
บทที่ 4 แผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชน/ 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัด 

 
จังหวัดที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

และระบบกําจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด จะต้องจัดทําแผนแม่บทการบริหาร
จัดการน้ําเสียชุมชน/ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานํ้าเสียชุมชน
และขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งจะเป็นเอกสารสําคัญในการประกอบการพิจารณาโครงการก่อสร้าง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 

รายละเอียดของแผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ
จังหวัด ซึ่งจะได้จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถ่ิน โดยจังหวัดจะต้องจัดลําดับความสําคัญ 
และจัดทํารายละเอียดที่จังหวัดเห็นว่ามีความความสําคัญ และจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านด้านการ
จัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด เพ่ือให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการได้ถูกต้อง และ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด นอกจากน้ีแล้วยังสามารถใช้ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ในปีต่อๆ ไป รวมถึงการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําเสียชมุชน 
 
 

 
 

 แผนแม่บทการบรหิารจัดการนํ้าเสียชุมชน 
จังหวัด.......... 

พ.ศ. .... ถงึ พ.ศ. ....... 

 
 

  
 
 
 

เดือน.......... พ.ศ. ........ 
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1.1 สภาพพ้ืนที่ทั่วไป  
1.2 เขตการปกครองและความหนาแน่นประชากร 
1.3 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด 
1.4 สภาพสังคมของจังหวัด 
1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่จังหวัด 
1.6 การจัดการพ้ืนที่ตามผังเมืองรวม   
1.7 พ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ 
1.8 สถานการณ์คุณภาพนํ้า 
1.9 การจัดการคุณภาพนํ้า และการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย 

2. วิสัยทัศน์  
3. วัตถุประสงค์  
4. เป้าหมายหลัก 
5. พื้นที่เป้าหมายและระยะเวลาดําเนินการ  
6. ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  
7. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการน้ําเสียชุมชน  

7.1 วิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหา 
7.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ 
7.3 การวางแผนเชิงพ้ืนที่ (Area Base Planning) 

8. หลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทําแผน  
9. ความสําคัญของพื้นที่  

9.1 จังหวัดควรพิจารณาลําดับความสําคัญเชิงพ้ืนที่ 
9.2 จังหวัดควรพิจารณาความสําคัญของพ้ืนที่ในจังหวัด  

10. แผนงาน  
11. โครงการและกิจกรรม  
12. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
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1. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม           

ประมวลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เป็นปัจจุบัน พร้อมแสดงข้อมูล
ตารางสถิติด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท (ย้อนหลัง 5 ปี) และผลการคาดการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงคุณภาพ
และปริมาณในอนาคต รวมท้ัง ประมวลผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ส่วนกลางมาดําเนินการให้ในพ้ืนที่ โดยจะต้องแสดงข้อมูลในด้านหรือประเด็น
ต่างๆ ทั้งในรูปของข้อมูล และแผนที่ หรือแผนผัง หรือตาราง ตามหัวข้อดังน้ี เป็นอย่างน้อย  

1.1 สภาพพื้นที่ทั่วไป  

แสดงที่ต้ัง  อาณาเขตของจังหวัด  ลักษณะภูมิประเทศ และข้อมูลสถิตปริมาณฝนและ
ปริมาณนํ้าท่า 

1.2 เขตการปกครองและความหนาแน่นประชากร 

ระบุเขตการปกครองในระดับจังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิ่น ทั้งหมดในจังหวัด พร้อม
แสดงจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ / ประชากรแฝง และความหนาแน่นประชากร ตามเขตการ
ปกครอง รวมถึงสถิติการย้ายเข้า ย้ายออก  สถิติการเกิดและการตาย เป็นต้น 

1.3 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด 

 แสดงข้อมูลโครงสร้างการผลิต เช่น การค้าธุรกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร หรืออ่ืนๆ ที่ได้
ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ และนําเสนอค่าเฉล่ียผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด และค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ต่อหัวรายจังหวัด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ต่อหัวของภาค และประเทศ 

1.4 สภาพสังคมของจังหวัด 

แสดงข้อมูลทั้งปริมาณและคุณภาพในเร่ืองแหล่งศิลปวัฒนธรรม  สถานศึกษาที่สําคัญ  
ด้านสาธารณสุข สุขอนามัยของประชาชน โครงสร้างประชากร  รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แสดง
การให้ความสําคัญกับการเมือง การมีส่วนร่วมโดยการรวมกลุ่ม จัดต้ังเครือข่ายดําเนินการตามกิจกรรมที่ให้
ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละด้าน  

1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่จังหวัด 

ระบุการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ทั้งจังหวัด เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์การ
วางแผนเชิงพ้ืนที่ (Area Base Planning) เพ่ือนําไปประเมินศักยภาพและข้อจํากัดของพ้ืนที่ต่อการพัฒนา  

ทั้งน้ี มีความจําเป็นอย่างย่ิงในการแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการดําเนินการกิจกรรม
ต่างๆ ของประชาชน กับสภาพความเป็นจริงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น
แหล่งนํ้าธรรมชาติ ที่ต้ังของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด รวมท้ัง จุดหรือบริเวณท่ีประสบปัญหา หรือได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น 
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ตัวอย่าง 

จังหวัด......................มีพ้ืนที่...........................มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม
สูงสุด คิดเป็นร้อยละของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ป่าไม้ ร้อยละ   ของพ้ืนที่  

 
ตารางที่ 4-1 ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่จังหวัด.............................................  

 

อําเภอ 
ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 

เกษตรกรรม ป่าไม้ ชุมชน แหล่งน้าํ อ่ืนๆ 
ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

           

           

           

           

รวม           

 
1.6 การจัดการพื้นที่ตามผังเมืองรวม  (สําหรับจังหวัดที่มีการประกาศใช้ผังเมืองรวม) 

อธิบาย และแสดงผังเมืองรวมจังหวัด ตามโซนการจัดการพ้ืนที่ ขนาดและอาณาเขตของ
แต่ละพ้ืนที่ 

1.7 พื้นทีเ่สี่ยงภัยธรรมชาติ 

1) นํ้าท่วม 

2) ภัยแล้ง 

3) ดินถล่ม 

4) อ่ืนๆ 

1.8 สถานการณ์คุณภาพน้ํา 

ระบุ และอธิบายข้อมูลด้านทรัพยากรนํ้า ทั้งนํ้าผิวดิน และนํ้าใต้ดิน ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้ง สภาพการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรนํ้าดังกล่าว  นอกจากน้ี ต้องแสดงผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า และระบุปัญหาที่ประสบในจังหวัด  
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1.8.1 ทรัพยากรนํ้าบาดาล 

1) จังหวัด.......มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการให้นํ้าบาดาล ดังน้ี...................................... 

2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าบาดาล พบว่า…………………….................... 

3) ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล คือ ......................................... 

1.8.2 ทรัพยากรนํ้า 

1) จังหวัด.......มีแม่นํ้าสายสําคัญหลายสาย ได้แก่............................................ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-1  แผนที่ต้ังแม่นํ้าสายสําคัญในพ้ืนที่จังหวัด............................... 

 

ตารางที่ 4-2 แหล่งนํ้า หรือแม่นํ้าที่สําคญัในพ้ืนที่จังหวัด.......... 

แม่น้ํา บริเวณที่ต้ัง  ระยะทาง (กม.) 
ชุมชนท่ีอยู่อาศัย 
ริมสองฝัง่แม่น้าํ 

    

    

    

    

    

    

    

2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าสายสําคัญพบว่า………………………..... 
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ตารางที่ 4-3 การตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าของจังหวัด......................ในปี พ.ศ. .....  

ดัชนีคุณภาพน้ํา 

น้ํามัน
และ
ไขมัน 
(mg/l) 

ค่าบีโอดี 
(mg/l) 

ค่าดีโอ ปริมาณ
ตะกอน
หนัก  

(mg/l) 

ของแข็ง
แขวนลอย 

(mg/l) 

ไนโตรเจน
ในรูป TKN 

(mg/l) 

ฟอสฟอรัส ค่าความ
เป็นกรด
และด่าง 

(pH) 

แหล่งน้ํา อุณหภูมิ 
(oC ) 

(mg/l) ท้ังหมด 
(mg/l) 

แบคทีเรียกลุ่ม 
ฟีคอล 

โคลีฟอร์ม 
(mg/100 ml) 

           

           

           

           

           

3) ปัญหาความเสือ่มโทรมของคณุภาพนํ้า 

รวบรวมข้อมูลการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจวัดคุณภาพนํ้า รวมทั้ง วิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุซึ่งเป็นแหลง่กําเนิดมลพิษ ที่ก่อให้เกิดนํ้าเสีย  

ตารางที่ 4-4  ปัญหาความเสือ่มโทรมของแหล่งนํ้า ในพ้ืนที่จังหวัด.......... 

สาเหตุ 
แม่น้ํา ปัญหาการร้องเรียน 

(ควรระบุแหล่งกําเนิดนํ้าเสีย) 
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4) สภาพการใช้นํ้าและเกิดน้ําเสียชุมชน 

รวบรวมและประมวลข้อมูลการใช้นํ้าประปาของประชาชน ในช่วงย้อนหลัง 5 ปี 
และปริมาณการเกิดนํ้าเสีย ทั้งจากการตรวจวัดอัตราการไหลโดย flow meter จากปลายท่อระบายนํ้า หรือ 
นํ้าทิ้ง  และการคํานวณปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึน รวมท้ังแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ของน้ําเสียที่ปล่อยลงสู่
แหล่งนํ้าสาธารณะของชุมชน  โดยจังหวัดต้องประมวลสถานการณ์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เป็นปัจจุบัน 
พร้อมแสดงข้อมูลตารางสถิติแต่ละประเภท (ย้อนหลัง 5 ปี) และผลการคาดการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงคุณภาพ
และปริมาณในอนาคต  

ตารางที่ 4-5  ปริมาณการใช้นํ้าประปา ในปี พ.ศ. .......ถึง......... 

จํานวน
ประชากร 

ปริมาณการใชน้้ําประปา (ลบ.ม./วัน) 
อําเภอ ปี พ.ศ. 

2551 
ปี พ.ศ. 
2552 

ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

       

       

       

       

       

       

ตารางที่ 4-6  ปริมาณนํ้าเสีย ในปี พ.ศ. ..........โดยใช้วิธีวัดปริมาณนํ้าเสียจากอัตราการไหล โดย Flow meter    

ปริมาณน้ํา  
(ลบ.ม. ต่อเดือน) 

ตําแหน่ง/จุดท่ีวัดหรือ
เก็บตัวอย่าง 

เดือน-ปี 
คุณภาพน้ํา 

(ตามดัชนีคุณภาพน้ําในตารางที่ 4-3) 
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1.9 การจัดการคุณภาพน้ํา และการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

1.9.1 การจัดการคุณภาพน้ํา  

รวบรวมและนําเสนอข้อมูลการจัดการคุณภาพนํ้า ณ แหล่งกําเนิด โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม และประชาชน
ผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นต้น รวมท้ัง ระบุสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสีย และการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการ เช่น 
การเตรียมที่ดิน การจัดทําผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
จังหวัด...............มีชุมชนขนาดใหญ่ โดยเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล

ตําบล รวม จํานวน ....  แห่ง  ช่วงต้ังแต่ปี 25.. ที่ผ่านมาเทศบาลที่ให้ความสนใจในการดําเนินการเพ่ือจัดทํา
ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด จํานวน ... 
แห่ง และเทศบาลท่ีดําเนินการเอง ......... แห่ง  ทั้งน้ี มีเทศบาลที่ประสบผลสําเร็จสามารถดําเนินการก่อสร้าง
และเดินระบบได้จริงจํานวน.......แห่ง หรือเพียงร้อยละ.......ของจํานวนเทศบาลท้ังหมด ได้แก่……………………..    

ตารางที่ 4-7  สถานการณ์และการจัดการนํ้าเสียชุมชนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่จังหวัด................................. 

ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.)/
จํานวน

ประชากร 
(คน) 

สภาพการจัดการและการเตรียมการ 
ปริมาณ 
น้ําเสีย 

องค์กร
ปกครอง
ส่วน

ท้องถ่ิน 

อําเภอ 
(ลบ.ม./
วัน) 

พื้นที่และ 
ระบบ
บําบัด 
น้ําเสีย 

ที่ดิน FS DD ก่อสร้าง 
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ตารางที่ 4-8  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนพ้ืนที่จังหวัด............................... 

ปริมาณน้ํา
เสียเข้า
ระบบ 

ระบบ
รวบรวมน้ํา

เสีย/
ระยะทาง
รวม (กม.) 

ประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ํา

เสีย 

พ้ืนท่ี/
ประชากร 

พ้ืนท่ีให้บริการ ระบบบําบัดน้ํา
เสียและแหล่ง
รองรับน้ําท้ิง 

(ตร.กม และ
ร้อยละ) 

อปท. 
(ตร.กม./

คน) 
(ลบ.ม./
วัน) 

(คุณภาพน้ํา) 

การเดินระบบ
ในปัจจุบัน 

 
 

  - ท่อระบาย
รวม 

 - ประเภท 

- ท่อแยก 
- ความ 
สามารถในการ
รองรับ 
- แหล่งรับน้ํา
ท้ิง 

-ค่าเฉลี่ย BOD - เทศบาล เดิน
ระบบเอง - ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง 

- ค่าใช้จ่ายเดิน
ระบบเฉลี่ย 
เดือนละ ....... 
บาท 
- ปั ญ ห า แ ล ะ
อุปสรรค 

  
 

      

  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-2 แสดงที่ต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนที่จังหวัด................................ 
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1.9.2 สถานภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ีมีการเดินระบบแล้วในพ้ืนที่ 

รายงานสรุปสถานภาพระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนของแต่ละระบบที่มีการเดินระบบแล้วใน
พ้ืนที่จังหวัด 

ตัวอย่าง 
เทศบาล................ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย แบบ

......................... บริเวณ...........................ในพ้ืนที่รวม .............. ไร่ ในปี ............. วงเงิน
งบประมาณ ................. ล้านบาท ซึ่งรองรับนํ้าเสียได้วันละ ................ ลบ.ม. ต่อวัน และมีประชากร
ประมาณ ................ คน ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้น .........................ลบ.ม.  ต่อวัน  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 4-3 แสดงที่ต้ังระบบบําบัดนํ้าเสีย...........................................ในพ้ืนที่จังหวัด................................ 

ตารางที่ 4-9  ข้อมูลคุณภาพนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาล.................... ประจําปี 25.. 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
พารามิเตอร ์ หน่วย มาตรฐาน 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่     

1.ความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) 

 5-9         

2. ค่าบีโอดี (Biological 
Oxygen Demand ,BOD) 

มก./ล. 20         

3. มก./ล. ปริมารสารแขวนลอย  
(Suspended Solids,SS) 

50         

4. มล./ล. ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settieable  Solids) 

0.5         

พืน้ที่ตั้งระบบบําบดันํา้เสีย 
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พารามิเตอร ์ หน่วย มาตรฐาน 
ไตรมาสที่ 1  
วันที่ 

ไตรมาสที ่2 
 

ไตรมาสที่ 3
วันที่

 
วันที่ 

ไตรมาสที ่4  
วันที่     

มก./ล. 5. นํ้ามันและไขมัน (Fat 
Oil and Grease) 

5         

6. มก./ล. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) 

100         

7. มก./ล. ฟอสฟอรัสทัง้หมด 
(Total Phosphorus, TP) 

ไม่มี
มาตรฐาน 

        

8. แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอล
โคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 ไม่มี
มาตรฐาน 

        
มล. 

1.9.3 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ําและเตือนภัยโดยภาครัฐ 

ให้ข้อมูลและอธิบายการดําเนินการต่างๆ ของทางภาครัฐ ที่ได้ดําเนินการเฝ้าระวังคุณภาพ
นํ้า รวมท้ัง ให้ระบุแหล่งหรือจุด การตรวจวัดคุณภาพนํ้า ตามแม่นํ้าที่สําคัญ   

1.9.4 การบูรณาการ การจัดการคุณภาพน้ํา  

แสดงข้อมูลของโครงการ หรือกิจกรรมการบูรณาการดําเนินการร่วมกันของประชาชน 
หรือประชาชนกับภาครัฐ หรือประชาชนกับภาคเอกชน ในพ้ืนที่จังหวัด  

 
 
 

จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าสามารถช้ีได้ว่าในเขตที่มีการขยายตัวสูง  
ได้แก่............................................................ มีคุณภาพนํ้าค่อยข้างเส่ือมโทรม ส่วนอําเภอที่อยู่รอบนอก ได้แก่ 
............................. คุณภาพนํ้าจะดีกว่า แสดงว่าความหนาแน่นของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลและมี
กิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพนํ้าให้เสื่อมโทรม ซึ่งจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการจัดการนํ้าเสียให้เหมาะสม มิเช่นน้ัน
จะส่งผลต่อแหล่งนํ้า .......................................... รวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัด.............................. 
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2 วิสัยทัศน์              

สะท้อนถึงทิศทางการบริหารจัดการนํ้าเสียของจังหวัด 

3 วัตถุประสงค์             

แสดงวัตถุประสงค์ของการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชน 

4 เป้าหมายหลัก            

ตัวอย่าง 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด............มีแผนงานกิจกรรมในการจัดการนํ้าเสียชุมชน 

และสามารถบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล มีความพร้อมในการจัดหาระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับองค์การบริหารส่วนตําบล มีแนวทางในการจัดการนํ้า
เสียชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

5 พื้นที่เป้าหมายและระยะเวลาดําเนินการ         

จังหวัดควรกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายจึงเน้นพ้ืนที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองก่อนเป็นหลัก 
เน่ืองจากเป็นแหล่งกําเนิดนํ้าเสียมากกว่าจําเป็นต้องเร่งดําเนินการจัดการ อีกทั้งการควบคุมดูแล บริหารจัดการ 
ยังสามารถทําได้ง่ายกว่า ส่วนพ้ืนที่บริเวณขอบนอกเขตเทศบาลจะสนับสนุนการใช้แนวทางการบริหารจัดการที่
เหมาะสม เพ่ือควบคุม ป้องกันปัญหามลพิษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพ่ึงพาตนเองในการ
ดําเนินการพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือการจัดการนํ้าเสียชุมชน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่ดําเนินการเพ่ือการแก้ไข ฟ้ืนฟู ควบคุม ป้องกัน และการจัดการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
ปัญหามลพิษนํ้าเสีย คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเสื่อมโทรมอยู่ในเกณฑ์ตํ่าถึงตํ่ามาก และอาจเข้าขั้นวิกฤตได้ในอนาคต
หากไม่เร่งดําเนินการเพื่อควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนให้ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ไม่เกินร้อยละ 50 
ของที่เกิดขึ้น ได้แก่ ชุมชนเมือง จํานวน ……….. พ้ืนที่ ดังน้ี 

1) ดําเนินการระยะเร่งด่วน ปี 2556 จํานวน………พ้ืนที่ โดยในระยะแรกให้ดําเนินการ
ตามลําดับความสําคัญของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีความเสื่อมโทรมมากใน ……. ลําดับแรก ได้แก่ ……………………….... 

2) ดําเนินการระยะปานกลาง ปี 2557 - 2559 จํานวน ……. พ้ืนที่ โดยดําเนินการใน
พ้ืนที่ตามลําดับความสําคัญของพ้ืนที่ที่มีความเสื่อมโทรมและอยู่ในลําดับต้น ๆ เช่นกัน แต่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่มี
คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ตํ่าถึงตํ่ามาก 

กลุ่มที่ 2 พ้ืนที่ดําเนินการเพ่ือการควบคุม ป้องกัน และการจัดการ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหามลพิษ
น้ําเสียมาก คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้ แต่ควรเตรียมการในระยะยาวสําหรับการบริหารจัดการ
ที่ดี สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษ เพ่ือการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้
เสื่อมโทรม ได้แก่ ……………………….จํานวน ……………………. พ้ืนที่ 
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6 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ            

ตัวอย่าง 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด............มีแนวทางการจัดการนํ้าเสียชุมชนที่เหมาะสม 

2) คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะมีค่ามาตรฐานตามประเภทแหล่งนํ้าที่กําหนด 

7 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการน้ําเสียชุมชน         
ควรพิจารณาแนวทางในการกําหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการนํ้าเสียชุมชน ดังน้ี 

7.1 วิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาด้านนํ้าเสียและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึน จัดลําดับ 
ความสําคัญเร่งด่วนของปัญหา ประเมินผลกระทบเบ้ืองต้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนที่
อาจเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว 

7.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการด้านนํ้าเสียของจังหวัด 
สภาพแวดล้อมและกระบวนการภายในของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกระบวนการภายนอก เพ่ือให้
ทราบโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึ่งมีผลต่อการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา 

7.3 การวางแผนเชิงพ้ืนท่ี (Area Base Planning)ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประเมินศักยภาพและข้อจํากัดของพ้ืนที่ต่อการ
พัฒนา ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการวางแผน เน่ืองจากเป็นการให้คําอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมีอิทธิพลต่อพ้ืนที่ ซึ่งผลของการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่สําคัญต่อการ
กําหนดเป้าหมาย การกําหนดทางเลือกของแผน และการตัดสินใจการวางแผน ซึ่งการวิเคราะห์เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่สามารถจําแนกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านสังคมและประชากร ด้าน
เศรษฐศาสตร์ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8 หลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน    

การดําเนินงานด้านการจัดการนํ้าเสียให้เกิดประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่จําเป็นและสําคัญซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดอยู่คือ การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการนําไปสู่ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน  ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีความรู้และทักษะที่สามารถจะบริหารจัดการนํ้าเสียได้ 
ไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันจะมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนแล้วหรือยังไม่มีก็ตาม โดยจะต้อง
คํานึงถึงการบริหารจัดการทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน บนพ้ืนฐานการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อีกทั้งการจัดการ หากจะต้องขอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางอาจต้องใช้เวลานาน
เน่ืองจากงบประมาณมีจํากัด ซึ่งอาจไม่ทันการณ์ต่อการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ดังน้ัน การดําเนินการโดยลดการ
พ่ึงพาจากรัฐบาลกลางจึงเป็นแนวทางที่ควรมีการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
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1. การป้องกันการเกิดมลพิษ เป็นมาตรการการลดนํ้าเสียที่แหล่งกําเนิดโดยใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า หรือใช้เท่าที่จําเป็น นอกจากนี้ยังรวมถึงการลดการใช้นํ้าซึ่งจะทําให้ปริมาณนํ้าเสียลดลงไปด้วย ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได้ทั้งในภาคครัวเรือน ร้านค้า อาคารพานิชย์ ตลาด  สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ
แหล่งกําเนิดมลพิษอ่ืนในพ้ืนที่  

2. การบําบัดนํ้าเสีย ณ แหล่งกําเนิด ควรกําหนดให้บ้านเรือน ร้านค้า อาคารทุกประเภท 
หรือแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนที่มีการจัดการนํ้าเสียเบ้ืองต้นด้วยการติดต้ังถังดักไขมัน หรือ ระบบบําบัดนํ้าเสีย  
ณ แหล่งกําเนิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนในท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบรวมศูนย์ เน่ืองจากเป็น
การป้องกันปัญหาน้ําเสียที่จะเกิดขึ้น ทําให้ลดการก่อสร้างหรือการลงทุนจัดสร้างระบบท่อรวมและระบบบําบัดนํ้า
เสียแบบรวมศูนย์ 

3. การใช้ระบบบําบัดแบบธรรมชาติ หากจะต้องมีการบําบัดน้ําเสีย ควรพิจารณาใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุดเสียก่อน เน่ืองจากเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและดูแล
รักษา เช่น ระบบบ่อผึ่ง หรือระบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  
โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาที่ควรคํานึงถึง ได้แก่ 

- พ้ืนที่ดินที่มีอยู่ และราคาที่ดิน (ในกรณีต้องซื้อที่ดินเพ่ิม) เนื่องจากระบบบําบัดแบบ
ธรรมชาติต้องใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมาก แต่ใช้พลังงานน้อย 

- ศักยภาพในการปลูกสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลพลอยได้ของระบบ เช่น การใช้ประโยชน์
จากพืชที่ได้จากการบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น  

4. การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเพ่ิมเติมในพื้นที่วิกฤตหรือแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ  
โดยให้พิจารณารูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ปัญหาของชุมชน และสถานภาพของคุณภาพแหล่งนํ้า ทั้งน้ี 
การจัดสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียแห่งใหม่จะต้องได้รับการพิจารณาให้เป็นไปตามลําดับความสําคัญของพ้ืนที่  
โดยต้องมีการประเมินรูปแบบ 

5. การนํากลับมาใช้ใหม่และพิจารณาคุณค่าของนํ้าทิ้ง ขั้นตอนน้ีจัดว่ามีความสําคัญ
เทียบเท่ากับการระบบธรรมชาติ โดยพิจารณาคุณค่าของนํ้าทิ้งทั้งการคุณประโยชน์จากผลผลอยได้จากระบบ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการดูแลรักษาระบบมากข้ึน การจัดการใช้ประโยชน์จากการบําบัดนํ้าเสียน้ีอาจเรียกว่า 
ระบบการจัดการแบบผสมผสาน ระบบดังกล่าวน้ีเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร โดยการนํานํ้า
เสียกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ให้เกิดประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ใช้เป็นแหล่งแร่ธาตุอาหาร หรือ แหล่งพลังงาน เป็นต้น  
โดยพ่ึงพาแหล่งพลังงานภายนอกให้น้อยที่สุดเพ่ือให้ระบบดูแลตัวมันเองให้มากที่สุด เช่น การนํานํ้ามาเลี้ยงปลา 
การใช้นํ้าเสียผลิตพลังงานชีวภาพ  การใช้พืชนํ้าบําบัดนํ้าเสียแล้วนําผลพลอยได้จากต้นพืชมาทําประโยชน์ เช่น 
ทําปุ๋ย หรือทําอาหารสัตว์ เป็นตัน  
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6. สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก โดยการเข้าถึง
พ้ืนที่และชุมชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดร่วมรับรู้ปัญหา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมตัดสินใจและร่วมดําเนินการเพ่ือ
การจัดการนํ้าเสียในชุมชน 

7. สนับสนุนให้นําแนวทางการจัดการนํ้าเสียตามแนวพระราชดําริโดยอาศัยภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาประยุกต์ให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ประกอบด้วย การกํากับ ดูแล และควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดนํ้าเสียชุมชน กําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมการระบายนํ้าเสีย ประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและน้ําเสียชุมชน พัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือสนับสนุน
ชุมชนในการเฝ้าระวังและให้มีการนําหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

9. สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมกับการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ในการบริหารจัดการนํ้าเสีย 

10. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษด้านนํ้าเสียชุมชนเป็นการสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ และให้ความรู้ผ่านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมศึกษา การทํากิจกรรม สันทนาการ 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

9. ความสําคัญของพื้นที่           

9.1 จังหวัดควรพิจารณาลําดับความสําคัญเชิงพ้ืนที่ในการดําเนินการจัดการนํ้าเสียชุมชน   
ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย  พ้ืนที่วิกฤต  ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้า  ปริมาณน้ําเสียและของ
เสียจากชุมชน และตําแหน่งที่ต้ังของชุมนเมืองริมนํ้า เพ่ือกําหนดเป้าหมายและจัดทํามาตรการต่อไป ดังตาราง 

9.2 จังหวัดควรพิจารณาความสําคัญของพ้ืนที่ในจังหวัด  ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2552 ดังนี้  

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทําแผนภาพรวมของการจัดการนํ้าเสียชุมชน เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
ให้ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เงินกองทุนหรือแหล่งเงินอ่ืน ซึ่งได้จัดทําเป็นกรอบแผนทุกระยะ 5 ปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดําเนินการ 
32 ปี เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2584 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 จํานวน 7 ปี (พ.ศ. 2553-2559)  

ระยะที่ 2 จํานวน 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

ระยะที่ 3 จํานวน 10 ปี (พ.ศ. 2575-2584)  
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รวมท้ัง ได้กําหนดเกณฑ์ในการวางลําดับความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเรียงลําดับเป็นช่วงปี ดังนี้ 

ช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2559  ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล 
องค์กรบริหารส่วนตําบล โดยเฉพาะที่ต้ังอยู่ริมนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมมากถึงเสื่อมโทรม  
เขตควบคุมมลพิษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตําบลในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าพอใช้ 

ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2574  ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล
ตําบลขนาดกลางและขนาดเล็กในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับองค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

ช่วงปี พ.ศ. 2575 - 2584  ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การ
บริหารส่วนตําบลในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

 

 

 

 



ตารางที่ 4-10 การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจํากัดของการจัดการมลพิษทางน้ํา  โดยการวางแผนเชิงพื้นที่ จังหวัด................................ 
(ใช้ประกอบการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่) 

การวางแผนจัดการ 
เชิงพื้นที่และมาตรการ

เชิงกลยุทธ ์

สถานการณ์  
(ศักยภาพและข้อจํากัด) 

เป้าหมายของการจัดการ
คุณภาพน้ําในพื้นที ่

มาตรการเฉพาะ
พื้นที ่

พื้นทีเ่ปา้หมาย ระยะเวลาดําเนินการ 
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10. แผนงาน             

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน คาดหวังว่า จะสามารถแก้ไข
ป้องกันปัญหามลพิษจากนํ้าเสียชุมชนได้ด้วยการบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชนแบบบูรณาการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพ และความพร้อมในการดําเนินการด้านนํ้าเสียด้วยการพ่ึงพาตนเอง และมีส่วน
รับผิดชอบการดําเนินงาน และสามารถขจัดปัญหาความซ้ําซ้อน และความไม่ชัดเจนของการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมต้ังแต่ต้นในการมีส่วนร่วมคิดให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ  
ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจในแผนงานหรือโครงการตลอดจนร่วมลงมือดําเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งหากสามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองแล้วจะทําให้เกิดการพัฒนาทางความคิด ทางการศึกษา การจัดทําโครงการ  
การแก้ไขปัญหา ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะ
นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองของชุมชน ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถดูแล รักษา และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 38 ได้
กําหนดให้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องเป็นแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางท่ี
กําหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหา และเง่ือนไขต่างๆ ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน้ัน และควรจะต้องมีสาระสําคัญในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด (1) 

(2) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จําเป็น
สําหรับการก่อสร้าง ติดต้ัง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพ่ือการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมตาม (2) 

(4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งนํ้าเสียและของเสียอย่างอ่ืนจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ 

(5) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
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ตัวอย่าง 

 
แผนงานที่ 1 การควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด  

เพ่ือการควบคุมนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิด เป็นการดําเนินการในเชิงป้องกัน ซึ่งจะช่วยลดการเกิด
นํ้าเสียจากแหล่งกําเนิด เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษนํ้าเสียชุมชน รวมท้ัง 
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เน้นให้ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมรับรู้ต้ังแต่ต้น ร่วมคิด 
เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ และร่วมดําเนินการ ที่จะช่วยให้เกิดจิตสํานึก ลดการก่อให้เกิดนํ้าเสีย มีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้น จะช่วยป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาด้านนํ้าเสียหมดไปหรือเบาบางลง  

แนวทางดําเนินการ 
มาตรการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

หลักและสนับสนุน 
สร้างกระบวนการ  
มีส่วนร่วมในการจัด 
การนํ้าเสียชุมชนจาก
ทุกภาคส่วน  

หน่วยงานหลัก สร้างจิต สํานึก
ร่วมกันในการจัด
นํ้าเสียชุม ชน 

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการใน
จังหวัด.....ร่วมกัน
รณรงค์สร้างจิตสํานึก
ในการจัดการนํ้าเสีย
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุม รณรงค์ 
สัมมนาและอบรมให้
ความรู้และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม  
อาทิเช่น  

 
หน่วยงานสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียน เยาวชน 

-ประชาชน 

-ผู้ประกอบการ 

2. สร้างเครือข่ายการ
เฝ้าระวังแหล่งนํ้าใน
ชุมชน     

 
3. รณรงค์ลดการ
ระบาย นํ้ า เ สี ยจาก
แหล่งกําเนิดลงสู่แหล่ง
นํ้าธรรมชาติ 

4. รณรงค์ถังดักไขมัน
ใ น บ้ า น เ รื อ น แ ล ะ
กิจกรรมต่างๆ  
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แผนงานที่ 2 ด้านการจัดหาระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 

เพ่ือให้นํ้าเสียที่ถูกระบายออกจากแหล่งกําเนิดลงสู่ระบบระบายนํ้าได้รับการรวบรวมและ
บําบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามมาตรฐานนํ้าทิ้งก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ โดยไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้า สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลให้ความสกปรกของแม่นํ้า/
แหล่งนํ้า ลดลงได้ส่วนหน่ึง 

แนวทางดําเนนิการ
โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หลักและสนับสนนุ 
ศึกษาความ
เหมาะสมระบบ
บําบัดนํ้าเสีย  

หน่วยงานหลัก ให้ อปท. มีผล
การศึกษาความ
เหมาะสมระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 
นํ้าเสีย  

อปท.ในจังหวัด 
.......มีแนวทางใน
การจัดการนํ้าเสีย
ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เทศบาล...... และเทศบาล
.......มีรายงานการศึษาความ
เหมาะสมระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 
หน่วยงานสนับสนุน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เทศบาล........... มีผล
การศึกษาความเหมาะสมใน
การก่อสร้างระบบําบัดนํ้าเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เทศบาลอื่นๆ มีแนวทาง
ในการจัดหาระบบบําบัด 
นํ้าเสีย 

4. อบต. มีแนวทางการ
จัดการนํ้าเสียชุมชน 

5. อปท. สํารวจจัดหาท่ีดินที่
เหมาะสมสําหรับก่อสร้าง
ระบบ โดยพิจารณา คัดเลือก 
จากที่ดินสาธารณะ 
ประโยชน์ หรือของส่วน
ราชการ หรือท้องถิ่นจัดซ้ือ  

การจัดหาท่ีดิน 
ก่อสร้างระบบ 

ให้มีที่ดินที่
เหมาะสมในการ
ก่อสร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

หน่วยงานหลัก ท้องถิ่นมีความ
พร้อมในการ
จัดเตรียมที่ดินใน
การก่อสร้างระบบ 
 

1. คัดเลือกท่ีดินที่มีความ
เหมาะสมด้านวิชา การและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชน 

 
หน่วยงานสนับสนุน 

2. จัดกิจกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นการใช้ที่ดินตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 
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มาตรการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
แนวทางดําเนนิการ
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
หลักและสนับสนนุ 

การรับฟังความ 
คิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้เสียต่อการ
ก่อสร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

หน่วยงานหลัก ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียได้มี
ส่วนร่วมในการรับ 
ทราบรายละเอียด
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดให้มี
ระบบบัดนํ้าเสีย  

จัดกิจกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นต่อโครงการการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 

 
หน่วยงานสนับสนุน 
  

 
 

การศึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

หน่วยงานหลัก ให้มีแบบราย 
ละเอียดในการ
ก่อสร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

ท้องถิ่นมีแบบ
รายละเอียดใน
การก่อสร้างระบบ 

นําผลจากการ ศึกษาความ
เหมาะสมและท่ีดินที่เป็นที่
ยอมรับจากประชาชนใช้ใน
การกําหนดการออกแบบ
รายละเอียด 

 
หน่วยงานสนับสนุน 
  

 
แผนงานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการให้มีการจัดการน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการระบบบําบัดนําเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีงบประมาณในการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบให้เพ่ือเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดูแลระบบ ให้มีความสามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กําหนด    

แนวทางดําเนินการ 
มาตรการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

หลักและสนับสนุน 

การเดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

จัดหารายได้ให้
เพียงพอในการ
บริหารจัดการ
ระบบ 

จัดเก็บค่ าบริการ
บําบัดนํ้าเสียจาก
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราค่า
บําบัดนํ้าเสียที่ เหมาะสมและ
กําหนดวิธีการจัดเก็บรายได้ 

หน่วยงานหลัก 
 
หน่วยงานสนับสนุน 

2. สํารวจความ ยินยอมที่จะจ่าย
ค่าบําบัดนํ้าเสียของประชาชน 

3. ออกเทศบัญญัติกําหนดอัตรา
ค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย 

4. ศึกษาเพ่ือการปรับโครงสร้าง
องค์กรรองรับระบบบัดนํ้าเสีย 

5. การศึกษาการปรับปรุงกฏ
ระเบียบ เทศบัญญัติ และการ
บังคับใช้กฏหมาย 
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แผนงานที่ 4 ด้านการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเป็น

ระบบ 

เพ่ือให้มีการดําเนินการตรวจสอบสภาพน้ําเสียได้อย่างต่อเน่ือง และมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย 
สามารถใช้ในการปรับปรุงแผนหลัก การวางแผนปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการนํ้าเสียได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการ
ระบบบําบัดนําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

แนวทางดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หลักและสนับสนุน 

ติดตามตรวจสอบ 
นํ้าเสียในชุมชนและ
จัดทําระบบ
ฐานข้อมูลนํ้าเสีย 

เ พ่ื อ ใ ห้ มี ก า ร
ติดตามนํ้าเสีย
ในชุมชน 

ท้องถิ่นสามารถ
จัดการนํ้าเสียได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

1. สํารวจข้อมูล นํ้าเสีย
จากแต่ละแหล่งในชุมชน
อย่างต่อเน่ือง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 
 

 
2. ติดตามตรวจสอบและ
ป ร ะ เ มิ น ปัญห า อ ย่ า ง
ต่อเน่ือง   
 
3. จัดทําระบบฐานข้อมูล
ให้สอดคล้องกบั
หน่วยงานสนับสนุน 
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แผนงานที่ 5 ด้านกฎหมาย และกํากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดและควบคุมการดําเนิน

จัดการน้ําเสียชุมชน  

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเคร่ืองมือทางกฎหมายในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
นํ้าเสียให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้เอกชนรับบริการแทน การกําหนดกฎระเบียบต่างๆ และการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นต้น  
 

แนวทางดําเนนิการ
โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หลักและสนับสนนุ 

การให้เอกชนรับ
บริการบําบัดน้ําเสีย
แทนท้องถิ่น 

เพ่ือให้การบริหาร
ระบบบําบัดนํ้าเสีย
มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

ให้มีเอกชนรับ
บริการบําบัดน้ําเสีย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศึกษารูปแบบการให้
เอกชนดําเนินการ
ให้บริการบําบัดน้ําเสีย
แทนท้องถิ่น 

หน่วยงานหลัก 
 
หน่วยงานสนับสนุน 

  
 
 

การควบคุมการ
ระบายนํ้าเสีย 

ให้มีกฎระเบียบ
การควบคุมการ
ระบายนํ้าเสียจาก
แหล่งกําเนิดนํ้าเสีย 

เพ่ือให้ท้องถ่ินมี
กฎระเบียบในการ
ควบคุมการระบาย
นํ้าเสียจากแหล่ง-
กําเนิด 

ศึกษารูปแบบกฎหมายที่
สามารถใช้ในการควบคุม
การระบายนํ้าเสียจาก
แหล่งกําเนิดนํ้าเสียใน
เขตจังหวัด 

หน่วยงานหลัก 
 
หน่วยงานสนับสนุน  
 

 
 
 

การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการ
ใช้กฎระเบียบในการ
จัดการนํ้าเสีย 

ให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดการนํ้าเสีย 

เพ่ือให้มีรูปแบบใน
การสร้างกระบวน-
การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการ
ใช้กฎระเบียบในการ
จัดการนํ้าเสีย 

ศึกษาแนวทางในการใช้
กฎระเบียบในการจัดการ
นํ้าเสียที่เหมาะสม 

หน่วยงานหลัก 
 
หน่วยงานสนับสนุน 
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11. โครงการและกิจกรรม           

การกําหนดกิจกรรมและโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการนํ้าเสียชุมชน
จังหวัด ต้องสอดคล้องกับรูปแบบและข้อกําหนด ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ทําหน้าที่วิเคราะห์แผนฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบ และ
เสนอขอต้ังงบประมาณอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินโดย
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ แล้วยังอาจเสนอขอรับการ
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด้วย  

โครงการในแผนฯ ควรประกอบด้วยสาระที่สําคัญๆ ดังน้ี 

1) กําหนดช่ือโครงการให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับวิธีการแก้ปัญหา 

2) กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ 

3) กําหนดสถานที่ดําเนินการให้ชัดเจน โดยระบุอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน หากครอบคลุม
หลายพ้ืนที่ให้ระบุให้ชัดเจน 

4) กําหนดกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน ว่ามีกําหนดระยะเวลาเท่าใดและกําหนดแผนงาน
ว่าช่วงใดทํากิจกรรมอะไรบ้าง 

5) กําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จาํเป็นสําหรับโครงการบางประเภท 

6) กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณค่าใช้จ่ายว่ามาจากงบประมาณประเภทอะไรบ้าง 

7) สาระสําคัญดังกล่าวข้างต้นควรเขียนลงในแบบเสนอโครงการและแบบสรุป งบหน้า 
แผนงานโครงการ และงบประมาณ  

 

ทั้งน้ี  จังหวัดจะต้องจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอมาในแต่ละ

แผนงาน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในภาคผนวก 

 

 



ตารางที่ 4-11 ลําดับความสําคัญของ แผนงาน/โครงการ ที่ควรไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 

ลําดับ
ที่ 

แหล่งงบประมาณ 
แผนงาน ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
อปท. โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

แผ่นดิน 
กองทุน

สิ่งแวดล้อม 
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12. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล       

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชนจะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเป็น
ที่จะต้องมีกระบวนการประสานเพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม มาตรการและ
แนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชน หน่วยงานในระดับพ้ืนที่สามารถ
นําไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมของสภาพปัญหาและพ้ืนที่โดยจะต้องมีการวิเคราะห์และจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ก่อน  

นอกจากน้ี ในการดําเนินการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชน เพ่ือให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความ
เข้าใจในแผน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้ในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น ทั้งน้ี ในการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชนจังหวัด จึงได้กําหนดแผนดําเนินงานที่มี
ระยะเวลาชัดเจน ตลอดจนสาระที่บ่งช้ีถึงหลักการ เหตุผล เป้าหมายและภารกิจ แหล่งเงิน มีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน และการจัดลําดับของการดําเนินการ แนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั้งได้ผนวกเอาขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินการจัดการนํ้าเสียชุมชน ไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชนจังหวัด สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทางดําเนินการได้ด้วยตนเอง  

10.1 กระบวนการประสานเพ่ือแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  

1) สร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าเสีย ในระดับต่างๆ คือ ระดับ
จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้มีการทํางานแบบบูรณาการโดยนําแผนฯ ไปกําหนดเป็นกรอบ
แผนของหน่วยงาน และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

2) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ชุมชน และเอกชน ให้มีการนํามาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว้
ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าเสียจังหวัด  ไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมของสภาพปัญหาและ
พ้ืนที่ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ก่อน และกําหนดเป็น
โครงการและกิจกรรม เพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

10.2 เสริมสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ โดย 

1)  จังหวัดดําเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดทําแผน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการแปลงแผนฯและมีความพร้อมในการจัดเตรียม
และวิเคราะห์โครงการได้ 
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2)  จังหวัดสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนงาน โครงการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ รวมท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา 37-41 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

3) จังหวัด มีบทบาทในการขับเคลื่อน การดําเนินงาน และการติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือให้กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี  

3.1) สนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีการดําเนินงานท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าเสียจังหวัด โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้อง  

3.2) เผยแพร่ข้อมูลและสถานการณ์ด้านนํ้าเสียชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  
ให้ประชาชนรับทราบ และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
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4.2 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 

 
 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
จังหวัด.......... 

พ.ศ. .... ถึง พ.ศ. ....... 
 
 

  
 
 
 

เดือน.......... พ.ศ. ........ 
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คําอธิบาย 

1.  แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฉบับน้ี  

 1.1  เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และใช้สนับสนุน
การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  

 1.2  บูรณาการการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด โดยประมวลสรุปการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ภายใต้แผนแม่บทน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิเคราะห์สถานภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด และช้ีนําในการวางแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 1.3  เป็นการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สอดคล้องตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดสาระสําคัญไว้ 5 แผนงาน 
โดยอาจมีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

แผนงาน ตัวอย่างกิจกรรม 

1. การควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างจติสํานึก 
2. การเสริมสรา้งศักยภาพของบุคลากร 
3. การจัดทําระบบฐานข้อมูล 

2. การจัดหาระบบ 1. การเตรียมความพร้อมด้านที่ดิน 
2. การจัดทําขอ้มูลทางวิชาการ 
3. การลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ฟ้ืนฟู 

3. การจัดเก็บรายได้ 1. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การกําหนดรูปแบบและอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 1. การกําหนดรูปแบบระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 

5. การบังคับใช้กฎหมาย 1. การเตรียมความพร้อมของภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการบังคับใช้
กฎหมาย 
2. การกําหนดแนวทางสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 

2.  แผนแม่บทฉบับน้ี ประกอบด้วย การประเมินสถานการณ์ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการชขยะมูลฝอยของจังหวัด เพ่ือนํามา
พิจารณาในการวางแผนการบริหารจัดการของจังหวัด 
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3.  มีการกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดใน 2 ระดับ ได้แก่ 

 3.1 ระดับยุทธศาสตร์ เป็นการกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในภาพรวม โดยเมื่อได้ดําเนินการตาม
แผนงานทั้งหมดในข้อ 1.3 แล้ว จะสามารถบรรลุเป้าหมายในระดับแผนยุทธศาสตร์ได้ 

 3.2 ระดับแผนงาน เป็นการกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแต่ละแผนงาน เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายในข้อ 3.1  

4.  ระยะเวลาการดําเนินการภายใต้แผนแม่บทน้ี แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (1 ปี) ระยะกลาง (2-4 ปี) 
และระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป) เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2559 โดยจะมีการกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของการดําเนินการแต่ละระยะ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด
ความง่ายต่อการประเมินผลการดําเนินการในเบ้ืองต้น เพ่ือทบทวนและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แต่
ละแผนงานต่อไป 

5.  ข้อพิจารณาในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

 5.1 จังหวัดควรมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างจริงจังก่อนในระยะเริ่มต้น (1-2 ปี) เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดความง่ายในการบริหารจัดการ
ทั้งในแง่ของปริมาณขยะมูลฝอยและงบประมาณที่จะใช้ในการลงทุนต่อไป โดยในระยะแรก อาจให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดําเนินการหลักในกิจกรรมที่เก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยทั้งจังหวัด เน่ืองจาก 
จะได้มีการบูรณาการผลการดําเนินงานในภาพรวมของทั้งจังหวัด และเมื่อเกิดประสิทธิภาพแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีการดําเนินการเพ่ือต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

 5.2 ในการวางแผนการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย จังหวัดจะต้องคํานึงถึงข้อมูลรายช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2553-2564 ของกรมควบคุมมลพิษ 
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เป็นลําดับแรก หากไม่
สามารถดําเนินการได้ จะต้องแสดงเหตุผลประกอบโดยละเอียดด้วย 
  5.3 ควรมีการดําเนินการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 



121 
 

คํานํา 
 

.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

 
.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



122 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

 
.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



123 
 

สารบญั 
 

            หน้า 
1. หลักการและเหตุผล 
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ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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1.  หลักการและเหตุผล           
 อธิบายถึงหลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด..... 

2.  เป้าหมาย            
 กําหนดเป้าหมายของแผนแมบ่ทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด..... 

3.  ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวัด...           
 3.1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนและรายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด สภาพภูมิประเทศ  
สภาพภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และจํานวนประชากร เป็นต้น 
 3.2 แสดงแผนผังของจังหวัดที่ระบุรายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และระยะทางระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

4.  สถานการณ์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาพรวมของจังหวัด.......      
 4.1  แหล่งกําเนิดและปริมาณขยะมูลฝอย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต   
  จัดทํารายการแหล่งกําเนิด ปริมาณ และองค์ประกอบขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั้งจังหวัดเป็นข้อมูลสถิติ
อย่างน้อย 5 ปี นับถึงปีปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันปี 2555 ให้แสดงสถิติของปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย 
ต้ังแต่ปี 2551-2555 และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายควรมีการนําเสนอโดยภาพ เช่น 3-D Pie Chart เป็นต้น 
และแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะต้องแสดงทฤษฎี/หลักการ รวมถึงสมมติฐานที่
ใช้ประกอบการคํานวน ทั้งน้ี ผลการคาดการณ์ดังกล่าวจะต้องใก้ลเคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมถึง
ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดด้วย 

4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นปัจจุบันใน
ภาพรวมของจังหวัด  

4.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในปัจจุบัน อธิบายถึงจํานวนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ศักยภาพของระบบ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าจริงต่อวัน 
วิธีการ/เทคโนโลยีที่ใช้ และการบริหารจัดการ เป็นต้น 

5.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลของแต่ละองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   
 5.1 ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น สภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  
สภาพเศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และจํานวนประชากรและแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของประชากร เป็นต้น 
 5.2 ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้แสดงปริมาณ
และองค์ประกอบขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง โดยนําเสนอเป็นข้อมูลสถิติอย่างน้อย 5 ปี นับถึงปีปัจจุบัน เช่น
ปัจจุบันปี 2555 ให้แสดงสถิติของปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยอย่างน้อยต้ังแต่ปี 2551-2555 และ
แนวโน้มการเพ่ิมของปริมาณและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ซึ่งจะต้องแสดงทฤษฎี/หลักการ 
รวมถึงสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคํานวน ทั้งน้ี ผลการคาดการณ์ดังกล่าวจะต้องใก้ลเคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
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ตารางที่ 4-12 แสดงสถิติปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัด ... 
 

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายเหตุ 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1.เทศบาลตําบล ก. 
2.เทศบาลตําบล ข. 
3.เทศบาลเมือง ค. 
4.เทศบาลเมือง ง. 
5.เทศบาลนคร จ. 
6.องค์การบริหารส่วนตําบล ฉ. 
7.องค์การบริหารส่วนตําบล ช. 
 

      

รวม       

 
 

ตารางที่ 4-13 แสดงสถิติองค์ประกอบขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ของจังหวัด... 
 

องค์ประกอบ (%) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายเหตุ 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1. แก้ว       
2. โลหะ 
3. พลาสติก 
4. ไม้ 
5. โฟม 
6. กระดาษ 
7. หนัง/ยาง 
8. เศษผ้า 
9. อ่ืนๆ 
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5.3 การคัดแยก การรวบรวม และการขนส่ง ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เช่น 

 1)  การคัดแยก ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และหรือดําเนินการคัดแยกไปแล้วหรือไม่ 
อย่างไร 

 2)  การรวบรวม  มีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้กับประชาชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างไร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตการปกครองของตนหรือไม่ 

 3)  การขนส่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเตรียมรถเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างไร ทั้ง
ด้านปริมาณ ชนิด ประเภท จํานวนเที่ยว เส้นทาง และเวลาในการขนส่งขยะมูลฝอยอย่างไร  พร้อมน้ี ให้
แสดงถึงรายละเอียดข้อมูลของครุภัณฑ์และประสิทธิภาพที่ใช้ในการขนส่งด้วย  

 
ตารางที่ 4-14 แสดงรายละเอียดข้อมูลของครุภัณฑ์และประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

ปริมาณของ 
จํานวนเท่ียว 

มูลฝอยท่ีเก็บ อายุ 
การใช้งาน 

เลข
ทะเบียน 

เวลาที่
ให้บริการ 

วันที่ได้มา ประเภท / ขนาดรถ ที่ให้บริการ 
ขนได ้

ต่อวัน 
(ตัน/วัน) 

1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 
4. ..... 
5. .... 
6. ..... 

      

รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได ้    

ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึน้ทั้งหมด    

ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอย (%)    

  
5.4  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในปัจจุบนั อธิบายถึงวิธีการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน  
 5.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน อธิบายถึงแผนงาน/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกําลัง
ดําเนินการอยู่ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น 
 5.6  โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แสดงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
และให้ความสําคัญกับส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีข้อมูลเก่ียวกับจํานวน/
คุณสมบัติของบุคลากร หน้าที่ เป็นต้น 
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 5.7 ปญัหา อุปสรรค และขอ้จํากัดขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏิกูล 

วิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง โดยแยกเป็นรายประเด็น เช่น 
  1) การคัดแยก การรวบรวม และการขนส่ง 
  2) การกําจัด 
  3) การมีส่วนรว่มของประชาชน 
 5.8 ทัศนคติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมุมมองต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ของ
ตนเองอย่างไร และมคีวามคาดหวังอย่างไรต่อเร่ืองดังกล่าว 

6. วิเคราะหน์โยบายและแผน ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
แสดงนโยบาย แผน และมติคณะรัฐมนตรี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค กลุ่ม

จังหวัด จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมแสดง
เจตนารมย์ในการแปลงนโยบาย แผน และมติคณะรัฐมนตรี ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ทั้งน้ี โปรดแสดงผัง
ความเช่ือมโยงในการถ่ายทอดนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ที่จังหวัดได้นําไปใช้ในการกําหนดนโยบายและ
แผนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัดน้ันๆ 

7. การจัดลาํดับความสําคัญของปัญหา          
 7.1 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

แสดงถึงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลของจังหวัด เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
และวิเคราะห์ขนาดและทิศทางของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยดังกล่าว โดย
ผลจากการวิเคราะห์ฯ สามารถนํามากําหนดความสําคัญเร่งด่วนของปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไข โดยปัจจัย
ภายนอก เช่น พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ความร่วมมือของประชาชนต่อกิจกรรมของทางราชการ 
จํานวนประชากรและนักท่องเท่ียว เป็นต้น และปัจจัยภายใน เช่น สมรรถนะและความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด เป็นต้น ทั้งน้ี จังหวัดอาจใช้เทคนิค/
ทฤษฎีใดในการดําเนินการวิเคราะห์ก็ได้ 

7.2 การจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของปัญหา 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในข้อ 7.1 จังหวัด 

สามารถทราบถึงความรุนแรงของปัญหาและสามารถจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องรับการแก้ไข  
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8. นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัด.....      
 แสดงถึงนโยบายของจังหวัดในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเร่ิมต้ังแต่ต้น
ทาง (การผลิตขยะมูลฝอย) ไปจนถึงปลายทาง (การกําจัดขยะมูลฝอย) 
 
9. ลําดับความสําคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/กลุ่มองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            
 9.1 การแบ่งกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศนูย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 แสดงข้อมูลของจังหวัดตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2552 เห็นชอบกับกรอบแผนงานและกลไกการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชน และกรอบแผนงานการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมควบคุมมลพิษ รับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในประเด็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
ซึ่งนอกจากเรื่องงบประมาณแล้ว ควรพิจารณาถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการ
โครงการ ที่ประกอบด้วย เรื่องที่ดิน การมีส่วนร่วมและความพร้อมของประชาชน และความตระหนักของ
ประชาชน รวมถึงให้มีการกําหนดมาตรการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือพิจารณา
ประกอบการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมีข้อมูลรายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการ
จัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2553-2564 
 

 9.2 ความพร้อมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูล แสดงถึงการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเรื่องการให้บริการด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งในเรื่องแผนงาน บุคลากร และงบประมาณ ในกรณีที่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
จะต้องแสดงถึงสาเหตขุองปัญหาด้วย นอกจากน้ี จะต้องพิจารณาในแง่ของประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินน้ันๆ ในประเด็นต่างๆ เช่น การให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ความรูค้วามเข้าใจ เป็นต้น 
 

 9.3 ศักยภาพ/ประสิทธิภาพของจังหวัดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 1) ให้พิจารณาว่าปัจจุบันจังหวัดของท่านมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลจํานวน 
กี่แห่ง มีศักยภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยได้กี่ตันต่อวัน ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั้งจังหวัดมี
ปริมาณก่ีตันต่อวัน (ปริมาณขยะมลูฝอยที่ถูกกําจัดได้คิดเป็นร้อยละเท่าไร) ทั้งน้ี ให้รวมถึงสิ่งปฏิกูลด้วย 
 2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามข้อ 1) แต่ละระบบมีประสิทธิภาพของระบบในการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างไร เช่น ดี ปานกลาง พอใช้ ตํ่า เป็นต้น พร้อมอธิบายหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณากําหนดประสิทธิภาพด้วย 
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 3) ท่านคิดว่าศักยภาพของจังหวัดในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต (ตามผลการคาดการณ์ในข้อ 4.1) เป็นอย่างไร จังหวัดสามารถพ่ึงพาตนเองในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้อย่างไรบ้าง 

 9.4 ลําดับความสาํคัญขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน/กลุม่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 จากรายละเอียดข้อมูลข้างต้น และข้อมูลการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์บริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในข้อ 9.1 ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันของจังหวัดอย่างไร  
หากไม่เหมาะสม และท่านต้องการปรับแก้ไขข้อมูลกลุ่มพ้ืนที่ดังกล่าว จะต้องแสดงเหตุผลและข้อมูล
ประกอบด้วย พร้อมแสดงรายละเอียดของกลุ่มพ้ืนที่ทั้งหมด เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นแกนหลัก 
และลูกข่าย  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะทางจากลูกข่ายถึงแกน
หลัก เป็นต้น 
 
10.  ความย่ังยืนของแผนแม่บท          
 เพ่ือให้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัดมีการนําไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ จังหวัดอาจมีแนวทางการดําเนินการดังน้ี 

1) จัดต้ังคณะกรรมการยกร่างแผนแม่บทฯ ภายหลังจากที่ได้กรอบแนวคิดของแผนแม่บท 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัดแล้ว อาจมีการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ 
เป็นต้น เพ่ือระดมความคิดเห็นและร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  

2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยช้ีแจงสถานการณ์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ
จังหวัด ลําดับความสําคัญเร่งด่วนของปัญหา ยุทธศาสตร์และมาตรการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลข้างต้น พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3) จัดต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทฯ ในการนํายุทธศาสตร์และมาตรการ  
ไปปฏิบัติน้ัน มักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุง เพ่ือให้แน่ใจว่าจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีตรง
ตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ โดยควรจะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงควรมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลว่าแผนแม่บทฯ ดังกล่าว บรรลุเป้าหมายและ
สําเร็จตามตัวช้ีวัดในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์  
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11.  แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
จังหวัด ............................................................ 

 

เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 

 

ปัญหา 

 

กลไกการ 

บริหารจัดการ 

 

แผนงาน/มาตรการ 

1. แผนการควบคุม
มลพิษจาก
แหล่งกําเนิด 

 
2. 

 
3. 

 4. แผนการติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 
5. แผนการจัดเก็บ

รายได้ 
แผนการ 

จัดหาระบบ 
แผนการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

ระยะเร่งด่วน 
1............................. 
2............................ 
3............................. 
ระยะปานกลาง 
1............................. 
2............................. 
3............................. 
ระยะยาว 
1.............................. 
2............................. 
3.............................. 

 ระยะเร่งด่วน 
1............................ 
2............................ 
3............................ 
ระยะปานกลาง 
1............................ 
2............................ 
3............................ 
ระยะยาว 
1............................ 
2............................ 
3............................ 

 ระยะเร่งด่วน 
1............................. 
2............................ 
3............................. 
ระยะปานกลาง 
1............................. 
2............................. 
3............................. 
ระยะยาว 
1.............................. 
2............................. 
3.............................. 

 ระยะเร่งด่วน 
1............................. 
2............................ 
3............................. 
ระยะปานกลาง 
1............................. 
2............................. 
3............................. 
ระยะยาว 
1.............................. 
2............................. 
3.............................. 

 ระยะเร่งด่วน 
1............................. 
2............................ 
3............................. 
ระยะปานกลาง 
1............................. 
2............................. 
3............................. 
ระยะยาว 
1.............................. 
2............................. 
3.............................. 

 

  


