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กรมควบคุมมลพิษ มุ่งบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
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สารจากอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ
		 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษมีผลการดำ�เนินงานที่เป็นไปตามพันธกิจหลัก
ของหน่วยงาน ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
สําคั ญ เพื่ อ นําไปสู ่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อั น จะนําไปสู ่ ค วามยั่ ง ยื น เพื่ อ คนรุ ่ น ต่ อ ไป
อย่างแท้จริง
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ผลงานที่สำ�คัญเพื่อการปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนทั้งด้านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการ
คุณภาพน้ำ� และการจัดการคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
พร้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้นำ�ไปสู่การปฏิบัติ เช่น Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
พ.ศ. 2561 - 2573 (Thailand’s Roadmap on Plastic Waste Management 2018 - 2030) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2565 แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำ�ของลุ่มน้ำ� เพื่อปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ต่างๆ ภายใต้แผนการจัดการคุณภาพน้ำ�ของประเทศระยะ 20 ปี ซึ่งมีคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำ�เป็นกลไกในการผลักดันการทำ�งาน
และจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในช่วงต้นปีของทุกปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี
มีมติให้ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุน่ ละออง” เป็นวาระแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละออง” และคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานการดําเนินการแกไขปญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ และในพื้นที่วิกฤต
กรมควบคุมมลพิษยังมีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญทั้งการติดตามตรวจสอบและรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ การส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดำ�เนินการ
เรื่องการต่างประเทศ และเพื่อสปิริตวิชาชีพ สปิริตองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำ�เนินงานในโครงการส่งเสริม
สำ�นักงานสีเขียว (Green Office) ซึง่ ได้รบั การประเมินคะแนนในระดับดีเยีย่ ม (G ทอง) รวมทัง้ เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษของประเทศ เรามีความมุ่งมั่น
ที่จะป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป
		
				

นายประลอง ดำ�รงค์ไทย

				

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
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นายสมชาย ทรงประกอบ

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
(ตภ.)

นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก

นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
รายงานประจำ�ปี 2562

สำ�นักงานเลขานุการกรม (สลก.)
นายจิระพัฒน์ เทียมจันทร์

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนสารบรรณ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะ

นางกัญชลี นาวิกภูมิ

เลขานุการกรม

นางกรสิริ กันทะวัง

นางสาวลัคนา จุลแสง

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนบริหารงานคลัง
และพัสดุ

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

นางกิ่งกาญจน์ อมราภิบาล

นายนิชร คงเพชร

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนสื่อสารองค์กร

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนช่วยอำ�นวยการ
นักบริหาร

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

นายพันธ์เทพ เปงเฟย

ผู้อำ�นวยการ
กองกฎหมาย

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนบังคับทางปกครอง

กองกฎหมาย (กกม.)

นายธีระพล ติษยาธิคม

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนพัฒนากฎหมาย

กรมควบคุมมลพิษ

นางสาวเบญริสา บุญนาค

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

5

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย (กจส.)
นายสุเมธา วิเชียรเพชร

นางสาวพรพิมล เจริญส่ง

ผู้อำ�นวยการ
กองจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย

นางสุนีย์ ต๊ะปินตา

นายทวีชัย เจียรนัยขจร

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแผนงาน
และประมวลผล

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน

นางสาววานิช สาวาโย

นางสาวกุลชา ธนะขว้าง

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนลดและใช้ประโยชน์
ของเสีย

ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนของเสียอันตราย

นายมานพ บุญแจ่ม

นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนประสานการจัดการ
เหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนสารอันตราย

นางสุรัฐา กวักหิรัญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

6
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กองจัดการคุณภาพน�้ำ (กจน.)

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์

นายเชาวน์ นกอยู่

ผู้อำ�นวยการ
กองจัดการคุณภาพน้ำ�

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการคุณภาพน้ำ�

นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์

นายไชโย จุ้ยศิริ

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแผนงาน
และประมวลผล

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแหล่งน้ำ�จืด

นางพรศรี มิ่งขวัญ

นายสายชล แสงให้สุข

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแหล่งน้ำ�ทะเล

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนน้ำ�เสียเกษตรกรรม

นางสาวชลาทิพย์ รัตสุข

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนน้ำ�เสียอุตสาหกรรม

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนน้ำ�เสียชุมชน

นางศมน สว่างวิทยวัฒนา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กรมควบคุมมลพิษ

7

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.)
นางสาวพัชราวดี
สุวรรณธาดา

นายพันศักดิ์ ถิรมงคล

ผู้อำ�นวยการ
กองจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง

นายเสกสรร แสงดาว

นางนิภาภรณ์ ใจแสน

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแผนงาน
และประมวลผล

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนเสียงและ
ความสั่นสะเทือน

นางสาวกาญจนา สวยสม

นางสาวนุชจริยา อรัญศรี

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนมลพิษทางอากาศ
จากอุตสาหกรรม

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ

นางสาวศิวพร รังสิยานนท์

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนมลพิษทางอากาศ
ข้ามแดน

8

นางรจิต ฆารถนอม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
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กองตรวจมลพิษ (กตพ.)
นางจินตนา ถิรมงคล

นางสาวผานิต รัตสุข

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแผนงาน
และประมวลผล

ผู้อำ�นวยการ
กองตรวจมลพิษ

นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ์

นายบุญเติม โชติวัฒนสิริ

ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนพัฒนาระบบ
บังคับใช้กฎหมาย

ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนตรวจมลพิษ 1

นางสาววิลาสินี
ศักดิ์เทวินทร์

นายกิติพัฒน์ ล�่ำสัน

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนตรวจมลพิษ 2

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนจัดการเรื่องร้องทุกข์
ด้านมลพิษ

นายธานี จารุนัฎ

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง

กรมควบคุมมลพิษ

สิบเอกสมรัก ศรีเพชร

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

9

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
นางกัญชลี นาวิกภูมิ

นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์

รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการ
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
นางสาวสุพัตรา
โรจน์พานิชกุล

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นายปัณณธร แก้วยอด

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนเขตควบคุมมลพิษ
และพื้นที่เฉพาะ

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแผนงาน
และงบประมาณ
นางสาวนันทิวา เกิดชื่น

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

นางสาวพรพิมล
พันธ์เมธาฤทธิ์

ผู้อำ�นวยการส่วนติดตาม
และประเมินผล

นางสาวรัชฎาพร
เลิศอัชฌาสัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

10
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข

นางสาวจุลวดี มณีศิลป์

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

นายสราวุธ นาแรมงาม

นายชานัน ติรณะรัต

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนพัฒนาและบริหาร
ระบบสารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนข้อมูลสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมและบริการ

นางสาวพัชนี นิละทุกข์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม (ศวส.)
นายเจนจบ สุขสด

นางสาวจันทิรา ดวงใส

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์
มลพิษและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนแผนงาน
และประมวลผล

นางสาวจรินทร์ภรณ์
ติพพะมงคล

นายวัชรไชย ขมินทกูล

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนพัฒนาระบบ
ควบคุมคุณภาพ

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนเทคโนโลยีมลพิษ

นางสาวศิวาพร จอมพงค์

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำ�และดิน

กรมควบคุมมลพิษ

นางสาวทิวากร จันทร์โคตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

11

ข้อมูลทั่วไป

ของกรมควบคุมมลพิษ

12
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ความเป็นมา ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ความเป็นมา

กรมควบคุมมลพิษก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535 ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล้อม ต่อมาได้มพี ระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จัดตัง้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงโอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

กรมควบคุมมลพิษมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กำ�กับ ดูแล อำ�นวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล
เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่และอำ�นาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. เสนอความเห็นเพือ่ จัดทำ�นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ด้านการจัดการมลพิษ
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
2. กองกฎหมาย
3. กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
4. กองจัดการคุณภาพน้ำ�
5. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
6. กองตรวจมลพิษ
7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมควบคุมมลพิษ

13

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ

สำ�นักงานเลขานุการกรม

S
S
S
S
S

ส่วนสารบรรณ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ
ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนสื่อสารองค์กร
ส่วนช่วยอ�ำนวยการนักบริหาร

กองจัดการ
กากของเสียและสารอันตราย

กองกฎหมาย

ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา
ส่วนบังคับทางปกครอง
ส่วนพัฒนากฎหมาย
ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
S ฝ่ายบริหารทั่วไป
S
S
S
S

กองตรวจมลพิษ

S
S
S
S
S
S
S
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ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนตรวจมลพิษ 1
ส่วนตรวจมลพิษ 2
ส่วนจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
ส่วนของเสียอันตราย
ส่วนสารอันตราย
ส่วนประสานการจัดการ
เหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู
S ฝ่ายบริหารทั่วไป
S
S
S
S
S
S

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
ส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพาะ
ส่วนวิเทศน์สัมพันธ์และประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
S ส่วนติดตามและประเมินผล
S ฝ่ายบริหารทั่วไป
S
S
S
S

รายงานประจำ�ปี 2562

กรมควบคุมมลพิษ

S
S
S
S
S
S
S

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองจัดการคุณภาพน�้ำ

กองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง

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

S
S
S
S
S
S
S

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส่วนระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
S ส่วนพัฒนาและบริหาร
ระบบสารสนเทศ
S ส่วนข้อมูลสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมและบริการ
S ฝ่ายบริหารทั่วไป
S

กรมควบคุมมลพิษ

ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนคุณภาพอากาศ
ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน
ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ
ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษ
และสิ่งแวดล้อม

S
S
S
S
S
S

ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนพัฒนาระบบคุณภาพ
ส่วนเทคโนโลยี
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน�้ำและดิน
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
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กรอบอัตรากำ�ลังในภาพรวม กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงาน
ส่วนกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำ�นักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กองจัดการคุณภาพน้ำ�
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองตรวจมลพิษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์วิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
รวม

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ�
(ตำ�แหน่ง)
(อัตรา)
(อัตรา)
5
3
3
2
33
28
25
21
9
3
43
43
4
45
34
4
44
46
3
35
30
1
23
11
3
17
8
25
10
3
297
221
46

รวม
5
3
5
86
33
90
83
93
66
37
25
38
564

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562
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กรมควบคุมมลพิษ

17

กิจกรรมหลัก/โครงการที่ดำ�เนินการ
พ.ศ. 2562

โครงการ/ผลผลิต

กลยุทธ์หน่วยงาน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
การให้บริการ คพ.

เป้าหมายการให้บริการ คพ.

เป้าหมายการให้บริการ ทส.

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

แผนงานงบประมาณ

เชิงปริมาณ :
- จำ�นวนแหล่งกำ�เนิดมลพิษทางน้ำ�
ที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ
จำ�นวน 250 แห่ง
เชิงคุณภาพ :
- แหล่งกำ�เนิดมลพิษประเภทอาคาร
ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ 42

เชิงปริมาณ :
1. พื้นที่ลุ่มน้ำ�/แหล่งน้ำ�เป้าหมาย
มีการดำ�เนินมาตรการจัดการ
มลพิษทางน้ำ� จำ�นวน 6 พื้นที่
2. พื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวเป้าหมาย
มีการดำ�เนินมาตรการจัดการ
มลพิษทางน้ำ� จำ�นวน 4 พี้นที่
เชิงคุณภาพ :
1. คุณภาพน้ำ�แหล่งน้ำ�ผิวดินอยู่ใน
เกณฑ์ดี ตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป
จำ�นวน 51 แหล่ง (จากทั้งหมด
65 แหล่งน้ำ�)
2. คุณภาพน้ำ�ทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี
ร้อยละ 87

เชิงปริมาณ :
- ระบบคาดการณ์และเตือนภัย
วิกฤตคุณภาพน้ำ�สำ�หรับสนับสนุน
การตัดสินใจในการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�
จำ�นวน 1 ลำ�น้ำ�
เชิงคุณภาพ :
- ความแม่นยำ�ของระบบคาดการณ์
ร้อยละ 60

มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
จัดการคุณภาพน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�วิกฤต
เชิงปริมาณ :
1. จำ�นวนจังหวัดที่มีสถานที่กำ�จัด
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ให้คำ�แนะนำ�
ดำ�เนินการจัดการขยะอย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า 31 จังหวัด
2. จำ�นวนจุดรวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า
20,000 จุด
เชิงคุณภาพ :
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
2. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

จัดการขยะอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
เชิงปริมาณ :
- พื้นที่เป้าหมายมีการดำ�เนิน
มาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ
จำ�นวน 3 พื้นที่
เชิงคุณภาพ :
1. พื้นที่ระยองมีค่าเฉลี่ย
สารอินทรีย์ระเหยง่ายไม่เกิน
2.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 98
3. พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 75

จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการติดตามตรวจสอบและ
บังคับการกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
กิจกรรมที่ 1 : ติดตามตรวจสอบและ
บังคับการแหล่งกำ�เนิดมลพิษทางน้ำ� 
5.9400 ล้านบาท
- การติดตามตรวจสอบและ
บังคับการกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
5.9400 ล้านบาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�วิกฤต

กิจกรรมที่ 1 : ควบคุมและแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ำ� 
4.4297 ล้านบาท
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�วิกฤต
(เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง
และพื้นที่วิกฤตอื่น)
4.4297 ล้านบาท

กิจกรรมที่ 1 : จัดทำ�ระบบคาดการณ์
คุณภาพน้ำ�พื้นที่ลุ่มน้ำ�วิกฤต
13.4350 ล้านบาท
- การจัดทำ�ระบบคาดการณ์
คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยวิกฤต
คุณภาพน้ำ�พื้นที่ลุ่มน้ำ�ป่าสัก
13.4350 ล้านบาท

โครงการจัดทำ�ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�
และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ�

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย
21 ล้านบาท
- ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
21 ล้านบาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการมลพิษ
ทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง
28.7960 ล้านบาท
- พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
1.5000 ล้านบาท
- พื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
จังหวัดระยอง 1.5000 ล้านบาท
- การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 25.7960 ล้านบาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

ใช้กลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือและผลักดันการดำ�เนินงานจัดการมลพิษ ตั้งแต่ระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับพื้นที่

แหล่งกำ�เนิดมลพิษทางน้ำ�
ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น

จัดการคุณภาพน้ำ�
ให้อยู่ในเกณฑ์ดี

จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า
25.4340 ล้านบาท
- การแก้ไขปัญหาปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า 25.4340 ล้านบาท

โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

เชิงปริมาณ :
- พื้นที่ภาคเหนือมีการดำ�เนิน
มาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ
ใน 9 จังหวัด
เชิงคุณภาพ :
- พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
มีค่าฝุ่นละออง อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 87

จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครื่องมือ
การบริหารจัดการองค์กรและ
การควบคุมมลพิษ
264.8578 ล้านบาท
งบดำ�เนินงาน 164.9574 ล้านบาท
งบลงทุน
80.0158 ล้านบาท
เงินอุดหนุน
2.2796 ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น 17.6050 ล้านบาท

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม

พัฒนากระบวนการจัดทำ�และปรับปรุง
ทบทวนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
มลพิษให้มีมิติสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ :
- จำ�นวนกฎระเบียบ มาตรฐาน
และมาตรการในการบริหารจัดการ
มลพิษแล้วเสร็จตามแผนงาน
ที่กำ�หนด 9 เรื่อง
เชิงคุณภาพ :  
- กฎระเบียบ มาตรฐาน และ
มาตรการในการบริหารจัดการ
มลพิษได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 100

มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และ
มาตรการในการบริหารจัดการมลพิษ
ที่ทันสถานการณ์

กิจกรรมที่ 1 บริหารทรัพยากรบุคคล
178.6166 ล้านบาท
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ�
126.2460 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
49.0031 ล้านบาท
- ประกันสังคม 1.7595 ล้านบาท
- ค่าเช่าบ้าน 0.3120 ล้านบาท
- เงินตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำ�
ตำ�แหน่ง 1.2960 ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

สร้างระบบการบริหารงาน
และบุคลากรภายในกรม
พร้อมรองรับภารกิจใหม่
และภารกิจเร่งด่วน

เชิงคุณภาพ :  
- ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณด้านบุคลากร
เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 98

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินงานภาครัฐ

คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ�และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำ�ทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/
ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตร

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2561

1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ :

นโยบายรัฐบาล

วิสัยทัศน์ : ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม
แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานภายในปี 2569

ผังแสดงความเชือ่ มโยงของโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการกรม ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ สิน้ 542.5091 ล้านบาท)

รายงานงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมควบคุมมลพิษ ได้รับงบประมาณปี 2562 รวมทั้งสิ้น 542.5091 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.3
จำ�แนกเป็นงบบุคลากร 175.2491 ล้านบาท งบดำ�เนินงาน 168.3249 ล้านบาท งบลงทุน 144.5908 ล้านบาท
งบอุดหนุน 2.2796 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 52.0647 ล้านบาท ซึ่งนำ�ไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษของ
กรมควบคุมมลพิษด้านต่างๆ สรุปดังนี้
• ด้านการจัดการคุณภาพน�้ำ

ใช้งบประมาณ 74.8195 ล้านบาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�ในพื้นที่คุณภาพน้ำ�วิกฤต เขตควบคุม
มลพิษ แหล่งท่องเที่ยว เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ทั่วไป พัฒนาและปรับปรุงแผน
มาตรฐาน มาตรการในการจัดการคุณภาพน้ำ� สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสร้างและดูแลระบบ
บำ�บัดน้ำ�เสียรวม การให้ความรู้กับแหล่งกำ�เนิดมลพิษในการบำ�บัดน้ำ�เสีย การจัดการน้ำ�เสียบริเวณชายหาดและ
อุทยานแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ�ผิวดิน
และน้ำ�ทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ จัดทำ�ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ�
• ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ใช้งบประมาณ จำ�นวน 143.0860 ล้านบาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต
พื้นที่เมือง และเขตอุตสาหกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค
พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศและมาตรฐานควบคุมอากาศเสียจากแหล่งกำ�เนิด ติดตามตรวจสอบ
เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในพืน้ ทีว่ กิ ฤต ประเมินผลและรายงานคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านอากาศและเสียง
• ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ใช้งบประมาณ จำ�นวน 23.2573 ล้านบาท เพือ่ ประสานและขับเคลือ่ นการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) จัดทำ�หลักเกณฑ์ทางวิชาการ
และให้คำ�แนะนำ�แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่การลดที่แหล่งกำ�เนิด คัดแยก
นำ�ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และการกำ�จัดอย่างถูกต้อง ติดตามตรวจสอบสถานที่ก�ำ จัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหา
และให้คำ�แนะนำ�ในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนทางวิชาการในการจัดระบบการจัดการของเสียอันตราย
จุดทิ้ง การเก็บรวบรวม และการส่งไปกำ�จัดอย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก
พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอย การดำ�เนินงานในเชิงป้องกันและการเผชิญเหตุฉุกเฉิน
จากอุบัติภัยของศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
• ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน

ใช้งบประมาณ จำ�นวน 39.3005 ล้านบาท ในการติดตามตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำ�เนิด
มลพิษ ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและเพิ่มศักยภาพแหล่งกำ�เนิดมลพิษให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถยนต์ควันดำ� พัฒนาระบบรับแจ้งและติดตามข้อร้องเรียนด้านมลพิษ
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พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินการศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประสานงานและบูรณาการเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
• ด้านอื่นๆ

- การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ ใช้งบประมาณ จำ�นวน 26.8152 ล้านบาท ในการสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานในพืน้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษ การจัดทำ�หลักเกณฑ์และสนับสนุนการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย การดำ�เนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการมลพิษ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ อนุสัญญา และ
พันธกรณี
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านมลพิษ ใช้งบประมาณ จำ�นวน 8.3323 ล้านบาท
ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การบริหารจัดการองค์กร ใช้งบประมาณจำ�นวน 226.8983 ล้านบาท สนับสนุนการอำ�นวยการด้านการบริหาร
จัดการองค์กร เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การจัดทำ�ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001
เปรียบเทียบงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผลการดำ�เนินงาน

ของกรมควบคุมมลพิษ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมควบคุมมลพิษ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมควบคุมมลพิษดำ�เนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบในการประเมินผลตัวชี้วัด คือ Function Base, Agenda
Base, Area Base, Innovation Base และ Potential Base รวม 6 ตัวชีว้ ดั โดยมีผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ริ าชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
ลำ�ดับที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดำ�เนินงาน ผลการประเมิน
Functional base
1.		 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
			 การจัดการอย่างถูกต้อง 			
		 1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ
3.91 ล้านตัน
3.61 ล้านตัน

การจัดการอย่างถูกต้อง
		 1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ร้อยละ 80.25
ร้อยละ 86.21

ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
		 1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ร้อยละ 42.85
ร้อยละ 46.29

			 ที่นำ�กลับมาใช้ประโยชน์
		 1.4 ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 80.00
ร้อยละ 87.34

			 ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
			 ของหน่วยงานภาครัฐ
2.		 ความสำ�เร็จของการควบคุมมลพิษ
		 2.1 ร้อยละของคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต		จังหวัด เป้าหมาย ผลการดำ�เนินงาน ผลการประเมิน
			 หมอกควันอยู่ในระดับมาตรฐาน
เชียงใหม่
98.73
82.08

					
ลำ�ปาง
96.63
80.00

					
เชียงราย
98.23
90.27

					
น่าน		
100.00
80.83

					
แม่ฮ่องสอน 85.22
75.63

					
ลำ�พูน
99.15
83.05

					
แพร่		
99.15
87.16

					
พะเยา
100.00
91.53

					
ตาก		
90.76
91.60


กรมควบคุมมลพิษ
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ลำ�ดับที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดำ�เนินงาน ผลการประเมิน
		 2.2 ค่าเฉลี่ยเบนซีนในพื้นที่มาบตาพุด
2.30 มคก./ลบ.ม.
2.17 มคก./ลบ.ม.

			 จังหวัดระยอง
		 2.3 ร้อยละของจำ�นวนวันที่ปริมาณฝุ่นละออง
75.00
ร้อยละ 60.80

			 ขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
			 ในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
		 2.4 ร้อยละของจำ�นวนวันที่ปริมาณฝุ่นละออง
ร้อยละ 92.59
ร้อยละ 93.01

			 ขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
			 (เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน)
			 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
		 2.5 คุณภาพน้ำ�ของแม่น้ำ�สายหลัก
57 แหล่งน้ำ�
55 แหล่งน้ำ�

			 ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
Agenda base
3.		 การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการและเงื่อนไข - เสนอกรอบ (ร่าง)

Roadmap การจัดการ
			 และเศษพลาสติก
ที่กำ�หนดในการจัดการ		
				
ขยะอิเล็กทรอนิกส์		ขยะพลาสติก 20 ปี
				
และเศษพลาสติก		และ (ร่าง) แผน
						ปฏิบัติการด้านการ
						จัดการขยะพลาสติก
						พ.ศ. 2561 - 2573
						ต่อคณะกรรมการ
						สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
					
- เสนอความก้าวหน้า
						ผลการดำ�เนินงาน
						ของคณะอนุกรรมการ
						บริหารจัดการ
						ขยะพลาสติกในการ
						ขับเคลื่อน Roadmap
						การจัดการ
						ขยะพลาสติก
						พ.ศ. 2561 - 2573
						ต่อคณะกรรมการ
						สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
4.		 การชี้แจงประเด็นสำ�คัญที่ทันต่อ
ชี้แจงประเด็นข่าวภายใน ชี้แจงประเด็นข่าว

			 สถานการณ์ (ถ้ามี)		
ระยะเวลาที่กำ�หนด
ภายในระยะเวลา
					
ร้อยละ 80
ที่กำ�หนด
						
ร้อยละ 96.67
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ลำ�ดับที่
Area base

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน ผลการประเมิน

ไม่ประเมิน

Innovation base
ร้อยละ 100
5.		 ระบบคาดการณ์สถานการณ์ PM2.5 ใน
			 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล		
						
						
						
						
						
						
Potential base
6.		 การดำ�เนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ
ร้อยละ 100
			 ของส่วนราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ
			 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ:

 ผ่านการประเมิน

จัดทำ�ระบบคาดการณ์
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5)
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ในรูปแบบการคาดการณ์
24 ชั่วโมงล่วงหน้า
สู่สาธารณชน



ร้อยละ 100



 ไม่ผ่านการประเมิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษมีผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับคุณภาพ สรุปดังนี้
Function Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base
64.26
98.34
ไม่ประเมิน
100
100
คะแนน
คะแนน		
คะแนน
คะแนน

สรุปผลประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 90.65
ระดับคุณภาพ

Function Base
64.26
100
Potential Base

98.34
Agenda Base
0

100
Innovation Base

กรมควบคุมมลพิษ

Area Base
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ผลการปฏิบัติราชการที่สำ�คัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กรมควบคุมมลพิษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพื้นที่

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง จัดทำ�ฐานข้อมูลและสถานภาพสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ให้ค�ำ แนะนำ�สถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอยทีป่ ระสบปัญหา ดำ�เนินงานมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนบริษัทผู้ผลิตน้ำ�ดื่ม ร้อยละ 95 เลิกใช้พลาสติกหุ้มน้ำ�ดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) จัดทำ�
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 และร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
พ.ศ. 2561 - 2565 เสนอกลไกการขับเคลือ่ นการงดให้ถงุ พลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 พัฒนาฐานข้อมูลการจัดการขยะพลาสติก จัดทำ�เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานและเผยแพร่
ความรูแ้ ละข้อมูลสนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทำ�ร่างมาตรการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการ
ของเสียอันตรายชุมชนและการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลักดันและขับเคลือ่ นให้มกี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก เสริมสร้างความเข้าใจด้านการนำ�เข้า - ส่งออก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก จัดทำ�ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทาง
การเกษตร และร่างระบบ/รูปแบบการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร
1.1 การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตราย

1.2 การจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต

		 1.2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในทีโ่ ล่งและมลพิษหมอกควัน พืน้ ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จัดทำ�และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ติดตาม ตรวจสอบ
เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์หมอกควันเป็นประจำ�ทุกวัน สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันภาคเหนือและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ซึ่งมีข้อเสนอในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการ
รับมือสถานการณ์ อาทิ ให้ทุกจังหวัดดำ�เนินการภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ให้พิจารณาจัดการเชื้อเพลิงตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ขยายและสนับสนุนเครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟ
การสื่อสารให้ข้อมูลทางวิชาการสู่สาธารณะ
1.2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
สถานการณ์ให้ประชาชนทราบ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระดับอาเซียนเร่งแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
1.2.3 การแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองจากการประกอบกิจการโรงโม่ เหมืองหิน พืน้ ทีห่ น้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
พ.ศ. 2560 - 2564 ติดตามตรวจสอบปริมาณฝุน่ ละอองในบรรยากาศและโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ เฝ้าระวังการระบาย
ฝุน่ ละอองแบบ Spot Check และแจ้งผูเ้ กีย่ วข้องดำ�เนินการแก้ไขปัญหา สรุปผลการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษและถอดบทเรียน (After Action Reviews : AAR) ซึ่งมีข้อเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการปัญหาเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ ใช้มาตรการจำ�กัดความเร็วรถบรรทุกแทน
มาตรการเบี่ยงทางเดินรถบรรทุก จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วรถยนต์เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ตัดเส้นทางเพิ่มจาก
บริเวณถนนคุ้งเขาเขียวเชื่อมต่อถนนพหลโยธิน เพื่อลดปริมาณรถบรรทุก ปลูกต้นไม้ สร้างสวนหย่อมเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและป้องกันฝุ่นละออง ศึกษาผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
24

รายงานประจำ�ปี 2562

		 1.2.4 การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด และบริเวณ
ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 ติดตาม ตรวจวัด เฝ้าระวัง และรายงานผลสถานการณ์ VOCs
ในพื้นที่ แจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและจังหวัดระยอง ตรวจสอบหาสาเหตุ/กำ�กับดูแลแหล่งกำ�เนิด
อย่างเข้มงวด และกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนในพื้นที่
		 1.2.5 การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดตาม เฝ้าระวัง
และรายงานสถานการณ์คณุ ภาพอากาศเป็นประจำ�ทุกวัน จัดทำ�มาตรการการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละออง PM2.5 ขับเคลือ่ น
การดำ�เนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จัดทำ�
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบ ตรวจจับรถยนต์ควันดำ� และตรวจวัด CO/HC 8,697 คัน ออกคำ�สั่งห้ามใช้
ชั่วคราว 449 คัน มายกเลิกคำ�สั่ง 416 คัน ปฏิบัติตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 99.62
1.3 การจัดการคุณภาพน�้ำในพื้นที่วิกฤต

1.3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ�วิกฤต และชายฝัง่ ทะเล จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ าร
เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ� 10 ลุ่มน้ำ� แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำ�ทะเลชายฝั่ง 1 พื้นที่ ได้แก่
เกาะสมุย สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำ�เนินการจัดการน้ำ�เสียชุมชนและติดตามประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย จัดทำ�แนวทางการกำ�หนดปริมาณการระบายมลพิษสำ�หรับแหล่งกำ�เนิดมลพิษแต่ละชนิด
แนวทางการกำ�หนดค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษ จัดทำ�ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ�
ลุ่มน้ำ�ป่าสัก
1.3.2 การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ตรวจสอบการระบายน้ำ�ทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษประเภทโรงแรม อาคารชุด
โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร อาคารทีท่ �ำ การ สถานศึกษา
และที่ดินจัดสรร ครอบคลุมพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขา คลองแม่ข่า
จังหวัดเชียงใหม่ คลองเสื่อมโทรม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งสิ้น 641 แห่ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 230 แห่ง (ร้อยละ 42) และตรวจติดตามการปรับปรุง
ระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย ภายหลังครบกำ�หนดคำ�สัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 201 แห่ง ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 77 แห่ง
(ร้อยละ 39) ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 119 แห่ง (ร้อยละ 61) นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบการระบายน้�ำ ทิง้ จากแหล่งกำ�เนิด
มลพิษแหล่งใหม่ในประเภทโรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ อาคารที่ทำ�การ (ราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอิสระในกำ�กับของรัฐ องค์การประกอบวิชาชีพ) นิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม รวมทัง้ สิน้ 440 แห่ง ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย 153 แห่ง (ร้อยละ 43) ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
204 แห่ง (ร้อยละ 57) ทั้งนี้ แหล่งกำ�เนิดมลพิษที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษจะออกคำ�สั่งทาง
ปกครองให้ปรับปรุงแก้ไขหรือซ่อมแซมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภาพ
1.3.3 การแก้ไขปัญหาการปนเปือ้ นสารตะกัว่ ในบริเวณลำ�ห้วยคลิตี้
จังหวัดกาญจนบุรี ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบต่างๆ
ฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม ปรับปรุงถนน (ใช้ดินและหินจากบ่อหินผุ)
รายงานผลต่อคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำ�เนินโครงการฟื้นฟู
ลำ�ห้วยคลิตจี้ ากการปนเปือ้ นสารตะกัว่ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
น้ำ� ตะกอนดิน สถานที่ที่ปนเปื้อนตะกั่ว ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th
กรมควบคุมมลพิษ
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2. การพัฒนาและสนับสนุนการดำ�เนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑ์การปฏิบัติ
ด้านการควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำ�มาตรฐานคุณภาพดิน มาตรฐานการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟล์ (CS2) จากโรงงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�มันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจาก
อุตสาหกรรมบางประเภท ได้แก่ การผลิต ส่ง หรือจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า สถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้า
หรือให้บริการบางประเภท ทบทวนแหล่งกำ�เนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
กำ�หนดแผนงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ 3 พื้นที่ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ พัฒนาและ
ปรับปรุงเกณฑ์ข้อกำ�หนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
พื้นผิว ตลับหมึกผลิตซ้ำ� ตลับหมึก เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร
3. การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร

3.1 จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาตนเองของผูป้ ฏิบตั งิ าน การเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้นำ�ระดับกลาง การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำ�หรับข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายมหาชน และการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารระดับกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน และการทำ�งานเชิงรุก
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
3.2 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เพื่อนำ�ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3.3 พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร เพื่อนำ�เสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว ผ่านทาง Facebook
Fanpage One page และ Mobile Application (Air4Thai, Air4ASEAN, Thai Water Quality, HWNetwork)
การสื่อสารกับผู้สื่อข่าวอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำ�คัญหรือเหตุฉุกเฉิน
3.4 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคาร
และสถานที่ทำ�งานให้มีความสะอาด การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
3.5 พัฒนาการดำ�เนินงานของหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส เป็นผลทำ�ให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชดิ ประชาชน ระดับดี และผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ได้คะแนนรวม 94.29 คะแนน อยู่ในระดับ A เป็นลำ�ดับที่ 5 จาก 144 หน่วยงานระดับกรม
4. การดำ�เนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2562

4.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีอนุสัญญา ประเทศไทยมีกรมควบคุมมลพิษทำ�หน้าที่
		
เป็นหน่วยประสานการดำ�เนินงาน (Focal Point) ดังนี้

		 4.1.1 อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำ�จัด
ผลักดันให้มีการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ โดยกำ�หนดให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนที่มีลักษณะ
ปะปนกัน ตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 3825.10.00 Municipal Waste เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำ�เข้ามาใน
ราชอาณาจักร แก้ไขปัญหากรณีการส่งออก Metal Residue (Waste) อย่างผิดกฎหมายไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการหารือเพื่อหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ปรับปรุงแนวทางด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับสาร perfluorooctane sulfonic acid, its salts และ
perfluorooctane sulfonyl fluoride การเผาบนดิน (Incineration on Land) และการฝังกลบอย่างถูกหลักวิศวกรรม
โดยเฉพาะเจาะจง (Specially engineered Landfill)
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รายงานประจำ�ปี 2562

		 4.1.2 อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ        
ที่ตกค้างยาวนาน ดำ�เนินโครงการ Enabling Activities to
Review and Update the National Implementation Plan
for the Stockholm Convention on Persistent Organic
Pollutants โดยจัดทำ� (ร่าง) ข้อมูลทำ�เนียบสาร POPs ประเภท
สารเคมีอุตสาหกรรม และสาร POPs ประเภทปลดปล่อย
โดยไม่จงใจ ดำ�เนินโครงการ Implementation of the POPs
Monitoring Plan in the Asian Region (GMP2Asia)
โดยเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ ณ พื้นที่สะอาด
(passive sampling) เก็บตัวอย่างน้ำ�นมมารดา และเก็บ
ตัวอย่าง National Sample ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกจัดทำ�แผน
จัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
(ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 - 2568)
		 4.1.3 อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำ�หรับสารเคมีอันตราย และ
สารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ บรรจุรายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมในภาคผนวก
III และ VII ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับหลังจากวันครบกำ�หนด 1 ปี นับจากที่เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติแจ้งภาคีสมาชิกผูแ้ ทนประเทศไทยได้เข้าร่วมจัดทำ�หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าทีแ่ ละคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดทำ�รายงานสรุปสถานการณ์การแจ้งการส่งออกสารเคมี ปี 2561
เผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ
		 4.1.4 อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury) สนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจเพื่อทบทวนภาคผนวก A และ B และการจัดทำ�พิกัดศุลกากร (Harmonized system
codes) สำ�หรับผลิตภัณฑ์ทเี่ ติมปรอทภายใต้ภาคผนวก A ประสานสำ�นักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาเพือ่ สอบถาม
ความเห็นต่อข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกาในการขอย้ายอะมัลกัมทางทันตกรรมจากส่วนที่สองของภาคผนวก A
มาบรรจุไว้ในส่วนแรก แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ความเห็นต่อสาระสำ�คัญของการพัฒนา First draft report on
the development of guidance on methodologies for inventories of mercury releases to land and
water ในแต่ละแหล่งกำ�เนิดที่มีศักยภาพในการปล่อยปรอทสู่ดินและน้ำ� ติดตามความคืบหน้าการดำ�เนินงาน
คณะทำ�งานด้านกฎหมายเพือ่ รองรับพันธกรณีของอนุสญั ญามินามาตะฯ เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตที่เติมปรอทอย่างต่อเนื่อง
4.2 ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (Strategic
Approach to International Chemicals Management : SAICM) เข้าร่วมการประชุม Third meeting

of the Open-Ended Working Group for the Strategic Approach to International Chemicals Management
(OEWG3) ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2562 และการประชุม Third meeting of the intercessional process
considering the Strategic Approach and Sound management of chemicals and waste beyond 2020
(IP3) ระหว่างวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2562 เพือ่ หารือแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าของการดำ�เนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ฯ และการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัยหลังจากปี ค.ศ. 2020 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
เป้าหมาย หลักชัย และตัวชี้วัด การจัดโครงสร้างองค์กรของ SAICM กลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานและข้อพิจารณา
ด้านการเงิน เตรียมการจัดประชุม Fifth meeting of the international conference on chemicals
management (ICCM5) ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กรมควบคุมมลพิษ

27

4.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

4.3.1 คณะทำ�งานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine            
Environment : AWGCME) ประเทศไทยได้รับความเห็นชอบให้
ทำ�หน้าที่เป็นประธานคณะทำ�งานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่ง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเทศไทยโดย
กรมควบคุมมลพิษ รับเป็นประเทศหลักในการเสริมสร้างศักยภาพ
กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นในการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของน้ำ � มั น เพื่ อ
สนับสนุนการสืบหาแหล่งที่มาของน้ำ�มันและก้อนน้ำ�มัน และร่วมกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการดำ�เนินงาน
ลดผลกระทบจากมลพิษทางทะเลและชายฝั่งจากกิจกรรมบนแผ่นดิน
		 4.3.2 คณะทำ�งานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Working Group on Chemicals
and Waste : AWGCW) ประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษทำ�หน้าที่ประธานคณะทำ�งานอาเซียนด้านการจัดการ
สารเคมีและของเสียมา 2 สมัย ตั้งแต่ปี 2557 - 2562 จัดทำ� ASEAN Joint Position Paper ของอนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมฯ เพื่อใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 9 ณ สมาพันธรัฐสวิส เข้าร่วมประชุม
คณะทำ�งานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562
ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
4.3.3 ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ในการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง (Ministerial Steering Committee
on Transboubdary Haze Pollution in the Mekong Sub Region) ครัง้ ที่ 8 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศไทย
ได้นำ�เสนอการดำ�เนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือของประเทศไทย การให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ และสร้าง
ความตระหนัก รวมทัง้ ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกในอนุภมู ภิ าคแม่โขงดำ�เนินงานตาม Chiang Rai 2017 Plan of
Action อย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนปลอดหมอกควันภายในปี 2563
			 นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน (Ministerial Steering Committee on Transboubdary Haze Pollution) ครั้งที่ 21
ณ ประเทศเนการา บรูไนดารุสซาลาม ประเทศไทยได้นำ�เสนอความสำ�เร็จในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2560 และ 2561 การติดตามเฝ้าระวัง การรายงานผล และการแจ้งเตือนปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า รวมถึงการประสานงานระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน
4.4 โครงการเครื อ ข่ า ยการติ ด ตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
(Acid Deposition Monitoring Network in East Asia : EANET) เข้าร่วมหารือกับประเทศสมาชิก

13 ประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติงานระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2559 - 2563 การจัดทำ�แผนปฏิบัติงานระยะกลาง ปี 2562 - 2568 การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง EANET
และองค์กรต่างๆ เสนอให้ขยายกรอบการทำ�งานให้ครอบคลุมปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
4.5 ความร่วมมือภายใต้กรอบทวิภาคีระหว่างประเทศ

		 ความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมควบคุมมลพิษแห่งราชอาณาจักรไทย          
และกรมควบคุมมลพิษแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้บนั ทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
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กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเทคนิคในการศึกษาการกระจายตัวของสารมลพิษทางอากาศ
ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากรถยนต์บริเวณ
ชายแดนไทย-ลาว และการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
บริเวณชายแดนเพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลร่วมกัน
		 เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “เทคนิคการจำ�แนก
ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
รุน่ ที่ 16” และ “เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านการจัดการของเสียอันตราย
และสารอันตรายข้ามแดน (Train the Trainer)” ระหว่างวันที่ 28 - 31
มกราคม 2562 ณ กรมควบคุมมลพิษ สำ�นักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สำ�นักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และจังหวัดชลบุรี จัดประชุมหารือระดับทวิภาคี เมื่อวันที่ 19 - 22 สิงหาคม
2562 ณ วังเวียง และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ด้าน
การจัดการของเสีย ของเสียอันตราย และสารอันตราย การจัดการคุณภาพน้ำ� การจัดการคุณภาพอากาศ และ
การติดตามตรวจสอบมลพิษ และทบทวนปรับปรุงแผนการดำ�เนินงาน ปี 2562 - 2563 ให้สามารถดำ�เนินการได้จริง
ในทางปฏิบัติ จัดฝึกอบรมวิทยากร (Training of the Trainer) ด้านการควบคุมมลพิษให้กับคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี
4.6 ความร่วมมือทางวิชาการ

		 4.6.1 โครงการการพัฒนาระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
ชุ ม ชนสำ�หรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขนาดกลางและ         
ขนาดเล็ก (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)
คัดเลือกสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำ�บลบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี เป็นพืน้ ทีน่ �ำ ร่องมีการสำ�รวจพืน้ ที่ ขุดเจาะสำ�รวจ
ระดับน้ำ�ใต้ดิน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�เบื้องต้นในพื้นที่และ
บริเวณโดยรอบ ตรวจวัดค่าก๊าซต่างๆ จากกองขยะ และสำ�รวจสภาพทางธรณีวทิ ยาบริเวณสถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอย
โดยการวัดคลื่นผิวดิน (Surface wave exploration) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการนำ�ระบบฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi-Aerobic Landfill) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอย
แบบเทกองของเทศบาลตำ�บลบ้านแหลม จัดฝึกอบรมเทคนิคการศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างระบบฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Fukuoka Method Semi - Aerobic Landfill) ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
4.6.2 โครงการการจัดการของเสียแบบผสมผสานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (Integrated Waste            
Management for GHG Reduction) จัดเก็บข้อมูลขยะอาหารในโรงอาหารของกรมควบคุมมลพิษ จัดทำ�แผน
การดำ�เนินงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564 - 2573 สาขาการจัดการ
ของเสียชุมชน กำ�หนดเกณฑ์และคัดเลือกพื้นที่นำ�ร่อง 3 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
(น้ำ�เสียชุมชนและขยะชุมชน) เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และเทศบาลตำ�บลกำ�แพง จังหวัดสตูล
กรมควบคุมมลพิษ
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พัฒนาแนวทางการศึกษาระบบการเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนและข้อมูลองค์ประกอบขยะมูลฝอย ยกร่างขอบเขต
การดำ�เนินงานเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาไทยและต่างประเทศในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ
4.6.3 โครงการพัฒนาอย่างมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ (Capacity             
Development in Effective Waste Management Implementation) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นพัฒนาหลักสูตร
การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรการดำ�เนินการและดูแลรักษา
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำ�บลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
และเทศบาลตำ�บลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่วัดท่ากระบือ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้คำ�แนะนำ�แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วกับกระบวนการทำ�ประชาพิจารณ์และการให้ประชาชนมีสว่ นร่วม รวบรวมกรณีศกึ ษา
วิธีปฏิบัติที่ดี เทคโนโลยีที่เหมาะสม สำ�หรับสถานจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.6.4 โครงการ Advancing and Measuring Sustainable Consumption and Production (SCP)
for a Low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly Industrialized Countries (Advance SCP)         
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Advisory Board) ผ่านทาง Skype เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน
2562 เพื่อรายงานผลการดำ�เนินโครงการของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “Reduce!
Rethinking Circular Economy” Global Knowledge Exchange on SDG 12 policy tools ระหว่างวันที่
25 - 26 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนและแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
จากประสบการณ์จากทั่วโลกและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ข้อที่ 12 ที่ว่าด้วย
เรื่อง “แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน” ซึ่งสามารถนำ�มาใช้ให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาการบริโภคและ
การผลิตอย่างยั่งยืน การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสีเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม
		 4.6.5 โครงการ Asia Pacific Green Public           
Procurement Partnership Project (APGP) ร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและสิง่ แวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี (KEITI)
และ UN Environment ภายใต้กรอบการทำ�งานสิบปีว่าด้วย
การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (10 YFP on SCP) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการกระตุ้นตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เข้าร่วมการประชุม International Conference on
Green Public Procurement และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร Asia Pacific Green Public Procurement Workshop
เมื่อวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานโครงการและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์สถานะการดำ�เนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก
		 4.6.6 ความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition
(CCAC) ของประเทศไทย เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสามารถเข้ า ถึ ง ความร่ ว มมื อ และ
รับประโยชน์ในการดำ�เนินงานเพือ่ ช่วยลดมลสาร SLCPs โดยเฉพาะ
กลุ่มสารคาร์บอนดำ� (Black Carbon) ที่มีศักยภาพก่อให้เกิด
โลกร้อน และเป็นสารมลพิษทางอากาศที่เป็นองค์ประกอบอยู่ใน
ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ และส่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ
เวลาอันใกล้ โดย CCAC ได้อนุมัติเงินสนับสนุนให้กรมควบคุมมลพิษดำ�เนินโครงการศึกษาการระบายมลพิษจาก
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การขนส่งทางน้ำ� เป็นจำ�นวนเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ เข้าร่วมการประชุม ASEAN Senior Level Workshop on
Clean Air, Health and Climate เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และ
ได้หารือกับ CCAC กำ�หนดกรอบประเมินการระบายและการจัดการมลสาร SLCPs ในประเทศไทย รวมทั้งเข้าร่วม
การประชุมสมัชชาระดับสูง ครั้งที่ 11 (11th High Level Assembly) ของความร่วมมือ Climate and Clean Air
Coalition (CCAC) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เน้นย้ำ�ถึง
ความเร่งด่วนและความจำ�เป็นของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศ
		 4.6.7 โครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ (Thailand-Japan Clean Air
Partnership Project) จัดสัมมนาโครงการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยด้าน
มลพิษอากาศแห่งเอเชีย (Asia Center for Air Pollution Research: ACAP) มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการกำ�หนดนโยบาย/มาตรการเพือ่ แก้ไขปัญหามลพิษอากาศในเมืองใหญ่ทงั้ จากภาคการจราจรขนส่ง และการสร้าง
ความตระหนักต่อภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
การดำ�เนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก ACAP และเจ้าหน้าที่กระทรวง
สิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปนุ่ เพือ่ สนับสนุนการจัดทำ�นโยบาย/มาตรการด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสำ�หรับ
ประเทศไทย ดำ�เนินการเก็บตัวอย่าง PM2.5 บนกระดาษกรองเพือ่ นำ�ไปวิเคราะห์ลกั ษณะแหล่งกำ�เนิดจากองค์ประกอบ
Organic Carbon, Elemental Carbon, Ions และ Metals อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ธนั วาคม 2561 เป็นเวลาอย่างน้อย
1 ปี เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ระบุแหล่งกำ�เนิดที่สำ�คัญของ PM2.5 และจะได้นำ�ผลจาก
การทดลองใช้แบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์มาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ผลข้อมูลทางวิชาการต่างๆ สำ�หรับสนับสนุน
การจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
ผลผลิตและผลลัพธ์

ผลการดำ�เนินงานโดยรวมในทุกกิจกรรมหลักภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า
ส่วนใหญ่ผลผลิตมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย และบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร
หน่วยนับ เป้าหมาย
ปี 2562
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�วิกฤต
ล้านบาท 4.4297
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำ�/แหล่งน้ำ�เป้าหมายมีการดำ�เนินมาตรการจัดการมลพิษทางน้ำ� แหล่งน้ำ�
6
เชิงปริมาณ : คุณภาพน้ำ�แหล่งน้ำ�ผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี ตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป
แหล่ง
51
(จากทั้งหมด 65 แหล่งน้ำ�)
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำ�ทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี
ร้อยละ
87
โครงการที่ 2 : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ล้านบาท 5.9400
เชิงปริมาณ : จำ�นวนแหล่งกำ�เนิดมลพิษทางน้ำ�ที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ
แห่ง
250
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำ�เนิดมลพิษประเภทอาคารที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ร้อยละ
42
โครงการที่ 3 : โครงการจัดทำ�ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ� ล้านบาท 13.4350
เชิงปริมาณ : ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ�สำ�หรับสนับสนุน
ระบบ
1
การตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ�
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำ�ของระบบคาดการณ์
ร้อยละ
80
กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมหลัก

กรมควบคุมมลพิษ

ผลผลิต
ปี 2562
3.6489
10
55
95
5.2607
641
41.59**
2.6800
1
*
31

กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมหลัก

หน่วยนับ เป้าหมาย
ปี 2562
ล้านบาท 21.0000

โครงการที่ 4 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
เชิงปริมาณ : จำ�นวนจังหวัดที่มีสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ให้คำ�แนะนำ�
จังหวัด
ดำ�เนินการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
เชิงปริมาณ : จำ�นวนจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า
จุด
เชิงคุณภาพ : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
ล้านบาท
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีการดำ�เนินมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ
พื้นที่
เชิงปริมาณ : พื้นที่ระยองมีค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ไม่เกิน
ไมโครกรัมต่อ
		 ลูกบาศก์เมตร
เชิงคุณภาพ : ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
โครงการที่ 6 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ล้านบาท
เชิงปริมาณ : พื้นที่ภาคเหนือมีการดำ�เนินมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ
จังหวัด
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ล้านบาท
เชิงปริมาณ : จำ�นวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการ
เรื่อง
ในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำ�หนด
เชิงคุณภาพ : กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษ
ร้อยละ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ล้านบาท
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน
ร้อยละ
ไม่น้อยกว่า

ผลผลิต
ปี 2562
13.4530

31

45

20,000
65
20
28.7960
3
2.3

23,297
86.21
14.63**
28.5705
3
2.17

98
75
25.4340
9
87
264.8578
9

93.01**
60.80**
24.7243
9
84.68**
238.5830
9

100

91.11**

178.6166
98

182.3642
99.32

หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างจัดทำ�ระบบคาดการณ์ (ลุ่มน้ำ�ป่าสัก)
** ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขความสำ�เร็จ และข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค

1. มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติไม่ได้ถกู นำ�ไปบังคับใช้ในการควบคุมดูแลแหล่งกำ�เนิดมลพิษด้านสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง จึงทำ�ให้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีข้อกำ�จัดในการบังคับใช้ ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
มีขั้นตอนการดำ�เนินการทางปกครองตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้หลายขั้นตอน ทำ�ให้การดำ�เนินงานดังกล่าวใช้
ระยะเวลานาน
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2. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบในการควบคุมและ
กำ�กับดูแล เนื่องจากปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนของกรมควบคุมมลพิษตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ผู้ประกอบการ
และผู้มีส่วนได้เสียก่อนจะนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. ระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมชุมชนของประเทศมีจ�ำ นวนน้อยและไม่เพิม่ ขึน้ ทำ�ให้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้�ำ เสีย
ชุมชนที่เกิดขึ้น จึงระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบำ�บัด รวมถึงแหล่งกำ�เนิดที่ระบายน้ำ�เสียไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานมีจำ�นวนมาก เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการเสนอโครงการจัดสร้างระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวม
ตลอดจนขาดการส่งเสริมแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการติดตั้งระบบกำ�จัดของเสีย ทำ�ให้ปริมาณการระบายของเสีย
เกินศักยภาพรองรับของแต่ละแหล่งน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�วิกฤต
4. หน่วยงานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้องในการจัดการมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจังหวัด ยังให้ความสำ�คัญ
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเป็นความสำ�คัญลำ�ดับรอง รวมทั้งมีข้อจำ�กัดด้านความพร้อมของบุคลากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ
เงื่อนไขความสำ�เร็จ

1. รัฐบาลให้ความสำ�คัญต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกำ�หนดให้เป็นนโยบายระดับชาติ
และติดตามการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
2. เครือข่ายหน่วยงาน ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือในการจัดการมลพิษโดยเข้ามา
บูรณาการการทำ�งานร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
3. ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่มคี วามตืน่ ตัวและสนใจในการจัดการปัญหามลพิษ มีการติดตาม
และแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง Social Media มากขึ้น ทำ�ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำ�หนดให้หน่วยงาน
ที่กำ�กับดูแลแหล่งกำ�เนิดมลพิษภายใต้กฎหมายอื่น จะต้องนำ�มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมไปบังคับใช้และตรวจติดตาม
การปฏิบัติของแหล่งกำ�เนิด/สถานประกอบการ
2. เสริมสร้างองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพในการทำ�งานด้านการบริหารจัดการขยะและน้ำ�เสียให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ผลักดันให้มีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพือ่ เป็นเครือ่ งมือการกำ�กับดูแลระยะแรก และให้มกี ารกำ�หนดพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการควบคุมและจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
4. เร่งขับเคลื่อนการดำ�เนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 และแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2565

กรมควบคุมมลพิษ
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ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561						
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
		 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
6
		 วัสดุคงเหลือ
7
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 ลูกหนี้อื่นระยะยาว
8
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
9
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
10
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
			

ปี 2562

ปี 2561

5,417,579.21		
1,273,116.92		
6,406,819.71		
-		
13,097,515.84

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

50,124,081.74		
23,284,051,564.49		 23,313,199,996.45
9,355,135.77		
6,225,702.19
23,343,530,782.00 23,319,425,698.64
23,356,628,297.84 23,404,148,518.53

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
		 เจ้าหนี้การค้า		
9,711,392.72		
9,716,996.55
		 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
11
4,102,855.46		 17,654,473.70
		 เงินรับฝากระยะสั้น
12
17,067,636.85		
8,778,319.58
รวมหนี้สินหมุนเวียน
30,881,885.03
36,149,789.83
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
13
1,499,920.83		
3,218,241.65
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		
2,000,000.00		
2,000,000.00
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
3,499,920.83
5,218,241.65
รวมหนี้สิน
34,381,805.86
41,368,031.48
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
23,322,246,491.98 23,362,780,487.05
							
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน		
22,116,594,866.01		 22,116,594,866.01
รายได้สูง/(ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
1,205,651,625.97		 1,246,185,621.04
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
23,322,246,491.98 23,362,780,487.05
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี						
้
กรมควบคุมมลพิษ
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน						
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
						
							
(หน่วย : บาท)
รายได้

หมายเหตุ

รายได้จากงบประมาณ
14
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
15
รายได้อื่น		
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
16
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
17
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย
18
ค่าวัสดุ
19
ค่าสาธารณูปโภค
20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
22
ค่าใช้จ่ายอื่น
23
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		

ปี 2562

ปี 2561

634,450,240.78		
2,450,000.00		
122,956.75		
340,000.00		
2,468,694.18		
349,788.50		
640,181,680.21

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

201,986,058.71		
16,966,958.26		
515,298.50		
272,661,849.37		
29,980,028.85		
21,464,193.95		
131,305,548.09		
3,570,300.00		
2,299,974.84		
(34,428.78)
680,715,781.79
(40,534,101.58)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562

การวิเคราะห์รายงานการเงิน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

กรมควบคุมมลพิษ
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน โดยวิธีการย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
จำ�นวนเงิน (บาท)
สัดส่วน
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2561

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

5,417,579.21		
1,273,116.92		
6,406,819.71		
-		
13,097,515.84

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

0.02
0.01
0.02
0.06

0.04
0.01
0.03
0.29
0.36

50,124,081.74		
-		 0.21
23,284,051,564.49		 23,313,199,996.45		 99.69
9,355,135.77		
6,225,702.19		 0.04
23,343,530,782.00 23,319,425,698.64 99.94
23,356,628,297.84 23,404,148,518.53 100.00

0.00
99.61
0.03
99.64
100.00

หนี้สิน

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

9,711,392.72		
4,102,855.46		
17,067,636.85		
30,881,885.03

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

0.04
0.02
0.07
0.13

0.00
0.04
0.04
0.08

1,499,920.83		
3,218,241.65		
2,000,000.00		
2,000,000.00		
-		
-		
3,499,920.83
5,218,241.65
34,381,805.86
41,368,031.48
23,322,246,491.98 23,362,780,487.05

0.01
0.01
0.00
0.01
0.15
99.85

0.01
0.01
0.00
0.18
0.18
99.82

22,116,594,866.01		
1,205,651,625.97		
23,322,246,491.98
23,356,628,297.84

94.69
5.16
99.85
100.00

94.50
5.32
99.82
100.00

22,116,594,866.01		
1,246,185,621.04		
23,362,780,487.05
23,404,148,518.53
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การวิเคราะห์รายงานการเงิน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561
งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

กรมควบคุมมลพิษ
การวิเคราะห์งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน โดยวิธีการย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
จำ�นวนเงิน (บาท)
สัดส่วน
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2561

รายได้

รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้

634,450,240.78		
2,450,000.00		
122,956.75		
340,000.00		
2,468,694.18		
349,788.50		
640,181,680.21

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

99.10		 99.61
0.38		 100.00
0.02		 0.03
0.05		 0.14
0.39		 0.12
0.10		 0.11
100.00 100.00

ค่าใช้จ่าย		

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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201,986,058.71		
16,966,958.26		
515,298.50		
272,661,849.37		
29,980,028.85		
21,464,193.95		
131,305,548.09		
3,570,300.00		
2,299,974.84		
(34,428.78)
680,715,781.79
(40,534,101.58)

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

31.55		
2.65		
0.08		
42.59		
4.68		
3.35		
20.51		
0.56		
0.36		
(0.01)
106.33
(6.33)

31.35
2.08
0.07
28.16
5.95
3.81
20.11
0.39
0.03
91.96
8.04

รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ 2561
การวิเคราะห์งบการเงิน ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงให้ทราบถึง
ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานทางการเงิน ตลอดจนสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของรายการบัญชีที่เพิ่มขึ้น และลดลง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้โดยสรุปดังนี้
การวิเคราะห์โดยวิธีการย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis)
งบแสดงฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์
		 1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวม
• ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม
• วัสดุคงเหลือ ร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวม
		 1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของสินทรัพย์รวม โดยร้อยละ 95.93 ของ
สินทรัพย์รวมเป็นงานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำ�บัดน้ำ�เสีย
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ 95.88) งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาจ้างอื่น
ที่ยังปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (ร้อยละ 0.06) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) (ร้อยละ
1.75) และครุภัณฑ์ (สุทธิ) (ร้อยละ 1.81)
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย
หมุนเวียน

99.94

0.06

สินทรัพย
ไมหมุนเวียน

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนของสินทรัพย์รวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมควบคุมมลพิษ
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2. หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ (ทุน)
		 2.1 หนี้สินรวม คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย
• หนี้สินหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า-บุคคล
ภายนอก (ร้อยละ 0.04) เจ้าหนีอ้ น่ื ระยะสัน้ (ร้อยละ 0.02) และเงินรับฝากระยะสัน้ (ร้อยละ 0.07)
• หนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
		 2.2 สินทรัพย์สุทธิ (ส่วนของทุน) คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย
• ทุน คิดเป็นร้อยละ 94.69 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
• รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

หนี้สินหมุนเวียน

94.69

5.16
0.13
0.01

หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิเคราะห์งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

1. รายได้
		 1.1 รายได้จากงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 99.10 ของรายได้รวม ประกอบด้วย รายได้
ที่หน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงบบุคลากร งบดำ�เนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
และงบกลาง โดยเป็นรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน 514,731,806.69 บาท (ร้อยละ 81.13) และรายได้จาก
งบประมาณปีก่อน (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน) 119,718,434.09 บาท (ร้อยละ 18.87)
		 1.2 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของรายได้รวม คือ รายได้จาก
โครงการจัดทำ�ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยคุณภาพน้ำ� ซึ่งได้รับเงินกู้จากสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
		 1.3 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของรายได้รวม คือ รายได้จากการจัดฝึกอบรม
ให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นภาคเอกชน โดยกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการ
เชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเก็บตัวอย่างกลิน่ และการตรวจวิเคราะห์กลิน่ ด้วยการดม (Sensory Test) และโครงการจัดอบรม
ฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาและการใช้แผนภูมิเขม่าควันจากริงเกิลมานน์
		 1.4 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของรายได้รวม คือ รายได้จาก
โครงการการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุม่ น้�ำ โขง ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้�ำ ผ่านสำ�นักงาน
เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำ�โขง
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		 1.5 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้เงิน
สนับสนุนภายใต้โครงการ Identifying Synergies Related to Reporting and Other Notification of information
Obligations for the Basel, Minamata, Rotterdam and Stockholm Conventions in Asia & Pacific
(ร้อยละ 0.17) จากสถาบันเพื่อการฝึกอบรมและวิจัยแห่งสหประชาชาติ โครงการวิจัย เรื่อง มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงในการนำ�น้ำ�ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมที่ผ่านการบำ�บัดแล้วมาใช้ประโยชน์ต่อไป สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ร้อยละ 74.26) โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบของการฟุ้งกระจายของ
ตะกอนดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประตูระบายน้ำ�บริเวณลุ่มน้ำ�ปากพนัง (ร้อยละ 0.17) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และรายได้จากสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
(ร้อยละ 19.42)
		 1.6 รายได้อื่น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของรายได้รวม คือรายได้เงินนอกงบประมาณที่ได้รับเป็นค่าธรรมเนียม
การสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายไดจากงบประมาณ

0.38
0.02
99.10

0.05
0.39
0.10

รายไดจากเงินกู
และรายไดอื่นจากรัฐบาล
รายไดจากการขายสินคา
และบริการ
รายไดจากการอุดหนุน
จากหนวยงานภาครัฐ
รายไดจากการอุดหนุน
และบริจาค
รายไดอื่น

แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนของรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ค่าใช้จ่าย
		 ค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 106.33. ของรายได้รวม ประกอบด้วย
		 2.1 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 31.55 ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ� เงินประจำ�ตำ�แหน่ง ค่าตอบแทน
การจัดหารถประจำ�ตำ�แหน่ง เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินสมทบ กบข. เงินชดเชย กบข. เงินสมทบ กจส. เงินสมทบประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นต้น ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน และค่าล่วงเวลา เป็นต้น
		 2.2 ค่าใช้สอย คิดเป็นร้อยละ 42.59 ของรายได้รวม ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ (ร้อยละ 56.18) ค่าซ่อมแซม
และบำ�รุงรักษา (ร้อยละ 19.07) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ร้อยละ 6.51) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ร้อยละ 5.09)
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ร้อยละ 4.75) เป็นต้น
		 2.3 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย คิดเป็นร้อยละ 20.51 ของรายได้รวม ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
(ร้อยละ 71.89) อาคารและสิ่งก่อสร้าง (ร้อยละ 23.17) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ร้อยละ 4.94)
		 2.4 ค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 4.68 ของรายได้รวม
		 2.5 ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของรายได้รวม
กรมควบคุมมลพิษ
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		 2.6 ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของรายได้รวม
		 2.7 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นจากหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของรายได้รวม โดย
กรมควบคุมมลพิษได้โอนเงินให้มหาวิทยาลัยของรัฐ จำ�นวน 3 แห่ง เป็นผู้เบิกเงินงบประมาณแทนสำ�หรับดำ�เนินงาน
โครงการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรด
		 2.8 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของรายได้รวม ได้แก่ เงินอุดหนุน
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
(EANET) เงินอุดหนุนค่าบำ�รุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ อนุสัญญาสต๊อกโฮม อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญา
รอตเตอร์ดัม และอนุสัญญามินามาตะ
		 2.9 ค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของรายได้รวม		
		 2.10 ค่าใช้จ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ (0.01) ของรายได้รวม

20.51
3.35
4.68

0.56
(0.01)
0.36
31.55
2.65

42.59

0.08

คาใชจายบุคลากร
คาบำเหน็จบำนาญ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุน
จากหนวยภาครัฐ
คาใชจายอื่น
คาใชจายจากการอุดหนุนอื่น
และบริจาค

แผนภูมิที่ 4 แสดงสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

42

รายงานประจำ�ปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
กรมควบคุมมลพิษ
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน โดยวิธีการย่อส่วนตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
(หน่วย : บาท)
ปี 2562
ปี 2561

(Horizontal Analysis)
เพิ่ม/(ลด) : บาท เพิ่ม/(ลด) : %

สินทรัพย์

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

5,417,579.21		
1,273,116.92		
6,406,819.71		
-		
13,097,515.84

8,724,185.03		 (3,306,605.82)
1,470,429.33		
(197,312.41)
6,313,775.67		
93,044.04		
68,214,429.86		 (68,214,429.86)
84,722,819.89 (71,625,304.05)

(37.90)
(13.42)
1.47
(100.00)
(84.54)

50,124,081.74		
-		 50,124,081.74		
23,284,051,564.49		23,313,199,996.45		 (29,148,431.96)
9,355,135.77		 6,225,702.19		 3,129,433.58		
23,343,530,782.00 23,319,425,698.64 24,105,083.36
23,356,628,297.84 23,404,148,518.53 (47,520,220.69)

100.00
(0.13)
50.27
0.10
(0.20)

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
		 เจ้าหนี้การค้า
9,711,392.72		 9,716,996.55		
(5,603.83)
		 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
4,102,855.46		 17,654,473.70		 (13,551,618.24)
		 เงินรับฝากระยะสั้น
17,067,636.85		 8,778,319.58		 8,289,317.27		
รวมหนี้สินหมุนเวียน
30,881,885.03 36,149,789.83
(5,267,904.80)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
1,499,920.83		 3,218,241.65		 (1,718,320.82)
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
2,000,000.00		 2,000,000.00		
-		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
3,499,920.83
5,218,241.65
(1,718,320.82)
รวมหนี้สิน
34,381,805.86 41,368,031.48
(6,986,225.62)
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
23,322,246,491.98 23,362,780,487.05 (40,533,995.07)

(53.39)
0.00
(32.93)
(16.89)
(0.17)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

0.00
(3.25)
(0.17)
(0.20)

กรมควบคุมมลพิษ

22,116,594,866.01		22,116,594,866.01		
-		
1,205,651,625.97		 1,246,185,621.04		 (40,533,995.07)
23,322,246,491.98 23,362,780,487.05 (40,533,995.07)
23,356,628,297.84 23,404,148,518.53 (47,520,220.69)

(0.06)
(76.76)
94.43
(14.57)
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
กรมควบคุมมลพิษ
การวิเคราะห์งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน โดยวิธีการย่อส่วนตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
(หน่วย : บาท)
(Horizontal Analysis)
ปี 2562
ปี 2561
เพิ่ม/(ลด) : บาท เพิ่ม/(ลด) : %
รายได้								
รายได้จากงบประมาณ
634,450,240.78		 617,711,199.76		 16,739,041.02		
2.71
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
2,450,000.00		
-		 2,450,000.00		
100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
122,956.75		
169,261.20		
(46,304.45)
(27.36)
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
340,000.00		
850,000.00		
(510,000.00)
(60.00)
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
2,468,694.18		
756,937.08		 1,711,757.10		
226.14
รายได้อื่น
349,788.50		
661,012.00		
(311,223.50)
(47.08)
รวมรายได้
640,181,680.21 620,148,410.04 20,033,270.17
3.23
								
ค่าใช้จ่าย								

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

44

201,986,058.71		
16,966,958.26		
515,298.50		
272,661,849.37		
29,980,028.85		
21,464,193.95		
131,305,548.09		
3,570,300.00		
2,299,974.84		
(34,428.78)
680,715,781.79
(40,534,101.58)

194,394,169.72		 7,591,888.99		
12,917,727.71		 4,049,230.55		
443,192.00		
72,106.50		
174,625,427.25		 98,036,422.12		
36,919,266.93		 (6,939,238.08)
23,645,990.62		 (2,181,796.67)
124,724,108.08		 6,581,440.01		
-		 3,570,300.00		
2,436,254.14		
(136,279.30)
192,934.76		
(227,363.54)
570,299,071.21 110,416,710.58
49,849,338.83 (90,383,440.41)

3.91
31.35
16.27
56.14
(18.80)
(9.23)
5.28
100.00
(5.59)
(117.84)
19.36
(181.31)

รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานการวิเคราะห์โดยวิธีการย่อส่วนตามแนวนอน
งบแสดงฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์
1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
			 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 37.90 ซึ่งเกิดจาก
การลดลงของเงินฝากคลัง จำ�นวน 2,032,335.91 บาท หรือร้อยละ 61.46 ประกอบด้วยเงินประเภทเงินค้ำ�ประกัน
สัญญาจำ�นวน 1,540,814.75 บาท หรือร้อยละ 75.81 และเงินฝากต่างๆ จำ�นวน 280,429.84 หรือร้อยละ 13.80
			 • ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 13.42 ซึ่งเกิดจากการลดลงของ
ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ จำ�นวน 550,676.00 บาท และลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณ จำ�นวนเงินเท่ากับ 0.00 บาท
เนื่องจากกรมได้มีการเร่งรัดการส่งหลักฐานหรือเงินสดชดใช้เงินยืม ในขณะที่มีรายการค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 402,763.59 บาท เนื่องจากรายการขอเบิกเงินที่กรมได้มีการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณยังไม่ได้
รับอนุมัติและโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง จึงส่งผลให้ลูกหนี้ระยะสั้นในภาพรวมมีจำ�นวนลดลง
			 • วัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 1.47 ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรมได้ดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เพื่อ
ก้าวสูก่ ารเป็นสำ�นักงานสีเขียว (Green Office) โดยผูบ้ ริหารได้ก�ำ หนดมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงาน ตลอดจนการส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานปกติ การจัดประชุมสีเขียว และการใช้
กระดาษ Reuse จึงส่งผลให้มีการลดปริมาณการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์
			 • สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ลดลง จำ�นวน 68,214,429.86 บาท หรือร้อยละ 100 ซึง่ เกิดจากการปรับปรุง
บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า อัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าตามสัญญาเลขที่ 333/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560
การจ้างดำ�เนินโครงการฟื้นฟูลำ�ห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรี ที่กรมควบคุมมลพิษได้จ่ายไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ไปอยู่ภายใต้รายการลูกหนี้อื่นระยะยาวตามผังบัญชีมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
			 • ลูกหนี้อื่นระยะยาว เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 50,124,081.74 หรือร้อยละ 100
ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเลขที่ 333/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560
การจ้างดำ�เนินโครงการฟื้นฟูลำ�ห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรี ที่กรมควบคุมมลพิษได้จ่ายไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 49,668,320.48 บาท หรือร้อยละ 99.09
และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ รวมจำ�นวน 455,761.26 บาท หรือร้อยละ 0.91
			 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) จำ�นวน 23,284,051,564.49 บาท ลดลดจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จำ�นวน 29,148,431.96 บาท หรือร้อยละ 0.13 เนื่องจากสินทรัพย์ของกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่ อาคาร
สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานระหว่าง 3 - 15 ปี ซึ่งมีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นตามอายุการใช้งาน
จึงส่งผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) มีจำ�นวนลดลง
			 • สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (สุทธิ) เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 3,129,433.58 บาท หรือ
ร้อยละ 50.27 ซึ่งเกิดจากการผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดสุดท้ายตามสัญญาจ้างจากการก่อหนี้ผูกพันในปีก่อนและ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึง่ กรมควบคุมมลพิษได้บนั ทึกรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิม่ ขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และโปรแกรมฯ ส่วนใหญ่ยงั มีอายุการใช้งานทีจ่ ะต้องทยอยคิดค่าเสือ่ มราคาสะสมเป็นประจำ�ทุกปี จึงส่งผลให้สนิ ทรัพย์
ไม่มีตัวตน (สุทธิ) มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
กรมควบคุมมลพิษ
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2. หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ (ทุน)
2.1 หนี้สินหมุนเวียน
			 • เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำ�นวน 5,603.83 บาท หรือ
ร้อยละ 0.06 เนือ่ งจากกรมควบคุมมลพิษได้มกี ารเร่งรัดติดตามการดำ�เนินการของผูข้ ายและผูร้ บั จ้างตามสัญญาซือ้ /ขาย
และตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้โดยเร็ว จึงส่งผลให้เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกลดลง
			• เจ้าหนีอ้ นื่ ระยะสัน้ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 13,551,618.24 บาท หรือร้อยละ 76.76
ซึง่ เกิดจากการลดลงของค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอืน่ -บุคคลภายนอก จำ�นวน 12,830,958.13 บาท
หรือร้อยละ 94.68 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 539,086.60 หรือร้อยละ 3.98 และเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ
จำ�นวน 500,249.99 บาท หรือร้อยละ 3.69 อันเกิดจากการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายที่ได้รับใบแจ้งหนี้และใบตรวจรับ
พัสดุภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ
			 • เงินรับฝากระยะสั้น เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 8,289,317.27 บาท หรือ
ร้อยละ 94.43 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินประกันผลงานจ้างที่ปรึกษา จำ�นวน 12,416,182.02 บาท หรือ
ร้อยละ 149.79 ในขณะที่เงินประกันสัญญาลดลงจำ�นวน 3,990,814.75 บาท หรือร้อยละ 48.14 เนื่องจาก
กรมควบคุมมลพิษได้ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นงานซื้อ/จ้าง
ทั่วไป มีวงเงินรวมในการจัดหา 80,393,992.21 บาท หรือร้อยละ 32.34 ของวงเงินจัดหารวม 248,556,652.21 บาท
และจัดทำ�ข้อตกลงเป็นใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยไม่ต้องนำ�เงินมาค้ำ�ประกันสัญญา จึงส่งผลให้เงินรับฝากระยะสั้น
ในภาพรวมเพิ่มขึ้น
2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน
			 • เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว คือ รายได้รอการรับรูร้ ะยะยาว ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จำ�นวน 1,718,320.82 บาท หรือร้อยละ 53.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษ
ได้ทยอยตัดบัญชีรายได้รอการรับรู้ตามหลักการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างคู่กับค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกลดลง ประกอบด้วย โครงการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ลุ่มน้ำ�โขง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำ� ผ่านสำ�นักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำ�โขง, โครงการ
การศึกษาผลกระทบของการฟุง้ กระจายของตะกอนดินเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการประตูระบายน้�ำ บริเวณ
ลุ่มน้ำ�ปากพนัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโครงการวิจัย
เรื่องมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการนำ�น้ำ�ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมที่ผ่านการบำ�บัดแล้วมาใช้ประโยชน์ต่อไป
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และค่าธรรมเนียมจากการ
สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานราชการ
2.3 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
			• รายได้สงู (ต่�ำ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 40,533,995.07 บาท
หรือร้อยละ 0.25 ซึง่ เกิดจากกรมควบคุมมลพิษมีรายได้ต�่ำ กว่าค่าใช้จา่ ยสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็นไป
ตามนโยบายการบัญชีสำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดทำ�บัญชีตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
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รายงานประจำ�ปี 2562

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

1. รายได้
		 • รายได้จากงบประมาณ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 2.71 ซึ่งเกิดจากรายได้
เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ รวมถึงกรมควบคุมมลพิษได้เบิกจ่ายเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี ตามงวดงานของสัญญาซื้อ/จ้างที่มีผลผูกพันมาจากปีก่อนๆ เพิ่มขึ้น
		• รายได้จากเงินกูแ้ ละรายได้อนื่ จากรัฐบาล เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 100 ซึง่ เกิดจาก
การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน รายการจ้าง
ทีป่ รึกษาจัดทำ�ระบบคาดการณ์น�้ำ และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้�ำ สำ�หรับลุม่ แม่น�้ำ เจ้าพระยาและท่าจีน ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว
		 • รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 12.18 เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมไม่มกี ารดำ�เนินการจัดฝึกอบรมเรือ่ งการเก็บตัวอย่างกลิน่ และการตรวจวิเคราะห์กลิน่
ด้วยการดม (Sensory Test) และมีการจัดอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาและ
การใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ จำ�นวน 1 ครั้ง ประกอบกับภายหลังการดำ�เนินการเสร็จสิ้นมีเงินคงเหลือ
และได้นำ�ส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินจำ�นวน 9,724.50 บาท
		 • รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 510,000 บาท
หรือร้อยละ 60 ซึ่งเกิดจากการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างจากการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาภายใต้
โครงการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำ�โขง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำ� ผ่านสำ�นักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำ�โขงตามสัญญาจ้างลดลง
		 • รายได้จากการอุดหนุนอืน่ และบริจาค เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 1,711,757.10 บาท
หรือร้อยละ 226.14 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้น ในโครงการ
วิจัยเรื่องมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการนำ�น้ำ�ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมที่ผ่านการบำ�บัดแล้วมาใช้ประโยชน์
ต่อไปจากสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และโครงการการศึกษาผลกระทบของการ
ฟุง้ กระจายของตะกอนดินเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการประตูระบายน้�ำ บริเวณลุม่ น้�ำ ปากพนัง ซึง่ ได้รบั การ
สนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงส่งผลให้รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ค่าใช้จ่าย
		 • ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 3.91 ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ 2561
กรมควบคุมมลพิษได้มกี ารจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทัง้ ข้าราชการและพนักงานราชการและบรรจุบคุ คล
ในอัตราที่ว่างและที่ได้รับอัตราพนักงานราชการเพิ่มขึ้นตามกรอบอัตรา ประกอบกับมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการ จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ� ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าตอบแทนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบุคลากรเพิ่มขึ้น คือ
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง ค่าครองชีพ เงินสมทบ-เงินชดเชย กบข. เงินสมทบ กสจ. และเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น
		 • ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 31.35 ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีการเบิกจ่ายเงินบำ�นาญและบำ�เหน็จดำ�รงชีพจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการระดับนักบริหาร
ระดับสูง จำ�นวน 1 ราย และระดับอำ�นวยการสูง จำ�นวน 2 ราย เพิ่มขึ้น จากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำ�นวน 3 ราย เป็น 6 ราย และลูกจ้างประจำ� จากจำ�นวน 1 ราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำ�นวน 2 ราย
กรมควบคุมมลพิษ
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		 • ค่าตอบแทน เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 16.27 เนือ่ งจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมควบคุมมลพิษมีรายการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบตั งิ าน คือ ค่าตอบแทนกรรมการในการจัดสอบแข่งขันบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ค่าตอบแทนกรรมการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าตอบแทนผู้วิจัย จากการปฏิบัติงาน
ตามโครงการการศึกษาผลกระทบของการฟุ้งกระจายของตะกอนดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประตู
ระบายน้ำ�บริเวณลุ่มน้ำ�ปากพนัง และโครงการวิจัยเรื่องมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการนำ�น้ำ�ทิ้งจาก
ภาคเกษตรกรรมที่ผ่านการบำ�บัดแล้วมาใช้ประโยชน์ต่อไปเพิ่มขึ้น
		 • ค่าใช้สอย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 56.14 ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมควบคุมมลพิษมีรายการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาครุภัณฑ์ อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าเช่าเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้สอย
ลดลง
		 • ค่าวัสดุ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 18.80 ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมควบคุมมลพิษมีรายการเบิกจ่ายค่าวัสดุ และค่าน้�ำ มันเชือ้ เพลิงลดลง เนือ่ งจากกรมควบคุมมลพิษได้มกี ารสือ่ สาร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกรมควบคุมมลพิษได้รับรู้ และให้ความร่วมมือประหยัดตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ
		• ค่าสาธารณูปโภค ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 9.23 โดยกรมควบคุมมลพิษมีการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคลดลงทุกประเภท ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม ค่าบริการไปรษณีย์
และโทรเลข และค่าน้ำ�ประปา
		 • ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 5.28 ซึ่งเกิดจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจรับครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
สิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
		 • ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 100
ซึ่งเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษได้ดำ�เนินการโอนเงินให้มหาวิทยาลัยของรัฐ จำ�นวน
3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เบิกเงินแทน
สำ�หรับดำ�เนินโครงการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรด
		 • ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 5.59 ซึ่งเกิดจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษมีจ่ายเงินค่าบำ�รุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศลดลง
จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาคลดลง
		 • ค่าใช้จ่ายอื่น ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 117.84 ซึ่งเกิดจากรายการขาดทุนจากการ
จำ�หน่ายมีจำ�นวนมากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผลงานสำ�คัญ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การจัดการขยะพลาสติก ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
พ.ศ. 2561 - 2573
กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
จัดทำ� Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561
- 2573 (Thailand’s Roadmap on Plastic Waste
Management 2018 - 2030) และแผนปฏิบัติการ        
ด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2565 โดย
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบแล้ว ในการประชุมเมือ่ วันที่ 17
เมษายน 2562 และได้จัดส่ง Roadmap การจัดการ        
ขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 ฉบับปรับปรุงแก้ไขตาม
มติคณะรัฐมนตรีให้สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเป็นนโยบายการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย เป้าหมายของการ           
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานมี 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 การลด เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม (Cap seal),
ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารอ็อกโซ่ (Oxo) และพลาสติกไมโครบีดส์ (Plastic Microbeads) ภายในปี 2562 และการลด       
เลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา <36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว)
และหลอดพลาสติก ภายในปี 2565 และเป้าหมายที่ 2 การนำ�ขยะพลาสติกเป้าหมายกลับสู่กระบวนการใช้ประโยชน์
ร้อยละ 100 ภายในปี 2570
ปี 2562 กรมควบคุมมลพิษได้รว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 ดังนี้
1. ผู้ผลิตน้ำ�ดื่มรายใหญ่ จำ�นวน 5 รายใหญ่ ได้ร่วมมือกันเลิกใช้แคปซีล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา
และมีการขยายผลการเลิกใช้แคปซีลไปยังกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย พบว่าในช่วงสิ้นปี 2562 สามารถเลิกใช้แคปซีลได้ถึง
ร้อยละ 98 เหลืออีกเพียงร้อยละ 2 ทีย่ งั คงมีการใช้อยูบ่ า้ งซึง่ เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตรายย่อยในต่างจังหวัดทีอ่ าจยังไม่รบั ทราบ
นโยบาย
2. สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำ�เนินการควบคุมการใช้พลาสติกไมโครบีดส์ (Plastic Microbeads)
ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กำ�หนดลักษณะของเครือ่ งสำ�อางทีห่ า้ มผลิต นำ�เข้า หรือขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำ�หนดให้เครือ่ งสำ�อางทีใ่ ช้แล้ว
ล้างออกที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์เป็นเครื่องสำ�อางที่ห้ามผลิต นำ�เข้า หรือขาย ขณะนี้ได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
3. การควบคุมผลิตภัณฑ์พลาสติกเพือ่ ไม่ให้มสี ว่ นผสมของสารอ็อกโซ่ได้รบั ความร่วมมือจากสำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดำ�เนินการประสานกระทรวงพาณิชย์ในการพิจารณาประกาศห้ามนำ�เข้า ผลิต และจำ�หน่าย
สารอ็อกโซ่ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. ดำ�เนินการขับเคลื่อนกลไกการงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา <36 ไมครอน ในศูนย์การค้า              
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบ  
กลไกการขับเคลือ่ นการงดให้ถงุ พลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
5. การลด เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกขนาดบาง และหลอดพลาสติก ภายในปี 2565 ในเบือ้ งต้น
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสมัครใจดำ�เนินการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ด้วยการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย
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การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะพลาสติก

กรมควบคุมมลพิษดำ�เนินการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะพลาสติก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลขยะพลาสติกของประเทศไทย ตั้งแต่การผลิตเม็ดพลาสติก การนำ�เข้า การส่งออก การบริโภค        
ภายในประเทศ การแปรรูปเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ การเกิดเป็นขยะ การนำ�กลับมาใช้ใหม่
(Recycle) การกำ�จัดในรูปแบบต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์การไหลของสาร (Material Flow Analysis)
ของผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย รวมทั้งศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอกลไกการลด เลิก
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณั ฑ์พลาสติกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงกลไกลการส่งเสริมสนับสนุนการนำ�ขยะพลาสติก
กลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) และการใช้วสั ดุทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายในกรณี
ที่พลาสติกรีไซเคิลได้ยากหรือไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักกลุ่มของผลิตภัณฑ์         
ที่มีระยะเวลาการใช้งานที่สั้น (1 ปี) ได้แก่ ถุง ขวด แก้ว ถ้วย/จาน โฟม ถาด/กล่อง ฝาขวด ช้อน/ส้อม/มีด             
หลอด ฟิล์ม/พลาสติกห่อหุ้มสินค้า เป็นต้น และผลิตภัณฑ์รองกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาว
(มากกว่า 2 ปี) ได้แก่ แห/อวน/เชือก และรองเท้า เป็นต้น โดยศึกษาตั้งแต่ต้นน้ำ�  (Production Phase) คือ             
ปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกที่ใช้ในประเทศ ปริมาณนำ�เข้า/ส่งออกสุทธิ ผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำ�เร็จรูปและ            
เศษพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้ในประเทศ และปริมาณรีไซเคิลจากส่วนปลายน้ำ�แล้วกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมาย       
(Consumption Phase) ในส่วนกลางน้ำ�ที่ถูกใช้จนกลายเป็นขยะ และการจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นในส่วนของปลายน้ำ�
(Post-Consumption Phase) พบว่า ในปี 2561 มีปริมาณพลาสติกในประเทศที่ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก           
เป้าหมายปริมาณ 2.22 ล้านตัน ซึ่งเกิดเป็นขยะในปี 2562 ปริมาณ 1.91 ล้านตัน และจากการลงพื้นที่สำ�รวจ              
22 พืน้ ที่ เพือ่ คาดการณ์ปริมาณขยะผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายทีไ่ ด้รบั การจัดการทัง้ ภายในประเทศ พบว่ามีปริมาณ
1.85 ล้านตัน โดยถูกรวบรวมระบบการจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.49 ล้านตัน และมีการนำ�ไปรีไซเคิล
0.36 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนการรีไซเคิลประมาณร้อยละ 19
กรมควบคุมมลพิษจะนำ�ผลการศึกษา
ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเสนอกลไกการลด
เลิก ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลไก
การส่งเสริมสนับสนุนการนำ�ขยะพลาสติก
กลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) เพื่อใช้
กำ�หนดนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
อย่างยั่งยืนต่อไป
รูปแสดง Mass Flow Analysis of Plastic Products

กรมควบคุมมลพิษ

51

การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9
(The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)

การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้าน 3R
ของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟิ ก ครั้ ง ที่ 9          
เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ) กระทรวง
สิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Centre for Regional
Development: UNCRD) จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 ภายใต้แนวคิด 3R as
a way for moving towards sufficiency economy
- Implications for SDGs เป็นเวทีสำ�หรับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่จะร่วมกันแสดงความเห็น    
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้ ว ยหลั ก การ 3R รู ป แบบการประชุ ม เป็ น การระดม        
ความคิดเห็นด้านนโยบายและมาตรการ 3R รวมทั้ง
เป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้ ประสบการณ์และ        
การดำ�เนินงานด้าน 3R ของประเทศต่างๆ
ผูแ้ ทนทีเ่ ข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผูแ้ ทนระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส และเจ้าหน้าทีจ่ ากกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
จาก 39 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี                
ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรด้านทรัพยากรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน กว่า 700 คน           
และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)           
เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น (นายซึคะสะ อาคิโมโตะ) และ           
ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (นายคาซูชิเกะ เอ็นโด) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย              
การประชุมสัมมนาวิชาการ การประกาศปฏิญญา 3R กรุงเทพฯ (Bangkok 3R Declaration) การจัดบูธนิทรรศการ
จากของภาครัฐและเอกชน 35 บูธ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการ 3R เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
องค์ความรูเ้ ทคนิควิชาการการถอดบทเรียนการดำ�เนินงาน 3R รวมทัง้ มีบธู นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิง่ แวดล้อม และการศึกษา
ดูงาน 2 แห่ง เรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ณ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์ยี่ พลัส จำ�กัด จังหวัดสมุทรปราการ     
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ของกลุ่มบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
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การประชุมในห้องประชุมหลัก มีการนำ�เสนอข้อมูลและการอภิปรายในหัวข้อเกีย่ วกับเศรษฐกิจหมุนเวียน เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนการจัดการขยะพลาสติก การเคลือ่ นย้ายวัสดุรไี ซเคิลและของเสียเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสีเขียว
การนำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน ความสำ�เร็จ และความคิดริเริ่มที่สำ�คัญตามเป้าหมายของปฏิญญา 3R ฮานอย เพื่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ค.ศ. 2013 - 2023) ของ 39 ประเทศ
ทีป่ ระชุมได้รบั รองรายงานการประชุมและรับรองปฏิญญา 3R กรุงเทพฯ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติก
โดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึง่ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ดา้ นนโยบายร่วมกันของผูแ้ ทนประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมการนำ�หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำ�เนินงาน            
เพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้าน 3R ในประเทศไทย รวมทั้ง
เป็นการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในประเทศให้ครบวงจร ทันสมัย และเป็นไปตามหลักสากล ทั้งนี้ ปฏิญญา 3R กรุงเทพฯ
เป็นปฏิญญาแบบสมัครใจและไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย โดยประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ จะร่วมกัน
พัฒนานโยบาย 3R ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปรแกรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ยกระดับของการรีไซเคิล
พลาสติกในระบบเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มโอกาสในการนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�  และการป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติก   
สู่สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ และใช้นวัตกรรมสำ�หรับรูปแบบธุรกิจใหม่        
และยั่งยืน ซึ่งจะส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทางเลือกในการใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ใช้และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ           
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ การประชุมทัง้ 3 วัน มีรปู แบบการจัดประชุมเป็นแบบการประชุมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green
Meeting) และลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic)
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การดำ�เนินงานมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำ�พลาสติกและโฟมมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น จากสถิติ พบว่า             
ปี 2560 มีการบริโภคถุงพลาสติกหูหิ้ว จำ�นวน 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร จำ�นวน 6,758 ล้านใบต่อปี
แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จำ�นวน 9,750 ล้านใบ ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากเมื่อไม่ได้รับ
การจัดการที่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการ “ทำ�ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561          
โดยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ           
ต้องดำ�เนินงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกระทรวง กรม จำ�นวน 152 หน่วยงาน และ         
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำ�เนินงานด้านการลด และ    
คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำ�นักงานและพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชน           
ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งกำ�หนดให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินการ           
เพื่อให้เกิดผลตามตัวชี้วัด ดังนี้
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกำ�จัด
ลดลงร้อยละ 5
2. จำ�นวนถุงพลาสติกหูหิ้ว
ลดลงร้อยละ 10
3. จำ�นวนแก้วน้ำ�พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ลดลงร้อยละ 10
4. ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารภายในหน่วยงาน
ตารางแสดงผลการดำ�เนินงานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำ�นักงานและพื้นที่ของหน่วยงาน
				
ลำ�ดับ ประเภท
จำ�นวน
ที่ หน่วยงาน หน่วยงาน
				
1 หน่วยงาน
152
ระดับ
กระทรวง กรม
2

หน่วยงาน
ระดับจังหวัด

76

การจำ�แนกตาม
หน่วยงานที่ได้คะแนน
คะแนน จำ�นวน
ที่ได้ หน่วยงาน
10
127
9.75
23
8.75
1
8.50
1
10
72
9.75
3
7.50
1

รูปแสดงการดำ�เนินงานมาตรการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของกรมควบคุมมลพิษ

ในปี 2563 การดำ�เนินงานตาม “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ยังคงเป็นตัวชี้วัด
ของผู้บริหารระดับกระทรวง กรม จำ�นวน 150 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยกำ�หนดให้         
ทุกหน่วยงานดำ�เนินการเพื่อให้เกิดผลโดยจะมีตัวชี้วัดที่มีเกณฑ์เข้มข้นขึ้น
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การติดตามตรวจสอบสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 2562 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ         
ผลการดำ�เนินงานและประเมินสถานภาพของสถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานทีก่ �ำ จัด
ขยะมูลฝอยทีด่ �ำ เนินการไม่ถกู ต้อง และได้จดั ทำ�ข้อเสนอแนะและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการปรับปรุงแก้ไขการ
เดินระบบของสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยให้ดำ�เนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการปิด/ปรับปรุงสถานที่
กำ�จัดขยะมูลฝอยที่ดำ�เนินการไม่ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 แห่ง
การประเมินสถานภาพของสถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอย ปัญหาหลักของสถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอยขึน้ อยูก่ บั ระบบหรือ
รูปแบบในการกำ�จัดขยะมูลฝอย บางแห่งได้รบั การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกำ�จัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ แต่หลายแห่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำ�ให้สถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดสรร    
งบประมาณในการก่อสร้างจึงมักเป็นการเทกอง (Open Dump) บางแห่งมีการยกระดับให้เป็นการเทกองแบบควบคุม
(Controlled Dump) อย่างไรก็ตาม สถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอยทีไ่ ด้รบั งบประมาณในการก่อสร้างและมีการดำ�เนินงาน
สามารถพิจารณาปัญหาแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ปัญหาเรื่องการดำ�เนินงานกำ�จัดขยะมูลฝอย และ
2) ปัญหาเรือ่ งบ่อบำ�บัดน้�ำ ชะขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษได้มขี อ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทีพ่ บดังแสดงในตาราง
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1. การดำ�เนินงานกำ�จัด 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สร้างคันดินรอบพื้นที่บ่อฝังกลบ ขุดบ่อรวบรวมน้ำ�ชะขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย พบว่า
และก่อสร้างระบบรางรวบรวมน้ำ�ชะขยะมูลฝอยไปยังบ่อรวบรวมน้ำ�ชะขยะมูลฝอย
โครงสร้างพื้นฐาน
1.2 การบริหารจัดการ ควบคุมขนาดและการวางตำ�แหน่งของหน้างานกำ�จัดขยะมูลฝอยในแต่ละระยะ
ในสถานที่กำ�จัด
ให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง และเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งประเภทและจำ�นวน         
ขยะมูลฝอยไม่ครบถ้วน ของเครื่องจักรกลที่มีอยู่ ต้องฉีดพ่นสารสกัดชีวภาพเพื่อลดกลิ่นที่อาจเกิดขึ้นทั้งระหว่างการเท  
และการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ก่อนที่จะบดอัดขยะมูลฝอยและก่อนที่จะกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดิน
ที่ไม่ถูกต้อง
1.3 การจัดทำ�แนวพื้นที่กันชน จัดทำ�แนวพื้นที่กันชนรอบพื้นที่กำ�จัดมูลฝอยจากแนวเขตที่ดิน          
อย่างน้อย 25 เมตร ปลูกต้นไม้สลับแถวที่เจริญเติบโตเร็ว มีเรือนยอดไม้ที่สูงช่วยป้องกันภูมิทัศน์
และการมองเห็นของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
1.4 การป้องกันภาวะอุทกภัย จัดทำ�คันดินกัน้ โดยรอบสถานทีก่ �ำ จัดขยะมูลฝอยให้มคี วามสูงอย่างน้อย
2 - 3 เมตร หรือให้สูงกว่าระดับน้ำ�ท่วมถึง ยกพื้นถนนทางเข้าให้สูงขึ้น 1 - 1.5 เมตร ทั้งนี้         
ควรจัดทำ�แผนและมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยไว้ด้วย
1.5 การป้องกันเหตุไฟไหม้กองขยะมูลฝอย ออกมาตรการห้ามเผาขยะมูลฝอยในสถานที่กำ�จัด          
โดยเด็ดขาด รวมทั้งการเผาฟางและตอซังจากนาข้าวใกล้สถานที่กำ�จัด
1.6 การปิดพื้นที่กำ�จัดขยะมูลฝอย ไถเกลี่ยกองขยะมูลฝอยให้มีความสูงสม่ำ�เสมอนำ�ดินที่เตรียมไว้
มากลบทับให้มีความหนา 60 เซนติเมตร หรือปิดทับโดยใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุม เตรียมน้ำ�หมัก
จุลนิ ทรียช์ วี ภาพฉีดพ่นกองขยะมูลฝอยเพือ่ ระงับกลิน่ เหม็น ติดตัง้ ท่อพีวซี รี ะบายก๊าซและความร้อน
จากบ่อฝังกลบทุกระยะ 20 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพืน้ ที่ ขุดรางระบายน้�ำ ฝนรอบบ่อฝังกลบ
เพื่อรวบรวมน้ำ�ชะขยะมูลฝอย การดำ�เนินงานให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง     
หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของพืน้ ที่ การออกแบบก่อสร้าง และการบริหารการจัดการ
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล และกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมควบคุมมลพิษ
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ปัญหา/อุปสรรคที่พบ

2. การดำ�เนินงาน
ระบบบำ�บัดน้ำ�ชะ
ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1.7 การปนเปื้อนของขยะประเภทอื่นๆ 1) ของเสียอันตราย ให้ประสานหน่วยงานซึ่งคณะกรรมการ
จัดการปฏิกูลและมูลฝอยของจังหวัดมอบหมายเพื่อนำ�ไปเก็บรวบรวมในภาพรวมของจังหวัด          
เพือ่ กำ�จัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง
แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ         
ส่งไปกำ�จัดอย่างถูกต้อง ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ 3) ขยะอุตสาหกรรม ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ดำ�เนินการตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด         
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป
2.1 สำ�รวจความลึกของบ่อบำ�บัดน้ำ�ชะขยะมูลฝอยแต่ละบ่อ และเก็บตัวอย่างน้ำ�ชะขยะมูลฝอยที่ไหล
เข้าบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียบ่อแรก เพื่อหาค่าความเข้มข้นของค่าความสกปรกในรูปบีโอดี หรือซีโอดี         
และคำ�นวณความจุของบ่อแต่ละบ่อ เพื่อหาว่าประสิทธิภาพความจุและจำ�นวนบ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย        
ที่มีอยู่สามารถบำ�บัดบีโอดีหรือซีโอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปบ่อบำ�บัดบ่อแรก
มักเป็นบ่อบำ�บัดแบบไร้อากาศ (Anaerobic Pond) ความลึกของบ่อประมาณ 3 เมตร ตามด้วย
บ่อบำ�บัดแบบกึ่งใช้อากาศ (Facultative Pond) ความลึกประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร จำ�นวนบ่อ
จะขึ้นกับประสิทธิภาพการบำ�บัดน้ำ�เสียในแต่ละบ่อ ส่วนบ่อสุดท้ายจะเป็นบ่อบ่ม (Maturation
Pond) ความลึกไม่เกิน 1.0 เมตร ทำ�หน้าที่เพิ่มออกซิเจนและให้สาหร่ายตกตะกอน พร้อมทั้ง        
กักน้ำ�เพื่อใช้ประโยชน์หรือปล่อยระบายในกรณีที่น้ำ�ทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2.2 กรณีที่ความจุของบ่อไม่เพียงพอกับการบำ�บัดน้ำ�ชะขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาได้ 2 วิธี คือ             
(1) เพิ่มความสูงของคันดินล้อมรอบบ่อบำ�บัดน้ำ�ชะขยะมูลฝอย ยกระดับท่อรวบรวมน้ำ�ชะ          
ขยะมูลฝอยที่ไหลเข้าสู่บ่อให้สูงขึ้นตามความสูงของคันดินที่ยกระดับให้สูงขึ้น หรือ (2) เพิ่มหรือ
ปรับปรุงเครื่องเติมอากาศในบ่อบำ�บัดน้ำ�ชะขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพในการเติมออกซิเจน    
ลงในน้ำ�ได้มากขึ้น
2.3 เก็บกวาดขยะมูลฝอย วัชพืช และสารแขวนลอยสีเขียว ออกจากบ่อบำ�บัดน้ำ�เสียอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บ่อบำ�บัดน้ำ�เสียมีประสิทธิภาพในการบำ�บัด และต้องไม่ให้น้ำ�ชะขยะมูลฝอยไหลออกสู่
บริเวณนอกพื้นที่ทั้งผิวดินและใต้ดิน

การฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่มีประสิทธิภาพ

แนวพื้นที่กันชน (Buffer zone) และรั้วรอบสถานที่กำ�จัด
ขยะมูลฝอยที่ชำ�รุด
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ระบบบำ�บัดน้ำ�ชะขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ
รายงานประจำ�ปี 2562

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชน ประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2560 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน 13 องค์กร ดำ�เนินงานส่งเสริม                
การแยกทิง้ ของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทัว่ ไปในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ
มีสว่ นร่วมในการจัดรูปแบบการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน เพือ่ รวบรวมนำ�ไปบำ�บัดและกำ�จัดอย่างถูกหลักวิชาการ
และปี 2561 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำ�นักงานสิง่ แวดล้อมภาค สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด
และขยายความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม อาทิ เทศบาลนคร
นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ผลการดำ�เนินงานพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการมี  
ช่องทางทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนเพิ่มขึ้น
สำ�หรับปี 2562 ได้ขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตราย            
จากชุมชน ประเภทซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกไปสูภ่ มู ภิ าค โดยมี อปท. ทีม่ คี วามพร้อมและ
มีศักยภาพในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน 20 จังหวัด และได้นำ�รูปแบบ
การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทีม่ กี ารบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จากชุมชนแบบครบวงจรตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทางมาเป็นต้นแบบโดย อบจ. เชียงราย ร่วมกับ 18 อำ�เภอ
18 หมู่บ้าน มีรูปแบบการดำ�เนินการดังนี้
• ให้ทุกครัวเรือนจัดทำ�เสวียน (คอกที่ทำ�จากไม้ไผ่หรือวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดานเก่า หลังคาเก่า ฯลฯ)          
เพื่อกำ�จัดขยะอินทรีย์
• ให้ทุกครัวเรือนต้องมีจุดคัดแยกขยะรีไซเคิลตามประเภทที่ชัดเจน
• ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
โดยขยะอันตรายที่คัดแยกได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานขยะอันตรายที่รวบรวมจากทุก อปท. เพื่อนำ�ออก
นอกพื้นที่จังหวัดเชียงรายและนำ�ไปกำ�จัดอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ อบจ. เชียงราย ได้จัดทำ�
ระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย (D - Toc: Data supporting system for
the management of Toxic waste from communities in Chiang Rai Province) ประกอบด้วยฐานข้อมูล           
บนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันสำ�หรับส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
เคลื่อนที่สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ทำ�ให้ข้อมูลของการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะอันตรายในจังหวัดเชียงราย
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ช่วยประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) ต่างๆ เพือ่ จัดส่งขยะอันตรายไปกำ�จัดอย่างปลอดภัย และประมวลผลและรายงานข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารในการรณรงค์ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะอันตรายในพื้นที่ของตนได้ด้วย
ในภาพรวมของประเทศ อปท. มีการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในปี 2562 ได้ปริมาณเพิม่ ขึน้ จากปี 2561
โดยมีจังหวัดที่มีการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน จำ�นวนทั้งหมด 30 จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562)
และมีการนำ�แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและรูปแบบภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน         
ของกรมควบคุมมลพิษไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง จากการประเมินของ อปท. ณ จุดทิ้งขยะ พบว่าประชาชนสามารถ
แยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปมากขึ้น และมีความเข้าใจถึงความเป็นอันตรายจาก             
ของเสียอันตรายจากชุมชน ประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดีขึ้น
กรมควบคุมมลพิษ
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การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

ปี 2562 พบการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 8 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี สระบุรี และกรุงเทพมหานคร
เป็นการลักลอบทิ้งกากสารเคมีมากที่สุด 6 ครั้ง กากของเสียจากโรงงาน 1 ครั้ง
และน้ำ�มันดำ�  1 ครั้ง ส่วนใหญ่ลักลอบทิ้งในบ่อดินเก่า ริมถนน พื้นที่รกร้าง            
ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน ตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น
กรณีที่ 1 พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 ตำ�บลหนองชุมพล อำ�เภอเขาย้อย          
จังหวัดเพชรบุรี กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
พบว่ามีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย จำ�นวน 5 จุด ส่วนใหญ่มีการปรับ          
ถมพื้นที่ ส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกลิ่นแอมโมเนียมีผลกระทบต่อประชาชน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีการให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการ         ลักษณะพื้นที่ลักลอบทิ้งกาก
กากของเสียอันตรายและแจ้งให้หน่วยงานที่กำ�กับดูแลสั่งการขุดรื้อกากของเสีย ของเสียอันตรายในพื้นที่หมู่ที่ 6
อันตรายและดินที่ได้รับการปนเปื้อนออกไปบำ�บัดและกำ�จัดอย่างถูกต้อง รวมทั้ง และหมู่ที่ 7 ตำ�บลหนองชุมพล
อำ�เภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ดำ�เนินการปรับปรุงฟื้นฟูและปรับสภาพพื้นที่ต่อไป
กรณีที่ 2 เขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ            
การลักลอบนำ�ขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณเชิงเขาซับพลู - เขาภูหีบ ตำ�บลตาหลังใน
อำ�เภอวังน้ำ�เย็น จังหวัดสระแก้ว พบกองขยะชิ้นส่วนรถยนต์บดย่อยประมาณ 300 ตัน เทกองในพื้นที่โล่ง                   
ผู้ประกอบการแจ้งว่านำ�ขยะมาจากโรงงานในจังหวัดชลบุรีเพื่อนำ�มาคัดแยกวัสดุมีค่า ได้แก่ พลาสติก เหล็ก สายไฟ
สแตนเลส ฟองน้ำ�และขอบยาง เพื่อนำ�ไปจำ�หน่าย โดยไม่มีเอกสารการครอบครองที่ดินและเอกสารประกอบกิจการ
ขยะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นขยะอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 และวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ดำ�เนินคดีกับ               
ผู้ประกอบการและให้ขนย้ายขยะดังกล่าวส่งกลับบริษัทต้นทางที่จังหวัดชลบุรีเพื่อนำ�ไปกำ�จัดและทำ�ลาย โดยได้          
ขนย้ายขยะพร้อมทัง้ ขุดลอกดินปนเปือ้ นเมือ่ วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 จากการตรวจสอบพบว่าดินและน้�ำ ใต้ดนิ
บริเวณพื้นที่คัดแยกขยะอุตสาหกรรมและบริเวณข้างเคียงมีค่าโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดินและมาตรฐาน
คุณภาพน้ำ�ใต้ดิน ยกเว้นตรวจพบทองแดงและแมงกานีสในน้ำ�ผิวดิน จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
แหล่งที่มาการปนเปื้อนทองแดงและแมงกานีสในแหล่งน้ำ�ผิวดินและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ�ผิวดิน เพื่อเป็นข้อมูล            
คาดการณ์แนวโน้มการปนเปื้อนและวางแผนจัดการพื้นที่ต่อไป

การตรวจสอบพื้นที่ลักลอบนำ�ขยะอุตสาหกรรมมาทิ้ง
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว
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การเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างน้ำ�เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน
บริเวณพื้นที่คัดแยกขยะอุตสาหกรรม
รายงานประจำ�ปี 2562

การแก้ไขปัญหาน�้ำเสียโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนาอมก๋อย จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาให้เด็กและประชาชนในพื้นที่อำ�เภออมก๋อยได้มีสถานที่ศึกษา
หาความรู้ และนำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ นำ � กลั บไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง
ครอบครั ว และชุ ม ชนให้ ดี ขึ้ น โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาผ่ า นแหล่ ง ศึ ก ษา            
ตามธรรมชาติด้วยกระบวนการที่มุ่งปลูกฝังจิตสำ�นึกให้มีความรักในสถาบัน    
พระมหากษัตริย์ มีคณุ ธรรม จริยธรรม รูร้ กั สามัคคี อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ทีด่ งี ามไว้ ปัจจุบนั โครงการได้มกี ารดำ�เนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่อำ�เภออมก๋อยและพื้นที่ใกล้เคียง
สภาพปัญหาน้ำ�เสียภายในโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยเกิดจาก
การล้างภาชนะภายในร้านกาแฟและการแปรรูปผลิตน้ำ�มะขามป้อม เช่น           
การล้างผลมะขามป้อม การล้างเครือ่ งทำ�น้�ำ มะขามป้อม และการล้างพืน้ ของโรงงานแปรรูป ซึง่ น้�ำ เสียจะถูกระบายออก
สูส่ งิ่ แวดล้อมโดยตรง กรมควบคุมมลพิษร่วมกับองค์การจัดการน้�ำ เสียดำ�เนินการจัดการน้�ำ เสียภายในโครงการฯ ดังนี้
• จัดสร้างระบบบำ�บัดน้�ำ เสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment System)
บริ เ วณร้ า นกาแฟและโรงงานแปรรู ป ผลิ ต น้ำ �มะขามป้ อ ม ประกอบด้ ว ย         
บ่ อ ดั กไขมั น บ่ อ เกรอะ บ่ อ กรองไร้ อ ากาศ และบ่ อ ซึ ม รองรั บ น้ำ � เสี ยได้               
2 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อแห่ง หลักการทำ�งานของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบ        
บ่อกรองไร้อากาศ เป็นระบบบำ�บัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน ภายในถังช่วงกลาง        
จะมีชั้นตัวกลาง (Media) ซึ่งเป็นลูกบอลพลาสติกบรรจุอยู่ เพื่อให้จุลินทรีย์      
ยึดเกาะได้มากขึ้น น้ำ�เสียจะไหลจากด้านล่างของถังแล้วไหลขึ้นผ่านชั้นตัวกลาง จากนั้นจึงไหลออกทางท่อด้านบน
ขณะที่ไหลผ่านชั้นตัวกลางจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนจะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ�เสีย เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็น
ก๊าซกับน้ำ� น้ำ�ทิ้งที่ไหลล้นออกไปจะมีค่าความสกปรกลดลง
น�้ำเสีย

ถังดัก
ไขมัน

บ่อเกรอะ

บ่อกรอง
ไร้อากาศ

บ่อซึม

ระบายสู่
สิ่งแวดล้อม

• จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำ�เสียและการดูแล
รักษาระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการฯ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถดูแลรักษาระบบได้
กรมควบคุมมลพิษ
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ความก้าวหน้าการฟื้นฟูลำ�ห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
จังหวัดกาญจนบุรี
กรมควบคุมมลพิษดำ�เนินโครงการฟื้นฟูลำ�ห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี จากกรณี        
ศาลปกครองสูงสุดได้มคี �ำ พิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษดำ�เนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปือ้ นสารตะกัว่ บริเวณห้วยคลิตี้
โดยให้จัดทำ�แผนงาน วิธีการ และดำ�เนินการฟื้นฟู ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ� ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำ� จนกระทั่ง        
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยได้ว่าจ้าง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน)
เป็นผู้ดำ�เนินการ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน มีระยะเวลาดำ�เนินการ 1,000 วัน เริ่มดำ�เนิน
โครงการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมที่จะดำ�เนินการภายใต้โครงการฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย
1. สำ�รวจ วางแผนการดำ�เนินงาน และกำ�หนดมาตรการ         
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงาน
2. ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบต่างๆ
3. ฟื้นฟูลำ�ห้วยคลิตี้
4. ฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม
5. ก่อสร้างฝายดักตะกอน
6. จั ด ทำ � ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ข องการ          
ปนเปื้อนในพื้นที่
ความก้ า วหน้ า การดำ � เนิ น งานโครงการฟื้ น ฟู ลำ � ห้ ว ยคลิ ตี้            
จนถึงปี 2562 ดำ�เนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
ประกอบด้วย งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การปรับ
สภาพพื้ น ที่ บ ริ เ วณโรงแต่ ง แร่ เ ดิ ม และการสำ � รวจพื้ น ที่ ทั่ ว ไป           
การทดสอบการดูดตะกอนในลำ�ห้วยคลิตี้และการวางแผนการ          
ดูดตะกอนฯ และการจัดทำ�มาตรการเพือ่ ป้องกันและลดผลกระทบ
การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม ปี 2563 จะก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยให้       
พร้อมองค์ประกอบต่างๆ
แล้วเสร็จ ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรอบโรงแต่งแร่เดิมด้วยการปกคลุม       
ด้วยดินสะอาดและดาดคอนกรีต ขุดลอกลำ�ห้วยด้วยการดูดตะกอน ขนส่งตะกอนทีป่ นเปือ้ นตะกัว่ มาบรรจุยงั หลุมฝังกลบ
แบบปลอดภัย จัดทำ�ฝายดักตะกอนจำ�นวน 2 แห่ง และจัดทำ�ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่
ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ยในการฟืน้ ฟูล�ำ ห้วยคลิตจี้ ะทำ�การฟ้องเรียกจากบริษทั ตะกัว่ คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
โดยได้ดำ�เนินการส่งเรื่องให้อัยการพิจารณาดำ�เนินการตามข้อกฎหมายแล้ว
นอกจากการฟืน้ ฟูลำ�ห้วยคลิตี้แล้ว ยังมีหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเข้าร่วมดำ�เนินการในพืน้ ที่ ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านทุง่ เสือโทน
ดำ�เนินการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วจากการใช้ชีวิตประจำ�วัน และตรวจติดตาม
ปริมาณตะกัว่ ในเลือดของประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และกรมทรัพยากรน้�ำ ได้จดั ทำ�โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้� 
ำ
ด้วยการผลิตน้ำ�ประปาภูเขาให้แก่ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภคและได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน          
ต่อคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
จากปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำ�ห้วยคลิตี้ที่เกิดขึ้น กรมควบคุมมลพิษเห็นว่า ในอนาคตผู้ประกอบการ          
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับกรณีลำ�ห้วยคลิตี้
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การดำ�เนินงานภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงห่วงใยในทุกข์สขุ และชีวติ ความเป็นอยู่
ของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกัน
บำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำ�ให้เกิดแผนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองใน       
เกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้คลองเป็นหลักในการพัฒนาเพือ่ คืนความเป็นเวนิสตะวันออก
พัฒนาทางเท้าและสิ่งที่อยู่สองฝั่งคลอง (Street Furniture) รวมทั้งพัฒนาสถานที่
สำ�คัญต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยคลอง 9 คลอง ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม
(คลองหลอด) คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองบางลำ�พู      
คลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองพระสวัสดิ์ คลองวัดตรีทศเทพ และ           
คลองวัดสังเวช ดำ�เนินการโดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นหน่วยงานหลัก
กรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมตรวจวัดคุณภาพน้ำ�คลองหลอดช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ต้นคลองที่รับน้ำ�       
จากแม่น้ำ�เจ้าพระยาบริเวณสถานีสูบน้ำ�ปิ่นเกล้า จนถึงท้ายคลองบริเวณปากคลองตลาด เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
คุณภาพน้ำ�เดือนพฤษภาคม (หลังขุดลอก) กับเดือนมกราคม 2562 (ก่อนขุดลอก) ที่ตรวจวัดโดยสำ�นักระบายน้ำ� 
กทม. พบว่า คุณภาพน้ำ�คลองหลอดส่วนใหญ่มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ� (ดีโอ) สูงขึ้น เช่น คลองหลอด บริเวณ
วัดราชนัดดา พบปริมาณดีโอ 0.0 มก./ล. ภายหลังการขุดลอกปริมาณดีโอสูงขึ้นเป็น 4.0 มก./ล. บ่งชี้ได้เบื้องต้นว่า
คุณภาพน้ำ�มีสภาพดีขึ้นเมื่อมีการขุดลอกและผันน้ำ�จากแม่น้ำ�เจ้าพระยาเข้ามาสู่คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)          
ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ�แหล่งน้ำ�ผิวดินจากการประเมินเฉพาะปริมาณดีโอ กรณีดีโอต่ำ�กว่า 2.0 มก./ล.          
จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ดีโออยู่ในช่วง 2.0 - 3.9 มก./ล. จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ดีโออยู่ในช่วง 4.0 - 5.9
มก./ล. จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และดีโอมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 มก./ล. จัดอยู่ในเกณฑ์ดี
ด้วยความร่วมมือของเหล่าบรรดาจิตอาสาที่ประกอบด้วยหน่วยงานราชการพลเรือน ตำ�รวจ ทหาร ภาคเอกชน
ประชาชน และ กทม. ที่เป็นหน่วยงานหลัก ทำ�ให้คลองหลอด ซึ่งเดิมคุณภาพน้ำ�อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก         
ปัจจุบันคุณภาพน้ำ�อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเกณฑ์ดี และได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสวยงาม ตัดแต่งต้นไม้ท่ีปลูกไว้
สองฝั่งคลอง ปรับปรุงทางเท้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขุดลอกคูคลอง และผันน้ำ�จากแม่น้ำ�เจ้าพระยาเข้ามาสู่        
คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน เมื่อดำ�เนินการปรับปรุงทางด้านกายภาพแล้ว   
จะต้องพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสร้างจิตสำ�นึกให้ทุกคนรักษาความสะอาด          
รักท้องถิ่น รักชุมชน รู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาคลองด้วย
กรมควบคุมมลพิษ
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แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน�้ำ
กรมควบคุมมลพิษได้จดั ทำ�แผนปฏิบตั กิ าร เพือ่ ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพน้�ำ ในแหล่งน้�ำ ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำ�หนดภายใต้แผนการจัดการคุณภาพน้ำ�ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในปี 2562
ดำ�เนินการทั้งหมด 16 แหล่งน้ำ�  ครอบคลุมพื้นที่ 11 ลุ่มน้ำ�  ประกอบด้วย ลุ่มน้ำ�ปิง ลุ่มน้ำ�ยม ลุ่มน้ำ�น่าน                
ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ลุ่มน้ำ�ท่าจีน ลุ่มน้ำ�ป่าสัก ลุ่มน้ำ�ชีและพอง ลุ่มน้ำ�มูล ลุ่มน้ำ�บางปะกง ลุ่มน้ำ�ปราจีนบุรี และ            
ลุ่มน้ำ�ชายฝั่งทะเลตะวันออก และพื้นที่ทางทะเล 1 พื้นที่ คือ เกาะสมุย
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวมีมาตรการการดำ�เนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ 1 ป้องกัน ควบคุม กำ�กับดูแล และบังคับใช้กฎหมายเน้นเรือ่ งการส่งเสริมให้มกี ารจัดการน้�ำ เสียจาก
อาคารบ้านเรือน การออกข้อกำ�หนดการจัดการน้ำ�เสียเป็นเงื่อนไขการอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
และบังคับการกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษทางน้ำ� 
มาตรการที่ 2 ลดการระบายน้�ำ เสียลงสูแ่ หล่งน้� 
ำ โดยส่งเสริมให้มกี ารก่อสร้างระบบรวบรวมและบำ�บัดน้�ำ เสียรวม
ของชุมชนเพิ่มเติม เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของชุมชนที่มีอยู่เดิม ให้มีการจัดเก็บ
ค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อนำ�รายได้มาใช้ในการบริหารจัดการระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้ทำ�งานได้อย่างต่อเนื่องและ           
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนำ�น้ำ�ทิ้งที่ผ่านการบำ�บัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการทำ�เกษตรอินทรีย์และ           
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 3 ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ�ในแม่น้ำ�สายหลักและลำ�น้ำ�สาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำ�และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ำ�ได้อย่างเหมาะสม
มาตรการที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ�โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และกำ�จัดวัชพืชในแม่น้ำ� 
คู คลอง และพื้นที่โดยรอบให้ใสสะอาด กำ�หนดมาตรการการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ� และจัดระเบียบสิ่งรุกล้ำ�ลำ�น้ำ�
มาตรการที่ 5 สร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำ�นึกให้กับทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมสร้างความตระหนัก และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ�และการระบายมลพิษจากแหล่งกำ�เนิดให้กับเครือข่ายภาคประชาชน      
และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำ�เสีย
กรมควบคุมมลพิษได้จดั ส่งแผนปฏิบตั กิ ารยกระดับคุณภาพน้� 
ำ ทัง้ 11 ลุม่ น้� 
ำ ให้ส�ำ นักงานทรัพยากรน้�ำ แห่งชาติ
เพื่อบรรจุภายใต้แผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำ�รุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ� 
ในเขตลุ่มน้ำ�  ซึ่งมีคณะกรรมการลุ่มน้ำ�เป็นกลไกในการผลักดันการดำ�เนินงาน การประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลและ
กำ�กับการดำ�เนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของแผน โดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำ�มาตรการ           
การดำ�เนินงานไปใช้ในการจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำ�คำ�ขอตั้งงบประมาณในงานรับผิดชอบของตนได้
สำ�หรับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน สามารถนำ�โครงการ/กิจกรรมที่กำ�หนดไปดำ�เนินการและร่วมกัน
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ�และการระบายมลพิษจากแหล่งกำ�เนิด
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การกำ�หนดและปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้ง และการกำ�หนด
ประเภทของแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน�้ำเสีย

กรมควบคุมมลพิษ ได้กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม และกำ�หนด
ประเภทของแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม         
นอกเขตที่ตั้งแหล่งกำ�เนิดมลพิษให้ไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษการระบายน้ำ�ทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดที่กำ�หนด               
ซึง่ ส่วนใหญ่มผี ลใช้บงั คับมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี จึงจำ�เป็นต้องมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
แหล่งกำ�เนิดที่มีการทบทวนปรับปรุงและประกาศใช้มาตรฐานและการกำ�หนดประเภทแหล่งกำ�เนิดฉบับใหม่แล้ว
คือ แหล่งกำ�เนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ปี 2560 โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นค่ามาตรฐานกลางที่ใช้บังคับกับอุตสาหกรรมทุกประเภท ทำ�ให้ไม่สามารถ
ควบคุมอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีมลพิษสูงได้ ประกอบกับได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ส่งผลให้         
สถานประกอบการบางส่วนไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตและลักษณะน้ำ�เสียของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม จึงมีการกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบาย         
น้ำ�ทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมขึ้น โดยได้ออกประกาศแล้ว ได้แก่ โรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ          
สถานประกอบการผลิตน้ำ�จืดจากน้ำ�ทะเล และกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์
ในปี 2562 กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างดำ�เนินการกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งเฉพาะประเภท
อุตสาหกรรมจำ�นวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิต ส่ง หรือจำ�หน่าย
พลังงานไฟฟ้า และมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน           
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยคณะอนุกรรมการกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทางน้� 
ำ ซึง่ เป็นคณะอนุกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ภายใต้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ได้เห็นชอบกับกรอบแนวทางการกำ�หนด
มาตรฐานดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างมาตรฐานฯ และนำ�เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อนนำ�ไปรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
นอกจากนี้ ได้ดำ�เนินการทบทวนปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากที่ดินจัดสรร และทบทวน            
ความเหมาะสมในการกำ�หนดให้ทา่ เทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษทีจ่ ะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสีย โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงประเภทของที่ดินจัดสรรและท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา          
และกิจการแพปลา ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
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แนวทางการกำ�หนดอัตราค่าบริการบำ�บัดน�้ำเสียชุมชน

ในปัจจุบันมีการจัดสร้างระบบบำ�บัดน้ำ�เสียชุมชนรวมทั้งหมด 105 แห่ง
ในการบริหารจัดการระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้สามารถบำ�บัดน้ำ�เสียได้อย่าง             
ต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพต้องใช้งบประมาณจำ�นวนมาก ซึง่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หลายแห่งขาดงบประมาณในการดำ�เนินงาน การจัดเก็บค่าบริการ
บำ�บัดน้ำ�เสียจึงเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อนำ�มาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การจัดเก็บค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสียแล้ว 18 แห่ง
กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ�แนวทางการกำ�หนดอัตราค่าบริการบำ�บัด         
น้�ำ เสียชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ“รายรับทีไ่ ด้จากการจัดเก็บ
ค่าบริการต้องครอบคลุมต้นทุนการบำ�บัดหรืออัตราคืนทุน (Cost recovery)”
ในการคำ�นวณต้นทุนการบำ�บัดน้ำ�เสียจะพิจารณาจากต้นทุนค่าดำ�เนินการและบำ�รุงรักษาค่าทดแทนเครื่องจักร            
และเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นวณเป็น “บาทต่อปี (per annual)” ในปีฐานและคาดการณ์ต้นทุนการ         
บำ�บัดน้ำ�เสียเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจากการคำ�นวณต้นทุนการบำ�บัดน้ำ�เสียของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแต่ละประเภท
ประกอบกับการพิจารณาอัตราค่าบริการของต่างประเทศจึงได้เสนออัตราค่าบริการบำ�บัดน้�ำ เสียชุมชนแยกตามประเภท
ของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียและแหล่งกำ�เนิดน้ำ�เสีย ดังนี้
ช่วงค่าบริการที่แนะนำ�
ประเภทของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียและแหล่งกำ�เนิดน้ำ�เสีย
		
(บาท/ลูกบาศก์เมตร)
ธุรกิจ
2.50 - 7.00
ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)
ที่อยู่อาศัย
2.00 - 5.00
ธุรกิจ
3.00 - 9.00
ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)
ที่อยู่อาศัย
2.50 - 6.00
ธุรกิจ
4.00 - 11.50
ระบบแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS)
ที่อยู่อาศัย
3.00 - 8.00
หมายเหตุ : 1. ที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักอาศัย โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
2. ธุรกิจ หมายถึง สถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย รวมถึงสถานที่ราชการและอาคารที่ทำ�การ

กรมควบคุมมลพิษได้นำ�แนวทางการกำ�หนดอัตราค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสียดังกล่าวเสนอคณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ซึ่งจะดำ�เนินการออกเป็นประกาศกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นกรอบให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการกำ�หนดอัตราค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสียได้อย่างเหมาะสม และมี         
รายได้เพียงพอสำ�หรับการจัดการระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมชุมชนของตนเอง ซึ่งการกำ�หนดอัตราค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสีย
สามารถกำ�หนดได้ทงั้ “อัตราคงที่ (flat rate)” หรือแบบ “อัตราก้าวหน้า (progressive rate)”  รวมทัง้ ต้องวิเคราะห์
กระแสเงินสด (cash flow) เพื่อพิจารณารายรับที่จัดเก็บได้ว่าครอบคลุมต้นทุนการบำ�บัดน้ำ�เสียหรือไม่โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างและดำ�เนินการระบบบำ�บัดน้ำ�เสียตามมาตรา 88              
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ที่ต้องกำ�หนดอัตราค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสีย จำ�นวน 19 แห่ง
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ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี Climate and Clean Air
Coalition (CCAC)

Climate and Clean Air Coalition (CCAC)         
หรือความร่วมมือเรื่องสภาพภูมิอากาศและอากาศสะอาด           
เป็ น ความร่ ว มมื อ ที่ ริ เ ริ่ มโดยโครงการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment                    
Programme: UNEP) ในปี 2555 เพือ่ ลดมลสารช่วงชีวติ สัน้
ที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (SLCPs)
ได้แก่ คาร์บอนดำ� (Black carbon: BC) มีเทน (Methane)
โอโซนในชั้นโทรโปสเฟียร์ (Tropospheric ozone) และ        
กลุ่มสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluoro-carbons:
HFCs) สาร SLCPs ถูกเรียกว่ามลสารช่วงชีวิตสั้นเนื่องจาก
มีอายุขัยในชั้นบรรยากาศน้อยกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์     
ที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศอย่างมีนัยสำ�คัญ (โดยปกติ         
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มอี ายุขยั ในชัน้ บรรยากาศอยูร่ ะหว่าง
100 - มากกว่า 1,000 ปี ในขณะที่คาร์บอนดำ�มีอายุขัย          
ในชั้ น บรรยากาศไม่ เ กิ น 1 สั ป ดาห์ และโอโซนในชั้ น            
โทรโปสเฟียร์อยู่ได้หลายสัปดาห์)
ความร่วมมือ CCAC มีการดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ งในการแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก
ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการเกษตรกรรม อันมีสาเหตุเนื่องมาจากสาร SLCPs โดยมุ่งส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ผ่านการดำ�เนินการต่างๆ
ได้แก่ การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากมลสาร SLCPs การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ การติดตาม
และพัฒนาระบบที่มีอยู่เพื่อลดมลสาร SLCPs การปรับปรุงฐานข้อมูล การส่งเสริมแนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยี          
เพื่อแก้ปัญหามลสาร SLCPs เป็นต้น ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกจำ�นวน 64 ประเทศ
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การเข้าร่วมความร่วมมือ CCAC ของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมกับความร่วมมือ
Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของ
ประเทศไทย ด้านที่ 3 การประเมินมลสาร Short - Lived
Climate Pollutants (SLCPs) (คาร์บอนดำ�และโอโซน)     
ในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยระบุ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานำ�องค์ความรู้ที่จะได้รับ
จากความร่วมมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กบั การดำ�เนินการ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทยต่อไป            
ทัง้ นี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับความร่วมมือ CCAC อย่าง
เป็นทางการเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2562 มีกรมควบคุมมลพิษ
เป็นหน่วยงานกลางประสานการดำ�เนินงาน (National
Focal Point) CCAC ของประเทศ โดยมีแผนการ       
ดำ�เนินงานในสาขาที่เชื่อมโยง (Cross-cutting) ด้านการ
ประเมินมลสาร SLCPs (คาร์บอนดำ�และโอโซน) ในระดับ
ภูมิภาค กรมควบคุมมลพิษได้ตระหนักถึงมลสาร SLCPs
ที่เป็นมลพิษทางอากาศซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO)    
ได้ระบุไว้ ได้แก่ คาร์บอนดำ� (พบในฝุน่ ละอองขนาดเล็ก)
ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย
และการตาย และโอโซนมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินงานติดตามตรวจสอบ และ
กำ�หนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว       
ในอนาคต
ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม สมัชชาระดับสูง (11th High Level Assembly) ของความร่วมมือ CCAC        
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายณัฐ ชยุติมันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำ�รงค์ไทย อธิบดี               
กรมควบคุมมลพิษ และนางรวีวรรณ ภูรเิ ดช เลขาธิการสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การประชุมสมัชชาระดับสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมอง
ระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อเพิ่มเป้าหมายไปสู่การดำ�เนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่อง
มาจากมลพิษทางอากาศ ประเทศไทยได้หยิบยกประเด็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของรัฐบาล รวมถึง
ได้เน้นย้ำ�ถึงความเร่งด่วนและความจำ�เป็นของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศและมลพิษทาง
อากาศ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังได้ประกาศวิสัยทัศน์ร่วมกัน (2030 Vision) สู่เป้าหมาย Paris Agreement
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษอยู่ในระหว่างการจัดทำ�ข้อโครงการเพื่อขอรับเงินทุน
สนับสนุนจากความร่วมมือ CCAC รวมถึงประสานหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการ        
ดำ�เนินงานประเมินและจัดการคาร์บอนดำ�ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
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การจัดทำ�แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล         
เมื่อต้นปี 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
เป็นวาระแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กรมควบคุมมลพิษได้จดั การ
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละออง” และนำ�เข้าสูก่ ารพิจารณา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 และคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ�รายละเอียด
กิจกรรม/โครงการและดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ ต่อไป
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้าน        
ฝุ่นละออง” มีเป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำ�หนดให้จำ�นวนวันที่ปริมาณฝุ่นละออง         
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น จำ�นวนจุดความร้อนลดลง และจำ�นวนผู้ป่วย   
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผูป้ ว่ ยโรคอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมลพิษทางอากาศ
มีจำ�นวนลดลง โดยการดำ�เนินการประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ 1 การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ เพือ่ ควบคุมมลพิษในช่วงวิกฤตในระยะเร่งด่วน
เพื่อควบคุมพื้นที่ท่ีมีปัญหาฝุ่นละออง โดยใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single command) ซึ่งมีกลไก              
การสั่งการตามปริมาณฝุ่นละอองดังนี้
• ระดับที่ 1 PM2.5 ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. หน่วยงานดำ�เนินภารกิจตามสภาวะปกติ
• ระดับที่ 2 PM2.5 ระหว่าง 51 - 75 มคก./ลบ.ม. หน่วยงานดำ�เนินมาตรการให้เข้มงวดขึ้น
• ระดับที่ 3 PM2.5 ระหว่าง 76 - 100 มคก./ลบ.ม. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์               
โดยใช้อำ�นาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมพื้นที่ ควบคุมแหล่งกำ�เนิดและกิจกรรมที่ทำ�ให้เกิดมลพิษ
• ระดับที่ 4 PM2.5 มากกว่า 100 มคก./ลบ.ม. เสนอให้จัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ
มาตรการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำ�เนิด) โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานทั้งใน       
ระยะสั้นและระยะยาว
มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกการบริหาร
จัดการ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การ   
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรม คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีคำ�สั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ      
ด้านฝุน่ ละออง” เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพือ่ จัดทำ�รายละเอียดมาตรการและแนวทางการดำ�เนินงานเพือ่ ขับเคลือ่ น
แผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินมาตรการและรายงานผลการดำ�เนินงาน
ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ พร้อมกันนี้
กรมควบคุมมลพิษได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควัน กรมควบคุมมลพิษ
(ศปฝ.คพ.) ตัง้ อยูช่ นั้ ที่ 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยเริม่ ปฏิบตั กิ ารตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพือ่ เฝ้าระวัง
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ฝนุ่ ละออง ประสานการดำ�เนินงานและบูรณาการข้อมูลร่วมกับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม และรับแจ้งเหตุได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรมควบคุมมลพิษ
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การยกระดับมาตรฐานน�้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรฐานรถยนต์ใหม่เข้าสู่
EURO 5/6
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงการบังคับใช้
มาตรฐานการระบายไอเสี ย จากรถยนต์ ใ หม่        
ขนาดเล็กเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 4 และ
รถยนต์ขนาดใหญ่และรถจักรยานยนต์เทียบเท่า
มาตรฐาน EURO 3 โดยกรมควบคุมมลพิษ         
ได้ด�ำ เนินการตามแผนงานการปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวเพื่อให้เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้        
นำ�เสนอผลการศึกษาและได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกำ�หนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
ทางอากาศจากยานพาหนะ ภายใต้คณะกรรมการควบคุมมลพิษซึ่งมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรฐานรถยนต์ใหม่        
ทั้งรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 5 และปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำ�มัน
เชื้อเพลิงที่เทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 (กำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm) กำ�หนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2566 และเริ่มบังคับใช้มาตรฐาน EURO 6 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2573
ภายหลังเมือ่ เกิดวิกฤตฝุน่ ละออง PM2.5 ในปี 2562 คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาเร่งรัดการบังคับใช้มาตรฐาน EURO
5 และ EURO 6 ให้เร็วขึ้นกว่ากำ�หนดการเดิม โดยกรมควบคุมมลพิษได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และนำ�ไปบรรจุในแผนปฏิบตั ิ
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ในมาตรการการป้องกันและลดมลพิษที่ต้นทาง
(แหล่งกำ�เนิด) โดยมีสาระสำ�คัญดังนี้
• บังคับใช้มาตรฐานการระบายไอเสียจากรถยนต์ใหม่ตามมาตรฐาน EURO 5 ปี พ.ศ. 2564
• บังคับใช้มาตรฐานการระบายไอเสียจากรถยนต์ใหม่ตามมาตรฐาน EURO 6 ปี พ.ศ. 2565
• บังคับใช้มาตรฐานน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่เทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 ซึ่งมีกำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm ตั้งแต่          
วันที่ 1 มกราคม 2567 (กรณีการปรับปรุงน้ำ�มันเชื้อเพลิงเมื่อเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 แล้ว จะสามารถนำ�ไปใช้
ร่วมกับรถยนต์ตามมาตรฐาน EURO 6 ได้ โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�มันเชื้อเพลิงอีก)
การเปลี่ยนมาตรฐานไอเสียรถยนต์ไปสู่มาตรฐาน EURO 5 จะสามารถควบคุมปริมาณการเกิดก๊าซ NOx และ
PM โดยเฉพาะในรถยนต์ดีเซล โดยสามารถลดการเกิด PM ได้มากกว่ามาตรฐาน EURO 4 ถึงร้อยละ 80 สำ�หรับ
การเปลี่ยนจากมาตรฐาน EURO 5 ไปเป็นมาตรฐาน EURO 6 จะสามารถลดการเกิดก๊าซ NOx ซึ่งมีผลกระทบจาก
ปฏิกิริยาในบรรยากาศ ทำ�ให้สามารถลดก๊าซโอโซน (O3) และ PM2.5 แบบทุติยภูมิได้เพิ่มขึ้นอีก
จากสถิตจิ �ำ นวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีรถยนต์ดเี ซลขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นรถยนต์มาตรฐาน EURO 3 ประมาณ 6 แสนคัน และรถยนต์มาตรฐาน EURO 4 ประมาณ 8 แสนคัน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นสาเหตุหลักของฝุ่นละออง PM2.5 ถ้าหากรถยนต์มาตรฐาน EURO 3 เปลี่ยนมาใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงมาตรฐาน EURO 5
(กำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm) ปริมาณฝุ่นละอองจากท่อไอเสียจะลดลงได้ถึงร้อยละ 24 ขณะที่รถยนต์มาตรฐาน EURO 4
เมื่อเปลี่ยนใช้เชื้อเพลิงนี้ ฝุ่นละอองจากท่อไอเสียจะลดลงได้ร้อยละ 21 ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้มลพิษในบรรยากาศ     
โดยรวมลดลงได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
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การพัฒนาเครือข่ายการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ภายหลังการประกาศใช้มาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ในบรรยากาศของประเทศไทย เมื่อปี 2553 เป็นต้นมา        
กรมควบคุมมลพิษได้พฒั นาและขยายเครือข่ายการตรวจวัดฝุน่ ละออง PM2.5 ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ทุกจังหวัดมีข้อมูลคุณภาพอากาศที่เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพอากาศของประเทศ
ทำ�ให้ภาครัฐสามารถประเมินสถานการณ์คณุ ภาพอากาศและแจ้งเตือนประชาชนได้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ทำ�ให้ประชาชน
สามารถเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2562 การตรวจวัดฝุน่ ละออง PM2.5 ในระบบการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของประเทศไทย
เป็นการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 แบบอัตโนมัติ “analyzer” สามารถตรวจวัดได้อย่างอัตโนมัติ
และต่อเนื่อง ทำ�งานตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วย
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (Air Quality Monitoring Station) จำ�นวน 64 สถานี ครอบคลุม            
34 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) (รูปที่ 1)
หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Ambient Air Quality Monitoring Unit) จำ�นวน 9 คัน
(รูปที่ 2)
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 แบบภายนอกอาคาร จำ�นวน 4 เครื่อง (ดังรูปที่ 3)

รูปที่ 2 หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่

รูปที่ 1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ

รูปที่ 3 เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 แบบภายนอกอาคาร

ทัง้ นี้ กรมควบคุมมลพิษได้ก�ำ หนดแผนการติดตัง้ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัตเิ พิม่ เติม เพือ่ ให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัดในประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษ
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การยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำ�ระบบกระดาษกรอง

ควันดำ�จากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ เป็นสาเหตุสำ�คัญ        
ประการหนึ่งของฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อให้ควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ              
กรมควบคุมมลพิษจึงได้ศกึ ษาวิธกี ารตรวจวัดค่าควันดำ�จากรถยนต์และเสนอให้มกี ารเปลีย่ นวิธกี ารตรวจวัดค่าควันดำ�
จากระบบกระดาษกรองเป็นระบบความทึบแสง ทัง้ นี้ ระบบความทึบแสงมีขอ้ ดีคอื สามารถตรวจวัดไอเสียจากอนุภาค
สีดำ�ไปจนถึงสีฟ้าและสีเทา ทำ�ให้ได้ค่าตรวจวัดที่ครอบคลุมสารพิษประเภทละอองน้ำ�มันและสารอินทรีย์เพิ่มขึ้น           
และระบบความทึบแสงสามารถส่งสัญญาณดิจิทลั เพือ่ เชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสภาพรถยนต์กบั ระบบออนไลน์ของ
กรมการขนส่งทางบกได้โดยอัตโนมัตซิ งึ่ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ เป็นหนึง่ ในมาตรการยกระดับความถูกต้องน่าเชือ่ ถือ
ของการตรวจสภาพรถยนต์ประจำ�ปี เพื่อให้การกำ�กับควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรมควบคุมมลพิษได้ดำ�เนินการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ผู้ผลิต                
ผู้จำ�หน่ายเครื่องมือวัดควันดำ�  นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้นำ�ผลการศึกษา พร้อมผลการรับฟัง     
ความคิดเห็นเสนอคณะทำ�งานพิจารณากำ�หนดและปรับปรุงระบบการตรวจสภาพยานพาหนะประจำ�ปีด้านมลพิษ
คณะอนุกรรมการกำ�หนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และ        
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามลำ�ดับ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้เครื่องมือวัดควันดำ�ระบบกระดาษกรอง และใช้เครื่องมือ
วัดควันดำ�ระบบวัดความทึบแสงทดแทนในการตรวจสภาพรถ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ             
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าควันดำ�ของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1) ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าควันดำ�ของรถยนต์
ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553
2) มาตรฐานค่าควันดำ�จากรถยนต์เมือ่ ตรวจวัดด้วยเครือ่ งมือตรวจวัดควันดำ�ระบบกระดาษกรอง ให้ใช้ได้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3) มาตรฐานค่าควันดำ�จากรถยนต์เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำ�ระบบวัดความทึบแสง
• ขณะเครือ่ งยนต์ไม่มภี าระ ค่าควันดำ�สูงสุดไม่เกินร้อยละ 45 ทีร่ ะยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน
และระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน
• ขณะเครื่องยนต์มีภาระ ค่าควันดำ�สูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน
และระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน

การตรวจวัดควันดำ�ด้วยเครื่องวัดควันดำ�ระบบวัดความทึบแสง
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รายงานประจำ�ปี 2562

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2562

ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ปริมาณสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยก่อนหน้าช่วงสถานการณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้จดั การประชุมหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และจัดทำ�ร่างแนวทางและ
มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
และประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ดำ�เนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อควบคุมสถานการณ์ ดังนี้
การดำ�เนินงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1) ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยสถานีอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร และ          
แจ้งเตือนข้อมูล
2) ออกประกาศกรุงเทพมหานคร กำ�หนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำ�คาญ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
3) ดำ�เนินมาตรการเร่งด่วน ได้แก่ เพิม่ ความถี่ในการล้างถนนและการฉีดน้ำ�เพือ่ ลดฝุน่ ละออง เพิม่ จุดตรวจจับ
และห้ามใช้รถยนต์ควันดำ� การห้ามเผาขยะและเผาในทีโ่ ล่งทุกชนิด คุมเข้มปัญหาฝุน่ ละอองจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ฝุ่นละอองที่เกิดการก่อสร้างอาคาร เพิ่มพื้นที่สีเขียว กำ�กับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม และการแจกหน้ากากอนามัย
4) ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพอากาศและชมรมโดรนเพื่อการเกษตร ทดลอง
ใช้โดรนบินพ่นน้�ำ ในกรุงเทพฯ วันละ 6 พืน้ ที่ กองทัพอากาศปฏิบตั กิ ารขึน้ บินพ่นละอองน้�ำ จับฝุน่ ละอองและเพิม่ ความชืน้
ในอากาศในพื้นที่ที่มีค่า PM2.5 สูง เขตบางเขนและวังทองหลาง โรงเรียนการบินกรุงเทพทำ�การบินฉีดพ่นละออง           
เขตบางขุนเทียน ซึ่งพบว่าก่อนปฏิบัติภารกิจและภายหลังปฏิบัติภารกิจ ผลการตรวจวัด PM2.5 ลดลงร้อยละ 19         
และ PM10 ลดลงร้อยละ 21
การดำ�เนินงานพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม และปทุมธานี

1) จัดตั้งคณะทำ�งานในการป้องกันแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ โดยบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ เช่น          
ตำ�รวจทางหลวง อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น
2) ออกประกาศจังหวัด การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัด เพื่อห้ามการเผา         
ในที่โล่ง และกำ�หนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมแหล่งกำ�เนิดชนิดต่างๆ ไม่ให้ก่อมลพิษทางอากาศ
3) ดำ�เนินมาตรการเร่งด่วน โดยมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning day เพิ่มความถี่การล้างถนน ฉีดพ่นน้ำ� 
กำ�กับการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด เพิ่มจุดตรวจจับรถควันดำ� เป็นต้น
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมมี ติให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละอองเป็นวาระแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยกรมควบคุมมลพิษได้ยกร่าง
“แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562           
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว
กรมควบคุมมลพิษ
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2562

ปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง : ไฟป่า ในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน เศรษฐกิจ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2562 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดำ�เนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้
หมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด

มีสาเหตุมาจากการลักลอบจุดไฟเผา พบปัญหามากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ซึ่งเกษตรกร               
จะเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สำ�หรับทำ�การเกษตรในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าและหมอกควัน       
ในปี 2562 พบว่าสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือมีความรุนแรงขึ้นอย่างมากจากช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
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สำ � หรั บ การดำ � เนิ น งานยั ง คงดำ � เนิ น การตามกลไก     
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ผู้ว่าราชการ
จังหวัดใช้อ�ำ นาจสัง่ การแบบเบ็ดเสร็จ (single command)
บูรณาการกับทุกกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง และสร้างความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ตามแนวทาง “4 พื้นที่ 5 มาตรการ”           
4 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ         
2) พื้นที่เกษตรกรรม 3) พื้นที่ชุมชนและเขตเมือง และ            
4) พื้นที่ริมทาง และ 5 มาตรการ ได้แก่ 1) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 2) สร้างความตระหนัก 3) ลดปริมาณ          
เชื้อเพลิง 4) การบังคับใช้กฎหมาย และ 5) เครือข่าย/จิตอาสา โดยดำ�เนินการผ่านแผนปฏิบัติการ 3 ขั้น ได้แก่       
เตรียมการ รับมือ และฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน
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หมอกควันภาคใต้

มีสาเหตุมาจากหมอกควันข้ามแดนและการเผาป่าและ
พืน้ ทีเ่ กษตรในพืน้ ทีพ่ รุ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2562
เกิดไฟไหม้ปา่ พรุทงั้ ในประเทศไทยและประเทศอาเซียนตอนล่าง
ส่งผลต่อการเพิม่ สูงขึน้ ของปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กในพืน้ ที่
ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เดือนกรกฎาคม พบไฟไหม้     
ป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เดือนสิงหาคม
พบไฟไหม้ ป่ า พรุ ทุ่ ง บางนกออก อ.ควนเนี ย ง จ.สงขลา            
ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช ลุกลามขยายไปยังป่าพรุเสม็ดขาว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง และ
พื้นที่รอยต่อ จ.สงขลา และเดือนกันยายน พบไฟไหม้ป่าพรุบริเวณสุมาตราและกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
การดำ�เนินการป้องกันปัญหาหมอกควันภาคใต้มุ่งเน้นการรับมือและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนป้องกัน            
ผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งประสานงานตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ดำ�เนินการ            
ผ่านแผนปฏิบัติการ 3 ขั้น ได้แก่ เตรียมการ รับมือ และฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน
หมอกควันข้ามแดน

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้ลงนามในข้อตกลง
อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยมลพิ ษ จากหมอกควั น ข้ า มแดน (ASEAN
Agreement on Transboundary Haze Pollution : AATHP)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มความร่วมมือในการดำ�เนิน
มาตรการป้องกัน ติดตามตรวจสอบและควบคุมการเกิดไฟป่า
และการเผาในที่โล่ง 2) เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้         
ในการเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามตรวจสอบและควบคุ ม การเกิ ดไฟ
ระหว่างประเทศภาคี และ 3) เพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือ         
ซึ่งกันและกัน ความร่วมมือดังกล่าวทำ�ให้เกิดการผลักดัน         
การดำ�เนินมาตรการทัง้ ระดับประเทศและระดับภูมภิ าค กลไก
การขับเคลื่อนข้อตกลงผ่านทางการประชุมระดับรัฐมนตรี
ปี 2562 ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุม MSC-Mekong
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
เข้าร่วมประชุม MSC ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม              
ณ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม และเข้าร่วมประชุม COP     
ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศไทยเป็นผูน้ �ำ ในการขับเคลือ่ นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภมู ภิ าคแม่โขงมาอย่างต่อเนือ่ ง
ปี 2562 กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ จั ด ส่ ง หน่ ว ยตรวจวั ด             
คุ ณ ภาพอากาศแบบเคลื่ อ นที่ ไ ปตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ            
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และจัดอบรมการจัดการคุณภาพ
อากาศให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
ตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ปี 2562

พื้นที่ตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีชื่อเสียงมากเรื่องอุตสาหกรรมการผลิต            
หินก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หินอ่อน และการทำ�เหมืองแร่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรม            
ดังกล่าวอีกหลายประเภท รวมทัง้ การบรรทุกขนส่งสินค้าในพืน้ ทีจ่ �ำ นวนมาก ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญ
ของพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองว่าสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
ผลการตรวจวัดฝุน่ ละอองในพืน้ ทีต่ �ำ บลหน้าพระลานมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่ายังคงมีคา่ สูงเกินมาตรฐาน
เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งของทุกปีมักมีค่าเกินมาตรฐานติดต่อกันหลายวัน ในปี 2562 ตรวจพบ          
ฝุ่นละอองทั้งในรูปของ PM10 และ PM2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 39.7 และ 12.5 ของจำ�นวนวันที่ตรวจวัด
โดย PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 33 - 318 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน
120 มคก./ลบ.ม.) ส่วน PM2.5 มีค่าระหว่าง 9 - 103 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 50 มคก./ลบ.ม) ทั้งนี้              
ค่าเฉลี่ยรายปีของ PM10 และ PM2.5 มีค่าเท่ากับ 118.6 มคก./ลบ.ม. และ 31 มคก./ลบ.ม. ตามลำ�ดับ
การดำ�เนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานในพื้นที่หน้าพระลานเน้นการบูรณาการ         
ร่วมกันทุกภาคส่วน ประกอบด้วยกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ กิจกรรมที่ร่วมกันดำ�เนินงาน ได้แก่
1. การประชุมเพื่อกำ�หนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการที่เหมาะสมในการ
จัดการปัญหาฝุน่ ละอองในพืน้ ที่ รวมทัง้ การให้ค�ำ แนะนำ�ในการจัดการและแก้ไขปัญหา
2. การติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองทั้งในบรรยากาศทั่วไปและการระบาย         
ฝุน่ ละอองจากแหล่งกำ�เนิด เช่น โรงโม่บดหรือย่อยหิน โรงปูนซีเมนต์ โรงงานปูนขาว
3. การลาดตระเวนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการระบายฝุน่ ในพืน้ ที่ และรายงานผล
ให้หน่วยงานกำ�กับดูแลทราบเพื่อสั่งการควบคุมและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
4. การตรวจสอบ/ตรวจจับรถยนต์ควันดำ� รถบรรทุกไม่ปดิ คลุมกระบะบรรทุก
มิดชิด รวมทั้งการบรรทุกขนส่งเกินน้ำ�หนักตามกฎหมาย การตรวจสอบเสียงดัง       
และแรงสั่นสะเทือนจากการทำ�เหมืองและโรงโม่ฯ
5. การล้าง กวาด ดูดฝุน่ และทำ�ความสะอาดถนนสาธารณะ และในพืน้ ทีส่ ถานประกอบการ การปรับปรุงถนน        
ที่ชำ�รุด และทำ�ถนนทางเชื่อมระหว่างสถานประกอบการและถนนสาธารณะ
นอกจากนี้ ยังมีการพยากรณ์สภาพอากาศและแนวโน้มการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ล่วงหน้า 3 วัน เพื่อสื่อสาร          
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใช้ข้อมูลประกอบการกำ�หนดมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง           
ที่เหมาะสมต่อไป
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การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ในปี 2562
กรมควบคุมมลพิษมีการติดตามตรวจสอบสถานการณ์
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศในพื้นที่มาบตาพุด     
และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องตั้งแต่   
ปี 2550 ผลตรวจวัดพบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้น         
กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา โดยค่ า เฉลี่ ย ทั้ ง พื้ น ที่ แ ละจำ � นวนครั้ ง         
การพบการเกินค่าเฝ้าระวังสำ�หรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 24 ชัว่ โมง มีจ�ำ นวนลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
การดำ�เนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ในการแก้ไข
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ในปี 2562
สรุปได้ดังนี้
1. ติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ส ารอิ น ทรี ย์        
ระเหยง่ายในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และได้แจ้งผลการตรวจวัด
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบพบว่า
สาเหตุการเกินค่าเฝ้าระวังเกิดจากกิจกรรมของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการปิดซ่อมบำ�รุง (Shutdown) ทั้งนี้
สำ�นักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้แจ้งให้ผู้ประกอบการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างเข้มงวดตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ใน COP
2. ยกร่างกฎหมายในการควบคุมการระบายสารอินทรียร์ ะเหยง่ายจากแหล่งกำ�เนิดอุตสาหกรรม จำ�นวน 3 เรือ่ ง
ได้แก่ 1) กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในรูปอัตราการระบายรวม (Loading) จาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่มีการใช้/ผลิตสารดังกล่าว 2) ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก           
โรงกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมสำ�หรับควบคุมการระบายสารเบนซีนในรูปแบบการเฝ้าระวังบริเวณริมรั้ว (Fence line             
monitoring) และ 3) กำ�หนดค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนของพื้นที่สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
ประเภทที่ 42 และ 44 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (รวมท่าเรือ) เหมราชตะวันออก ผาแดง เอเชีย และ
อาร์ไอแอล ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษได้มีมติเห็นชอบกับร่างมาตรฐานฯ 3 ฉบับแล้ว
3. จัดประชุมการกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามการกำ�หนดค่าขีดความสามารถในการรองรับ               
สารเบนซีนของพื้นที่สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีประเภทที่ 42 และ 44 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
สำ�หรับกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (รวมท่าเรือ) เหมราชตะวันออก ผาแดง เอเชีย และอาร์ไอแอล
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยที่ประชุมมอบหมายให้ กนอ. จัดทำ�แผนการบริหารจัดสรรการระบายสารเบนซีน
และกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามการกำ�หนดค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนของพื้นที่ต่อไป
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4. จัดการประชุมหารือแนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงกลัน่ น้�ำ มัน
ปิโตรเลียม ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมในรูปแบบการเฝ้าระวังบริเวณริมรั้ว
(Fence line monitoring) เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทีป่ ระชุมเห็นชอบในแนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมาตรฐานฯ
โดยให้กรมควบคุมมลพิษดำ�เนินการเฝ้าระวังบริเวณริมรั้วโรงกลั่นน้ำ�มันที่เป็นโรงงานนำ�ร่อง 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท          
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำ�มัน จังหวัดระยอง และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา 1 ปี เพือ่ ศึกษาข้อมูลให้มคี วามแม่นยำ�ในการตรวจวัด ตรวจวิเคราะห์
รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามร่างประกาศฯ ตามข้อกำ�หนดค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนของพื้นที่
5. สำ�รวจพื้นที่โรงกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสารเบนซีน ตามร่างมาตรฐานฯ โรงกลั่น
น้�ำ มันปิโตรเลียมสำ�หรับควบคุมการระบายสารเบนซีนในรูปแบบการเฝ้าระวังบริเวณริมรัว้ (Fence line monitoring)
ณ โรงกลั่นน้ำ�มันในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และดำ�เนินการติดตั้งจุดตรวจวัด           
สารเบนซีนในโรงกลั่นน้ำ�มันเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 จำ�นวน 12 จุด รอบโรงงานตามวิธีมาตรฐาน (U.S.EPA
Method 325A) มีกำ�หนดเก็บตัวอย่างทุก 14 วัน เป็นระยะเวลา 1 ปี
6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำ�เนินการตามมาตรฐานฯ โรงกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม
สำ�หรับควบคุมการระบายสารเบนซีน ในรูปแบบการเฝ้าระวังบริเวณริมรั้ว (Fence line monitoring) ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสตาร์           
คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน
7. ขับเคลือ่ นกลไกการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแล
และติดตามผลการดำ�เนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562           
เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษฯ
และพิจารณาข้อเสนอแนวทางการดำ�เนินงาน/มาตรการเพือ่ ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในพื้นที่มาบตาพุดเขตประกอบการอุตสาหกรรม    
ไออาร์พีซี และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติกำ�หนดให้
มีการประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี             
โดยรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการฯ ชุดนี้เพื่อทบทวนมาตรการแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นระยะ
และอาจมีการเข้าตรวจสอบการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ โดยเน้นกิจกรรมที่สำ�คัญ ได้แก่
1) กิจกรรมการขนถ่ายบริเวณพืน้ ทีท่ า่ เรืออุตสาหกรรม 2) กิจกรรมการซ่อมบำ�รุงประจำ�ปี (Shutdown/Turnaround)
3) ถังกักเก็บสารเคมี/ปิโตรเลียม และ 4) โรงกลั่นน้ำ�มัน/โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
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การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ

กรมควบคุมมลพิษ ได้ผลักดันให้มีการกำ�หนดมาตรการการจัดการ
ปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นกรอบการดำ�เนินงานในลักษณะงานบูรณาการร่วมกันในการจัดการ
ปั ญ หามลพิ ษ ทางเสี ย งซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ นในอนาคตจากการที่ ป ระเทศไทย           
มีนโยบายการพัฒนาสนามบิน 39 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเดินทาง
ที่เพิ่มขึ้นภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการป้องกัน ควบคุมเชิงพื้นที่       
รวมทั้งสนับสนุนการดำ�เนินงานและข้อมูลทางวิชาการในการจัดการปัญหา
มลพิษทางเสียงจากสนามบิน
ทัง้ นี้ มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ
ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ กำ�หนดเป้าหมายให้สนามบินสาธารณะทุกแห่งทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับการเดินทางทางอากาศ มีการดำ�เนินงาน
ป้องกันปัญหามลพิษทางเสียงที่จะเกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่         
โดยรอบสนามบินภายในปี 2566 ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 การนำ�แผนที่เส้นเท่าระดับเสียงไปใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบิน               
มี 2 มาตรการย่อย ได้แก่ (1) ให้มีการจัดทำ�แผนที่เส้นเท่าระดับเสียงที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสนามบิน                
ในระยะยาว และ (2) การนำ�แผนทีเ่ ส้นเท่าระดับเสียงไปใช้ในการจัดทำ�ผังเมืองและการวางแผนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
โดยรอบสนามบิน ทัง้ สนามบินเก่าและสนามบินใหม่โดยสนามบินเก่าทีเ่ ป็นสนามบินระดับภาคดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี สนามบินระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี
มาตรการที่ 2 การจัดการผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานและวิธีปฏิบัติการบิน ให้มีความปลอดภัยและ            
มีประสิทธิภาพทั้งสนามบินเก่าและสนามบินใหม่
มาตรการที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการมลพิษทางเสียงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน                   
ทัง้ สนามบินเก่า และสนามบินใหม่ มี 4 มาตรการย่อย ได้แก่ (1) การปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับเสียงอากาศยาน
และการลดผลกระทบทางเสียง (2) การพัฒนาระบบการดำ�เนินงานเพื่อตรวจสอบและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
จากประชาชนทีร่ วดเร็ว และถูกต้อง (3) การพัฒนาระบบการตรวจสอบระดับเสียงสนามบิน และ (4) การศึกษาวิจยั
เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน
มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการเสียงสนามบินทั้งสนามบินเก่าและ         
สนามบินใหม่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
การดำ�เนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2562 มีดงั นี้ 1. สนับสนุนงานวิจยั ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
“โครงการศึกษาพื้นที่อ่อนไหวด้านเสียงเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน” 2. สนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการและให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ          
ท่าอากาศยานที่ได้มีการจัดทำ�เพิ่มเติมและที่จัดทำ�รายงานใหม่ 3. ให้คำ�แนะนำ�ในการตรวจวัดระดับเสียง และสร้าง
การรับรูแ้ ก่หน่วยงานท้องถิน่ และประชาชนโดยรอบสนามบิน เรือ่ งการตรวจวัดระดับเสียงกรณีเรือ่ งร้องเรียนผลกระทบ
ทางเสียงจากสนามบิน และ 4. นำ�เสนอมาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะต่อ            
คณะกรรมการต่างๆ และมีมติที่สำ�คัญ ได้แก่ การเพิ่มการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัญหาและสิ่งที่ยังไม่ได้           
ดำ�เนินการเพือ่ จะนำ�มาสูก่ ารเสนอมาตรการจัดการทีส่ อดรับกับเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และกิจกรรมขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน
ปรับกิจกรรม/ขั้นตอนการดำ�เนินงานที่แยกให้เห็นการดำ�เนินงานสำ�หรับสนามบินใหม่และสนามบินเก่า และเพิ่มเติม
ประเด็นปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมควบคุมมลพิษ
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กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และสถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ                
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีความร่วมมือด้านมาตรวิทยากันมาตั้งแต่ปี 2557            
โดยครั้งหลังสุดในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2562 เป็นความร่วมมือระยะที่ 2 ทั้งนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ            
มีส่วนสำ�คัญในการสนับสนุนภารกิจของกรมควบคุมมลพิษที่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
มาตรฐานและกระบวนการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่สามารถสอบย้อนกลับไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ         
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดให้ผลการวัดมีความเที่ยงตรง แม่นยำ� 
ประโยชน์จากผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญ คือ ประเทศไทยโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถสอบเทียบเครือ่ งมือวัด
ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ สำ�เร็จ ทำ�ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือโดยไม่ต้องส่งสอบเทียบ     
ทีต่ า่ งประเทศ กำ�หนดวิธกี าร กระบวนการตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อมทีใ่ ห้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั เิ ดียวกัน
ทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการวัด             
ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยความร่วมมือครอบคลุมด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ น้ำ�  เสียงและความสั่นสะเทือน             
ซึ่งผลการดำ�เนินงานตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2562 มีดังนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยา
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ กรมควบคุมมลพิษ
1. ด้านการพัฒนาการสอบเทียบ (Calibration) ปรับเทียบ (Adjustment) เครื่องมือวัด
และการสร้างความเชื่อมั่นของการวัด

• การสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลของเครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ
• การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของเครื่องวัดฝุ่นละออง (ปริมาตรสูง)
• การสอบเทียบแผ่นกระจกกรองแสงสำ�หรับเครือ่ งวัดความทึบแสง (เครือ่ งวัดควันดำ�จากรถยนต์ เครือ่ งวัดควัน
จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม)
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•
•
•
•
•

การสอบเทียบหัววัดความสั่นสะเทือนช่วงความถี่ต่ำ�ที่ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสารละลายมาตรฐานสำ�หรับการปรับเทียบเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ�
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้องของการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ของประเทศ*
การศึกษาความเป็นไปได้ในการสอบเทียบ BOD-UV probe ของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ�*
การศึกษาเพื่อพัฒนาการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์*

2. ด้านการพัฒนาวิธีการตรวจวัด

• การตรวจวัดปรอทในน้ำ�ทะเล

3. ด้านการพัฒนาแนวทางการตรวจวัดและการปรับเทียบเครื่องมือวัด

•
•
•
•

การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์
การตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน
การตรวจวัดควันดำ�ของรถยนต์ด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำ�ระบบความทึบแสง*
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร*

4. ด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัด

• การจัดเปรียบเทียบผลการวัดออกซิเจนละลายในน้ำ�ของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษด้วย DO Meter*
• การจัดเปรียบเทียบผลการวัดระดับเสียงรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าทีก่ รมควบคุมมลพิษ และกองบังคับการ
ตำ�รวจจราจร*

• การจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะเสียงดังเกินมาตรฐาน และกำ�หนด
แนวทางการมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะเสียงดังเกินมาตรฐาน*
ผลการดำ�เนินงานความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศชาติในการพัฒนาการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพ              
สิ่งแวดล้อมที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือวัด กระบวนการวัด และผู้ที่ดำ�เนินการวัด ทั้งนี้             
ทั้งสองหน่วยงานจะได้พิจารณาคัดเลือกโครงการใหม่หรือขยายผลต่อยอดจากโครงการเดิมเพื่อดำ�เนินความร่วมมือ    
ในระยะต่อไป
หมายเหตุ: * โครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560 - 2562
กรมควบคุมมลพิษ

79

การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษอาศัยอำ�นาจในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ        
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการตรวจสอบ            
แหล่งกำ�เนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมายในพืน้ ทีว่ กิ ฤตด้านมลพิษทางน้�ำ และมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะบริเวณ
พืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองและแหล่งท่องเทีย่ วยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข โดยปี 2562 มี 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
การตรวจสอบการระบายน�้ำทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบการระบายน้ำ�ทิ้งและบังคับใช้
กฎหมายกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษประเภทอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม          
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC : จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา)
รวมทั้งสิ้น 641 แห่ง ผลการตรวจสอบครั้งแรก พบว่ามีการระบายน้ำ�ทิ้ง
เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนด ถึง 448 แห่ง (ร้อยละ 70) และ
ระบายน้ำ�ทิ้งผ่านมาตรฐานเพียง 193 แห่ง (ร้อยละ 30) ซึ่งตามขั้นตอน
การบังคับใช้กฎหมาย เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะออกคำ�สัง่ ทางปกครอง
ให้แหล่งกำ�เนิดมลพิษปรับปรุงแก้ไขระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภาพ
สามารถบำ�บัดน้ำ�เสียให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
(ประมาณ 90 วัน) มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายก็เป็น
อีกมาตรการหนึ่งที่จะผลักดันให้แหล่งกำ�เนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย
เพิม่ ขึน้ โดยการแจ้งรายชือ่ สถานประกอบการทีร่ ะบายน้�ำ ทิง้ ไม่เป็นไปตาม
ค่ามาตรฐานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพือ่ กำ�กับดูแลการระบายน้�ำ ทิง้ ตามอำ�นาจหน้าทีอ่ กี ทางหนึง่ ควบคูไ่ ปกับ
การสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยการเผยแพร่         
รายชือ่ สถานประกอบการทีร่ ะบายน้�ำ ทิง้ เป็นไปตามมาตรฐานผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ฐานข้อมูล Public disclosure (http://ecap.pcd.go.th/public)
นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำ�เสีย
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อมให้กบั ผูค้ รอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่มีการระบายน้ำ�ทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้สามารถดูแลรักษาและ
ปรับปรุงแก้ไขระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ อย่างสม่�ำ เสมอ ผลการดำ�เนินมาตรการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เมื่อครบกำ�หนดตรวจติดตามคำ�สั่ง         
ทางปกครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60
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การตรวจสอบตรวจจับควันดำ�จากยานพาหนะ

กรมควบคุ ม มลพิ ษ จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ 7 ชุ ด ร่ ว มกั บ              
กองบังคับการตำ�รวจจราจร ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะควันดำ�
ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 8,697 คัน         
เป็ น รถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก           
พ.ศ. 2522 จำ�นวน 6,971 คัน มีควันดำ�เกินค่ามาตรฐานจำ�นวน              
1,994 คัน (ร้อยละ 29) และรถยนต์ขนาดเล็กตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522 เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ เรียกตรวจสอบ
จำ�นวน 1,726 คัน มีควันดำ�เกินค่ามาตรฐาน 420 คัน (ร้อยละ 24)
สำ � หรั บ รถยนต์ ข นาดเล็ ก พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ อ อกคำ � สั่ ง ห้ า มใช้           
ยานพาหนะชั่วคราว เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งเจ้าของรถได้นำ�รถที่แก้ไข
ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีสภาพสมบูรณ์และนำ�มายกเลิกคำ�สั่งห้ามใช้       
ยานพาหนะแล้ว 404 คัน (ร้อยละ 96) คงเหลือ 16 คัน จึงได้รวบรวม
ข้อมูลแจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เพื่อทราบต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้ดำ�เนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ�ให้กับหน่วยงาน          
ทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชลบุรี ผลการดำ�เนินงานพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ พบว่า ดำ�เนินการตรวจสอบ
ตรวจจับรถยนต์ขนาดเล็ก จำ�นวน 150 คัน มีควันดำ�เกินค่ามาตรฐาน 68 คัน (ร้อยละ 45) และมีเจ้าของรถ                 
มายกเลิกคำ�สั่งห้ามใช้ยานพาหนะแล้ว 67 คัน (ร้อยละ 98) จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ จำ�นวน               
563 คัน มีควันดำ�เกินค่ามาตรฐาน 59 คัน (ร้อยละ 10) และมีเจ้าของรถมายกเลิกคำ�สั่งห้ามใช้ยานพาหนะแล้ว         
55 คัน (ร้อยละ 96)
ทั้งนี้ ยังได้พัฒนาแนวทางการใช้เครื่องมือสำ�หรับการตรวจวัด         
ควันดำ�เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำ�ไปใช้ปฏิบัติงานตั้งด่านตรวจสอบตรวจจับ    
และบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ การเตรียมเครื่องมือตรวจวัด การเตรียม
รถยนต์ การให้ข้อมูลวิธีการตรวจวัดที่ถูกต้อง และการเชิญเจ้าของรถ
มาร่วมชมการตรวจวัด เป็นต้น ซึง่ จะทำ�ให้การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที       ่
เป็นไปตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกำ�หนด สร้างมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีม่ ี
ความน่าเชือ่ ถือและเกิดความโปร่งใส เป็นธรรมกับเจ้าของรถหรือผูข้ บั ขี่
การตรวจสอบตรวจจับรถควันดำ�และห้ามใช้รถชัว่ คราวเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายที่จะบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ไม่สามารถ
นำ�รถยนต์ทมี่ มี ลพิษเกินมาตรฐานมาใช้ตามถนนหนทาง จนกว่าจะได้มี
การแก้ไขปรับปรุงสภาพเครือ่ งยนต์ให้มสี ภาพสมบูรณ์ และระบายมลพิษ
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกำ�หนด จึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการ
ป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกิดจากยานพาหนะ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรมีการดำ�เนินการตรวจสอบตรวจจับรถควันดำ�         
และออกคำ�สั่งห้ามใช้ยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง

กรมควบคุมมลพิษ
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การแก้ไขเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ตู้สินค้าภายในเรือ KMTC HONGKONG
บริเวณท่าเทียบเรือบริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำ�กัด

กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2562 เวลา 06.45 น. เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ตู้สินค้า
ภายในเรือ KMTC HONGKONG บรรทุกตู้สินค้าเพื่อมาส่งที่     
ท่าเทียบเรือ A2 ของบริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำ�กัด
ภายในพื้ น ที่ ท่ า เรื อ อุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง ตำ � บลสุ ข ลา       
อำ � เภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี ทำ �ให้ เ กิ ด กลิ่ น เหม็ น และ           
กลุ่มควันจำ�นวนมากส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
กรมควบคุมมลพิษได้รว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าระงับเหตุ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม         
รวมทั้งหาสาเหตุเพลิงไหม้
การระงับเหตุเพลิงไหม้โดยการฉีดน้� 
ำ และโฟมเพือ่ ดับเพลิง
ทำ�ให้เกิดกลุ่มควันและไอระเหยสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามั ยของประชาชนในพื้น ที่ จากการตรวจสอบ      
ภายในเรือพบว่า มีตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า จำ�นวน 676 ตู้
ประกอบด้วย สินค้าอันตราย (Dangerous Goods: DG)
จำ�นวน 48 ตู้ และสินค้าไม่อันตราย (Non Dangerous
Goods: NDG) จำ�นวน 628 ตู้ และได้ตรวจสอบใบกำ�กับ
รายการสินค้า (Cargo Manifest) พบว่าเป็นตู้สินค้าบรรจุ         
สาร Calcium hypochlorite ซึ่งเป็นสารประกอบคลอรีน
(chlorine) จำ�นวน 13 ตู้ และสาร Chlorinated paraffin wax
เป็นพลาสติกไชต์เซอร์ จำ�นวน 5 แท็งค์ ปัจจุบนั เรือลำ�ดังกล่าว
ไม่สามารถใช้งานได้ และถูกนำ�ไปแยกชิน้ ส่วนทีอ่ ตู่ อ่ เรือประเทศ
บังคลาเทศแล้ว
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กรมควบคุมมลพิษมีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศในช่วงที่เกิดเหตุ 3 พื้นที่

1) บริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณท่าเทียบเรือ A2
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม
(VOCs) อยู่ในช่วง 1.2 - 2.4 ppm สาร Formaldehyde     
อยู่ในช่วง 0.92 - 1.96 ppm ซึ่งสาร Formaldehyde ที่       
ตรวจพบ มี ค่ า เกิ น กว่ า ค่ า ขี ด จำ �กั ด การรั บ สั ม ผั ส สารเคมี
ทางการหายใจแบบเฉียบพลัน ระดับ 1 และจากการเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2562         
ตรวจพบสาร VOCs และ Formaldehyde มีปริมาณเล็กน้อย
และไม่พบก๊าซคลอรีน หลังจากนั้นตรวจไม่พบสารทั้ง 3 ชนิด
2) บริเวณภายนอกจุดเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2562 ประกอบด้วย 1) จุดรวมพลวัดบ้านนา 2) ชุมชนบ้านนา
และ 3) ชุมชนแหลมฉบัง พบว่า มีค่าสาร VOCs และ          
สาร Formaldehyde ปริมาณเล็กน้อย และไม่พบก๊าซคลอรีน
จากการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนอย่าง      
ต่อเนื่อง หลังจากนั้นตรวจไม่พบสารทั้ง 3 ชนิด
3) บริเวณพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบัง จำ�นวน         
7 จุด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 19.15 21.00 น. พบว่ า มี เ พี ย งบริ เ วณท่ า เที ย บเรื อ B3 - B4            
เพียงจุดเดียวทีต่ รวจพบสาร Formaldehyde และก๊าซคลอรีน
ปริมาณเล็กน้อย
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ได้เก็บตัวอย่าง
น้�ำ ทะเล จำ�นวน 2 จุด บริเวณหัวเรือและท้ายเรือเพือ่ ตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล พบว่า คุณภาพน้ำ�ทะเล
ส่ ว นใหญ่ มี ค่ า เป็ นไปตามมาตรฐาน ยกเว้ น ค่ า ออกซิ เ จน       
ละลายน้ำ� (DO) มีค่าต่ำ�กว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย ต่อมา
ได้ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จำ�นวน          
6 จุด พบว่าคุณภาพน้ำ�ทะเลทุกจุดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพน้ำ�ทะเลที่            
กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างเมื่อเดือนมีนาคม 2562 พบว่า
ค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนมีแนวโน้มสูงขึน้ ซึง่ ต่อมาได้ท�ำ การ
เฝ้าระวังต่อเนื่องไม่พบว่ามีค่าผิดปกติ
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การดำ�เนินงานสำ�นักงานสีเขียว (Green Office)
ของกรมควบคุมมลพิษ
การดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของสำ�นักงาน ล้วนต้องใช้ทรัพยากรและ
พลังงานเป็นจำ�นวนมากซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
สำ�นักงานจึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็น
สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
และปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) ที่กำ�ลังกลายเป็นวิกฤติ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ �ำ คัญ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทัง้ ในประเทศและทัว่ โลก
กรมควบคุมมลพิษตระหนักถึงความสำ�คัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำ�นักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยเริม่ จากการศึกษาเกณฑ์ประเมินสำ�นักงานสีเขียว
(Green Office) ทั้ง 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การกำ�หนดนโยบาย         
การวางแผนการดำ�เนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2         
การสื่อสารและสร้างจิตสำ�นึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัย และหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้นำ�
เกณฑ์การประเมินสำ�นักงานสีเขียว (Green Office) มาดำ�เนินการ           
ในขอบเขตพื้นที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1 - 3 และชั้น 5 - 13
การนำ�เกณฑ์การประเมินสำ�นักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ นำ�มาซึ่ง         
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเจ้าหน้าทีก่ รมควบคุมมลพิษ เพือ่ ลดการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น         
ลดปริมาณขยะ ควบคุมคุณภาพของน้ำ�ทิ้ง ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย
ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่       
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากร     
และพลังงานอย่างคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานสำ�นักงาน
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อันจะทำ�ให้ลดปริมาณการปล่อย        
ก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นหน่วยงานต้นแบบ
ของสำ�นักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษได้มีการดำ�เนินงานในโครงการส่งเสริมสำ�นักงาน        
สีเขียว (Green Office) และได้รับการประเมินคะแนนในระดับดีเยี่ยม        
(G ทอง) โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสำ�นักงานสีเขียว (Green Office)
2. ประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์การประเมินสำ�นักงานสีเขียว (Green Office)
3. คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานสีเขียวและคณะทำ�งานสำ�นักงานสีเขียวของกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำ�         
แผนปฏิบัติการโครงการประเมินสำ�นักงานสีเขียว (Green Office) และดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว         
ตลอดจนการกำ�หนดเป็นตัวชีว้ ดั ของหน่วยงานภายในของกรมควบคุมมลพิษ คณะทำ�งานตรวจประเมินสำ�นักงานสีเขียว
ของหน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษได้ดำ�เนินการตรวจประเมินมื่อวันที่ 25 26 และ 30 กรกฎาคม 2562
4. กรมควบคุมมลพิษได้รบั การตรวจประเมินสำ�นักงานสีเขียวเบือ้ งต้น (Pre Audit) จากคณะกรรมการประเมิน
สำ�นักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
5. กรมควบคุมมลพิษได้รับการตรวจประเมินสำ�นักงานสีเขียว (Green Office) จากคณะกรรมการประเมิน
สำ�นักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2562 และได้รบั คะแนนในระดับดีเยีย่ ม (G ทอง)
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รายงานประจำ�ปี 2562

โครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี
(KEITI) และ UN Environment ข้าร่วมโครงการ
Asia Pacific Green Public Procurement         
Partnership Project (APGP) ภายใต้กรอบ         
การทำ�งานสิบปีว่าด้วยการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
(10 YFP on SCP) ในการส่งเสริมการดำ�เนินงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ประเทศไทยในการกระตุ้นตลาดสินค้าและบริการ   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง   
ภาครัฐ กำ�หนดเป้าหมายดำ�เนินการในกลุ่มวัสดุ
ก่อสร้าง มีระยะเวลาในการดำ�เนินโครงการตั้งแต่
กันยายน 2560 - มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
โครงการ APGP มีการจัดกิจกรรมการประชุม         
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเรื่องการ     
จัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง
โครงการ APGP ได้พัฒนาร่างเกณฑ์ข้อกำ�หนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำ�นวน 3 ผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน ปูนซีเมนต์ และเหล็กสำ�หรับการก่อสร้าง โดยได้เปรียบเทียบเกณฑ์ข้อกำ�หนดสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ศึกษาความพร้อมของตลาดสินค้า และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
หารือร่วมกับผู้ผลิตในการพัฒนาเกณฑ์ข้อกำ�หนดฯ เพื่อกรมควบคุมมลพิษจะนำ�เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผลการดำ�เนินงานของโครงการได้มีการนำ�เสนอในการประชุม International Forum
ห้วข้อ Green Public Procurement และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Asia Pacific Green Public Procurement
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เผยแพร่ผลการดำ�เนินงานของโครงการ           
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สถานะการดำ�เนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก
การดำ�เนินการระยะต่อไป กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐ
เกาหลี (KEITI) มีแผนการดำ�เนินโครงการ Green Public Procurement Plus Project ซึง่ เป็นระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยในการดำ�เนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมภาครัฐ โดยยังคงมุง่ เน้นไปทีภ่ าคอาคารและการก่อสร้างในประเทศไทย มีระยะเวลา
ดำ�เนินโครงการตั้งแต่พฤษภาคม 2562 - มิถุนายน 2564
กรมควบคุมมลพิษ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564

คพ. ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยใช้กรอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี      
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแนวทางหลักในการกำ�หนดทิศทาง   
การพัฒนาและดำ�เนินการด้านดิจิทัลในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
ของ คพ. บนพืน้ ฐานและสถานภาพด้านดิจทิ ลั ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
โดยกำ�หนดเป้าหมายให้ “คพ. เป็นองค์กรที่มีการดำ�เนินงาน
แบบบูรณาการภายในปี 2564 (Integrated PCD 2021)”          
ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยน คพ. ให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อม
ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากร สามารถนำ�เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การบูรณาการข้อมูลและการให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน
แผนปฏิบัติการถูกนำ�มาใช้เป็นกรอบในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของ คพ. เพื่อให้ กอง/ศูนย์            
ทีเ่ กีย่ วข้องนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานขับเคลือ่ นการพัฒนาด้านดิจทิ ลั ตามแผนงาน มาตรการ และกิจกรรม
ทีส่ �ำ คัญร่วมกันอย่างบูรณาการ การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั คพ. แบ่งตามผลผลิตสำ�คัญของการดำ�เนิน
โครงการ/กิจกรรม ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างรากฐานด้านดิจิทัล (พ.ศ. 2560 - 2562) และระยะที่ 2
การเชือ่ มโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2564) ซึง่ ในระยะที่ 1 ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานโครงการ/
กิจกรรม อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ แี ละมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาระบบและจัดทำ�มาตรฐานทีก่ �ำ หนดสำ�เร็จร้อยละ 72.72
ดังนี้
• ปี 2560 ระบบการประชุมไร้กระดาษ (Green meetings) การจองห้องประชุมออนไลน์ มาตรฐานกลาง
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิสำ�หรับผู้ใช้งานทุกระบบภายในกรม
• ปี 2561 ระบบร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำ�เนิดมลพิษ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)     
และระบบจองรถยนต์ออนไลน์
• ปี 2562 มาตรฐานและวิธีการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรฐานในการควบคุมความปลอดภัย และระบบ
ยืนยันตัวตนสำ�หรับประชาชนที่เป็นแบบ Smart Card
แผนการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานระยะที่ 2 จะเป็นการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงและ             
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบ e-Services
หรือ One Stop Services รวมถึงพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในปี 2563 - 2564 และเตรียมการดำ�เนินงาน
เช่น จัดตั้งงบประมาณประจำ�ปี เพิ่มเติมโครงการ/นวัตกรรมจากที่ระบุไว้ เช่น การพัฒนาระบบรับแจ้งปัญหามลพิษ
การให้บริการข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านทาง Line หรือ Facebook โดยใช้ Artificial Intelligence (AI) ระบบ
รายงานข่าวและสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษ เป็นต้น
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. 2562

ประกาศใน
ที
่
ชื
อ
่
เรื
อ
่
ง
สาระสำ
�
คั
ญ
				
ราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
1. ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง เป็นการกำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของ เล่ม 136 ตอนพิเศษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ รถยนต์ไฮบริด เพื่อให้เหมาะสมกับการ 259 ง เมื่อวันที่ 18
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมมลพิษและมีความสอดคล้องกับ ตุลาคม 2562
กำ�หนดมาตรฐานระดับ เทคโนโลยีในปัจจุบัน
เสียงของรถยนต์ไฮบริด
2. ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง เป็นการกำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้ม เล่ม 136 ตอนพิเศษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ กลิน่ ของอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ จากโรงงาน 259 ง เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2562
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลิตยางออกสู่บรรยากาศ
กำ � หนดมาตรฐานค่ า
ความเข้ ม กลิ่ น ของ
อากาศเสี ย ที่ ป ล่ อ ยทิ้ ง
จากโรงงานผลิตยาง
3. ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง เป็นการปรับปรุงการกำ�หนดมาตรฐาน        เล่ม 136 ตอนพิเศษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ค่ า ควั น ดำ � ของรถยนต์ ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์      276 ง เมื่อวันที่ 11
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง แบบจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยการอั ด ที่ กำ �หนดไว้     พฤศจิกายน 2562
กำ � หนดมาตรฐานค่ า โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ควั น ดำ � ของรถยนต์      และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐาน        
ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ แ บบ        ค่ า ควั น ดำ � ของรถยนต์ ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์    
จุดระเบิดด้วยการอัด แบบจุ ด ระเบิ ดด้ ว ยการอั ด ลงวั น ที่ 9
มิถุนายน 2553 รวมทั้งปรับปรุงวิธีการ
ตรวจวัดควันดำ�จากเครื่องมือตรวจวัด
ควันดำ�ระบบกระดาษกรองเป็นการใช้วิธี
ตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำ�
ระบบวั ด ความทึ บ แสง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษจาก
แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ ประเภทรถยนต์        
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

กรมควบคุมมลพิษ

มีผลบังคับใช้
วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ
วั น ที่ 19 ตุ ล าคม
2562
เ มื่ อ พ้ น กำ � ห น ด          
หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น
นั บ แต่ วั น ประกาศ      
ในราชกิจจานุเบกษา
กล่ า วคื อ วั น ที่ 15
เมษายน 2563
วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ
วันที่ 12 พฤศจิกายน
2562
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สาระสำ�คัญ
				
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
1. ประกาศกรมควบคุ ม เป็ น การกำ � หนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก าร         
มลพิ ษ เรื่ อ ง การลด   เพือ่ ให้การบริหารราชการของกรมควบคุม
ขั้นตอนและระยะเวลา มลพิ ษ เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
การปฏิบัติราชการเพื่อ ประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ       
ประชาชน พ.ศ. 2562 ของรัฐ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
อำ � นวยความสะดวก และตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำ�ให้ประชาชนได้รับ
บริ ก ารที่ ดี อั น เป็ น การสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 2550
2. ประกาศกรมควบคุ ม เป็ นการกำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก าร
มลพิษ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ ตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง   
และวิธีการตรวจวัดค่า ฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้า
ความทึ บ แสงของฝุ่ น ระหว่างกัน
ละอองฟุ้งกระจายจาก
เรือทีม่ กี ารขนถ่ายสินค้า
ระหว่างกัน
3. ประกาศกรมควบคุ ม เป็นการปรับปรุงเครื่องวัดและวิธตี รวจวัด
มลพิษ เรื่อง เครื่องวัด ค่ า เฉลี่ ย ของก๊ า ซและฝุ่ น ละอองใน
และวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ย บรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่นหรือวิธีอื่น        
ของก๊าซหรือฝุ่นละออง ที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ เพื่อให้มี
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประสิทธิภาพ หลากหลาย และสอดคล้อง
ระบบอื่ น หรื อ วิ ธี อื่ น ที่ กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ      
เห็นชอบ
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ
1. ระเบี ย บกรมควบคุ ม เป็ น การกำ � หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร            
มลพิษว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม        
วิธีการในการตรวจสอบ เนื่ อ งจากกรมควบคุ ม มลพิ ษ เป็ น               
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ ต รวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศ ประเภทรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน จากเครื่องยนต์ระดับต่างๆ
2562
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ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

มีผลบังคับใช้

เล่ม 136 ตอนพิเศษ วันถัดจากวันประกาศ
153 ง เมื่อวันที่ 14 ในราชกิจจานุเบกษา
มิถุนายน 2562
เป็นต้นไป กล่าวคือ
วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน
2562

เล่ม 136 ตอนพิเศษ วันถัดจากวันประกาศ
178 ง เมื่อวันที่ 12 ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ
กรกฎาคม 2562
วันที่ 13 กรกฎาคม
2562
เล่ม 136 ตอนพิเศษ วันถัดจากวันประกาศ
259 ง เมื่อวันที่ 18 ในราชกิจจานุเบกษา
ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป กล่าวคือ
วั น ที่ 19 ตุ ล าคม
2562

เล่ม 136 ตอนพิเศษ วันถัดจากวันประกาศ
153 ง เมื่อวันที่ 14 ในราชกิจจานุเบกษา
มิถุนายน 2562
เป็นต้นไป กล่าวคือ
วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน
2562
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คพ. ติดอันดับ 5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน         
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ประเมินโดยสำ�นักงาน ป.ป.ช.
คพ. ได้ผลคะแนนรวมเท่ากับ ร้อยละ 94.29 ระดับผลการประเมิน ระดับ A เป็นอันดับ 1 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จาก 144 หน่วยงานระดับกรม จากการ          
เปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำ�งานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 คพ. ได้รบั คะแนน
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคะแนนเท่ากับ 83.59 86.95 89.87 และ 94.29 ตามลำ�ดับ ติดอันดับที่ 28 25 11            
และสูงขึ้นมาเป็นอันดับที่ 5 ในปีนี้ ติด 1 ใน 10 ตามเป้าหมายที่วางไว้
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ITA ประกอบด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด          
คะแนนภาพรวมกรมควบคุมมลพิษ : 94.29 คะแนน
การประเมินผล 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่
ระดับผลการประเมิน : A
2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำ�นาจ 4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต            
92.77
85.22
100.00
6) คุณภาพการดำ�เนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำ�งาน 9) การเปิดเผยข้อมูล
100.00
87.66
10) การป้องกันการทุจริต โดยมีเครื่องมือการประเมิน
ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน          
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
84.85
92.88
แบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ
90.29
86.56
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
97.51
Integrity and Transparency Assessment : OIT)
คพ. ได้ดำ�เนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครอง
จริยธรรมประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 อาทิ การกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดการใช้ดลุ พินจิ ต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตรวจวัดค่าทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน หลักเกณฑ์การพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติตามคำ�สั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกรณี แหล่งกำ�เนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก.
และอาคารประเภท ข. หลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น การให้ความรูเ้ กีย่ วกับวินยั การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายเกีย่ วกับ
การปฏิบัติงาน การกำ�หนดคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ         
เรื่องร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการวางระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น     
จากการดำ�เนินการดังกล่าวส่งผลให้ คพ. มีผลการประเมินโดยเฉลีย่ 94.29 คะแนน โดยทุกตัวชีว้ ดั มีคะแนนมากกว่า
ร้อยละ 80 โดยตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชีว้ ดั ที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต
การปองกัน
การทุจริต

การเปดเผย
ขอมูล

การปฏิบัติหนาที่

การใชงบประมาณ

50

การใชอำนาจ

0

การใชทรัพยสิน
ของราชการ

การปรับปรุง
การทำงาน

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
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คุณภาพการดำเนินงาน

การแกไขปญหา
การทุจริต
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21 พฤศจิกายน 2561

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พร้อมด้วยกรมเจ้าท่า กรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมศุลกากร          
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ใิ นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(ศรชล.) ในส่ ว นของกองทั พ เรื อ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย            
โดย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ
กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำ�มัน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำ�มันดิบ
และผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย (Development of Crude Oil and Relevant Oil Product         
Fingerprint Library in Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและจัดทำ�ฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำ�มันดิบ และ        
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ก้อนน้ำ�มันดินและคราบน้ำ�มัน
20 ธันวาคม 2561

นายประลอง ดำ�รงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)          
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การดำ�เนินการทางวินัย
และการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ประพฤติมชิ อบ” โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ก�ำ หนดแผนปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุม้ ครองจริยธรรม ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมและคุม้ ครองจริยธรรม
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ          
ดำ�เนินงานของกรมควบคุมมลพิษ และขับเคลื่อนกรมควบคุมมลพิษ เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ไร้ทุจริต มีการ
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
30 มกราคม 2562

นายประลอง ดำ�รงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)          
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมิน
ความเสีย่ งและการจัดเตรียมเอกสารในระบบบริหารห้องปฏิบตั กิ าร
ตามข้อกำ�หนด ISO/IEC 17025:2017” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่     
30 - 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์
กรุงเทพมหานคร โดยมี นาวาอากาศเอก พิชัย มะคาทอง วิทยากรอิสระ เป็นผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการในสังกัด         
กรมควบคุมมลพิษ มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงและการจัดเตรียมเอกสารในระบบบริหาร             
ห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำ�หนด ISO/IEC 17025:2017 (ฉบับใหม่)
90

รายงานประจำ�ปี 2562

4 มีนาคม 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม           
ในระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศ          
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The 9th Regional 3R
Forum in Asia and the Pacific) ณ ห้องปอมปาดัวร์ ชั้น 2
โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม           
เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ นายซึกาสะ อะกิโมโต้ (Mr. Tsukasa Akimoto) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และ นายคาซูชิเกะ เอ็นโด (Mr. Kazushige Endo) ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาค       
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Centre for Regional Development : UNCRD)
23 เมษายน 2562

นายประลอง ดำ�รงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)         
เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม สั ม มนาโครงการความร่ ว มมื อ            
ไทย-ญี่ปุ่น ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็น         
การดำ�เนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย         
และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ดำ�เนินการต่อเนื่อง
มาเป็นครั้งที่ 3 โดยในการสัมมนาครั้งนี้ กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยด้าน      
มลพิษอากาศแห่งเอเชีย (Asia Center for Air Pollution Research : ACAP) มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์           
ในการกำ�หนดนโยบาย/มาตรการเพือ่ แก้ไขปัญหมลพิษอากาศในเมืองใหญ่ทงั้ จากภาคการจราจรขนส่ง และการสร้าง
ความตระหนักต่อภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก
30 พฤษภาคม 2562

นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
เป็นประธานการประชุม เผยแพร่รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
การรองรับมลพิษ และระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�และเตือนภัย
วิกฤตคุณภาพน้ำ�ลุ่มน้ำ�แม่กลอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562          
ณ โรงแรมพาวี เ ลี่ ย น ริ ม แคว รี ส อร์ ท จั ง หวั ด กาญจนบุ รี               
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ดำ�เนินโครงการจัดทำ�
ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ�เป็นโครงการต่อเนื่อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ� ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ โดยจัดทำ�ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ�และเตือนภัยวิกฤต
คุณภาพน้� 
ำ ลุม่ น้�ำ แม่กลอง เพือ่ จัดทำ�ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำ�หรับคาดการณ์คณุ ภาพน้�ำ รายวันในสภาวะปกติ
และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้�ำ ในสภาวะฉุกเฉิน เช่น ในปี พ.ศ. 2559 กรณีพบปลากระเบนลอยตายในแม่น�้ำ แม่กลอง
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27 มิถุนายน 2562

นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าว
ความก้าวหน้าการฟืน้ ฟูล�ำ ห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จากการ
ปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยเมื่อปี 2556 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้
คพ. กำ�หนดแผนงาน วิธีการ และดำ�เนินการฟื้นฟู ตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ำ� ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำ� จนกระทั่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
และชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีเป็นเงินรายละ 177,199.55 บาท ความก้าวหน้า คพ. ได้วา่ จ้างบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์
กรีน จำ�กัด (มหาชน) ให้เป็นผูด้ �ำ เนินการฟืน้ ฟูล�ำ ห้วยคลิตี้ เริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2560 มีระยะเวลา
1,000 วัน ปัจจุบัน ได้ดำ�เนินโครงการไปแล้ว 590 วัน มีความก้าวหน้าเกือบร้อยละ 50 เป็นไปตามแผนงาน
4 กรกฎาคม 2562

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ�  (ร่าง) ประกาศ         
กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ระดับความเป็นเลิศของสถานที่กำ�จัดขยะ        
โดยการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ” ซึ่งในปี 2561
ประเทศไทยมีจำ�นวนสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยสูงถึง 2,789 แห่ง          
โดยเป็นสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำ�เนินการ 2,403 แห่ง และเอกชนดำ�เนินการ            
386 แห่ง ซึ่ง คพ. ได้มีโครงการความร่วมมือกับสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและ    
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ในการลงพื้นที่เพื่อสำ�รวจและประเมินสถานภาพการดำ�เนินงานสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยทุกปี
18 สิงหาคม 2562

นายประลอง ดำ�รงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็น
ประธานร่วมกับ นายไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธขิ าเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการรับมอบอะลูมิเนียม           
ทีไ่ ด้รับบริจาคในกิจกรรม “ปัน่ จักรยานบริจาควัสดุอะลูมเิ นียม ครัง้ ที่ 8
โดยในครั้งนี้สามารถเก็บรวบรวมอะลูมิเนียมได้ถึง 1,369 กิโลกรัม
กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด ชมรมจักรยาน
หลายชมรม และภาคประชาชน ในการเก็บรวบรวมเศษอะลูมิเนียมที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำ�ไปบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10 กันยายน 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดพิธี        
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิง่ แวดล้อม โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้แทน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชน จำ�นวนกว่า 200 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน      
ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92
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ทำ�เนียบผู้บริหาร
และคณะผู้จัดทำ�

กรมควบคุมมลพิษ
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ทำ�เนียบรายชื่อผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล
นายประลอง ดำ�รงค์ไทย
นายสมชาย ทรงประกอบ
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ
นางสุนีย์ ต๊ะปินตา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำ�นักงานเลขานุการกรม
นางกัญชลี นาวิกภูมิ
นายจิระพัฒน์ เทียมจันทร์
นางกรสิริ กันทะวัง
นางสาวลัคนา จุลแสง
นายนิชร คงเพชร
นางกิ่งกาญจน์ อมราภิบาล
กองกฎหมาย
นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
นางสาวเบญริสา บุญนาค
นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
นายพันธ์เทพ เปงเฟย
นายธีระพล ติษยาธิคม
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ตำ�แหน่ง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการมลพิษ

E - Mail
หมายเลขโทรศัพท์
pralong.d@pcd.go.th
0 2298 2121
somchai.s@pcd.go.th
0 2298 2753
thalearngsak.p@pcd.go.th 0 2298 2153
preeyaporn.s@pcd.go.th
0 2298 2789
sunee.t@pcd.go.th
0 2298 2402

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

aree.m@pcd.go.th

0 2298 2231

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

-

-

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

ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อำ�นวยการส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา
ผู้อำ�นวยการศูนย์ประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ผู้อำ�นวยการส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา
ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนากฎหมาย

รายงานประจำ�ปี 2562

ชื่อ - สกุล
ตำ�แหน่ง
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
นางสาวพรพิมล เจริญส่ง
ผู้อำ�นวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
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
กองจัดการคุณภาพน้ำ�
นายพันศักดิ์ ถิรมงคล
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
นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง
ผู้อำ�นวยการส่วนน้ำ�เสียอุตสาหกรรม
นางสาวชลาทิพย์ รัตสุข
ผู้อำ�นวยการส่วนน้ำ�เสียชุมชน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์
ผู้อำ�นวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
นางสาวพัชราวดี สุวรรณธาดา 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

กรมควบคุมมลพิษ

E - Mail

หมายเลขโทรศัพท์

pornpimol.j@pcd.go.th
-

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

phunsak.t@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
chayawee.w@pcd.go.th
chalatip.r@pcd.go.th

0 2298 2253
0 2298 2198
0 2298 2125
0 2298 2195
0 2298 2169
0 2298 2215
0 2298 2137
0 2298 2165
0 2298 2168

pornsri.s@pcd.go.th
0 2298 2124
patcharawadee.s@pcd.go.th 0 2298 2349
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
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ชื่อ - สกุล
กองตรวจมลพิษ
นางสาวผานิต รัตสุข
สิบเอกสมรัก ศรีเพชร
นางจินตนา ถิรมงคล
นายบุญเติม โชติวัฒนสิริ
นายกิติพัฒน์ ล่ำ�สัน
นางสาววิลาสินี ศักดิ์เทวินทร์
นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ์
นายธานี จารุนัฎ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางกัญชลี นาวิกภูมิ

ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการกองตรวจมลพิษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงานและประมวลผล
ผู้อำ�นวยการส่วนตรวจมลพิษ 1
ผู้อำ�นวยการส่วนตรวจมลพิษ 2
ผู้อำ�นวยการส่วนจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาระบบบังคับใช้กฎหมาย
ผู้อำ�นวยการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวรัชฎาพร เลิศอัชฌาสัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์ ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปัณณธร แก้วยอด
ผู้อำ�นวยการส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพาะ
นางสาวสุพัตรา โรจน์พานิชกุล ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
นางสาวพรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการส่วนติดตามและประเมินผล
นางสาวนันทิวา เกิดชื่น
ผู้อำ�นวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์
และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวพัชนี นิละทุกข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจุลวดี มณีศิลป์
ผู้อำ�นวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายสราวุธ นาแรมงาม
ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
นายชานัน ติรณะรัต
ผู้อำ�นวยการส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
และบริการ
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
นายเจนจบ สุขสด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
นางสาวทิวากร จันทร์โคตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจันทิรา ดวงใส
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงานและประมวลผล
นางสาวจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล ผู้อำ�นวยการส่วนเทคโนโลยีมลพิษ
นายวัชรไชย ขมินทกูล
ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
นางศิวาพร จอมพงค์
ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�และดิน
นางสาวอมรภัทร ทัศนประสิทธิผล ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
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E - Mail

หมายเลขโทรศัพท์

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

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

0 2298 2237
0 2298 2239
0 2298 2247
0 2298 2250
0 2298 2468

janejob.s@pcd.go.th
tiwakorn.c@pcd.go.th
jantira.d@pcd.go.th
jarinporn.t@pcd.go.th
watcharachai.k@pcd.go.th
siwaporn.j@pcd.go.th
amornphat.t@pcd.go.th

0 2298 2093
0 2298 2083
0 2298 2098
0 2298 2089
0 2298 2087
0 2298 2559
0 2298 2585

รายงานประจำ�ปี 2562

คณะผู้จัดทำ�

คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ

1.
นายสมชาย ทรงประกอบ

ประธานคณะทำ�งาน

ผู้แทนสำ�นักงานเลขานุการกรม

ผู้แทนกองกฎหมาย

1.
นางกัญชลี นาวิกภูมิ

1.
นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

เลขานุการกรม

2.
นายนิชร คงเพชร

2.
นายธีระพล ติษยาธิคม

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนสื่อสารองค์กร

นิติกรชำ�นาญการพิเศษ

3.
นางสาวชมพูนุท ทับทิมชัย

นักวิชาการ
เผยแพร่ปฏิบัติการ

กรมควบคุมมลพิษ

ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย

3.
นางสุทธิสาร์ รามเนตร

นิติกรปฏิบัติการ
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ผู้แทนกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

ผู้แทนกองจัดการคุณภาพน�้ำ

1.
นางสาวพรพิมล เจริญส่ง

1.
นายพันศักดิ์ ถิรมงคล

ผู้อำ�นวยการ
กองจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย

2.
นางสุนีย์ ต๊ะปินตา

ผู้อำ�นวยการ
กองจัดการคุณภาพน้ำ�

2.
นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำ�นาญการพิเศษ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำ�นาญการพิเศษ

3.
นางสาวสุธิดา คงเพชรสถิตย์

3.
นางสาวมลิวัลย์ ปานมาตย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำ�นาญการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ผู้แทนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ผู้แทนกองตรวจมลพิษ

1.
นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์

1.
นางสาวผานิต รัตสุข

ผู้อำ�นวยการ
กองจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง

2.
นางสาวนาบุญ ฤทธิรักษ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำ�นาญการ

ผู้อำ�นวยการ
กองตรวจมลพิษ

2.
นางจินตนา ถิรมงคล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำ�นาญการพิเศษ

3.
นางสาวพันธจิต จันทะกล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำ�นาญการ
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ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.
นางกัญชลี นาวิกภูมิ

1.
นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข

รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
2.
นางสาวพรพิมล
พันธ์เมธาฤทธิ์

ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2.
นายสราวุธ นาแรมงาม

ผู้อำ�นวยการ
ส่วนพัฒนาและบริหาร
ระบบสารสนเทศ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำ�นาญการพิเศษ

3.
นางสาวกูรวรรณ อยู่พิพัฒน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1.
นายเจนจบ สุขสด

1.
นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และห้องปฏิบัติการ

2.
นางสาววัลภา จุฬารัตน

นักวิทยาศาสตร์
ชำ�นาญการ

กรมควบคุมมลพิษ

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2.
นางสาวโสรยา ใหม่ต๊ะ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ
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รายชื่อผู้เรียบเรียงบทความรายงานประจำ�ปี 2562
กรมควบคุมมลพิษ
ลำ�ดับ
ผลงาน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป

ผู้เรียบเรียง

• สำ�นักงานเลขานุการกรม
1. นางสาวลัคนา จุลแสง
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
2. นางสาวสิริอาภา จิตรวิขาม
ตำ�แหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. ผลปฏิบัติราชการที่สำ�คัญภายใต้แผน • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปฏิบัติราชการกรมควบคุมมลพิษ
1. นายนิรัติศัย น้ำ�ทิพย์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
2. นางสาวภัทรดา กุสุวิมล
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
3. รายงานงบประมาณ พ.ศ. 2562
• กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. นายนิรัติศัย น้ำ�ทิพย์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
2. นางสาวภัทรดา กุสุวิมล
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
ส่วนที่ 2 : ผลการดำ�เนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. สรุปผลการดำ�เนินงานตามมาตรการ • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
1. นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ของกรมควบคุมมลพิษ
2. นางสาวขนิษฐา อุปพงษ์
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
2. ผลการปฏิบัติราชการที่สำ�คัญภายใต้ • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมมลพิษ 1. นางสาวนันทิวา เกิดชื่น
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
2. นางสาวกูรวรรณ อยู่พิพัฒน์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
3. นางสาวภัทราวดี ศรีลออ
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
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ลำ�ดับ
ผลงาน
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
1. รายงานการเงินปีงบประมาณ 2562

ผู้เรียบเรียง

• สำ�นักงานเลขานุการกรม
1. นางกรสิริ กันทะวัง
ตำ�แหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำ�นาญการพิเศษ
2. นางสาวเบญจวรรณ สืบเสาร์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 4 ผลงานสำ�คัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การจัดการขยะพลาสติกภายใต้
• กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 1. นางสาววานิช สาวาโย
พ.ศ. 2561 - 2573
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
2. นางสุนันทา พลทวงษ์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
2. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการ • กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ขยะพลาสติก
1. นางสาววานิช สาวาโย
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
2. นางสุนันทา พลทวงษ์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
3. การประชุมในระดับรัฐมนตรี
• กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R
1. นางสาววาสนา แจ้งประจักษ์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
4. การดำ�เนินงานตามมาตรการลด
• กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
และคัดแยกขยะมูลฝอย
1. นางสาววานิช สาวาโย
ในหน่วยงานภาครัฐ
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
2. นายบัญชาการ วินัยพานิช
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
5. การติดตามตรวจสอบสถานที่กำ�จัด • กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
1. นายทวีชัย เจียรนัยขจร
ส่วนท้องถิ่น
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
2. นางสาวภัทรภร ศรีชำ�นิ
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
6. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
• กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ภาคเอกชนในการบริหารจัดการ
1. นางสาวกุลชา ธนะขว้าง
ของเสียอันตรายจากชุมชน
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการส่วนของเสียอันตราย
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. นายฤทธิพร คมขุนทด
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
กรมควบคุมมลพิษ
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ลำ�ดับ
ผลงาน
7. การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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ผู้เรียบเรียง
• กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
1. นายสุนทร อุปมาณ
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
การแก้ไขปัญหาน้ำ�เสียโครงการ
• กองจัดการคุณภาพน้ำ�
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย
1. นายชัยวุฒิ พิมพ์ทอง
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ความก้าวหน้าการดำ�เนินงานฟื้นฟู • กองจัดการคุณภาพน้ำ�
ลำ�ห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว 1. นางสาวชนชนก อรุณเสิศ
จังหวัดกาญจนบุรี
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
2. นายก่อเกียรติ สงวนแก้ว
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
การดำ�เนินงานภายใต้โครงการ
• กองจัดการคุณภาพน้ำ�
จิตอาสาพระราชทาน
1. นางสาวนกยูงทอง พร้อมสุข
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
แผนปฎิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำ� • กองจัดการคุณภาพน้ำ�
1. นางสาวสุธิดา คงเพชรสถิตย์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
การกำ�หนด และทบทวนปรับปรุง
• กองจัดการคุณภาพน้ำ�
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้ง
1. นางสาวจิระวดี สดแสงจันทร์
และการกำ�หนดประเภทของ
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ำ�เสีย
การกำ�หนดอัตราค่าบริการ
• กองจัดการคุณภาพน้ำ�
บำ�บัดน้ำ�เสียชุมชน
1. นางสาววรรณนิสา วิบูลย์เชื้อ
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
Climate and Clean Air Coalition 1. นางสาวสิริรัตน์ เย็นสรง
(CCAC)
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
การจัดทำ�แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน • กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
วาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหา
1. นางสาวภัทรียา เกตุสิน
มลพิษด้านฝุ่นละออง”
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
การยกระดับมาตรฐานน้ำ�มันเชื้อเพลิง • กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
และมาตรฐานรถยนต์ใหม่เข้า
1. นางสาวมานวิภา กุศล
EURO 5/6
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
รายงานประจำ�ปี 2562

ลำ�ดับ
ผลงาน
17. การพัฒนาเครือข่ายการตรวจวัด
ฝุ่นละออง PM2.5
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
18. การยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำ�
ระบบกระดาษกรอง
19.
20.

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี 2562
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

21.

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษ ตำ�บลหน้าพระลาน

22.

การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

23.

การจัดการปัญหามลพิษทางเสียง
จากสนามบิน

24.

ความร่วมมือด้านมาตรวิทยา
กับมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

25.

การบังคับใช้กฎหมาย
กับแหล่งกำ�เนิดมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ผู้เรียบเรียง
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
1. นางสาวนิตยา ไชยสะอาด
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
1. นางสาวพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
1. นางสาวภัทรียา เกตุสิน
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
1. นางสาวศิวพร รังสิยานนท์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
2. นายศราวุธ ไผ่บง
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
1. นางสาวกาญจนา สวยสม
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
2. นายสิริศักดิ์ คำ�คง
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
1. นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
1. นางสาวนันทวัน ว.สิงหะคเชนทร
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
1. นางสาวนันทวัน ว.สิงหะคเชนทร
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
• กองตรวจมลพิษ
1. นายกิติพัฒน์ ล่ำ�สัน
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
2. นางสาวพันธจิต จันทะกล
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
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ลำ�ดับ
ผลงาน
ผู้เรียบเรียง
26. การแก้ไขเหตุระเบิดเพลิงไหม้ตู้สินค้า • กองตรวจมลพิษ
ภายในเรือ KMTC HONGKONG
1. นายธานี จารุณัฎ
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
2. นายกฤตชัย โกร่งกระโทก
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
27. การดำ�เนินงานสำ�นักงานสีเขียว
• ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
1. นางสาวดารารัตน์ รื่นรมย์สุข
ตำ�แหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
28. ความร่วมมือไทย-เกาหลี
• ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
1. นางสาวโมธิณี อาวปรียา
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
29. แผนปฏิบัติการดิจิทัล
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมควบคุมมลพิษ
1. นางสาววรนุช นาคแท้
พ.ศ. 2560 - 2564
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. นายสราวุธ นาแรมงาม
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาและบริหาร
ระบบสารสนเทศ
30. การประเมินคุณธรรม
• สำ�นักงานเลขานุการกรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
1. นางสาวลัคนา จุลแสง
ของหน่วยงานภาครัฐ
ตำ�แหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
2. นางสาวสุภาพร วชิระศิริ
ตำ�แหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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