การดาเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดาเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดาเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้กรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การควบคุม กากับ ดูแล อานวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีอานาจหน้าที่ในการจัดทานโยบายและ
แผนด้านการควบคุมมลพิษ กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด จัดทาแผน มาตรการ และพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดาเนินการเรื่องร้ องทุกขดด้านมลพิษ
ประสานและดาเนินการเพื่อฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อ าจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม จัดทารายงาน
สถานการณดมลพิษ รวมทั้ง ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองคดกรระหว่างประเทศในการจัดการมลพิษ
การดาเนินภารกิจดังกล่าวให้บรรลุเป้าประสงคดขององคดกร “พื้นที่เป้าหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑดที่กาหนด และเป็นองคดกรทันสมัยและ
มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคดกร” และเป็นไปตามค่านิยมขององคดกร “ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นทีม ทันการณด และเป็นประโยชนดต่อประชาชน” กรมควบคุมมลพิษ
จึงให้ความสาคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เปิดโอกาสให้ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการดาเนินภารกิจ ดังนี้
ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม

๑. การจัดทานโยบาย แผน และ
มาตรการ ด้านจัดการมลพิษ

๑. จัดให้มีผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมเป็นคณะทางาน/
คณะกรรมการในการจัดทานโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านการจัดการมลพิษ โดยพิจารณาตามความจาเป็น
และเหมาะสม
๒. จัดให้มกี ารประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย
หรือ เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซตดของกรม
๓. ใช้กลไกคณะกรรมการระดับชาติ (คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ / คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)
ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือ ใช้กลไกการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีซงึ่ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจาก

กรมควบคุมมลพิษได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทา
นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านจัดการมลพิษ อาทิ
๑. การยกร่างมาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ
 จั ด ตั้ ง คณะท างานจั ด การปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศและเสี ย งจากสนามบิ น
ในการจัดทาร่างมาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ
 จัดให้มีการรับฟัง ความคิด เห็นต่อมาตรการฯ ผ่านระบบหนังสือเวียนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ใช้กลไกคณะกรรมการระดับชาติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการฯ
โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๖๒ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการฯ

- 2ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อนโยบายและแผนด้านการจัดการมลพิษ
๔. จัดให้มกี ารเผยแพร่นโยบาย แผน มาตรการด้านการ
จัดการมลพิษผ่านทางเว็บไซตดของกรม หรือเฟสบุ๊ค
แฟนเพจ หรือแอปพลิเคชันที่กรมได้พัฒนาขึ้น

ใช้กลไกคณะรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนมาตรการฯ โดยคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบมาตรการฯ
 จัดให้มีการเผยแพร่มาตรการฯ โดยจัดส่งคู่มือมาตรการฯ ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซตดกรมควบคุมมลพิษ http://infofile.pcd.go.th/air/
NoisePollutionfromPublicAirports.pdf?CFID=1695524&CFTOKEN=72854339
๒. การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมาตรการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า
ซุปเปอรดมารดเก็ต และร้านสะดวกซื้อ
 ใช้ ก ลไกคณะรั ฐ มนตรี ใ นการขั บ เคลื่ อ นการงดให้ ถุ ง พลาสติ ก โดยเสนอ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการกาหนดแนวทาง/วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน
สาหรับมาตรการงดให้ถุงพลาสติก ผ่านการประชุมภาคีเครือข่าย ๔๓ องคดกร เมื่อวันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
 จั ดให้ มี การรั บฟั งความคิ ดเห็ นต่ อ แนวทางการงดใช้ ถุ งพลาสติ กในตลาดสด
และร้านขายของชาและแนวทางการจัดทากฎหมายจัดการขยะพลาสติก ผ่านการประชุม
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร
ครั้ งที่ ๒ เมื่ อวั นที่ ๑๓ กุ มภาพั นธด ๒๕๖๓ ณ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ครั้ งที่ ๓ เมื่ อวั นที่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสุราษฎรดธานี และ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ
จังหวัดขอนแก่น
๓. การจั ด ท ามาตรการการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑด เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณด
อิเล็กทรอนิกสด
 จัด ให้ มีการรั บฟัง ความคิด เห็ น ต่ อ มาตรการฯ ผ่านการประชุม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรด กรุงเทพฯ
๔. การจัดทาแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮลดมฯ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการ (Action plans) ภายใต้แผน
จัดการระดับชาติฯ


- 3ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม
จัดให้การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนจัดการระดับชาติฯ และแผนปฏิบัติการ
(Action plans) ภายใต้แผนจัดการระดับชาติฯ ผ่านการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารดค กรุงเทพฯ และผ่านเว็บไซตดกรมควบคุมมลพิษ
http://www.pcd.go.th/info_serv/test_regulation5.cfm?task=s10#16-01-63-01


๒. การกาหนดมาตรฐานคุณภาพ ๑. จัดให้มีผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมเป็นคณะทางาน/
สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการในการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น
๒. จัดให้มกี ารประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับกาหนดค่ามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๓. จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซตดของกรม
๔. ใช้กลไกคณะกรรมการระดับชาติ (คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ซึง่ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณา
ให้ความเห็นต่อการกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม
๕. จัดให้มกี ารเผยแพร่มาตรฐานควบคุมมลพิษที่มีผลบังคับ
ใช้แล้ว ผ่านทางเว็บไซตดของกรม หรือเฟสบุ๊ค แฟนเพจ
หรือแอปพลิเคชันที่กรมได้พัฒนาขึ้น

กรมควบคุมมลพิษได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น
๑. การจัดทาประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กาหนดเขตคุณภาพน้าทะเลเพื่อ
การนันทนาการ
 จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ ประกอบการ
คัดเลือกพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตคุณภาพน้าทะเลเพื่อการนันทนาการ ผ่านระบบ
หนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ใช้กลไกคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ในการพิจารณากาหนดเขตคุณภาพน้าทะเลเพื่อการนันทนาการ
ก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
๒. การปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนตด
 จัดให้มก
ี ารรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานฯ ผ่านการประชุมเมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต่อเนื่องจากที่เคยจัดมาแล้ว ๕ ครั้งในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ และผ่าน
ระบบหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซตดกรมควบคุมมลพิษ
http://www.pcd.go.th/info_serv/test_regulation5.cfm?task=s10#16-01-63-01
 จะใช้กลไกของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนตด พ.ศ. ....

- 4ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

๓. การกาหนดมาตรฐานควบคุม ๑. จัดให้มีผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมเป็นคณะทางาน/
มลพิษจากแหล่งกาเนิด
คณะกรรมการในการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น
๒. จัดให้มกี ารประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
หรือประเภทแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม หรือ
จัดให้มกี ารเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ/
ประชาชน ผ่านทางเว็บไซตดของกรม
๓. ใช้กลไกคณะกรรมการระดับชาติ (คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ และคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ)
ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อ
การกาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
๔. จัดให้มกี ารเผยแพร่มาตรควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่
มีผลบังคับใช้แล้ว ผ่านทางเว็บไซตดของกรม หรือเฟสบุ๊ค
แฟนเพจ หรือแอปพลิเคชันที่กรมได้พัฒนาขึ้น

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม
กรมควบคุมมลพิษได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด เช่น
๑. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด
 จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ มาตรฐานฯ ผ่ า นการประชุ ม หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
 ใช้กลไกของคณะอนุกรรมการกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
แหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า ในการพิจารณาการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก่อนเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป
๒. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร
 จั ดให้ มี การรั บฟั งความคิดเห็ นต่ อมาตรฐานฯ ผ่ านการจั ดประชุมหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซตดกรมควบคุมมลพิษ
http://www.pcd.go.th/info_serv/test_regulation5.cfm?task=s10 และเฟซบุ๊ ค
แฟนเพจ https://www.facebook.com/PCD.go.th/photos/a.174461189303943/
2622656524484385/?type=3&theater
 ใช้ ก ลไกของคณะอนุ ก รรมการก าหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ าทิ้ ง
จากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า ในการพิจารณามาตรฐานควบคุมมลพิษการระบายน้าทิ้ง
จากที่ ดินจั ดสรร และการกาหนดให้ ที่ดิน จัดสรรเป็ นแหล่ งกาเนิดมลพิษ ที่จะต้ องถู ก
ควบคุ ม การปล่ อ ยน้ าเสี ย ลงสู่ แ หล่ ง น้ าสาธารณะหรื อ ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเสนอ
คณะอนุ กรรมการฯ พิ จารณาในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มี น าคม
๒๕๖๓ และจะได้เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาต่อไป
๓. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษประเภท
การเลี้ยงสุกร
 ใช้ ก ลไกของคณะอนุ ก รรมการก าหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ าทิ้ ง
จากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า ในการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง

- 5ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม
จากแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร โดยเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และจะได้เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษพิจารณาต่อไป
๔. การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ าทิ้ ง จากท่ า เที ย บเรื อ ประมง
สะพานปลา และกิจการแพปลา
 จัดให้มีการรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากท่าเทียบเรือประมงบางประเภท และการกาหนดให้ท่าเทียบเรือประมงบางประเภท
เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม ผ่านเว็บไซตดกรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/
test_regulation5.cfm?task=s10#27-04-63 และเฟซบุ๊กแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ
https://www.facebook.com/PCD.go.th/photos/a.174461189303943/290543
0372873664/?type=3&theater
 ใช้กลไกของคณะอนุกรรมการกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
แหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า ในการพิจารณาการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา และการกาหนดให้ท่าเทียบ
เรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาด เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่ต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. การจัดทามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ งจากอุตสาหกรรมการผลิต ส่ง
หรือจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
 ใช้ ก ลไกของคณะท างานก าหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ าทิ้ ง จาก
อุตสาหกรรมการผลิต ส่ง หรือจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า ในการยกร่างมาตรฐานฯ โดยเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการกาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า และคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษพิจารณาต่อไป

- 6ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม
๖. การจัดทามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก
ที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ
 จัดให้มก
ี ารรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานฯ ผ่านการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เมือ่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ และผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ
https://www.facebook.com/PCD.go.th/photos/a.174461189303943/275376
6118040091/?type=3&theater
 ใช้ ก ลไกของคณะอนุ ก รรมการก าหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ าทิ้ ง
จากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า ในการพิจารณามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
สถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะได้เสนอ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาต่อไป
๗. การจัดทามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงฆ่าสัตวดซึ่งไม่ใช่สัตวดน้า
 จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ ก าหนดกรอบการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าทิ้ งจากโรงฆ่ าสัตวด ซึ่งไม่ใช่สั ตวดน้า ผ่านการประชุมร่วมกั บสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๘. การปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ
 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ต่อมาตรฐานฯ ผ่านการประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระบบหนังสือเวียน และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซตดกรมควบคุมมลพิษ
http://www.pcd.go.th/info_serv/test_regulation5.cfm?task=s10#16-01-63-01

- 7ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

๔. การจัดทารายงานสถานการณด ๑. จัดให้มีผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงทีเ่ กี่ยวข้อง เข้าร่วม
เป็นคณะทางาน/คณะกรรมการในการจัดทารายงาน
มลพิษ
สถานการณดมลพิษของประเทศไทยโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็น
๒. จัดให้มกี ารประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน
สถานการณดมลพิษของประเทศไทย หรือ จัดให้มีการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซตดของกรม
๓. ใช้กลไกคณะกรรมการระดับชาติ (คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ / คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ซึ่งมี
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
รายงานสถานการณดมลพิษของประเทศไทย
๔. จัดให้มกี ารเผยแพร่ข้อมูลสถานการณดมลพิษของ
ประเทศไทย ผ่านเว็บไซตดของกรมหรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ
หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับมลพิษซึ่งกรมได้
พัฒนาขึ้น
๕. การพัฒนาระบบ รูปแบบ
และวิธีการทีเ่ หมาะสมในการ
จัดการมลพิษ

๑. จัดให้มกี ารเผยแพร่คู่มือ องคดความรู้ และเทคโนโลยีการ

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม
กรมควบคุมมลพิษได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมีส่วนร่วมในการจัดทารายงาน
สถานการณดมลพิษ โดย
 จัดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมอนามัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
กรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นคณะทางานจัดทารายงานสถานการณดมลพิษของประเทศไทย
 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณดมลพิษของประเทศไทย
ปี ๒๕๖๒ ผ่านเว็บไซตดกรมควบคุมมลพิษ และเฟสบุ๊คแฟนเพจ
 ใช้ ก ลไกของคณะท างานจั ด ท ารายงานสถานการณด ข องประเทศไทย ในการ
พิจารณาแผนการดาเนินงาน การวิเคราะหดความเชื่อมโยงสถานการณดมลพิษ (DPSIR)
กรอบเนื้ อ หาหลัก รวมทั้ ง พิจ ารณาร่ า งรายงานสถานการณด ม ลพิ ษ ของประเทศไทย
ปี ๒๕๖๒ ก่ อ นเสนอคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ และคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศ ข้อมูลคุณภาพน้า ผ่านเว็บไซตด
และเฟสบุ๊ คแฟนเพจกรมควบคุ ม มลพิ ษ รวมทั้ ง แอปพลิ เ คชั น ที่ ก รมพั ฒ นาขึ้ น เช่ น
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กรมควบคุมมลพิษได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้คมู่ ือ องคดความรู้ และ
จัดการมลพิษ ผ่านทางเว็บไซตด หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทีก่ รมพัฒนาขึ้น ผ่านเว็บไซตดและเฟสบุ๊คแฟนเพจกรมควบคุม
ของกรม
มลพิษ เช่น
๒. จัดให้มกี ารเสริมสร้างความรู้ดา้ นการจัดการมลพิษให้แก่
 คู่ มื อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เกณฑด
กลุ่มเป้าหมาย
ข้ อ ก าหนดสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และวิ ธี ก ารตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ผ่าน http://gp.pcd.go.th
 คู่มือแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

- 8ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม
เผยแพร่ผ่าน http://www.pcd.go.th/info_serv/test_regulation5.cfm
 คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ใ นการรายงานข้ อ มู ล ส าหรั บ พนั ก งานสอบสวน เพื่ อ เป็ น แนวทาง
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ในการดาเนินงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ เผยแพร่
ผ่าน http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_pol.cfm?task=LawEnVi50
นอกจากนี้ ได้มีการจัดทา Infographic องคดความรู้ และการเสริมสร้างความรู้
ด้า นการจั ด การมลพิษ ให้แ ก่ กลุ่ ม เป้ าหมาย ผ่า นเฟสบุ๊ ค แฟนเพจกรมควบคุ ม มลพิ ษ
https://www.facebook.com/PCD.go.th/?epa=SEARCH_BOX เช่น
 การดูแลระบบบาบัดน้าเสียฟารดมสุกร แบบบ่อปรับเสถียร
 มาตรฐานผลิตภัณฑดอุตสาหกรรม ถังบาบัดสาเร็จรูปสาหรับอาคารอยู่อาศัย
 ระบบบาบัดน้าเสียสาหรับตลาด
 แนวทางการจัดการน้าเสียที่มีน้ามันและไขมัน สาหรับร้านอาหาร
 การระงับเหตุเมื่อเกิดไฟไหม้สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
 COVID-19 ทามลพิษขยะลด
 ทิ้งขยะอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID-19
 การประเมิ น สถานการณด ฝุ่ น ละออง PM2.5 ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ในช่วงสถานการณดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙
 การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๓
 รายงานสถานการณดอุทกภัย ณ สถานที่กาจัดขยะภาคใต้
 รู้เท่าทันเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้โรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF)
 พลาสติกประเภทที่ 1 Polyethylene terephthalate (PET)
 การลดขยะพลาสติก จากการสั่งอาหารออนไลนด (Food Delivery) ในช่วง
COVID-19
 การคาดการณด ป ริ ม าณหน้ า กากอนามั ย ที่ ใ ช้ แ ล้ ว และค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การ
จัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
 ข้อแนะนาเบื้องต้นในการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว

- 9ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม

๖. การจัดการเหตุฉุกเฉินจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย

๑. จัดให้มกี ารให้ความรู้ หรือ จัดให้มีการเผยแพร่องคด
ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายแก่กลุ่มเป้าหมาย
ตามความเหมาะสม
๒. จัดให้มกี ารเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายผ่านทางรายงาน
สถานการณดมลพิษของประเทศไทย และรายงาน
ประจาปีของกรม

กรมควบคุมมลพิษได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ องคดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ดังนี้
1. จัดให้มีการจัดทาคู่มือ “เฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกาก
ของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง” เผยแพร่เฟซบุ๊กแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ
https://www.facebook.com/PCD.go.th/photos/a.174461189303943/302114
2524635781/?type=3&theater
2. จัดให้มีการจัดทา Infographic องคดความรู้ด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ
https://www.facebook.com/ PCD.go.th/?epa=SEARCH_BOX เช่น
 การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณดฉุกเฉินด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓
 การจาแนกประเภทความอันตรายของสารเคมีตามระบบ NFPA 704
 วิธีการอ่านป้ายสัญลักษณดที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย
3. ข้ อ มู ล ภาพรวมของการจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น จากสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย
เผยแพร่ในรายงานสถานการณดมลพิษของประเทศไทย
http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm?task=pcdreport61

๗. การจัดการเรือ่ งร้องทุกขดด้าน
มลพิษ

๑. จัดให้มีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องทุกขดด้านมลพิษจาก
กรมควบคุมมลพิษได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้การจัดการเรื่องร้องทุกขด
ประชาชนที่หลากหลาย
ด้านมลพิษ ดังนี้
๒. จัดให้มกี ารกาหนดรหัสติดตามผลการดาเนินงานเรื่อง
๑. จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ การดาเนินการเรื่องร้องทุกขด
ร้องทุกขดด้านมลพิษ และการใช้ไปรษณียบัตรประเมินผล ด้านมลพิษ และเผยแพร่ผ่าน http://ecap.pcd.go.th/ecap/flow/
การดาเนินงานจัดการเรือ่ งร้องเรียนด้านมลพิษจาก
๒. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกขดด้านมลพิษจากประชาชนที่หลากหลาย
ประชาชนผู้แจ้งเรื่อง
ได้แก่
๓. จัดให้มกี ารเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของการจัดการเรื่อง
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสด E-petition@pcd.go.th
ร้องทุกขดด้านมลพิษ ผ่านทางเว็บไซตดหรือเฟสบุค๊ แฟนเพจ
 ไปรษณียด ตู้ ปณ. ๓๓ สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ของกรม หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับมลพิษซึ่ง
 จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กรมได้พัฒนาขึน้
 แจ้งด้วยตนเอง ณ ศูนยดบริการประชาชน กรมควบคุมมลพิษ

- 10ภารกิจ/งาน

แนวทางปฏิบตั ิการมีส่วนร่วม

การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม
เว็บไซตดกรมควบคุมมลพิษ
 เฟสบุ๊คแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ
 สายด่วน ๑๖๕๐ หรือ ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๒๒ หรือ ๐ ๒๒๙๘ ๒๕๔๘
๓. จัดให้มีการกาหนดรหัสติดตามผลการดาเนินงานเรื่องร้องทุกขดด้านมลพิษและ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และมีการใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่อผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลนด และสรุปผลการประเมิน
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
๔. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของการจัดการเรื่ องร้องทุกขดด้านมลพิษ
ผ่านเว็บไซตดกรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/pollution.html
และเฟสบุ๊คแฟนเพจ รวมทั้งเผยแพร่ในรายงานสถานการณดมลพิษ และรายงานประจาปี
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm


๘. การติดตามตรวจสอบ
๑. จัดให้มกี ารเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
แหล่งกาเนิดมลพิษและบังคับ
ปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
การตามกฎหมาย
๒. จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยการจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการใช้
ไปรษณียบัตรสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของ
แหล่งกาเนิดมลพิษต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
๓. จัดให้มกี ารเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของการตรวจสอบ
แหล่งกาเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมายผ่านทาง
รายงานประจาปีของกรม หรือเว็บไซตดของกรม

กรมควบคุมมลพิษได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เกี่ยวกับการติดตาม
ตรวจสอบแหล่ง ก าเนิ ด มลพิ ษและบั ง คับ การตามพระราชบั ญ ญั ติส่ ง เสริ มและรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
๑. จัดให้มี การมอบนโยบาย “โครงการอาคารราชการต้ นแบบด้านการจัดการ
น้ าเสี ย ” และอบรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาอาคารราชการให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการน้าเสีย
และการจั ด การน้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมในอาคาร ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธด ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวายุภักษด ๓-๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น
ทาราศูนยดราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอรด แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
๒. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจัดให้มีช่องทาง
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการใช้แบบประเมินสารวจ
ความคิดเห็นของแหล่งกาเนิดมลพิษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ
ออนไลนด ซึ่ ง พบว่ า ไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ
แหล่งกาเนิดมลพิษและการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐

