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ส่วนที่ 1 
 

แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
  



แผนงานแนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไขและเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น 
ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

ส่วนที่ 1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา กอ่นและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.1 แผนงานการบริหารจัดการโครงการ 

 

แผนงาน/กิจกรรม 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น   
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ    
เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
การด าเนินงานตามโครงการให้ประชาชน
โดยทั่วไปได้รับทราบ  ประกอบด้วย 
1) การเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง 
2) ระยะเวลาและขั้นตอนการก่อสร้าง 
3) ประโยชน์ของสถานีบ าบัดคุณภาพน้ า 
4) กระบวนการบ าบัดคุณภาพน้ า 
5) ข้อมูลอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

(1) จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการถึง
นายอ าเภอแม่สาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนเพ่ือแจ้ง
ให้ทราบถึงการเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง และเพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแก่ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบ 

1) ติดตามและประเมินผลด้วยวิธีส ารวจการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพ้ืนที่ก่อสร้างและ
พ้ืนที่ ใกล้ เคียง เดือนละหนึ่ งครั้ ง จนกว่าการ
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จจนกระทั่งเปิดระบบการบ าบัดคุณภาพน้ าของ
เทศบาลต าบลแม่สาย 

1) กองช่าง 
2) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
3 )  กองวิ ช าการและ
แผนงาน 2) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งบริเวณพ้ืนที่

ก่อสร้าง และบริเวณใกล้เคียง  
3) ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ  ได้แก่   
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์   

 - เสียงตามสายชุมชน   
 - รถยนต์ประชาสัมพันธ์   
 - สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์    
 - สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์   
 - คลิ้ปประชาสัมพันธ์โครงการ   
 - สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เหมาะสม   
 4) จัดการประชุมเวทีหมู่บ้าน เพ่ือแจ้งข่าวเล่าเรื่องการ

ด าเนินโครงการ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 มีการผ่อนคลาย 

  
   
   

  



หน้า 2 
ส่วนที่ 1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา กอ่นและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 

1.1 แผนงานการบริหารจัดการโครงการ 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม มาตรการและแนวทางปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น   

2. การสร้างช่องทางการรับรู้ข้อมูล โดยใช้
แอปพลิเคชั่น LINE 

   
1) จัดท า Applications LINE แบบ Group Line โดย
ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มคือผู้แทนจากเทศบาลต าบล
แม่สาย ผู้แทนจากบริษัทผู้รับจ้าง ก านันผู้ใหญ่บ้าน และ
ตัวแทนประชาชนครัวเรือนละหนึ่งคนที่พักอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ด าเนินโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

1) ใช้วิธีการลงพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์และท า
ความเข้าใจ ตลอดจนเชิญตัวแทนของประชาชนผู้
พักอาศัยในพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
ครัวเรือนละหนึ่งคนเข้าร่วม Group Line 

1)  กองช่าง 
  เพ่ือให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและสามารถสื่อสารกับ
เทศบาลต าบลแม่สาย บริษัทผู้รับจ้างและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE 
ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทางเปิด
โอกาสให้มีการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง
ของบริษัทเป็นรายวัน ในขณะที่ประชาชน
สามารถแจ้งเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการก่อสร้างได้ตลอดเวลาทุกวัน 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ 
เ พ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
เทศบาลต าบลแม่สาย บริษัทผู้รับจ้างและ
ประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบ 

2)  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
3)  กองวิชาการและ
แผนงาน 2) เก็บสถิติข้อมูลการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารเป็น

ประจ าทุกวันจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและ
ต่อเนื่องจนถึงหลังการก่อสร้างเมื่อเปิดระบบการ
บ าบัดคุณภาพน้ าแล้ว  

2) บริษัทผู้รับจ้าง จะด าเนินการรายงานแผนการก่อสร้าง
เป็นประจ าทุกวัน พร้อมภาพการก่อสร้างในแต่ละวัน 

 
 

3) ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลการก่อสร้างได้ทุกวันและ
ยังสามารถสอบถามปัญหาข้อสงสัยได้ตลอดเวลา 

 
  

4) เมื่อได้รับปัญหาข้อสงสัย หรือเหตุอันไม่พึงประสงค์
จากประชาชน เทศบาลต าบลแม่สาย และบริษัทผู้รับจ้าง
จะด าเนินการรับแจ้งและประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
พร้อมรายงานผลในทันที 

  
  
  
  

   
   

    
    
    

  



หน้า 3 
 

1.1 แผนงานการบริหารจัดการโครงการ 
 

แผนงาน/กิจกรรม มาตรการและแนวทางปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น   

3. การเดินระบบและจัดการระบบบ่อบ้าบัด    
น้้าเสียรวม โดยมีหน้าที่ส าคัญในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ า

เสียของเทศบาลต าบลแม่สาย ในหลักการจัดการน้ า
เสียที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

-  ส ารวจประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของ
ประชาชน 

กองสาธารณสุขและ 
- เทศบาลต าบลแม่สาย มีนโยบายที่จะจัดจ้างองค์
การจัดการน้ าเสีย หรือ อจน. (Waste Water 
Management Authority)  ซึ่ งเป็นรัฐวิสาหกิจ
ของไทย ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง
องค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ.2548 เพ่ือจัดระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เข้ามาด าเนินการ จัดการ และ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาล
ต าบลแม่สาย 

สิ่งแวดล้อม 
- มีการควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบจาก
เทศบาลฯและองค์กรภายนอก เช่น  ภาค
ประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 
เชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ สสจ.เชียงราย เป็น
ต้น 

 
1.การบ าบัดน้ าเสีย (Treatment)  
2.การก าจัดกากตะกอน (Sludge Disposals)  
3.การน ากลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse and     
Reclamation)  
4.หลักการป้องกันภาวะมลพิษ (pollution   
Prevention)  
(โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดในสัญญาจ้าง)   
   

    
    
    
    
    
    
    
    

  



หน้า 4 
 

1.1 แผนงานการบริหารจัดการโครงการ 
 

แผนงาน/กิจกรรม มาตรการและแนวทางปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น   

4 . การมีส่วนร่วมภาคประชาชนผู้มีส่วน     
ได้ส่วนเสีย - จัดการประชุมคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากภาค

ประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. กลุ่ม
พัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน ฯลฯ และหน่วยงาน อ่ืน
ในพ้ืนที่  เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   ทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่มี  
ผลกระทบต่อชุมชนร่วมกับเทศบาลฯ และองค์การ 
จัดการน้ าเสีย โดยมีนายอ าเภอแม่สาย หรือตัวแทนที่มี 
หน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
เป็นประธาน พร้อมรายงานให้จังหวัดและหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องทราบ 

-  ประชุมเดือนละ 1 ครั้ ง (หรือตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์) 

กองสาธารณสุขและ 
4 .1  จั ดตั้ ง ตั ว แทนจากภาคประชาชนและ 
หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ปรั บปรุ ง พัฒนาและติ ดตามตรวจสอบการ 
ด าเนินงาน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาล 

สิ่งแวดล้อม 
  
  
  

   
4.2 จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กับประชาชนในการป้องกันและดูแล
รักษาคุณภาพน้ าและประโยชน์จากการใช้น้ า 

  
  
  

   
 -  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 
- ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ 
ประชาชน 

 
  
 -  สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

น้ าและการจัดการน้ าเสียที่ดี 
-  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน และรางวัล
ที่ได้รับ 

 
  
    
    
    
    
    

  



หน้า 5 
 

1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ     
1.1  ฝุ่นละออง, เขม่าควัน 
ที่ เกิดจากการก่อสร้างอาจ
รบกวนและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้พักอาศัยในพ้ืนที่
และบริเวณใกล้เคียง 

การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองและ
เขม่าควันต่อพ้ืนที่ก่อสร้ างและบริ เวณ 
ใกล้เคียง ซึ่งมีสาเหตุจาก 

   
   
   

1) เกิดฝุ่นในขณะก่อสร้าง  (1) จัดท าป้ายหรือสัญลักษณ์ แสดงเขต
การก่อสร้าง  

1)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์ 
เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ 
เกิดขึ้นจาการก่อสร้าง การขนส่งวัสดุ 
อุปกรณ์ และการคมนาคมขนส่ง 

1) กองช่าง 
ได้แก่ การปรับพื้นที่ก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างท่อระบายน้ า  การก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ตลอดจน
การก่อสร้างที่เป็นตามแผนงานทั้งหมด 

2) กองสาธารณสุขฯ 
 (2) การกองวัสดุที่มีฝุ่น ต้องปิดหรือคลุม

หรือเก็บไว้ในที่ปิดล้อม หรือฉีดพรมน้ า
เพ่ือให้เปียก 

3) ส านักปลัดเทศบาล 
  
 2) หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ปัญหา
ที่พบโดยทันทีและติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมีระบบ 
รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

 
  (3) การขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องมีการคลุม

หรือฉีดพรมน้ าก่อนท าการขนย้าย 
 

   
  (4) จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดเศษ

ดิน เศษวัสดุ ทราย โคลน ที่อาจตกหล่นใน
พ้ืนที่โครงการหรือถนนสาธารณะทุกครั้ง 
อาจมีการพรมน้ าบนถนนพ้ืนที่ก่อสร้าง 
เพ่ือลดการเกิดฝุ่นละออง 

 
   
  3) ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ทาง

Group Line 
 

   
    
  (5) วิธีการต่างๆที่มีความเหมาะสม  เช่น

ล ง พ้ืนที่ มอบหน้ า กากอนามั ย ให้ แก่
ประชาชนผู้พักอาศัยในพ้ืนที่และบริเวณ
ใกล้เคียง 

  
    
    



 

หน้า 6 
 

1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
 2) เกิดฝุ่นในขณะการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 1) ก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง

และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้
เฉพาะช่วงเวลา 08.00 -17.00 น. และ
ก าหนดความเร็วไม่เกิน 30 กม/ชม. เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดความ
ร าคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพ้ืนที่ 

 1) กองช่าง 
 โดยรถบรรทุก หรือยานพาหนะ  2) กองสาธารณสุขฯ 
   3) ส านักปลัดเทศบาล 
    
    
    
  2) ก าหนดเป็นกฎระเบียบให้รถทุกคันที่

จอดรถในพ้ืนที่จอดรถต้องดับเครื่องยนต์
ทุกครั้ง 

  
    
    
  3) ห้ามติดเครื่องยนต์รถบรรทุกวัสดุ

ก่อสร้าง ขณะรอการขนส่งเข้าสู่โครงการ
เพ่ือลดเขม่าควันและกลิ่นเสียไปยังพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

  
    
    
    
  4) ต้องจัดและก าชับให้มีผ้าใบปิดคุลม

กระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด 
ตลอดเส้นทางการขนส่ง เพ่ือลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

  
    
    
    
     

  



หน้า 7 
 

1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
 2) เกิดฝุ่นในขณะการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 5) ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกไม่ให้บรรทุก

เกินความสามารถในการรองรับน้ าหนัก 
บรรทุกมาตรฐานของถนน 

  
 โดยรถบรรทุก หรือยานพาหนะ   
 (ต่อ)   
  6) จัดอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับล้างล้อ

และตัวรถ จากสถานที่ก่อสร้าง 
  

    
  7) ไม่ล้างรถยนต์หรือล้อเลื่อน ซึ่งจะท าให้

ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก 
  

    
  8) ไม่ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างที่ติดค้างมากับ

รถบรรทุกลงถนน รางระบายน้ าหรือที่
สาธารณะ 

  
    
    
  9) เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หาก

พบว่าถนนช ารุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่โครงการให้ด าเนินการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

  
    
    
    
    
     
     
     

 
  



หน้า 8 
 

1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
 3) เกิดฝุ่นจากการคมนาคมขนส่ง 1)  ต้องติดป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน

ทั้งบนพ้ืนทางและป้ายต่าง ๆ บริ เวณ
โครงการ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของผู้
ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถมีความ
คล่องตัว ตลอดจนการจราจรภายใน
โครงการ และทางเข้าทางออก ให้มีความ
ปลอดภัย 

 1)ส านักปลัดเทศบาล 
   2) กองช่าง 
    
    
    
    
    
  2) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย

คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย
ในการเข้าและออก พ้ืนที่โครงการ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจรบริเวณ
ถนนทางเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยเน้นให้รถ
สามารถเข้า และออกพ้ืนที่ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

  
    
    
    
    
    
    
  3) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ

ทางจราจร ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
กรณีที่อาจมีการท างานในช่วงเวลาค่ า
จนถึงกลางคืน 

  
    
    
    
     

  



หน้า 9 
 

1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
2. เสียงและการสั่นสะเทือน  เสียงและแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นจาก

การก่อสร้างคาดว่าจะเกิดจากกิจกรรม ดังนี้ 
1) เนื่องจากโครงการมีพ้ืนที่กว้างท าให้มี
ผลกระทบเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือน
ต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียงน้อย 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์ 
เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ 
เกิดขึ้นจาการก่อสร้าง การขนส่งวัสดุ 
อุปกรณ์ และการคมนาคมขนส่ง 

1)ส านักปลัดเทศบาล 
 2) กองช่าง 
 1)  กิจกรรมที่ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ 

ก่อให้เกิดเสียง การสั่นสะเทือน เช่น การ
ตอกเสาเข็ม เป็นต้น 

3) กองสาธารณสุข 
 2)  ใช้วิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือลดการ

เกิดเสียงหรือลดความดังของเสียง 
และสิ่งแวดล้อม 

 2) หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ปัญหา
ที่พบโดยทันทีและติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อ เนื่ อง   ทั้ งมี ระบบ
รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

 
 2) การตอก การตัด การโยนวัสดุและเศษ

วัสดุก่อสร้าง  หรือไม้แบบจากที่สูง และการ
กระทบกันจากแผ่นเหล็ก 

3) ก าหนดให้ท าการก่อสร้างที่อาจจะก่อ
เหตุร าคาญช่วงกลางวัน เวลาระหว่าง 
08.00 – 17.00 น. เพ่ือไม่ให้เป็นการ
รบกวนและก่อความร าคาญแก่ประชาชน 

 
  
  
   
  4) หมั่นตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักร 

เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี 
3) ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ทาง
Group Line 

 
   
  5) ท าอุปกรณ์ปิดคลุมเครื่องจักรที่มีระดับ

เสียงดังมาก เพ่ือลดค่าระดับเสียงที่เกิด
จากการท างานของเครื่องจักรลง 

  
    
    
  6) หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในระดับสูง
พร้อมกัน 

  
    
    
     

 
  



หน้า 10 
 

1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
2. เสียงและการสั่นสะเทือน  7) ท าการเสริมแผ่นยางกันสะเทือนเข้าไป

ที่เครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียง เพ่ือ
ลดกา รสั่ น ส ะ เทื อน ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง
เครื่องจักรเป็นการลดค่าระดับเสียง 

  
(ต่อ)    

    
    
  8) เลือกต าแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกล

ให้ อยู่ ใ นต า แหน่ งที่ ห่ า ง จ ากอาคา ร
ใกล้เคียงให้มากที่สุด เพ่ือลดเสียงดังจาก
เครื่องจักร 

  
    
    
    
  9) กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น 

การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัด 
พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ห่างจากชุมชนโดยรอบ 
ให้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้รบกวนชุมชนรอบ 
ข้างและผู้อยู่อาศัยในส่วนเดิม 

  
    
    
    
    
  10) จัดล าดับงานที่ท าให้เกิดเสียงดังให้มี 

ความถี่ของกิจกรรมน้อยที่สุด และเป็น 
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

  
    
    
     
     

 
  



หน้า 11 
 

1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
2. เสียงและการสั่นสะเทือน  11) มีแผนงานและก าหนดเวลาที่ชัดเจน

แจ้งให้ผู้อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า เมื่อ
มีความจ าเป็นต้องท างานที่มีเสียงดัง 

  
(ต่อ)    

    
     
  12) ก าหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้อง 

ปฏิบัติ งานในบริ เวณที่ มี เสี ย งดั ง เกิน 
มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน 
บุคคล ได้แก่ ear Plugs หรือ ear muffs 

  
    
    
    
     
  13) จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

คนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณท่ีมีแหล่งก าเนิด
เสียงดัง เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิด
จากการสัมผัส เสียงดั ง เป็นเวลานาน
ติดต่อกัน 
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1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
3.  การจัดการน้้าเสียและ     
สิ่งปฏิกูล     
3.1  คุณภาพน้้าผิวดิน 1) น้ าเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง 

โดยเฉพาะน้ าโสโครก จะต้องมีมาตรการ
ควบคุมและอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
โดยน้ าโสโครกที่เกิดขึ้นจะถูกบ าบัด โดยใช้
ระบบบ่อเกรอะ – บ่อซึม 

1) ในที่ตั้ งส านักงานและที่ พักคนงาน 
ก่อสร้าง จัดให้มีการบ าบัดน้ าโสโครกด้วย
ระบบบ่อเกรอะ – บ่อซึม 

1) ดูแลระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ 
ก่อสร้าง 

1) กองช่าง 
 2) กองสาธารณสุข 
 และสิ่งแวดล้อม 
 2) ผู้รับเหมาต้องก าชับคนงานให้ดูแลท า 

ความสะอาดห้องส้วมเป็นประจ า หากกาก 
ตะกอนของบ่อเกรอะเต็ม จะต้องติดต่อรถ 
สูบปฏิกูลของเอกชนมาสูบน าก าจัดต่อไป 

2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพของท่อ
และบ่อบ าบัดระบบระบายน้ า  1 
เดื อน/ครั้ ง  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 
  
   
   
  3) หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

ผู้รับเหมาจะต้องท าการรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้าง (ห้องส้วมและระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
ออกจากพ้ืนที่พร้อมปรับพื้นที่คืน 

  
    
    
    
  4) จัดพ้ืนที่ส าหรับการช าระล้างให้แก่

คนงานโดยเฉพาะ 
  

    
  5) ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ าผิวดิน

ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการเพ่ือไม่ให้กีดขวาง
การไหลของน้ าและเกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย 
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1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
     
3.1  คุณภาพน้้าผิวดิน 2)  น้ า เสี ยที่ เ กิ ด ในการก่อสร้ า งระบบ

รวบรวมและระบบบ าบัดเสียช่วงหน้าฝน 
อาจท าให้ตะกอนของดินไหลลงสู่แหล่งน้ า
ผิวดินบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการท าให้
น้ าขุ่น แหล่งน้ าตื้นเขินที่อาจจะส่งผลต่อ
คุณภาพของน้ า 

1) จัดท าเขื่อนป้องกันการพังทลายของดิน
และตะกอนดิน ไหลลงสู่แหล่งน้ า 

1) จัดท าแผนและงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการไว้รองรับ 

1) กองช่าง 
(ต่อ) 2) กองสาธารณสุข 

  2) ตรวจคุณภาพน้ าผิวดินก่อนการเปิด
ระบบบ าบัดคุณภาพน้ าและหลังจาก
เปิดระบบบ าบัดคุณภาพน้ า ในรัศมี 
500 เมตร โดยรอบจากสถานีบ าบัด
คุณภาพน้ า 

และสิ่งแวดล้อม 
   
   
   
    
     
3.2  คุณภาพน้้าใต้ดนิ ในการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียทางเทศบาล

ได้มีการป้องกันการรั่วซึมของน้ าเสียลงสู่
ระบบน้ าบาดาล 

1) โดยการใช้เทคนิคปูแผ่นยางสังเคราะห์ 
HDPE ซึ่งมีความเหนียวทนทานปูในพ้ืนที่
ด้านข้างของบ่อหนึ่งและบ่อสอง พ้ืนบ่อเท
คอนกรีตหนา 8 ซม. เพ่ือป้องกันการ
รั่วซึมได้เป็นอย่างดี และก่อนที่จะท าการ
ปล่อยน้ า ออกจากพ้ืนที่บ่อบ าบัดจะมีการ
เติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยลงสู่
แ ห ล่ ง น้ า ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ พ้ื น ที่
เกษตรกรรม 

1) ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ า
บาดาลอย่างสม่ าเสมอในบริเวณชุมชน
ใกล้เคียงรอบโครงการ ในรัศมี 500 
เมตร  ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคในน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

1) กองสาธารณสุข 
(น้้าบาดาล) และสิ่งแวดล้อม 
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1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
4. การระบายน้้าและการ 1) ในช่วงการก่อสร้างภายในโครงการ

จะต้องมีการจัดการน้ าเสีย และน้ าทิ้งจาก
การก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อระบบระบายน้ าสาธารณะ 

1) ก่อสร้างรางระบายน้ าโดยรอบพ้ืนที่  
ก่อสร้างโครงการและบ่อพักตะกอน เพ่ือ 
รวบรวมและระบายน้ าที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
โครงการลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือ
ควรก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน 

1) จัดชุดท างานเฉพาะกิจและให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสังเกตการณ์เฝ้าระวัง จุดเสี่ยง
บริเวณที่เกิดน้ าท่วมเป็นประจ า เช่น 
บริเวณสะพานมิตรภาพพรมแดนไทย 
เมียนมาแห่งที่ 1 เป็นต้น เพ่ือป้องกัน
การกีดขวางทางน้ าและการตื้นเขินของ
รางระบายน้ า จะท าให้แก้ปัญหาได้
ทันทว่งที  ท าให้ลดปัจจัยความเสี่ยงต่อ
ปัญหาน้ าท่วมได้ 

1)ส านักปลัดเทศบาล 
ป้องกันน้้าท่วม 2) กองช่าง 

 3) กองสาธารณสุข 
 และสิ่งแวดล้อม 

 2) ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าอาจท า
ให้เกิดการอุดตันกีดขวางการไหลของน้ าใน
ท่อระบายน้ าเดิมบ้างในช่วงฤดูฝน 

 
 2)  การป้องกันน้ าท่ วมในระบบการ

ก่อสร้างเป็นการแยกน้ า เสีย เข้ าสู่ ท่อ
รวบรวมน้ าเสีย และเข้าสู่ระบบบ าบัด จะ
มีการก่อสร้างแนวกั้นดินให้มีความสูง
มากกว่าระดับน้ าที่ขึ้นสูงสุดและปรับปรุง
แบบรางระบายน้ าซึ่งมีอยู่เดิมให้เป็นราง
ระบายน้ าดาดคอนกรีต (ราง A) ขนาด
ปากกว้าง 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 
185 เมตร และราง C  เป็นรางคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูขนาดกว้าง 4 เมตร 
ทดแทนรางระบายน้ าเดิม เพ่ือให้การไหล
ของน้ ารวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
  
   
   
   
  2) จัดท าแผนการจัดการควบคุมปัญหา

น้ าท่วมทั้งระบบ 
 

   
  3) ติดตามตรวจสอบคุณภาพราง

ระบายน้ า  ท่อและบ่อพักเดือนละ
อย่างน้อย 1 ครั้ง  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 
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1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
4. การระบายน้้าและการ  2) ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบาย

น้ ารวมทั้งท าความสะอาดและขุดลอกเศษ
ตะกอนในท่อระบายน้ าในพ้ืนที่โครงการ
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมทั้ง
การป้องกันการตื้นเขิน 

  
ป้องกันน้้าท่วม    

(ต่อ)    
    

    
    
     
  3) ต้องติดตั้ งตะแกรงดักขยะบนราง

ระบายน้ าฝนตรงบ่อพักน้ าทุกบ่อ และทุก
จุดที่มีการหักเลี้ยวเพ่ือป้องกันปัญหาการ
อุดตันและกีดขวางการไหลของน้ า 
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1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
5. การจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง ถ้าไม่มีการ

จัดการและก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
อาจกลายเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคได้ 

1) ห้ามไม่ให้การเทกองมูลฝอยไว้บนพ้ืนที่
ก่อสร้างหรือกลางแจ้งโดยตรง เพ่ือป้องกัน
การปลิวกระจัดกระจาย และป้องกันน้ าชะ
ขยะ  ในกรณีเกิดฝนตกไม่ให้ซึมลงสู่ใต้ดิน 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน 
รักษาความสะอาด สังเกตการณ์ เฝ้า
ระวัง และรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ 
เกิดขึ้นจาก การทิ้งขยะมูลฝอยและ 
เศษวัสดุ ก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่อง 
ร้ อ ง เ รี ย น ต้ อ ง จั ด เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ข้ า 
ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่พบทันที 

1)กองสาธารณสุข 
 และสิ่งแวดล้อม 

  
   

  2) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยที่อยู่ในสภาพดีไม่แตก
ช ารุดหรือรั่วซึมและมีฝาปิดมิดชิดวางไว้
ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณส านักงานและ
บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง และติดต่อ
ให้ทางเทศบาลต าบลแม่สายเข้าไปจัดเก็บ
ขยะ โดยให้อ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล 

 
   
   
  2) แนะน าร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ใน

พ้ืนที่ ซึ่งทางผู้รับเหมาสามารถติดต่อ
ขายเศษวัสดุ เหลือใช้ที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นการเพ่ิมรายได้
อีกทางหนึ่ง 

 
   
   
   
   
  3) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย และ

ดูแลรักษาให้มีสภาพดี 
  

    
  4) ก าชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งขยะลงใน

ภาชนะรองรับ ห้ามทิ้งหรือกองไว้นอก
ภาชนะรองรับโดยเด็ดขาด 
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1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
5. การจัดการขยะมูลฝอย  5) คัดแยกมูลฝอยโดยน าเศษวัดสุก่อสร้าง

ที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้น ากลับมาใช้
ใหม่หรื อขายให้ผู้ ต้ องการ  ส่ วนที่ ไม่
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้ท า
การเก็บรวบรวมไปเก็บไว้ในส านักงาน
ก่อสร้าง เพ่ือน าไปก าจัดต่อไป 

  
(ต่อ)    

    
    

    
    
     
6. การป้องกันและบรรเทา  1) จัดให้มีพนักงานเข้าเวรยามรักษาความ

ปลอดภัยใน พ้ืนที่ ก่อสร้ างตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือมิให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า
และออก และดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่
และทรัพย์สินต่าง 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์
เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ 
เกิดขึ้นจาการก่อสร้าง การขนส่งวัสดุ 
อุปกรณ์ และการคมนาคมขนส่ง 

 
สาธารณภัย   
   
   
  2) หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ปัญหา
ที่พบโดยทันทีและติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ทั้ งมี ร ะบบ
รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

 
  2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน 

รักษาความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการด าเนินงานรักษาความปลอดภัย 

 
   
   
  3) ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องดับเพลิงเคมีใน

สถานทีท่ างานที่คาดว่ามีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัย 
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1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
6. การป้องกันและบรรเทา  4) ติดป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณ

ที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” 
และ “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต”  “ห้าม
สูบบุหรี่” และ “ระวังไฟฟ้าดูด” เป็นต้น 
ซึ่ งขนาดของป้ายเตือนควรมีขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

3)   แต่ งตั้ งตั วแทนชุมชนร่วมเป็น
คณะกรรมการคอยสอดส่องดูแลและ
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชนที่ยู่
ใกล้สถานที่ก่อสร้าง เพ่ือสร้างความ
มั่ น ใจ ให้กับประชาชนผู้ พักอาศั ย
บริเวณดังกล่าว 

1)ส านักปลัดเทศบาล 
สาธารณภัย  2)กองช่าง 

(ต่อ)   
   

   
   
  5) การเดินสายไฟฟ้าทุกขั้นตอนจะต้อง

ก ร ะท า อย่ า ง ถู กหลั ก วิ ช า ก า ร  ต้ อ ง
ตรวจสอบบ ารุงรักษาแผงไฟฟ้าเครื่องมือ
อุปกรณ์ทุกชนิดด้วยความระมัดระวัง 
รวมถึงไม่ใช้อุปกรณ์ชนิดเกินขีดจ ากัด 

  
    
    
    
    
  6) ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

ให้อยู่สภาพพร้อมที่จะท างาน และไม่ใช้
เครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงที่ช ารุดหรือไม่
ถูกวิธีไม่เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

  
    
    
    
  7) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระท า

ห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต 
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1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
6. การป้องกันและบรรเทา  8) ห้ามน าวัสดุ ไวไฟเข้าใกล้ อุปกรณ์  

เครื่องมือและพ้ืนที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
  

สาธารณภัย    
(ต่อ)  9) ภายหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่

ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย
ของพ้ืนที่ก่อสร้าง และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้
ในบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ทุกครั้ง 

  
    

    
    
     
7. อาชีวอนามัยและ  ในการก่อสร้างโครงการมีเจ้าหน้าที่และ

คนงานก่อสร้าง การใช้ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างตามลักษณะงาน จึง
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจาก
การก่อสร้าง  เช่น วัสดุตกหล่น  การตกจาก
ที่สูง รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
เช่น เสียงดังจากการท างานของเครื่องจักร 
ฝุ่นและแรงสั่นสะเทือนขณะก่อสร้าง 

1) ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับประเภทของงานก่อสร้าง 
รวมทั้งควรก าชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู 
หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก ถุงมือ 
เข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมเมื่อจะปฏิบัติงานด้วย และ
จะต้องกวดขันให้คนงานระมัดระวั ง
อันตรายที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง 

1) จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องทางด้านการ
สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
จาการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย  และ
การระบาดของ โ ร คติ ดต่ อ ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้าง อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ ง  จนกว่ าการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

1)กองช่าง 
ความปลอดภัยในพื้นที่ 2)กองสาธารณสุข 
ท้างาน และสิ่งแวดล้อม 
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1. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนและขณะด้าเนินการก่อสร้าง 
1.2 แผนงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน/ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
7. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในพื้นที่ท้างาน 

 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ ใน
สภาพที่ดี ปลอดภัยในการใช้งาน หาก
ช ารุดต้องมีการซ่อมแซมแก้ไขทุกครั้ง ก่อน
การใช้งาน 

2) ติดตามประเมินภาวะสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้าง เพ่ือเฝ้า
ระวังป้องกันภาวะการเจ็บป่วยและการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ส าคัญ เช่น 
ไข้เลือดออก  โรคมาลาเรีย เป็นต้น 

 
  

(ต่อ)   
   

   
  3) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

รวมทั้งยาที่จ าเป็นไว้ในพ้ืนที่ก่อสร้าง และ
จัดให้มียานพาหนะเพ่ือใช้ในการขนส่งผู้
เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากกิจกรรม
การก่อสร้างไปสถานพยาบาลใกล้เคียงโดย
จัดเตรียมยานพาหนะรับส่งไว้ตลอดเวลา 

 
    
    
    
    
    
  4) ก าหนดกฎระเบียบเพ่ือความปลอดภัย 

และบั งคับ ใช้   รวมทั้ งก ากับดูแลให้  
เจ้าหน้าที่และคนงานปฏิบัติตาม เพ่ือให้ 
เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่เจ้าหน้าที่  
คนงาน และผู้อาศัยโดยรอบ 

  
    
    
    
    
  -  จัดเตรียมน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดให้แก่

คนงานในปริมาณเ พียงพอกับความ
ต้องการของคนงาน 

  
    
    

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
 

แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
หลังการด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

และเปิดระบบบ้าบัดคณุภาพน้้า 
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ส่วนที่ 2. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
หลังการด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปดิระบบบ้าบัดคุณภาพน้า้ 

 
แผนงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 

 ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
1. เสียงและความ 1) ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลมี

การศึกษาความเหมาะสมออกแบบเป็น
ระบบบ่อผึ่งธรรมดา และในโอกาสต่อไปจะ
เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดเก็บเสียงและการ
ออกแบบเติมอากาศในปัจจุบัน สามารถท า
ให้อยู่ภายใต้ผิวน้ า  เสียงของเครื่องไม่ดังเกิน
มาตรฐานจนรบกวนประชาชน 

1) ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย เครื่องสูบน้ าที่
ใช้ เป็นแบบจุ่มใต้น้ า และอยู่ ในบ่อที่มี
ความลึกจากระดับผิวดิน 9.50 เมตร และ
มีอาคารปิดคลุม  ส่วนเครื่องเติมอากาศใน
บ่อบ าบัดเป็นเครื่องดูดอากาศแล้วพ่นลง
ในน้ า ดังนั้น จึงมีระดับเสียงที่น้อยมาก 
โดยมีก าแพงคอนกรีตสูง 2 เมตร กั้น
ตลอดแนวถนนผามควาย และมีคลอง
ระบายน้ ากว้าง 4 เมตร มีการปลูกไม้ยืน
ต้นโตเร็วจะก้ันเป็นแนวอีกชั้นหนึ่ง 

1) ส ารวจความคิดเห็นและความพึง
พ อ ใ จ ร ว ม ทั้ ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้บ่อบ าบัดน้ า
เสียอย่างสม่ าเสมอ 

1)กองสาธารณสุข 
สั่นสะเทือน และสิ่งแวดล้อม 
  

  
 2) ออกให้บริการตรวจสุขภาพและ

ประเมินสมรรถนะทางการได้ยินของหู 
ให้กับประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย เพ่ือประเมินสุขภาพของ
ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
  
  
   
   
  3) จัดให้บริการระบบส่งต่อผู้ป่วย ฟรี 

ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

 
  2) ตรวจวัดระดับเสียงของเครื่องจักรเป็น

ประจ า อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
   
  4) ออกเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพเ พ่ือ 

ประเมิน สภาพร่างกายและจิตใจ เดือน
ละ 1 ครั้ง 
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2. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
หลังการด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปดิระบบบ้าบัดคุณภาพน้า้ 

 
แผนงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 

 ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
1. เสียงและความ   5) รับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน

ภ า ย น อ ก  ไ ด้ แ ก่  ส า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ 
สสจ.เชียงราย เป็นต้น 

 
สั่นสะเทือน    

(ต่อ)    
    

    
    
     
2. กลิ่น การย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อ Anaerobic 

Pond จะเกิดก๊าซมีเทนและก๊าซอ่ืน ๆ ที่มี
กลิ่น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่
ข้างเคียง 

1) พ้ืนที่ของระบบบ าบัดน้ าเสียกว้าง
พอที่จะช่วยให้มีการเจือจางในบรรยากาศ
ได้ในระดับหนึ่ง สามารถลดผลกระทบได ้

1) ออกส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ 

1) กองช่าง 
  ที่อาจเกิดจากปฏิกิริยาการ
ย่อยสลายของสารอินทรีย์ใน
บ่อบ าบัด 

2) กองสาธารณสุข 
2) รับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภ า ย น อ ก  ไ ด้ แ ก่  ส า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ 
สสจ.เชียงราย เป็นต้น 

และสิ่งแวดล้อม 
  

  2) สร้าง Buffer Zone โดยปลูกต้นไม้ 
โดยรอบโครงการกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร
เป็นแนวกันลม เพ่ือป้องกันการกระจาย
ของกลิ่นออกสู่ภายนอก 
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2. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
หลังการด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปดิระบบบ้าบัดคุณภาพน้า้ 

 
แผนงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 

 ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
2. กลิ่น  3) มีการเติมสารชีวภาพเพ่ือช่วยย่อย

สลายสิ่งปฏิกูลและของเสียต่าง ๆ โดยมี
แสงอาทิตย์ช่วยเป็นตัวเร่งกระบวนการ 
ท าให้ลดกลิ่นได้ จนถึงไม่ได้กลิ่นเลย 

  
ที่อาจเกิดจากปฏิกิริยาการ
ย่อยสลายของสารอินทรีย์ใน
บ่อบ าบัด 

   
   
   

(ต่อ)  4) ท าการขุดตะกอนก้นบ่อบ าบัดอยู่เป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอ 

  
    
     
3.การระบายน้้าและป้องกัน
น้้าท่วม 

1)  การด า เนิ นการป้ องกันและแก้ ไ ข
ผลกระทบเกี่ ยวกับการระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมหลังโครงการฯ ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ อาจมีการอุดตัน ซึ่งเกิดจากเศษวัสดุ
ก่อสร้าง หิน ดินทราย ขยะมูลฝอย เป็นต้น 
ท าให้เกิดการตื้นเขินกีดขวางการไหลของน้ า
ตามท่อและบ่อพักของระบบระบายน้ า 

1) จัดเตรียมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลและ
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ  เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วม เช่น กระสอบทราย แผงเหล็ก เป็น
ต้น 

1) จัดชุดท างานเฉพาะกิจและให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสังเกตการณ์เฝ้าระวัง จุดเสี่ยง
บริเวณที่เกิดน้ าท่วมเป็นประจ า เช่น 
บริเวณสะพานมิตรภาพพรมแดนไทย 
– เมียนมา แห่งที่ 1 เพ่ือป้องกันการ
กีดขวางทางน้ าและการตื้นเขินของราง
ระบายน้ า 

1)ส านักปลัดเทศบาล 
2)กองช่าง 

 3)กองสาธารณสุข 
 และสิ่งแวดล้อม 
 2) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและสังเกตการณ์

ปริมาณน้ าขึ้น – ลงบริเวณแนวฝั่งแม่น้ า
สายเป็นระยะ ๆ 

 
  
  
  3) เชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ส ารวจอุทกภัย 

ที่  12 เชียงแสนและเว็บไซต์ของกรม 
อุตุนิยมวิทยา โดยรวบรวมข้อมูลเ พ่ือ 
ประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ า   

 
    
    
    

  



หน้า 24 
 

2. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
หลังการด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปดิระบบบ้าบัดคุณภาพน้า้ 

 
แผนงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 

 ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
3.การระบายน้้า 2) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทศบาลฯ เคย

ประสบปัญหาน้ าท่ วมบริ เ วณสะพาน
มิตรภาพพรมแดนไทย – เมียนมาแห่งที่ 1 
และบริเวณชุมชนเกาะทราย ชุมชนไม้ลุงขน
และชุมชนเหมืองแดง ซึ่งเกิดจากปัญหา
อุทกภัยทางธรรมชาติ ด้วยสาเหตุจากการ
เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

   
และป้องกันน้้าท่วม    

(ต่อ)    
    

    
    
    
     
4. ขยะมูลฝอย อาจเกิดปัญหาการระบายน้ าในท่อและบ่อ

พักของระบบระบายน้ าขาดประสิทธิภาพ   
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เนื่องจากอาจเกิด
การอุดตันของเศษขยะมูลฝอย ไปปิดกั้น
บริเวณการไหลของน้ า ซึ่งเป็นปัจจัยในการ
ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 

1) ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบาย
น้ ารวมทั้งท าความสะอาดขุดลอกเศษ
ตะกอนในท่อระบายน้ า ในพ้ืนที่โครงการ
ใ ห้ ส า ม า ร ถ ร ะ บ า ย น้ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมทั้ งการ
ป้องกันการตื้นเขิน 

1) จัดชุดท างานเฉพาะกิจและให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามาส่วนร่วมใน
การสังเกตการณ์เฝ้าระวังขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลที่ท าให้เกิดการการตื้น
เขินและการกีดขวางของทางน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

1)ส านักปลัดเทศบาล 
 2) กองสาธารณสุข 
 และสิ่งแวดล้อม 
  
  
  
  2)ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะบนรางระบาย

น้ าฝนตรงบ่อพักน้ าทุกบ่อและทุกจุดที่มี
การหักเลี้ยว เพ่ือป้องกันปัญหาการอุดตัน
และกีดขวางการไหลของน้ า 

2)จัดท าแผนการจัดการควบคุมปัญหา
น้ าท่วมทั้งระบบ 
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2. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
หลังการด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปดิระบบบ้าบัดคุณภาพน้า้ 

 
แผนงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 

 ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
4. ขยะมูลฝอย  3) ต้องยกเครื่องสูบน้ ามาตรวจสอบดูแล

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบว่า
เครื่องสูบน้ าช ารุดหรือเสียหายจะต้องรีบ
แก้ไขทันท ี

3) ติดตามตรวจสอบคุณภาพของท่อ
และบ่อพักของระบบระบายน้ า 1 
เ ดื อ น / ค รั้ ง  ใ น ช่ ว ง ด า เ นิ น ก า ร
โดยเฉพาะฤดฝูน 

 
(ต่อ)   

   
   

     
5. น้้าใต้ดิน(น้้าบาดาล) ประชาชนเกรงว่าระบบบ าบัดน้ าเสียจะ

ส่งผลกระทบต่อน้ าบาดาลที่ประชาชนขุด
เจาะไว้ใช้อุปโภคและบริโภคในครัวเรือน 

1)   ส ารวจข้อมูลบ่อบาดาลในชุมชน
บริเวณรอบบ่อบ าบัดน้ าเสียภายในรัศมี 
500 เมตร 

1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าควรเป็น
สถาบันที่เชื่อถือได้ในการแปรผล และ
รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

กองสาธารณสุข 
 และสิ่งแวดล้อม 
  
  2) ออกตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ าบาดาล

ปีละ 2 ครั้ ง เ พ่ือประเมินคุณภาพน้ า
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

 
  2) ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการรับรู้ข้อมูลและเข้าใจวิธีการดูแล
รักษาในการใช้น้ าบาดาลอย่างถูกต้อง
ให้มากขึ้น 

 
   
  3) ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในการใช้น้ า

ที่ถูกวิธีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ า คือ 
 

   
  3.1) ควรใช้เครื่องกรองน้ า เพ่ือกรองสนิม

เหล็กและแร่ธาตุต่าง ๆ ในน้ าบาดาลเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สะอาดยิ่งขึ้น 

3) เตรียมการรับการตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น ทสจ.เชียงราย 
สสจ.เชียงราย สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
เชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น 
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2. แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
หลังการด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปดิระบบบ้าบัดคุณภาพน้า้ 

 
แผนงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการติดตามตรวจสอบ หน่วยงานที่ 

 ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ 
     

5. น้้าใต้ดิน(น้้าบาดาล)  3.2) ควรท าให้น้ าตกตะกอน โดยใช้วิธี
แกว่งสารส้มในภาชนะรองรับน้ า เพ่ือท า
ให้น้ าใสและสะอาด เหมาะส าหรับน ามาใช้
อุปโภคและบริโภค3.3) โดยใช้วิธีการต้ม
ในน้ าเดือดประมาณ 15 - 30 นาที เพ่ือ
เป็นการฆ่าเชื้อโรคในน้ า ก่อนน ามาใช้
อุปโภคและบริโภคต่อไป 
4) การก่อสร้างบ่อรวมรวมและบ าบัดพ้ืน
บ่อเทคอนกรีตหนา 8 เซนติเมตรพร้อมปู
แผ่นรอง HDPE หนา 1.50 มม. ที่สามารถ
ป้องกันการรั่วซึมของน้ าจากบ่อลงสู่ชั้นใต้
ดินได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 

4) ตรวจคุณภาพน้ าใต้ดินก่อนการเปิด
ระบบบ าบัดคุณภาพน้ าและหลังจาก
เปิดระบบบ าบัดคุณภาพน้ า ในรัศมี 
500 เมตร โดยรอบสถานีบ าบัด
คุณภาพน้ า 

 
(ต่อ)   

   
   

   
    
    
    
    
    
    
    
     
     
     
     
     

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 3 
 

แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 
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ส่วนที่ 3  แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ  
ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

 เทศบาลต าบลแม่สาย ได้เตรียมบรรจุโครงการมาตราการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ รองรับ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลโดยตั้งงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ หากไม่เพียงพอสามารถ
โอนงบประมาณเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  ซึ่งในแผนการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อ สร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
มีดังต่อไปนี้ 

แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
- ปรับปรุงและพัฒนาถนน ไฟฟ้า ประปา น้ าบาดาล
สะพาน ระบบระบายน้ า และระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบอย่าง
เต็มรูปแบบ เพ่ือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ 

1) ส ารวจรายละเอียดข้อมูลในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมวาง
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ตรง
เป้าหมาย 

1) ติดตามและประเมินตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด โดยก าชับและ
ก ากับควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 
 
 

2) จัดสรรงบประมาณด าเนินการตามล าดับ
ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหา
เร่งด่วนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2) ส ารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ช่วงก่อนและหลังด าเนินโครงการ (ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี หรือตามความเหมาะสม) 

 
  
  
 3) ก่อสร้างท่อระบายน้ าที่เชื่อมระหว่างท่อระบาย

น้ าของชุมชนเกาะทราย ไม้ลุงขน เหมือนแดงให้
เชื่อมกับรางระบายน้ าของโครงการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าขังส่งกลิ่นเหม็นและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ไหลของน้ าซึ่งสามารถป้องกันน้ าท่วมได้ 
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ส่วนที่ 3  แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ  
ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่ 

   รับผิดชอบ 
    
2. ด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต    
2.1 ส้ารวจข้อมูลสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่
บริ เวณรอบโครงการในรัศมี  500 เมตร  ทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด เพ่ือประเมินปัญหา
สุขภาพร่างกายและจิตใจและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แต่ละชุมชน 

1) จัดท าแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การรั กษาพยาบาล และการ ฟ้ืน ฟูสภาพให้
ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งการจัดท าแผนลดภาวะ
เสี่ยงด้านสุขภาพ 

1) มีการควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบจาก
เทศบาลฯและองค์กรภายนอก เช่น  ภาค
ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายสาธารณสุข
อ าเภอแม่สาย โรงพยาบาลแม่สาย  เป็นต้น 

กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
 

2) สนับสนุนและจัดท าช่องทาง เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรจากองค์กรต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมในด้านสุขภาพ 

 
 

  
 3) จัดมีกิจกรรมด้านสาธารณสุข     
 ดังต่อไปนี้   
 3.1) ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่

ประชาชนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

  
   
   
 3.2) จัดบริการรับส่งผู้ป่วยในชุมชนที่ ได้ รับ

ผลกระทบจากระบบบ าบัดคุณภาพน้ า 
  

   
 3.3) จัดบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนตามสภาพ

กลุ่มเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3  แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ  
ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่ 

   รับผิดชอบ 
2. ด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต 3.4) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ทุกลุ่มวัย

ในชุมชน 
  

(ต่อ)   
 3.5) ส่งเสริมกลุ่มสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็งและมี

ศักยภาพในการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
  

   
 3.6) น านวัตกรรมด้านสุขภาพมาใช้ในชุมชน และ

ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
  

   
    
2.2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ สังคม ใน
เชิงรุก ภายใต้อ้านาจหน้าที่ของเทศบาล 

1) ส ารวจข้อมูลของประชาชนที่อยู่อาศัยในรัศมี
500 เมตร รอบสถานีบ าบัดคุณภาพน้ า เพ่ือจัดท า
ทะเบียนกลุ่มประชาชนที่มีฐานะยากจน 

1) ส ารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ช่วงก่อนและหลังด าเนินโครงการ (ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี หรือตามความเหมาะสม) 

1)กองสวัสดิการสังคม 
2)ส านักปลัดเทศบาล 

 สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้
อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล และตามแนวทางของกรมการพัฒนา
ชุมชน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

3) กองวิชาการและ 
2) ส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน  แผนงาน 
ดังต่อไปนี้   
2.1) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการชุมชน   

 2.2) ฝึกอบรมอาชีพตามความสนใจและความ
ต้องการของชุมชน 

  
   
 2.3) จัดกิจกรรมถนนคนเดินในทุกวัน(ตอนเย็น)   
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ส่วนที่ 3  แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ  
ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่ 

   รับผิดชอบ 
2.2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ สังคม ใน
เชิงรุก ภายใต้อ้านาจหน้าที่ของเทศบาล 

2.4) จัดหาสถานที่จ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ที่อาศัย
อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบบ่อบ าบัดคุณภาพน้ า 

 1)กองสวัสดิการสังคม 
 2)ส านักปลัดเทศบาล 

 สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้
อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

2.5) จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น 

 3) กองวิชาการและ 
 แผนงาน 

(1) จุดศูนย์กลางของการศึกษาดูงานโดยหน่วยงาน
ต่างๆทั่วประเทศ  

  
  

(ต่อ) (2) ให้ประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการ
บริหารจัดการในการรับคณะศึกษาดูงาน 

  
   
 (3) จัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน และการบริการต่างๆ

ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน 
  

   
 2.6) ส่งเสริมการจ้างแรงงานในชุมชน   
    
 3) จัดท าแผนการเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาทางสังคมตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
เช่น  การช่วยเหลือเงินด ารงชีพครอบครัวยากจน
ได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)  โดย
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
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ส่วนที่ 3  แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ  
ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่ 

   รับผิดชอบ 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม    
1) ปรับปรุ ง พ้ืนที่ รกร้ า งว่ า ง เปล่ าที่ เป็น พ้ืนที่
สาธารณะ ในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ  ส าหรับ
ออกก าลังกาย การพบปะพูดคุยและมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ร่วมกัน 

1) สร้างสวนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่สถานีบ าบัด
คุณภาพน้ า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงามและดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

ส ารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนช่วง
ก่อนและหลังด าเนินโครงการฯ 

1) กองช่าง 
2) กองสาธารณสุข 

 และสิ่งแวดล้อม 
2) จัดให้มีอุปกรณ์การออกก าลังกายกลางแจ้ง
พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
เหมาะสมและครบถ้วน รวมทั้งสิ่งอ านวยความ 
สะดวกต่างๆ ที่สนับสนุนให้กับประชาชน 

  
  
  

2) มีแผนการจัดการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณรอบบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย ให้เป็นที่ออกก าลังกายหรือเป็นพ้ืนที่
สาธารณะ 

  
   
   

4. ด้านอ่ืนๆ 1) เทศบาลต าบลแม่สาย ได้ท าการศึกษาและ
เตรียมวางแนวทางการลดหย่อนหรืองดเว้น
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หนังสือสั่งการ มติที่ประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือระเบียบ
อ่ืนใด ที่ได้มีข้อก าหนดให้เทศบาลสามารถงดเว้น
หรือลดหย่อนให้กับประชาชนผู้ที่อาจได้รับอาจ
ได้รับผลกระทบในบริ เวณพ้ืนที่ โครงการและ
บริเวณใกล้เคียง 

1) ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
แนวทางหากมีกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนๆใด ให้
สามารถงดเว้นหรือลดหย่อนได้ 

1) กองวิชาการและ 
4.1  การลดหย่อน  หรืองดเว้นค่าบริการบ้าบัด 
น้้าเสีย 

แผนงาน  
2) กองคลัง 
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ส่วนที่ 3  แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ  
ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่ 

   รับผิดชอบ 
4. ด้านอ่ืนๆ 1) เทศบาลต าบลแม่สาย ได้ตั้งงบประมาณไว้

ส าหรับชดเชยเป็นค่าเยียวยาความเสียหายทางแพ่ง
โดยตั้ ง ไว้ ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าใช้จ่าย
โครงการมาตรการเยียวยาผู้อาจได้รับผลกระทบ
จากการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลแม่สาย
และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าชดเชยผู้ ได้ รั บผลกระทบต่ อสุ ขภาพของ
ประชาชนโดยตั้งจ่ายไว้ จ านวน 1,476,000 บาท
( เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า 142) และตั้ง
งบประมาณเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

1) การติดตามตรวจสอบเป็นรายกรณีที่เกิดขึ้น
และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

 
4.2 ค่าความเสียหายทางแพ่ง 1) กองวิชาการและ 
 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 96 

2) การตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด 

แผนงาน 
2) กองสาธารณสุขและ 

 สิ่งแวดล้อม 
   
   
   
   
   
   

 2) การจ่ายค่าความเสียหายทางแพ่งตามมาตรา 
96 แห่ ง  พระราชบัญญัติส่ ง เสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีที่
เกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษจาก บ่อ
บ าบัดน้ าเสียของทางเทศบาลต าบลแม่สาย อันเป็น
เหตุให้ประชาชนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน  
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ส่วนที่ 3  แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ  
ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่ 

   รับผิดชอบ 
4. ด้านอ่ืนๆ    
4.2 ค่าความเสียหายทางแพ่ง ของประชาชนเสียหายด้วยประการใดๆ ไม่ว่าการ

รั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น จะเกิด
จากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเทศบาล
ต าบลแม่สาย หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่กรณีท่ีเกิดจาก 

 1) กองวิชาการและ 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 96 

 แผนงาน 
 2) กองสาธารณสุขและ 
 สิ่งแวดล้อม 

(ต่อ) - เหตุสุดวิสัยหรือการสงครามการกระท าตามค าสั่ง
ของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 

  
   
 - การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับ

อันตรายหรือ ความเสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืน
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการ
รั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 
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ส่วนที่ 3  แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ  
ในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลแม่สาย อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
แผนงานการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ แนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่ 

   รับผิดชอบ 
4. ด้านอ่ืนๆ    
4.3  การบริหารทั่วไป 1) จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือปฏิบัติ

หน้าที่รับผิดชอบในระยะยาว ตั้งแต่ก่อน ขณะ
ก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง  

ส ารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนช่วง
ก่อนและหลังด าเนินโครงการฯ 

1)นักปลัดเทศบาล 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนและการด าเนินงานของ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และแผนงานการ
เยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ 

2)กองคลัง 
 3)กองช่าง 

2) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 4)กองสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดล้อม 
  5)กองการศึกษา 
 3) จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ที่

ได้รับผลกระทบให้มีความเหมาะสม 
 6)กองสวัสดิการสังคม 

  7)กองวิชาการและ 
 4) ภารกิจหน้าที่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

โครงการ 
 แผนงาน 
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