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บทที่  4 
ขอเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และภารกิจถายโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
4.1   แนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบุคลากรทางดานสิ่งแวดลอมจํากัด และยังขาดประสบการณ
การทํางานดานสิ่งแวดลอม สวนใหญจะมีการดําเนินการในเรื่องการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย
เทานั้น ฉะนั้นจึงควรกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบและการวางแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
ดวย 
 4.1.1  ศึกษาทําความเขาใจงาน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองทําความเขาใจงานสิ่งแวดลอมที่ได รับ
มอบหมายวาเปนการจัดการสิ่งแวดลอมดานการใชทรัพยากร การกําจัด/ การบําบัด / การฟนฟู
ตอของเสียและมลพิษ หรืองานการควบคุมกิจกรรมทั้งในและนอกระบบการจัดการ รวมถึง
พิจารณาใหชัดวาเปนงานสํารวจศึกษาวิจัย ติดตามตรวจสอบ อาชีวอนามัย ฯลฯ 
 4.1.2  แตงตั้งผูรับผิดชอบ 
  ควรแตงตั้งผูรับผิดชอบที่มีความรูเร่ืองงานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อดําเนินงาน
ทางดานวิชาการ หรืออาจแตงตั้งในรูปแบบของกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนจากภาคสวนตางๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนจากสวนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 
ผูแทนภาคประชาชน ภาคเอกชน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
 4.1.3  การสรางแผนดําเนินงาน 
  การกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ และกิจกรรม 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติและบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.4  การดําเนินงาน 
  การดําเนินงานตามแผนงานใหเปนไปทุกขั้นตอนที่กําหนดไว โดยใชหลักการ
บริหารจัดการแบบผสมผสาน 



มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

 บทที่ 4  ขอเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ 92

 4.1.5  การสรางแผนติดตามตรวจสอบ 
  เนื่องจากการดําเนินงานสิ่งแวดลอมของระบบสิ่งแวดลอมทองถ่ินมีหลากหลาย
งานและหลากหลายสิ่งแวดลอม นอกจากตองสรางแผนปฏิบัติอยางผสมผสานแลว ที่สําคัญอยางยิ่ง
คือ ตองสรางแผนติดตามตรวจสอบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนงานการจัดการทั้งงาน
ยอยๆ และทั้งระบบสิ่งแวดลอมทองถ่ินนั้นๆ 
 4.1.6  การทํารายงาน 
  การดําเนินงานทุกขั้นตอนตองบันทึกทั้งสังเกตการวิเคราะหผลในพื้นที่ และการ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการเหลานี้ตองจดบันทึกอยางเปนระบบและแบบแผน ทั้งนี้ เพื่อใหได
ขอมูลที่ดีและเหมาะสมตอการนําไปใชเขียนรายงานสง 
  ในกรณีการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมมีปญหาหรือขอสงสัยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สามารถติดตอสอบถามหนวยงานที่ เกี่ยวของกับงานดานสิ่งแวดลอมไดตาม
ภาคผนวก ก. 

4.2   ภารกิจถายโอนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 การจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากจะเปนอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายกําหนดแลวยังมีบางภารกิจที่เปนภารกิจถายโอนที่หนวยงานตางๆ ไดถายโอนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานการปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางรวดเร็วและคลองตัว
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ ในดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
ภารกิจถายโอนและหนวยงานที่ถายโอนภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ภารกิจถายโอนและหนวยงานที่ถายโอนภารกิจ 
 

หนวยงาน ภารกิจถายโอน 
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมการขนสงทางน้ําและ
พานิชยนาว ี

 
1. รองน้ําภายในประเทศที่เปนบึง ลําคลอง แมน้ําขนาดเล็ก 
ที่มีอยู  
 ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เพียงแหงเดียว 
2. รองน้ําชายฝงทะเลขนาดเล็ก งานดูแลและรักษารองน้ํา 

- งานขุดลอกรองน้ํา 
- งานติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือใน 

รองน้ําขนาดเล็ก 
3. การอนุญาตใหกอสรางสิ่งลวงลํ้าลําแมน้ํา 
 (ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
1. กรมชลประทาน 
 
 

 
1. การดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุง โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก 
2. การดูแลรักษาทางน้ําประเภทที่ 2 
(ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานการกอสรางบูรณะและ  
 บํารุงรักษาแหลงน้ํา) 

2. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
 

1. การดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน 
2. ขุดลอกคลองในเขตปฏิรูปที่ดิน 
3. ขุดลอกแหลงน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน 
4. ขุดสระเก็บน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานการกอสรางบูรณะและ 
 บํารุงรักษาแหลงน้ํา) 
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หนวยงาน ภารกิจถายโอน 
3. กรมประมง 
 

1. ฝกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา) 

4. กรมสงเสริมการเกษตร 1. การปรับปรุงฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร 

 
1. การตดิตามและตรวจสอบเกีย่วกับสิง่แวดลอมและมลพิษ 
ในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร พ.ศ.2510 และ
กิจกรรมตอเนือ่ง 
2. การดําเนินการตามกฎหมาย  
3. การทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร  
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและการ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายละเอยีดตามภาคผนวก ข.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
1. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวดั ประกอบดวย 
1. การสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม/การมีสวนรวมของ
ประชาชน 
2. การเฝาระวงัและปองกันสิ่งแวดลอม 
3. การฟนฟแูละบําบัดสิ่งแวดลอม 
4. การศึกษาวจิัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 
5. งานสนับสนุนแผนปฏิบตัิการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวดั  
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หนวยงาน ภารกิจถายโอน 
 
 
 
 
 
 
 

    ศึกษารายละเอียดไดจากคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดบัจังหวดั 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จาก www.onep.go.th และ 
www.thailocaladmin.go.th ซ่ึงไดแจงใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทราบแลวตามหนังสือตามหนงักรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินที่ มท 0891.4/ 83 ลงวนัที่ 11 มกราคม 
2550 (รายละเอียดตามภาคผนวก ค. ) 

2. กรมควบคุมมลพิษ 
 

1. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํา
รายงานสถานการณมลพิษในทองถ่ินของตน 

- งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา ในแมน้ําสายหลัก ลําน้ําสาขา
และแหลงน้ําปด น้ําทะเลชายฝง 

 - งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง ตรวจสอบ
สถานการณมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ใน
พื้นที่ที่มีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศตั้งอยูรวมทั้งพื้นที่ที่
ไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และพืน้ที่ที่มีความเสี่ยง
ตอปญหามลพิษทางอากาศสูงหรือในพืน้ทีท่ี่ตองมีการ
จัดการคุณภาพอากาศในระดับภาค เชน โครงการนิคม
อุตสาหกรรม เปนตน 

 2. การดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
(ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย และ
มาตรฐานการกํากับดแูลโรงงาน) 
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หนวยงาน ภารกิจถายโอน 
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1. การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย  
(ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย และ
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) 

 
 
 
 


