
 
 
 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้   
 

การพฒันาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนปฏบิัติการ 
เพ่ือลดและขจัดมลพษิ  

 
 
 

นางสาวธฤษวรรณ  นนทพทุธ 
นักวชิาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 

ต าแหน่งเลขที ่ 409 ส่วนแผนส่ิงแวดล้อม 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่16 (สงขลา) 

 
 

 
เสนอขอประเมนิเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  นักวชิาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพเิศษ 

ต าแหน่งเลขที ่409 ส่วนแผนส่ิงแวดล้อม 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่16 (สงขลา) 

ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2559 



การพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
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นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 

ต าแหน่งเลขท่ี 409 ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) 

 
 
 

 
 
 

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 409  ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปีงบประมาณ  2559 
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เอกสารขอ้เสนอแนวคิด/วธีิการเพื่อพฒันางานหรือปรับปรุงงาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เร่ือง การพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ ฉบบัน้ีเป็นของ นางสาวธฤษวรรณ  
นนทพุทธ นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 409 ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา)  ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม  จดัท าข้ึนเพื่อประกอบการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการพิเศษ   ต  าแหน่งเลขท่ี 409 ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

นางสาวธฤษวรรณ  นนทพุทธ 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ   ต  าแหน่งเลขท่ี 409 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ค ำน ำ 

เอกสารขอ้เสนอแนวคิด/วธีิการเพื่อพฒันางานหรือปรับปรุงงาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เร่ือง การพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ ฉบบัน้ีเป็นของ นางสาวธฤษวรรณ  
นนทพุทธ นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 409 ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา)  ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม  จดัท าข้ึนเพื่อประกอบการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการพิเศษ   ต  าแหน่งเลขท่ี 409 ส่วนแผนส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

นางสาวธฤษวรรณ  นนทพุทธ 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ   ต  าแหน่งเลขท่ี 409 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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สารบัญ 

   หนา้ 
ค าน า   ก 
สารบญั   ข 
สารบญัภาพประกอบ     ค 
หลกัการและเหตุผล   1 
บทวเิคราะห์/แนวคิด/ขอ้เสนอ  2 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  10 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  10 
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สารบัญภาพประกอบ 

ภาพ   หนา้ 
1 กรอบแนวคิดการด าเนินงานในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลด 

และขจดัมลพิษ 
11 

2 แนวทางการพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท า
แผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ 

12 

 



ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

เร่ือง การพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
เพื่อลดและขจดัมลพิษ  

หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  
ก าหนดใหมี้การควบคุมมลพิษ 2 ส่วนหลกั คือ (1) ควบคุมมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด 
เป็นรายแห่ง โดยการตรวจสอบ ควบคุมและบงัคบัใชก้ฎหมายใหแ้หล่งก าเนิด 
ระบายมลพิษใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษท่ีก าหนดก่อนระบายลงสู่ 
แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม และ (2) ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ
ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีปัญหามลพิษ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชนหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติจึงไดป้ระกาศเขตควบคุมมลพิษ จ  านวน 18 พื้นท่ี  
ใน 13 จงัหวดั เม่ือปี 2535 โดยตอ้งการใหมี้การจดัการมลพิษในลกัษณะพิเศษ กล่าวคือ 
มีการแกไ้ขปัญหาในภาพรวม โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัท าแผน 
ปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ เพื่อก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับ
การลดและขจดัมลพิษ เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรู้้ปัญหามลพิษของ
พื้นท่ีเป็นอยา่งดี 
 ในช่วงแรกของการประกาศเขตควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษมีบทบาท
หลกัในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ เน่ืองจากโครงสร้างองคก์ร
ทอ้งถ่ินยงัขาดหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผดิชอบเร่ืองการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
ในระยะต่อมา กรมควบคุมมลพิษไดล้ดบทบาทลง โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษในพื้นท่ี แต่ยงัขาดความต่อเน่ือง 
เม่ือมีการปรับโครงสร้างส่วนราชการเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และมีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กรมควบคุมมลพิษจึงประสาน
และผลกัดนัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัใหมี้การจดัท า
แผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ โดยมีการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดั
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มลพิษในภาพรวมของจงัหวดัจ านวน 2 ฉบบั คือ แผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ 
ปี 2551-2554 และปี 2555-2559 
 จากการด าเนินงานลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษท่ีผา่นมา 
ของกรมควบคุมมลพิษ พบวา่ หลายพื้นท่ียงัมีปัญหามลพิษ บางพื้นท่ีแมว้า่ปัญหามลพิษ
ลดลง แต่คุณภาพส่ิงแวดลอ้มยงัไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนด 
บางพื้นท่ีมลพิษท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง 

 บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
 จากการประเมินเขตควบคุมมลพิษจ านวน 18 พื้นท่ี ใน 13 จงัหวดั  
ในปีงบประมาณ 2557 ซ่ึงประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 426 แห่ง 
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ 
มีเพียงร้อยละ 39.20 โดยการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษส่วนใหญ่
ด าเนินการโดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีโครงการตามแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ มีเพียงร้อยละ 46.68 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการก าหนดผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานดา้นมลพิษ 
อยา่งชดัเจน มีเพียงร้อยละ 33.77 และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัสรร
งบประมาณเพื่อใชใ้นการจดัการมลพิษ มีเพียงร้อยละ 38.27 ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ครอบคลุมสาเหตุของปัญหามลพิษในพื้นท่ีนั้นๆ ท าให ้
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหามลพิษในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 กรมควบคุมมลพิษไดจ้  าแนกพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษออกเป็น 3 กลุ่มตามสภาพ
พื้นท่ี ดงัน้ี 
  1. กลุ่มพื้นท่ีพิเศษ ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีปัญหามลพิษมีความชดัเจน 
และมีลกัษณะเฉพาะ มีปัญหามลพิษดา้นอากาศเป็นปัญหาหลกั ไดแ้ก่ 1) ต.หนา้พระลาน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และ 2) ต.มาบตาพุด ต.หว้ยโป่ง ต.เนินพระ ต.ทบัมา  
ต.มาบข่า อ.นิคมพฒันา และ ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.ระยอง ใหค้วามส าคญั 
กบัการจดัการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด 
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  2. กลุ่มพื้นท่ีท่องเท่ียวชายทะเล ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีประสบปัญหามลพิษ
เน่ืองจากการประกอบกิจการโรงแรม อาคารชุด ร้านอาหารชายทะเล แหล่งชุมชน 
ท่ีขยายตวัเน่ืองจากการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 1) เมืองพทัยา จ.ชลบุรี 2) อ.ท่ายาง  
อ.ชะอ า อ.บา้นแหลม และ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 3) อ.หวัหิน และ อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 4) จงัหวดัภูเกต็ 5) หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี และ 6) อ.หาดใหญ่  
และ อ.เมือง จ.สงขลา ใหค้วามส าคญักบัการจดัการน ้าเสียและขยะมูลฝอยไม่ให ้
ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว 
  3. กลุ่มจงัหวดัปริมณฑล ไดแ้ก่ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.นนทบุรี  
จ.ปทุมธานี และ จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นท่ีท่ีประกาศเขตควบคุมมลพิษครอบคลุม 
ทั้งจงัหวดั แต่พบวา่สถานการณ์มลพิษบางดา้นไม่ไดร้้ายแรงทั้งจงัหวดั การแกไ้ขปัญหา
จึงก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีปัญหามลพิษรุนแรง และก าหนดแนวทางแกไ้ข
ปัญหาตามสาเหตุของปัญหาในพื้นท่ีเป้าหมาย 
 สถานการณ์ปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ ตามประเดน็ 
ท่ีไดมี้การประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ ไดแ้ก่ 
  1. ปัญหาขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่ไดรั้บการจดัการใหมี้การก าจดั 
อยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล สืบเน่ืองจาก Roadmap การจดัการขยะมูลฝอย แต่ประชาชน 
ยงัขาดจิตส านึกในการลด คดัแยก และน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน ์และการจดัการ
ของเสียอนัตรายชุมชนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  2. ปัญหาน ้าเสีย พบวา่ แมห้ลายพื้นท่ีมีระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย 
แต่การรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ และไม่ครอบคลุมทั้งพื้นท่ี 
ท่ีมีปัญหาน ้าเสีย และบางพื้นท่ียงัไม่มีระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย ท าใหน้ ้าเสีย 
ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ถูกระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
  3. ปัญหาคุณภาพอากาศ แมว้า่หลายพื้นท่ีมีคุณภาพอากาศ 
อยูใ่นค่ามาตรฐานท่ีก าหนด พื้นท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพอากาศเป็นปัญหาหลกั 
มีการด าเนินการตามมาตรการในการควบคุมและแกไ้ขปัญหามลพิษหลกัตามมติ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ แต่ปัญหาคุณภาพอากาศกย็งัคงมีอยู ่
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 เขตควบคุมมลพิษในพื้นท่ีรับผดิชอบของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16  
มี 1 จงัหวดั คือ จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 พื้นท่ี คือ อ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอ
หาดใหญ่ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. เขตควบคุมมลพิษอ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 6 แห่ง ถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเม่ือวนัท่ี 
10 กนัยายน 2535 ในประเดน็ปัญหาน ้าเสียและปัญหาขยะมูลฝอย หลงัการประกาศ 
เขตควบคุมมลพิษไดมี้การก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา แต่ระบบ
รวบรวมน ้าเสียยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีเขตเทศบาลนครสงขลา และพื้นท่ีอ  าเภอเมือง  
น ้าเสียจากเมืองสงขลาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียงยงัคงถูกปล่อยลงคลอง
ส าโรง ซ่ึงไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา   อ  าเภอเมืองสงขลา มีระบบก าจดัขยะมูลฝอย 
ท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล 1 แห่ง คือ ระบบก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา รวบรวมขยะ
มูลฝอยจากเทศบาลนครสงขลา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนทั้งในเขตอ าเภอ
เมืองสงขลาและอ าเภอใกลเ้คียง ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอ  าเภอเมืองสงขลา ไดรั้บการก าจดั
อยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลร้อยละ 100 โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในอ าเภอ
เมืองสงขลาน าขยะมูลฝอย 
ไปก าจดั ณ ระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาลเทศบาลนครสงขลา  

จากการประเมินผลส าเร็จพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษอ าเภอเมืองสงขลา  
เม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 พบวา่ คุณภาพน ้าในพื้นท่ีอ  าเภอเมืองสงขลา มีคุณภาพน ้าดีข้ึน 
และปริมาณขยะมูลฝอยไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน โดยมีขยะมูลฝอย
เขา้ระบบประมาณวนัละ 185 ตนั อยา่งไรกต็าม ระบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลนคร
สงขลายงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของเทศบาล อีกทั้งยงัมีศกัยภาพพอท่ีจะรองรับ 
น ้าเสียจากองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียงซ่ึงยงัไม่ไดมี้การรวบรวมน ้าเสียเขา้สู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย ท าใหก้ารท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพตามท่ี
ออกแบบไว ้ทั้งน้ี เทศบาลนครสงขลา ไดมี้การศึกษาความเหมาะสมเพื่อก่อสร้างระบบ
รวบรวมน ้าเสียใหค้รอบคลุมพื้นท่ี เพื่อใหป้ริมาณน ้ าเสียไดรั้บการบ าบดัมากท่ีสุด 

2. เขตควบคุมมลพิษอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 15 แห่ง ถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเม่ือวนัท่ี 10 
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กนัยายน 2535 ในประเดน็ปัญหาน ้าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ระดบัเสียง และฝุ่ นละออง 
หลงัการประกาศเขตควบคุมมลพิษไดมี้การก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียเทศบาลนคร
หาดใหญ่ แต่ระบบรวบรวมน ้าเสียยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  
และพื้นท่ีอ  าเภอหาดใหญ่ น ้าเสียจากตวัเมืองหาดใหญ่และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใกลเ้คียงยงัคงถูกปล่อยลงคลองอู่ตะเภาและล าคลองสาขา ซ่ึงไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา   
อ  าเภอหาดใหญ่ มีระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล 2 แห่ง คือ ระบบก าจดัขยะ
มูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ และระบบก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบา้นพรุ  
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอ  าเภอหาดใหญ่ไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลร้อยละ 80   
 อ าเภอหาดใหญ่ มีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศและเสียง จ  านวน 1 สถานี ภายใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ คุณภาพอากาศและเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ยกเวน้
ช่วงท่ีมีหมอกควนัขา้มแดนท่ีมีค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็เกินค่ามาตรฐาน 

จากการประเมินผลส าเร็จพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษอ าเภอหาดใหญ่ เม่ือเดือน
พฤษภาคม 2557 พบวา่ คุณภาพน ้าในพื้นท่ีอ  าเภอหาดใหญ่ มีคุณภาพน ้าดีข้ึน 
และปริมาณขยะมูลฝอยไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน โดยมีขยะมูลฝอย
เขา้ระบบรวมประมาณวนัละ 427 ตนั อยา่งไรกต็าม ระบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาล
นครหาดใหญ่ยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของเทศบาล อีกทั้งยงัมีศกัยภาพพอท่ีจะ
รองรับน ้าเสียจากองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียงซ่ึงยงัไม่ไดมี้การรวบรวมน ้าเสีย 
เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย ท าใหก้ารท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ
ตามท่ีออกแบบไว ้ทั้งน้ี เทศบาลนครหาดใหญ่ ไดมี้การศึกษาความเหมาะสม 
เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของเทศบาล 

มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535  ก าหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินในทอ้งท่ีท่ีไดป้ระกาศก าหนดให ้
เป็นเขตควบคุมมลพิษจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษเสนอต่อผูว้า่ราชการ
จงัหวดั เพื่อรวบรวมไวใ้นแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั เสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ ซ่ึงโครงการในพื้นท่ี 
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เขตควบคุมมลพิษเป็นโครงการท่ีจะไดรั้บการใหค้วามส าคญัเร่งด่วนในการพิจารณา
จดัล าดบัความส าคญัของโครงการ  

การพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
เพื่อลดและขจดัมลพิษ เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ  
โดยมีกรอบแนวคิดคือ 

1. การด าเนินงานในระดบันโยบาย 
 1.1 สร้างกลไกการประสานงานและเช่ือมโยงการด าเนินงานระดบั
นโยบายและระดบัพื้นท่ี  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการอ านวยการพิจารณาการจดัการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ  
มีปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ  
มีหนา้ท่ีสนบัสนุนและแกไ้ขปัญหาเชิงนโยบายเก่ียวกบัการด าเนินงานในเขตควบคุม
มลพิษ และคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุม
มลพิษ ทั้ง 13 จงัหวดั ท าหนา้ท่ีก าหนดมาตรการและแผนงาน/โครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ก ากบัการด าเนินงาน ติดตามประเมินผล เพื่อบูรณาการ 
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน  
 1.2 ขบัเคล่ือนการด าเนินงานในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ  
โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูม้อบนโยบายการขบัเคล่ือนการด าเนินงานในพื้นท่ี 
เขตควบคุมมลพิษใหก้บัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตควบคุมมลพิษ 
 1.3 ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในพื้นท่ีเขตควบคุม
มลพิษแก่เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 
 1.4 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ
มอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงานเพื่อการจดัการมลพิษ 
ในพื้นท่ีอยา่งชดัเจน โดยการจดัตั้งคณะท างานการจดัการมลพิษในพื้นท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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 1.5 คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพื้นท่ี 
เขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน รายงานขอ้มูลสถานการณ์มลพิษ
ในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ ความกา้วหนา้การด าเนินงานแกไ้ขปัญหาเขตควบคุมมลพิษ 
พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการอ านวยการพิจารณาการจดัการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ  
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ โดยก าหนดวาระการประชุม 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใหมี้การก ากบั ดูแล และแกไ้ขปัญหามลพิษในพื้นท่ี 
เขตควบคุมมลพิษอยา่งต่อเน่ือง 

2. การด าเนินงานในระดบัปฏิบติั 
 2.1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประชาสัมพนัธ์เชิงรุกสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ความส าคญัของการเป็นพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ แนวทาง 
การด าเนินการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนผลการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษ 
ใหทุ้กภาคส่วนรับทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย เช่น 
วทิยกุระจายเสียง เวบ็ไซต/์เฟสบุคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ถึงปัญหามลพิษในพื้นท่ี 
 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแกไ้ขปัญหาและ
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการรับรู้
ปัญหา การวางแผนแกไ้ขปัญหา การด าเนินการแกไ้ขปัญหา การติดตามประเมินผล 
ตลอดจนการใหข้อ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานแกไ้ขปัญหามลพิษในพื้นท่ี 
 2.3 พฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ โดยการอบรมใหค้วามรู้  
ใหข้อ้เสนอแนะทางวชิาการ ในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
 1) แนวทางการด าเนินงานในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ  
โดยการมอบนโยบายจากผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการสนบัสนุน
ทางวชิาการจากส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคและส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
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 2) การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ ในรูปแบบ 
ของคณะท างานรายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูรั้บผดิชอบหลกั 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน โดยมีนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นประธาน มีกระบวนการ
ดงัน้ี 
 2.1) การส ารวจเกบ็ขอ้มูลของแหล่งก าเนิดมลพิษ  
พร้อมจดัท าบญัชีรายละเอียดของแหล่งก าเนิด ไดแ้ก่ สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี ขอ้มูล
แหล่งก าเนิดมลพิษ สถานการณ์มลพิษ ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง 
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ีมีอยู ่

 2.2) การวเิคราะหแ์ละประเมินสภาพปัญหามลพิษ  
โดยการศึกษา วเิคราะห์ลกัษณะและสาเหตุของปัญหา ทั้งดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และการบริหารจดัการ โดยพิจารณากลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเหล่านั้น 
และแนวโนม้ผลกระทบของปัญหาในระยะยาว รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา เพื่อสามารถจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละปัญหา และสามารถตดัสินใจ 
เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีจะด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.3) สรุปสถานการณ์ปัญหามลพิษ ก าหนดพื้นท่ีด าเนินการ
และแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยแสดงถึงเง่ือนไข มาตรการ หรือปัจจยัส าคญั 
ของการด าเนินการ และควรมีความชดัเจน เฉพาะเจาะจงและสามารถน าไปปฏิบติัได ้
 3) การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา โดยพิจารณาจาก
สถานการณ์ปัญหามลพิษ พื้นท่ีด าเนินการ ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากปัญหา  
ความเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหา เพื่อน าไปสู่การพิจารณาจดัท าแผนงาน/โครงการต่อไป 
 4) การเขียนแผนงาน/โครงการ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหา สามารถด าเนินการได ้และสามารถแกไ้ขปัญหามลพิษในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 5) การควบคุม ก ากบั ดูแลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
เพื่อลดและขจดัมลพิษ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 
 



9 
 

 6) การติดตามและประเมินผล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดั
มลพิษ หรือติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการท่ีไดก้  าหนดไว ้
ในแผนปฏิบติัการฯ เพื่อน าไปสู่การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบติัการฯ ต่อไป 
 2.4 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินน าแผนปฏิบติัการลดและขจดัมลพิษ 
ในเขตควบคุมมลพิษเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อรวมไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 
ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
 2.5 การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ 
ในเขตควบคุมมลพิษ 

  1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีการจดัท าโครงการ/กิจกรรมตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบติัการฯ ทั้งน้ี แผนงาน/โครงการ
หรือกิจกรรม ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในพื้นท่ี โดยครอบคลุมแผนงาน  
5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 2) แผนการจดัหาระบบจดัการ
มลพิษ 3) แผนการจดัเกบ็รายไดร้ะบบ 4) แผนการติดตามตรวจสอบและควบคุม 
การปล่อยท้ิงน ้าเสียและของเสียอยา่งอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษ และ 5) แผนการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย เพื่อป้องกนัและปราบปรามการละเมิด และฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบั 
การควบคุมมลพิษ 
 2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรพิจารณาจดัองคก์ร บุคลากร
รองรับภารกิจตามแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ และพิจารณาฐานะทางการเงิน
การคลงัและความสามารถในการบริหารค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการต่างๆ  
ในอนาคต เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 2.6 คณะท างานการจดัการมลพิษในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จดัท ารายงานสถานการณ์มลพิษในพื้นท่ี การด าเนินการตามแผนลดและขจดัมลพิษ  
การด าเนินการจดัการปัญหามลพิษ ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งขอ้เสนอแนะแนวทาง 
การแกไ้ขปัญหาเสนอต่อคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพื้นท่ี
เขตควบคุมมลพิษ เพื่อพิจารณาและน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการอ านวยการพิจารณา
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การจดัการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษและเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
ต่อไป 

3. กลไกการติดตามประเมินผล 
 3.1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ
โดยคณะอนุกรรมการจดัการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีผูว้า่ราชการจงัหวดั 
เป็นประธาน และมีหน่วยงานรับผดิชอบหลกัในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการ
เพื่อการลดและขจดัมลพิษในระดบัพื้นท่ี คือ ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคร่วมกบั
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั โดยมีกรมควบคุมมลพิษก ากบั 
การด าเนินงานในการติดตามประเมินผลและประมวลผลการประเมินในภาพรวม 
ของประเทศ 
 3.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษน าผล 
จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการลดและขจดัมลพิษ 
มาทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบติัการฯ ตามขอ้เสนอแนะ เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือน 
แผนปฏิบติัการฯ อยา่งเป็นรูปธรรมและสามารถแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 
เขตควบคุมมลพิษไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษมีแผนปฏิบติัการ 

เพื่อลดและขจดัมลพิษ เพือ่ใชใ้นการด าเนินงานในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 
(2) สามารถน ามาตรการ/แผนงาน/โครงการท่ีก าหนดในแผนปฏิบติัการเพื่อลด

และขจดัมลพิษไปปฏิบติั โดยสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ี 
(3) การบริหารจดัการพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไ้ข

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 

(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษทุกแห่ง (21 แห่ง) 
มีแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ  
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(2) มีรายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ จ านวน 
2 ฉบบั (2 พื้นท่ี) 

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการน าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ

ไปปฏิบติั 
(2) สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษไดรั้บการแกไ้ข

และมีค่าอยูใ่นค่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการด าเนินงานในการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ 
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ภาพ 2 แนวทางการพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท า 
แผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษ 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง     
การด าเนินงาน
ในพ้ืนท่ีเขต
ควบคุมมลพิษ 

การจดัท า
แผนปฏิบติั
การเพื่อลด
และขจดั
มลพิษ 

การ
จดัล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 

การเขียน
แผนงาน
โครงการ 

การควบคุม 
ก ากบั ดูแล    
การด าเนินงาน
ตามแผน   
ปฏิบติัการฯ 

การติดตาม
และ
ประเมินผล
การด าเนินงาน 


