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คลองแมขา หรือที่คนเชียงใหมเรียกวา “น้ําแมขา” เปนหนึ่งไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่

ในการสรางเมืองเชียงใหม โดยพญามังราย เมื่อป 

พ.ศ. 1839 หรือ 722 ปมาแลว มีความสําคัญ

ในทางยุทธศาสตรในฐานะเปนคูเมืองชั้นนอกของ

เมืองเชียงใหมทางดานตะวันออกและดานใต ใน

อดีตไดเอื้อประโยชนในดานการระบายน้ําจาก

เขตเมืองสูแมน้ําปง เปนแหลงน้ําใชเพื่อ

เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการสัญจร

ทางน้ํา เอื้อตอวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนการดําเนิน

ชีวิตของชาวเมืองเชียงใหมมาชานาน  

ปจจุบันการเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหมเพิ่มสูงขึ้น ทําใหน้ําแมขาถูกทําลาย มีการรุกล้ําน้ํา การทิ้ง

ขยะ ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบานเรือนและสถานประกอบการ ทําใหเกิดสภาวะเสื่อมโทรมทางกายภาพ และระบบ

นิเวศของแหลงน้ําธรรมชาติไมไดรับการดูแล ลําน้ําธรรมชาติจึงขาดหาย และไมมีน้ําไหลผาน ไมสามารถเปนเสนทาง

ระบายน้ําหลาก สรางความเสียหายและสงผลกระทบตอเขตเมืองซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจและที่อยูอาศัย และกอใหเกิด

ปญหาคุณภาพน้ําที่เนาเสียอยางรุนแรงเปนแหลงมลพิษทางน้ํา และมลทัศนอยูกลางเมืองโดยเฉพาะในชวงฤดูน้ําแลง

ที่มีปริมาณนอย ทําใหคุณคาทางดานสุนทรียภาพและประวัติศาสตรที่เคยมีอยางสูงไดสูญเสียไป 
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  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2555 มีความเห็นชอบในหลักการใหจัดทําโครงการอนุรักษ

และฟนฟูน้ําแมขา ซึ่งเครือขายอนุรักษและฟนฟูน้ําแมขาใน

จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยสวนราชการ ภาคเอกชน และ

ชุมชนที่เกี่ยวของ รวมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ําแมขา 

และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม เพื่อคืนน้ํา

ใสใหคลองแมขา ภายใตแนวคิด “รวมใจคืนน้ําใสใหแมขา 

รวมรักษาวิถีชุมชน สูชัยมงคลเมืองเชียงใหม” 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จึงอาศัยหลักการของพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกาศองคการ

บริหารสวนตําบลดอนแกว เรื่อง มาตรการจัดการน้ําเสียในชุมชนตําบลดอนแกว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบําบัดน้ําเสีย

ที่มาจากบานเรือน สถานประกอบการ หนวยงานราชการ กอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ และเปนการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมไมใหเสื่อมโทรม ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

ผูอํานวยการกองชาง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาสํานักปลัด วิศวกร

โยธาชํานาญการ หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม นิติกรชํานาญการ ผูชวยนิติกร ผูใหญบานหมูที่ 10 บานพระ

เจานั่งโกน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม ผูจัดการบริษัทยาน

ยนตนครเชียงใหม จํากัด ผูประกอบการเดอะกัส คิว บูติก โฮเทล ผูประกอบการรานสุวรรณรุงเรือง มีมติเห็นชอบ

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว เรื่อง มาตรการจัดการน้ําเสียในชุมชนตําบลดอนแกว เมื่อวันที่ 28 

ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  ดวยพื้นที่ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ลักษณะชุมชนมีความหนาแนนดวย
ประชากรและอาคารหลายประเภท กิจกรรมที่ใชน้ํามีอัตราการไหลของน้ําเสียตามปริมาณและลักษณะที่แตกตางกัน
ตามกิจกรรมตางๆ ขณะที่ศักยภาพในการรองรับน้ําเสียในคลองสาธารณประโยชนมีจํากัด การละเลยการจัดการน้ําที่ดี  
การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําโดยไมมีการบําบัดจะสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะใหมีคุณภาพ
เสื่อมโทรม 

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จึงออกประกาศไวดังนี้ 

  1. ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารทุกประเภทและมีลักษณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 ออก
ความตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  
  หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 65 ทวิ หมวด 9 บทลงโทษ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
  2. ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ตึก บาน เรือน รานคา รานอาหาร สํานักงานหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่นที่บุคคลอาจเขาไปอยูอาศัยหรือใชสอยได ที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา ทําการติดตั้งบอ
ดักไขมันและน้ําเสีย ตามมาตรฐานที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกว เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันและน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2549  
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  หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท และเจาพนักงานทองถิ่นอาจ
กําหนดใหเสียคาปรับอีกวันละสองรอยบาท นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่กําหนด ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันและน้ําเสียนั้นเปนตนไป จนกวาจะไดปฏิบัติที่ถูกตองตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันและน้ําเสียในอาคาร พ .ศ. 2549 ขอ 10 

  3. ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา 80 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บันทึกรายละเอียดของสถิติและ
ขอมูล ซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษในแตละวัน ตามแบบ ทส1. เก็บไว ณ 
สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษเปนระยะเวลาสองปนับแตวันที่มีการเก็บสถิติและขอมูลนั้น แลวรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละเดือน ตามแบบ ทส.2 ภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป ตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น ณ องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว หรือสงทางไปรษณียตอบรับ หรือรายงานดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสตามที่
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกําหนด รายละเอียดตามกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ
ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดําเนินงานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ .ศ. 2555         
  หากฝาฝนไมจัดทําสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

  เมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยวาเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดหรือผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
หรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียไมปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหนาที่ตามระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนตําบลดอนแกว ทาง
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อาจขอความรวมมือโดยความยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร เขาเก็บ
ตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อตรวจคามาตรฐานน้ําทิ้งพรอมเสนอความเห็นรายงานตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม พิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ตอไป 

  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว ขอความ
รวมมือทุกทานปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเครงครัด หากมีขอ
สงสัยเกี่ยวกับมาตรการจัดการน้ําเสียในชุมชนตําบลดอนแกว
สามารถติดตอขอรับคําปรึกษาไดที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  กองชาง และงานกฎหมายและคดี สํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว หรือหมายเลขโทรศัพท 
053 – 121585 ตอ 28, 32 และ 43 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  

นพดล  ณ เชียงใหม  

(นายนพดล  ณ เชียงใหม)  
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  

 
ที่มา:  https://cendru.eng.cmu.ac.th/maekha/front-page 
        http://cendru.eng.cmu.ac.th/maekha/canal-management-masterplan 
       ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว เรื่อง มาตรการจัดการน้ําเสียในชุมชน พ .ศ.2560” ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2560  
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