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ค�ำขวัญสิง่ แวดล้อม
“ป้องกันมลพิษ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ปรับปรุงพัฒนา และรักษาให้ยงั่ ยืน”

วิสัยทัศน์

ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายในปี 2569
พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐาน เครือ่ งมือและกลไกในการจัดการมลพิษ
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริม
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการจัดการมลพิษ
4. กำ�กับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้าน
การจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ค่านิยม คพ.

ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นทีม ทันการณ์ และเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน

เป้าประสงค์ขององค์กร

1. พื้นที่เป้าหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษ
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
2. เป็นองค์กรทันสมัยและมีธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร
นโยบายสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ มุ่งบริหารจัดการสิ่งล้อมภายใน
องค์กร ดังต่อไปนี้
1. ปกป้อง ป้องกัน ควบคุม ลด และแก้ไขปัญหา
มลพิษที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
2. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และข้ อ กำ � หนดด้ า น
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
3. ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการทำ�งาน
5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสื่อสารให้แก่บุคลากร
และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมถึงเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
6. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2

รายงานประจ�ำปี 2561

สารจากอธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ
การด�ำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผลการด�ำเนินงานที่เป็นไปตามพันธกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษ
และการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และยั ง มี ส ่ ว นสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ทางด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งควบคุม ลด และป้องกันมิให้เกิดปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาดังกล่าว

ผลงานสำ�คัญด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อาทิ
การสนับสนุนและวางระบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
การให้คำ�แนะนำ�และหลักเกณฑ์ทางวิชาการกับ อปท. ที่มีปัญหาสถานที่
กำ�จัดขยะมูลฝอย มีการจัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำ�เสียในพื้นที่
ท่องเที่ยวสำ�คัญโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติ การออกมาตรการการจัดการ
ขยะพลาสติกและควบคุมการนำ�เข้าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สำ�คัญคือ การเริ่มต้นของโครงการ “ทำ�ความดีด้วยหัวใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
ผลงานสำ�คัญด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ดำ�เนินงานต่อเนือ่ งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การควบคุมการเผาในที่โล่ง ทำ�ให้
มลพิษหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ รวมถึง
พื้นที่วิกฤตคุณภาพอากาศอื่น ได้แก่ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
จากการประกอบกิจการโรงโม่ เหมืองหิน ตำ�บลหน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรี การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย
จากอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง และที่สำ�คัญ คือ ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ผลงานสำ�คัญด้านการจัดการคุณภาพน้ำ�และการบังคับใช้กฎหมาย จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ�อย่างต่อเนื่อง
จึงมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�ในพื้นที่วิกฤตเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง
คลองสำ�คัญ ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองแม่ข่า ชายหาดท่องเที่ยว มีการติดตามตรวจสอบแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
เรื่องร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมาย โดยการออกคำ�สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียและบำ�บัด
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในความพยายามและการดำ�เนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ “รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ทั้งนี้ เพื่อการใช้ประโยชน์และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ให้ความสำ�คัญด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้การดำ�เนินงาน
ของกรมประสบผลสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลขององค์กร และทีภ่ าคภูมใิ จ กรมควบคุมมลพิษได้รบั การจัดอันดับความโปร่งใสในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นอันดับที่ 11 จาก 147 หน่วยงานระดับกรม และ
กรมควบคุมมลพิษจะทำ�ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนยิ่งๆ ขึ้น

		

นายประลอง ด�ำรงค์ไทย

		

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
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คณะผู้บริหาร

กรมควบคุมมลพิษ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์

นายประลอง ด�ำรงค์ไทย

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

(วันที่ 7 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2561)

(วันที่ 8 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน)

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ

นายสมชาย ทรงประกอบ

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

5

กรมควบคุมมลพิษ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายอนุกูน สุธาพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการมลพิษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์

ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

1

1. นางสาววชิรา แสงศรี

เลขานุการกรม

5. นายนิชร คงเพชร

ผู้อำ�นวยการส่วนสื่อสารองค์กร

2

3

2. ว่าที่ร้อยตรี วันชัย
บุญไพศาลดิลก

ผู้อำ�นวยการส่วนสารบรรณ
อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

6. นางกิ่งกาญจน์ อมราภิบาล

ผู้อำ�นวยการส่วนช่วยอำ�นวยการ
นักบริหาร

4

3. นางกรสิริ กันทะวัง

ผู้อำ�นวยการส่วนบริหาร
งานคลังและพัสดุ

5

6

4. นางสาวลัคนา จุลแสง

ผู้อำ�นวยการส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

6
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กองกฎหมาย

1

1. นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย
รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา

2

3

2. นางสาวเบญริสา บุญนาค

4

5

3. นายพันธ์เทพ เปงเฟย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

4. นายธีระพล ติษยาธิคม

ผู้อำ�นวยการส่วนบังคับ
ทางปกครอง

ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนา
กฎหมาย

5. นายชานัน ติรณะรัต

ผู้อำ�นวยการศูนย์ประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. นายสุเมธา วิเชียรเพชร

2. นางสาวพรพิมล เจริญส่ง

3. นางสุรัฐา กวักหิรัญ

4. นางสุนีย์ ต๊ะปินตา

5. นายทวีชัย เจียรนัยขจร

6. นางสาววานิช สาวาโย

7. นายมานพ บุญแจ่ม

8. นางสาวนภวัส บัวสรวง

ผู้อำ�นวยการกองจัดการ
กากของเสียและสารอันตราย

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน

9. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร

ผู้อำ�นวยการส่วนสารอันตราย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย

ผู้อำ�นวยการส่วนลดและ
ใช้ประโยชน์ของเสีย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำ�นวยการส่วนประสาน
การจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู

ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน
และประมวลผล
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนของเสียอันตราย

7

กรมควบคุมมลพิษ

กองจัดการคุณภาพน�้ำ

1

3

4

5

6

7

8

9

1. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์

2. - ว่าง -

3. นางศมน สว่างวิทยวัฒนา

4. นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์

5. นายเชาวน์ นกอยู่

6. นางพรศรี มิ่งขวัญ

7. นายสายชล แสงให้สุข

8. นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง

ผู้อำ�นวยการกองจัดการ
คุณภาพน้ำ�
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแหล่งน้ำ�จืด

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการคุณภาพน้ำ�
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแหล่งน้ำ�ทะเล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำ�นวยการส่วนน้ำ�เสีย
เกษตรกรรม

ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน
และประมวลผล
ผู้อำ�นวยการส่วนน้ำ�เสีย
อุตสาหกรรม

9. นางสาวชลาทิพย์ รัตสุข

ผู้อำ�นวยการส่วนน้ำ�เสียชุมชน

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

1

3

4

5

6

7

8

9

1. นายพันศักดิ์ ถิรมงคล

2. - ว่าง -

3. นางรจิต ฆารถนอม

4. นายเสกสรร แสงดาว

5. นางสาวนุชจริยา อรัญศรี

6. นางนิภาภรณ์ ใจแสน

7. นางสาวกาญจนา สวยสม

8. นางสาวพัชราวดี สุวรรณธาดา

ผู้อำ�นวยการกองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง
ผู้อำ�นวยการส่วนมลพิษจาก
ยานพาหนะ

9. นางสาวศิวพร รังสิยานนท์

ผู้อำ�นวยการส่วนมลพิษ
ทางอากาศข้ามแดน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง
ผู้อำ�นวยการส่วนเสียงและ
ความสั่นสะเทือน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำ�นวยการส่วนมลพิษจาก
อุตสาหกรรม

ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน
และประมวลผล
ผู้อำ�นวยการส่วนคุณภาพอากาศ

8
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กองตรวจมลพิษ

1

2

3

4

5

6

7

8

1. นางสาวผานิต รัตสุข

2. สิบเอกสมรัก ศรีเพชร

3. นางจินตนา ถิรมงคล

4. นางสาววิลาสินี ศักดิ์เทวินทร์

5. นายบุญเติม โชติวัฒนสิริ

6. นายกิติพัฒน์ ล�่ำสัน

7. นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ์

8. นายธานี จารุนัฎ

รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการกองตรวจมลพิษ
ผู้อำ�นวยการ
ส่วนตรวจมลพิษ 1

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน
และประมวลผล

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนตรวจมลพิษ 2

ผู้อำ�นวยการส่วนจัดการ
เรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ

ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาระบบ
งานบังคับใช้กฎหมาย

ผู้อำ�นวยการศูนย์ควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1

2

3

4

5

1. นางกัญชลี นาวิกภูมิ

2. นางสาวรัชฎาพร เลิศอัชฌาสัย 3. นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์

5. นางสาวนันทิวา เกิดชื่น

6. นางสาวสุพัตรา โรจน์พานิชกุล

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
ผู้อำ�นวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์
และประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน
และงบประมาณ

6

ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์
นโยบายและแผน

7. นางสาวพรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์

ผู้อำ�นวยการส่วนติดตาม
และประเมินผล

7

4. นายปัณณธร แก้วยอด

ผู้อำ�นวยการส่วนเขตควบคุม
มลพิษและพื้นที่เฉพาะ

9

กรมควบคุมมลพิษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

1. นางกัญชลี นาวิกภูมิ

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

2

3

2. นางสาวพัชนี นิละทุกข์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

4

5

3. นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข

ผู้อำ�นวยการส่วนระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4. นายสราวุธ นาแรมงาม

ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนา
และบริหารระบบสารสนเทศ

5. นางวันดี เอี๋ยวภูเก็ต

ผู้อำ�นวยการส่วนข้อมูลสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมและบริการ

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

1

2

3

1. นายเจนจบ สุขสด

2. นางสาวทิวากร จันทร์โคตร

5. นางสาวจรินทร์ภรณ์
ติพพะมงคล

6. นางสาวศิวาพร จอมพงศ์

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษ
และสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�ำนวยการส่วนเทคโนโลยี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ�และดิน
รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

4

3. นางสาวจันทิรา ดวงใส

ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน
และประมวลผล

5

6

4. นายวัชรไชย ขมินทกูล

ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนา
ระบบคุณภาพ

10
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ส่วนที่ 1 :

ข้อมูลทั่วไป

11

กรมควบคุมมลพิษ

ความเป็นมา ภารกิจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความเป็นมา

กรมควบคุ ม มลพิ ษ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน
พ.ศ. 2535 ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อม ต่อมาได้มพี ระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม จึงโอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแทน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

กรมควบคุมมลพิษมีภารกิจเกี่ยวกับการกำ�กับ ดูแล อำ�นวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครอง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. เสนอความเห็นเพือ่ จัดทำ�นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ด้านการจัดการ
มลพิษ
2. เสนอแนะการกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำ�เนิด
3. จัดทำ�แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ และมาตรการในการควบคุม ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำ�รายงานสถานการณ์มลพิษ
5. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกฎหมายเพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย สารอันตราย
คุณภาพน้ำ� อากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
6. ประสานเพื่อให้มีการดำ�เนินการฟื้นฟู ระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ
7. ให้ความช่วยเหลือและคำ�ปรึกษาแนะนำ�เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
8. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านการจัดการมลพิษ
9. ดำ�เนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
10. ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่และอำ�นาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ ดังต่อไปนี้
1. สำ�นักงานเลขานุการกรม
3. กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
5. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
9. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

2.
4.
6.
8.

กองกฎหมาย
กองจัดการคุณภาพน้ำ�
กองตรวจมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12
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โครงสร้าง

กรมควบคุมมลพิษ

ส�ำนักงานเลขานุการกรม
 ส่วนสารบรรณ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ
 ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 ส่วนสื่อสารองค์กร
 ส่วนช่วยอ�ำนวยการนักบริหาร

กองกฎหมาย






ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา
ส่วนบังคับทางปกครอง
ส่วนพัฒนากฎหมาย
ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

กองตรวจมลพิษ








ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
ส่วนตรวจมลพิษ 1
ส่วนตรวจมลพิษ 2
ส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย
ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

กองจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
ส่วนประสานการจัดการ
เหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู
 ส่วนของเสียอันตราย
 ส่วนสารอันตราย






กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพาะ
ส่วนวิเทศน์สัมพันธ์และประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 ส่วนติดตามและประเมินผล
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กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

กองจัดการคุณภาพน�้ำ








ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนแหล่งน�้ำจืด
ส่วนแหล่งน�้ำทะเล
ส่วนน�้ำเสียเกษตรกรรม
ส่วนน�้ำเสียอุตสาหกรรม
ส่วนน�้ำเสียชุมชน









ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและบริการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ
ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน
ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
ส่วนคุณภาพอากาศ
ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษ
และสิ่งแวดล้อม







ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนพัฒนาระบบคุณภาพ
ส่วนเทคโนโลยี
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน�้ำและดิน
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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กรอบอัตราก�ำลังในภาพรวม
กรมควบคุมมลพิษ

จำ�นวนอัตรากำ�ลัง
หน่วยงาน
		 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ�
ส่วนกลาง
5
กลุ่มตรวจสอบภายใน
3
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3
2
สำ�นักงานเลขานุการกรม
33
28
27
กองกฎหมาย
21
9
3
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
43
43
4
กองจัดการคุณภาพน้ำ�
45
34
4
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
44
46
3
กองตรวจมลพิษ
35
30
1
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
23
11
3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17
8
ศูนย์วิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
25
10
4
รวม
297
221
49
ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2561

รวม
5
3
5
88
33
90
83
93
66
37
25
39
567

กิจกรรมหลัก/โครงการที่ดำ�เนินการ
พ.ศ. 2561

โครงการ/ผลผลิต

กลยุทธ์หน่วยงาน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
การให้บริการ คพ.

ยุทธศาสตร์ ทส.

เป้าหมายการให้บริการ ทส.

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

แผนงานงบประมาณ

เชิงคุณภาพ :
- ความแม่นยำ�ของระบบ
คาดการณ์ ร้อยละ 60
เชิงปริมาณ :
- ระบบคาดการณ์และเตือนภัย
วิกฤตคุณภาพน้ำ�สำ�หรับ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ในการเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�
จำ�นวน 1 ลำ�น้ำ�

เชิงปริมาณ :
- ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการ
จัดการทั้งหมด 3.5 ล้านตัน
- ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนำ�
กลับมาใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 5.37 ล้านตัน
- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำ�จัด
อย่างถูกต้อง 10.74 ล้านตัน
- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง
0.087 ล้านตัน

เชิงปริมาณ :
- กฎ ระเบียบ เกณฑ์การ
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย จำ�นวน
1 เรื่อง

เชิงคุณภาพ :
- ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 74
- ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 98
เชิงปริมาณ :
- ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในพื้นที่ระยอง มีค่าไม่เกิน
2.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

โครงการติดตามตรวจสอบ
และบังคับการกับแหล่งกำ�เนิด
มลพิษ

กิจกรรมที่ 1 : ติดตาม
ตรวจสอบ และบังคับการ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษทางน้ำ�
11.65 ล้านบาท
- การติดตามตรวจสอบ
และบังคับการกับ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษ
11.65 ล้านบาท

กิจกรรมที่ 1 : ควบคุมและ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�
9.05 ล้านบาท
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�
วิกฤต (เจ้าพระยา ท่าจีน
แม่กลอง และพื้นที่วิกฤตอื่น)
9.05 ล้านบาท

กิจกรรมที่ 1 : จัดทำ�ระบบ
คาดการณ์คุณภาพน้ำ�พื้นที่
ลุ่มน้ำ�วิกฤตสำ�หรับลุ่มน้ำ�
แม่กลอง 15 ล้านบาท
- การจัดทำ�ระบบคาดการณ์
คุณภาพน้ำ�และเตือนภัย
วิกฤตคุณภาพน้ำ�
15 ล้านบาท

โครงการจัดทำ�ระบบคาดการณ์
คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยวิกฤต
คุณภาพน้ำ�
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย
24 ล้านบาท
- ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
24 ล้านบาท

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้าง
ศักยภาพกฎระเบียบการจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย
1 ล้านบาท
- การพัฒนากฎหมาย
อนุบัญญัติ และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขยะและ
ของเสียอันตราย
1 ล้านบาท

โครงการพัฒนากฎหมาย
อนุบัญญัติ และกฎระเบียบ

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการมลพิษ
ทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง
45.29 ล้านบาท
- การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรี 1 ล้านบาท
- การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย
- การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

ใช้กลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือและผลักดันการดำ�เนินงานจัดการมลพิษ ตั้งแต่ระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับพื้นที่

เชิงคุณภาพ :
- แหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ร้อยละ 63

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�
วิกฤต

เชิงคุณภาพ :
- คุณภาพน้ำ�ทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี
ร้อยละ 87
- น้ำ�เสียชุมชนในระดับเทศบาลนครและ
เทศบาลเมืองได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 47
จากแหล่งกำ�เนิด
เชิงปริมาณ :
- คุณภาพน้ำ�แหล่งน้ำ�ผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี
(ประเภทที่ 3 ขึ้นไป) จำ�นวน 50 แหล่ง
(จากทั้งหมด 65 แหล่งน้ำ�)

การบริหารจัดการน้ำ�

กิจกรรมที่ 1 :
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า
40.5 ล้านบาท
- การแก้ไขปัญหา
ปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า
40.5 ล้านบาท

โครงการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ภาคเหนือ

เชิงคุณภาพ :
- ฝุ่นละอองในพื้นที่
9 จังหวัดภาคเหนือ
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ร้อยละ 86

งบดำ�เนินงาน 181.7330
งบลงทุน
60.0265
เงินอุดหนุน 2.2823
งบรายจ่ายอื่น 11.6167

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือ
การบริหารจัดการองค์กร
และการควบคุมมลพิษ
255.6585 ล้านบาท

- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ�
		
122.4183 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
		
39.1949 ล้านบาท
- ประกันสังคม 1.5300 ล้านบาท
- ค่าเช่าบ้าน 0.0900 ล้านบาท
- เงินตอบแทนเหมาจ่าย
รถประจำ�ตำ�แหน่ง
		
1.2960 ล้านบาท

กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากร
บุคคล 164.5292 ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ บริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม

สร้างระบบการบริหารงาน
และบุคลากรภายในกรม
พร้อมรองรับภารกิจใหม่
และภารกิจเร่งด่วน

พัฒนากระบวนการจัดทำ�
และปรับปรุงทบทวนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการมลพิษ
ให้มีมิติสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณด้านบุคลากร
เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 98

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของกฎระเบียบ
มาตรฐาน และมาตรการ
ในการบริหารจัดการมลพิษ
แล้วเสร็จตามแผนงาน
ที่กำ�หนด
เชิงปริมาณ :
- จำ�นวนกฎระเบียบ มาตรฐาน
และมาตรการในการบริหาร
จัดการมลพิษแล้วเสร็จ
ตามแผนงานที่กำ�หนด 9 เรื่อง

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและองค์กร

5.7.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีขึ้น

5.8.2 แผนงานรองบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำ�ทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตร

5.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�

9. การรั
5. ยุทกธศาสตร์
ษาความมัด้า่นนการจั
คงของฐานทรั
ดการน้ำ�พและสร้
ยากรและสร้
างการเติางความสมดุ
บโตบนคุณลภาพชี
ระหว่วาิตงการอนุ
ที่เป็นมิรตักรกัษ์บและใช้
สิ่งแวดล้
ประโยชน์
อมอย่าองยัย่า่งงยัยืน่งยืน

2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
4. กำ�กับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2561

1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พันธกิจ :

นโยบายรัฐบาล

วิสัยทัศน์ : ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม
แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานภายในปี 2569

ผังแสดงความเชื่อมโยงของโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รวมทั้งสิ้น 566.6777 ล้านบาท)
กรมควบคุมมลพิษ
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รายงานประจ�ำปี 2561

รายงานงบประมาณ
พ.ศ. 2561

กรมควบคุมมลพิษ ได้รับงบประมาณปี 2561 รวมทั้งสิ้น 566.6777 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 8
จำ�แนกเป็นงบบุคลากร 161.6132 ล้านบาท งบดำ�เนินงาน 184.649 ล้านบาท งบลงทุน 163.0165 ล้านบาท
งบอุดหนุน 2.2823 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 55.1167 ล้านบาท ซึ่งนำ�ไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษของ
กรมควบคุมมลพิษด้านต่างๆ สรุปดังนี้
• ด้านการจัดการคุณภาพน�้ำ

ใช้งบประมาณ 66.8991 ล้านบาท เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้�ำ ในพืน้ ทีค่ ณุ ภาพน้�ำ วิกฤต เขตควบคุมมลพิษ
แหล่งท่องเที่ยว เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ทั่วไป พัฒนาและปรับปรุงแผนมาตรฐาน
มาตรการในการจัดการคุณภาพน้�ำ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดสร้างและดูแลระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวม
การให้ความรู้กับแหล่งกำ�เนิดมลพิษในการบำ�บัดน้ำ�เสีย การจัดการน้ำ�เสียบริเวณชายหาดและอุทยานแห่งชาติ
การแก้ไขปัญหาห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้�ำ ผิวดินและน้�ำ ทะเลชายฝัง่
ทั่วประเทศ จัดทำ�ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ�
• ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ใช้งบประมาณ จำ�นวน 165.1123 ล้านบาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต
พื้นที่เมือง และเขตอุตสาหกรรม พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศและมาตรฐานควบคุมอากาศเสีย
จากแหล่งกำ�เนิด ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน และไฟป่าทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค ประเมินผลและรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ
และเสียง
• ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ใช้งบประมาณ จำ�นวน 43.5128 ล้านบาท เพือ่ ประสานและขับเคลือ่ นการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) จัดทำ�หลักเกณฑ์ทางวิชาการ
และให้คำ�แนะนำ�แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่การลดที่แหล่งกำ�เนิด คัดแยก
นำ�ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ติดตามตรวจสอบสถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอยทีป่ ระสบปัญหาและปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพ
สนับสนุนทางวิชาการในการจัดระบบการจัดการของเสียอันตราย จุดทิ้ง การเก็บรวบรวม และการส่งไปกำ�จัด
อย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสถานที่กำ�จัด
ขยะมูลฝอย การดำ�เนินงานในเชิงป้องกันและการเผชิญเหตุฉกุ เฉินจากอุบตั ภิ ยั ของศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
• ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน

ใช้งบประมาณ จำ�นวน 48.9348 ล้านบาท ในการติดตามตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำ�เนิด
มลพิษ ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและเพิ่มศักยภาพแหล่งกำ�เนิดมลพิษให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถยนต์ควันดำ� พัฒนาระบบรับแจ้งและติดตามข้อร้องเรียนด้านมลพิษ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินการศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประสานงานและบูรณาการเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
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กรมควบคุมมลพิษ

• ด้านอื่นๆ

- การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ ใช้งบประมาณจำ�นวน 7.3318 ล้านบาท ในการสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ การจัดทำ�หลักเกณฑ์และสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย การดำ�เนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการมลพิษ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ อนุสัญญา และ
พันธกรณี
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านมลพิษ ใช้งบประมาณจำ�นวน 18.9498 ล้านบาท
ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การบริหารจัดการองค์กร ใช้งบประมาณจำ�นวน 215.9371 ล้านบาท สนับสนุนการอำ�นวยการด้านการ
บริหารจัดการองค์กร เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การจัดทำ�ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001
เปรียบเทียบงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 2 :

ผลการด�ำเนินงาน

ของกรมควบคุมมลพิษ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานประจ�ำปี 2561
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กรมควบคุมมลพิษ

สรุปผลการด�ำเนินงาน

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ของกรมควบคุมมลพิษ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษดำ�เนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ในการประเมินผลตัวชีว้ ดั คือ Function Base, Agenda Base, Area Base, Innovation Base และ Potential Base
รวม 10 ตัวชีว้ ดั โดยมีผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ริ าชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ดังนี้
ลำ�ดับที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
Functional base
1.		 ร้อยละของปริมาณของเสียอันตรายชุมชน 			ร้อยละ 15		
			 ได้รับการกำ�จัดอย่างถูกต้อง
2.		 จำ�นวนแหล่งน้ำ�ที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี			56 แห่ง		
									
									
									
									
3.		 การจัดการคุณภาพอากาศ
		 3.1 ค่าเฉลี่ยรายปีของสารเบนซีนในเขตควบคุม			 2.4		
			 มลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง
		 3.2 ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน			 74		
			 จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3.3 ร้อยละของคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต		 จังหวัด
เป้าหมาย
			 หมอกควันอยู่ในระดับมาตรฐาน
จังหวัดเชียงใหม่
89.91
					
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 80.12
					
จังหวัดลำ�ปาง
88.57
					
จังหวัดลำ�พูน
93.33
					
จังหวัดเชียงราย
85.92
					
จังหวัดน่าน
92.75
					
จังหวัดพะเยา
88.56
				
จังหวัดแพร่
91.78
					
จังหวัดตาก
89.74

ผลการดำ�เนินงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ 14.52



รักษาระดับคุณภาพ
แหล่งน้ำ�ระดับดี
55 แหล่งน้ำ� และ
ยกระดับคุณภาพ
แหล่งน้ำ� 1 แหล่งน้ำ�



2.76



62.46



ผลการดำ�เนินงาน
96.62
85.22
96.63
99.15
98.23
98.28
99.16
95.83
82.35

ผลการประเมิน
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ลำ�ดับที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
Agenda base
4.		 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
		 4.1 ร้อยละการดำ�เนินการตามแผนการสร้าง
ดำ�เนินการตามแผน
			 ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร้อยละ 100
		 4.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำ�คัญที่ทันต่อ
ชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะ
			 สถานการณ์		
เวลาที่กำ�หนด ร้อยละ 100
5.		 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
ร้อยละ 45
			 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ
			 เพิ่มขึ้น
Area base
6.		 การจัดการขยะมูลฝอย
		 6.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ
ร้อยละ 95
			 การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
		 6.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
ร้อยละ 60
			 การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
		 6.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่
ร้อยละ 30.09
			 นำ�กลับมาใช้ประโยชน์
Innovation base
7.		 การพัฒนานวัตกรรม
> 50 คะแนนขึ้นไป
						
						
						
						
						
8.		 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 80
Potential base
9.		 การจัดทำ�และดำ�เนินการตามแผนการ
สมรรถนะผลผลิต
			 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการใช้จ่ายงบประมาณ
						
						
10. การดำ�เนินการจัดทำ�แผนปฏิรูปองค์การ
จัดส่งแผนฯ
					
ภายใน 26 ต.ค. 61
						
หมายเหตุ:

 ผ่านการประเมิน

 ไม่ผ่านการประเมิน

ผลการดำ�เนินงาน

ผลการประเมิน

ดำ�เนินการตามแผน
ร้อยละ 100
ดำ�เนินการครบถ้วน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 46





ร้อยละ 92.04



ร้อยละ 78.38



ร้อยละ 36.47



นำ�เข้ารหัสบาร์โค้ด
ของสินค้าเป้าหมาย
ในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
สินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 77.48
ร้อยละ 90



ดำ�เนินการตามแผน
ร้อยละ 91
ผลการเบิกจ่าย
GFMIS ร้อยละ 80
แผนปฏิรูปองค์การ
ปรับตามข้อสังเกต
คณะกรรมการ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษมีผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เนื่องจากผลการดำ�เนินงานในองค์ประกอบ Function Base อยู่ในระดับ
ต่ำ�กว่าเป้าหมาย สรุปดังนี้
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ		
ต่ำ�กว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
การประเมิน
		
(<50%)
(50 - 67%)
(>67%)
Functional base
33.33			
Agenda base			
100
Area base			
100
Innovation base			
100
Potential base			
100

สรุปผลการประเมิน
£ ระดับคุณภาพ
£ ระดับมาตรฐาน
R ระดับต้องปรับปรุง

Funtional base
33.33

100

100

Potential base

Agenda base

Innovation base
100

Area base
100
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ผลการปฏิบัติราชการที่ส�ำคัญ

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมมลพิษ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. การป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพื้นที่

1.1 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชนอย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการ เมืองสวยใส
ไร้มลพิษ (Clean & Green City) จัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารความร่วมมือในการดำ�เนินงานร่วมกับ
สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 และสำ�นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล และสถานภาพสถานที่ กำ � จั ด
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด ติดตาม
ตรวจสอบ ให้คำ�แนะนำ�สถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอย
ที่ประสบปัญหา จัดทำ�แผนการพัฒนาระบบรองรับ
การจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การนำ � เข้ า -ส่ ง ออกของเสี ย
อันตรายข้ามแดน สนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยสำ�หรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สนับสนุน
การจัดทำ�ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันค้างการพิจารณา
ในวาระ 2 และวาระ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและจะเปลี่ยนเป็นการเสนอมาตรการการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การดำ�เนินการเพื่อจัดการของเสียอันตรายชุมชน
ให้มีการกำ�จัดอย่างถูกต้อง และการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ในปี 2561 เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้ รวมถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
1.2 การจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต
		 1.2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จัดทำ�แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือประจำ�ปี ประชุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันภาคเหนือทัง้ ในระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่ ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำ�นวน
4 สถานี ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์หมอกควันเป็นประจำ�ทุกวันผ่านทาง Application
Air4Thai และเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th สรุปผลการปฏิบตั กิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
และถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักภายใต้กลไกพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการแบบ Single Command ทำ�ให้ค่าฝุ่นละออง
และจุดความร้อนสะสมรายจังหวัดลดลง
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		 1.2.2 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการ
ประกอบกิจการโรงโม่ เหมืองหิน พืน้ ทีห่ น้าพระลาน
จั ง หวั ด สระบุ รี ตรวจสอบการระบายฝุ่ น ละออง
จากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ เฝ้าระวังการระบาย
ฝุ่นละอองแบบ Spot Check แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ดำ�เนินงานลดฝุน่ และกำ�กับดูแลการประกอบกิจการ
ของแหล่งกำ�เนิดฝุ่นละออง จัดอบรมเชิงเทคนิค
ด้านการตรวจสอบฝุ่นละอองจากแหล่งกำ�เนิดให้กับ
เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดสระบุรี ถอดบทเรียน (After Action Reviews :
AAR) เพือ่ ทบทวนมาตรการและแนวทางการควบคุม
ป้องกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ ห ารจั ด การปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ ใ ห้ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ทัง้ นี้ การระบายมลพิษจาก
แหล่งกำ�เนิดยังคงเกินขีดความสามารถการรองรับ
การระบายมลพิษของพื้นที่ (Carrying Capacity) จึงต้องเพิ่มการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเข้มงวด
ในการใช้กฎหมายควบคุมแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
		 1.2.3 การแก้ ไ ขปั ญ หาการปนเปื้ อ น
สารอินทรียร์ ะเหยง่ายจากอุตสาหกรรม พืน้ ทีม่ าบตาพุด
และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ติดตาม ตรวจวัด
เฝ้าระวัง และรายงานผลสถานการณ์ VOCs ในพืน้ ที่
แจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
และจังหวัดระยอง ตรวจสอบหาสาเหตุ กำ�กับดูแล
แหล่งกำ�เนิดอย่างเข้มงวด และกำ�หนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหา VOCs ทั้งนี้ ยังคงมีการปนเปื้อน
สาร VOCs ในกิ จ กรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารผลิ ต ปกติ
(Shutdown/Turnaround/Start up)
		1.2.4 การจัดการมลพิษทางอากาศและ
เสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดทำ�
แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2560 - 2564
ตรวจสอบ ตรวจจับรถยนต์ควันดำ� และตรวจวัด
CO/HC 9,546 คัน ออกคำ�สัง่ ห้ามใช้ชวั่ คราว 260 คัน
มายกเลิกคำ�สั่ง 246 คัน ปฏิบัติตามกฎหมาย
คิดเป็นร้อยละ 95 กำ�หนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุน่ ละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวิกฤต
ร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1.3 การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้�ำ ในพืน้ ทีว่ กิ ฤต
		 1.3.1 การแก้ ไ ขปั ญ หาการปนเปื้ อ น
สารตะกั่วในบริเวณลำ�ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยจำ�นวน 2 แห่ง
และฝายดักตะกอน เพือ่ รองรับตะกอนทีด่ ดู จากห้วย
และขอบห้วย กากหางแร่ที่ขุดจากโรงแต่งแร่และ
บริเวณโดยรอบ ตะกอนดินที่ขุดจากฝายดักตะกอน
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการไตรภาคี เ พื่ อ ติ ด ตาม
การดำ�เนินโครงการฟืน้ ฟูล�ำ ห้วยคลิตจี้ ากการปนเปือ้ น
สารตะกัว่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม น้�ำ
ตะกอนดิน สถานที่ที่ปนเปื้อนตะกั่ว ปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ และประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th
1.3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�วิกฤต (ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ท่าจีน
แม่กลอง และพืน้ ทีว่ กิ ฤตอืน่ ) สนับสนุนให้ค�ำ แนะนำ�
อปท. เพื่อจัดสร้างระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวม และ
การดู แ ลรั ก ษาระบบบำ � บั ด น้ำ � เสี ย รวมที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
จัดทำ�แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ�
ในคลองสาขาลุม่ น้�ำ ท่าจีน โดยกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
เป็นคลอง 10 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม
		 1.3.3 การแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ ทางน้ำ �ใน
คลองแสนแสบและแม่ข่า ตรวจและบังคับการตาม
กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษอาคารประเภท ก
และ ข ทีด่ นิ จัดสรรและสถานีบริการน้�ำ มันเชือ้ เพลิง
ตรวจติดตามคำ�สั่งทางปกครองพื้นที่คลองแสนแสบ
271 แห่ง ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 88 แห่ง (ร้อยละ 35)
ตรวจแหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ เพิ่ ม เติ ม อี ก 55 แห่ ง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 7 แห่ง (ร้อยละ 13) ตรวจสอบ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษในคลองแม่ขา่ 118 แห่ง ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 56 แห่ง (ร้อยละ 50) ตรวจสอบแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
บริเวณชายหาดท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยาและตำ�บลนาจอมเทียน 103 แห่ง ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 76 แห่ง (ร้อยละ 76)
2. การพั ฒ นาและสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย ระเบี ย บ และเกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ด ้ า น
การควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ออกมาตรฐานควบคุมแหล่งก�ำเนิดมลพิษ จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1) ก�ำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน 2) กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ และ 3) ก�ำหนดมาตรฐานการระบาย
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สารมลพิษจากรถยนต์ใหม่ขนาดเล็กที่ติดตั้งระบบก๊าซเพิ่มเติมเพื่อใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ยังอยู่ระหว่างการเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จ�ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่
• มาตรฐานควบคุมอัตราการระบายสาร 1,3-บิวทาไดอีน สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีประเภท 42 และ 44
• ค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนเพือ่ เป็นค่าเป้าหมายในการลดสารเบนซีนในพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
มาบตาพุด (รวมท่าเรือ) เหมราชตะวันออก ผาแดง เอเชีย และอาร์ไอแอล ตำ�บลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
• มาตรฐานความเข้มข้นของสารเบนซีนจากโรงกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม
• มาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา
• มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ใหม่ขนาดเล็กและคุณภาพเชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร 5
• การยกเลิกวิธีการตรวจวัดควันดำ�ด้วยเครื่องมือวัดควันดำ�ระบบกระดาษกรอง
• การทบทวนแหล่งกำ�เนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
• มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต ส่ง หรือจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า
• มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
		 นอกจากนี้ ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประกาศและยกเลิกพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ติดตาม
ผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 เสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในการติดตามตรวจสอบ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษ การตรวจควันดำ�รถยนต์ การตรวจเรื่องร้องเรียน และการออกคำ�สั่งทางการปกครองให้มี
ความถูกต้อง ชัดเจน และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
3. การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร

มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร เพือ่ พัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ าน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กร
ให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ อาทิ การเขียน และแนะนำ�งานเป็น
ภาษาอังกฤษ การเสริมสร้างวิสยั ทัศน์และประสบการณ์ของผูน้ �ำ ระดับกลาง
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติงาน (เทคนิค
พัฒนาตนและพัฒนางาน) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ถ่ายทอด
และแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านเพือ่ นำ�ไปสูอ่ งค์กร
แห่งการเรียนรู้ การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการทางวินัย
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
พัฒนาระบบสือ่ สารประชาสัมพันธ์ขององค์กร เพือ่ นำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ข้าใจง่าย
รวดเร็ว ผ่านทาง Facebook Fanpage One page และ Mobile
Application (Air4Thai, Air4ASEAN, Thai Water Quality, HWNetwork)
มี ก ารสื่ อ สารกั บ ผู้ สื่ อ ข่ า วอย่ า งทั น ท่ ว งที เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ หรื อ
เหตุฉุกเฉิน พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและคุณภาพชีวิตของ
เจ้ าหน้ าที่ เช่น การปรับ ปรุงห้อ งอาหาร การตรวจสุ ขภาพประจำ � ปี
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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4. การด�ำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2561

4.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีอนุสญั ญา ประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วย
ประสานการดำ�เนินงาน (Focal Point) ดังนี้
		 4.1.1 อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำ�จัด
กำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหาการส่ง metal residue (waste) อย่างผิดกฎหมายไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเลือก
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการในประเทศเนเธอร์แลนด์ และใช้งบประมาณของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีการเสนอชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญของประเทศไทยคือ ดร. ไชยยศ บุญญากิจ ร่วมเป็นสมาชิกคณะทำ�งานระหว่างสมัยประชุม
รัฐภาคีอนุสญั ญาบาเซล เพือ่ เป็นผูแ้ ทนในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ดำ�เนินงานเกีย่ วกับประเด็นกรอบแผนงานยุทธศาสตร์
(Strategic Framework) พ.ศ. 2555 - 2564 สำ�หรับดำ�เนินงานตามข้อกำ�หนดของอนุสัญญาบาเซล
		4.1.2 อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน จัดทำ�แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติในการตรวจวิเคราะห์และติดตามตรวจสอบสาร POPs ภายใต้โครงการ Implementation of the POPs
Monitoring Plan in the Asian Region (GMP2Asia) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการติดตามตรวจวัดสาร POPs
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ โดยเพิ่มศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เป็นอนุกรรมการ และมีก�ำ หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะอนุกรรมการเป็น 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2561
เป็นต้นไป แต่งตัง้ คณะทำ�งานกำ�กับและประสานดำ�เนินโครงการ Enabling Activities to Review and Update the
National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants เมื่อวันที่
21 กันยายน 2561 เพื่อจัดทำ�สถานการณ์สาร POPs แนวนโยบายการจัดการสาร POPs ของประเทศ และข้อมูล
ทำ�เนียบสารมลพิษตกค้างยาวนาน POPs
		 4.1.3 อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำ�หรับสารเคมีอันตรายและ
สารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ โดยเปลี่ยนประธานอนุกรรมการเป็น ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะอนุกรรมการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
บรรจุสารเคมี 3 ชนิด ไว้ในภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ซึ่งเป็นรายชื่อสารเคมีที่อยู่ในกระบวนการ
แจ้งข้อมูลสารเคมีลว่ งหน้าสำ�หรับสารเคมีอนั ตรายและสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดศัตรูพชื และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง
ประเทศ คือ (1) Acetochlor ประเภทสารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์ (2) Hexabromocyclododecane
ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรม และ (3) Phorate ประเภทสารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้มีการยินยอมให้นำ�เข้า ไม่ยินยอมให้นำ�เข้า หรือยินยอมให้นำ�เข้าแต่ต้องทำ�ตามเงื่อนไข และใช้มาตรการด้าน
กฎระเบียบขั้นสุดท้ายเพื่อห้ามหรือจำ�กัดการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวดและข้อเสนอของสูตรผสมของสารเคมีป้องกัน
กำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง (notification of final regulatory actions) 3 ชนิด ได้แก่
(1) Hexabromocyclododecane ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรม (2) Methyl parathion ประเภทสารเคมีป้องกัน
กำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์ และ (3) Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds
ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรม
		 4.1.4 อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury) ดําเนินโครงการ
Reducing Mercury Emission from Coal Combustion in the Energy Sector in Thailand รวมกับ United
Nations Environment Programme (UN Environment) ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก ในรอบที่ 6 (GEF-6) แล้วเสร็จ โดยมีการประเมินองค์ประกอบของปรอทในถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า
ตรวจวัดความเข้มข้นของปรอทในอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พัฒนาและคำ�นวณการปลดปล่อยปรอท และพัฒนา

กรมควบคุมมลพิษ
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แผนปฏิบัติการระดับชาติเบื้องต้นเพื่อลดการปลดปล่อยปรอทสู่อากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน จัดทำ�ข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในรอบที่ 7 (GEF-7) จำ�นวน 2 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการ Strengthening Capacity for Multi-media Mercury Monitoring in the Asia-Pacific Region
ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ปรอท
และสารประกอบปรอทจากตัวกลางต่างๆ และ (2) โครงการ Minamata Initial Assessment (MIA) in Thailand
ร่วมกับ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) เพื่อจัดทำ�และปรับปรุงทำ�เนียบปรอท
และจัดทำ�แผนการจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะฯ
4.2 ยุทธศาสตรการดําเนินงานระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International
Chemicals Management: SAICM) กรมควบคุมมลพิษได้นาํ เสนอความเห็นของประเทศไทยประกอบการพิจารณา
ยกรางยุทธศาสตรระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมีภายหลังป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ในการประชุม
The second meeting of the intersessional process for considering SAICM and the sound management
of chemicals and waste beyond 2020 เมือ่ วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 ณ กรุงสตอกโฮลม ราชอาณาจักรสวีเดน
และจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการดําเนินการระหวางประเทศวาดวยการจัดการ
สารเคมีในป 2014 - 2016 (พ.ศ. 2557 - 2559) สงใหสํานักเลขาธิการ SAICM
4.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
		4.3.1 คณะทำ�งานอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม
ทางทะเลและชายฝัง่ (ASEAN Working Group on
Coastal and Marine Environment: AWGCME)
ประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะทำ�งานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝัง่ ครัง้ ที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 - 31
มกราคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต เพือ่ แสดงเจตจำ�นง
เป็นประเทศผู้นำ� (Lead Country) ในการดำ�เนิน
กิจกรรมด้านการควบคุมชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ�ต่างถิ่น
ที่รุกรานจากกิจกรรมการค้าสัตว์ทะเลสวยงามและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
4.3.2 คณะทำ�งานอาเซียนด้านการจัดการ
สารเคมีและของเสีย (ASEAN Working Group
on Chemicals and Waste: AWGCW)
ประเทศไทยตอบรับเป็นประเทศผูน้ �ำ (Lead Country)
การดำ�เนินงานในแผนงานที่ 5 การมีส่วนร่วมของ
อาเซียนในประชาคมโลก (อนุสัญญารอตเตอร์ดัม)
และแผนงานที่ 6 การเตรียมความพร้อมและจัดการ
อุบตั ภิ ยั ฉุกเฉินจากสารเคมีและของเสียอันตราย จาก 7 แผนงาน ภายใต้ AWGCW Action Plan เพือ่ ดำ�เนินกิจกรรม
ด้านสารเคมีและของเสียอันตรายภายใต้แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2559 - 2568 และปฏิบัติตาม
ASPEN แผนที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาเซียนในประชาคมโลก
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		4.3.3 ข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื่ อ งมลพิ ษ จาก
หมอกควันข้ามแดน ประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษหมอกควัน
ข้ามแดน ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือ
แนวทางการดำ�เนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคอาเซียน
ตอนล่าง และการดำ�เนินงานตาม Roadmap on
ASEAN Cooperation towards Transboundary
Haze Pollution Control with Means of
Implementation (ASEAN Transboundary Haze
Free Roadmap)
4.4 โครงการเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก (Acid Deposition
Monitoring Network in East Asia : EANET) กรมควบคุมมลพิษจัดทำ�รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายแห่งใหม่ (New Network Center) ของ EANET เพือ่ การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรม หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรด
อย่างต่อเนื่องร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค และสำ�นักเลขาธิการและศูนย์เครือข่าย EANET เพื่อจัดทำ�รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
ประจำ�ปี และรายงานสถานการณ์การตกสะสมของฝนกรด
4.5 ความร่วมมือภายใต้กรอบทวิภาคีระหว่างประเทศ
		4.5.1 โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย-สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Thailand-Singapore
Civil Service Exchange Programme: CSEP) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลักสูตร “Economic
Measures for Pollution Management” เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษ การกำ�หนดกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย
การเฝ้าระวัง การส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อการผลิตไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษ ภายใต้ CSEP
ครั้งที่ 13 ณ องค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Agency: NEA) กระทรวงสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรน้ำ� สาธารณรัฐสิงคโปร์
		4.5.2 ความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิง่ แวดล้อมระหว่างกรมควบคุมมลพิษ ฝ่ายไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานความร่วมมือระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายไทย-ฝ่ายลาว ด้านการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561 - 2562 จัดการศึกษาดูงาน
(on-the-job-training) เรื่องการควบคุมมลพิษอากาศและเสียงจากยานพาหนะของรถยนต์ข้ามแดนไทย-ลาว
วิธกี ารตรวจวัดและการระบายมลพิษจากยานพาหนะ เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพือ่ แลกเปลีย่ นความรู้ทางวิชาการ
ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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4.6 ความร่วมมือทางวิชาการ
		 4.6.1 โครงการการพั ฒ นาระบบฝั ง กลบ
ขยะมูลฝอยชุมชนสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (Waste Landfill Planning
Assistance for Thailand) ขยายพื้นที่นำ�ร่องแห่งใหม่
3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำ�บลวังกรด จังหวัดพิจิตร
เทศบาลตำ�บลเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาล
ตำ�บลลำ�ทับ จังหวัดกระบี่ จากพืน้ ทีต่ น้ แบบทีด่ �ำ เนินการ
แล้วเสร็จของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
และจัดทำ� (ร่าง) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธี
ฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ (Fukuoka Method Semi Aerobic Landfill) ฉบับที่ 1
		4.6.2 โครงการการจัดการของเสียแบบผสมผสานเพือ่ ลดก๊าซเรือนกระจก (Integrated Waste Management
for GHG Reduction) จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ าร ลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชน ปี พ.ศ. 2564 - 2573
แล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ที่มีรองนายก
รัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
		4.6.3 โครงการพัฒนาอย่างมีศกั ยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ (Capacity Development
in Effective Waste Management Implementation) จัดทำ�คู่มือการแก้ไขปัญหาขยะด้วยถังขยะเปียก แนวทาง
วิธกี ารประเมินระบบเตาเผาขยะมูลฝอย และวิธกี ารจัดทำ�แผนการจัดการขยะมูลฝอยระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
		 4.6.4 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการมลพิษ และการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนดินและน้ำ�ใต้ดิน
ภายใต้คณะทำ�งานด้านการฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ำ�ใต้ดินแห่งประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(WG ReSAGPAPR) เป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำ�กัด จัดสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง การบริหาร
จัดการปนเปื้อนต่อดินและน้ำ�ใต้ดิน ประจำ�ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการพื้นที่ปนเปื้อน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมควบคุมมลพิษ องค์กรพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมไต้หวัน บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำ�กัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.6.5 โครงการ Advancing and Measuring Sustainable Consumption and Production (SCP)
for a Low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly Industrialized Countries (Advance SCP)
จัดทำ�เว็บไซต์ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแอพพลิเคชั่น Thai GPP ที่มีการปรับปรุง
ให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับระบบรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		4.6.6 โครงการ Asia Pacific Green Public Procurement Partnership Project พัฒนา (ร่าง) เกณฑ์
ข้อกำ�หนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทวัสดุก่อสร้างร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี
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รายงานประจ�ำปี 2561

ผลผลิตและผลลัพธ์

ผลการดำ�เนินงานโดยรวมในทุกกิจกรรมหลักภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พบว่า ส่วนใหญ่ผลผลิตมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย และบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร
กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมหลัก
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลผลิต
			
ปี 2561
ปี 2561
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�วิกฤต
ล้านบาท 9.0500
6.8338
เชิงปริมาณ: คุณภาพน้ำ�แหล่งน้ำ�ผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี จำ�นวน 50 แหล่งน้ำ�
แหล่งน้ำ�
50
56
(จากทั้งหมด 65 แหล่งน้ำ�)
เชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำ�ทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี
ร้อยละ
87
88.62
เชิงคุณภาพ: น้ำ�เสียชุมชนในระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองได้รับการจัดการ ร้อยละ
47
46.24
อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
โครงการที่ 2 : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ล้านบาท 11.6500
10.2535
เชิงคุณภาพ: แหล่งกำ�เนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ร้อยละ
42
41.16
โครงการที่ 3 : โครงการจัดทำ�ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยวิกฤต
ล้านบาท 15.0000
4.9500
คุณภาพน้ำ�
เชิงปริมาณ: ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ�สำ�หรับสนับสนุน
ลำ�น้ำ�
1
1
การตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�
เชิงคุณภาพ: ความแม่นยำ�ของระบบคาดการณ์
ร้อยละ
60
*
* อยู่ระหว่างทดสอบระบบคาดการณ์
โครงการที่ 4 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
ล้านบาท 24.0000
23.0479
และของเสียอันตราย
เชิงปริมาณ: ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการทั้งหมด
ล้านตัน
3.5
1.49
เชิงปริมาณ: ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
ล้านตัน
5.37
9.96
เชิงปริมาณ: ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำ�จัดอย่างถูกต้อง
ล้านตัน
10.74
11.51
เชิงปริมาณ: ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ล้านตัน
0.087
0.083
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ และกฎระเบียบ
ล้านบาท 1.0000
0.2403
เชิงปริมาณ: กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการ
เรื่อง
1
*
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
* จัดทำ� (ร่าง) อนุบัญญัติฯ ครบ 12 อนุบัญญัติแล้ว แต่อนุบัญญัติจะประกาศใช้ได้เมื่อพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ถูกบังคับใช้ (ปัจจุบันค้างการพิจารณาในวาระ 2
และวาระ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและจะเปลี่ยนเป็นการเสนอมาตรการการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะรัฐมนตรี)
โครงการที่ 6 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
ล้านบาท 45.2900
41.2971
เชิงปริมาณ: ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ระยอง มีค่าไม่เกินค่าเป้าหมาย ไมโครกรัมต่อ 2.4
2.7
		
ลูกบาศก์เมตร
เชิงคุณภาพ: ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ
74
62.46
เชิงคุณภาพ: ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ร้อยละ
98
99.40
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการที่ 7 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ล้านบาท 40.5000
38.8292
เชิงคุณภาพ: จำ�นวนวันที่ฝุ่นละอองในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
ร้อยละ
86
94.61
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมหลัก
หน่วยนับ เป้าหมาย
			
ปี 2561
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ล้านบาท 255.6585
เชิงปริมาณ: จำ�นวนกฎระเบียบ มาตรฐานและมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษ เรื่อง
9
แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำ�หนด
เชิงคุณภาพ: ร้อยละของกฎระเบียบ มาตรฐานและมาตรการในการบริหารจัดการ ร้อยละ
80
มลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำ�หนด
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ล้านบาท 164.5292
เชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน
ร้อยละ
98
ไม่น้อยกว่า

ผลผลิต
ปี 2561
233.0429
9
89.4
173.6172
105.53

ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขความส�ำเร็จ และข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค

1. กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีข้อจำ�กัดในการนำ�ไปบังคับใช้ โดยเฉพาะแหล่งกำ�เนิดที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่มี
กฎหมายเป็นของตัวเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจอนุญาตประกอบกิจการไม่ได้น�ำ มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมไปบังคับใช้และตรวจติดตามการปฏิบัติของแหล่งกำ�เนิด/สถานประกอบการ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดศักยภาพในการดำ�เนินงานระบบการจัดการขยะและการจัดการ
น้ำ�เสีย เช่น บริการเก็บขนขยะไม่ทั่วถึง ขาดระบบการจัดการของเสียอันตราย การจัดการสถานที่กำ�จัดขยะ
อย่างถูกต้อง การจัดสร้างระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวม การเดินและบำ�รุงรักษาระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
3. ขาดความร่วมมือและความตระหนักจากภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งยังมีน้อย มีการผลิตและใช้สินค้า
และ/หรือบรรจุภณั ฑ์ทกี่ �ำ จัดยากอย่างฟุม่ เฟือย ความร่วมมือในการจ่ายค่าบำ�บัดน้�ำ เสียของชุมชน การดูแลและบำ�รุง
รักษายานพาหนะ การเผาในที่โล่ง
4. แหล่งกำ�เนิดมลพิษหลายแห่งไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ขาดประสิทธิภาพการบำ�บัดมลพิษ
และไม่มีการส่งเสริมแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการติดตั้งระบบกำ�จัดของเสีย
เงื่อนไขความส�ำเร็จ

1. รัฐบาลให้ความสำ�คัญต่อการจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อมโดยให้เป็นนโยบายระดับชาติ เช่น การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�ในคลองสายหลัก การจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต
มีการติดตามการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทำ�ให้การแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่อง
2. หน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการกำ�กับดูแลแหล่งกำ�เนิดมลพิษมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น
3. ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจการจัดการปัญหามลพิษ และติดตามข้อมูลข่าวสารของ
กรมควบคุมมลพิษผ่านทาง Social Media ทีร่ วดเร็ว และเข้าถึงได้สะดวก ทำ�ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ

1. สร้างเครือข่ายการทำ�งานทุกระดับ โดยกำ�หนดเป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ระหว่างกระทรวง จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษรายสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ
2. ให้คำ�ปรึกษาและสนับสนุนองค์ความรู้ในการทำ�งานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ
3. ให้คำ�แนะนำ� ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการจัดการมลพิษ
และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการการจัดการมลพิษเฉพาะเรื่อง
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ส่วนที่ 3 :

รายงานงบการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานประจ�ำปี 2561
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กรมควบคุมมลพิษ

งบแสดงฐานะการเงิน		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		

(หน่วย : บาท)

				
สินทรัพย์		

สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
		 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		
		 วัสดุคงเหลือ		
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
		 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว		
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		
		

2561
8,724,185.03		
1,470,429.33		
6,313,775.67		
68,214,429.86		
84,722,819.89		

2560
9,730,812.03
3,178,389.21
6,620,084.16
19,529,285.40

-		
82,583.94
23,313,199,996.45		 23,304,860,800.65
6,225,702.19		
8,971,973.56
23,319,425,698.64		 23,313,915,358.15
23,404,148,518.53		 23,333,444,643.55

หนี้สิน		

หนี้สินหมุนเวียน		
		 เจ้าหนี้การค้า		
		 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น		
		 เงินรับฝากระยะสั้น		
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว		
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
		
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
		 ทุน		
		 รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		

9,716,996.55		
17,654,473.70		
8,778,319.58		
36,149,789.83		

3,576,226.02
2,298,458.69
10,378,204.45
16,252,889.16

3,218,241.65		
2,178,022.23
2,000,000.00		
2,000,000.00
-		
82,583.94
5,218,241.65		
4,260,606.17
41,368,031.48		 20,513,495.33
23,362,780,487.05		 23,312,931,148.22
22,116,594,866.01		 22,116,594,866.01
1,246,185,621.04		 1,196,336,282.21
23,362,780,487.05		 23,312,931,148.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้					
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รายงานประจ�ำปี 2561

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561		

หน่วย : บาท

				
รายได้		

2561

2560

รายได้จากงบประมาณ		
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
รายได้อื่น		
รวมรายได้		
		

617,711,199.76		
-		
169,261.20		
850,000.00		
756,937.08		
661,012.00		
620,148,410.04		

579,018,879.74
9,922,500.00
704,432.36
743,591.07
590,389,403.17

ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
รวมค่าใช้จ่าย		
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
		

194,394,169.72		
12,917,727.71		
443,192.00		
174,625,427.25		
36,919,266.93		
23,645,990.62		
124,724,108.08		
2,436,254.14		
192,934.76		
570,299,071.21		
49,849,338.83		

188,868,565.00
10,126,166.39
858,870.00
182,811,174.69
27,683,601.76
20,912,370.79
113,481,011.54
1,563,818.38
(26,697.00)
546,278,881.55
44,110,521.62

ค่าใช้จ่าย		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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กรมควบคุมมลพิษ

งบแสดงฐานะการเงิน		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		

(หน่วย : บาท)

			

2561

สินทรัพย์		

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน		
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8,724,185.03		 0.04
9,730,812.03		 0.04
		 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
1,470,429.33		 0.01
3,178,389.21		 0.01
		 วัสดุคงเหลือ
6,313,775.67		 0.02
6,620,084.16		 0.03
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
68,214,429.86		 0.29
-		
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
84,722,819.89		 0.36
19,529,285.40		 0.08
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
		ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
-		 0.00
82,583.94		 0.00
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
23,313,199,996.45		 99.61 23,304,860,800.65		 99.88
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6,225,702.19		 0.03
8,971,973.56		 0.04
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
23,319,425,698.64		 99.64 23,313,915,358.15		 99.92
รวมสินทรัพย์
23,404,148,518.53		 100.00 23,333,444,643.55		 100.00
		
หนี้สิน		

หนี้สินหมุนเวียน		
		 เจ้าหนี้การค้า
9,716,996.55		 0.04
3,576,226.02		 0.00
		 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
17,654,473.70		 0.08
2,298,458.69		 0.04
		 เงินรับฝากระยะสั้น
8,778,319.58		 0.04
10,378,204.45		 0.04
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน
36,149,789.83		 0.16
16,252,889.16		 0.08
		
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
3,218,241.65		 0.01
2,178,022.23		 0.01
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
2,000,000.00		 0.01
2,000,000.00		 0.01
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
-		 0.00
82,583.94		 0.00
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
5,218,241.65		 0.02
4,260,606.17		 0.09
รวมหนี้สิน
41,368,031.48		 0.18
20,513,495.33		 0.09
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
23,362,780,487.05		 99.82 23,312,931,148.22		 99.91
		
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
		 ทุน
22,116,594,866.01		 94.50 22,116,594,866.01		 94.78
		 รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,246,185,621.04		 5.32 1,196,336,282.21		 5.13
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
23,362,780,487.05		 99.82 23,312,931,148.22		 99.91
		 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
23,404,148,518.53 100.00 23,333,444,643.55		 100.00
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รายงานประจ�ำปี 2561

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561		

(หน่วย : บาท)

			

2561

รายได้		

ร้อยละ

รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
		

617,711,199.76		 99.61
-		
169,261.20		 0.03
850,000.00		 0.14
756,937.08		 0.12
661,012.00		 0.10
620,148,410.04		 100.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

194,394,169.72		
12,917,727.71		
443,192.00		
174,625,427.25		
36,919,266.93		
23,645,990.62		
124,724,108.08		
2,436,254.14		
192,934.76		
570,299,071.21		
49,849,338.83		

ค่าใช้จ่าย		

31.35
2.08
0.07
28.16
5.95
3.81
20.11
0.39
0.04
91.96
8.04

2560

ร้อยละ

579,018,879.74		 98.07
9,922,500.00		 1.68
704,432.36		 0.12
-		
743,591.07		 0.13
-		
590,389,403.17		 100.00
188,868,565.00		
10,126,166.39		
858,870.00		
182,811,174.69		
27,683,601.76		
20,912,370.79		
113,481,011.54		
1,563,818.38		
(26,697.00)		
546,278,881.55		
44,110,521.62		

31.99
1.72
0.15
30.96
4.69
3.54
19.22
0.26
-0.00
92.53
7.47
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กรมควบคุมมลพิษ

งบแสดงฐานะการเงิน		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		

(หน่วย : บาท)

			

2561

สินทรัพย์		

2560

ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน		
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8,724,185.03		
9,730,812.03		 (10.34)
		 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
1,470,429.33		
3,178,389.21		 (53.74)
		 วัสดุคงเหลือ
6,313,775.67		
6,620,084.16		 (4.63)
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
68,214,429.86		
-		 100.00
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
84,722,819.89		 19,529,285.40		 333.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
		 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
-		
82,583.94		 (100.00)
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
23,313,199,996.45		 23,304,860,800.65		 0.04
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6,225,702.19		
8,971,973.56		 (30.61)
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
23,319,425,698.64		 23,313,915,358.15		 0.02
รวมสินทรัพย์
23,404,148,518.53		 23,333,444,643.55		 0.30
		
หนี้สิน		

หนี้สินหมุนเวียน		
		 เจ้าหนี้การค้า
9,716,996.55		
3,576,226.02		 171.71
		 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
17,654,473.70		
2,298,458.69		 668.10
		 เงินรับฝากระยะสั้น
8,778,319.58		 10,378,204.45		 (15.42)
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน
36,149,789.83		 16,252,889.16		 122.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
3,218,241.65		
2,178,022.23		 47.76
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
2,000,000.00		
2,000,000.00		 0.00
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
-		
82,583.94		 (100.00)
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
5,218,241.65		
4,260,606.17		 22.48
รวมหนี้สิน
41,368,031.48		 20,513,495.33		 101.66
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
23,362,780,487.05		 23,312,931,148.22		 0.21
		
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
		 ทุน
22,116,594,866.01		 22,116,594,866.01		 0.00
		 รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
1,246,185,621.04		 1,196,336,282.21		 4.17
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
23,362,780,487.05		 23,312,931,148.22		 0.21
		 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
23,404,148,518.53		 23,333,444,643.55		 0.30
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งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561		

(หน่วย : บาท)

			

2561

รายได้		

2560

ร้อยละ

รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
		

617,711,199.76		 579,018,879.74		 6.68
-		
9,922,500.00		 (100.00)
169,261.20		
704,432.36		 (75.97)
850,000.00		
-		 0.00
756,937.08		
743,591.07		 1.79
661,012.00		
-		 0.00
620,148,410.04		 590,389,403.17		 5.04

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

194,394,169.72		
12,917,727.71		
443,192.00		
174,625,427.25		
36,919,266.93		
23,645,990.62		
124,724,108.08		
2,436,254.14		
192,934.76		
570,299,071.21		
49,849,338.83		

ค่าใช้จ่าย		

188,868,565.00		
10,126,166.39		
858,870.00		
182,811,174.69		
27,683,601.76		
20,912,370.79		
113,481,011.54		
1,563,818.38		
(26,697.00)
546,278,881.55		
44,110,521.62		

2.93
27.57
(48.40)
(4.48)
33.36
13.07
9.91
55.79
(822.68)
4.40
13.01
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การวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินของกรมควบคุมมลพิษประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่ แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน ตลอดจนสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พร้อมทัง้ เปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพือ่ ให้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงของ
รายการบัญชีที่เพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้โดยสรุปดังนี้
การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis)
1. สินทรัพย์

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 0.04 ของสินทรัพย์รวม
• ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม
• วัสดุคงเหลือ ร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวม
• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.29 ของสินทรัพย์รวม
1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของสินทรัพย์รวม โดยร้อยละ 95.97 ของ
สินทรัพย์รวมเป็นงานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำ�บัดน้ำ�เสีย
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ 95.88) งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาจ้างอื่นที่
ยังปฏิบตั งิ านไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (ร้อยละ 0.09) อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง (สุทธิ) (ร้อยละ 1.84) และ
ครุภัณฑ์ (สุทธิ) (ร้อยละ 1.80)
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวม

99.64

0.36

สินทรัพย
หมุนเวียน
สินทรัพย
ไมหมุนเวียน

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนของสินทรัพย์รวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2. หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ (ทุน)

2.1 หนี้สินรวม คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย
• หนีส้ นิ หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของหนีส้ นิ และสินทรัพย์สทุ ธิ ได้แก่ เจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก
(ร้อยละ 0.04) เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น (ร้อยละ 0.08) และเงินรับฝากระยะสั้น (ร้อยละ 0.04)
• หนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
2.2 สินทรัพย์สุทธิ (ส่วนของทุน) คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย
• ทุน คิดเป็นร้อยละ 94.50 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
• รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

หนี้สินหมุนเวียน

94.50

5.32
0.16
0.02

หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. รายได้

3.1 รายได้จากงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของรายได้รวม ประกอบด้วย รายได้ที่
หน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากงบบุคลากร งบดำ�เนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ และงบกลาง
โดยเป็นรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน 540,007,616.02 (ร้อยละ 87.08) และรายได้จากงบประมาณปีก่อน
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน) 77,703,583.74 (ร้อยละ 12.53)
3.2 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายได้รวม เนื่องจากปีงบประมาณ 2561
กรมควบคุมมลพิษไม่มีรายรับจากรายได้จากประเภทนี้
3.3 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม คือ รายได้จากค่าธรรมเนียมในการ
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเก็บตัวอย่างกลิ่นและการตรวจวิเคราะห์กลิ่น
ด้วยการดม (Sensory Test) จากบุคคลภายนอก
3.4 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของรายได้รวม คือ รายได้ทกี่ รมควบคุมมลพิษ
ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำ�ภายใต้โครงการการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำ�โขง
ประจำ�ปี 2560
3.5 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้เงินสนับสนุน
จากศูนย์ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลเอเซียและแปซิฟิคและศูนย์ภูมิภาคอนุสัญญาสตอกโฮล์มเอเซียและแปซิฟิก
ภายใต้โครงการ Identifying Synergies Related to Reporting and Other Notification of information
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Obligations for the Basel, Minamata, Rotterdam and Stockholm Conventions in Asia & Pacific
(ร้อยละ 0.01) และสถาบันเพือ่ การฝึกอบรมและการวิจยั แห่งสหประชาชาติ (United Nations Institute for Training
and Research) ภายใต้โครงการ The ratification and early implementation of the Minamata Convention
on Mercury (ร้อยละ 0.03) และรายได้จากสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก (ร้อยละ 0.08)
3.6 รายได้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของรายได้รวม คือ รายได้เงินนอกงบประมาณที่ได้รับเป็นค่าธรรมเนียม
การสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
0.00
0.03
99.61

0.14
0.12
0.10

รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากเงินกูและรายไดอื่นจากรัฐบาล
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดอื่น

แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนของรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 92.08 ของรายได้รวม ประกอบด้วย
4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 31.35 ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ� เงินประจำ�ตำ�แหน่ง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน และค่าล่วงเวลา เป็นต้น
4.2 ค่าใช้สอย คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของรายได้รวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ร้อยละ 3.21) ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง (ร้อยละ 2.74) ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา (ร้อยละ 7.44) ค่าจ้างทีป่ รึกษา (ร้อยละ 0.74) และค่าจ้าง
เหมาบริการ (ร้อยละ 9.88) เป็นต้น
4.3 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย คิดเป็นร้อยละ 20.11 ของรายได้รวม
4.4 ค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 5.95 ของรายได้รวม
4.5 ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 3.81 ของรายได้รวม
4.6 ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของรายได้รวม
4.7 ค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนอืน่ และบริจาค คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของรายได้รวม ได้แก่ เงินอุดหนุนเพือ่ สนับสนุน
การดำ�เนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเซียตะวันออก (EANET)
(ร้อยละ 0.07) เงินอุดหนุนค่าบำ�รุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ อนุสญั ญาสต๊อกโฮม อนุสญั ญาบาเซล อนุสญั ญา
รอตเตอร์ดัม และอนุสัญญามินามาตะ (ร้อยละ 0.16)
4.8 ค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของรายได้รวม					
4.9 ค่าใช้จ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของรายได้รวม					
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0.04
0.07
0.39

2.08
3.81

31.35

5.95

คาใชจายบุคลากร
คาใชสอย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาบำเหน็จบำนาญ
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค

20.11

คาตอบแทน
คาใชจายอื่น

28.28
											

แผนภูมิที่ 4 แสดงสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์ตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
1. สินทรัพย์

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
		 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 10.34 ซึ่งเกิดจาก
การลดลงของเงินฝากคลังประเภทเงินค้ำ�ประกันสัญญา/ประกันซองจำ�นวน 1,227,687 บาท หรือร้อยละ 99.56
		 • ลูกหนี้ระยะสั้น ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 53.74 ซึ่งเกิดจากการลดลงของลูกหนี้
เงินยืมในงบประมาณจำ�นวน 1,204,143.00 บาท เนื่องจากกรมได้มีการเร่งรัดการส่งหลักฐานหรือเงินสดชดใช้เงินยืม
และรายการค้างรับจากกรมบัญชีกลางลดลงจำ�นวน 653,216.88 บาท เนื่องจากกรมได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีจำ�นวนลดลง
		 • วัสดุคงเหลือ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 4.63 ซึง่ เกิดจากการจัดซือ้ วัสดุส�ำ นักงาน ได้แก่
กระดาษขนาด A4 และกระดาษเยือ่ เวียนใหม่ส�ำ หรับใช้ในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดในภาพรวมของกรมฯ
และวัสดุส�ำ นักงานดังกล่าวยังมียอดคงเหลือมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทำ�ให้การจัดซือ้ วัสดุส�ำ นักงานลดลงจากปีกอ่ น
		 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า อัตราร้อยละ 15 ของมูลค่า
ตามสัญญาเลขที่ 333/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 การจ้างดำ�เนินโครงการฟื้นฟูลำ�ห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน
สารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ที่กรมควบคุมมลพิษได้จ่ายไปในงวดบัญชีปีปัจจุบัน
1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 • ลูกหนี้ระยะยาว ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100 ซึ่งเกิดจากการผ่อนชำ�ระหนี้ กรณี
ผิดสัญญารับทุนลาศึกษาของนางสาวศิรินดา ลาภเจริญ เสร็จสิ้นแล้ว
		 • สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (สุทธิ) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 30.61 ซึง่ เกิดจากการลดลงของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) จำ�นวน 2,746,271.37 บาท เนื่องมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังมีอายุการใช้งาน
และจะต้องคำ�นวนค่าตัดจำ�หน่ายตามการเสื่อมสภาพประจำ�เดือนทุกเดือน
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2.1 หนี้สินหมุนเวียน
		 • เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 171.71 หรือเป็นจำ�นวนเงิน
6,140,770.53 บาท เนือ่ งจากเจ้าหนีไ้ ด้สง่ มอบงาน/พัสดุ ซึง่ มีมลู ค่าตามงวดงานสูง ในช่วงสิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และกรมควบคุมมลพิษได้มีการเร่งรัดให้ดำ�เนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้โดยเร็ว
		 • เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 668.10 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำ�นวน 14,778,642.62 บาท หรือร้อยละ 4,664 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,628,608.21
หรือร้อยละ 480 และเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐจำ�นวน 892,518.05 บาท อันเกิดจากการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย
ที่ได้รับใบแจ้งหนี้และใบตรวจรับพัสดุภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ
		 • เงินรับฝากระยะสั้น ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 15.42 ซึ่งเกิดจากการลดลงของ
เงินประกันอืน่ จำ�นวน 1,826,687.00 บาท คือเงินประกันสัญญา เนือ่ งจากกรมควบคุมมลพิษได้ด�ำ เนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจำ�นวน 641 โครงการ จากทุกวิธีรวม 683 โครงการ จึงทำ�ให้
การจัดทำ�สัญญาลดลง ซึ่งส่งผลให้เงินค้ำ�ประกันสัญญาลดลง และเงินรับฝากอื่นจำ�นวน 725,317.82 บาท คือ
เงินรับฝากที่รอการจ่ายลดลง เช่น เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค และเงินรับคืนจาก กบข เป็นต้น
2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 • เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว คือรายได้รอการรับรู้ระยะยาว เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ร้อยละ 47.76 เนือ่ งจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษได้ทยอยตัดบัญชีรายได้รอการรับรู้
คู่กับค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานโครงการให้สัตยาบันสำ�หรับอนุสัญญามินามาตะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
เพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ โครงการการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำ�โขง
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้�ำ สำ�นักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น�้ำ โขง โครงการการศึกษาผลกระทบ
ของการฟุ้งกระจายของตะกอนดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประตูระบายน้ำ�บริเวณลุ่มน้ำ�ปากพนัง
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโครงการวิจัยเรื่องมาตรการ
การควบคุมความเสี่ยงในการนำ�น้ำ�ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมที่ผ่านการบำ�บัดแล้วมาใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
		 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100 ซึ่งเกิดจากการผ่อนชำ�ระหนี้
กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษาของนางสาวศิรินดา ลาภเจริญ วงเงินในสัญญาจำ�นวน 790,685.29 บาท ผ่อนชำ�ระ
เป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000.00 บาท ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ระยะเวลาผ่อนชำ�ระ 7 ปี 7 เดือน
ซึ่งได้รับชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
2.3 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
		 • รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 4.17 ซึ่งเกิดจาก
กรมควบคุมมลพิษมีรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็นไปตามนโยบายทางบัญชีส�ำ หรับ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดทำ�บัญชีตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
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รายงานประจ�ำปี 2561

3. รายได้

• รายได้จากงบประมาณ เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 6.68 ซึง่ เกิดจากรายได้เงินงบประมาณ
ที่ได้รับจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น และกรมควบคุมมลพิษได้เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
โครงการฟื้นฟูลำ�ห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี จำ�นวน 68,434,421.86 บาท รวมถึง
การได้รับจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100 ซึ่งเกิดจาก
การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน รายการจ้าง
ที่ปรึกษาจัดทำ�ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ�สำ�หรับลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยาและท่าจีน ที่ได้ดำ�เนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว
• รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 75.97 เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดำ�เนินการสรรหาและรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการทดแทน
อัตราที่ว่าง และจัดฝึกอบรมเรื่องการเก็บตัวอย่างกลิ่นและการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test)
มีจำ�นวนครั้งที่ลดลง จึงส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันและรายได้ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมการเก็บ
ตัวอย่างกลิ่นฯ ในปีงบประมาณ 2561 ลดลง จำ�นวน 8,100.02 บาท ประกอบกับภายหลังการดำ�เนินการเสร็จสิ้น
มีเงินคงเหลือและได้น�ำ ส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินจำ�นวน 144,871.80 บาท และ ณ วันสิ้นปี ได้มีการปรับปรุงบัญชีรายได้
ค่าธรรมเนียมสอบเป็นรายได้รอรับรู้จำ�นวน 661,012.00 บาท
• รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 1.79 เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก
โครงการ The Ratification and Early Implementation of the Minamata Convention on Mercury ร่วมกับ
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR ) เช่น โครงการ Identifying Synergies Related
to Reporting and Other Notification of Information Obligations for the Basel, Minamata, Rotterdam
and Stockholm conventions in Asia & Pacific เป็นต้น จึงส่งผลให้รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคเพิ่มขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ค่าใช้จ่าย

• ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 2.93 ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ 2561
กรมควบคุมมลพิษมีการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งข้าราชการและพนักงานราชการในอัตราที่ว่าง
และที่ได้รับอัตราพนักงานราชการเพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบ และ
ค่าตอบแทนต่างๆ เพิ่มขึ้น
• ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 27.57 ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการเบิกจ่ายเงินบำ�นาญและบำ�เหน็จดำ�รงชีพจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการจำ�นวน 3 ราย
และลูกจ้างประจำ�จำ�นวน 1 ราย
• ค่าตอบแทน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 48.40 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษมีรายการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบตั งิ าน คือ ค่าตอบแทนกรรมการในการจัดสอบแข่งขันบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลดลง
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• ค่าใช้สอย ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 4.48 ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษมีรายการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางลดลง จึงส่งผลให้คา่ ใช้สอย
ลดลงตามไปด้วย
• ค่าวัสดุ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 33.36 ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษมีรายการเบิกจ่ายค่าวัสดุ และค่าแก๊สและน้ำ�มันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
• ค่าสาธารณูปโภค เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 13.07 โดยกรมควบคุมมลพิษมีการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคประเภทค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก คิดเป็นร้อยละ 71.19 ของค่าสาธารณูปโภค
• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 9.91 ซึ่งเกิดจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษได้รับงบลงทุน (สุทธิ) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และสร้างสิ่งปลูกสร้าง
และครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายตามอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
• ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 55.79 ซึ่งเกิดจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมควบคุมมลพิษมีคา่ ใช้จา่ ยโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน ซึง่ ได้แก่ การโอนสินทรัพย์
ของโครงการ CBFCM ให้สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการโอนชุดสาธิต
อุปกรณ์รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มรี ายการค่าใช้จา่ ยโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน จึงส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยจากการอุดหนุน
และบริจาคลดลง									
• ค่าใช้จ่ายอื่น ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 822.68 ซึ่งเกิดจากรายการขาดทุนจากการ
จำ�หน่ายสินทรัพย์ จากการตัดจำ�หน่ายครุภณั ฑ์เสือ่ มสภาพโดยการบริจาคให้วดั สวนแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีจำ�นวนมากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ระบบสารสนเทศ

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ข้ อ มู ล การจั ด การขยะมู ล ฝอยถื อ เป็ น ข้ อ มู ล หนึ่ ง
ที่มีความสำ�คัญในการบริหารจัดการมลพิษของประเทศ
เนือ่ งจากปัญหามลพิษขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอย
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในทุกปี ปัจจุบนั ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
มีการจัดเก็บในรูปแบบเก่า คือ การจัดเก็บด้วยกระดาษ
และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทาง Microsoft Excel File
ซึ่ ง จะมี ค วามล่ า ช้ า และต้ อ งใช้ เ จ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ ที่ มี
ความสามารถเฉพาะทางในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง
เพือ่ นำ�มาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
กรมควบคุมมลพิษจึงดำ�เนินการจัดทำ�ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนำ�เสนอข้อมูล
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยประกอบด้วย
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน สถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอย
ชุมชน สารสนเทศเชิงแผนที่ของสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอย
ข้ อ มู ล ความรู้ ด้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย เป็ น ต้ น
โดยสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 จะเป็นผู้ดำ�เนินการนำ�เข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน และได้น�ำ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนติดตัง้ บนเครือ่ งแม่ขา่ ยของสำ�นักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องแม่ข่ายสำ�หรับหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์
เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและนำ�เสนอผ่านเว็บไซต์ Thaimsw.pcd.go.th
กรมควบคุมมลพิษได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้กับสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
1 - 16 และหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่สนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนให้กับสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาครวบรวมนำ�เข้าสู่
ระบบสารสนเทศดังกล่าว ประกอบด้วย สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด สำ�นักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำ�ความเข้าใจ
ในระบบสารสนเทศฯ การใช้งานเว็บไซต์ การกรอกข้อมูลสถานทีก่ �ำ จัด
ขยะมูลฝอย การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ การดาวน์โหลดเอกสาร
และคู่มือด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยดำ�เนินการฝึกอบรมตั้งแต่
เดือนมีนาคม - เมษายน 2561 รวม 4 ครั้ง ในพื้นที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ
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การติดตามตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย

แผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 - 2564) กำ�หนดให้กรมควบคุมมลพิษสนับสนุนข้อมูล
ในการสำ�รวจและประเมินสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอย เพื่อปิดหรือ
จัดทำ�แผนงานฟืน้ ฟูสถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอยเพือ่ ให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง และฟื้ น ฟู ส ถานที่ กำ � จั ด ขยะ
ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ ในปี 2559 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับ
สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 และสำ�นักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ ได้สำ�รวจสถานที่
กำ�จัดขยะมูลฝอยที่มีขยะตกค้างและการกำ�จัดอย่างไม่ถูกต้อง
ซึ่งมีปัญหาในระดับรุนแรงทั่วประเทศจำ�นวน 242 แห่ง ปี 2560
กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการดำ�เนินงาน
สถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยพร้อมให้คำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะ
ทางวิชาการจำ�นวน 14 แห่ง ปี 2561 ได้ดำ�เนินการต่อเนื่องโดย
สำ�รวจและประเมินสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาขยะตกค้างมากและสถานที่กำ�จัดขยะ
ที่ดำ�เนินการอย่างไม่ถูกต้องจำ�นวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1) เทศบาลตำ�บลลำ�ตาเสา จังหวัดอยุธยา 2) เทศบาล
ตำ�บลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 3) เทศบาลตำ�บลพรหมบุรีและ 4) เทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
5) เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 6) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 7) เทศบาลเมืองวารินชำ�ราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 8) เทศบาลเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ 9) เทศบาลตำ�บลกำ�แพง จังหวัดสตูล และ 10) เทศบาล
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
จากการติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงานของสถานทีก่ �ำ จัดขยะข้างต้น พบปัญหาสำ�คัญทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่ ได้แก่
พืน้ ทีบ่ อ่ ฝังกลบขยะดำ�เนินการเป็นลักษณะเทกองไม่เป็นไปตามผลการศึกษาทีเ่ ป็นระบบฝังกลบ เครือ่ งจักรกลชำ�รุดบ่อย
บุคลากรไม่เพียงพอสำ�หรับปฏิบัติงาน การรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้สถานที่
กำ�จัดขยะเต็มเร็วกว่าที่ออกแบบไว้ทำ�ให้เกิดขยะตกค้าง ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียไม่สามารถบำ�บัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของการใช้เตาเผาขนาดเล็กเพื่อกำ�จัดขยะมูลฝอยประสบปัญหาเตาเผาที่มีความสูงของปล่องควันไม่เพียงพอ
ไม่มีการคัดแยกขยะที่ดีก่อนการป้อนเข้าสู่เตาเผา พบการลักลอบนำ�ขยะติดเชื้อเข้ามาเผารวมด้วย การออกแบบ
ห้องเผาขยะและเผาควันและการป้อนขยะเข้าสู่ห้องเผาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีระบบกำ�จัดเถ้าและน้ำ�เสีย รวมทั้งไม่มี
ระบบบำ�บัดหรือกำ�จัดอากาศเสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแปรรูปขยะมูลฝอยเพือ่ ผลิตเป็นขยะเชือ้ เพลิง (Refuse
Derived Fuel : RDF) เริ่มประสบปัญหาไม่สามารถจำ�หน่ายไปยังผู้รับซื้อตามข้อเสนอของผู้ศึกษาได้ และค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งสูงทำ�ให้รายได้จากการจำ�หน่ายขยะเชื้อเพลิงไม่สามารถทำ�กำ�ไรเมื่อเทียบกับผลการศึกษาในครั้งแรก
กรมควบคุมมลพิษ จึงจัดทำ�ข้อเสนอแนะและคำ�แนะนำ�ด้านวิชาการเพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดการ
ขยะมูลฝอยทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 - 2564) รวมทั้งจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ดำ�เนินการอย่างไม่ถูกต้อง
ในสถานที่กำ�จัดขยะ ในกรณีการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF)
ได้เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งไปยังผู้รับซื้อ
และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการดำ�เนินงานเอง รวมทั้งความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงโลกซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อราคาขายขยะเชื้อเพลิงร่วมด้วย
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มาตรการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
จำ�นวนมากถึงประมาณ 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร
จำ�นวนประมาณ 6,700 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว
จำ�นวนประมาณ 9,700 ล้านใบต่อปี ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้
เป็นวัสดุทยี่ อ่ ยสลายยากเมือ่ ไม่ได้รบั การจัดการทีถ่ กู ต้องภายหลัง
การบริโภค จึงส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางบกและทางทะเล
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (ทส.)
เห็ น ความสำ � คั ญ และตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หามลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงจัดทำ�โครงการ “ทำ�ความดีด้วยหัวใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน
และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของ
ประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
มีการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่
ตลาดสด การมุง่ เน้นให้ขา้ ราชการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึง่ ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว
การดำ�เนินโครงการนี้จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ
12,000 ตั น ต่ อ ปี ลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก หู หิ้ ว ได้ อ ย่ า งน้ อ ย
62 ล้านใบต่อปี ลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างน้อย
26 ล้านใบต่อปี ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารได้ประมาณ 310 ล้านชิ้นต่อปี สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างน้อย 17 ล้านบาทต่อปี ก่อให้เกิดรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิล 56 ล้านบาทต่อปี ลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 26,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำ�หนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้บริหารระดับกระทรวง 20 กระทรวง ระดับกรม 152 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานภาครัฐมีการดำ�เนินงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำ�นักงานและพืน้ ที่
ของหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยของประเทศ โดยกำ�หนดให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินการตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
1. ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำ�จัด
อย่างน้อยร้อยละ 5
2. ลดจำ�นวนถุงพลาสติกหูหิ้ว
อย่างน้อยร้อยละ 10
3. ลดจำ�นวนแก้วน้ำ�พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
อย่างน้อยร้อยละ 10
4. งดใช้โฟมบรรจุอาหารภายในหน่วยงาน
กรมควบคุมมลพิษได้ด�ำ เนินการชีแ้ จงแนวทางการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั ให้กบั หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ระดับจังหวัด
เพื่อเตรียมความพร้อมเริ่มการดำ�เนินงานในปี 2562 จัดทำ�และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั ได้แก่ โปสเตอร์ขยะมูลฝอยและการจัดการ โปสเตอร์การจัดการพลาสติกและโฟม โปสเตอร์ 3R
คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คู่มือการดำ�เนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในอาคารสำ�นักงาน คู่มือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า และวีดีทัศน์มาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กองจัดการ
กากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เบอร์โทรศัพท์ 0-2298-2495,2499 เบอร์โทรสาร 0-2298-5393
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การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก
น�ำเข้าจากต่างประเทศ

ปั จ จุ บั น มี ส ถานประกอบการที่ ดำ � เนิ น การจั ด การ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกกระจายในพืน้ ทีช่ มุ ชนต่างๆ
ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
ร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบ
กิจการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก พบว่า
โรงงานจำ�นวนมากไม่มีระบบการจัดการที่สามารถควบคุม
มลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ
ตู้คอนเทนเนอร์นำ�เข้าสินค้าพบการสำ�แดงเท็จของสินค้า
ในตู้ ค อนเทนเนอร์ เ ป็ น การขนส่ ง ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
เศษพลาสติกแทน รัฐบาลโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงมีค�ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
เพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก
ทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม
2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็ น รองประธาน ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร อธิ บ ดี
กรมควบคุ มมลพิ ษ เป็ นอนุ ก รรมการและผู้ ช่ วยเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
มาตรการเพือ่ จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศ รวมทัง้ การจัดการซากเซลล์แสงอาทิตย์
และขยะปนเปื้อนกัมมันตรังสี มติการประชุมสำ�คัญที่มอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่อำ�นาจตามกฎหมาย
ไปดำ�เนินการมีดังนี้
1) ยกเลิกการนำ�เข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จำ�นวน 422 รายการ โดยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชย์ดำ�เนินการออกประกาศการยกเลิกดังกล่าว และนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกการนำ�เข้า
ภายใน 6 เดือน
2) ให้ยกเลิกการนำ�เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นรายการที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า
มีความจำ�เป็นต้องใช้และมีระยะเวลาใช้งานยาวนาน และให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
โดยจัดทำ�แนวทางกำ�กับดูแล ติดตามตรวจสอบการนำ�เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ซึ่งต้อง
คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

กรมควบคุมมลพิษ
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3) สินค้าที่ใช้แล้วอื่นๆ มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณา
เหตุผลความจำ�เป็นในการนำ�เข้าสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน
4) อนุญาตให้นำ�เข้าเศษโลหะ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องคัดแยกมาแล้ว สะอาด
และมีใบรับรองจากประเทศต้นทางหรือได้รับใบรับรองจากผู้ใช้ประโยชน์จากบริษัทของประเทศปลายทาง ทั้งนี้
บริษัทที่ออกใบรับรองต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
5) ให้ยกเลิกการนำ�เข้าเศษพลาสติกภายใน 2 ปี และมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมลดโควต้าเศษพลาสติก
ในกรณีปญั หาข้อกฎหมายให้ประสานสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว
6) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ศึกษาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกดำ�เนินการโดยใช้ขยะพลาสติกภายในประเทศ
เพื่อยุติการนำ�เข้าจากต่างประเทศหรือให้มีน้อยที่สุด
7) ให้สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดทำ�แนวทางการจัดการขยะปนเปื้อนกัมมันตรังสี
8) ให้กระทรวงพลังงาน จัดทำ�แนวทางการจัดการซากเซลล์แสงอาทิตย์

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำ�เข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

การเสนอมาตรการของคณะอนุกรรมการฯ จะส่งผลดีต่อประเทศและประชาชน อาทิ การยกเลิกการนำ�เข้า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การจำ�กัดชนิดและปริมาณนำ�เข้าของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มอื สอง การจำ�กัดปริมาณของเศษพลาสติก
และการเสนอให้ยกเลิกการนำ�เข้าเศษพลาสติกภายใน 2 ปี ทำ�ให้ประเทศไทยหยุดการเป็นถังขยะโลกที่รองรับขยะ
จากต่างประเทศ การกำ�หนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบ กำ�กับดูแลเส้นทางการนำ�เข้าและการประกอบกิจการ
ของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานช่วยเพิม่ มาตรฐานคุณภาพชีวติ ของประชาชน มีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี อยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ หมาะสม สำ�หรับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกภายในประเทศแทนการนำ�เข้า ทำ�ให้
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่เกิดจากการบริโภคภายในประเทศได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม มีมูลค่า
ตามกลไกตลาดอย่างแท้จริง
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หลักเกณฑ์วิชาการเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) มีแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ด้วยการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายทีแ่ หล่งกำ�เนิด การนำ�ของเสียกลับมาใช้ซ�้ำ
และการนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การกำ�จัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม การแปรรูปเป็นพลังงาน
ความรับผิดชอบและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และหลักเกณฑ์วิชาการเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้จัดการขยะมูลฝอย
จึงได้ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ จำ�นวน 4 ฉบับ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ป้องกันและลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยประกาศที่ออกมา มีดังนี้
1. ประกาศกรม เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมสำ�หรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย เทคโนโลยีระบบฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ ระบบฝังกลบแบบกึง่ ใช้อากาศ
ระบบการหมักเพื่อผลิตก๊าซ ระบบการหมักทำ�ปุ๋ย (สารบำ�รุงดิน) ระบบการผลิตเชื้อเพลิงขยะ เตาเผาขยะ
โดยพิจารณาความเหมาะสมจากจำ�นวนขยะที่เข้าสู่ระบบไม่เกิน 15 ตันต่อวัน จนถึงมากกว่า 700 ตันต่อวัน
อย่างไรก็ตาม ในการเลือกเทคโนโลยียงั ต้องคำ�นึงถึงความเหมาะสมเชิงพืน้ ทีผ่ ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การยอมรับของ
ชุมชนในพื้นที่ ความยั่งยืนของวิธีการในการกำ�จัด ปัจจัยการบริหารจัดการท้องถิ่นและชุมชน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบเทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากความเหมาะสมของเทคโนโลยีแล้ว จำ�เป็นต้องมีการศึกษาและออกแบบ
รายละเอียด การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีที่
เข้าข่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในการออกแบบและก่อสร้างจะต้องมีการรับรองแบบรายละเอียดระบบการก่อสร้าง
เครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้าง ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		รายละเอียดเพิ่มเติม : http://infofile.pcd.go.th/waste/WstLaw61_01.pdf?CFID=103145&CFTOKEN=69354411

2. ประกาศกรม เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งกลุ่มเตาเผา
ออกเป็น 4 กลุม่ ตามสภาพการใช้งานในปัจจุบนั ของเตาเผาในประเทศไทย ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 เตาเผาทีม่ คี วามสามารถ
ในการเผาไม่เกิน 3 ตันต่อวัน (24 ชั่วโมง) กลุ่มที่ 2 เตาเผาที่มีความสามารถในการเผามากกว่า 3 ตันต่อวัน
แต่ไม่เกิน 30 ตันต่อวัน (24 ชั่วโมง) กลุ่มที่ 3 เตาเผาที่มีความสามารถในการเผามากกว่า 30 ตันต่อวันขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 50 ตันต่อวัน (24 ชั่วโมง) และกลุ่มที่ 4 เตาเผาที่มีความสามารถในการเผามากกว่า 50 ตันต่อวัน
(24 ชัว่ โมง) สำ�หรับแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) มีระบบรองรับ
รวบรวมเก็บกากหรือบ่อพักขยะมูลฝอย และการเตรียมขยะมูลฝอยก่อนการเผา 2) ระบบเตาเผา ต้องมีการจัดการ
ป้อนขยะมูลฝอยเข้าเตาเผา ลักษณะพื้นที่เตาต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ
มีการควบคุมการไหลหรือกระจายตัวของอากาศ ขณะเข้าสู่เตาเผาและอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ ควบคุมความดัน
ภายในเตา การตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมขิ องเตาเผา 3) มีระบบการลดอุณหภูมแิ ละการใช้ประโยชน์ของก๊าซไอเสีย
จากการเผาไหม้ 4) มีระบบควบคุมหรือบำ�บัดมลพิษที่เกิดจากการดำ�เนินการ และ 5) มีระบบการบริหารจัดการ
เตาเผาขยะ การดูแล และเดินระบบเตาเผาอย่างสม่ำ�เสมอ
		รายละเอียดเพิ่มเติม : http://infofile.pcd.go.th/waste/WstLaw61_003.pdf?CFID=103145&CFTOKEN=69354411
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3. ประกาศกรม เรื่อง คุณลักษณะที่เหมาะสมเบื้องต้นสำ�หรับเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน จำ�แนก
คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น ปริมาณความร้อนสุทธิ ค่าความชื้น ความหนาแน่นรวม และคุณลักษณะทางด้านเคมี
เช่น ปริมาณคลอรีน ปริมาณเถ้า ความเข้มข้น/ปริมาณของปรอท/ปริมาณของแคดเมียม/ปริมาณของโลหะหนัก
กำ�หนดรายละเอียดวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์ ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี และการขนส่ง
เชื้อเพลิงขยะ ทั้งนี้ คุณลักษณะที่เหมาะสมเบื้องต้นสำ�หรับเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF) กำ�หนดขึ้น
เพื่อให้ อปท. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจำ�แนกความแตกต่างระหว่างขยะมูลฝอยกับเชื้อเพลิงขยะ
และเพื่อให้เชื้อเพลิงขยะที่ผลิตได้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เชื้อเพลิง
ในภาคอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน
โดยลดปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนำ�ไปใช้ประโยชน์หรือกำ�จัดด้วยความร้อน และยังเป็นการ
ลดภาระในการบำ�บัดของระบบบำ�บัดมลพิษทางอากาศและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ รวมถึงใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีหรือรูปแบบการผลิตเชื้อเพลิงขยะที่เหมาะสม
		รายละเอียดเพิ่มเติม : http://infofile.pcd.go.th/waste/WstLaw61_02.pdf?CFID=103145&CFTOKEN=69354411

4. ประกาศกรม เรื่อง หลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชน
เพือ่ ผลิตเป็นเชือ้ เพลิงขยะเบือ้ งต้น เพือ่ ให้ อปท. และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องใช้ประกอบในการพิจารณาออกแบบ
และก่อสร้างสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อผลิตหรือแปรรูปเชื้อเพลิงขยะที่มีการก่อสร้างในลักษณะ
อาคารหรือโรงเรือน ทั้งการเตรียมข้อมูลก่อนการก่อสร้างสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
เชือ้ เพลิงขยะ การออกแบบอาคารและระบบต่างๆ ซึง่ ต้องมีความเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย และสภาพท้องถิน่
มาตรฐานการก่อสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มีการจัดวางผังบริเวณ
แสดงรายละเอียดการใช้พื้นที่ขององค์ประกอบต่างๆ มีการออกแบบระบบถนนภายใน โดยพิจารณาเส้นทางการ
เคลือ่ นย้ายถ่ายเทด้วยยานพาหนะขนส่ง ระบบควบคุมการจราจรภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการออกแบบพืน้ ทีท่ กี่ �ำ หนด
สำ�หรับการถ่ายเท เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอยู่ในอาคารปิด ในส่วนการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตหรือแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ จะต้องมีการติดตามตรวจสอบน้ำ�ผิวดิน แหล่งน้ำ�ผิวดินภายนอก
อาณาเขตสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ�
ความถีข่ องการสุม่ ตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์ทงั้ ก่อนและหลังเริม่ โครงการ และการควบคุมและติดตามคุณภาพ
อากาศ เสียงและการสัน่ สะเทือน เนือ่ งจากการผลิตเชือ้ เพลิงขยะจะใช้เครือ่ งจักรในการคัดแยกและลดขนาดขยะมูลฝอย
รวมถึงการใช้คนในการคัดแยกขยะมูลฝอย จึงจำ�เป็นต้องมีมาตรการและการควบคุมมลพิษทางอากาศจากฝุน่ ละออง
และกลิ่น
		รายละเอียดเพิ่มเติม : http://infofile.pcd.go.th/waste/WstLaw61_04.pdf?CFID=103145&CFTOKEN=69354411
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รายงานประจ�ำปี 2561

หลักเกณฑ์วิชาการ

ด้านการป้องกันมลพิษจากสารเคมี
ประเทศไทยมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นจำ�นวนมาก เห็นได้จากปริมาณการนำ�เข้า
สารเคมีภาคอุตสาหกรรมในปี 2556 - 2560 โดยเฉลี่ยประมาณ 3,000 ล้านตันต่อปี ซึ่งในจำ�นวนเหล่านี้อาจเกิดการ
รัว่ ไหลและแพร่กระจายออกสูช่ มุ ชนและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ในกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนถ่าย และการขนส่ง
อาจเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจนทำ�ให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และปัญหามลพิษต่อสิง่ แวดล้อมในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังมีสารเคมีทางการเกษตรเพือ่ การผลิตทางการเกษตรอีกด้วย
กรมควบคุมมลพิษจึงได้ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการจัดการสารอันตรายจำ�นวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศกรม เรื่อง ค่าขีดจำ�กัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
สำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศจากการได้รับ
สัมผัสสารเคมีในระยะสั้นๆ โดยมีแนวปฏิบัติเพือ่ ปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีในพื้นที่ที่คาดว่าจะพบความเข้มข้นสารเคมีในบรรยากาศในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 3 ระดับ
ตามความเข้มข้นของสารเคมีท่ีได้รับสัมผัส โดยกรณีไม่เกินระดับ 1 ควรดำ�เนินการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
ให้รับทราบและเตรียมการป้องกันตนเอง ได้แก่ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกัน
สารเคมีชนิดครอบจมูกและปาก ผ้าชุบน้�ำ หมาดๆ เป็นต้น กรณีเกินระดับที่ 1 แต่ไม่ถงึ ระดับ 2 ควรดำ�เนินการป้องกัน
การรับสัมผัสสารเคมี เช่น การสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดครอบจมูกและปาก หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสทาง
การหายใจ เป็นต้น และกรณีตงั้ แต่ระดับ 2 ขึน้ ไป ควรดำ�เนินการปกป้องสุขภาพประชาชนจากการรับสัมผัสสารเคมี
โดยการอพยพออกจากพื้นที่ทันที หรือการหลบภัยในอาคาร แล้วแต่กรณี ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนทั่วไปรวมถึง
ประชากรกลุม่ ทีม่ คี วามอ่อนไหวทีส่ ดุ ได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากการรับสัมผัสสารเคมีจากเหตุฉกุ เฉินสารเคมีรวั่ ไหล
จากการใช้เกณฑ์บ่งชี้พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบและเลือกวิธีปกป้องคุ้มครองประชาชนที่เหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://infofile.pcd.go.th/haz/9-02-2018.pdf?CFID=103145&CFTOKEN=69354411

2. ประกาศกรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำ�ผิวดิน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำ�หรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำ�ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน และ
แหล่งธรรมชาติ เกณฑ์คุณภาพตะกอนดิน กำ�หนดเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำ�ผิวดิน
เพื่อคุ้มครองสัตว์หน้าดินจากโลหะหนัก สารป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์ และสารอื่นๆ รวม 21 ชนิด และ
เกณฑ์คณุ ภาพตะกอนดินในแหล่งน้�ำ ผิวดินเพือ่ คุม้ ครองมนุษย์ผา่ นห่วงโซ่อาหาร สารป้องกันและกำ�จัดศัตรูพชื และสัตว์
และสารอื่นๆ รวม 18 ชนิด ซึ่งการประเมินคุณภาพตะกอนดินเพื่อคุ้มครองมนุษย์ผ่านห่วงโซอาหาร สามารถ
ดำ�เนินการได้โดยเปรียบเทียบความเข้มข้นสารอันตรายในตะกอนดินเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำ�ผิวดิน
เพื่อคุ้มครองมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร เพื่อพิจารณาดำ�เนินการแจ้งเตือนการบริโภคสัตว์นำ้� และประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพมนุษย์เฉพาะพื้นที่ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงเกินระดับที่ยอมรับได้ ไดแก ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
สูงกว่า 1 ใน 100,000 หรือหาค่าสัดส่วนความเสีย่ งอันตราย (Hazard Quotient) มากกว่า 1 สำ�หรับสารไมกอ่ มะเร็ง
ให้ด�ำ เนินมาตรการควบคุมการปลดปล่อยแหล่งกำ�เนิดมลสาร และหรือดำ�เนินการลดการปนเปือ้ นมลสารในตะกอนดิน
ด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป
		รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pcd.go.th/file/17aug2018.pdf
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การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้ำในช่วงเปิดประตูระบายน�้ำคลองสารภี

ประตูระบายน้ำ�คลองสารภี ตำ�บลวัดโบสถ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ในช่วงระหว่างฤดูกาลเก็บเกีย่ วตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงธันวาคมของทุกปี การระบายน้�ำ จากประตูระบายน้�ำ
ชลประทานคลองสารภี ตำ�บลวัดโบสถ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสาเหตุให้คุณภาพน้ำ�ในลุ่มน้ำ�ปราจีนบุรี
และบางปะกง ช่วงตั้งแต่อำ�เภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ลงไปจนถึงอำ�เภอบางน้ำ�เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีคุณภาพน้ำ�เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen ; DO) ที่มีค่าลดน้อยลง
จนบางปีเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ� ทั้งนี้ น้ำ�จากคลองสารภีที่ระบายลงมามีสภาพเน่าเสียเนื่องจากคลองจะรองรับน้ำ�
ที่ระบายออกจากท้องทุ่งที่มีฟางข้าวและเศษวัชพืชต่างๆ ที่แช่ขังในน้ำ�เป็นเวลานานจนเน่าเสีย เมื่อถูกระบายลงสู่
แม่น�้ำ ปราจีนบุรี จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้�ำ แม่น�้ำ ปราจีนบุรี และอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้ำ หากไม่มกี ารควบคุม
ปริมาณการระบายให้เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันปัญหาคุณภาพน้�ำ ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น�้ำ กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กำ�หนดแนวทางในการบริหารจัดการการเปิดประตูระบายน้ำ�ชลประทานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ�
ดังนี้
1) ให้กำ�หนดวันเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ�ที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
ก่อนเปิดประตูระบายน้ำ�
2) เนื่องจากโครงการชลประทานปราจีนบุรี ได้ปรับปรุงประตูระบายน้ำ�เป็นแบบบาน 2 ชั้น มาตั้งแต่ปี 2550
ในระยะแรกให้ระบายน้�ำ แบบลน ขา มสันบานระบาย เพือ่ ปองกันไม่ใหเกิดการฟุง กระจายของตะกอนดินและเศษวัชพืช
ทีต่ กจมอยูบ ริเวณดานหนาประตูระบายน้�ำ ซึง่ น้�ำ สวนบนจะมีคา ออกซิเจนละลายในน้�ำ (DO) สูงกว่าน้�ำ ในระดับความลึก
และให้ระบายน้ำ�เฉพาะช่วงเวลากลางวัน
3) ให้สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และสำ�นักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ�แหล่งน้ำ�ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงก่อนและหลังการเปิดประตูระบายน้ำ�
4) หากคุณภาพน้�ำ ในแม่น�้ำ ปราจีนบุรเี ริม่ เสือ่ มโทรมลง ให้ปรับปริมาณการระบายน้�ำ ให้นอ้ ยลงหรือหยุดระบายน้�ำ
ชั่วคราว จนกว่าคุณภาพน้ำ�จะเริ่มดีขึ้น
5) ให้ประมงจังหวัดแจ้งเตือนและให้คำ�แนะนำ�กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำ� และวางแผนกำ�หนดช่วงการเลี้ยงให้สามารถจับปลาออกจำ�หน่ายได้ก่อนถึงช่วงเวลาเปิดประตูระบายน้ำ�
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สำ�หรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปี 2561 โครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีได้กำ�หนดเปิดประตูระบายน้ำ�
คลองสารภีตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มีระยะเวลาการระบายน้ำ�ประมาณ 3 สัปดาห์ โดยจังหวัดปราจีนบุรี
ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ�ในแม่น้ำ�ปราจีนบุรี ในช่วงการเปิดประตูระบายน้ำ�คลองสารภี
เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�ในช่วงเปิดประตูระบายน้ำ� ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานในพืน้ ที่ ได้แก่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำ�นักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้สนับสนุนการทำ�งานของศูนย์เฉพาะกิจฯ โดยได้ร่วมกับ
สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ�อัตโนมัติบริเวณ
ริมฝั่งแม่น้ำ�ปราจีนบุรี ณ วัดหัวไผ่ อำ�เภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากปากคลองสารภี 2 กิโลเมตร
เพือ่ ใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้�ำ แม่น�้ำ ปราจีนบุรอี ย่างต่อเนือ่ ง โดยจะตรวจวัดและเก็บข้อมูลคุณภาพน้�ำ ทุกครึง่ ชัว่ โมง
และตรวจสอบผลการตรวจวัดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หากค่า DO ต่ำ�กว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ� ระบบจะส่งข้อมูล SMS แจ้งเตือนคุณภาพน้ำ�ให้กับคณะทำ�งานในศูนย์เฉพาะกิจฯ เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการเปิดการระบายน้ำ�ให้เหมาะสมได้
ประตูระบายน้ำ�คลองสารภี

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ�อัตโนมัติ
วัดหัวไผ่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วัดระยะทาง

X

คลิกที่แผนที่เพื่อเพิ่มเส้นทาง

รวมระยะทาง: 2.18 กม. (1.35 ไมล์

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ�อัตโนมัติบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ�ปราจีนบุรี
ณ วัดหัวไผ่ อำ�เภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

การดำ�เนินการตามแนวทางดังกล่าว พบว่าคุณภาพน้ำ�เสื่อมโทรมลงบ้างบางช่วงเวลา แต่สามารถควบคุม
การระบายน้ำ�ให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ�ได้ โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์มีสัตว์น้ำ�ลอยหัวหรือตายจาก
การระบายน้ำ�คลองสารภี ทั้งนี้ ผลการระบายน้ำ�คลองสารภีในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปี 2561 สำ�เร็จลงได้เกิดจาก
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�
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การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน�้ำมันดิบ
และผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
(Development of Crude Oil and Relevant Oil Product
Fingerprint Library in Thailand)

จากปัญหาการรัว่ ไหลของน้�ำ มันส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงการทำ�การประมงและประชาชนในพื้นที่
ข้อมูลปี 2560 - 2561 พบก้อนน้ำ�มันและคราบน้ำ�มันบริเวณนอกฝั่งและชายหาดที่สำ�คัญ ไม่ต่ำ�กว่า 10 ครั้ง
เช่น ชายหาดเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชายหาดทุ่งซาง อำ�เภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ชายหาดทุง่ ประดู่ อำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชายหาดแม่ร�ำ พึง อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
ยังไม่สามารถสืบหาแหล่งที่มาของก้อนน้ำ�มันและคราบน้ำ�มันดังกล่าวได้ การสืบหาแหล่งที่มาจะต้องดำ�เนินการ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำ�มันปิโตรเลียม
โดยเรียกลักษณะเฉพาะนี้ว่าข้อมูลลายนิ้วมือน้ำ�มัน (Oil fingerprint) และนำ�มาเปรียบเทียบฐานข้อมูลลายนิ้วมือ
ของน้ำ�มันที่มีการขนส่งบริเวณใกล้เคียง ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลดังกล่าว
กรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวม 10 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย (Development of Crude
Oil and Relevant Oil Product Fingerprint Library in Thailand) เพือ่ ศึกษาและร่วมกันจัดทำ�ฐานข้อมูลลายนิว้ มือ
น้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ก้อนน้ำ�มันดินและคราบน้ำ�มันในประเทศไทยบนพื้นฐานทาง
วิชาการภายใต้กรอบมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
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• กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และศูนย์ประสานการปฏิบตั ใิ น
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในส่วนของกองทัพเรือ
สนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อในการเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ำ � มั น ดิ บ
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้อง ก้อนน้ำ�มันดิน และคราบน้ำ�มัน
เพื่อนำ�ส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
วิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร ร่วมแปลผลการวิเคราะห์ และสนับสนุน
ข้อมูลให้ความรูท้ างวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ทางทะเล
• กรมศุลกากร สนับสนุนข้อมูลปริมาณ/ชนิดน้ำ�มันดิบ
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ำ � มั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ก ารนำ � เข้ า มาในประเทศ
ให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างน้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบ่งชี้แหล่งที่มาของก้อนน้ำ�มันดิน
และคราบน้ำ�มันในประเทศ
• จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ยโดยวิ ท ยาลั ย ปิ โ ตรเลี ย มและปิ โ ตรเคมี ศึ ก ษาวิ จั ย จั ด ตั้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้อง ก้อนน้ำ�มันดินและคราบน้ำ�มัน ด้วยวิธีมาตรฐานสากล
โดยดำ�เนินการร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ในรูปแบบ Joint Laboratory ร่วมแปลผล
การวิเคราะห์ และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บฐานข้อมูล สนับสนุนข้อมูลให้ผู้ร่วมลงนาม รวมทั้งให้ความรู้
ทางวิชาการ
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ใช้เทคนิคทางด้านแสงซินโครตรอนและเทคนิคอื่นๆ
เพือ่ การวิเคราะห์ตวั อย่างน้�ำ มันชนิดต่างๆ และคราบน้�ำ มัน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
ที่จะนำ�ไปรวบรวมเป็นฐานข้อมูล พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลและความรู้ทางวิชาการ
• สมาคมอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมของกลุม่ อุตสาหกรรมน้�ำ มัน ประสานความร่วมมือกับกลุม่ อุตสาหกรรมน้�ำ มัน
ในการเก็บตัวอย่างน้ำ�มันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้อง ก้อนน้ำ�มันดินและคราบน้ำ�มัน ร่วมแปลผลการวิเคราะห์
เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ที่จะนำ�ไปรวบรวมเป็นฐานข้อมูล พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลและความรู้ทางวิชาการ
การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะช่วยให้สามารถนำ�ไป
สนับสนุนการบ่งชี้แหล่งที่มาของคราบน้ำ�มันอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนการดำ�เนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำ�มัน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมทุกภาคส่วน
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การแก้ไขปัญหาวิกฤตน�้ำเสียในคลองแม่ข่า
จังหวัดเชียงใหม่

คลองแม่ข่าเป็นคลองโบราณสายหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในชัยภูมิที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้าง
เมืองเชียงใหม่เมือ่ กว่า 700 ปีทแี่ ล้ว เดิมคลองแม่ขา่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นคูเมืองชัน้ นอกทีโ่ อบล้อมเมืองและเป็นทางระบายน้�ำ
ล้นลงสู่แม่น้ำ�ปิง แต่จากการขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำ�ให้น้ำ�ในคลองเน่าเสียหนัก
ซึง่ ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะพัฒนาคลองนีใ้ ห้กลับมามีสภาพปกติดงั เดิม จึงเกิดการบูรณาการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อดำ�เนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�คลองแม่ข่า ดังนี้
• การเพิ่มการไหลเวียนของน้ำ� มีการขุดลอกตะกอนในคลองแม่ข่าควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ดำ�เนินการร่วมกับกองพันพัฒนาที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และจิตอาสาของ
โครงการจิตอาสาพระราชทาน โครงการจิตอาสา “เราทำ�ความดีด้วยหัวใจ” เทศบาลนครเชียงใหม่จัดทำ�และติดตั้ง
ที่ดักขยะโดยใช้ไม้ไผ่มัดเป็นทุ่นลอยดักขยะ จำ�นวน 2 จุด คือ ก่อนเข้าและออกจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
รวมทั้งทดลองติดตั้งตาข่ายดักขยะบริเวณสะพานศรีดอนไชย
• การปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ในคลอง สำ�นักงานชลประทานที่ 1 ติดตั้งกังหันชัยพัฒนา จำ�นวน 8 เครื่อง
ในบริเวณน้ำ�นิ่ง เพื่อเพิ่มอัตราเติมอากาศในช่วงฤดูแล้ง และเทศบาลนครเชียงใหม่ดำ�เนินการเติมอากาศบริเวณจุดที่
ไม่มีการไหลของน้ำ�ในฤดูแล้งโดยใช้เครื่องกลพื้นบ้าน (กังหันไม้ไผ่)
• การจัดการน้ำ�เสีย องค์การจัดการน้ำ�เสีย ลงนามบันทึกความร่วมมือการสำ�รวจและการรวบรวมข้อมูล
เพือ่ ใช้ในการจัดการน้�ำ เสียคลองแม่ขา่ จังหวัดเชียงใหม่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 8 แห่ง มีการของบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำ�นวน 50 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสำ�รวจ ออกแบบและก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำ�เสียเพื่อแก้ปัญหาน้ำ�เสีย
คลองแม่ข่า พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
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นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ด�ำ เนินการปรับปรุงแนวท่อรวบรวม
น้�ำ เสียในเขตเทศบาลเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการรวบรวมน้�ำ เสีย และทำ�ข้อตกลง
กับองค์การจัดการน้ำ�เสีย สำ�รวจแนวท่อรวบรวมน้ำ�เสียเดิมเพื่อซ่อมแซม
ท่อรวบรวมน้ำ�เสียจากสถานีสูบน้ำ�เสีย P10 ไปยังระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
ปิดท่อระบายน้ำ�บริเวณชุมชนร่องกระแจะและโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์
ที่ระบายลงคลองแม่ข่า เพื่อดึงน้ำ�เสียเข้าสู่ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมชุมชน
เทศบาลนครเชี ย งใหม่ แ ละติ ด ตั้ ง ถั ง ดั กไขมั นในพื้ น ที่ เ พื่ อ ลดปริ ม าณ
ความสกปรกของน้ำ�เสีย รวมทั้งเทศบาลตำ�บลช้างเผือกได้ตั้งงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2562 เพื่อศึกษาความเหมาะสมพร้อมออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย (FS/DD)
• การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
ร่วมกับสำ�นักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 1 ดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และ
บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษตามแนวคลองแม่ข่า จัดอบรม
เชิ ง เทคนิ คให้ กั บ แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ ที่ ร ะบายน้ำ � ทิ้ ง เกิ น ค่ า มาตรฐาน
ให้ค�ำ แนะนำ�ด้านเทคนิควิชาการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำ�บัดน้�ำ เสียกับ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษ ตรวจติดตามการดำ�เนินงานตามคำ�สั่งทางปกครอง
• การมีส่วนร่วม จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนริมคลองแม่ขา่ ได้แก่ การปรับปรุงภูมทิ ศั น์สองฝัง่ คลองแม่ขา่ ให้สวยงาม
เป็นธรรมชาติ ตามวิสัยทัศน์แผนแม่บทคลองแม่ข่า (พ.ศ. 2561 - 2565)
“คลองสวยน้ำ�ใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ดังกล่าวให้บงั เกิดสัมฤทธิผ์ ล เครือข่ายต่างๆ เช่น คลองแม่ขา่ กับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รักษ์แม่ข่า เชียงใหม่ ชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ กลุ่มชุมชนเมือง
รักษ์แม่ข่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
การประสานงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ�คลองแม่ข่า เช่น ติดตามผลและ
เฝ้าระวังน้ำ�ทิ้งไหลลงสู่คลองแม่ข่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ�
ในการติดตามประเมินผล มีการจัดทำ�รายงานแหล่งกำ�เนิดมลพิษขนาดใหญ่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น จำ�นวน
8 แห่ง เป็นประจำ�ทุกเดือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตรวจสอบคุณภาพน้�ำ คลองแม่ขา่ ปีละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ ได้มีการติดตามและจัดทำ�ข้อเสนอในการ
แก้ไขปัญหา รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้กำ�หนดการแก้ไขปัญหา
น้�ำ เสียคลองแม่ขา่ เป็นวาระของจังหวัด และได้ทบทวนแผนแม่บท
คลองแม่ข่า (พ.ศ. 2561 - 2565) พร้อมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบ
และอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒ นาและแก้ไขปัญหา
คลองแม่ขา่ และคณะทำ�งานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
เพื่อจะได้กำ�กับและติดตามการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ
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การจัดการขยะมูลฝอยและน�้ำเสีย
ในแหล่งท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสําคัญ
ในการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำ�เสียในแหล่งท่องเที่ยว
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปีตามปริมาณของนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว ซึง่ หากไม่มกี ารบริหาร
จัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดมลภาวะด้านต่างๆ
กรมควบคุมมลพิษจึงกำ�หนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำ�เสียในแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
1. การจัดการขยะมูลฝอย

• ปัจจุบนั การจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเทีย่ วซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะถูกเก็บรวบรวม
นำ�ไปกำ�จัด ณ สถานกำ�จัดขยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ส่วนแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นเกาะ จะถูกเก็บ
รวบรวมและกำ�จัดบนเกาะ เช่น เกาะเสม็ด มีเตาเผาขนาดเล็ก เกาะช้าง จะคัดแยกขยะไปทำ� RDF และขยะที่เหลือ
ฝังกลบ ณ สถานที่ฝังกลบบนเกาะ หากเกาะใดที่ไม่มีระบบกำ�จัดบนเกาะเนื่องจากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ขยะมูลฝอย
จะรวบรวมและขนส่งทางเรือเพื่อนำ�ไปกำ�จัดบนฝั่ง เช่น เกาะพีพี จ.กระบี่ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เกาะล้าน จ.ชลบุรี
• ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย คือ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยขาดงบประมาณและบุคลากร
ในการบริหารจัดการระบบกำ�จัดขยะมูลฝอย มีปริมาณขยะสะสมและตกค้าง ทัง้ ขยะมูลฝอยใหม่และเก่าเป็นจำ�นวนมาก
มีเพียงบางส่วนนำ�ไปฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งมีพื้นที่จำ�กัด บางส่วนนำ�ไปเผาในเตาเผา เกิดปัญหาการ
เผาในทีโ่ ล่งเพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว ขาดการมีสว่ นร่วมในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำ�เนิด การนำ�ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และขาดกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการขยะบนเกาะ
เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือกันดำ�เนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
		 1) สร้างการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำ�เนิด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับชุมชน บริษทั นำ�เทีย่ ว สถานประกอบการ จัดทำ� “แผนปฏิบตั กิ ารจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ที่
อย่างยั่งยืน” ส่งเสริมการจัดการขยะที่เกิดขึ้น ณ ต้นทาง หรือจัดการที่แหล่งกำ�เนิดให้ปริมาณขยะเหลือน้อยลง
โดยใช้หลัก 3R ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ� (Reuse) แปรรูปหรือแปรรูปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle) โดยอาจร่วมกัน
ดำ�เนินการในรูปแบบ “คณะทำ�งานจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่”
		 2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดำ�เนินการจัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม การทิง้ การลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย สำ�หรับนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การสร้างแรงจูงใจให้กบั นักท่องเทีย่ วเพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
		 3) ออกข้อกำ�หนดท้องถิ่น/หลักเกณฑ์ วิธีการจัดการขยะมูลฝอย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการมูลฝอยโดยอาศัยอำ�นาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. การจัดการน�้ำเสีย

• ปัญหาน้�ำ เสียเกิดจากการจัดการน้�ำ เสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วไม่มปี ระสิทธิภาพ
หรือมีเพียงการจัดการน้�ำ เสียจากห้องน้�ำ ห้องส้วมโดยใช้บอ่ เกรอะ - บ่อซึม ซึง่ ไม่สามารถบำ�บัดน้�ำ เสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ �ำ หนด นอกจากนี้ ยังมีการระบายน้�ำ เสียจากกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ผา่ นการบำ�บัดลงลำ�คลองสาธารณะหรือระบาย
ลงสู่ชายหาด/ทะเลโดยตรง อีกทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่เกาะหรือชายหาดท่องเที่ยวหลายแห่ง
ไม่มรี ะบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชน สำ�หรับในบางพืน้ ทีท่ มี่ รี ะบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชนแล้วแต่ไม่สามารถรองรับ
น้�ำ เสียทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ งั้ หมด รวมทัง้ ระบบบำ�บัดน้�ำ เสียทีม่ อี ยูไ่ ม่สามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง
สิง่ ปลูกสร้างรุกล้�ำ ปิดทับลำ�คลองสาธารณะกีดขวางลำ�รางระบายน้�ำ ตามธรรมชาติ และขาดการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
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• แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำ�เสีย
		 1) ให้ท้องถิ่นกำ�กับ/ดูแล อาคาร สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีการติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบำ�บัดน้ำ�เสียให้เป็นไปตามมาตรฐานการระบายน้ำ�ทิ้งที่กำ�หนดและสามารถรองรับ
ปริมาณน้ำ�เสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหมดได้
		 2) ให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการและแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ และให้คำ�แนะนำ�กับแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่ไม่เข้าข่าย โดยให้มีการบูรณาการ
ในการติดตามตรวจสอบร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
		 3) เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชน โดยให้ทกุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ยั งไม่ มี ร ะบบบำ � บั ด น้ำ � เสี ย รวมของชุ ม ชน หรื อ มี ร ะบบบำ � บั ด อยู่ แ ล้ ว แต่ มี ป ริ ม าณน้ำ � เสี ย
เกินความสามารถของระบบบำ�บัดทีม่ อี ยู่ ดำ�เนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบำ�บัดน้ำ�เสียในภาพรวมของพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำ�เสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงปรับปรุง
และซ่อมแซมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่ชำ�รุดให้สามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 4) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำ�เสีย
กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช และองค์การจัดการน้ำ�เสีย ลงนามความร่วมมือ (MOU)
ในการดำ � เนิ น งานร่ ว มกั น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ
ขยะมูลฝอยและน้ำ�เสียในอุทยานแห่งชาตินำ�ร่อง 10 แห่ง ได้แก่
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา อุทยานแห่งชาติ
ธารโบกขรณี และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
โดยได้ นำ � แนวทางทางการจั ด การขยะมู ล ฝอยและน้ำ � เสี ยใน
แหล่งท่องเที่ยวไปดำ�เนินการในอุทยานแห่งชาตินำ�ร่อง 10 แห่ง
เพื่อให้มีการจัดการน้ำ�เสียและขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมควบคุมมลพิษ
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การปรับปรุงการรายงานดัชนีคุณภาพอากาศ
โดยการค�ำนวนฝุ่นละออง PM2.5

กรมควบคุมมลพิษใช้ดัชนีคุณภาพอากาศในการรายงานคุณภาพอากาศและแจ้งเตือนประชาชน โดยเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ Air4Thai.pcd.go.th สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเดิม
มีสารมลพิษที่รวมในการคำ�นวนดัชนีคุณภาพอากาศ 5 ชนิด ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ในปี 2553 ประเทศไทยได้ประกาศค่ามาตรฐานฝุน่ ละออง PM2.5 ในบรรยากาศ และเมือ่ ปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ
ได้ขยายเครือข่ายการตรวจวัดฝุน่ ละออง PM2.5 จนครอบคลุม 53 พืน้ ที่ ใน 29 จังหวัด ถือว่ามีขอ้ มูลเพียงพอสำ�หรับ
การเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชน จึงได้ปรับปรุงดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยนำ�ฝุ่นละออง PM2.5
เข้ามาคำ�นวณร่วมด้วย รวมใช้สารมลพิษในการคำ�นวณ 6 ชนิด
ในการปรับปรุงใหม่ครั้งนี้ นอกเหนือจากการรวมฝุ่นละออง PM2.5 เข้าร่วมในการคำ�นวณแล้ว ได้ปรับปรุง
เกณฑ์ระดับสี และข้อความแจ้งเตือน ให้เป็นไปตามหลักสากล โดยใช้ระดับการแจ้งเตือน 5 ระดับ จากคุณภาพอากาศดี
จนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยใช้สี 5 สีแทนเป็นสัญลักษณ์ ดัชนีคุณภาพอากาศ 100 มีค่าเทียบเท่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงถึงปริมาณมลพิษทางอากาศ
เกินค่ามาตรฐาน รายละเอียดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง ดัชนีคณุ ภาพอากาศของประเทศไทย ประกาศใน
ราชกิจจาบุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 283 ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงระดับดัชนีคุณภาพอากาศที่ปรับปรุงใหม่
ดัชนี
คุณภาพ
ระดับ
สี		
คำ�อธิบาย
อากาศ
0 - 25
ดีมาก
ฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำ�หรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
26 - 50
ดี
เขียว คุณภาพอากาศดี สามารถทำ�กิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
51 - 100 ปานกลาง เหลือง ประชาชนทั่วไป: สามารถทำ�กิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
				 ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำ�บาก
				 ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง
101 - 200 เริ่มมี
ส้ม ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ
		 ผลกระทบ		 หายใจลำ�บาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง
ต่อสุขภาพ
หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำ�เป็น
				 ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลดระยะเวลาการทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง
				 หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำ�เป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น
				 ไอ หายใจลำ�บาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ
				 คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
201 ขึ้นไป มีผล
แดง ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง
กระทบ
หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำ�เป็น หากมีอาการทางสุขภาพ
ต่อสุขภาพ
ควรปรึกษาแพทย์
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ผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันภาคเหนือ ปี 2561

ปัญหาหมอกควันภาคเหนือทีเ่ กิดเป็นประจำ�ทุกปีในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน สาเหตุมาจากกิจกรรมในพืน้ ที่
เช่น การเผาเพื่อบุกรุกพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่ป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและ
กำ�จัดเศษวัสดุทางการเกษตร และการเผาเพือ่ กำ�จัดวัชพืชและขยะริมทางทางหลวง เป็นต้น ประกอบกับสภาพอากาศ
ตามฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูง และลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง
มลพิษจึงสะสมอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นปริมาณมาก ทัง้ นี้ หมอกควันข้ามแดนในอนุภมู ภิ าคแม่โขงก็สง่ ผลกระทบต่อสถานการณ์
ในภาคเหนือเช่นเดียวกัน
ในปี 2561 การดำ�เนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มุ่งเน้นการทำ�งานแบบไร้รอยต่อ โดยอาศัย
ความร่วมมือและการทำ�งานจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกลไกความสำ�เร็จ มีเป้าหมายที่คนจุดอันเป็น
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ระดับนโยบายยึดการดำ�เนินงานภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ตามแนวทาง “4 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” ประกอบด้วย 4 พื้นที่หลัก
ได้แก่ 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ 2) พื้นที่เกษตรกรรม 3) พื้นที่ชุมชน/เมือง 4) พื้นที่ริมทาง และ
4 มาตรการบริหารจัดการ คือ 1) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 2) มาตรการสร้างความตระหนัก 3) มาตรการลดปริมาณ
เชื้อเพลิง และ 4) มาตรการจิตอาสาประชารัฐ มีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในระดับพืน้ ที่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็นผูอ้ �ำ นวยการสัง่ การหลัก
ตามระบบ Single Command หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดทุกกระทรวงสนับสนุนและปฏิบัติตามแผนงานและ
ข้อสั่งการอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
สถานการณ์คุณภาพอากาศใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง แพร่ น่าน พะเยา
แม่ฮ่องสอน และตาก ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม พบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เท่ากับ
233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานจำ�นวน 34 วัน ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งตรวจวัด
ค่าฝุ่นละอองสูงสุดได้ 237 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน จำ�นวน 38 วัน และ
จากการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่าสถานการณ์หมอกควันดีขึ้นอย่างชัดเจน
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สรุปสถานการณหมอกควันภาคเหนือ ป 2559 - 2561 ระหวางวันที่ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. ของทุกป

10,133
317
237

233

61

5,418
38

ป 2559
ป 2560
ป 2561
PM10 เฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด (มคก./ลบ.ม.)

34

ป 2559
ป 2560
ป 2561
จำนวนที่เกินมาตรฐาน (วัน)

ป 2559
ป 2560
ป 2561
จุดความรอนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ (จุด)

เปรียบเทียบข้อมูลสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ระหว่างปี 2559 - 2561

สำ�หรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพือ่ นบ้าน
กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก
จัดการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ
เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20 และได้เข้าร่วมการ
ประชุ ม คณะกรรมการระดั บ รั ฐ มนตรี สิ่ ง แวดล้ อ ม 5 ประเทศ
เรื่อง มลพิษหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 7
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการประชุมประเทศภาคี
ต่อข้อตกลงอาเซียน เรือ่ ง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครัง้ ที่ 14
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ประชุมได้ชื่นชมประเทศไทย
ในความสำ�เร็จในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยอาศัยการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้
ประเทศไทยยังได้เน้นย้ำ�ให้ประเทศสมาชิกดำ�เนินงานตามโรดแมป
อาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Transboundary Haze
Free Roadmap) ในภูมิภาคอาเซียน และดำ�เนินงานตามแผน
ปฏิบัติการเชียงราย 2560 (Chiang Rai 2017 Plan of Action)
ในอนุภูมิภาคแม่โขง ซึ่งการดำ�เนินงานที่ผ่านมาทุกประเทศให้
ความสำ�คัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น และมุ่งเป้าหมายสู่
การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันในปี 2563 นอกจากนี้
ประเทศไทยได้ มี ก ารสนั บ สนุ น หน่ ว ยตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
แบบเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วง
หน้าแล้งปี 2560 และ 2561 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ และติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง
สถานการณ์มลพิษทางอากาศข้ามแดนในประเทศเพื่อนบ้าน

4,722
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การยกระดับมาตรฐานเตาเผาศพ
ในประเทศไทย

ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเขม่าควันและกลิ่นจากการเผาศพมีอยูเ่ ป็นระยะ โดยมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึ้นจาก
การเผาศพ ได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
รวมทั้งสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ ไดออกซินและฟิวแรน และโลหะหนักต่างๆ เพื่อเป็นการควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้น
จากการเผาศพ กรมควบคุมมลพิษจึงได้ก�ำ หนดให้เตาเผาศพในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และ
เทศบาลเมืองทั่วประเทศ เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษได้กำ�หนดระดับมาตรฐานเตาเผาศพในประเทศไทย เป็น 4 ระดับ ตามชนิด
เตาเผาศพที่มีการใช้ในประเทศไทย โดยจำ�แนกตามเทคโนโลยีและวิธีการควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพต่ำ�ไปจนถึง
สูงที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการควบคุมมลมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นเตาเผาศพชนิด 1 ห้องเผา
ใช้ถา่ นไม้หรือฟืนเป็นเชือ้ เพลิง ไม่มกี ารควบคุม
อุณหภูมิในการเผาศพ มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมมลพิษต่ำ� เหมาะสำ�หรับวัดที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล

ระดับที่ 2 เป็นเตาเผาศพชนิด 1 ห้องเผา
ใช้ น้ำ � มั น เตาหรื อ น้ำ � มั น ดี เ ซลเป็ น เชื้ อ เพลิ ง
มีการควบคุมอุณหภูมิในการเผาศพ มีการ
ควบคุ ม และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การทำ � งานของ
เตาเผาศพ มีประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ
ในระดับพอใช้ เหมาะสำ�หรับวัดทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ที่
ที่อยู่นอกเขตชุมชน หรือมีการกระจายตัวของ
ชุมชนไม่หนาแน่น

รูปที่ 1 ตัวอย่างเตาเผาศพระดับ 1
ที่มา: มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน,
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2550)

รูปที่ 2 ตัวอย่างเตาเผาศพระดับ 2
ที่มา: http://www.teamtechthailand.com
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ระดับที่ 3 เป็นเตาเผาศพชนิด 2 ห้องเผา โดย
ห้องเผาแรกเป็นห้องเผาศพ และห้องเผาทีส่ อง
เป็นห้องเผาก๊าซและควันทีเ่ กิดจากห้องเผาแรก
ก่อนระบายอากาศเสียสู่บรรยากาศ ใช้น้ำ�มัน
ดี เซลหรือ ก๊า ซเป็น เชื้อ เพลิง มีการควบคุ ม
อุณหภูมแิ ละระยะเวลาในการเผาควันและก๊าซ
ตลอดการเผาศพ มีระบบควบคุมและบันทึก
ข้อมูลการทำ�งานของเตาเผาศพ มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมมลพิษในระดับดี เหมาะสำ�หรับ
วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีการอยู่อาศัย
ค่อนข้างหนาแน่น

ระดับที่ 4 เป็นเตาเผาศพทีม่ หี อ้ งเผาอย่างน้อย
2 ห้องเผา โดยห้องเผาแรกเป็นห้องเผาศพ
และห้องเผาสุดท้ายเป็นห้องเผาก๊าซและควัน
ที่เกิดจากห้องเผาแรกก่อนระบายอากาศเสีย
สู่ บ รรยากาศ ใช้ น้ำ � มั น ดี เ ซลหรื อ ก๊ า ซเป็ น
เชือ้ เพลิง หรือเป็นเตาทีใ่ ช้ไฟฟ้าในการเผาไหม้
มีการควบคุมอุณหภูมแิ ละระยะเวลาในการเผา
ควันและก๊าซตลอดจนการเผาศพ มีระบบควบคุม
และบันทึกข้อมูลการทำ�งานของเตาเผาศพ
มี ร ะบบควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศอื่ น ๆ ที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ
ในระดับดีเยี่ยม เหมาะสำ�หรับวัดที่ตั้งอยู่ใน
พืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองทีม่ กี ารอยูอ่ าศัยอย่างหนาแน่น

รูปที่ 4 ตัวอย่างเตาเผาศพระดับ 4
รูปที่ 3 ตัวอย่างเตาเผาศพระดับ 3

ที่มา: http://www.เตาเผาศพ.net

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2560)

ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับปรุงเตาเผาศพทั่วประเทศ เพื่อยกระดับให้เป็นเตาเผาศพระดับ 3 เป็นอย่างน้อย
เพื่อลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการเผาศพไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และสำ�หรับเตาเผาศพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ชุมชนเมืองที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ควรปรับปรุงให้เป็นเตาเผาศพระดับ 4 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุม
มลพิษสูงที่สุด การพัฒนาและยกระดับเตาเผาศพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูผ้ ลิตเตาเผาศพ วัดและฌาปนสถาน และนอกจากการยกระดับมาตรฐานเตาเผาศพแล้ว การควบคุมวิธี
การเดินเตาเผาศพทีเ่ หมาะสม ตามทีก่ รมควบคุมมลพิษแนะนำ�ในคูม่ อื เรือ่ ง “ข้อควรปฏิบตั ใิ นการเผาศพอย่างถูกวิธ”ี
ก็สามารถช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้
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การก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และ
สาร 1,3-บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (ฉบับที่ 2)
การก�ำหนดค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม และการก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก (กพอ.) ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม
2557 มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�หนดมาตรฐานควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย
จากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมที่เข้มงวด และในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติตามมติการประชุม กพอ. ครั้งที่ 1/2557
คณะกรรมการควบคุมมลพิษได้มีคำ�สั่งที่ 1/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ�ร่างมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในรูปอัตราการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
โดยคณะอนุกรรมการฯ กำ�หนดพื้นที่บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 42
และ 44 เป็นพื้นที่ศึกษา (รูปที่ 1) พร้อมกันนี้ กรมควบคุมมลพิษได้เริ่มศึกษาแนวทางการควบคุมสารเบนซีน
จากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมในรูปแบบ Fenceline Monitoring เพื่อปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม โดยการทบทวนข้อมูลจาก Petroleum Refinery Sector Risk and
Technology Review and New Source Performance Standard ซึ่งมีการประกาศใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อปี 2558 โดยรูปแบบการเฝ้าระวังในลักษณะดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 2 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2557 - 2560
กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกำ�หนดค่ามาตรฐานจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี และโรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียมทีเ่ หมาะสม
โดยในปี 2561 กรมควบคุมมลพิษมีการดำ�เนินงานต่อการกำ�หนดมาตรฐานดังกล่าว ดังนี้
1. กรมควบคุมมลพิษได้เสนอมติคณะอนุกรรมการจัดทำ�ร่างมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และ
สาร 1,3-บิวทาไดอีน ในรูปอัตราการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
(กก.คพ.) ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2561 มีมติเห็นชอบการกำ�หนดมาตรฐานควบคุมอัตราการระบายรวมสาร 1,3-บิวทาไดอีน
จากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 42 และ 44 ที่ 160 กิโลกรัมต่อโรงงานต่อปี และมีมติเห็นชอบการกำ�หนด
ค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนเป็นค่าเป้าหมายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (รวมท่าเรือ)
เหมราชตะวันออก อาร์ไอแอล เอเชีย ผาแดง ที่ 6,000 กิโลกรัมต่อปี เพื่อให้สำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ในกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวัตถุประสงค์หลักของการกำ�หนดมาตรฐานดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาระดับความเข้มข้น
สารอินทรียร์ ะเหยของพืน้ ทีม่ าบตาพุด จังหวัดระยอง ทีม่ คี า่ สูงในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ
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รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาในการกำ�หนดร่างมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1,3-บิวทาไดอีน
จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
2. กรมควบคุมมลพิษได้นำ�เสนอการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มัน
ปิโตรเลียมต่อ กก.คพ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 มีมติเห็นชอบการกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
สารเบนซีนจากโรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียมในรูปแบบ Fenceline Monitoring (การเฝ้าระวังทีร่ มิ รัว้ ) โดยกำ�หนดให้
ค่าเฉลีย่ รายปีของผลต่างการตรวจวัดสารเบนซีนทีจ่ ดุ สูงสุดและจุดต่�ำ สุด (∆C) มีคา่ ไม่เกิน 9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
โดยวัตถุประสงค์หลักของการกำ�หนดมาตรฐานดังกล่าวเพื่อควบคุมการระบายสารเบนซีนไม่ให้กระทบต่อชุมชน
โดยรอบโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม

รูปที่ 2 ตัวอย่างกระบวนการเฝ้าระวังสารเบนซีนจากในรูปแบบ Fenceline Monitoring จากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม
อ้างอิงจาก Petroleum Refinery Sector Risk and Technology Review and New Source Performance Standard
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย

กรมควบคุมมลพิษดำ�เนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ�ผิวดิน และคุณภาพน้ำ�ทะเลชายฝั่งอย่างต่อเนื่องพบว่า
สาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้คณุ ภาพน้�ำ เสือ่ มโทรมมาจากการเพิม่ ขึน้
ของประชากร และชุมชนเมือง ส่งผลให้มีการระบายน้ำ�เสีย
ทีไ่ ม่ผา่ นการบำ�บัดหรือน้�ำ ทิง้ ทีบ่ �ำ บัดไม่ได้ตามมาตรฐานจาก
แหล่งกำ�เนิดมลพิษทั้งชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ลงสู่แหล่งน้ำ� ประกอบกับพื้นที่ให้บริการบำ�บัดน้ำ�เสียรวม
ชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ยั งไม่ ค รอบคลุ ม บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี
คุณภาพน้ำ�เสื่อมโทรมได้ทั้งหมด
ปี 2561 กรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบการระบายน้ำ�ทิ้งและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ ในพื้นที่
วิกฤตคุณภาพน้�ำ จำ�นวน 3 พืน้ ที่ ได้แก่ คลองแสนแสบและคลองสาขา กรุงเทพมหานคร คลองแม่ขา่ จังหวัดเชียงใหม่
และชายหาดท่องเที่ยวเมืองพัทยาและนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ผลการดำ�เนินงานพบว่า มาตรการตรวจสอบและ
บังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นกลไกหนึ่งที่สำ�คัญในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ� และลดปัญหาระบาย
น้ำ�เสียที่ไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำ�อย่างมีนัยสำ�คัญ
การดำ�เนินงานที่ผา่ นมาพบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ซึ่งมีผลบังคับใช้กับแหล่งกำ�เนิดมลพิษตามมาตรา 69 แห่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เท่านัน้ แต่แหล่งกำ�เนิดมลพิษทีร่ ะบายน้�ำ ทิง้ ลงสูแ่ หล่งน้�ำ มีหลายประเภท เช่น น้�ำ ทิง้ จากอาคาร
บ้านเรือน สถานประกอบการขนาดเล็ก และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่มีอำ�นาจ
ตามกฎหมายในการกำ�กับดูแล อนุมัติ และอนุญาตการประกอบกิจการของแหล่งกำ�เนิดมลพิษดังกล่าวได้โดยตรง
ดังนัน้ กรมควบคุมมลพิษจึงได้เชือ่ มโยงข้อมูลผลการตรวจสอบ
น้ำ�ทิ้งของแหล่งกำ�เนิดมลพิษไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะผู้กำ�กับดูแลแหล่งกำ�เนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ. 2535
รวมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผู้กำ�กับดูแลแหล่งกำ�เนิด
มลพิษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้น โดยนำ�ร่องใน
พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะนำ�ผลการตรวจสอบน้ำ�ทิ้งของ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษไปพิจารณาร่วมกับการขออนุญาตประกอบ
กิจการ การขอต่ออายุประกอบกิจการ และการควบคุมดูแลไม่ให้
แหล่งกำ�เนิดมลพิษระบายน้�ำ ทิง้ เกินค่ามาตรฐานตามอำ�นาจหน้าที่
ต่อไป ควบคู่ไปกับการผลักดันให้มีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ�ทิ้ง
เข้าสู่ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมชุมชน การให้คำ�แนะนำ�เชิงเทคนิค
ในการดูแลระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำ�เสมอ
จึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถลดการระบายค่าความสกปรก
(BOD loading) ลงสูแ่ หล่งน้�ำ และส่งผลให้คณุ ภาพน้�ำ ในแหล่งน้�ำ
ดีขึ้นต่อไป
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การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
กรมควบคุมมลพิษได้จดั ทำ�ระบบฐานข้อมูลเรือ่ งร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำ�เนิดมลพิษ (ECAP) บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2551 สำ�หรับการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดทำ�สถิติ และรายงานผลการดำ�เนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมทั้งใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
ทั้งจากประชาชนและหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษเล็งเห็น
ความสำ�คัญของการนำ�ข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ จึงได้พฒั นาระบบการเปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ เพือ่ แสดง
ข้อมูลรายละเอียดโครงการทีด่ �ำ เนินการตรวจสอบแหล่งกำ�เนิดมลพิษในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย กิจกรรมและการดำ�เนินงานต่างๆ
ข้อมูลองค์ความรู้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ แสดงจำ�นวนและรายชื่อแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน
ทีก่ ฎหมายกำ�หนด และข้อมูลเชิงสถิติ ให้ประชาชนรับทราบ เพือ่ เป็นมาตรการเชิงบวกในการผลักดันให้แหล่งกำ�เนิด
มลพิษมีความตระหนักและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในยุคปัจจุบันที่การสื่อสาร
เผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย

ฐานขอมูลเรื่องรองเรียน
ฐานขอมูลเแหลงกำเนิดมลพิษ

ECAP

http://ecap.pcd.go.th/public
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การด�ำเนินการ

เรื่องร้องเรียนซ�้ำบ่อยครั้ง
กรมควบคุมมลพิษได้รบั แจ้งเรือ่ งร้องเรียนด้านมลพิษจาก
รอยละ
เรื่องรองเรียนทั้งหมด
เรื่องรองเรียนซ้ำ
ประชาชนโดยเฉลี่ยปีละ 680 เรื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูล 900
เรือ่ งร้องเรียนด้านมลพิษดังกล่าว พบว่ามีประวัตกิ ารร้องเรียน 800
เข้ามาซ้�ำ ๆ จากแหล่งกำ�เนิดมลพิษรายเดิม ร้อยละ 14 - 19 700
ของเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปี โดยประเภทแหล่งกำ�เนิด 600
500
มลพิษทีม่ กี ารร้องเรียนซ้�ำ บ่อยครัง้ และส่งผลกระทบในวงกว้าง 400
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านกลิ่นเหม็นรบกวน ได้แก่
300
• โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม 200
โลหะ ผลิตภัณฑ์เคมี และยาง
100
19
17
14
14
16
0
• สถานประกอบการประเภทอู่ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561
• สถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอย
		
กรมควบคุมมลพิษตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดการ
เรือ่ งร้องเรียนด้านมลพิษ และการแก้ไขปัญหาเรือ่ งเรียนซ้�ำ บ่อยครัง้
ให้มปี ระสิทธิภาพและได้ขอ้ ยุติ จึงได้ด�ำ เนินการทบทวนและพัฒนา
องค์ ค วามรู้ พร้ อ มทั้ ง จั ด ทำ �คู่ มื อ ด้ า นการจั ด การมลพิ ษ จาก
แหล่งกำ�เนิดมลพิษที่มีประวัติการร้องเรียนซ้ำ�บ่อยครั้ง เผยแพร่
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�ไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน และกำ�กับดูแลให้แหล่งกำ�เนิดมลพิษต้องถือปฏิบัติ
ตามมาตรการการจัดการมลพิษดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ลงพื้นที่ประเมินปัญหามลพิษที่เกิดจากสถานที่ฝังกลบขยะ และ
ให้คำ�แนะนำ�ในการแก้ไขปัญหา จำ�นวน 10 แห่ง ใน 9 จังหวัด
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อ
สุขภาพอนามัยอันนำ�ไปสู่ข้อร้องเรียนของประชาชน พร้อมทั้ง
ประสานแจ้งผลการดำ�เนินงานให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการ
ตามอำ�นาจหน้าที่ต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้ด�ำ เนินการกำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิน่
ของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยางออกสู่บรรยากาศ
และมาตรฐานควบคุมการปล่อยกลิน่ สารคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2)
จากปล่องโรงงานผลิตเส้นใย ซึ่งเป็นประเภทโรงงานที่มีการ
ร้องเรียนซ้ำ�ทุกปี และส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง
เพื่อการกำ�กับดูแลการปล่อยอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนดต่อไป
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การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้
รถยนต์ควันด�ำ

ปัญหาคุณภาพอากาศในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและเมืองใหญ่
ในต่างจังหวัด เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข จากการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผ่านมาพบว่าฝุ่นละอองในบรรยากาศ
เป็นปัญหามลพิษหลัก โดยเฉพาะ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นในระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยแหล่งกำ�เนิด PM2.5 ส่วนใหญ่เกิดจากยานพาหนะ
โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
ที่ไม่สมบูรณ์ของน้ำ�มันเชื้อเพลิง ประกอบกับสภาพการจราจร
ที่ติดขัด
การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ที่ปล่อยควันดำ�
เกินค่ามาตรฐาน เป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมป้องกันแก้ไข
ปั ญ หาฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ ร่ ว มกั บ
กองบังคับการตำ�รวจจราจร ดำ�เนินการตรวจสอบ ตรวจจับ
รถยนต์ควันดำ�ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
ในปี 2561 เรียกรถตรวจสอบ 8,237 คัน เป็นรถยนต์ขนาดเล็ก
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. 2522 เช่ น รถกระบะ
รถส่วนบุคคล จำ�นวน 600 คัน พบว่ามีควันดำ�เกินค่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายกำ�หนด 137 คัน (ร้อยละ 23) พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ออกคำ�สัง่ ห้ามใช้ยานพาหนะชัว่ คราวกับรถทีม่ คี วันดำ�เกินค่ามาตรฐานเป็นเวลา 30 วัน ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ได้นำ�รถที่แก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มี
สภาพสมบูรณ์ ไม่ปล่อยควันดำ�เกินมาตรฐาน มาให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ และยกเลิกคำ�สัง่ ห้ามใช้ยานพาหนะ
ทั้งหมดแล้ว
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษยังได้ด�ำ เนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์
ควันดำ� ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครสวรรค์ ผลการดำ�เนินงานพบว่า ในจังหวัด
เชียงใหม่ เรียกรถตรวจ 717 คัน ออกคำ�สัง่ ห้ามใช้ยานพาหนะ จำ�นวน 62 คัน จังหวัดนครสวรรค์ เรียกรถตรวจ 821
คัน ออกคำ�สัง่ ห้ามใช้ยานพาหนะ 68 คัน การตรวจสอบตรวจจับรถควันดำ�แม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ ลายเหตุกต็ าม
แต่การสั่งห้ามใช้รถชั่วคราวเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ ไม่สามารถนำ�
รถที่มีมลพิษเกินมาตรฐานมาใช้ตามถนนหนทาง จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้มีสภาพสมบูรณ์
และระบายมลพิษเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนด จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการป้องกันและลดปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็กที่เกิดจากยานพาหนะ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ควรมีการดำ�เนินการตรวจสอบตรวจจับรถควันดำ� และออกคำ�สั่งห้ามใช้ยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง
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การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
กับแหล่งก�ำเนิดมลพิษ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 82 (2)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำ�เนิดมลพิษจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ที่จะบำ�บัดน้ำ�เสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งที่ทางราชการกำ�หนดไว้ แต่เนื่องจาก
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มิได้ก�ำ หนดบทลงโทษหรือมาตรการบังคับ
ทางปกครองเพื่อบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษปฏิบัติตามคำ�สั่งทางปกครองดังกล่าวไว้
โดยเฉพาะ ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งทางปกครอง
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจึงได้นำ�บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาบังคับใช้กับกรณีดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษผู้ทำ�คำ�สั่ง
มีอ�ำ นาจออกคำ�สัง่ ปรับรายวัน โดยกำ�หนดจำ�นวนค่าปรับได้ไม่เกินวันละ 5,000 บาท สำ�หรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขตอํานาจตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 1 (9) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเพือ่ ให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นไปเพียงเท่าทีจ่ �ำ เป็นบรรลุวตั ถุประสงค์ของคำ�สัง่ ทางปกครอง โดยกระทบกระเทือน
กับผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่งทางปกครองน้อยที่สุด กรมควบคุมมลพิษจึงได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับรายวัน
สำ�หรับแหล่งกำ�เนิดมลพิษแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
ตารางอัตราค่าปรับทางปกครองรายวันตามประเภทแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่
ประเภทแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
			
1 อาคารประเภท ก
2 อาคารประเภท ข
3 การเลี้ยงสุกรประเภท ก
4 การเลี้ยงสุกรประเภท ข
5 การเลี้ยงสุกรประเภท ค
6 ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำ�หน่ายเกินกว่า 500 แปลงขึ้นไป
7 ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำ�หน่ายเกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง
8 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ชายฝั่ง
9 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�กร่อย
10 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�จืด ประเภท ก
11 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�จืด ประเภท ข
12 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�จืด ประเภท ค (บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ที่กินพืชเป็นอาหาร)
13 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�จืด ประเภท ค
		 (บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ที่กินเนื้อเป็นอาหาร หรือกินทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหาร)
14 สถานีบริการน้ำ�มันเชื้อเพลิง ประเภท ก และ ประเภท ข

อัตราค่าปรับ
(บาท/วัน)
2,000
1,000
2,000
1,000
200
2,000
1,000
1,000
500
300
500
300
500
1,000

ในปี 2561 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ออกคำ�สั่งปรับทางปกครองกับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่ฝ่าฝืนคำ�สั่งทางปกครอง รวมจำ�นวน 157 ราย ซึ่งการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองถือเป็นกลไกหนึ่งเพื่อเร่งรัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษปฏิบัติตามคำ�สั่งทางปกครอง
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษดังกล่าวข้างต้น
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2561
ที่
ชื่อเรื่อง
สาระสำ�คัญ
				
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
1. ประกาศกระทรวงทรั พ ยากร 1. ให้ยกเลิกมาตรฐานควบคุมการระบาย
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม น้ำ�ทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิต
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุม กระดาษ (เดิม)
การระบายน้ำ � ทิ้ ง จากโรงงาน 2. กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้
ผลิตเยือ่ และโรงงานผลิตกระดาษ จากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
(ใหม่) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับวัตถุดิบ
กระบวนการผลิ ต มลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
เทคโนโลยีการบำ�บัดน้ำ�เสีย
2. ประกาศกระทรวงทรั พ ยากร เป็นการกำ�หนดมาตรฐานค่าความทึบแสง
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ของฝุ่ น ละอองฟุ้ ง กระจายจากเรื อ ที่ มี ก าร
เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานค่าความ ขนถ่ายสินค้าระหว่างกันเพื่อเป็นการป้องกัน
ทึ บ แสงของฝุ่ น ละอองฟุ้ ง ฝุ่ น ละอองที่ ฟุ้ ง กระจายออกสู่ บ รรยากาศ
กระจายจากเรือที่มีการขนถ่าย อั น เนื่ อ งมาจากเรื อ ที่ มี ก ารขนถ่ า ยสิ น ค้ า
สินค้าระหว่างกัน
ระหว่างกัน สำ�หรับการขนถ่ายสินค้า ดังนี้
1. การขนถ่ายแร่ยิปซั่ม ถ่านหิน หรือทราย
2. การขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของปูนซีเมนต์
3. การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร
4. การขนถ่ายปุย๋ หรือวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบ
ของการทำ�ปุ๋ย
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
1. ประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ เป็ น การกำ � หนดค่ า ขี ด จำ � กั ด การรั บ สั ม ผั ส
เรื่อง ค่าขีดจำ�กัดการรับสัมผัส สารเคมี ท างการหายใจแบบเฉี ย บพลั น
สารเคมี ท างการหายใจแบบ เพื่อการป้องกันมลพิษในสิ่งแวดล้อมอันเนื่อง
มาจากสารเคมีรั่วไหล และเพื่อการตัดสินใจ
เฉียบพลัน
แจ้ ง เตื อ นและปกป้ อ งประชาชนที่ ค าดว่ า
จะได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยจากการ
รับสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศในช่วงเวลา
สั้นๆ กรณีเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล รวมทั้ง
นำ�ไปใช้ในการวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
สารเคมีล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ เป็ น การกำ � หนดเกณฑ์ คุ ณ ภาพตะกอนดิ น
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดิน ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน
บ่ ง ชี้ แ ละเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพตะกอนดิ นใน
แหล่งน้�ำ ผิวดิน และการป้องกันผลกระทบของ
สารอันตรายในตะกอนดินที่มีต่อสัตว์หน้าดิน
ในแหล่งน้�ำ ผิวดินและมนุษย์ผา่ นห่วงโซ่อาหาร

ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

มีผลบังคับใช้

เล่ม 135
ตอนพิเศษ 187 ง
วันที่ 6 สิงหาคม
2561

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ
ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น
ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป

เล่ม 135
ตอนพิเศษ 200 ง
วันที่ 20 สิงหาคม
2561

ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ
เ มื่ อ พ้ น กำ � ห น ด
หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น
นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น
ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา
(18 มกราคม 2562)

เป็นหลักเกณฑ์
ทางวิชาการ
(ไม่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
แต่
กรมควบคุมมลพิษ
ได้ประกาศไว้เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561)
เป็นหลักเกณฑ์
ทางวิชาการ
(ไม่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
แต่
กรมควบคุมมลพิษ
ได้ประกาศไว้ เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม
2561)
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ที่
ชื่อเรื่อง
สาระสำ�คัญ
				
3. ประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ เป็นการกำ�หนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือก
เรื่ อ ง แนวทางการพิ จ ารณา รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสม
คั ด เลื อ กรู ป แบบเทคโนโลยี สำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการขยะทีเ่ หมาะสมสำ�หรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะเบื้ อ งต้ น
ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับเชือ้ เพลิงขยะ
จากขยะมูลฝอยชุมชน

เป็นการกำ�หนดคุณลักษณะเบือ้ งต้นทีเ่ หมาะสม
สำ�หรับเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน
เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการผลิต
หรือแปรรูปเชือ้ เพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน
ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำ�ไป
ใช้ ป ระโยชน์ โ ดยก่ อให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

5. ประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การออกแบบ
และก่อสร้างสถานทีค่ ดั แยกและ
แปรสภาพขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
เพื่ อ ผลิ ต เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ขยะ
เบื้องต้น

เป็ น การกำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารออกแบบ
และก่อสร้างสถานที่คัดเลือกและแปรสภาพ
ขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ
เบื้องต้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบ
ในการพิจารณาออกแบบและก่อสร้างสถานที่
คัดเลือกและแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
หรื อ แปรรู ป เชื้ อ เพลิ ง ขยะที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง
ในลักษณะอาคารหรือโรงเรียนเบื้องต้น และ
เป็นการป้องกันและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการผลิ ต หรื อ แปรรู ป
เชื้อเพลิงขยะ
เป็ น การกำ � หนดแนวทางในการจั ด การ
ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยเตาเผาขยะอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ใช้ประกอบในการพิจารณาจัดหาหรือก่อสร้าง
ระบบเตาเผาขยะ และการดำ�เนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพและลดปัญหามลพิษที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันหรือลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง
เป็ น การกำ � หนดดั ช นี คุ ณ ภาพอากาศของ
ประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการบ่งชี้
และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของประเทศไทย

6. ประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
เรื่ อ ง แนวทางในการจั ด การ
ขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่าง
มีประสิทธิภาพ

7. ประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ
เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของ
ประเทศไทย

ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
เป็นหลักเกณฑ์
ทางวิชาการ
(ไม่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
แต่
กรมควบคุมมลพิษ
ได้ประกาศไว้ เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน
2561)
เป็นหลักเกณฑ์
ทางวิชาการ
(ไม่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
แต่
กรมควบคุมมลพิษ
ได้ประกาศไว้ เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน
2561)
เป็นหลักเกณฑ์
ทางวิชาการ
(ไม่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
แต่
กรมควบคุมมลพิษ
ได้ประกาศไว้ เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน
2561)

เป็นหลักเกณฑ์
ทางวิชาการ
(ไม่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
แต่
กรมควบคุมมลพิษ
ได้ประกาศไว้ เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน
2561)
เล่ม 135
ตอนพิเศษ 283 ง
วันที่ 9 พฤศจิกายน
2561

มีผลบังคับใช้

กรมควบคุมมลพิษ
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(ปลากระเบนราหูตาย)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 08.30 นาฬิกา โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท ราชบุรีเอทานอล
จำ�กัด ซึ่งตั้งอยู่หมู่ท่ี 6 ตำ�บลเบิกไพร อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปล่อยน้ำ�เสียลงคลองแฉลบและไหลลงสู่
แม่น�้ำ แม่กลอง ทำ�ให้ปลากระเบนราหูตายเป็นจำ�นวนมาก กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบพบว่า มีสาเหตุหลักมาจาก
สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นท้องน้ำ�ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลากระเบนราหู มีปริมาณแอมโมเนียอิสระ (NH3) สูง ทำ�ให้
เกิดสภาพความเป็นพิษต่อระบบไตและเหงือกของปลากระเบนราหู
ต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำ�รวจภูธรบ้านโป่ง
เพือ่ ลงโทษผูก้ ระทำ�ความผิดจนเป็นเหตุให้ปลากระเบนราหูและสัตว์น�้ำ อืน่ ๆ ในแม่น�้ำ แม่กลองตาย ตามพระราชกำ�หนด
การประมง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย พ.ศ. 2456 พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นคดีหมายเลขดำ�ที่ 2414/2560 ระหว่าง
พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี โจทก์ และบริษัท ราชบุรีเอทานอล จำ�กัด ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน จำ�เลย
ศาลจังหวัดราชบุรีได้มีคำ�พิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดง
ที่ 2092/2561 ว่าเหตุตามฟ้องเกิดจากการรัว่ ไหลของน้�ำ กากส่า
ซึ่ ง เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต เอทานอลของโรงงานบริ ษั ท
ราชบุรีเอทานอล จำ�กัด ลงสู่คลองแฉลบและไหลลงแม่น้ำ�
แม่กลอง เป็นเหตุให้ปลากระเบนราหูตายเป็นจำ�นวนมาก
ศาลจึงพิพากษาว่า การกระทำ�ของจำ�เลยทัง้ เจ็ดเป็นความผิด
กรรมเดียว แต่ผดิ ต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราช
บัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้�ำ ไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 119 ทวิ
ซึง่ เป็นกฎหมายทีม่ โี ทษหนักทีส่ ดุ เพียงบทเดียว ตามนัยมาตรา 90
แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงลงโทษปรับจำ�เลยทั้งเจ็ดคน
คนละ 40,000 บาท แต่เนื่องจากจำ�เลยรับสารภาพ ศาลจึง
ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง คงเหลือปรับคนละ 20,000 บาท
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษได้เรียกร้องค่าเสียหาย
ทางแพ่งจากบริษทั ราชบุรเี อทานอล จำ�กัด กับพวกรวม 7 คน
และหากชนะคดี จ ะได้ เ งิ น ค่ าใช้ จ่ า ยที่ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ
ได้เสียไปจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุการตายของ
ปลากระเบนราหู ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสาร
และพยานหลั ก ฐานของพนั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ราชบุ รี
เพื่อส่งฟ้องคดีต่อไป
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บทสรุปคดีฉ้อโกง

โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” และ
กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี (NVPSKG) ในฐานะ
“ผู้รับจ้าง” ได้ตกลงจ้างและรับจ้างดำ�เนินโครงการ
ออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำ�บัดน้ำ�เสีย
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ สัญญาเลขที่
75/2540 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2540 มีมลู ค่าตามสัญญา
ทัง้ สิน้ 22,949,984,020 บาท (สองหมืน่ สองพันเก้าร้อย
สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันยี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งเป็นเงินบาทจำ�นวน 19,506,096,607 บาท และ
เงินเหรียญสหรัฐจำ�นวน 134,421,835 เหรียญ ซึง่ ต่อมา
เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 กรมควบคุมมลพิษได้มี
หนังสือแจ้งให้กจิ การร่วมค้า NVPSKG ยุตกิ ารก่อสร้าง
ใดๆ ในโครงการโดยสิน้ เชิง เพราะสัญญาตกเป็นโมฆะ
ไม่มีผลในทางกฎหมายเสียเปล่าตั้งแต่ต้น
กรมควบคุมมลพิษได้ยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า NVPSKG กับพวกรวม 19 ราย ต่อศาลแขวงดุสิตเป็นคดีอาญา
คดีหมายเลขดำ�ที่ 254/2547 เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2547 หลังจากนัน้ เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ศาลแขวงดุสติ
ได้อ่านคำ�พิพากษาศาลฎีกา ที่ 8064/2560 พิพากษาลงโทษจำ�เลย ดังนี้
(1) ให้ลงโทษจำ�คุกจำ�เลยที่ 3 และจำ�เลยที่ 11 คนละ 6 ปี ฐานฉ้อโกงสัญญา 3 ปี และฐานฉ้อโกงที่ดิน 3 ปี
(2) ให้ลงโทษจำ�คุกจำ�เลยที่ 5 จำ�เลยที่ 7 และจำ�เลยที่ 9 คนละ 3 ปี ฐานฉ้อโกงสัญญา
(3) ให้ลงโทษจำ�คุกจำ�เลยที่ 13 จำ�เลยที่ 14 จำ�เลยที่ 15 จำ�เลยที่ 17 จำ�เลยที่ 18 และจำ�เลยที่ 19 คนละ 3 ปี
ฐานฉ้อโกงที่ดิน
(4) ให้ลงโทษปรับจำ�เลยที่ 2 และจำ�เลยที่ 10 เรียงกระทงๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินรายละ 12,000 บาท
ฐานฉ้อโกงสัญญา และฐานฉ้อโกงที่ดิน
(5) ให้ลงโทษปรับจำ�เลยที่ 4 จำ�เลยที่ 6 และจำ�เลยที่ 8 รายละ 6,000 บาท ฐานฉ้อโกงสัญญา
(6) ให้ลงโทษปรับจำ�เลยที่ 12 และจำ�เลยที่ 16 รายละ 6,000 บาท ฐานฉ้อโกงที่ดิน
สำ�หรับคดีนกี้ รมควบคุมมลพิษได้ใช้ระยะเวลาในการต่อสูค้ ดีในกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ หมด 15 ปี ถึงได้บทสรุป
แห่งคดีฉ้อโกง
นอกจากนี้ กรณีค่าเสียหายทางแพ่ง กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังอัยการสูงสุด เพื่อขอให้
มอบหมายพนักงานอัยการดำ�เนินการฟ้องคดีทางแพ่งกับจำ�เลยทั้ง 18 รายในคดีอาญา (คดีฉ้อโกง) ซึ่งขณะนี้
พนักงานอัยการอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในการยื่นฟ้อง

กรมควบคุมมลพิษ
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แผนแม่บทการจัดการ

คุณภาพน�้ำ คุณภาพอากาศ ขยะและของเสียอันตราย ระยะ 20 ปี
ประเทศไทยมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรวดเร็ว สังคมเมืองมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แต่การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาประเทศยั งไม่ เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น เพื่ อให้
เกิดการวางแผนด้านการจัดการมลพิษที่สอดคล้องและทันต่อ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงและเป็นการวางแผนในอนาคตระยะยาว
กรมควบคุมมลพิษได้จดั ทำ�แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำ�
ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทด้าน
การจัดการคุณภาพอากาศของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561
- 2580) และแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากขยะและของเสียอันตราย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้หลักการ
ป้องกันไว้กอ่ น การควบคุมการระบายมลพิษตามขีดความสามารถ
ในการรองรับของสิ่งแวดล้อม และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
แผนแม่บทฯ ดังกล่าว จะนำ�มาใช้เป็นกรอบและทิศทาง
การจัดการมลพิษในระยะ 20 ปี เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�ไป
ใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินงานในการจัดการคุณภาพน้ำ� อากาศ
ขยะ วางแผนการแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดรับกับสถานการณ์ในอนาคตที่จะมีการพัฒนาและขยายตัว
ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน
แผนแม่บททั้ง 3 ด้าน มีการกำ�หนดมาตรการหลักใน 3 ประเด็นหลัก โดยให้ความสำ�คัญกับมาตรการป้องกัน
และลดการเกิดมลพิษตัง้ แต่ตน้ ทาง และเมือ่ เกิดมลพิษจากการดำ�เนินกิจการต่างๆ จะใช้มาตรการควบคุมการระบาย
หรือเพิม่ ประสิทธิภาพในการบำ�บัดกำ�จัดของเสีย และมาตรการทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ คือ มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมลพิษ
ปัจจุบันแผนแม่บทดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษได้ส่งต่อให้ประธานกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณานำ�ไป
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ�แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำ�ให้แนวทางการจัดการมลพิษของประเทศและการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยงานดำ�เนินไป
ในทิศทางเดียวกัน และเป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติเพือ่ ให้ “คุณภาพสิง่ แวดล้อมดีและไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน”
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แผน

แผนแม่บท
ด้านการจัดการ
คุณภาพน�้ำ

แผนแม่บท
ด้านการจัดการ
คุณภาพอากาศ

แผนแม่บท
ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
มลพิษจากขยะและ
ของเสียอันตราย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คุณภาพน�้ำ
ในแหล่งน�้ำผิวดิน
และทะเล
มีคุณภาพ
เหมาะสมกับ
ประเภทการใช้
ประโยชน์

1. แหล่งน�้ำผิวดิน
มีคุณภาพน�้ำเป็นไป
ตามประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ก�ำหนด
ร้อยละ 100 ภายใน
ปี 2570
2. พื้นที่ที่มีคุณภาพ
น�้ำทะเลเป็นไปตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ก�ำหนด ร้อยละ 100
ภายในปี 2570

คุณภาพอากาศ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ที่ก�ำหนด

ขยะและ
ของเสียอันตราย
ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง
ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

จ�ำนวนวันที่
คุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ทั่วไป
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 100
ภายในปี 2580

1. ขยะได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ร้อยละ 100
ภายในปี 2570
2. ของเสียอันตรายชุมชน
ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ร้อยละ 100
ภายใน ปี 2575
3. มูลฝอยติดเชื้อได้รับ
การจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ร้อยละ 100
ภายในปี 2563
4. กากอุตสาหกรรมที่
เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
ร้อยละ 100
ภายในปี 2563

มาตรการ

1. การป้องกันและลด
การเกิดน�้ำเสีย
ที่ต้นทาง
2. การควบคุม
การระบายน�้ำเสีย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
น�้ำเสีย
1. การป้องกันและลด
การเกิดมลพิษ
ที่ต้นทาง
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก�ำเนิด
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
มลพิษ

1. การป้องกันและลด
มลพิษจากขยะ
และของเสียอันตราย

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
จัดการมลพิษจาก
การบ�ำบัด ก�ำจัดขยะ
และของเสียอันตราย

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
มลพิษจากขยะ
และของเสียอันตราย
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กรมควบคุมมลพิษ

การจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

จาก ISO 14001 version 2004 เป็น ISO 14001 version 2015
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยการมาตรฐาน (ISO) ได้ ทบทวน
ความเหมาะสมของมาตรฐานทุกๆ 5 ปี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
ได้ประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 version
2015 ซึง่ มีผลให้กรมควบคุมมลพิษต้องพัฒนาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
จากมาตรฐาน ISO 14001 version 2004 เป็น version 2015 เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษและความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสู่การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
ในปี 2560 - 2561 กรมควบคุมมลพิษได้ก�ำ หนดกิจกรรมการดำ�เนินงาน
และการให้บริการด้านสิง่ แวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ โดยมุง่ มัน่ ในการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ISO 14001:2015 ทุกข้อกำ�หนด รวมไปถึงการดำ�เนินการภายใต้กฎหมาย
ข้อกำ�หนดและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายใต้
บริบทของกรม ซึ่งมีกระบวนการดำ�เนินงานเริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การติดตาม วิเคราะห์ผล และ
การทบทวนระบบ เพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและจำ�เป็นให้ระบบการจัดการดำ�เนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. มุ่งมั่นในการลดและป้องกันมลพิษ
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
2. มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด
3. มุ่ ง มั่ น ในการใช้ ท รั พ ยากรและ
พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. มุ่งมั่นในการเป็นหน่วยงานราชการ
ตัวอย่างด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานสากล
5. มุ่งมั่นในการสร้างจิตสำ�นึก และ
ความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อมให้กบั บุคลากร
และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ
6. มุ่ ง มั่นในการปรับ ปรุง และพัฒนา
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน

ลูกคา

ผูบริหาร

ประเด็นดานส่ิงแวดลอม

ประเด็นภายใน

ผูสงมอบ
ขอบังคับผูกมัด

กฎหมาย

ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
PLAN

ประเด็นภายนอก
ACTION

ชุมชน

ปองกันมลภาวะ
ลดใชทรัพยากร
ปฏิบัติตามกฎหมาย

DO
CHECK

Input

Process

Output

-

สงผลตอผลลัพธ
- ไมดี = ความเสี่ยง
- ดี = โอกาส

ปองกันมลภาวะ
ลดใชทรัพยากร
ปฏิบัติตามกฎหมาย

ประเด็นภายใน
ประเด็นภายนอก
ขอบังคับผูกมัด
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมมลพิษได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 version 2015 จาก
สถาบันรับรองไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
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อันดับความโปร่งใสของ คพ. ดีขึ้น
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำ�ปี 2561 จากสำ�นักงาน ป.ป.ช. ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่
ปี 2558 โดยมุ่งหวังในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ของ คพ. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจที่มีต่อภาครัฐ
ของประชาชน
ผลจากการดำ�เนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและคุ้มครอง
จริยธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย การปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของภาครัฐ การกำ�หนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
การให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การวาง
ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น ส่งผลให้ คพ. มีผลการประเมิน ITA อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากอันดับที่ 66 ในปี 2558 เป็นอันดับที่ 11 จาก 147 หน่วยงานระดับกรม ในปี 2561
¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
การประเมิน ITA ประกอบด้วย 5 ดัชนี จาก
94.11
3 แหล่งข้อมูล คือ 1) ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) 2) ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน
¤Ø³¸ÃÃÁ
¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÃÑº¼Ô´
(Internal Integrity and Transparency
¡ÒÃ·Ó§Ò¹
90.18
ã¹Ë¹‹
Ç
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Assessment: IIT) และ 3) หลักฐานเชิงประจักษ์
83.33
(Evidence - Based Integrity and
Transparency Assessment: EBIT) ในปี 2561
¤ÇÒÁ»ÅÍ´¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
¤Ø
³
¸ÃÃÁã¹Í§¤
¡
Ã
ผลประเมิ น ITA ของ คพ. โดยภาพรวม
94.72
83.33
ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 89.87 ซึ่ ง ถื อ ว่ า
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
		 ระดับผล
คะแนน ITA = 89.87
		 การประเมิน
ระดับสูงมาก โดยดัชนีที่มีคะแนนมากที่สุด
(ถ่
ว
งน้
�
ำ
หนั
ก
)
สูงมาก
คื อ ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ตในการ 			
คะแนนดัชนี ระดับผล
ดัชนี
ปฏิบัติงาน มีคะแนนร้อยละ 94.72 และดัชนี 		
(ร้อยละ การประเมิน
ความโปร่งใส มีคะแนนร้อยละ 94.11
1. ความโปร่งใส
94.11
สูงมาก
ในปีต่อๆ ไป คพ. ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ 2. ความพร้อมรับผิด
90.18
สูงมาก
ในการเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามโปร่ งใสและ 3. ความปลอดจากการทุจริต
94.72
สูงมาก
ในการปฏิบัติงาน
ปราศจากการทุจริต มีคะแนนการประเมินสูงขึน้
83.33
สูงมาก
อยู่ ใ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ของประเทศ เพื่ อ สร้ า ง 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
83.33
สูงมาก
ความมัน่ ใจให้กบั ภาคส่วนต่างๆ และประชาชน 5. คุณธรรมการทำ�งานในหน่วยงาน
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ข่าวสารเพื่อประชาชน
รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนในเรื่องนโยบาย การดำ�เนินงาน
ผลงานของรัฐบาลและการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติเมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ให้หวั หน้าส่วนราชการต่างๆ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสร้างความรับรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แนวทางสำ�คัญคือ ต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจหรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคำ�นึงถึงความถูกต้อง
ของข่าวสาร ความรวดเร็วทันต่อความจำ�เป็นที่จะให้ประชาชนมีความรับรู้ความเข้าใจ
กรมควบคุมมลพิษได้ด�ำ เนินการเผยแพร่ขา่ วสารการดำ�เนินงานตามภารกิจทัง้ การรายงานข้อมูลสถานการณ์มลพิษ
ผลการดำ�เนินงาน และความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น จดหมายข่าวหมายเหตุมลพิษ เผยแพร่ไปยัง อปท. ทั่วประเทศ ข่าวแจกและการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน
โดยดำ�เนินการใช้ชอ่ งทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์กลุม่ สือ่ มวลชน ทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค การเผยแพร่ขา่ วสารทางเว็บไซต์
กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th เฟซบุค๊ แฟนเพจ กรมควบคุมมลพิษ การจัดทำ�แอพพลิเคชัน่ ให้ประชาชนติดตาม
สถานการณ์และการแจ้งเตือนมลพิษ เช่น การรายงานคุณภาพอากาศประเทศไทยทางแอพพลิเคชั่น Air4thai
รายงานคุณภาพน้ำ�ประเทศไทยทางแอพพลิเคชั่น Water Quality index
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รายการหนังสือ คู่มือ วารสาร

ที่จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.

รายงานสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทย ปี 2561

2.

รายงานประจ�ำปี 2560
กรมควบคุมมลพิษ

นำ�เสนอข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561
เพือ่ ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ
และการจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในรอบปี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและ
ดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ

นำ�เสนอข้อมูล รายงานการเงิน งบประมาณ ผลการ
ดำ�เนินงานของกรมควบคุมมลพิษ และข้อร้องเรียนด้านมลพิษ
ในปีงบประมาณ 2560

3.

รายงานผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2561
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี
และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564

นำ�เสนอข้อมูล บทสรุป: ความเคลือ่ นไหวการดำ�เนินงาน
ภายใต้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2561 ในรอบปี 2561
ผลการดำ�เนินงานรายยุทธศาสตร์ การบรรลุตวั ชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย
ภายใต้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 ในปี 2561
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4.

คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2550 ส�ำหรับ “พนักงานสอบสวน”

จัดทำ�ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ในการ
ดำ�เนินงานตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประสานงานในชั้นสอบสวน

5.

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี
และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564

6.

รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน
พ.ศ. 2560

7.

รายงานการด�ำเนินงาน กองจัดการคุณภาพน�้ำ
พ.ศ. 2560

จัดทำ�ขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อการจัดการมลพิษในอนาคต ปัจจัยแวดล้อมด้านนโยบายเกีย่ วกับ
การจัดการมลพิษทีส่ �ำ คัญในระดับชาติ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ดำ�เนินงานจัดการมลพิษระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560
- 2564) รวมทั้งกลไกการแปลงแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564

จัดทำ�ขึน้ ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย และเพื่อให้การดำ�เนินงาน แก้ไขปัญหา
การจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
การดำ�เนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรวบรวมจัดทำ�เป็นรายงาน
สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดำ�เนินงาน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ

รายงานการดำ�เนินงาน กองจัดการคุณภาพน้�ำ พ.ศ. 2560
รายงานประจำ � ปี กองจั ด การคุ ณ ภาพน้ำ � มี ส าระสำ � คั ญ หลั ก
ประกอบด้วย โครงสร้างกองจัดการคุณภาพน้ำ� อำ�นาจหน้าที่ของ
กองจัดการคุณภาพน้ำ� แผนที่ยุทธศาสตร์กองจัดการคุณภาพน้ำ�
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณในการบริหาร
จัดการคุณภาพน้ำ�และน้ำ�เสีย
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ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2560

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เข้าร่วมพิธี
เปิดการประชุม และกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย
โดยให้ความสำ�คัญอย่างมากในการจัดการสารเคมีและ
ของเสียอย่างถูกต้องเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารจั ด การปรอทจึ ง จะเป็ น ประเด็ น สำ � คั ญ
อันดับแรกของประเทศไทยในแผนยุทธศาสตร์สารเคมีแห่งชาติ
ฉบับถัดไป (ค.ศ. 2018 - 2026) ที่จะช่วยผลักดันการ
ดำ�เนินงานด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
ของประเทศ ร่วมกับการอนุวตั ติ ามอนุสญั ญาบาเซล อนุสญั ญา
รอตเตอร์ดัม และอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ซึ่งดำ�เนินการอยู่ก่อนแล้ว และประเทศไทยประสบความสำ�เร็จ
ในการยกเลิกการใช้ปรอทในกระบวนการคลอร์-แอลคาไล การป้องกันการใช้ปรอทในการทำ�เหมืองแร่ทองคำ�
พื้นบ้านและขนาดเล็ก และไม่มีการทำ�เหมืองแร่ปรอท

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

นางสุ วรรณา เตี ยรถ์ สุ วรรณ รองอธิ บดี
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นำ�คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ คพ. เข้าร่วมการประชุมอาเซียน
เรือ่ ง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน (ASEAN conference on Reducing
Marine Debris in ASEAN Region 2017)
ณ จังหวัดภูเก็ต โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นเจ้าภาพ และ
คพ. ได้รว่ มจัดนิทรรศการประกอบด้วย เรือ่ ง
ชายหาดติดดาว การลดใช้พลาสติกหุม้ ฝาขวด
และนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย

87

กรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

นางสุณี ปิยะพันธุพ์ งศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
พร้อมผูบ้ ริหารเจ้าหน้าทีก่ รมควบคุมมลพิษต้อนรับ
คณะกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดสะหวันนะเขต
จากสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ในการศึกษาดูงานการจัดการกากของเสียและ
สารอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทย
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

นางสุณี ปิยะพันธุพ์ งศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(คพ.) ลงนามความร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ไทย
สถาบั น พลาสติ ก กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย รวมทั้ง
บริษัทผู้ผลิตน้ำ�ดื่มยี่ห้อต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การดำ�เนินการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่มใน
อุตสาหกรรมน้�ำ ดืม่ ไทย ซึง่ ผูป้ ระกอบการได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบและสมัครใจทีจ่ ะร่วมกันเลิกใช้พลาสติก
หุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่มโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะทำ�ให้ลดปริมาณขยะพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่มได้ถึง 2,600
ล้านชิ้นต่อปี หรือคิดเป็นน้ำ�หนัก 520 ตันต่อปี
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วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
สำ � นั ก จั ด การคุ ณ ภาพน้ำ � ผู้ แ ทนจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
ผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำ�นักปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(สป.ทส.) เข้าร่วมการประชุมคณะทำ�งานอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อมทางทะเลและชายฝัง่ ครัง้ ที่ 19 (The 19th
Meeting of the ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment: AWGCME)
ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อติดตามการดำ�เนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายใต้การดำ�เนินงานภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 (ASEAN Socio - Cultural
Community Blueprint; ASCC Blueprint 2025) รวมทั้งร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการดำ�เนินงานเพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดี
กรมควบคุ ม มลพิ ษ (คพ.) เป็ น ประธานเปิ ด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Awareness-raising
Workshop and Networking Session for GPP
of Construction Sector in Thailand ซึ่งจัดขึ้น
ภายใต้โครงการ Asia Pacific Green Public
Procurement Partnership Project เพือ่ สร้างเสริม
ความเข้าใจเรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในภาคอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง โดยผู้เข้าร่วมการประชุม
จะได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการดำ�เนินงาน
ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
จากผู้เชี่ยวชาญสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น
และฉนวนกันความร้อน ซึ่งโครงการ Asia Pacific Green Public Procurement Partnership Project
อยู่ระหว่างดำ�เนินการพัฒนาให้เป็นเกณฑ์ข้อกำ�หนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพือ่ ส่งเสริม
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาครัฐของประเทศไทยต่อไป
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วันที่ 14 มิถุนายน 2561

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(ทส.) เป็นประธานถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา
หมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 กำ�ชับหน่วยงาน
บู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หา ทำ � งานแบบไร้ ร อยต่ อ
เพื่ อ ผลสำ � เร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยในการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (After Action
Review: AAR) ปี 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก
ได้สรุปผลความสำ�เร็จร่วมกันของกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานหลักที่ได้ดำ�เนินการอย่างเต็มที่ในการ
แก้ไขปัญหา และได้บูรณาการหน่วยงานภายใต้
กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการอำ�นวยการสั่งการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ Single Command ให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินการอย่างเข้มข้น

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

นายเถลิ ง ศั ก ดิ์ เพ็ ช รสุ ว รรณ รองอธิ บ ดี
กรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุมรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั บ กรมการขนส่ ง ทางบก
จัดสัมมนารับฟังความเห็น เรื่อง การใช้เครื่องมือ
วัดควันดำ�ระบบวัดความทึบแสงทดแทนเครื่องมือ
วัดควันดำ�ระบบกระดาษกรองในการวัดควันดำ�
จากรถยนต์ทใี่ ช้เครือ่ งยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ โดยการสัมมนา
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมในการใช้เครือ่ งมือวัดควันดำ�ระบบ
วัดความทึบแสงทดแทนเครื่องมือวัดควันดำ�ระบบ
กระดาษกรอง มีผเู้ ข้าร่วมจากภาคสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผูผ้ ลิตและ
จำ�หน่ายเครื่องมือตรวจวัดควันดำ� รวมถึงภาคเอกชนหรือประชาชนที่มีส่วนได้เสียในการตรวจวัดควันดำ�
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

นางสุณี ปิยะพันธุพ์ งศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิง้
ขยะอันตราย” เป็นโครงการของภาครัฐร่วมเอกชน
สร้ า งจุ ด รวบรวมของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน
ในพื้นที่ กทม. ซึ่งเพิ่มขึ้นจำ�นวน 3,815 แห่ง
อำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนในการแยกทิ้ง
ของเสียอันตรายชุมชน เพื่อนำ�ไปจัดการอย่าง
ถู ก วิ ธี ป้ อ งกั น ผลต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยโครงการฯ ได้ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2560
เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
เช่ น ศู น ย์ ก ารค้ า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ปั้ ม น้ำ � มั น
ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น มีเป้าหมายในการเพิ่ม
ช่องทางอำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนในพืน้ ที่ กทม. สามารถแยกทิง้ ของเสียอันตรายจากชุมชน ซึง่ นำ�ร่อง
5 ประเภท ได้แก่ แบตเตอรีม่ อื ถือ ซากโทรศัพท์มอื ถือ ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ และภาชนะปนเปือ้ น
ที่เป็นอันตราย อาทิ กระป๋องสเปรย์ สามารถนำ�ไปทิ้งได้ที่จุดทิ้งของเสียอันตราย

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

นายเถลิ ง ศั ก ดิ์ เพ็ ช รสุ ว รรณ รองอธิ บ ดี
กรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการประชุม
สัมมนาโครงการความร่วมมือ ไทย-ญีป่ นุ่ ด้านการ
จั ด การคุ ณ ภาพอากาศ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในการ
ดำ�เนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อม
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของประเทศไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญเพื่อให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการในการจัดทำ�นโยบาย/
มาตรการด้านการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
สำ�หรับประเทศไทย โดยกรอบการดำ�เนินงาน
โครงการดั ง กล่ า ว มี กิ จ กรรมที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่
การจัดทำ�บัญชีการระบายฝุน่ ละอองขนาดเล็ก การวิเคราะห์แหล่งกำ�เนิดฝุน่ ละออง และการพัฒนานโยบาย
มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสำ�หรับประเทศไทย
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วันที่ 15 สิงหาคม 2561

นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิ บ ดี
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ คพ.
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการประกอบกิจกรรมบริเวณ
แพปลา ท่าเทียบเรือ ณ ท่าเทียบเรือองค์การ
สะพานปลาจังหวัดระนอง และเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
นโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงแรม
เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง
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ท�ำเนียบรายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
นายประลอง ดำ�รงค์ไทย
นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ
นายสมชาย ทรงประกอบ
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
สำ�นักงานเลขานุการกรม
นางกัญชลี นาวิกภูมิ
นายจิระพัฒน์ เทียมจันทร์
นางกรสิริ กันทะวัง
นางสาวลัคนา จุลแสง
นายนิชร คงเพชร
นางกิ่งกาญจน์ อมราภิบาล
กองกฎหมาย
นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
นางสาวเบญริสา บุญนาค
นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

ตำ�แหน่ง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการมลพิษ

E - Mail
pralong.d@pcd.go.th
suwanna.t@pcd.go.th
somchai.s@pcd.go.th
thalearngsak.p@pcd.go.th
-

หมายเลขโทรศัพท์
0 2298 2121
0 2298 2789
0 2298 2753
0 2298 2153
-

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

aree.m@pcd.go.th

0 2298 2231

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

suree.s@pcd.go.th

0 2298 2388

เลขานุการกรม
ผู้อำ�นวยการส่วนสารบรรณ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ
ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้อำ�นวยการส่วนช่วยอำ�นวยการนักบริหาร

kanchalee.n@pcd.go.th
jirapat.t@pcd.go.th

0 2298 2010
0 2298 2012

kornsiri.s@pcd.go.th
lakkana.j@pcd.go.th
nichon.k@pcd.go.th
kingkarn.k@pcd.go.th

0 2298 2018
0 2298 2039
0 2298 2065
0 2298 2034

pitaya.p@pcd.go.th
Benyarisa.b@pcd.go.th
pitaya.p@pcd.go.th
pitaya.p@pcd.go.th

0 2298 2357
0 2298 2358
0 2298 2357
0 2298 2357

panthep.p@pcd.go.th
teerapol.t@pcd.go.th

0 2298 2366
0 2298 2364

sumetha.w@pcd.go.th
pornpimol.c@pcd.go.th

0 2298 2392
0 2298 2382

surata.k@pcd.go.th
sunee.t@pcd.go.th
taweechai.j@pcd.go.th
wanich.s@pcd.go.th
manop.b@pcd.go.th

0 2298 2400
0 2298 2402
0 2298 2480
0 2298 2491
0 2298 2381

kullacha.t@pcd.go.th
teeraporn.w@pcd.go.th

0 2298 2413
0 2298 2422

ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อำ�นวยการส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา
รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์ประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
นายพันธ์เทพ เปงเฟย
ผู้อำ�นวยการส่วนบังคับทางปกครอง
นายธีระพล ติษยาธิคม
ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนากฎหมาย
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
นายสุเมธา วิเชียรเพชร
ผู้อำ�นวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
นางสาวพรพิมล เจริญส่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย
นางสุรัฐา กวักหิรัญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุนีย์ ต๊ะปินตา
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงานและประมวลผล
นายทวีชัย เจียรนัยขจร
ผู้อำ�นวยการส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
นางสาววานิช สาวาโย
ผู้อำ�นวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
นายมานพ บุญแจ่ม
ผู้อำ�นวยการส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉิน
และฟื้นฟู
นางสาวกุลชา ธนะขว้าง
ผู้อำ�นวยการส่วนของเสียอันตราย
นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผู้อำ�นวยการส่วนสารอันตราย
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ชื่อ - สกุล
ตำ�แหน่ง
กองจัดการคุณภาพน้ำ�
นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำ�นวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ�
นายเชาวน์ นกอยู่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพน้ำ�
นางศมน สว่างวิทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงานและประมวลผล
นายไชโย จุ้ยศิริ
ผู้อำ�นวยการส่วนแหล่งน้ำ�จืด
นางพรศรี มิ่งขวัญ
ผู้อำ�นวยการส่วนแหล่งน้ำ�ทะเล
นายสายชล แสงให้สุข
ผู้อำ�นวยการส่วนน้ำ�เสียเกษตรกรรม
นางสาวชลาทิพย์ รัตสุข
ผู้อำ�นวยการส่วนน้ำ�เสียอุตสาหกรรม
นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง
ผู้อำ�นวยการส่วนน้ำ�เสียชุมชน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
นายพันศักดิ์ ถิรมงคล
ผู้อำ�นวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง
นางรจิต ฆารถนอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายเสกสรร แสงดาว
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงานและประมวลผล
นางสาวนุชจริยา อรัญศรี
ผู้อำ�นวยการส่วนมลพิษจากยานพาหนะ
นางสาวกาญจนา สวยสม
ผู้อำ�นวยการส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
นางสาวพัชราวดี สุวรรณธาดา ผู้อำ�นวยการส่วนคุณภาพอากาศ
นางสาวศิวพร รังสิยานนท์ ผู้อำ�นวยการส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน
นางนิภาภรณ์ ใจแสน
ผู้อำ�นวยการส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน
กองตรวจมลพิษ
นางสาวผานิต รัตสุข
ผู้อำ�นวยการกองตรวจมลพิษ
สิบเอกสมรัก ศรีเพชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจินตนา ถิรมงคล
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงานและประมวลผล
นายบุญเติม โชติวัฒนสิริ
ผู้อำ�นวยการส่วนตรวจมลพิษ 1
นายกิติพัฒน์ ล่ำ�สัน
ผู้อำ�นวยการส่วนตรวจมลพิษ 2
นางสาววิลาสินี ศักดิ์เทวินทร์ ผู้อำ�นวยการส่วนจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย
นายธานี จารุนัฎ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

รายงานประจ�ำปี 2561

E - Mail

หมายเลขโทรศัพท์

pornsri.s@pcd.go.th
chao.n@pcd.go.th
samon.s@pcd.go.th
penpitcha.b@pcd.go.th
chaiyo.j@pcd.go.th
pornsri.m@pcd.go.th
saichol.s@pcd.go.th
chalatip.r@pcd.go.th
chayawee.w@pcd.go.th

0 2298 2124
0 2298 2108
0 2298 2125
0 2298 2195
0 2298 2203
0 2298 2215
0 2298 2137
0 2298 2168
0 2298 2165

phunsak.t@pcd.go.th
-

0 2298 2253
-

rachit.k@pcd.go.th
seksan.s@pcd.go.th
noochjariya.a@pcd.go.th
kanjana.s@pcd.go.th
patcharawadee.s@pcd.go.th
siwaporn.r@pcd.go.th
nipaporn.i@pcd.go.th

0 2298 2263
0 2298 2315
0 2298 2272
0 2298 2293
0 2298 2349
0 2298 2309
0 2298 2322

phanit.r@pcd.go.th
somrak.s@pcd.go.th
jintana.t@pcd.go.th
boonterm.c@pcd.go.th
kitipat.l@pcd.go.th
wilasinee.s@pcd.go.th
anchalee.k@pcd.go.th
thanee.c@pcd.go.th

0 2298 2503
0 2298 2552
0 2298 2531
0 2298 2510
0 2298 2543
0 2298 2547
0 2298 2504
0 3801 7400 - 1
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ชื่อ - สกุล
ตำ�แหน่ง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางกัญชลี นาวิกภูมิ
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
นางสาวรัชฎาพร เลิศอัชฌาสัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์ ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปัณณธร แก้วยอด
ผู้อำ�นวยการส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพาะ
นางสาวสุพัตรา โรจน์พานิชกุล ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
นางสาวพรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการส่วนติดตามและประเมินผล
นางสาวนันทิวา เกิดชื่น
ผู้อำ�นวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นางสาวพัชนี นิละทุกข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายจุลวดี มณีศิลป์
ผู้อำ�นวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
นายสราวุธ นาแรมงาม
นายชานัน ติรณะรัต
ผู้อำ�นวยการส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
และบริการ
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
นายเจนจบ สุขสด
ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษ
และสิ่งแวดล้อม
นางสาวทิวากร จันทร์โคตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจันทิรา ดวงใส
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงานและประมวลผล
นางสาวจรินทร์ภรณ์
ผู้อำ�นวยการส่วนเทคโนโลยี
ติพพะมงคล
นายวัชรไชย ขมินทกูล
ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
นางศิวาพร จอมพงค์
ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�และดิน
นางศิวาพร จอมพงค์
ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

E - Mail

หมายเลขโทรศัพท์

kanchalee.n@pcd.go.th

0 2298 2010

ratchadaporn.l@pcd.go.th
chompoonoot.l@pcd.go.th
punntorn.k@pcd.go.th
supatta.r@pcd.go.th
pornpimol.p@pcd.go.th
nanthiwa.k@pcd.go.th

0 2298 2439
0 2298 2456
0 2298 2445
0 2298 2246
0 2298 2461
0 2298 2441

komkrit.b@pcd.go.th

0 2298 2237

patchanee.n@pcd.go.th
jullawadee.m@pcd.go.th
sarawuth.n@pcd.go.th
chanan.t@pcd.go.th

0 2298 2239
0 2298 2250
0 2298 2250
0 2298 2468

janejob.s@pcd.go.th

0 2298 2093

tiwakorn.c@pcd.go.th
jantira.d@pcd.go.th
jarinporn.t@pcd.go.th

0 2298 2083
0 2298 2098
0 2298 2089

watcharachai.k@pcd.go.th 0 2298 2087
siwaporn.j@pcd.go.th
0 2298 2559
siwaporn.j@pcd.go.th
0 2298 2559
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คณะผู้จัดท�ำ
คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ

1. นายสมชาย ทรงประกอบ
ประธานคณะทำ�งาน		
ผู้แทนส�ำนักงานเลขานุการกรม

1. นางกัญชลี นาวิกภูมิ
2. นายนิชร คงเพชร
3. นายถิรชีวิน บุญมี
เลขานุการกรม		 นักวิชาการเผยแพร่		 นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
			 ชำ�นาญการพิเศษ

4. นางสาวชมพูนุท ทับทิมชัย
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ผู้แทนกองกฎหมาย

1. นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
2. นางสาวทิวาพร ขจรเกียรติอาชา 3. นางสุทธิสาร์ รามเนตร
ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย		 นิติกรปฏิบตั ิการ		 นิติกรปฏิบัติการ

กรมควบคุมมลพิษ

ผู้แทนกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

1. นายสุเมธา วิเชียรเพชร
2. นางสุนีย์ ต๊ะปินตา
3. นายชูเกียรติ จันทโรจน์
ผู้อำ�นวยการกองจัดการ		 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม		 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กากของเสียและสารอันตราย		 ชำ�นาญการพิเศษ
ผู้แทนกองจัดการคุณภาพน�้ำ

1. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์
2. นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์
3. นางสาวสุธิดา คงเพชรสถิตย์
ผู้อำ�นวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ�		 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม		 นักวิชาการสิง่ แวดล้อม
			 ชำ�นาญการพิเศษ		 ชำ�นาญการ
ผู้แทนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

1. นายพันศักดิ์ ถิรมงคล
2. นางสาวภัทรียา เกตุสิน
3. นางสาวนาบุญ ฤทธิรักษ์
ผู้อำ�นวยการกองจัดการ		 นักวิชาการสิง่ แวดล้อม		 นักวิชาการสิง่ แวดล้อม
คุณภาพอากาศและเสียง		 ชำ�นาญการพิเศษ		 ชำ�นาญการ
ผู้แทนกองตรวจมลพิษ

1. นางสาวผานิต รัตสุข
2. นางจินตนา ถิรมงคล
3. นางสาวพันธจิต จันทะกล
ผู้อำ�นวยการกองตรวจมลพิษ		 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม		 นักวิชาการสิง่ แวดล้อม
			 ชำ�นาญการพิเศษ		 ปฏิบัติการ
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ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. นางกัญชลี นาวิกภูมิ
2. นางสาวพรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์ 3. นางสาวนวพร พรหมสกุล
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ		 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม		 นักวิชาการสิง่ แวดล้อมปฏิบตั กิ าร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน		 ชำ�นาญการพิเศษ
ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข
2. นายชานัน ติรณะรัต
3. นายสราวุธ นาแรมงาม
รักษาการผู้อำ�นวยการ		 นักวิชาการสิง่ แวดล้อม		 นักวิชาการสิง่ แวดล้อม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		 ชำ�นาญการพิเศษ		 ชำ�นาญการพิเศษ
และการสื่อสาร
ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

1. นายเจนจบ สุขสด
2. นางสาววัลภา จุฬารัตน
ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการ		 นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
วิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1. นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก
2. นางสาวเสาวรส เลื่องสุนทร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนา		 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระบบบริหาร		 ชำ�นาญการ

กรมควบคุมมลพิษ

รายชื่อผู้เรียบเรียงรายงานประจ�ำปี 2561
กรมควบคุมมลพิษ

ลำ�ดับ
ผลงาน
ผู้เรียบเรียง
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป
• สำ�นักงานเลขานุการกรม
				 1. นางสาวลัคนา จุลแสง		
					 ตำ�แหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการพิเศษ
				 2. นางสาวสิริอาภา จิตรวิขาม		
					 ตำ�แหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ		
		 รายงานงบประมาณ
• กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
				 1. นายนิรัติศัย น้ำ�ทิพย์		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
				 2. นางสาวภัทรดา กุสุวิมล		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
ส่วนที่ 2 : ผลการดำ�เนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. สรุปผลการดำ�เนินงานตาม
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ		 1. นางสาวเสาวรส เลื่องสุนทร
		 ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
		 ของกรมควบคุมมลพิษ ในรอบ
		 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2 ผลการปฏิบัติราชการที่สำ�คัญ
• กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ		 1. นางสาวนันทิวา เกิดชื่น
		 กรมควบคุมมลพิษ ประจำ�ปี			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
		 งบประมาณ พ.ศ. 2561		 2. นางกณิกนันต์ พฤกษ์กานนท์		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
				 3. นางสาวนวพร พรหมสกุล		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ		
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
1. รายงานการเงิน
• สำ�นักงานเลขานุการกรม
				 1. นางกรสิริ กันทะวัง			
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำ�นาญการพิเศษ
				 2. นางสาวปวีณรัตน์ รักษ์พงษ์		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำ�นาญการ
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ลำ�ดับ
ผลงาน
ผู้เรียบเรียง
ส่วนที่ 4 ผลงานสำ�คัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการ • กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
		 ขยะมูลฝอยชุมชน		 1. นายสุพจิต สุขกันตะ		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
2. การติดตามตรวจสอบ
• กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
		 ผลการดำ�เนินงานสถานที่กำ�จัด		 1. นายทวีชัย เจียรนัยขจร
		 ขยะมูลฝอย			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
				 2. นายศุภเดช นิยมทอง		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม			
3. มาตรการลด และคัดแยก
• กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
		 ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ		 1. นางสาววานิช สาวาโย		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
				 2. นายบัญชาการ วินัยพานิช		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
				 3. นางสาวสิริรัตน์ ขำ�วารี		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
4. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
• กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
		 และเศษพลาสติกนำ�เข้าจาก		 1. นางอาภาภรณ์ ศิริพรประสาร
		 ต่างประเทศ			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
5. หลักเกณฑ์วิชาการเพื่อการจัดการ • กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
		 ขยะมูลฝอยสำ�หรับองค์กรปกครอง		 1. นายทวีชัย เจียรนัยขจร
		 ส่วนท้องถิ่น			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
				 2. นายวิจารณ์ อินทรกำ�แหง		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
6. หลักเกณฑ์วิชาการด้านการ
• กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
		 ป้องกันมลพิษจากสารเคมี		 1. นางสาวศศิวิมล แนวทอง
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
7. การบูรณาการความร่วมมือ
• กองจัดการคุณภาพน้ำ�
		 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา		 1. นายพลาวุธ น้อยเคียง
		 คุณภาพน้ำ�ในช่วงเปิดประตู			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
		 ระบายน้ำ�คลองสารภี
8. การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือ • กองจัดการคุณภาพน้ำ�
		 น้ำ�มันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน		 1. นางสาวรติวรรณ ผาดไพบูลย์
		 ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
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ลำ�ดับ
ผลงาน
ผู้เรียบเรียง
9. การแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ�เสีย
• กองจัดการคุณภาพน้ำ�
		 ในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่		 1. นางสาวชลาทิพย์ รัตสุข		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
				 2. นายชัยวุฒิ พิมพ์ทอง		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม			
10. การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำ�เสีย • กองจัดการคุณภาพน้ำ�
		 ในแหล่งท่องเที่ยว		 1. นางสมลักษณ์ เจี้ยงรักษา		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
				 2. นางสาววรรณนิสา วิบูลย์เชื้อ
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ		
11. การปรังปรุงการรายงานดัชนี
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
		 คุณภาพอากาศ โดยการคำ�นวน		 1. นางสาวนาบุญ ฤทฺธิ์รักษ์
		 ฝุ่นละออง PM2.5			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ		
12. ผลการดำ�เนินงานป้องกันและ
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
		 แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 		 1. นายสราวุธ ไผ่บง
		 ปี 2561			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ		
13. การยกระดับมาตรฐานเตาเผาศพ • กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
		 ในประเทศไทย		 1. นายสิริศักดิ์ คำ�คง			
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ		
14. การกำ�หนดมาตรฐานควบคุม
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
		 การปล่อยทิ้งสารเบนซีน และ		 1. นายศักดา ตรีเดช
		 สาร 1,3-บิวทาไดอีน จากโรงงาน			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
		 อุตสาหกรรมเคมี (ฉบับที่ 2)
15. การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้ • กองตรวจมลพิษ
		 กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ�เสีย		 1. นางสาวพันธจิต จันทะกล		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
16. การพัฒนาระบบการเปิดเผย
• กองตรวจมลพิษ
		 ข้อมูลสู่สาธารณะ		 1. นางสาวยลดา ใยประยูร		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
17. การดำ�เนินการเรื่องร้องเรียนซ้ำ� • กองตรวจมลพิษ
		 บ่อยครั้ง		 1. นางสาวปรินันท์ ศุภสุวรรณ		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
18. การตรวจสอบตรวจจับ
• กองตรวจมลพิษ
		 และห้ามใช้รถยนต์ควันดำ�		 1. นายกิติพัฒน์ ล่ำ�สัน		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
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ลำ�ดับ
ผลงาน
ผู้เรียบเรียง
19. การใช้มาตรการบังคับทาง
• กองกฎหมาย
		 ปกครองกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ		 1. นายพันธ์เทพ เปงเฟย		
					 ตำ�แหน่ง นิติกรชำ�นาญการ			
				 2. นางสาวทิวาพร ขจรเกียรติอาชา
					 ตำ�แหน่ง นิติกรปฏิบัติการ			
20. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ
• กองกฎหมาย
		 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 		 1. นายธีระพล ติษยาธิคม
		 พ.ศ. 2561			 ตำ�แหน่ง นิติกรชำ�นาญการพิเศษ			
				 2. นางสุทธิสาร์ รามเนตร		
					 ตำ�แหน่ง นิติกรปฏิบัติการ			
21. บทลงโทษคดีสิ่งแวดล้อม
• กองกฎหมาย
		 (ปลากระเบนราหูตาย)		 1. นางสาวรัชนิดา บุญรอด		
					 ตำ�แหน่ง นิติกรปฏิบัติการ			
22. บทสรุปคดีฉ้อโกงโครงการออกแบบ • กองกฎหมาย
		 รวมก่อสร้างระบบรวบรวมและ		 1. นายอานนท์ ไชยพันธุ์
		 บำ�บัดน้ำ�เสียเขตควบคุมมลพิษ 			 ตำ�แหน่ง นิติกร
		 จังหวัดสมุทรปราการ
23. แผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ำ� • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		 คุณภาพอากาศ ขยะและ		 1. นางสาวเอกพัดชา จุฑามาศ
		 ของเสียอันตราย ระยะ 20 ปี			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
24. การจัดการสิ่งแวดล้อมของ
• ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
		 กรมควบคุมมลพิษจาก ISO 14001		 1. นางสาวดารารัตน์ รื่นรมย์สุข
		 version 2004 เป็น ISO 14001 			 ตำ�แหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
		 version 2015
25. อันดับความโปร่งใสของ คพ. ดีขึ้น • สำ�นักงานเลขานุการกรม
				 1. นางสาวลัคนา จุลแสง		
					 ตำ�แหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการพิเศษ
26. ข่าวสารเพื่อประชาชน
• สำ�นักงานเลขานุการกรม
				 1. นายนิชร คงเพชร			
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำ�นาญการพิเศษ
27. รายการหนังสือ คู่มือ วารสาร • สำ�นักงานเลขานุการกรม
		 ที่จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ 		 1. นายถิรชีวิน บุญมี
		 พ.ศ. 2561			 ตำ�แหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ		
28. ภาพกิจกรรม
• สำ�นักงานเลขานุการกรม
				 1. นายนิชร คงเพชร			
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำ�นาญการพิเศษ
				 2. นางสาวชมพูนุท ทับทิมชัย		
					 ตำ�แหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

แบบสำ�รวจความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำ�ปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ
แบบสำ�รวจฯ นี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อรายงานประจำ�ปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ
เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีครั้งต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ  ชาย  หญิง

หน่วยงาน (ระบุ) ............................……………………....……………..

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับรายงานประจำ�ปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ
ใส่เครื่องหมาย ü ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ” ที่มีต่อรายงานประจำ�ปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 รูปเล่ม
		 ความเหมาะสมของรูปเล่มรายงาน
2.2 เนื้อหาสาระ
		 ความน่าสนใจของเนื้อหา					
		 ความทันสมัย					
		 ข้อมูลสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้					
2.3 การนำ�ข้อมูลในรายงานประจำ�ปี 2561 ไปใช้ประโยชน์
 ใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ (โปรดระบุ) …………………………………………………………....
......................................................................................................................................................................
 ใช้ในการเรียน/การสอน (โปรดระบุ) .......…………………………………………….............................
...........................................................................................................................……………….......………....
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
กรมควบคุมมลพิษ จะทำ�การปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดส่งหนังสือรายงานประจำ�ปี
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสำ�รวจเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านต่อไป
โปรดส่งกลับ ณ ส่วนสื่อสารองค์กร สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2065-9 โทรสาร 0 2298 5108
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