
 
 
 
 

ข้อเสนอแนวความคดิวธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 
 
 
 
 

เร่ือง  การเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ด้านการจดัการนํา้เสียและกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
ทีเ่กีย่วข้องแก่แหล่งกาํเนิดมลพษิและเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพือ่ให้สามารถปฏิบัตติามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

 
 
 
 
 

ของ  นายชัยวฒัน์  ปันสิน 
เพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง นักวชิาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการพเิศษ 

 ตาํแหน่งเลขที ่123 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม   
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1 เชียงใหม่ 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 



 
 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนวความคดิวธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 
 
 
 
 

เร่ือง  การเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ด้านการจดัการนํา้เสียและกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
ทีเ่กีย่วข้องแก่แหล่งกาํเนิดมลพษิและเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพือ่ให้สามารถปฏิบัตติามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

 
 
 
 
 

ของ  นายชัยวฒัน์  ปันสิน 
เพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง นักวชิาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการพเิศษ 

 ตาํแหน่งเลขที ่123 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม   
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1 เชียงใหม่ 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
 

 
 



 

 

ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
 

ของ  นายชยัวฒัน์  ปันสิน 
เพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง   นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ 
ตาํแหน่งเลขที ่123 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1  
                               เชียงใหม่ 

เร่ือง  การเสริมสร้างศกัยภาพ องคค์วามรู้ดา้นการจดัการนํ้ าเสียและกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม                      
ท่ีเก่ียวขอ้งแก่แหล่งกาํเนิดมลพิษและเจา้หน้าท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือให้
สามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 

หลกัการและเหตุผล   
ปัญหานํ้ าเสียเป็นปัญหาท่ีมีความสําคญั เน่ืองจากนํ้ าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคญั                

ในการดาํรงชีวิต ทั้งในการอุปโภคและบริโภค  จากการตรวจสอบคุณภาพ แม่นํ้ าสายหลกั          
ท่ีอยูภ่าคเหนือตอนบน ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 พบวา่ มีบางช่วงของลาํนํ้ าท่ีไหล
ผา่นชุมชนหรือตวัเมืองมีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม นอกจากน้ีในลาํนํ้ าสาขาของแม่นํ้ าสายหลกั
อีกหลายพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นขั้นวิกฤติ  เช่น คลองแม่ข่าท่ีเป็นลาํนํ้ าสาขาของลาํนํ้ าแม่ปิง พบว่า 
คุณภาพนํ้ าโดยรวมอยู่ในเกณฑเ์ส่ือมโทรมมาก ไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานแหล่งนํ้ าผิวดิน 
โดยมีพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน คือ ค่าออกซิเจนละลายนํ้ า (DO) 
ซ่ึงมีค่าตํ่าไม่เหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตของสัตว์นํ้ าทัว่ไป ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี
(BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
และค่าแอมโมเนีย (NH3) ซ่ึงสาเหตุท่ีสาํคญัมาจากมีการระบายนํ้ าเสียจากแหล่งชุมชนและ
สถานประกอบการท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงลาํนํ้ า  

ปัญหาของแหล่งนํ้ าเน่าเสียท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สาเหตุหลกัมาจากการปล่อยนํ้ าเสียจาก
ภาคชุมชน ครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ในส่วน
ของภาคชุมชนและครัวเรือน ปัญหานํ้ าเสียบางส่วนเกิดจากความไม่ใส่ใจต่อปัญหานํ้ าเสีย         
ท่ีเกิดข้ึน ทั้ งยงัมีนิสัยและความเคยชินในการระบายนํ้ าเสียจากการประกอบกิจวตัร
ประจาํวนั ไม่มีการบาํบดัขั้นตน้ เช่น ไม่มีถงัดกัไขมนั การระบายนํ้ าท้ิงโดยท่ีไม่ไดผ้า่นการ
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บาํบดัอย่างถูกวิธี ไม่ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัเกิดจากการ           
ขาดกฎระเบียบ และมาตรการในการลงโทษผูฝ่้าฝืนท่ีเคร่งครัด รวมถึงการท่ีประชาชน
ไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาเท่าท่ีควร จึงทาํให้เป็นหนา้ท่ีของเทศบาลเพียง
ฝ่ายเดียว ในส่วนของสถานประกอบ จากการเขา้ตรวจสอบและบงัคบัใช้กฎหมายของ
สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 เชียงใหม่ พบวา่ มีสถานประกอบการหรือแหล่งกาํเนิดมลพิษ                     
ท่ีเขา้ตรวจสอบในปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 82 แหล่ง มีนํ้ าท้ิงเป็นไปตามค่ามาตรฐาน 
จาํนวน 15 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 29.41 เท่านั้น ในขณะท่ีมีนํ้ าท้ิงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
กาํหนด จาํนวนมากถึง 36 แหล่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 70.59 โดยแหล่งกาํเนิดท่ีมีนํ้ าท้ิง           
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภท อาคาร สถานีบริการ
นํ้ามนัเช้ือเพลิง และโรงงานอุตสาหกรรม ตามลาํดบั ปัญหาคุณภาพนํ้ าไม่เป็นตามมาตรฐาน 
สาเหตุมาจากสถานประกอบการหรือแหล่งกาํเนิดมลพิษเหล่าน้ีขาดความรู้ ความเขา้ใจ             
ในการควบคุมดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสียของตนเอง ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ          
ในการดูแลระบบบําบัดนํ้ าเสีย และยงัไม่รู้บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม และบางแห่งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียแต่เปิดใชง้านมาเป็นเวลานาน มีสภาพชาํรุด
และขาดการซ่อมบาํรุง ส่งผลใหน้ํ้ าท้ิงไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีออกแบบไวจ้ากสถานการณ์ 
ดงัท่ีกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้สถานประกอบการหรือแหล่งกาํเนิดมลพิษจะมีกฎหมาย
ควบคุมให้มีการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสีย แต่จากการตรวจสอบส่วนใหญ่ยงัมีคุณภาพนํ้ าท้ิง
ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน   

ปัญหามลพิษทางนํ้ า นอกจากจะส่งผลต่อความเส่ือมโทรมของแหล่งนํ้ าแลว้ยงัได ้
ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน  เช่น  ด้านส่ิงแวดล้อม  ท่ีกระทบต่อระบบนิเวศในนํ้ า                   
ดา้นคุณภาพชีวิต ทาํให้ประชาชนตอ้งประสบกบักล่ินเน่าเหม็นและเส่ียงต่อการเป็นโรค           
ท่ีเกิดจากนํ้ าเสีย และด้านเศรษฐกิจ ในการสูญเสียงบประมาณเป็นจาํนวนมากในการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบาํบดันํ้ าเสีย และปัญหาดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อการใช้
พลงังานในการบาํบดันํ้ าเสียเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีทาํให้เกิดขอ้จาํกดัในการใช้นํ้ าของ
ประชาชน 
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บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 

บทวเิคราะห์ 
(1) ในส่วนของผูป้ระกอบการ การท่ีไม่สามารถควบคุมการระบายนํ้าท้ิงใหเ้ป็น 

ไปตามค่ามาตรฐานท่ีกํากฎหมายกําหนดโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ปัจจยัท่ีสาํคญัเกิด
จากสถานประกอบการหรือแหล่งกําเนิดมลพิษเหล่าน้ีขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ควบคุมดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสียของตนเอง ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ  ขาดการ
บาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้ าเสีย บางแห่งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียแต่เปิดใชง้านมาเป็นเวลานานมี
สภาพชาํรุดและขาดการซ่อมบาํรุง ส่งผลใหน้ํ้ าท้ิงไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีออกแบบไว ้ 
มีแหล่งกาํเนิดมลพิษจาํนวนมากยงัไม่รู้บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่น ไม่ทราบว่าเขา้ข่ายเป็น
แหล่งกาํเนิดมลพิษหรือไม่เขา้ข่ายแลว้ตอ้งปฏิบติัอย่างไร ซ่ึงท่ีผ่านมาขออนุญาตในการ
ก่อสร้างหรือประกอบกิจการ ผูป้ระกอบการจะดาํเนินการยื่นกับอุตสาหกรรมจังหวดั              
ในกรณีท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะใชอ้าํนาจตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการให้อนุญาต
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่มีการแจ้งหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือแมแ้ต่ในขั้นตอนของการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้และ
แสดงหลกัฐาน ตามมาตรา 30 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539  แหล่งกาํเนิดหลายแหล่งก็ยงัไม่มีความเขา้ใจถึงการใชสิ้ทธิน้ีท่ีเป็นการใชสิ้ทธิ
โตแ้ยง้ สงสัยหรือไม่เห็นดว้ยในกระบวนการขั้นตอนของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษไม่ว่า
จะขั้นตอนการเก็บตวัอยา่งนํ้ าท้ิง จุดเก็บตวัอยา่ง การตรวจวิเคราะห์ แต่ส่วนใหญ่ เป็นช้ีแจง
การดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงการทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสีย  มิไดติ้ดใจผลการ
ตรวจสอบของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษแต่อย่างใด จึงไม่เขา้ข่ายท่ีเจา้พนักงานควบคุม
มลพิษจะนาํมาพิจารณาเพ่ือใหมี้การตรวจสอบใหม่ได ้

แนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในฐานะกระทรวงท่ีออกกฎหมายบังคับใช้ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการอ่ืนๆ เช่น                
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ควรตอ้งให้ความสาํคญักบัปัญหาน้ี ตอ้งมีจดัสรรงบประมาณ
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ในการอบรม เผยแพร่ให้ความรู้ ความเขา้ใจให้กบัแหล่งกาํเนิดดา้นการจดัการนํ้ าเสียและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายฉบบัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการ
ระบายนํ้าเสีย 

(2) ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ี เช่น สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแล
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัพ้ืนท่ี รวมถึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการประกอบการ 
ตามอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกับแหล่งกาํเนิดมลพิษ
เหล่านั้ น ยงัไม่ได้ให้ความสําคัญในการป้องกันปัญหานํ้ าเสียจากสถานประกอบการ 
เน่ืองจากยงัขาดบุคลากร หรือสภาพปัญหาจากการเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมการระบายนํ้ าท้ิง ซ่ึงเกิดข้ึนอยู่เป็นประจาํโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคลากรท่ีได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีใหม่ ขาดองค์ความรู้           
ทกัษะในการดา้นการจดัการนํ้ าเสีย ไม่สามารถตรวจสอบความบกพร่องของระบบบาํบดั 
นํ้ าเสียได ้ขาดองคค์วามรู้ในการให้คาํแนะนาํหรือดาํเนินการแกไ้ขปัญหานํ้ าเสีย เจา้หนา้ท่ี
ไม่มีความรู้ในตามบทบาทหน้าท่ีในกฎหมายของตนเอง รวมถึงกระบวนการและขั้นตอน
ในการดาํเนินการบงัคบัใช้กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงทาํให้เกิดความไม่มัน่ใจในการ
ทาํงานซ่ึงส่งผลต่อความหวัน่เกรงท่ีตอ้งสุ่มเส่ียงในขั้นตอนของการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะตอ้ง
มีการจดัโครงการอบรม เสริมสร้างศกัยภาพใหก้บับุคคลากรของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
อยูอ่ยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งให้
ความสําคญัและให้การสนบัสนุนบุคคลากรของตนเองให้เขา้รับการฝึกอบรมแลกเปล่ียน
กบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  1 เชียงใหม่  เป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลางท่ีตั้ งอยู่ในภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือดาํเนินการงานตามภารกิจในฐานะ                  
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ในการตรวจและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษ ท่ีจะตอ้งถูก
ควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มและมีหน้าท่ีท่ีจะ
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ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของผูป้ระกอบการและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีการ
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
ปัญหาคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ ามีความเก่ียวขอ้งกบัการการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย

มีการปล่อยระบายนํ้ าเสียท่ีไม่ไดม้าตรฐานของแหล่งกาํเนิดมลพิษและการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัพ้ืนท่ี ยงัไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัในการป้องกนัปัญหานํ้ าเสียจาก
สถานประกอบการ และขาดองค์ความรู้ในการให้คาํแนะนาํหรือดาํเนินการแก้ไขปัญหา           
นํ้ าเสียจากสถานประกอบการ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นความสําคญัท่ีจะจัดให้มี 
“โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ องคค์วามรู้ดา้นการจดัการนํ้ าเสียและกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม                       
ท่ีเก่ียวขอ้งแก่แหล่งกาํเนิดมลพิษและเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535”              
เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพ  องคค์วามรู้ดา้นการจดัการนํ้ าเสียและกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งแก่แหล่งกาํเนิดมลพิษ และเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                  
ควรดาํเนินการเชิงรุก ในลกัษณะของการอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ สร้างการมีส่วนร่วม 
แก่สถานประกอบการ แหล่งกาํเนิดมลพิษ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการปฏิบติั
ตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม โดยการจัดทําโครงการฝึกอบรม จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่                     
1)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “เทคนิคการควบคุมดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสีย
และปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม” และ 2)โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน”  

วตัถุประสงคโ์ครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และศกัยภาพของสถานประกอบการ แหล่งกาํเนิด

มลพิษ และ เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการควบคุมดูแล
ระบบบาํบดันํ้ าเสีย และการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งและนาํองคค์วามรู้          
ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการบังคับใช้กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษกบัผูเ้ขา้อบรม 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “เทคนิคการควบคุมดูแลระบบ
บาํบดันํ้ าเสียและปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม” กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการ 
แหล่งกาํเนิดมลพิษและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสนใจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 เชียงใหม่  

2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายส่ิงแวดล้อมสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสนใจ    
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย 
ลาํพนู และแม่ฮ่องสอน  

หน่วยงานรับผดิชอบโครงการ/สนบัสนุน 
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินโครงการ คือ ส่วนควบคุมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม สํานักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 เชียงใหม่ และมีหน่วยงานท่ีสนับสนุนวิทยากร 
ไดแ้ก่ กรมควบคุมมลพิษ  และหน่วยงานราชการท่ีเป็นเจา้พนกังานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เน้ือหาหลกัสูตร 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมดูแล

ระบบบาํบดั นํ้าเสียและปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม” 
-  นโยบายการจดัการนํ้าเสียและสถานการณ์มลพิษทางนํ้าในปัจจุบนั 
-  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้าเสียและกระบวนการบงัคบัใช ้
   กฎหมาย 
-  การวเิคราะห์คุณภาพนํ้าและการเกบ็ตวัอยา่งนํ้ าท้ิง 
-  การพฒันาเทคโนโลยแีละการนาํนํ้ าเสียกลบัมาใชใ้หม่ 
-  หลกัการและเทคโนโลยกีารบาํบดันํ้ าเสีย 
-  เทคนิคการควบคุมดูแลระบบบาํบดันํ้าเสีย 
-  ประสบการณ์การควบคุมและแกไ้ขปัญหาระบบบาํบดันํ้าเสีย 

2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายส่ิงแวดล้อมสําหรับองค์กร
ปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน” 

-  กฎหมายส่ิงแวดลอ้มสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
-  กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
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-  กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมาย พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้ม 
-  การจดัการเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 ขั้นตอนในการดาํเนินการ 
1) หารือสํานักบริหารกลางเพ่ือหาแนวทางการจดัฝึกอบรมโดยเก็บ

ค่าลงทะเบียน 
2) ประชุมส่วนและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทาํหลักสูตรและการ

บริหารจดัการโครงการ 
3) เสนอปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อพิจารณา          

อนุมติโครงการฯ และอนุมติัการนาํเงินค่าลงทะเบียนมาใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ 

4) ประสานวทิยากรและเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
5) ประชาสมัพนัธ์โครงการและการรับสมคัร 

- กาํหนดวนั เปิด-ปิด รับสมคัร 
- ช่องทางประชาสัมพนัธ์ เวบ็ไซด์สํานักงานฯ http://reo01.mnre.go.th/ 

และประกาศสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 เชียงใหม่  
- ประสานงานโดยตรงโครงการฯ กบักลุ่มเป้าหมาย และแบบตอบรับ  

6) เตรียมประสานหอ้งประชุมและอุปกรณ์ 
7) เตรียมเอกสารอ่ืนๆ เช่น เอกสารทางการเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบเกียรติบตัร 

แบบทดสอบผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมและแบบประเมินหลกัสูตร 

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้ง 2 หลกัสูตร ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิค

การควบคุมดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสีย การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และบทบาทหนา้ท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม พร้อมกับการ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนในพ้ืนท่ี และสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช ้         
ในการปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 
(1) แหล่งกําเนิดมลพิษมีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีการระบายนํ้ าท้ิงในในเกณฑม์าตรฐานไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 50 ของแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีถูกตรวจสอบ 

(2) แหล่งกาํเนิดมลพิษมีการปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 80 
แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 60 ของแหล่งกาํเนิดมลพิษทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ
แนวทางปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และ            
ขอ้กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัแหล่งกาํเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีของตนไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 

(4) องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน มีการรณรงค์ประชาสัมพัน ธ์ให้
แหล่งกาํเนิดในพื้นท่ี มีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการนํ้ าเสียชุมชน โดยการบาํบดันํ้ าเสีย
ท่ีต้นทาง เช่น การติดตั้งถงัดักไขมนั ระบบบาํบดันํ้ าเสียสําหรับอาคารบ้านเรือน  และ              
ควรจดักิจกรรมเพื่อการอนุรักษแ์หล่งนํ้า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผา่นช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์ต่างๆไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 

(5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขม้งวดการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพ่ือควบคุม
การระบายนํ้าท้ิงจากแหล่งกาํเนิดมลพิษตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่
นอกเขตพ้ืนท่ีให้บริการบาํบดันํ้ าเสีย เพ่ือควบคุมการระบายนํ้ าเสียจากแหล่งกาํเนิดให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดโดยมีการสุ่มตรวจสถานประกอบการ ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 
 

 
ลงช่ือ........................................................ 

                                                                                                      (  นายชยัวฒัน์  ปันสิน  ) 
                                                                                                               ผูเ้สนอแนวคิด 
                                                                                                              20/ตุลาคม/2559  
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