แนวทางการมีสวนรวมของภาคประชาชนหรือผูมีสว นไดสวนเสีย
ในการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ
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แนวทางการมีสวนรวมของภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินงาน ของกรมควบคุมมลพิษ
1. หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงแบงส วนราชการ กรมควบคุมมลพิ ษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2561 กําหนดใหกรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลเกี่ยวกับการฟนฟู คุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํานโยบาย
และแผนดานการควบคุมมลพิษ กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
จัดทํ าแผน มาตรการ และพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธี การที่เหมาะสมในการควบคุม ปองกัน และแกไ ขป ญ หา
สิ่ งแวดล อมอั นเนื่ อ งมาจากภาวะมลพิ ษ ติ ดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล อม ดํ าเนิ นการเรื่ อ งร องทุ ก ข
ดานมลพิษ ประสานและดําเนินการเพื่อฟนฟูหรือระงับเหตุที่อาจเปนอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปอน
มลพิษและประเมินความเสียหายตอสิ่งแวดลอม จัดทํารายงานสถานการณมลพิษ รวมทั้ง ประสานความรวมมือกับ
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในการจัดการมลพิษ
การดําเนินภารกิจดังกลาวใหบรรลุเปาประสงคขององคกร “สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น หุนสวน
ความรวมมือมี สวนร วมในการจัดการมลพิ ษ และประชาชนมี ความพึงพอใจ” และเปนไปตามคานิ ยมขององคกร
“ถูกตอง เปนธรรม เปนทีม ทันการณ และเปนประโยชนตอประชาชน” กรมควบคุมมลพิษ จึงใหความสําคัญกับการ
สรางการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกําหนดใหการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปน
หนึ่งในกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2559 – 2562 และกําหนดแนวปฏิบัติในการ
เปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษขึ้น
2. กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ดังนี้
(1) หนวยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) ภาคประชาชน
(4) ภาคเอกชน ผูประกอบการ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
(5) องคกรเอกชน
(6) สื่อมวลชน
3. แนวปฏิบัติใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
กรมควบคุมมลพิษ กําหนดแนวปฏิบัติการเปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียได
เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรม ดังนี้

- 3 ภารกิจ/งาน
1. การจัดทํานโยบาย แผน และ
มาตรการ ดาน
จัดการมลพิษ
-

กลุมเปาหมาย
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
หนวยงานภาครัฐ
(ใน/นอกกระทรวง)
จังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
องคกรเอกชน
ผูประกอบการ
ภาคประชาชน

2. การกําหนด
- หนวยงานภาครัฐ
มาตรฐานคุณภาพ (ใน/นอกกระทรวง)
สิ่งแวดลอม
- องคกรเอกชน
- เครือขายภาค
ประชาชน

แนวทางปฏิบัติการมีสวนรวม

กลไกการกํากับติดตาม/
หนวยงานรับผิดชอบ

1. จัดใหมีผูแทนกลุมเปาหมาย เขารวม
เปนคณะทํางาน/คณะกรรมการในการ
จัดทํานโยบาย แผน และมาตรการดาน
การจัดการมลพิษ โดยพิจารณาตาม
ความจําเปนและเหมาะสม
2. จัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากกลุมเปาหมาย หรือ เปดรับฟง
ความคิดเห็นผานทางเว็บไซตของกรม
3. ใชกลไกคณะกรรมการระดับชาติ
(คณะกรรมการควบคุมมลพิษ /
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ) ซึ่ง
มีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการ
หรือ ใชกลไกการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีซ่งึ ตองมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใน
การพิจารณาใหความเห็นชอบตอ
นโยบายและแผนดานการจัดการมลพิษ
4. จัดใหมีการเผยแพรนโยบาย แผน
มาตรการดานการจัดการมลพิษผาน
ทางเว็บไซตของกรม หรือเฟสบุคแฟน
เพจ หรือแอพพลิเคชันที่กรมได
พัฒนาขึ้น
๑. จัดใหมีผูแทนกลุมเปาหมาย เขารวม
เปนคณะทํางาน/คณะกรรมการในการ
พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน
๒. จัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus
group) เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับ
กําหนดคามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
๓. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นผานทาง
เว็บไซตของกรม

กําหนดใหกองยุทธศาสตร
และแผนงาน เปน
ผูรับผิดชอบติดตาม
ประเมินผล และนําเสนอ
ผลการติดตามการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบ
กับแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดในทุก ๖ เดือน
หรือตามชวงเวลาที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ

กําหนดใหกองจัดการ
คุณภาพน้ํา/ กองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง/
กองจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย ซึ่งเปน
หนวยงานกําหนด
มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมนั้น ๆ เปน
ผูรับผิดชอบติดตาม
ประเมินผล และนําเสนอ

- 4 ภารกิจ/งาน

3. การกําหนด
มาตรฐานควบคุม
มลพิษจาก
แหลงกําเนิด

กลุมเปาหมาย
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย

- หนวยงานภาครัฐ
(ใน/นอกกระทรวง)
ที่เกี่ยวของกับ
แหลงกําเนิดมลพิษ
นั้น ๆ ประกอบดวย
หนวยงานอนุญาต
หนวยงานกํากับดูแล
และหนวยงาน
วิชาการเชน
สถาบันการศึกษา
- เอกชน/
ผูประกอบการ/
เจาของผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ
- เครือขายภาค
ประชาชน

แนวทางปฏิบัติการมีสวนรวม

กลไกการกํากับติดตาม/
หนวยงานรับผิดชอบ

๔. ใชกลไกคณะกรรมการระดับชาติ
(คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ)
ซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิรวมเปน
คณะกรรมการ ในการพิจารณาให
ความเห็นตอการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม
๕. จัดใหมีการเผยแพรมาตรฐานควบคุม
มลพิษที่มีผลบังคับใชแลว ผานทาง
เว็บไซตของกรม หรือเฟสบุคแฟนเพจ
หรือแอพพลิเคชันที่กรมไดพฒ
ั นาขึ้น
1. จัดใหมีผูแทนกลุมเปาหมาย เขารวม
เปนคณะทํางาน/คณะกรรมการในการ
พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน
2. จัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ตอรางมาตรฐาน หรือประเภท
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม
หรือ จัดใหมีการเปดรับฟงความคิดเห็น
จากผูไดรับผลกระทบ/ประชาชน ผาน
ทางเว็บไซตของกรม
3. ใชกลไกคณะกรรมการระดับชาติ
(คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ)
ซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิรวมเปน
คณะกรรมการ ในการพิจารณาให
ความเห็นตอการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
4. จัดใหมีการเผยแพรมาตรควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดที่มีผลบังคับใชแลว
ผานทางเว็บไซตของกรม หรือเฟสบุค

ผลการติดตามการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบ
กับแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดในทุก ๖ เดือน
หรือตามชวงเวลาที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ

กําหนดใหกองจัดการ
คุณภาพน้ํา/ กองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง/
กองจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย ซึ่งเปน
หนวยงานกําหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดมลพิษ
นั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ
ติดตาม ประเมินผล และ
นําเสนอผลการติดตาม
การดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดในทุก ๖
เดือน หรือตามชวงเวลาที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ

- 5 ภารกิจ/งาน

กลุมเปาหมาย
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย

4. การจัดทํารายงาน - หนวยงานภาครัฐ
สถานการณมลพิษ (ใน/นอกกระทรวง)
- สถาบันการศึกษา
- จังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- องคกรเอกชน
- ผูประกอบการ
- เครือขายภาค
ประชาชน

5. การพัฒนาระบบ - หนวยงานภาครัฐ
รูปแบบและ
(ใน/นอกกระทรวง)
วิธีการที่เหมาะสม - สถาบันการศึกษา
ในการจัดการ
- จังหวัด องคกร
มลพิษ
ปกครองสวนทองถิ่น
- องคกรเอกชน
- ผูประกอบการ

แนวทางปฏิบัติการมีสวนรวม
แฟนเพจ หรือแอพพลิเคชันที่กรมได
พัฒนาขึ้น
1. จัดใหมีผูแทนหนวยงานในกระทรวงที่
เกี่ยวของ เขารวมเปนคณะทํางาน/
คณะกรรมการในการจัดทํารายงาน
สถานการณมลพิษของประเทศไทย
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความจําเปน
2. จัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ตอรางรายงานสถานการณมลพิษของ
ประเทศไทย หรือ จัดใหมีการเปดรับฟง
ความคิดเห็นผานทางเว็บไซตของกรม
3. ใชกลไกคณะกรรมการระดับชาติ
(คณะกรรมการควบคุมมลพิษ /
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ)
ซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการ
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบตอ
รายงานสถานการณมลพิษของ
ประเทศไทย
4. จัดใหมีการเผยแพรขอมูลสถานการณ
มลพิษของประเทศไทย ผานเว็บไซต
ของกรม หรือเฟสบุคแฟนเพจ หรือ
แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวของกับมลพิษซึ่ง
กรมไดพัฒนาขึ้น
1. จัดใหมีการเผยแพรคูมือ องคความรู

และเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ผาน
ทางเว็บไซต หรือเฟสบุคแฟนเพจของ
กรม
2. จัดใหมีการเสริมสรางความรูดานการ
จัดการมลพิษใหแกกลุมเปาหมาย

กลไกการกํากับติดตาม/
หนวยงานรับผิดชอบ

กําหนดใหกองยุทธศาสตร
และแผนงาน เปน
ผูรับผิดชอบติดตาม
ประเมินผล และนําเสนอ
ผลการติดตามการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบ
กับแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดในทุก ๖ เดือน
หรือตามชวงเวลาที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ

กําหนดใหสํานัก/กอง/
ศูนย ที่ไดพัฒนา/จัดทํา
คูมือ องคความรู เปน
ผูรับผิดชอบติดตาม
ประเมินผล และนําเสนอ
ผลการติดตามการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบ

- 6 ภารกิจ/งาน

กลุมเปาหมาย
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- เครือขายภาค
ประชาชน

6. การจัดการเหตุ
ฉุกเฉินจาก
สารเคมีและวัตถุ
อันตราย

- หนวยงานภาครัฐ
(ใน/นอกกระทรวง)
- จังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- องคกรเอกชน
- ผูประกอบการ
- เครือขายภาค
ประชาชน

7. การจัดการเรื่อง
รองทุกขดาน
มลพิษ

- ประชาชนผูไดรับ
ความเดือนรอนจาก
ภาวะมลพิษ
- เอกชน
ผูประกอบการ
เจาของผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ

8. การติดตาม
ตรวจสอบ
แหลงกําเนิด
มลพิษและบังคับ
การตามกฎหมาย

- เจาพนักงานควบคุม
มลพิษ
- เอกชน
ผูประกอบการ
เจาของผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ

แนวทางปฏิบัติการมีสวนรวม

กลไกการกํากับติดตาม/
หนวยงานรับผิดชอบ

กับแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดในทุก ๖ เดือน
หรือตามชวงเวลาที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
1. จัดใหมีการใหความรู หรือ จัดใหมีการ กําหนดใหกองจัดการกาก
เผยแพรองคความรูในการปองกันและ ของเสียและสารอันตราย
บรรเทาสาธารณภัยจากเหตุฉุกเฉินจาก เปนผูรับผิดชอบติดตาม
สารเคมีและวัตถุอันตรายแก
ประเมินผล และนําเสนอ
กลุมเปาหมายตามความเหมาะสม
ผลการติดตามการ
2. จัดใหมีการเผยแพรขอมูลภาพรวมของ ดําเนินงานเปรียบเทียบ
การจัดการเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและ กับแนวทางปฏิบัติที่
วัตถุอันตรายผานทางรายงาน
กําหนดในทุก ๖ เดือน
สถานการณมลพิษของประเทศไทย
หรือตามชวงเวลาที่
และรายงานประจําปของกรม
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
1. จัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองทุกข
กําหนดใหกองตรวจมลพิษ
ดานมลพิษจากประชาชนที่หลากหลาย เปนผูรับผิดชอบติดตาม
2. จัดใหมีการกําหนดรหัสติดตามผลการ ประเมินผล และนําเสนอ
ดําเนินงานเรื่องรองทุกขดานมลพิษ
ผลการติดตามการ
และการใชไปรษณียบัตรประเมินผล
ดําเนินงานเปรียบเทียบ
การดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียน
กับแนวทางปฏิบัติที่
ดานมลพิษจากประชาชนผูแจงเรื่อง
กําหนดในทุก ๖ เดือน
3. จัดใหมีการเผยแพรขอมูลภาพรวมของ หรือตามชวงเวลาที่
การจัดการเรื่องรองทุกขดานมลพิษ
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
ผานทางเว็บไซต หรือเฟสบุคแฟนเพจ
ของกรม หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวของ
กับมลพิษซึ่งกรมไดพัฒนาขึ้น
1. จัดใหมีการเสริมสรางความรูความ
กําหนดใหกองตรวจมลพิษ
เขาใจในแนวทางการปฏิบัติงานของ
เปนผูรับผิดชอบติดตาม
เจาพนักงานควบคุมมลพิษ
ประเมินผล และนําเสนอ
2. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบการ
ผลการติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยการจัดให ดําเนินงานเปรียบเทียบ
มีชองทางการรับแจงเรื่องรองเรียนการ กับแนวทางปฏิบัติที่
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการใช
กําหนดในทุก ๖ เดือน

- 7 ภารกิจ/งาน

กลุมเปาหมาย
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย

แนวทางปฏิบัติการมีสวนรวม

กลไกการกํากับติดตาม/
หนวยงานรับผิดชอบ

ไปรษณียบัตรสอบถามความคิดเห็นของ หรือตามชวงเวลาที่
เจาของแหลงกําเนิดมลพิษตอการ
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
3. จัดใหมีการเผยแพรขอ มูลภาพรวมของ
การตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษและ
บังคับการตามกฎหมายผานทาง
รายงานประจําปของกรม หรือเว็บไซต
ของกรม

(นายประลอง ดํารงคไทย)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

