คู่มือปฏิบตั ิงาน (Work Manual)
การจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
มีนาคม ๒๕๖๒

คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี
๑. วัตถุประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี จัดทําขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยและจัดทํารายงานฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์และขั้นตอนของการจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กระบวนงานในการรวบรวม วิเคราะห์
และจัดทําข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการจัดการปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งขั้นตอน วิธีการ
และช่องทางการเผยแพร่รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยต่อสาธารณชน เพื่อให้รายงานสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทยใช้ประโยชน์ได้ทันต่อเวลาและสถานการณ์
๒. ขอบเขต
คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต่การยกร่างกรอบการจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลสถานการณ์มลพิษด้านอากาศ เสียง แหล่งน้ําผิวดิน
น้ําทะเลชายฝั่ง น้ําบาดาล ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย สารอันตราย อุบัติภัยฉุกเฉิน เรื่องร้องเรียน และการบริหาร
จัดการมลพิษในรอบปี ภายใต้การดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกคณะทํางานจัดทํารายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ซึ่งจะนําเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษเพื่อพิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบ ตามมาตรา ๕๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษ
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งการจัดจ้างออกแบบจัดพิมพ์ และเผยแพร่รายงานฯ
ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป
๓. คําจํากัดความ
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี เป็นรายงานทางวิชาการที่แสดงข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบ และแนวโน้มสถานการณ์มลพิษในรอบปี (เป็นการรายงานตามรอบปีปฏิทิน) นั้น โดยวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ด้านมลพิษทางอากาศ น้ํา ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย และสารอันตราย สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการมลพิษ และข้อเสนอแนะในอนาคต
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีหน้าที่จัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรา ๕๓ (๙)
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
- กรมควบคุมมลพิษ มีหน้าที่และอํานาจติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทํา
รายงานสถานการณ์มลพิษ
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่และอํานาจจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
 คําสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๓๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
-๒-

- คณะทํางานจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย มีหน้าที่จัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทยประจําปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษพิจารณา สนับสนุนข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
ประจําปี
๕. ข้อกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ
 ข้อกําหนดที่สําคัญ
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี จะแสดงข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ
แนวทางการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในรอบปี ข้อเสนอแนะในอนาคต เพื่อ
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ประกอบการวางแผน จัดทํานโยบายและดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย
- สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย
 ตัวชี้วัดกระบวนการ
๑. แผนการดําเนินงาน (Work Plan) การจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปีแล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด
๒. ร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยฯ แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนด
๓. จัดพิมพ์เล่มรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยฯ แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนด
๔. เผยแพร่รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยฯ แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนด
๖. ผังกระบวนการ (Work Flow)
ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลา
ผู้สนับสนุน
หลัก
ดําเนินการ

ลําดับ

กระบวนการ

รายละเอียดกระบวนการ

๑

กําหนดแผนการดําเนินงาน
การจัดทํารายงานสถานการณ์
มลพิษประจําปีของประเทศไทย

จัดทําแผนการดําเนินงานการจัดทํา
รายงานสถานการณ์มลพิษฯ

๒

ประชุมคณะทํางานจัดทํา
รายงานสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑

จัดประชุมหารือคณะทํางานฯ
เพื่อหัวข้อเนือ้ หาหลักของ
รายงานสถานการณ์มลพิษฯ

กยผ.

หน่วยงาน
ภายใน
และ
พฤศจิกายน
ภายนอก
คพ.

๓

ประสานหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดทําเนื้อหา
ประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณ์มลพิษฯ
และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ

กยผ.

กอง/ศูนย์

พฤศจิกายนธันวาคม

๔

แถลงข่าว

จัดแถลงข่าวสถานการณ์มลพิษฯ

กยผ.

สลก.

มกราคม

-๓-

กยผ.

ตุลาคม

ลําดับ

กระบวนการ

รายละเอียดกระบวนการ

๕

จัดทําเนือ้ หารายงาน
สถานการณ์มลพิษฯ

จัดทําเนือ้ หาร่างรายงาน
สถานการณ์มลพิษฯ

ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลา
ผู้สนับสนุน
หลัก
ดําเนินการ
กยผ.

กอง/ศูนย์

ธันวาคมมกราคม

กยผ.

หน่วยงาน
ภายใน
และ
ภายนอก
คพ.

มกราคม

กอง/ศูนย์

มกราคมกุมภาพันธ์

๖

ประชุมคณะทํางานฯ ครัง้ ที่ ๒

จัดประชุมหารือคณะทํางานฯ
เพื่อพิจารณาเนือ้ หาของ
รายงานสถานการณ์มลพิษฯ

๗

ปรับปรุงเนื้อหารายงาน
สถานการณ์มลพิษฯ
ตามความเห็นคณะทํางานฯ

ปรับแก้ไขเนื้อหาในเล่มร่างรายงาน
สถานการณ์มลพิษฯ ตามความเห็น
ของคณะทํางานฯ

กยผ.

๘

รับฟังความคิดเห็นต่อเล่ม
รายงานสถานการณ์มลพิษฯ

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเล่มรายงาน
สถานการณ์มลพิษฯ ในรูปแบบ
แบบสอบถามออนไลน์/ออฟไลน์ ผ่าน
โซเชียลมีเดีย และปรับปรุงเนื้อหาตาม
ความเห็นของการรับฟังความคิดเห็น

กยผ.

มีนาคม

๙

เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

เสนอวาระรายงานสถานการณ์มลพิษฯ
ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

กยผ.

มีนาคม

๑๐

ปรับปรุงเนื้อหารายงาน
สถานการณ์มลพิษฯ
ตามความเห็นคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงเนื้อหารายงานสถานการณ์
มลพิษฯ ตามความเห็นคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

กยผ.

๑๑

เสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เสนอวาระรายงานสถานการณ์มลพิษฯ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กยผ.

เมษายน

๑๒

จัดจ้างพิมพ์
รายงานสถานการณ์มลพิษฯ

จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์
รายงานสถานการณ์มลพิษฯ
ตามระเบียบพัสดุ

กยผ.

เมษายนกรกฎาคม

-๔-

กอง/ศูนย์

เมษายน

ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลา
ผู้สนับสนุน
หลัก
ดําเนินการ

ลําดับ

กระบวนการ

รายละเอียดกระบวนการ

๑๓

เผยแพร่

เผยแพร่รายงานฯ ให้กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กยผ. และ
สลก.

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

สอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์
ผ่านไปรษณีย์ และโซเชียลมีเดีย
และนําผลความพึงพอใจมาจัดทํา
แผนการทํางานในปีต่อไป

กยผ.

๑๔

สิงหาคม

สลก.

สิงหาคม

หมายเหตุ : การดําเนินงานจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี อาจมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและระยะเวลา
การดําเนินงานตามนโยบายผู้บริหารและความเหมาะสมกับสถานการณ์

๗. การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี
ชื่อกระบวนงาน : การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานฯ
คําอธิบาย :
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย โดยปรับปรุง
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานฯ ให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรมควบคุมมลพิษ และภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นเจ้าของข้อมูล หลักเป็น คณะทํางาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสนับสนุน ข้อมูล
การจัดทําเนื้อหา และการพิจารณาความถูกต้องของรายงานสถานการณ์มลพิษก่อนเสนอ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อทราบ
เวลา :
สามารถเผยแพร่รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบันมากขึ้น และได้รวดเร็วขึ้น
คุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
กิจกรรม :
การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะทํางานจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษของ
ประเทศไทย โดยยกเลิกคณะกรรมการพิจารณารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
คณะทํางานชุดเดิม
คณะทํางานชุดใหม่
ผู้อํานวยการกองแผนงานและประเมินผล
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนสํานักจัดการคุณภาพน้ํา
ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร
ผู้แทนสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ผู้แทนกรมอนามัย
ผู้แทนสํานักงานเลขานุการกรม
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้แทนกองนิติการ
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผู้แทนฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
ผู้แทนกองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนฝ่ายตรวจและบังคับการ
ผู้แทนกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
-๕-

คณะทํางานชุดเดิม
ผู้แทนศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและประเมินผล

คณะทํางานชุดใหม่
ผู้แทนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

อํานาจหน้าที่เดิม
๑. จัดทํารายงานสถานการณ์ม ลพิษ ของประเทศไทย
ประจําปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
๒. สนับ สนุ น ข้อ มู ล และเอกสารในการจัด ทํา รายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารในการจัด ทํา รายงานสถานการณ์ม ลพิษ ของ
ประเทศไทยประจําปี
๔. จัดทําและยกร่างกรอบการจัดทํารายงานสถานการณ์
มลพิษของประเทศไทยประจําปี
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
พิจารณารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย

อํานาจหน้าที่ใหม่
๑. จัดทํารายงานสถานการณ์ม ลพิษ ของประเทศไทย
ประจําปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เ กิด ขึ้น เพื่อ นํา เสนอต่อ คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษพิจารณา
๒. สนับสนุนข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจําปี
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทยประจําปี
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ

๘. ระบบติดตามประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษฯ
ปีละ ๑ ครั้ง โดยจะวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผ่านไปรษณีย์และโซเชียลมีเดีย เพื่อนํามาปรับปรุงการนําเสนอ
รายงานในปีต่อไป

-๖-

