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ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ําของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

ปญหา
น้ําเนาเสีย

วิสัยทัศน : แหลงน้ํามีคุณภาพเหมาะสมตอการใชประโยชน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
เปาประสงค “คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินและทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน”
กรอบแนวคิดการจัดการคุณภาพน้าํ ของประเทศไทย

 ความตองการใชน้ําเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเขาสูประชาคมอาเซียน หากไมมีการวางแผนการ
จัดการคุณภาพน้ํา จะสงผลตอตนทุนการผลิตและการใชน้ําที่สูงขึ้น
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง – การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการสรางระบบสาธารณูปโภค จะมี
ประชากรเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดน้ําเสียปริมาณสูงและมีคาเกินมาตรฐานที่กําหนดได
 น้ําเปนปจจัยหลักสําคัญในทุกกิจกรรม ทุกภาคสวนตองเขามามีสว นรวมในลด ควบคุม ดูแล รักษารวมกัน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วดั
1. คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชนที่กําหนด
2. คุณภาพน้าํ ทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชนที่กําหนด

ขอมูล
ปฐาน
(57-59)
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ยุทธศาสตรที่ 1 : การปองกันและลดการเกิดน้ําเสียที่ตนทาง
กลยุทธที่ 1 เพิ่มการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1.1 สงเสริมการผลิต ผลิตภัณฑประหยัดน้ํา
1.2 สงเสริมกระบวนการผลิต สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 เพิ่มการใชสนิ คาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.1 สงเสริมการใชผลิตภัณฑประหยัดน้าํ
2.2 สงเสริมการบริโภค สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 3 ควบคุมปริมาณและความสกปรกของน้ําเสียที่ตนทาง
3.1 ผลักดันแหลงกําเนิดมลพิษเขาสูระบบควบคุมการระบายน้ําเสีย
3.2 แหลงกําเนิดมลพิษมีการนําน้ําทิง้ ที่บาํ บัดแลวกลับไปใชประโยชน
ระยะ 5 ป

กลยุทธที่ 1 เพิ่มการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 กําหนดมาตรการจูงใจในการผลิตผลิตภัณฑประหยัดน้ํา (1.1)
 พัฒนามาตรฐานรับรองสินคา/ผลิตภัณฑประหยัดน้ําและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (1.1)
 สงเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industries) (1.2)
 กําหนดใหภาคการเกษตรขนาดใหญดําเนินงานตามมาตรฐานฟารม/เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม/การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture
Practices: GAP) (1.2)
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ําเสีย
(1.2)
 กําหนดใหภาคอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ําปริมาณมากจัดทําวอเตอร
ฟุตพริ้นท (water footprint) (1.2)
 สงเสริมการทําเกษตรอินทรียและเกษตรแปลงใหญ (1.2)
กลยุทธที่ 2 เพิ่มการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 บานเรือนติดตั้งถัง/ระบบบําบัดน้ําเสีย (on–site) ที่มีประสิทธิภาพ (2.1)
 กําหนดใหหนวยงานราชการใชผลิตภัณฑประหยัดน้ําและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (2.2)
 สงเสริมใหประชาชนบริโภค สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยใชหนวยงานของรัฐเปนตนแบบในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Procurement) (2.2)
 กระตุน/สรางแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (2.2)
 ออกนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุนใหประชาชนเขาสูพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาที่เปนกับสิ่งแวดลอม (2.2)
กลยุทธที่ 3 ควบคุมปริมาณและความสกปรกของน้ําเสียที่ตนทาง
 กําหนดใหใชขอมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัด
น้ําเสียประกอบการออก/ตอใบอนุญาตภายใตกฎหมายควบคุม (3.1)
 จัดการมลพิษในเขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตพัฒนาเศรษฐกิจตางๆ
ใหมีการบริหารจัดการมลพิษแบบเบ็ดเสร็จโดยไมมีการระบายมลพิษ
ออกสูภายนอก (Zero Emission) (3.1)
 อปท.ที่มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม/โรงงานอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม
(ฟารมสุกร) นําน้ําที่บําบัดแลวกลับมาใชประโยชน (3.2)
 สงเสริม/กําหนดมาตรการแลกเปลี่ยนน้ําเสียเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบ(3.2)
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โครงการสําคัญ
1. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ การผลิต การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (สส.)
2. โครงการการนําน้ําทิ้งที่ผา นการบําบัดแลวกลับไปใชประโยชน (กรอ.)

 ระเบียบ/ขอบังคับ กฎหมายที่ใชในการจัดการสิ่งแวดลอมมีหลากหลายเกิดความซ้ําซอนในทางปฏิบัติ
 บานเรือน สวนใหญมีการจัดการน้ําเสียเฉพาะน้ําสวมเทานั้น
 อปท.ที่มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน สวนใหญยังไมสามารถรวบรวมน้ําเสียทั้งหมดมาบําบัดได
 อปท.ในพื้นที่ที่กําหนดเปนเปาหมาย ในการจัดการน้ําเสียชุมชนยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
 แหลงกําเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรมชุมชนสวนใหญระบายน้ําเสียโดยไมมีการบําบัด/ไมมีมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
 แหลงกําเนิดมลพิษเกษตรกรรมประเภทที่มีจุดกําเนิดแนนอน (Point source) เชน ปศุสัตวประเภทอื่น และประเภทที่ไมรูจุดกําเนิดแนนอน (Non - Point source)
เชน นาขาว เพาะปลูกพืช และปลาในกระชัง เปนตน ยังไมมีมาตรการควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
2. การระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษ
 แหลงกําเนิดมลพิษประเภทประเภทชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมบางประเภทมีการระบายน้ําเสียที่มีปริมาณมลพิษสูง
3. การมีสวนรวม/จิตสํานึก
 แหลงกําเนิดมลพิษประเภทชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม บางสวนยังไมปฏิบัติตามกฎหมาย
 แหลงกําเนิดมลพิษเกษตรกรรมประเภทที่มีจุดกําเนิดแนนอน (Point source) (ฟารมสุกร และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สวนใหญไมปฏิบัติตามกฎหมาย
4. ปญหาน้ําเสียเชิงพืน้ ที่ - พื้นที่ชายหาดทองเที่ยว เชน พัทยา ปาตอง หาดอาวนาง เกาะพีพี เกาะสมุย ปญหาจากน้ําเสียชุมชน
- พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ทาจีน บางปะกง ปญหาจากน้ําเสียอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม
- พื้นที่อาวไทยตอนใน ปญหาการสะพรั่งของสาหราย (Eutrophication) ปญหาน้ําเสียเกิดจากการปริมาณสารอาหารสูง

ยุทธศาสตรที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัด และควบคุมการระบายน้าํ เสียออกสูสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย
1.1 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
1.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการควบคุมความสกปรกและความเปนพิษของน้ําเสีย
1.3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในพื้นที่ทที่ องถิ่นขาดความพรอม
1.4 สนับสนุนใชศาสตรพระราชาในการจัดการน้ําเสีย
กลยุทธ ที่ 2 ควบคุมความสกปรกและการระบายน้ําเสียออกสูส ิ่งแวดลอม
2.1 ควบคุมการระบายน้ําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษใหเหมาะสมตอความสามารถในการรองรับของแหลงน้ํา (Carrying Capacity)
ดวยระบบการอนุญาตระบายมลพิษ (Permit System)
2.2 กําหนดพืน้ ที่ควบคุมกิจกรรม/การตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษ (Zoning) ใหสอดคลองกับคุณภาพแหลงน้ําในพืน้ ที่
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแล ควบคุมการระบายน้ําเสีย (ออกกฎหมาย กฎระเบียบในการติดตามควบคุม)

ระยะ 5 ป
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย

ผลักดันใหมีการผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา  อปท. ในพื้นที่เปาหมาย (....แหง) มีการฟนฟู/กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหสามารถรับน้ําเสียเขา
ระบบและเดินระบบไดมีประสิทธิภาพ (1.1)
ทุกประเภทเปนผลิตภัณฑที่ประหยัดน้ํา
 อปท. ที่มีระบบบําบัดน้ําเสียมีจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย (1.1)
สงเสริมใหใชผลิตภัณฑประหยัดน้ําและเปนมิตรกับ
 จัดเก็บคาใชน้ําดิบกับผูใชน้ําจากการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคเพื่อนํารายไดไป

สิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน
จัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียและบริหารจัดการคุณภาพน้ํา (1.1)

กําหนดใหภาคอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรมทุกแหง
เปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเปนอุตสาหกรรมสีเขียว  สงเสริมแหลงกําเนิดมลพิษการใชเทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง (Best Control Technology :
BCT) (1.2)
ออกมาตรการบังคับใหภาคการเกษตรกรรมทุก
 เสริมการใชเทคโนโลยีใหมที่สูงกวาปจจุบันในการบําบัดน้ําเสียในภาคอุตสาหกรรม (1.2)
ประเภทดําเนินการตามมาตรฐานฟารม/เปนมิตรกับ
 สงเสริมใหเกษตรกรใชจุลินทรียธรรมชาติ เพื่อลดความสกปรกของน้ําเสียจากฟารมสุกรและการ

สิ่งแวดลอม/การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (1.2)
Agriculture Practices: GAP)
กําหนดใหแหลงกําเนิดทุกประเภทมีการใชน้ําปริมาณ  ใหองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) หรือเอกชนเขาไปบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในพื้นที่ที่ทองถิ่นขาด 
ความพรอม หรือใหการประปาเปนหนวยงานจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการใชน้ําประปา (1.3)
มากจัดทําวอเตอรฟุตพริ้นท (water footprint)
 สนับสนุนใชศาสตรพระราชาในการจัดการน้ําเสีย (1.4)
ออกมาตรการเพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระยะยาว กลยุทธ ที่ 2 ควบคุมความสกปรกและการระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม
 ควบคุมการระบายน้ําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษใหเหมาะสมตอความสามารถในการรองรับของแหลงน้ํา

(Carrying Capacity) ดวยระบบการอนุญาตระบายมลพิษ (Permit System) ในพื้นที่เจาพระยา ทาจีน
สงเสริมใหทุกภาคสวนบริโภค สินคาและบริการที่เปน
บางปะกง แมกลอง และปราจีนบุรี (2.1)

มิตรกับสิ่งแวดลอม
 กําหนดมาตรฐานควบคุมปริมาณความสกปรก (Loading) จากแหลงกําเนิดที่มีการใชน้ําปริมาณมากระบาย
ออกสูสิ่งแวดลอมตามศักยภาพการรองรับมลพิษของแหลงน้ําเสื่อมโทรม (2.1)
 กําหนดมาตรการควบคุมปริมาณสารอาหารสวนเกินในน้ํา (คา N P) และแบคทีเรียของแตละพื้นที่(ประกาศ
มาตรฐาน/หลักเกณฑ/แนวทางการควบคุม/มาตรการจัดการน้ําเสียจากการทําเกษตรแปลงใหญ) (2.1) 
 กําหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมในพื้นที่ที่คุณภาพน้ําไมไดมาตรฐานหรือแหลงน้ําเสื่อมโทรมตอเนื่อง (ประกาศ
หามตั้งหรือขยายแหลงกําเนิด/หามระบายน้ําที่มีคณ
ุ ภาพน้ําต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดสูง) (2.2)
 กําหนดใหระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ตองติตตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติตอเนื่องและ
สงขอมูลออนไลน (Online) (2.3)

 แหลงกําเนิดมลพิษทั้งหมดหลักเขาสูระบบทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ (Pollutant
Release and Transfer Registers :PRTR) (2.3)
กําหนดใหอาคารทุกประเภทติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย
 กําหนดใหมีหนวยงานภายนอก (Third party) เขามาดําเนินการติดตามตรวจสอบการจัดการ

แหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภทนําน้ําที่บําบัดแลว
น้ําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษ (2.3)
กลับมาใชประโยชน
 กําหนดประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใหจัดทําหลักประกันความเสี่ยงใน
การที่จะกอใหเกิดมลพิษ (2.3)
 กําหนดใหหนวยงานที่อนุญาตเพิ่มการกํากับดูแลการระบายน้ําเสียจากแหลงกําเนิดที่ไดรับอนุญาต/ควบคุม (2.3)
 ควบคุมการปลอยมลพิษจากกิจกรรมในทะเล เชน เรือเดินทะเล เรือสินคา เปนตน (2.3)
 กําหนดใหฟารมสุกรตั้งแต 600 หนวยปศุสัตว ขึ้นไป หามระบายน้ําทิ้งออกสูแหลงน้ําสาธารณะ(2.3)
ระยะ 20 ป
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1. การบริหารจัดการ

แนวโนมสถานการณคุณภาพน้าํ ในอนาคตระยะ 20 ปขางหน้ํา

 ปองกันและลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิดกอนระบายลงสูแหลงน้ํา โดยประยุกตใชหลักการ Pollution Prevention (P2)
 ควบคุมการระบายน้ําเสีย ตามศักยภาพของแหลงน้ํา โดยประยุกตใชหลักการหลักการผูกอ มลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays
Principle : PPP) และหลักการผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย(Beneficiary Pays Principle : BPP) และ ความสามารถในการรองรับ
ของแหลงน้ํา (Carrying Capacity : CC)
 การบริหารจัดการคุณภาพน้ําที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน

ตัวดัชนีที่บงชี้วาน้ําเนาเสีย
น้ําผิวดิน : DO/BOD/TCB/FCB/NH3-N
น้ําทะเล : DO/TCB/NO3-/PO43-

ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสีย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและระบบฐานขอมูลเพื่อใชสนับสนุนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ํา
1.1 พัฒนาระบบคาดการณคณ
ุ ภาพน้ําผิวดิน/การรั่วไหลของสารเคมี
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพน้ําผิวดิน/ทะเล/น้ําใตดินและแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําครอบคลุมทุกประเภท
1.3 พัฒนาระบบการรายงานการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด
กลยุทธที่ 2 การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2.1 พัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ
2.2 พัฒนาเครื่องมือการติดตามตรวจสอบแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตนทุนต่ํา
2.3 พัฒนาเทคโนโลยีการนําน้ําทิ้งกลับมาใชประโยชน
กลยุทธที่ 3 การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
3.1 สรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
3.2 เสริมสรางความเขมแข็งและสรางภาคีเครือขายในการจัดการคุณภาพน้ํา
3.3 ประชาสัมพันธ ดานการจัดการคุณภาพน้ําผานชองทางการสื่อสารตางๆ

ระยะ 20 ป

ระยะ 5 ป
ระยะ 20 ป
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและระบบฐานขอมูลเพื่อใช
อปท. ในพื้นที่เปาหมาย (....แหง)
สนับสนุนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ํา
 ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง
มีการฟนฟู/กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหสามารถ
 จัดทําระบบคาดการณคุณภาพน้ําผิวดินในแหลงน้ําเสื่อมโทรม/การรั่วไหล
ครอบคลุมแหลงกําเนิดที่มีจุดปลอยแนนอนและไมแนนอน
รับน้ําเสียเขาระบบและเดินระบบไดมีประสิทธิภาพ
ของสารเคมีในทะเล (chemical spill) (1.1)
 เชื่อมโยงฐานขอมูลดานคุณภาพและมลพิษทางน้ําจาก
จัดเก็บภาษี/คาธรรมเนียมการระบายมลพิษ
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนระบบฐานขอมูลกลางเพื่อการจัดการ
กําหนดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อสรางแรงจูงใจ  จัดทําระบบฐานขอมูลคุณภาพน้ําผิวดิน/ขอมูลคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอม
ทางทะเลแบบบูรณาการ/คุณภาพน้ําใตดิน (1.2)
คุณภาพน้ําและเปนระบบขอมูลชวยการตัดสินใจ (DSS)
ในการลดการปลอยมลพิษ เชน ลดคาธรรมเนียม
สิ่งแวดลอม ลดหยอนภาษี สําหรับผูที่ลดการระบาย  จัดทําระบบฐานขอมูลกลางของแหลงกําเนิดมลพิษครอบคลุมทุกประเภท  ปรับปรุงขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยอยางตอเนื่อง
มลพิษทางน้ํา
(1.2)
 ปรับปรุงการรายงานผลการติดตามตรวจสอบน้ําทิ้งจาก
สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการบําบัดน้ําเสียใน  จัดทําระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่องครอบคลุม
แหลงกําเนิดมลพิษใหทันสมัยและแลกเปลี่ยนระหวาง
ทุกภาคสวน
แหลงกําเนิดหลัก (1.3)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ลดการปลดปลอยคารบอนออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย กลยุทธที่ 2 การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวมชุมชน
 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจัดการปญหาคุณภาพ
 พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย (2.1)
น้ําในปจจุบันและแนวโนมปญหาในอนาคต
 พัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ (2.1)

พัฒนาเครือขายวิชาการ ดานการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
 พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บ และตรวจวัดตัวอยางน้ําแบบอัตโนมัติ เชน โดรน
ระบบการอนุญาตระบายมลพิษ (Permit System)
และเทคโนโลยี ดานการจัดการคุณภาพน้ํา
ครอบคลุมแมน้ําสายหลักทั่วประเทศ
เครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัตมิ าใชแทนการใชบุคลากร (2.2)
กําหนดใหแหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมตาม
 พัฒนาเทคโนโลยีการนําน้ําทิ้งหรือน้ําที่บําบัดแลวจากภาคชุมชน ภาคอุตสาหก
กฎหมายทุกประเภทและทุกขนาด ตองติตตั้งเครื่อง
รมม และเกษตรกรรมนํากลับมาใชประโยชน (2.3)
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติตอเนื่องและสง
ขอมูลออนไลน (Online)
กลยุทธที่ 3 การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
กําหนดมาตรฐานควบคุมปริมาณความสกปรก
 บันทึกความรวมมือ/กําหนดตัวชี้วัดรวม/งบประมาณบูรณาการ/โครงการ/
(loading) จากแหลงกําเนิดที่ระบายออกสู
กิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปญหาคุณภาพน้ํา  ภาคีเครือขายดานสิ่งแวดลอมสามารถตรวจสอบและเฝา
สิ่งแวดลอมตามศักยภาพการรองรับมลพิษของแหลง
น้ําเสื่อมโทรม
(3.1)
ระวังคุณภาพน้ําในพื้นที่ และแจงเบาะแสปญหาน้ําเสียใน
กําหนดหลักเกณฑ/มาตรฐาน ควบคุมปริมาณ
 พัฒนาศูนยขอมูลองคความรู/ชองทางการสื่อสารดานการจัดการคุณภาพน้ํา
พื้นที่ตนเองได
สารอาหารและแบคทีเรียจากแหลงกําเนิดมลพิษที่มี
และผลกระทบของน้ําเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษไปสูศูนยการเรียนรูระดับ  กลุมเยาวชนในพื้นที่สามารถติดตามและเฝาระวังคุณภาพน้ํา
จุดกําเนิดไมแนนอน (Non point)
จังหวัด (3.2)
รวมกับเจาหนาที่ทองถิ่นและหนวยงานรัฐ
กําหนดใหฟารมสุกรทุกขนาดหามระบายน้ําทิ้งออกสู  เสริมศักยภาพเจาพนักงานควบคุมมลพิษ/เจาหนาที่ทองถิ่น/เครือขายอาสาสมัคร
แหลงน้ําสาธารณะ
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ในการจัดการคุณภาพ
น้ํา/ติดตามตรวจสอบ/เฝาระวังและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ําในพื้นที่ (3.2)
 ประชาสัมพันธ ดานการจัดการคุณภาพน้ําผานชองทางการสื่อสารตางๆ (3.3)

โครงการสําคัญ 1.โครงการจัดทําระบบอนุญาตการระบายมลพิษ (Permit System) (คพ./กรอ./อปท./ปศ./กปม.)
2. โครงการกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายความสกปรกตามศักยภาพการรองรับมลพิษของแมน้ําเจาพระยา ทาจีน(คพ./กรอ./ปศ./กปม.)
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน (อปท./สผ./สถ./อจน/คพ..)
4. โครงการกําหนดมาตรการฟนฟูแหลงน้ําเสื่อมโทรม (คพ./ทสจ./อปท.)

โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป (สมอ.)
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ําแบบบรูณาการ (มท./อก/กษ/ทส.)
3. โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกในการจัดการคุณภาพน้ําและน้ําเสีย (สส./กปส.)

