกรและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนการมีสวนรวมและการมีจิตสํานึกของประชาชน ยังไมไดรับการสนับสนุน
เทาที่ควร ทําใหขาดการบริหารจัดการที่เปนระบบ นอกจากนี้การบริหารจัดการดานการใชเงินงบประมาณ
ของทองถิ่นดานน้ําเสีย ยังไมชัดเจนและขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและ
อยางเปนระบบ
ในการขอจัดสรรงบประมาณ ทองถิ่นตาง ๆ จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณดานสิ่งแวดลอม
โดยจัดทําโครงการฯ เสนอจังหวัด เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับ
จังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 5-3
(11) แจงผลการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ

(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําโครงการฯ

(6) สํานัก
งบประมาณ

(7) เสนอคณะรัฐมนตรี

(8) อนุมัติกรอบการ
จัดทํางบประมาณ

(5) คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
พิจารณาเห็นชอบใน
หลักการ

(4) สํานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.)
อนุกรรมการกํากับการ
จัดทําแผนฯพิจารณา
ความเหมาะสม

(9) คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณ

(3) เสนอ
แผนปฏิบัติการฯ
ระดับจังหวัดฯ

(2) จังหวัด
จัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ฯระดับจังหวัดฯ

(10) พรบ.งบประมาณประจําป

รูปที่ 5-3 ลําดับขั้นตอนการเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด
เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
(ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ)
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จะเห็นวา เมื่อแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดผานการ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณแลว สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เดิม) จะแจงไปที่
จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจะไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เสนอ และตาม
ขั้นตอนการใชจายเงินงบประมาณตอไป แตที่ยังขาดอยูคือ ไมมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง ทั้งดานการดําเนินงาน
โครงการตามแผนงานที่จะตองปฏิบัติใหไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเงินงบประมาณที่ไดรับ
ทําใหการดําเนินงานโครงการขาดประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และขาดคุณภาพของผลงาน ประชาชน
ขาดความเชื่อมั่นและไมใหความรวมมือ อีกทั้งยังขาดความชัดเจนของภาระหนาที่ดานการจัดการน้ําเสียที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทําใหไมสามารถมีหลักประกันไดวาทองถิ่นจะใชจายเงินงบประมาณที่ไดในการจัดการน้ําเสียอยาง
จริงจัง สามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตามในปจจุบัน ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ทําใหมีการ
ถายโอนภารกิจบางสวนจากหนวยสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับไปดําเนินการแทน ซึ่ง
ภารกิจสวนหนึ่งก็คือดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซึ่งจะรวมถึงการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลบํารุงรักษาปา การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ และ
การดูแลรักษาที่สาธารณะ ซึ่งอาจตองใชเวลาจนกวาทองถิ่นจะมีความพรอมสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ถายโอนได ทั้งนี้จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ภายใต พรบ. กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดวย ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ดวย ดังรูปที่ 5-4
ทั้งนี้ ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ไดกําหนดภารกิจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ 6 ดาน เมื่อไดรับเงินอุดหนุนประจําปแลว ไดแก (1) ดาน
โครงสรางพื้นฐาน (2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (3) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความ
สงบเรียบรอย (4) ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเที่ยว (5) ดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กําหนดภารกิจ การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
ตาง ๆ เอาไวดวย และ (6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
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ภารกิจดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
ดําเนินการ ตามภารกิจการถายโอน จะครอบคลุมดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของ
ทองถิ่นดวย ไดแก
- ระบบกําจัดขยะ และระบบกําจัดน้ําเสีย
- ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เชน ตรวจสอบน้ําทิ้ง ตรวจสอบ
คุณภาพน้ําตามมาตรฐาน (มีกรมควบคุมมลพิษรวมดําเนินการ) ดําเนินการดาน
กฎหมาย รองทุกขและเปรียบเทียบปรับ เปนตน
- เปนกรรมการในคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
- ตรวจสอบและประเมินดานสิ่งแวดลอมและมลพิษ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการและรายงานผลใหกรมควบคุมมลพิษทราบ
- ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการเอง ไดแก จัดทําโครงการเสนอจังหวัด
พิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด เพื่อ
เสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งรับถาย
โอนงบประมาณโครงการสนั บ สนุ น ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด โดยไมตองสงไปที่จังหวัดอีก
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พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2542

คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543
เรื่องแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคประกอบของแผนฯ
ติดตามผล

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจฯ

เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบ

รายงานรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1. การถายโอนภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. การกระจายอํานาจทางการเงิน
การคลังและงบประมาณใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. การแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่
จําเปนเพื่อดําเนินการตามแผนการ
กระจายอํานาจฯ
4. การจัดระบบการบริหารบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

บังคับใช
หนวยงานของรัฐตองดําเนินการ
ตามแผนกระจายอํานาจ

รูปที่ 5-4 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ)
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เงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี 2 ประเภท ซึ่งจะตองดําเนินการตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ กําหนด คือ (1) เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะงบลงทุนที่ไมมี
เงื่อนไข ใหใชตามภารกิจในหมวดคาครุภัณฑ คาที่ดิน คาสิ่งกอสราง เทานั้น (2) เงินอุดหนุนทั่วไปใน
ลักษณะงบลงทุนที่มีเงื่อนไขใหใชตามภารกิจในหมวดคาครุภัณฑ คาที่ดิน คาสิ่งกอสราง แตตองเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ กําหนดภารกิจไว 6 ดาน และเปนรายการเพื่อการลงทุน
เทานั้น (3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมตองสงโครงการขอรับสนับสนุน และ (4) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหงจะไดรับการจัดสรรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ กําหนด
นอกจากนี้ ปญหาดานการบริหารจัดการที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ขาดการบังคับใช
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และไมมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากฝาฝน ละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่
ตัวอยางเชน การกําหนดอัตราคาบริการ และการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการเองได แตตองการผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐบาลและประกาศบังคับใชโดยหนวยงาน
สวนกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการเมืองทองถิ่นเปนสําคัญ เปนตน และที่สําคัญอีกประการสําหรับปญหาดาน
การบริหารจัดการ คือ ขาดความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงาน ขาดความพรอมของทองถิ่นและ
องคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ การมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกของประชาชน สิ่งเหลานี้
จําเปนตองหาแนวทาง แกไข โดยการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดพื้นที่ดําเนินการและลําดับความสําคัญ เปนการกําหนดภาพรวมในการ
จัดการเชิงพื้นที่และจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่จัดการน้ําเสียชุมชน โดยพิจารณาถึงพื้นที่วิกฤตที่จะตอง
ดําเนินการจัดการน้ําเสียเรงดวน จํานวน 16 จังหวัด ดังตารางที่ 5-7 และพื้นที่ลุมน้ําที่มีความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพน้ํา ซึ่งมีการจัดลําดับความสําคัญเอาไวแลวทั้ง 25 ลุมน้ํา ลุมน้ําที่มีความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
น้ํามากและอยูในอันดับตน ๆ ไดแก ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และลุมน้ําภาคใต
ฝงตะวันตก
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ตารางที่ 5-9 ชุมชนที่อยูในพื้นที่วิกฤต 16 จังหวัด จํานวน 267 พื้นที่
จังหวัด

ชุมชนในพื้นที่วิกฤตและอยูใน
ระยะเรงดวน

1. จ.สมุทรสาคร

ลุมน้ําทาจีน
ทน.สมุทรสาคร ทต.ออมนอย
ทต.หลักหา ทม.กระทุมแบน
ลุมน้ําทาจีน
ทน.นครปฐม ทต.ออมใหญ ทต.สาม
พราน ทต.สามงาม ทต.โพรงมะเดื่อ
ทต.นครชัยศรี ทต.ศาลายา ทต.บางเลน

ทต.บางปลา ทต.เกษตรพัฒนา
ทต.บานแพว

ลุมน้ําเจาพระยา
ทต.บางปู ทต.บางเมือง ทต.สําโรงใต
ทต.ลัดหลวง ทน.สมุทรปราการ
ทต.ดานสําโรง ทตงสําโรงเหนือ
ทต.คลองดาน
ลุมน้ําเจาพระยา
ทน.นนทบุรี ทน.ปากเกร็ด ทต.บางกรวย
ทม.บางบัวทอง ทต.บางศรีเมือง
ทต.ปลายบาง
ลุมน้ําเจาพระยา
ทต.ประชาธิปตย ทต.คลองหลวง
ทต.ธัญบุรี ทม.คูคต ทต.ทาโขลง
ทม.ปทุมธานี ทต.สนั่นรักษ
ลุมน้ํากก
ทต.ไชยปราการ ทต.แมอาย

ทต.บางเสาธง ทต.พระสมุทรเจดีย
ทต.แหลมฟาผา ทต.บางบอ
ทม.พระประแดง ทต.แพรกษา
ทต.บางพลี ทต.คลองสวน

2. จ.นครปฐม

3. กรุงเทพมหานคร
4. จ.สมุทรปราการ

5. จ.นนทบุรี

6. จ.ปทุมธานี

7. จ.เชียงใหม

8. จ.สงขลา

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ทน.หาดใหญ ทน.สงขลา

ชุมชนในพื้นที่วิกฤตและอยูใน
ระยะปานกลาง

ชุมชนในพื้นที่วิกฤตและอยู
ในระยะยาว

ทต.ธรรมศาลา ทต.กําแพงแสน ทต.
ดอนยายหอม ทต.รางกระทุม ทต.บาง
หลวง ทต.หวยพลู ทต.ลําพญา

ทต.บางใหญ ทต.บางมวง
ทต.ไทรนอย

ทต.บางเตย ทต.ลําลูกกา ทต.บาง
หลวง ทต.ระแหง ทต.ลําไทร
ทต.หนองเสือ
ลุมน้ําปง
ทน.เชียงใหม ทต.สันทรายหลวง
ทต.สันกําแพง ทต.แมโจ
ทต.เมืองแกนพัฒนา ทต.บานกลาง
ทต.ตนเปา ทต.ยางเนิ้ง
ทต.ชางเผือก ทต.จอมทอง

ลุมน้ําภาคใตฝง ตะวันออก
ทต.สิงนคร ทต.บอตรุ

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ

ทต.แมริม ทต.หนองตองพัฒนา
ทต.เวียงฝาง ทต.สันมหาพน
ทต.ทาขาม ทต. สันปาตอง ทต.ทา
เดื่อ ทต.เชียงดาว ทต.บานกาด
,ทต.เมืองงาย ทต.หางดง ทต.เชิง
ดอย ทต.สะเมิงใต ทต.แมแจม
ทต.เวียงพราว ทต.บานแมขา
ทต.ออกอย
ทต.สะเดา ทต.บานพรุ
ทต.ปาดังเบซาร ทต.พังลา ทต.จะ
นะ ทต.พะตง ทต.นาทวี ทต.ปริก
ทต.ระโนด ทต.กําแพงเพชร ทต.
ควนเนียง ทต.สทิงพระ ทต.นาสี
ทอง ทต.เทพา ทต.สะบายอย
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ตารางที่ 5-9 ชุมชนที่อยูในพื้นที่วิกฤต 16 จังหวัด จํานวน 267 พื้นที่ (ตอ)
จังหวัด
9. จ.พัทลุง

ชุมชนในพื้นที่วิกฤตและอยูใน
ระยะเรงดวน
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ทม.พัทลุง

10. จ.ชลบุรี

11. จ.สระบุรี

ลุมน้ําชายฝง ทะเลตะวันออก
เมืองพัทยา ทต.อาวอุดม
ทต.บานสวน ทต.แหลมฉบัง
ทม.ชลบุรี ทม.แสนสุข ทม.ศรีราชา
ทต.สัตหีบ ทต.อางศิลา ทต.หวยใหญ

ลุมน้ําปาสัก
ทม.สระบุรี ทต.พระพุทธบาท
ทต.ทับกวาง ทต.หนองแค ทต.แกงคอย
ทต.หินกอง

12. จ.นครนายก
13. จ.ระยอง

14. จ.ปราจีนบุรี

ชุมชนในพื้นที่วิกฤตและอยูใน
ระยะปานกลาง

ลุมน้ําชายฝง ทะเลตะวันออก
ทน.ระยอง ทต.เมืองแกลง

ลุมน้ําบางปะกง
ทม.นครนายก
ลุมน้ําชายฝง ทะเลตะวันออก
ทต.มาบตาพุด
ทต.บานฉาง

ลุมน้ําปราจีน
ทม.ปราจีนบุรี ทต.นาดี ทต.โคกปบ

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ

ชุมชนในพื้นที่วิกฤตและอยู
ในระยะยาว
ทต.แมขรี ทต.ทามะเดื่อ
ทต.ตะโหมด ทต.ปาบอน ทต.ปาก
พะยูน ทต.เขาชัยสน ทต.มะกอก
เหนือ ทต.ควนขนุน
ทม.บานบึง ทต.บางพระ
ทม.พนัสนิคม ทต.บางทราย
ทต.หนองตําลึง ทต.บางเสร
ทต.นาจอมเทียน ทต.บางละมุง
ทต.หนองใหญ ทต.ทาบุญมี
ทต.เกาะจันทร ทต.พานทอง
ทต.เกาะสีชัง ทต.หัวกุญแจ
ทต.คลองตําหรุ ทต.บอทอง
ทต.หนองไผแกว
ทต.ทาลาน ทต.หนาพระลาน
ทต.มวกเหล็ก ทต.วิหารแดง
ทต.วังมวง ทต.บานหมอ
ทต.สวนดอกไม ทต.หนองโดน
ทต.เสาไห ทต.ดอนพุด ทต.หนอง
หมู ทต.คชสิทธิ์ ทต.หนองแซง ทต.
บานยาง ทต.ปอกแปก
ทต.บานนา ทต.องครักษ
ทต.เกาะหวาย ทต.ทาชาง
ทต.บานเพ ทต.สุนทรภู
ทต.สํานักทอน ทต.ทุงควายกิน
ทต.แกลง-กะเฉด
ทต.ปากน้ําประแสร ทต.กองดิน
ทต.มาบขา ทต.บานคาย
ทต.ชุมแสง ทต.ปลวกแดง
ทต.จอมพลเจาพระยา
ทต.เมืองเกา ทต.ประจันตคาม
ทต.กบินทร ทต.บานสราง
ทต.ศรีมหาโพธิ์ ทต.กรอกสมบูรณ
ทต.บานนาปรือ ทต.โคกมะกอก
ทต.สระบัว
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ตารางที่ 5-9 ชุมชนที่อยูในพื้นที่วิกฤต 16 จังหวัด จํานวน 267 พื้นที่ (ตอ)
จังหวัด

ชุมชนในพื้นที่วิกฤตและอยูใน
ระยะเรงดวน

ชุมชนในพื้นที่วิกฤตและอยูใน
ระยะปานกลาง

ชุมชนในพื้นที่วิกฤตและอยู
ในระยะยาว

ลุมน้ํามูล
ทน.นครราชสีมา ทต.ปากชอง ทต.สีคิ้ว
ทต.จอหอ ทต.สูงเนิน

ลุมน้ําแมกลอง
ทม.ราชุบรี ทม.บานโปง ทต.ทาผา
ทต.หลักเมือง ทต.บางแพ
ทม.โพธาราม ทต.หวยชินสีห
ทต.ศีดอนไผ ทต.โพหัก
ทต.บานเลือก ทต.เขางู
ลุมน้ํามูล
ทต.บัวใหญ ทต.เมืองปก ทต.โชคชัย
ทต.โนนสูง ทต.พิมาย

ทต.ดําเนินสะดวก ทต.กระจับ ทต.
จอมบึง ทต.เขาขวาง
ทต.บานชัฎปาหวาย ทต.ปากทอ
ทต.เจ็ดเสมัยน ทต.หนองโพ
ทต.สวนผึ้ง ทต.หวยกระบอก
ทต.ทับตะโก ทต.วัดเพลง
ทต.ชุมพวง ทต.ดานขุนทด
ทต.ดานเกวียน ทต.แชะ
ทต.โคกกรวด ทต.จระเขหิน
ทต.ปะทาย ทต.เสิงสาง ทต.โนน
สมบูรณ ทต.โคกสวาย
ทต.ขามสะแกแสง ทต.ตะขบ
ทต.กลางดง ทต.หนองหัวฟาน ทต.
โนนแดง ทต.ทาชาง
ทต.พระทองคํา ทต.หนองบัววง
ทต.คลองไผ ทต.หวยแถลง
ทต.หนองกราด ทต.ตลาดแค
ทต.ขามทะเลสอ ทต.บานเหลือม
ทต.โนนไทยทต.ลาดบัวขาว
ทต.สีดา ทต.จักรราช
ทต.ไทรโยง-ไชยวาล
ทต.มะคา ทต.เทพาลัย
ทต.กุดจิก ทต.หินดาด
ทต.เมืองคง ทต.หนองบัวลาย ทต.
สาลเจาพอ

51 เทศบาล

44 เทศบาล

172 เทศบาล

15. จ.ราชบุรี

16. จ.นครราชสีมา

รวม

ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ ไดจัดลําดับความสําคัญของชุมชนเมือง ในแตละพื้นที่ลุมน้ําและพื้นที่วิกฤตดวยการ
ใชเกณฑพิจารณาดานปริมาณน้ําเสีย ปริมาณของเสีย (Loading) ตลอดจนตําแหนงที่ตั้งของชุมชนเมือง
บริเวณใกล-ไกลริมน้ํา เปนตน
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ เริ่มขยายวงกวางมากขึ้นและมีแนวโนม
วาแหลงน้ํามีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมเพิ่มจํานวนมากขึ้นเชนกัน จากการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยใชดัชนีชี้วัด
คุณภาพน้ํา (Water Quality Index : WQI) พบวาในป 2545 แหลงน้ํามีคุณภาพน้ําอยูเกณฑดีลดลงเหลือเพียง
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รอยละ40 อยูในเกณฑพอใชรอยละ 25 และอยูในเกณฑต่ํา-ต่ํามาก เพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 35 ซึ่งหากไม
ดําเนินการใด ๆ เพื่อการฟนฟู อนุรักษ และรักษาคุณภาพน้ําแลว คุณภาพน้ําในแหลงน้ําจะยิ่งเขาใกลจุด
วิกฤตคุณภาพน้ํามากยิ่งขึ้นในอนาคต
ในการวิเคราะหและประเมินจากสถานการณคุณภาพน้ําที่เริ่มเสื่อมโทรมลง จากการไดรับ
น้ําเสียจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ทั้งชุมชนเมือง อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งจะมีปริมาณของเสียที่เกิด
จากแหลงกําเนิดในสัดสวนที่แตกตางกัน ขึ้นกับแตละพื้นที่ มีแหลงกําเนิดน้ําเสียประเภทใดเปนหลัก แตน้ํา
เสียจากแหลงชุมชนเมืองก็ยังจะตองไดรับการจัดการอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากมีความสัมพันธใกลชิด
กับชุมชนและประชาชน ที่มีสวนทําใหเกิดน้ําเสียและระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม และยังเกี่ยวของกับ
ผลกระทบตอสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกดวย โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวของกับ
โรคติดตอระบบทางเดินอาหาร เชน กลุมฟคัลโคลิฟอรม เปนตน ดังนั้นในการจัดลําดับความสําคัญของ
พื้นที่ชุมชนเมืองจะใชเกณฑพิจารณาโดยควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนใหระบายลงแหลงน้ําไดไมเกิน
รอยละ 50 ของปริมาณของเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ลุมน้ํา ชุมชนเมืองที่ถูกจัดลําดับความสําคัญนี้
ควรไดรับการบําบัดน้ําเสียชุมชนขณะเดียวกันก็จะตองมีการจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดประเภทอื่น
ควบคูกันไปดวย เพื่อการอนุรักษแหลงน้ําและคุณภาพน้ําไมใหเสื่อมโทรมและรักษาคุณภาพน้ําใหได
มาตรฐาน สามารถใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมไดตอไป
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดแนวทางดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน ดวยการวิเคราะหโดยอาศัย
ผลสรุปตามขั้นตอนที่กลาวมา รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นและทําใหการจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขาดประสิทธิภาพเพื่อที่จะนํามากําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการน้ําเสียชุมชนที่
ชัดเจนตลอดจนกําหนดรูปแบบ ขั้นตอนวิธีดําเนินการโดยยึดแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการเปน
หลักและประชาชนจะตองไดรับประโยชนสูงสุด ทั้งนี้การกําหนดแผนดําเนินการจะตองชัดเจน เปนการ
ดําเนินงานแบบผสมผสานและสอดคลองกันขององคกรหรือหนวยงาน ที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองสอดคลอง
กับนโยบาย ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และที่
สําคัญคือจะตองสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
ขั้นตอนที่ 5 จัดทําแผนการจัดการน้าํ เสียชุมชน โดยการพิจารณากําหนดยุทธศาสตรสําหรับ
การจัดการน้ําเสียชุมชน ซึ่งจะรวมถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนดวย รวมทั้งผลวิเคราะหการบริหาร
จัดการน้ําเสียชุมชนและแนวทางดําเนินการแกไขปญหามาใชประกอบการพิจารณา ซึ่งกําหนดกลยุทธได 7
กลยุทธ ตามลําดับความสําคัญของการดําเนินการ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้าํ เสียที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดการน้ําเสีย
กลยุทธที่ 3 ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษน้ําเสียชุมชน
และการมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 4 การมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้าํ เสียชุมชน เนนให
ประชาชนสามารถเขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ
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กลยุทธที่ 5 ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 6 ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
และควบคุมการดําเนินจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิตาม และ
บังคับใชกฎหมาย
กลยุทธที่ 7 ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้าํ เสีย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ การลําดับความสําคัญของกลยุทธไดคํานึงถึงระดับความสําคัญของการดําเนินงาน
ระดับความสําคัญของปญหาและการแกไข ความสอดคลองและเชื่อมโยงกันของกลยุทธ โดยเนนดานการ
บริหารจัดการ ดานความพรอมของทองถิ่น ดานการประชาสัมพันธ ดานการมีสวนรวมของประชาชน และ
ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ที่ควรตองใหความสําคัญในลําดับตนๆ สวนดานกฎหมายและการ
กํากับดูแล และดานงบประมาณ จะดําเนินการในลําดับรองลงมา
การดําเนินการตามแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน คาดหวังวา จะสามารถแกไขปองกันปญหา
มลพิษจากน้ําเสียชุมชนไดดวยการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบูรณาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
ศักยภาพ และความพรอมในการดําเนินการดานน้ําเสียดวยการพึ่งพาตนเอง และมีสวนรับผิดชอบการ
ดําเนินงาน และสามารถขจัดปญหาความซ้ําซอน และความไมชัดเจนของการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนดวยการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามารวมตั้งแตตนในการมีสวนรวมคิดใหขอมูล ขอเสนอแนะ รวมรับรู รวมตัดสินใจ
ในแผนงานหรือโครงการตลอดจนรวมลงมือดําเนินการแกไขปญหา ซึ่งหากสามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่องแลวจะทําใหเกิดการพัฒนาทางความคิด ทางการศึกษา การจัดทําโครงการ การแกไขปญหา ที่
สอดคลองกับความตองการของประชาชน และเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนที่จะนําไปสูการพึ่งพา
ตนเองของชุมชน ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถดูแล รักษา และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 6
การจัดการน้ําเสียชุมชน
6.1 ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําเสียชุมชน
6.1.1 การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบูรณาการ เนนการบริหารเชิงพื้นที่และการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน รวมทั้งประชาชนและชุมชน เพื่อการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอยาง
ยั่งยืน
6.1.2 สรางความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม ปองกัน และ
แกไข ปญหามลพิษจากน้ําเสียชุมชน และประชาชน มีสวนรวมรับรู และรวมตัดสินใจในการจัดการน้ําเสีย
6.1.3 ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมชุมชนและลดปญหามลพิษ ในพื้นที่ที่อาจเกิดปญหารุนแรงจาก
มลพิษดานน้ําเสียชุมชน และกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอ
สุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤต และพื้นที่ลุมน้ําที่มีปญหา
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําเปนลําดับแรก
6.1.4 สรางความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน และ
ตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
6.1.5 กําหนดกฎหมายที่เ หมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
บังคับใชและปฏิบัติตามกฎหมาย
6.1.6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย ตลอดจนสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น
และการนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนใหม
6.1.7 รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของหนวยงานสวนกลาง สวน
ภูมิภาค สวนทองถิ่น ชุมชนและประชาชน

6.2 การดําเนินการตามแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนจะครอบคลุมทั้งการแกไข/ฟนฟู การควบคุม/
ปองกัน และการจัดการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมสามารถดําเนินการโดยการพึ่งพา
ตนเองไดบนพื้นฐานของความรวมมือดําเนินการทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะเห็นวา จะมี
ทั้งแนวทางปฏิบัติที่สามารถดําเนินการไดทันที เชน การดําเนินการฟนฟูปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสียรวม เปนตน และแนวทางปฏิบัติที่ยังไมสามารถดําเนินการไดทันที เนื่องจากตองมีการประสานหารือ
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หรือศึกษาเพิ่มเติม หรือตองมีการดําเนินงานของกิจกรรมอื่นกอนตามวงจรการดําเนินงาน เชน การ
กําหนดใหมีการบังคับใชกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการจัดการน้ํา
เสีย หรือการบังคับใชกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย
เปนตน จะตองมีการกําหนดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับออกมาบังคับใชกอน ซึ่งในทางปฏิบัติอาจตอง
ประสานและหารือรวมกันหลายฝายระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดกฎหมาย แตทั้งนี้เพื่อให
เกิดการบริหารจัดการโดยภาพรวม จึงกําหนดไวใหครอบคลุมทุกสวน
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานตามแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน จึงไดสรุปการ
ดําเนินงานและความสัมพันธเชื่อมโยงกันตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งครอบคลุมทั้งดานการฟนฟูปรับปรุงระบบฯ การบริหารจัดการ การกํากับดูแล การ
ติดตามตรวจสอบประเมินผล การกําหนดกฎหมาย และการสนับสนุน ใหความชวยเหลือแกทองถิ่น ดัง
แสดงในรูปที่ 6-1
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การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน

หนวยงานที่เกีย่ วของ
- สวนกลาง
- สวนภูมิภาค
- องคกรตาง ๆ

ชุมชนและประชาชน

การมีสวนรวม
- รวมรับรูตั้งแตตน
- รวมคิด
- เสนอแนะ
- รวมตัดสินใจ
- รวมดําเนินการ

ดําเนินการแบบผสมผสานและ
สอดคลองกัน

สนับสนุน
ชวยเหลือ
อปท.

กํากับ
ดูแล
กําหนด
นโยบาย

กําหนด/
ปรับปรุง
กฎหมาย

ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล

ระบบการ
ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.)

การจัดการน้ําเสีย

การบริหารจัดการ

การฟนฟู และ
ปรับปรุงระบบฯ

แผนฟนฟู และ
ปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ

พื้นที่ดําเนินการ
(พื้นที่เปาหมาย)

พื้นที่เรงดวน(กลุมที่ 1)

พื้นที่อื่น ๆ (กลุมที่ 2)

พื้นที่เรงดวน
คุณภาพน้ําเสื่อม
โทรมในเกณฑต่ําต่ํามาก

พื้นที่อื่น ๆ
คุณภาพน้ําน้ํายัง
อยูในเกณฑดีพอใช

-พื้นที่วิกฤต
- พื้นที่ลําดับ
ความสําคัญระดับที่ 1

- พื้นที่ลําดับ
ความสําคัญระดับ
ที่ 2

ดําเนินการตามกลยุทธ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
(1) แกไข/ฟนฟู
(2) ควบคุม/ปองกัน (3) การจัดการ
(พื้นที่กลุมที่ 1)

(1) ควบคุม/ปองกัน
(2) การจัดการ
(พื้นที่กลุมที่ 2)

รูปที่ 6-1 การดําเนินงานและความสัมพันธเชื่อมโยงกับหนวยงานและกิจกรรมภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
(ที่มา : สวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ)
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ซึ่งจะเห็นวาสุดทายแลวก็จะตองมีการจัดการที่เปนภาพรวมครอบคลุมทั้งการแกไขและปองกัน
กลาวคือ
(1) การแกไขและฟนฟู ซึ่งจะตองดําเนินการเรงดวนเพื่อไมใหปญหาที่เกิดขึ้นสะสมและ
ขยายขอบเขตกวางขึ้นจนยากแกการแกไข และเรงดําเนินการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกลับคืนสูสภาพที่
ดีตามเดิมหรือดีขึ้นกวาเดิม
(2) การควบคุมและปองกัน ซึ่งจะเปนดําเนินการที่ตอเนื่อง และดําเนินการในระยะยาวเพื่อ
ปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้นอีก
(3) การจัดการ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นจะตอง
ประสานการดําเนินงานอยางใกลชิดใหมากขึ้นเพื่อใหเกิดการบริหารการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมในการดําเนินการ และชุมชนและประชาชนใหความรวมมือและ
การมีสวนรวมตั้งแตตนในการรับรูขอมูล เสนอขอคิดเห็น ตัดสินใจ และดําเนินการ

6.3 พื้นที่เปาหมาย
พื้นที่ดําเนินการหรือพื้นที่เปาหมาย ไดพิจารณาความสําคัญทั้งพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
(Municipal Boundary) ที่มีชุมชนอาศัยอยูหนาแนน และพื้นที่บริเวณขอบนอกเขตเทศบาล (Peri-Urban
Area) ซึ่งมักจะมีชุมชนขนาดเล็กเกิดขึ้นแบบกระจัดกระจาย ทําใหควบคุมดูแลดานสิ่งแวดลอมยากขึ้น ดังนั้น
การกําหนดพื้นที่เปาหมายจึงเนนพื้นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลกอนเปนหลัก เนื่องจากเปนแหลงกําเนิด
น้ําเสียมากกวา จําเปนตองเรงดําเนินการจัดการ อีกทั้งการควบคุมดูแล บริหารจัดการ ยังสามารถทําไดงาย
กวา สวนพื้นที่บริเวณขอบนอกเขตเทศบาลจะสนับสนุนการใชแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อ
ควบคุม ปองกันปญหามลพิษ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน และการพึ่งพาตนเองในการดําเนินการ
พื้นที่เปาหมายเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชน แบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 พื้นที่ดําเนินการเพื่อการแกไข ฟนฟู ควบคุม ปองกัน และการจัดการ ซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีปญหามลพิษน้ําเสีย คุณภาพน้ําในแมน้ําเสื่อมโทรมอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก และอาจเขาขั้น
วิกฤตไดในอนาคตหากไมเรงดําเนินการเพื่อควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนใหระบายออกสูสิ่งแวดลอม
ไดไมเกินรอยละ 50 ของที่เกิดขึ้น ไดแก ชุมชนเมือง จํานวน 344 พื้นที่ ดังนี้
1.1) ดําเนินการระยะเรงดวน ป 2547-2548 จํานวน 97 พื้นที่
โดยในระยะแรกใหดําเนินการตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ําที่มีความ
เสื่อมโทรมมากใน 5 ลําดับแรก ไดแก ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ํากก ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และ
ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก
1.2) ดําเนินการระยะปานกลาง ป 2549-2551 จํานวน 247 พื้นที่
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โดยดําเนินการในพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ําที่มีความเสื่อมโทรม
และอยูในลําดับตน ๆ เชนกัน แตไมอยูในพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ําถึงต่ํามาก
กลุมที่ 2 พื้นที่ดําเนินการเพื่อการควบคุม ปองกัน และการจัดการ เปนพื้นที่ที่ไมมี
ปญหามลพิษน้ําเสียมาก คุณภาพน้ําในแมน้ําอยูในเกณฑดีถึงพอใช แต ควรเตรียมการในระยะยาว
สําหรับการบริหารจัดการที่ดี สามารถควบคุมและปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษ เพื่อการอนุรักษและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไมใหเสื่อมโทรม ไดแก ชุมชนเมืองจํานวน 786 พื้นที่

6.4 กลยุทธ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
การจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาและการปฏิบัติอยางผสมผสานและสอดคลอง
กัน จึงไดกําหนดกลยุทธที่เชื่อมโยงและสัมพันธกันกับยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําเสียชุมชนดวย รวมทั้ง
ไดลําดับความสําคัญของกลยุทธในการดําเนินการตลอดจน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา
การดําเนินการตามการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 : ดานการบริหารจัดการใหมีการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 : ดานความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดการ
น้ําเสีย
กลยุทธที่ 3 : ดานการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมลพิษ
น้ําเสียชุมชนและการมีสวนรวมในการดําเนินการและอนุรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 4 : ดานการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน
เนนใหประชาชนสามารถเขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด เสนอแนะ
รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ
กลยุทธที่ 5 : ดานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 6 : ดานกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และ
ควบคุมการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม และบังคับใชกฎหมาย
กลยุทธที่ 7 : ดานงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการน้ําเสีย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ ในการดําเนินการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่
ครอบคลุมทั้งการแกไข ฟนฟู ควบคุม และปองกัน บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชน

72

จึงไดกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และระยะเวลาดําเนินการ ภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 6-1 ซึ่งจะเห็นวา มีทั้งแนวทางปฏิบัติที่สามารถดําเนินการไดทันที ตั้งแตป 25462547 เนื่องจาก หนวยงานจากสวนกลาง สวนภูมิภาค ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอม
หรือมีแผนที่จะดําเนินการอยูแลว สวนแนวทางปฏิบัติอื่นๆ คงตองใชระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งจะมี
กําหนดเวลาที่ชัดเจน หรือจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อการตรวจสอบประเมินผลได
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ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
มาตรการ
แนวทางปฏิบตั ิ
ความสําคัญ
สนั บ สนุ น และเพิ่ ม 1.1.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อเปนแนวทาง
1
ดานการบริหารจัดการให 1.1 ขาดประสิทธิภาพการบริหาร 1.1.1
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเสนอใหการจัดการน้ํา
มี ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย ที่ มี จัดการน้ําเสียที่เหมาะสม
แบบบูรณาการเชิงรุก
เสียชุมชนเปนวาระแหงชาติ
ประสิทธิภาพ

1.1.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
ดําเนินการประชุมสัมมนาและฝกอบรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความเขาใจใน
การบริหารจัดการโดยเนนการบริหารเชิงพื้นที่ สรางความเขาใจทั้งในระดับภาพรวม และ
ในเชิงลึกระดับพื้นที่
1.1.1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานในเชิงรุก โดยเปนฝายนํา ริเริ่ม เขาถึงพื้นที่
และชุมชน เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับประชาชน
1.1.1.4 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สงเสริม สนับสนุน ให สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) มี
หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน ปจจุบัน มี สสภ. 16 แหง ที่มีหองปฏิบัติการ
1.1.1.5 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) จัดทําแผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับ
แหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเมือง ซึ่งการผลิตที่สะอาดเปนที่ยอมรับกันวาเปนเครื่องมือ
การจัดการในเชิงรุกที่มีประสิท ธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอ ม โดยการพิจารณาหา
แนวทางในการทําใหเกิดของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนวัตถุดิบ
การใชซ้ํา หรือการนํากลับมาใชใหม ซึ่งจะทําใหลดคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสีย
1.1.1.6 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) นํา
แผนปฏิบัติการผลิตที่สะอาดสําหรับแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเมือง (ตามขอ 1.1.1.5) ไปปฏิบัติ
1.1.1.7 องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแนวทางการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดกลับไปใช
ประโยชนใหม (ตามขอ1.3.1.2) ไปปฏิบัติ
1.1.1.8 กระทรวงทรัพยากรฯ (อจน.) นํารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน (ตามขอ 1.3.1.3) ไปประยุกตใชในการบริหารงานระบบบําบัดน้ําเสีย

1.2 ขาดการบังคับใชักฎหมาย

1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคั บ 1.2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
ใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย กํากับดูแล และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
ใหสอดคลองกับสถานการณ
การปฏิบตั ิงาน การปฏิบัติตาม และการบังคับใชกฎหมาย
1.2.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
ติดตามและประเมินสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนชุมชนในการเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอ ม และแหลงกําเนิดมลพิ ษ ในพื้นที่ ตามแผนการกระจายอํานาจสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2.1.3 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) อบรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
บังคับใชกฎหมาย ควบคุม ตรวจสอบ แหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อใหน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
ไดรับการบําบัดไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนด

2546

การดําเนินงาน (ป พ.ศ.)
2547
2548
2549
2550

(ดําเนินการตอเนื่อง)

(ดําเนินการตอเนื่อง)
(ดําเนินการตอเนื่อง)
(ดําเนินการตอเนื่อง)

(ดําเนินการตอเนื่อง)
(ดําเนินการตอเนื่อง)

(...)
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ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้าํ เสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
ความสําคัญ
1
ดานการบริหารจัดการให 1.2 ขาดการบังคับใชักฎหมาย
(ตอ)
มี ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ

มาตรการ

แนวทางปฏิบตั ิ

1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ 1.2.1.4 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําเสียจาก
ใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย แหลงกําเนิดที่ยังไมมีการควบคุมการระบายน้ํา และมาตรฐานควบคุมกากตะกอนจากการ
ใหสอดคลองกับสถานการณ
บําบัดน้ําเสีย
1.2.1.5 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และ สผ.) กําหนดกลไกการนําหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) มาบังคับใช และเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการ
ผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
1.3 ขาดเครื่องมือ ความรู และเทคนิค 1.3.1 วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี 1.3.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหภาคเอกชน
ดานการจัดการน้ําเสีย
ดานการจัดการน้ําเสียและควบคุม สถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ เขารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
มลพิษ
ดานการจัดการน้ําเสียอยางจริงจังและกวางขวางขึ้น
1.3.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) พัฒนาการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับไปใช
ประโยชน เนื่องจาก มีกิจกรรมหลายอยางที่ไมจําเปนตองใชน้ําที่ มีคุณภาพสูง แตตอง
พิ จารณาถึ งระดั บของคุ ณภาพน้ํ าให สอดคล องกั บกิ จกรรมแต ละประเภท รวมถึ งการ
พัฒนาการใชประโยชนจากกากตะกอนที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยวิเคราะห
ความเปนไปไดดานการลงทุน ความเหมาะสม ความพรอมของทองถิ่น พรอมทั้งสงเสริมให
เกิดการนําไปใชปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
1.3.1.3 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และอจน.) พัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุม ชนที่มีประสิทธิ ภาพ ทั้งดานการเงินและการเดินระบบ ดวย
วิธีการเทียบเคียง (Benchmarking System) ซึ่งเปนกระบวนการคนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อ
แกไขปญหาและแนวทาง/กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใช
กับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถชวยลดคาใชจายในการเดินระบบฯ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฯ หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม
1.3.1.4 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) พัฒนาการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ ควบคุม
และจัดการกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูที่
เกี่ ยวข อง มี แนวทางและหลั กเกณฑ ในการตั ดสิ นใจจั ดการกากตะกอนจากระบบฯ ที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและงบประมาณ
1.3.1.5 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) พัฒนาเกณฑแนะนําการออกแบบระบบรวบรวมน้ํา
เสียและระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนสําหรับประเทศไทย โดยศึกษารวบรวมขอมูลระบบ
ฯที่ มีก ารดํา เนิ น การแล วในประเทศ รวมทั้ง การสํ ารวจขอ มูล ภาคสนามและเอกสาร
วิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหคณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียกลั่นกรอง
พิจารณา เพื่อกําหนดคาที่ใชแนะนําในการออกแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับให
หนวยงานที่เกี่ยวของและบริษัทที่ปรึกษาออกแบบนําไปใช

2546

การดําเนินงาน (ป พ.ศ.)
2547
2548
2549
2550
(ดําเนินการตอเนื่อง)

(ดําเนินการตอเนื่อง)

(...)
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ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้าํ เสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
มาตรการ
แนวทางปฏิบตั ิ
ความสําคัญ
1
ดานการบริหารจัดการให 1.4 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 1.4.1 ฟนฟูสภาพการดําเนินงาน 1.4.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (คพ.) จัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวม
(ตอ)
มี ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย ที่ มี รวมของชุ ม ชนเดิ ม ไม ส ามารถ ของระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมของ และบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ เพื่อฟนฟู ปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ชุม ชนเดิม ใหส ามารถดําเนินงาน ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสียรวมของชุ มชนให สามารถดํ าเนินงานได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

ได อ ย า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ เสริ มสร างความพร อมให กั บองค กรปกครองส วนท องถิ่ นให สามารถบริ หารงานและ
ตอเนื่อง
รับผิดชอบการเดินระบบฯ ไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง โดยดําเนินการฟนฟูระบบบําบัดน้ํา
เสีย 77 แหง (ไมรวมระบบฯ ของ กทม. 7 แหง และระบบที่ชะลอ/ยกเลิกโครงการ 3 แหง)
ซึ่งเปนระบบที่กอสรางเสร็จแลว 63 แหง และกําลังกอสราง 14 แหง
1.4.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (อจน.)
ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการปรับปรุงซอมแซมระบบฯ จํานวน 36 แหง เพื่อฟนฟู
สภาพใหสามารถดําเนินงานไดเต็มประสิทธิภาพ ภายในป 2547-2548 วงเงิน 185 ลานบาท
1.4.1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (อจน.) ทําการ
เดินระบบ (Operation) จํานวน 47 แหง โดยไดรับงบประมาณในลักษณะแบบถดถอยเปนเวลา 4
ป เริ่มในป 2547 วงเงิน 618.40 ลานบาท และองคกรปกครองทองถิ่นจะตองสมทบเพิ่มเติมใน
สวนที่เหลือตามสัดสวนอีก 370.80 ลานบาท (รวมทั้งสิ้น 989.20 ลานบาท) เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารงานเดินระบบฯ ไดในระยะแรกภายหลังจากการปรับปรุง
ซอมแซมฯ กอนที่จะรับผิดชอบดําเนินการดวยการพึ่งพาตนเองไดตอไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาหรือเปลี่ยน
เครื่องจักร/อุปกรณ (Maintenance Cost) ทั้งหมด โดยเงินสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองสมทบในสวนของการเดินระบบและคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา สามารถจัดหา
ไดจาก (1) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (2) รายไดจากการจัดเก็บคาบริการ
บําบัดน้ําเสีย (3) เงินอุดหนุนภายใตแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ (4) เงินกู จากแหลงเงินอื่น ๆ
1.4.1.4 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.
และคพ.) กําหนดแผนและดําเนินงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานฟนฟูฯ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ วงเงิน 9.0 ลานบาท
ดําเนินการในป 2547-2549 โดยติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน และจัดทํา
รายงานเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1.4.1.5 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และกระทรวงทรัพยากรฯ (สส. คพ. และอจน.)
ดําเนินการสรางความพรอมใหทองถิ่นในการดําเนินการระบบบําบัด น้ําเสีย การเตรียมการกําหนด
อัตราคาบริการ และการจัดเก็บที่เหมาะสม ภายในป 2547-2549 วงเงิน 10.0 ลานบาท โดยอบรม
สัมมนา สรางความเขาใจ ความรูและทักษะในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย

2546

การดําเนินงาน (ป พ.ศ.)
2547
2548
2549
2550

ดําเนินงานในป 2547 – 2552)

(...)

76

ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
มาตรการ
แนวทางปฏิบตั ิ
ความสําคัญ
1
ดานการบริหารจัดการให 1.4 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 1.4.1 ฟนฟูสภาพการดําเนินงาน 1.4.1.6 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) และ
(ตอ)
มี ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย ที่ มี รวมของชุ ม ชนเดิ ม ไม ส ามารถ ของระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมของ จังหวัด (ทสจ.) ดําเนินการตามแผนฟนฟูฯ โดยการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
ชุม ชนเดิม ใหส ามารถดําเนินงาน และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียและการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
2

ดานความพรอมของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการดําเนินการ
จัดการน้ําเสีย

ได อ ย า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
ตอเนื่อง
2.1 บุคลากรขาดประสบการณ ความรู 2.1.1 เสริมสรางสมรรถนะ และ
ศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย
ทักษะดานการจัดการน้ําเสีย
ใ ห แ ก อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น
2.2 ขาดแผนงานดําเนินการและ
2.2.1 พัฒนาการบริห ารจัด การ
บริหารจัดการที่ชัดเจน
เพื ่อ เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพใหอ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

วงเงิน 20.0 ลานบาท ดําเนินการในป 2547-2549

2.1.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในดานการบริหาร
จัดการน้ําเสียใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
กําหนดแผนงานในการบริหารจัดการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได
2.2.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามแผนการบริหารและสามารถรับการ
ตรวจสอบประเมินผลได
2.3.1 เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 2.3.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการควบคุม
และบังคับใชกฎหมาย
ตรวจสอบ การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด

2.3 ขาดการตรวจสอบและเขมงวด
การบังคับใชกฎหมายในการกํากับ
ดูแล แหลงกําเนิดมลพิษ
2.4 ขาดความพรอมในการดําเนินการ 2.4.1 สร า งความพร อ มในการ
ก า ร จั ด ก า ร น้ํ า เ สี ย อ ย า ง มี บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห แ ก อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ควบคูกับการ
ประสิทธิภาพ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

2546

การดําเนินงาน (ป พ.ศ.)
2547
2548
2549
2550

2.4.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถหรือ
สมรรถนะของบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู ทักษะ ในการบริหาร
จัดการน้ําเสีย
2.4.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) สนับสนุนดานวิชาการแกแหลงชุมชนขนาดเล็กให
เกิดความเขมแข็งมีความพรอมสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและจัดการน้ําเสียภายใตการ
มีสวนรวม รวมทั้งการจัดการน้ําเสียชุมชนในพื้นที่เฉพาะ เชน ชุมชนแออัด ชุมชนริมน้ํา
เปนตน โดยพิจารณาความเหมาะสม และแนวทางการเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบติด
กับที่ (Onsite Treatment) ที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานไดแมใน
ชวงเวลาที่ปริมาณน้ําเสียมีนอย ดูแลบํารุงรักษางาย คาใชจายในการติดตั้งไมสูง และ
ประหยัดพลังงาน เปนตน

(ดําเนินการตอเนื่อง)
(ดําเนินการตอเนื่อง)

(ดําเนินการตอเนื่อง)
(ดําเนินการตอเนื่อง)

(...)
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ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
มาตรการ
ความสําคัญ
สนั บ สนุ น การรณรงค
3
ด า นการประชาสั ม พั น ธ 3.1 ขาดการรณรงคประชาสัมพันธให 3.1.1
ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก ด า น ข อ มู ล ข า วสาร แก ป ระชาชนและ ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และมลพิษ
ชุมชนอยางตอเนื่อง
สิ่งแวดลอม และมลพิษน้ํา
เสี ยชุ มชนและการมี ส วน
รวมในการดําเนินการและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

4

3.2 ชุมชนและประชาชนไมเขาใจ
และไมมีความรูดานสิ่งแวดลอมและ
ปญหามลพิษจากน้ําเสีย

3.2.1 สนับสนุนการเพิ่มความรูและ
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ มลพิ ษ ให แ ก
ชุมชนและประชาชน

3.3 ขาดประสบการณ แ ละทั ก ษะใน
ด า นการรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ
เกี่ย วกั บ สิ่ งแวดลอ มและมลพิษ ดา น
น้ําเสีย

3.3.1 ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการ ดํ า เนิ น การ
รณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสีย
ชุมชน
4.1.1
ปรับ เปลี ่ย นวิธ ีก าร
ดํ า เนิน งานขององคก รปกครอง
สว นทอ งถิ ่น ใหเ ขา ถึง พื ้น ที ่ และ
ใกลชิดประชาชนและชุมชน

การมีสวนรวมของชุมชน 4.1 ขาดความเชื่อถือไววางใจจาก
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร ประชาชนและชุมชน
จัดการน้ําเสียชุมชน เนน
ให ประชาชนสามารถเขา
มารวมรับรูตั้งแตตน รวม
คิ ด เ ส น อ แ น ะ ร ว ม
ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ ร ว ม
ดําเนินการ

แนวทางปฏิบตั ิ
3.1.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรฯ (สส. และอจน.) และ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกและ
การมีสวนรวมของประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตตน รวม
คิด เสนอแนะ รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย และการจายคาบริการ
บําบัดน้ําเสียตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย
3.1.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
เผยแพรขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง และความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสีย
ชุมชน
3.2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.)
และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) จัดฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมและมลพิษทางน้ําแก
ชุมชนและประชาชน เพื่อใหเกิดความตระหนัก เกิดจิตสํานึก การเฝาระวังและอนุรักษ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
3.2.1.2 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สนั บ สนุ น และบรรจุ ห ลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ทั้งภาคทฤษฏี และ
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหนัก เรีย น นักศึกษามีค วามเขาใจ และเป นกํา ลังสําคัญในการรั กษา
สิ่งแวดลอมในอนาคต
3.3.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สนับสนุนการเรียนรู และใหความรูดานการรณรงค
ประชาสัมพันธ สิ่งแวดลอมศึกษา กิจกรรมการใหความรูผานการสันทนาการ และกิจกรรม
การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ โดยการประชุม
สัมมนา ฝ กอบรม องค กรปกครองสวนท องถิ่ นให สามารถปฏิ บั ติ งานด านการรณรงค
ประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานในเชิงรุก เปนฝายนํา ริเริ่ม เขาถึงพื้นที่
และชุมชน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการใหมเปนแบบ One-way public relation แทนแบบเดิมที่
สวนใหญจะเปนแบบ Two-way communication โดยการสรางความสัมพันธใกลชิดกับ
ประชาชนในพื้นที่ตั้งแตการรับรูปญหา การเสนอแนวทางแกไขรวมกับชุมชน ความ
จริงใจ โปรงใส ใหขอมูลที่แทจริงแกประชาชนและรวมดําเนินการกับประชาชนทันทีทั้ง
ดานการพัฒนา และการแกไขปญหาเพื่อสรางความเชื่อถือ (Trust) และความไววางใจ
(Credibility) ใหเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชน
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ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
ความสําคัญ
4
การมีสวนรวมของชุมชน 4.2 ประชาชนไมไดรับขอมูล
(ตอ)
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร ขอเท็จจริง และไมมีความรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสีย
จัดการน้ําเสียชุมชน เนน
ชุมชน
ให ประชาชนสามารถเขา
4.3 เกิดขอขัดแยงทางความคิด และ
มารวมรับรูตั้งแตตน รวม การดําเนินการระหวางประชาชนและ
คิ ด เ ส น อ แ น ะ ร ว ม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ ร ว ม
ดําเนินการ

มาตรการ

แนวทางปฏิบตั ิ

4.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให
ขอมูลขาวสารที่แทจริงและความรู
แก ป ระชาชนอย า งโปร ง ใส และ
อยางตอเนื่อง
4.3.1 สรางความเขาใจ และความ
โปร ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านแก
ประชาชนและชุมชน

4.2.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เผยแพรขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง แกชุมชนและประชาชน
อยางโปรงใสและเปดเผย โดยการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ผานผูนําชุมชน และการ
จัดประชุมหารือกับผูนําชุมชน เอกชน และประชาชน
4.3.1.1 องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ดํ า เนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โปร ง ใส
ตรวจสอบได ตลอดจนใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง และใหความรูความเขาใจแกชุมชน
และประชาชน เพื่อลดความขัดแยง เปลี่ยนความขัดแยงเปนความรวมมือ
4.3.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งองคการสภาประชาชนเพื่อดําเนินการดานการ
ประสานกับประชาชนเกี่ยวกับขอเท็จจริง แผนงาน โครงการ ความรู ความเขาใจ เพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียตลอดจนการกําหนดอัตราคาบริการ
และรวมรับผิดชอบจายคาบริการบําบัดน้ําเสียดวย โดยคาดหวังวาการมีองคการสภา
ประชาชนจะทําใหการจัดเก็บคาบริการฯ ไดงายขึ้น
4.4.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) ดําเนินการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ
เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน และจัดอบรมสัมมนา
4.4.1.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.)
ดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ สรางการมีสวนรวมที่พัฒนาขึ้น
5.1.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ. และสผ.) กําหนดเกณฑ วิธีการ ระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันและมีเกณฑชี้วัดเพื่อประเมินผลและการจัดทํารายงาน รวมทั้ง
สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมดําเนินการติดตามประเมินผล
5.2.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) นําระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลไป
ดําเนินการในพื้นที่ โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง พรอมทั้งชี้แจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขาใจ และใหความรวมมือในการตรวจสอบประเมินผล และเปดโอกาสใหทุก
ฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบดวย

4.4.1 สนับสนุนสงเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพและสมรรถนะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการสราง
การมีสวนรวมของประชาชน
ดานการติดตามตรวจสอบ 5.1 ขาดประสิทธิภาพการดําเนินการ 5.1.1 พัฒนาระบบ และกลไกการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
ประเมินผลการดําเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล
วิธีการวัดผล
4.4 ขาดความรูและทักษะในการ
ดําเนินการใหเกิดการมีสวนรวมอยาง
มีประสิทธิภาพ

5

ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางเปนระบบ
5.2 ขาดงบประมาณดําเนินการ

5.2.1 สนับสนุนการดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ
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ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้าํ เสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
ความสําคัญ
6
ด า นกฎหมาย และกํ า กั บ 6.1 ขาดการบังคับใชกฎหมายในการ
ดูแล ในการควบคุมมลพิษ กําหนดและจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ํา
เสีย
จากแหล ง กํ า เนิ ด และ
ควบคุมการดําเนินจัดการ
น้ํ า เสี ย ชุ ม ชน เพื่ อ ให เ กิ ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน ปฏิ บั ติ ต าม
และบังคับใชกฎหมาย

มาตรการ

แนวทางปฏิบตั ิ

6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการ
บัง คับ ใชใ นการจัด เก็บ คา บริก าร
บํ า บัด น้ํ า เสีย หรือ คา ธรรมเนีย ม
บํ า บ ัด น้ํ า เ ส ีย เ พื ่อ ใ ห อ ง ค ก ร
ปกครองสว นทอ งถิ ่น สามารถ
นํา ไปประกาศใชแ ละดํา เนิน การ
ไดตอไป

6.1.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย (Service Fee)
หรือการจายคากอใหเกิดมลพิษ (Pollution Charge) ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
(Polluter Pays Principle) สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการจัดเก็บ โดย
อาจจัดเก็บไดหลายรูปแบบ เชน จัดเก็บรวมกับคาไฟฟา จัดเก็บโดยรวมกับภาษี จัดเก็บโดย
รวบรวมกับคาน้ําประปา หรือจั ดเก็บเฉพาะคาน้ําเสียตางหาก เปนตน อยางไรก็ตาม การ
จัดเก็บโดยรวมกับคาน้ําประปาอาจเปนแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจาก จะทําใหมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บมากขึ้น และเปนการดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ําใชและ
การใชน้ํา แตตองมีการปรับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของดวย และผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐ
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํ าไปปฏิบัติ ได ทั้งนี้ รวมถึงทางเลือกในการจั ดเก็ บ
คาบริการบําบัดน้ําเสียโดยรวมกับคาน้ําประปา และแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับ
การนําน้ําดิบจากแหลงน้ํามาผลิตน้ําประปา
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (Tariff) สามารถพิจารณาองคประกอบ 3
สวนคือ (1) คาบริการบําบัดน้ําเสีย (2) คาธรรมเนียมอนุญาตตอเชื่อมทอ และ (3) คา
ตอเชื่อมทอ ซึ่งสามารถพิจารณากําหนดตามความตองการคืนทุนหรืออัตราการคืนทุน (%
cost recovery) แบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับที่ 1 คืนทุนเฉพาะคาเดินระบบและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance
Cost) ไดอัตราคาบริการถูกที่สุด มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากที่สุด
ระดับที่ 2 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบและบํารุงรักษา รวมคาทดแทนเครื่องจักร
(Replacement) ไดอัตราคาบริการสูงขึ้น
ระดับที่ 3 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ และบํารุงรักษา รวมคากอสราง (ทั้งกรณี
รวมคาที่ดินและกรณีไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากขึ้น
ระดับที่ 4 คืนทุนครอบคลุมคาเดินระบบ บํารุงรักษา คาทดแทนเครื่องจักรและคา
กอสราง (ทั้งกรณีรวมคาที่ดินและไมรวมคาที่ดิน) ไดอัตราคาบริการที่สูงมากที่สุด มี
ความเปนไปไดในทางปฏิบัตินอยที่สุด
ในการจัดเก็บคาบริการสามารถพิจารณาไดดังนี้
1. เปาหมายการจัดเก็บ มี 3 กรณี
1.1 จัดเก็บเพื่อคืนทุนคาใชจายการลงทุน (คาใชจายการลงทุนประกอบดวย คา
O&M เงินสมทบของเทศบาล เงินกู เงินอุดหนุนโดยรัฐ และคาใชจายจริงจากผูใชบริการ)
1.2 จัดเก็บเพื่อการคืนทุนคาใชจายดําเนินการ
1.3 จัดเก็บเพื่อการคืนทุนคาใชจายการลงทุนและคาใชจายดําเนินการ
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ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
ความสําคัญ
6
ด า นกฎหมาย และกํ า กั บ 6.1 ขาดการบังคับใชกฎหมายในการ
(ตอ)
ดูแล ในการควบคุมมลพิษ กําหนดและจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ํา
เสีย
จากแหล ง กํ า เนิ ด และ
ควบคุมการดําเนินจัดการ
น้ํ า เสี ย ชุ ม ชน เพื่ อ ให เ กิ ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน ปฏิ บั ติ ต าม
และบังคับใชกฎหมาย

มาตรการ

แนวทางปฏิบตั ิ

6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการ (ตอ) 2. วิธีการจัดเก็บคาบริการ มีหลากหลายวิธี อาทิเชน
บัง คับ ใชใ นการจัด เก็บ คา บริก าร
2.1 จัดเก็บแบบเหมาเปนรายเดือน
บํ า บัด น้ํ า เสีย หรือ คา ธรรมเนีย ม
2.2 จัดเก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยเปนรายเดือน
บํ า บ ัด น้ํ า เ ส ีย เ พื ่อ ใ ห อ ง ค ก ร
2.3 จัดเก็บรวมกับคาภาษีเปนรายป เชน ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
ปกครองสว นทอ งถิ ่น สามารถ
2.4 จัดเก็บรวมกับคาน้ําประปา หรือคาไฟฟา เปนรายเดือน
นํา ไปประกาศใชแ ละดํา เนิน การ
ทั้งนี้ในการกําหนดอัตราการคาบริการบําบัดน้ําเสียควรคํานึงถึงลักษณะของคาบริการ
ไดตอไป
ที่ดีและเกิดการยอมรับโดยทั่วไป ดังนี้
(ก) คาบริการบําบัดน้ําเสียตองเปนธรรมตอผูใชบริการ เชน มีความถูกตอง ไมเปน
ภาระมากตอผุใชบริการ โดยเฉพาะผูใชบริการประเภทบานพักอาศัยควรพิจารณาระดับ
รายไดและความสามารถในการจายดวย (ability to pay)
(ข) ไมซับซอนและยากตอการปฏิบัติใชและติดตามตรวจสอบ
(ค) คาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บไมสูงมาก
(ง) มีความยืดหยุนพอสมควรในการปฏิบัติใช
(จ) การปฏิบัติใชควรสอดคลองกับระบบบริหารและกลไกของเทศบาล
(ฉ) สามารถตรวจสอบและประเมินผลได
6.1.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ ประกาศกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียหรืออัตราคา
กอใหเกิดมลพิษและหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บ สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไป
ดําเนินการตอได
6.1.1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยอาศัย
กระบวนการรณรงคประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ สรางความตระหนักและจิตสํานึกใน
การรับผิดชอบของประชาชนในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยอาจจัดเก็บในอัตราที่ต่ํา
กอน เพื่อลดการต อต านและใหเกิดการมี สวนรวมรั บผิ ดชอบของประชาชน ทั้ งนี้ หาก
ประชาชนยังไมมีความพรอมที่จะจายคาบริการฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตองจัดหา
เงินจากแหลงอื่นมาใชกอน เชน งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามแผนกระจายอํานาจฯ และเงินกูจากแหลงอื่น เปนตน
6.1.1.4 กระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุนใหมีองคการดานน้ําและน้ําเสียชุมชน (Water and
Sewage Authority หรือ WASA) มีหนาที่จัดหาและผลิตน้ําใชและจัดการน้ําเสียในหนวยงาน
เดียวกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินการผลิตน้ําใชที่สะอาด
และการบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียดวย
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ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
ความสําคัญ
6
ด า นกฎหมาย และกํ า กั บ 6.2 ขาดการบังคับใชกฎหมายควบคุม
(ตอ)
ดูแล ในการควบคุมมลพิษ แหลงกําเนิดน้ําเสียที่เขมงวด และ
ดําเนินการลงโทษหากมีการฝาฝน
จากแหล ง กํ า เนิ ด และ
ควบคุมการดําเนินจัดการ
น้ํ า เสี ย ชุ ม ชน เพื่ อ ให เ กิ ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน ปฏิ บั ติ ต าม
และบังคับใชกฎหมาย

6.3 ขาดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
และบทลงโทษที่ชัดเจนในการ
กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองมีสวนรวมรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดการน้ําเสียและ/หรือการ
ดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย

มาตรการ

แนวทางปฏิบตั ิ

6.2.1 สนั บ สนุ น กฎหมายควบคุ ม
แหล งกํ าเนิ ดน้ํ าเสี ยชุ มชน ให
ครอบคลุ ม แหล ง กํ า เนิ ด น้ํ า เสี ย
ประเภทตาง ๆ มากขึ้น

6.2.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกประกาศกระทรวงฯ กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ไดแก หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา รานลางอัด ฟลม ถา ยรูป เปน ตน และกํา หนดเกณฑก ารปฏิบัติใ นกาควบคุม น้ําเสีย จากอูซอ ม
รถยนต กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมกากตะกอนจากการบําบัด น้ําเสีย เปน
ตน
6.2.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขมงวดการบังคับใชกฎหมายควบคุมแหลงกําเนิด น้ําเสีย
ชุมชน ที่ไดประกาศบังคับใช
6.2.1.3 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 73 พรบ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อใชบังคับสําหรับผูที่จะเปนผูควบคุมหรือผู
รั บ จ า งให บ ริ ก ารบํ า บั ดน้ํ า เสี ย จะต อ งมี ใ บอนุ ญ าตและบุ ค ลากรที่ ชํ า นาญพร อ มที่ จ ะ
ดําเนินงาน
6.3.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) ออกกฎหมาย ขอระเบียบ และมีบทลงโทษที่ชัดเจน
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมดําเนินการหรือละเลยการปฏิบัติ พรอมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผล จากหน ว ยงานส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
ตระหนักตอหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานจัดการน้ําเสีย และ/หรือระบบบําบัดน้ําเสียรวม
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
6.3.1.2 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กํากับ ดูแล ควบคุมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย ขอระเบียบที่กําหนดขึ้น จากขอ 6.3.1.1
6.4.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (คพ.) กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตระบายน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (Discharge Permit
System) โดยแหลงกําเนิดเหลานี้จะระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําหรือออกสูสิ่งแวดลอมได
จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขหรื อ ข อ ระเบี ย บที่ กํ า หนดเพื่อ ควบคุ ม ป อ งกั น ไม ใ ห ส ง ผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยในระยะแรกจะควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษขนาดใหญ
เชน ชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และฟารม ปศุสัตว เปนตน สวนบานเรือนและ
แหลงกําเนิดน้ําเสียอื่น ๆ ที่ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) อาจ
ไมตองขออนุญาตการระบายน้ําเสียแตตองกําหนดเกณฑหรือเงื่อนไขเพื่อควบคุมน้ําเสีย
ไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย
6.4.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (สสภ.) กํากับ
ดูแลการอนุญาตระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดภายใตระบบ Discharge Permit System และ
ตามหลักเกณฑการอนุญาตและเงือนไขกําหนดอื่นๆ ตามขอ 6.4.1.1

6.3.1 สงเสริมสนับสนุนใหมีกลไก
ทางกฎหมายใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นต องมี ส วนร วมรั บผิ ดชอบ
ดําเนินการจัดการน้ําเสีย และ/หรือ
ดําเนินงานระบบบํ าบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชนอยางตอเนื่อง

6.4.1 พัฒนากลไกทางกฎหมาย
6.4 ขาดกฎหมาย ควบคุม หรือการ
อนุญาตระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ควบคุม การระบายน้ํ า เสีย จาก
แหลงกําเนิดมลพิษ
มลพิษ
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ตารางที่ 6-1 การดําเนินงานภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
ลําดับ
กลยุทธ
ปญหา
ความสําคัญ
7
ด า นงบประมาณในการ 7.1 ขาดการควบคุมการดําเนินการ
เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ จั ด การน้ํ า เสี ย ขององค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น โดยใช ก ลไกทางการ
ดํ า เนิ น การจั ด การน้ํ า เสี ย
สนับสนุนงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

มาตรการ

แนวทางปฏิบตั ิ

7.1.1
สนั บ สนุ น กํ า หนดแนว
ทางการจั ด สรรงบประมาณที่
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ
การจั ด การน้ํ า เสี ย ชุ ม ชนที่ อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีสวน
รวมรับผิดชอบมากขึ้น

7.1.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดเกณฑหรือเงือนไขการสนับสนุนงบประมาณดวย
การปรับลดสัดสวนงบประมาณประจําปหากละเลยไมดําเนินการจัดการน้ําเสียหรือระบบ
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย หรื อ สนั บ สนุ น งบประมาณเพิ่ ม ตามสั ด ส ว นที่ เ หมาะสมหากสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.1.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสว นท องถิ่ น สรา งแรงจูง ใจใหแ กท องถิ่นที่ ดูแ ลเอาใจใสการจัด การ
สิ่งแวดลอมและน้ําเสียดวยการสนับสนุนงบประมาณหรือเงินอุดหนุนใหแกทองถิ่นที่
สามารถดําเนินการจัดการน้ําเสียไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง หรือทองถิ่นแสดงความ
พรอมในการบริหารจัดการและรวมรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการน้ําเสีย
7.2.1.1 กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ ใหเกิดประสิทธิภาพการใชเงินงบประมาณและ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
7.2.1.2 กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใชจายเงิน
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
7.3.1.1 สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดสัดสวนงบประมาณที่ชัดเจนสําหรับภารกิจดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและการ
ดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนในการจัดสรรงบประมาณประจําปใหแก
ทองถิ่นผานแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พั ฒ นาระบบติ ด ตาม
7.2
ขาดการติ ด ตามตรวจสอบ 7.2.1
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่ เ ป น ร ะ บ บ แ ล ะ มี ต ร ว จ ส อ บ ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น
งบประมาณในการดํ า เนิ น การ
ประสิทธิภาพ
จัดการน้ําเสียชุมชน

7.3 การจัดสรรงบประมาณประจําป
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมี
การกํ า หนดให ใ ช จ า ยเงิ น ด า นการ
จัดการน้ําเสียที่ชัดเจน

7.3.1 สนับสนุนกําหนดภารกิจดาน
การ จั ด ก า ร น้ํ าเ สี ย ชุ ม ช น แ ล ะ
งบประมาณดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจน
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองใชจายดําเนินการ

2546

2547

ระยะเวลาดําเนินการ
2548
2549

2550

(ดําเนินการตอเนื่อง)

(ดําเนินการตอเนื่อง)

(ดําเนินการตอเนื่อง)

(ดําเนินการตอเนื่อง)

(...)
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บทที่ 7
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

เนื่องจากที่ผานมา การนําแผนตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ไมสามารถ
ดําเนินการตามทิศทางที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานจึงเปนในลักษณะที่แยกสวน คือ
ตางหนวยงานตางคิด ตางทํา ยึดหนาที่ของหนวยงานเปนหลัก ทําใหขาดความเชื่อมโยงของการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเปาหมายของแผน ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดระบุไวชัดเจน
ถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเปนหัวใจสําคัญ ที่จะทําใหแผนบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและที่สําคัญการดําเนินงานจะอยูที่การจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิ บั ติ ก ารในทุ ก ระดั บ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ภายใต ก ารบริ ห ารจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ ที่ เ น น การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนและทุกภาคสวนในสังคมในการรวมคิด รวมทํา และรวมกันรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงกลไก
แกไขระเบียบปฏิบัติตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบขอมูล และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การ
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ

7.1 แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ในการดําเนินการแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองมีความเขาใจในแผน มีสวน
รวมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน และสามารถปฏิบัติไดในทุกระดับ ทั้งระดับหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค
สวนทองถิ่น และระดับชุมชน ทั้งนี้ในการจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนจึงไดกําหนดแผนดําเนินงานที่มี
ระยะเวลาชัดเจน ตลอดจนสาระที่บงชี้ถึงหลักการ เหตุผล เปาหมายและภารกิจ แหลงเงิน มีผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน และการจัดลําดับของการดําเนินการ แนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั้งไดผนวกเอาขั้นตอน
วิธีการ ดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน ไวในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถใชเปนแนวทางดําเนินการไดดวยตนเอง
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัตินั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ที่เกี่ยวของจะตองนําแนวทางปฏิบัติที่กําหนดในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนไปดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนฯ โดยดําเนินการตามลําดับ (รูปที่ 7-1) ดังนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการน้ําเสียชุมชน ตามแนวทางและกรอบดําเนินการ ภายใต
แผนการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
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2. สรางความเขาใจในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน และองคความรูในการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูและการมีสวนรวม รวมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถ และมี
ความพรอมในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผลักดันใหมีการบริหารแผนการจัดการน้ําเสียชุมชนอยางจริงจัง โดยสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่นสามารถประยุกตแนวทางการดําเนินการใหสามารถปฏิบัติไดในระดับชุมชน
และระดับทองถิ่น ดวยการใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้มาตรการตาง ๆ จะตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการน้ําเสียชุมชน สามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
4. สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
รับรู ตั้งแตเริ่มตนโครงการและตอเนื่องทั้งการศึกษา การเสนอขอคิดเห็นและตัดสินใจ เพื่อใหเกิด
ความรูสึกถึงการมีสวนรวม ความเชื่อถือ และความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่น
5. สรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มีเกณฑชี้วัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
6. สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลระดับชุมชน และระดับทองถิ่น รวมทั้งการประสานความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถนําขอมูลและความรูทางวิชาการไปใชประกอบการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการได
ลําดับที่ 6 : มีฐานขอมูลระดับชุมชนและระดับทองถิ่น สําหรับใชประกอบ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ลําดับที่ 5 : มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ลําดับที่ 4 : ใหประชาชน เขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มโครงการดวยการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ลําดับที่ 3 : ผลักดันใหนําแผนการการจัดการน้ําเสียชุมชนไปไชปฏิบัติ
ลําดับที่ 2 : สรางความเขาใจในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน
ลําดับที่ 1 : จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการน้ําเสียชุมชน ตามแนวทางและกรอบ
ดําเนินการ ภายใตแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน

รูปที่ 7-1 ลําดับการดําเนินงานเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
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7.2 การสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.2.1 หนวยงานจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคจะตองใหการสนับสนุนและชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติรวมทั้งตองสรางระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล การดําเนินงานตามแผน และดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนี้
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สส. สผ. อจน. คพ.) และ สํานักงานปลัด
กระทรงทรัพยากรฯ (สสภ.) ใหการสงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดําเนินการตามแนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ โดยลําดับแรกซึ่งสําคัญและตองดําเนินการ
กอน คือ การประสานและชี้แจงแผนเพื่อสรางความเขาใจในแผนการจัดการน้ําเสียใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นอกจากนี้หนวยงานสวนกลางจะตองดําเนินการสรางระบบติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการน้ําเสียดวย
(2) จังหวัด (ทสจ.) ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานสวนกลาง และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
7.2.2 ชุมชนและประชาชน ควรตองมีสวนรวมดําเนินการโดยการเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชน
เขามารวมรับรูตั้งแตตน รวมคิด ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย และรวม
ติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงทรัพยากรฯ (สส.) สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรฯ (สสภ.) จะใหการสนับสนุนชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องใหเกิดการมีสวนรวมตามกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

