รายงานสรุปผลการดําเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิ บตั ิ ราชการของกรมควบคุมมลพิ ษ ปี 2552
เรื่อง การตรวจวัดและประเมิ นคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

1. เรื่องเดิ ม
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และคณะทํางานภาครัฐและประชาชนด้านการควบคุมมลพิษ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบตั ริ าชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552 เรือ่ งการตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการของ คพ. เกี่ยวกับการตรวจวัด
และประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นแบบมีส่วนร่วม โดยกําหนดเป้าหมายเปิ ดโอกาสให้ภาค
ประชาชน ได้แก่ อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น (ทสม.) และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม ได้แก่ สํานักงานสิง่ แวดล้อม
ภาค (สสภ.) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้าน
คุ ณ ภาพนํ า คุ ณ ภาพอากาศและเสีย ง และการตรวจสอบสถานที่กํ า จัด ขยะมูล ฝอยด้ว ยวิธี
มาตรฐานและวิธอี ย่างง่ายในระดับทีไ่ ม่ต่าํ กว่าการเข้ามาเกีย่ วข้อง (Involve)
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการบริหารราชการของกรมควบคุมมลพิษเกีย่ วกับการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นแบบมีสว่ นร่วม
3. ผลการดําเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ การฯ และวันเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกิ จกรรม
คพ. ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบตั ริ าชการของกรมควบคุมมลพิษปี 2552 เรื่องการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี
1. การเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม มีการดําเนินการ
ดังนี
1.1 การกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (Code of Practice) ในการตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐาน ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนําแหล่งนําผิว
ดิน นํ าทะเลชายฝงั ่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง การตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย และการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํ า
คุณภาพอากาศและการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
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of
Practice) ในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐานและวิธอี ย่างง่ายซึ่ง
ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว โดยทบทวนและปรับปรุงฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2552
ประกอบด้วย
1.1.1 หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
นําในแหล่งนําผิวดิน
1.1.2 หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
นําทะเลชายฝงั ่
1.1.3 หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่ม
1.1.4 หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1.1.5 หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
อย่างง่ายด้านคุณภาพนํา คุณภาพอากาศ และการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
1.2 การจัดทําคู่มอื ปฏิบตั งิ านในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วย
วิธมี าตรฐาน ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนําแหล่งนําผิวดิน นําทะเลชายฝงั ่ การตรวจวัด
คุณภาพอากาศและเสียง การตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และการตรวจวัดคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมอย่างง่าย ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนํา คุณภาพอากาศ และการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอย
คพ. ได้มีก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง คู่มือ การปฏิบ ัติง านในการตรวจวัด และ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐานและวิธอี ย่างง่ายซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว โดย
ทบทวนและปรับปรุงฯ แล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552 ประกอบด้วย
1.2.1 คู่มอื การปฏิบตั งิ านในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนํ าใน
แหล่งนําผิวดิน
1.2.2 คู่มอื การปฏิบตั งิ านในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนําทะเล
ชายฝงั ่
1.2.3 คู่มอื การปฏิบตั งิ านในการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่ม
1.2.4 คูม่ อื การปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1.2.5 คูม่ อื การปฏิบตั งิ านในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย
ด้านคุณภาพนํา คุณภาพอากาศ และการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
1.3 การจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วย
วิธมี าตรฐาน ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพนําแหล่งนําผิวดิน นําทะเลชายฝงั ่ การตรวจวัด
คุณภาพอากาศและเสียง การตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และการตรวจวัดคุณภาพ
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การจัดการขยะมูลฝอย
คพ. ได้มีก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง หลัก สูต รการฝึ ก อบรมการตรวจวัด และ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐานและวิธอี ย่างง่ายซึ่งได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว
โดยทบทวนและปรับปรุงฯ แล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552 ประกอบด้วย
1.3.1 หลักสูตรการฝึ กอบรมในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนําใน
แหล่งนําผิวดิน
1.3.2 หลักสูตรการฝึ กอบรมในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนํ า
ทะเลชายฝงั ่
1.3.3 หลักสูตรการฝึกอบรมในการตรวจวัดฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่ม
1.3.4 หลักสูตรการฝึ กอบรมในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1.3.5 หลักสูตรการฝึ กอบรมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่าง
ง่ายด้านคุณภาพนํา คุณภาพอากาศ และการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
1.4 การถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ใ นการตรวจวัด และประเมิน คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม
ประกอบด้วย
1.4.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ด้วยวิธมี าตรฐาน ได้แก่
(1) การตรวจวัดคุณภาพนํ าแหล่งนํ าผิวดิน โดย คพ. ได้ถ่ายทอดองค์
ความรูใ้ นการตรวจวัดและประเมินคุณภาพนํ าแหล่งนํ าผิวดินให้แก่ สสภ. และ ทสจ. มาอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่ปี 2547 จนถึงปจั จุบนั
(2) การตรวจวัดคุณภาพนําทะเลชายฝงั ่ โดยในปี 2552 คพ. ได้ถ่ายทอด
ั ่ สสภ. และ ทสจ. โดยใช้วธิ ี
องค์ความรูใ้ นการตรวจวัดและประเมินคุณภาพนํ าทะเลชายฝงให้
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน (Learning by doing) แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 17 มิถุนายน 2552
(3) การตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศและเสีย ง โดยในปี 2552 คพ. ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ให้ สสภ. โดยใช้วธิ ีปฏิบตั ิงาน
ร่วมกัน (Learning by doing) แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2552
(4) การตรวจสอบสถานที่กํา จัด ขยะมูล ฝอย โดยในปี 2552 คพ. ได้
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการตรวจสอบสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย ให้ สสภ. โดยใช้วธิ ปี ฏิบตั งิ าน
ร่วมกัน (Learning by doing) แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2552
1.4.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ด้วยวิธอี ย่างง่าย ได้แก่
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- ตังแต่ ปี 2548 – 2551 คพ. ได้ฝึ ก อบรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่ายให้ อปท. ทัวประเทศ
่
รวม 727 หน่ วยงาน และในปี 2552 ได้จดั
ฝึ กอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ าอย่างง่ายให้แก่ อปท. ด้วยระบบ E-Learning โดย
การจัดฝึกอบรมรุน่ ที่ 1 แล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2552 มีผเู้ ข้าร่วมอบรมจํานวน 32 คน
- ตังแต่ ปี 2550 – 2551 คพ. ได้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ าอย่างง่ายให้แก่ ทสม. ในพืนที่ลุ่มนํ าท่าจีน ลุ่มนํ าบางปะกง ลุ่มนํ าเจ้าพระยา
ลุ่มนําป่าสัก และ คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี และในปี 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ าอย่างง่ายให้แก่ ทสม. ในพืนที่คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร ลุ่มนํ าปากพนัง
และ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง โดยดําเนินการแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 25 มิถุนายน 2552
(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างง่าย
- ในปี 2548 - 2551 ได้ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศอย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่ายให้ อปท. ทัว่
ประเทศ แล้วรวม 727 หน่วยงาน และในปี 2552 ได้จดั ฝึ กอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศอย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่ายให้แก่ อปท. ทัว่
ประเทศด้วยระบบ E-Learning โดยจัดฝึ กอบรมรุน่ ที1่ แล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2552 มีผู้
เข้ารับการฝึ กอบรม 32 คน และในปี 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพิทกั ษ์คุณภาพอากาศให้แก่ ทสม. แล้ว 2 รุน่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2552 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 มีผเู้ ข้าร่วมอบรมจํานวน 100 คน
(3) การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
- ในปี 2548 - 2551 ได้ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่ายให้ อปท.
ทัวประเทศแล้
่
ว รวม 727 หน่วยงานทัวประเทศ
่
และในปี 2552 ได้จดั ฝึ กอบรมการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่ายให้ อปท.
ทัวประเทศด้
่
วยระบบ E-Learning โดยจัดฝึ กอบรมรุน่ ที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม 32 คน
2. การมีส่ว นร่ว มในการตรวจวัด และประเมิน คุ ณภาพสิ่งแวดล้อ มโดยเครือข่าย มี
รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี
2.1 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐาน
ประกอบด้วย
2.1.1 การตรวจวัดคุณภาพนํ าแหล่งนํ าผิวดิน โดย คพ. ได้ร่วมกับ สสภ. และ
ทสจ. ในการตรวจวัดคุณภาพนําแหล่งนําผิวดิน ตังแต่ปี 2547 จนถึงปจั จุบนั โดยในปี 2552 ได้
ร่ว มกัน ตรวจวัดคุ ณภาพนํ าแหล่งนํ าผิว ดิน จํา นวน 4 ครังแล้ว เสร็จ ประกอบด้ว ย ครังที่ 1

-5ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 ครังที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552
ครังที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2552 และ ครังที่ 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม –
กันยายน 2552
2.1.2 การตรวจวัดคุณภาพนําทะเลชายฝงั ่ โดยในปี 2552 คพ. ได้รว่ มกับ สสภ.
ในการตรวจวัดคุณภาพนําทะเลชายฝงั ่ จํานวน 2 ครัง ซึง่ แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 17 มิถุนายน 2552
2.1.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง โดยในปี 2552 คพ. ได้ร่วมกับ
สสภ. และ ทสจ. ตรวจสอบและประเมินโรงโม่และเหมืองหินภายใต้โครงการ “โรงโม่เหมืองหิน
ติดดาว” จํานวน 2 ครัง ซึง่ แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2552
2.1.4 การตรวจสอบสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย โดย คพ. ได้รว่ มกับ สสภ. ทสจ.
และ อปท. ได้ตรวจสอบสถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอยแล้วจํานวน 44 แห่ง
ทังนี คพ. ได้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลผลการตรวจวัดคุณภาพนําแหล่งนําผิวดินและ
ั ่ อปท. และ ทสม. ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website คพ. รายงาน
นํ าทะเลชายฝงให้
สถานการณ์มลพิษ เป็ นต้น นอกจากนันได้แจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย
ให้ ทสม. ทราบ โดยส่ ง ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริห ารเครือ ข่ า ยอาสาสมัค รพิ ท ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นระดับประเทศทราบผ่านทางจดหมาย
2.2 การมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธอี ย่างง่าย ได้แก่ การ
ตรวจวัดคุณภาพนําอย่างง่าย
2.2.1 ในปี 2552 มี อปท. ที่ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย ตังแต่ปี 2548 – 2551 ทังหมด 727 หน่ วยงาน ได้ดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพนําอย่างง่ายแล้ว ประมาณ 300 หน่วยงาน
2.2.2 ในปี 2552 มี ทสม. ในพืนที่ท่มี ปี ญั หามลพิษรุนแรง ได้แก่ ลุ่มนํ าท่าจีน
ลุ่มนําบางปะกง ลุ่มนําเจ้าพระยา ลุ่มนํ าป่าสัก คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร
ลุ่มนํ าปากพนัง และ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ทีไ่ ด้รบั การฝึ กอบรมการตรวจวัดคุณภาพนําอย่าง
ง่ายตังแต่ปี 2550 ถึง 2552 ได้ดาํ เนินการตรวจวัดคุณภาพนําแล้ว
3. การจัดทําฐานข้อมูลและเผยแพร่ขอ้ มูล
สสภ. ได้ร่วมกับ คพ. ในการจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพนํ า รวมทังมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพนํ าและข้อมูลคุณภาพอากาศระหว่าง คพ. และ สสภ. ผ่าน
ระบบ Internet และเอกสาร นอกจากนี คพ. ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลสถานการณ์มลพิษผ่านหมาย
เหตุมลพิษและเว็บไซต์ คพ. แล้ว

-64. การรณรงค์สร้างจิตสํานึกการมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
คพ. มีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการเฝ้ าระวังและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น การ
ป้องกันแก้ไขปญั หาคุณภาพนํ าลุ่มนํ าเจ้าพระยา ลุ่มนํ าท่าจีน ลุ่มนํ าบางปะกง ลุ่มนํ าปิ ง ทะเลสาบ
สงขลา ลุ่มนําลําตะคอง ลุ่มนําปากพนัง คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร เขตควบคุม
มลพิษจังหวัดระยอง รวมทังการป้องกันและแก้ไขปญั หาและแก้ไขปญั หามลพิษด้านอื่นๆ
4. สรุปผลความสําเร็จตามตัวชี้วดั และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ในแผนปฏิ บตั ิ การฯ
คพ. ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ
ราชการของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2552 เรื่องการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมแล้ว
เสร็จ โดยได้มกี ารเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมกับการดําเนินงาน
ของ คพ. ในระดับไม่ต่าํ กว่าการเข้ามาเกีย่ วข้อง (involve) ใน 5 ด้าน ได้แก่
4.1 การตรวจวัดและประเมินคุณภาพนําแหล่งนําผิวดินวิธมี าตรฐาน
ั ่ ธมี าตรฐาน
4.2 การตรวจวัดและประเมินคุณภาพนําทะเลชายฝงวิ
4.3 การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศวิธมี าตรฐาน
4.4 การตรวจสอบสถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอยวิธมี าตรฐาน
4.5 การตรวจวัดและประเมินคุณภาพนําวิธอี ย่างง่าย
ทังนี ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ
5. ปัญหา/อุปสรรค ในการดําเนิ นงานและการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
5.1 การตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยวิธมี าตรฐาน มักมีความยุ่งยาก
และใช้อุ ป กรณ์ / เครื่อ งมือ ที่มีร าคาค่ อ นข้า งสูง ทํ า ให้เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเรีย นรู้แ ละการ
ดําเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
5.2 กลุ่มเป้าหมายบางส่วน เช่น ทสจ. มีภารกิจมากขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมทัง
มีขอ้ จํากัดด้านเวลาและบุคลากร ทําให้ไม่สามารถร่วมปฏิบตั งิ านกับ คพ. ได้อย่างเต็มที่
ั หาอุ ป สรรคในการตรวจวัด และประเมิน คุ ณ ภาพ
5.3 อปท. บางหน่ ว ยงานมีป ญ
สิง่ แวดล้อม ได้แก่ การขาดบุคลากร โดยบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบงานด้านสิง่ แวดล้อมมีจาํ นวนน้อย
และไม่เพียงพอ สําหรับบุคลากรที่มอี ยู่ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูค้ วามชํานาญในการปฏิบตั งิ าน
ั หาอื่นๆ เช่น การขาดงบประมาณและความไม่ช ดั เจนในนโยบายของ
นอกจากนันยัง มีป ญ
ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
5.4 ประชาชนทัวไปไม่
่
ทราบบทบาทและภารกิจของ สสภ. และ ทสจ. จึงทําให้ไม่เกิด
ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและประชาชนในการดําเนินงาน
5.5 เครือข่ายภาคประชาชนมีขอ้ จํากัดด้านเวลา เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ ทําให้ไม่มี
เวลาตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ

-75.6 เครือข่ายภาคประชาชนมีอุปกรณ์/เครื่องมือในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตรวจวัดฯ ในพืนทีไ่ ด้อย่างทัวถึ
่ ง
5.7 เครือข่ายภาคประชาชนมีขอ้ จํากัดด้านงบประมาณในการดําเนินการตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
5.8 สมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายภาคประชาชนที่ดําเนินงานตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมซําซ้อนกับเครือข่ายอื่นๆ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทําให้
เกิดความสับสนในการเข้าร่วมกิจกรรมและการดําเนินงาน
6. ปัจจัยสนับสนุนในการดําเนิ นงานและการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
6.1 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เช่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัด สํานักงานสิง่ แวดล้อมภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และอาสาสมัคร
พิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น
6.2 ความตื่นตัวของภาคประชาชนต่อปญั หาสิง่ แวดล้อมทําให้มปี ระชาชนสนใจเข้าร่วม
ในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมมากขึน
6.3 การมีเทคนิคและวิธกี ารในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่มรี ะดับ
ความยากง่ายทีห่ ลากหลาย ทําให้กลุ่มเป้าหมายมีตวั เลือกในการดําเนินงานได้ตามความเหมาะสม
6.4 ผูบ้ ริหารของกรมควบคุมมลพิษมีนโยบายสนับสนุ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีสว่ นร่วมกับการปฏิบตั ริ าชการของกรมควบคุมมลพิษ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพสิง่ แวดล้อมได้แก่ สสภ. ทสจ. และ อปท. มีสว่ นร่วมกับการตรวจวัดและประเมินคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและขยายพืนทีใ่ ห้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
7.2 ควรสนับสนุ นให้มกี ารเพิม่ ระดับการมีสว่ นร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
7.3 ควรมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมใน
ประเด็นที่สอดคล้องกับสภาพปญั หาของแต่ ละพืนที่และความสนใจของประชาชนเพื่อให้การ
ดําเนินการมีความคุม้ ค่าและยังยื
่ น
7.4 ควรมีการสร้างความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เช่น ทสจ. อปท.ขนาดเล็ก
7.5 ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนในพืนที่ทราบเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมระหว่างส่วนราชการและภาคประชาชน

-87.6 ควรมีการฝึ กอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อมภาคประชาชนให้มจี ํานวน
มากพอและมีการมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมทังงบประมาณดําเนินการให้ทวถึ
ั ่ งเพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีง่ านได้อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
7.7 ควรมีการเปิ ดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น ชาวสวน ผู้เพาะเลียงสัตว์นํา มีส่วน
ร่วมกับการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมในประเด็นทีส่ อดคล้องกับอาชีพด้วย
7.8 ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรียน/นักศึกษา มีการเรียนรูแ้ ละดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจวัด
และประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้วยเพื่อปลูกฝงั ความรูค้ วามเข้าใจและสร้างความตระหนักในการ
มีสว่ นร่วมรักษาสิง่ แวดล้อมตังแต่เด็กๆ
7.9 ควรจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน เพือ่ ให้ทราบถึงเครือข่ายภาคประชาชนที่
มีส่วนร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม ลดความซําซ้อนในการดําเนินงาน
เกิดการทํางานเป็ นเครือข่ายอย่างทัวถึ
่ ง
7.10 ควรมีการจัดทําฐานข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่ดําเนินการโดยภาค
ประชาชน

1

รายงานสรุปผลการดําเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ ราชการของกรมควบคุมมลพิ ษ ปี 2552
เรื่อง การตรวจวัดและประเมิ นคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
กิ จกรรม

กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

-

-

-

-

-

-

-

-

1. การเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดและ
ประเมิ นคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
1.1 กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (COP)
1) คุณภาพนํ้าผิวดินวิธมี าตรฐาน

ั ่ ธมี าตรฐาน
2) คุคณภาพนํ
ณภาพนาทะเลชายฝงวธมาตรฐาน
้าทะเลชายฝงวิ

3) คุณภาพอากาศและเสียงวิธมี าตรฐาน

4) สถานทีก่ าํ จัดกากของเสียวิธมี าตรฐาน

ดําเนินการแล้ว - มีการทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านฯ ซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว
ในคูม่ อื การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า
สสภ
สสภ.

ทสจ.

ผิวดิน โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552
มีการทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านฯ ตามมาตรฐานกรมควบคุ
ตามมาตรฐานกรมควบคมมลพิ
มมลพษษ
ดําเนินการแล้ว - มการทบทวนหลกเกณฑการปฏบตงานฯ
ดาเนนการแลว
เรือ่ งการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเล ซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552
2552 แล้ว โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552
ดําเนินการแล้ว - ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการตรวจวัดฝุน่ ละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่มแล้ว
เสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552
ดําเนินการแล้ว - มีการทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว ใน
เกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552

ปัญหา/อุปสรรค
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กิ จกรรม

กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

5) คุณภาพนํ้าอย่างง่าย

6) คุณภาพอากาศอย่างง่าย

อปท.
ทสม.

1.2 จัดทําคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
1) คุณภาพนํ้าผิวดินวิธมี าตรฐาน

3) คุณภาพอากาศและเสียงวิธมี าตรฐาน

4) สถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอยวิธมี าตรฐาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

ดําเนินการแล้ว - มีการทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว ใน
คูม่ อื การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่ายและคูม่ อื อาสาสมัคร
้
โดยทบทวนแล้
วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน ้ 2552

-

-

ดําเนินการแล้ว - มีการทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว ใน
คูม่ อื การตรวจวัดค่าความเป็ น กรด- ด่าง ของนํ้าฝนอย่างง่าย และคูม่ อื การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552
ดําเนินการแล้ว - มีการทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน ซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว ใน
คูม่ อื การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย
โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552

7) การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างง่าย

ั ่ ธมี าตรฐาน
2) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงวิ

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารทบทวนคูม่ อื การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพนํ้าในแหล่ง
นํ้าผิวดิน ซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือน
มิถุนายน 2552
สสภ.

ทสจ.

ดําเนินการแล้ว - ใช้หลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ติ ามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเรือ่ งการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเล ซึง่ ได้มกี ารทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือน
มิถุนายน 2552 แล้ว เป็ นคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารทบทวนคูม่ อื การตรวจวัดฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่มแล้ว โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือน
มิถุนายน 2552
ั
ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารทบทวนคูม่ อื ปฏิบตั งิ านในการดูแลและเดินระบบฝงกลบขยะ
มูลฝอยซึง่ ได้จดั ทําไว้แล้วก่อนปี 2552 โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือน
มิถุนายน 2552

ปัญหา/อุปสรรค
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กิ จกรรม

กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

5) คุณภาพนํ้าอย่างง่าย

6) คุณภาพอากาศอย่างง่าย

อปท.
ทสม.

7) การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างง่าย
1.3 จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม
1) คุณภาพนํ้าผิวดินวิธมี าตรฐาน

ั ่ ธมี าตรฐาน
2) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงวิ

3) คุณภาพอากาศและเสียงวิธมี าตรฐาน

สสภ.
ทสจ.

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารทบทวนคูม่ อื การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่ายในคูม่ อื
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่ายและคูม่ อื อาสาสมัครเฝ้า
ระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่าย ซึง่ ได้จดั ทําไว้แล้วก่อนปี
2552 โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารทบทวนคูม่ อื การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างง่ายใน
คูม่ อื การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย ซึง่ ได้มกี ารจัดทําไว้
แล้ว ก่อนปี 2552 โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้จดั ทําคูม่ อื การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างง่ายในคูม่ อื การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย ซึง่ ได้มกี ารจัดทําไว้แล้ว ก่อน
ปี 2552 โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารทบทวนหลักสูตรทีจ่ ะใช้ในการฝึกอบรมแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน
2552 โดยจะใช้หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (COP) เป็ นหลักสูตรการฝึกอบรม

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารทบทวนหลักสูตรทีจ่ ะใช้ในการฝึกอบรมแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน
2552 โดยจะใช้หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (COP) เป็ นหลักสูตรการฝึกอบรม

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารทบทวนหลักสูตรทีจ่ ะใช้ในการฝึกอบรมแล้วเสร็จเมือ่ เดือน

-

-

-

-

มิถุนายน 2552 โดยจะใช้หลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (COP) เป็ นหลักสูตรการ
ฝึกอบรม
4) สถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอยวิธมี าตรฐาน

ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารทบทวนหลักสูตรทีจ่ ะใช้ฝึกอบรม ซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว
โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552

ปัญหา/อุปสรรค

4

กิ จกรรม

กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

5) คุณภาพนํ้าอย่างง่าย

6) คุณภาพอากาศอย่างง่าย

อปท.
ทสม.

7) การตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลู ฝอยอย่างง่าย
1.4 ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารตรวจวัดและ
ประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม
1) คุณภาพนํ้าผิวดินวิธมี าตรฐาน
- สสภ.

- ทสจ.

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

ดําเนินการแล้ว - ได้ทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรม ซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว โดยอยู่
ในคูม่ อื วิทยากรฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย
และหลักสูตรการใช้ชุดทดสอบคุณภาพนํ้า (Test Kit) และการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าอย่างง่าย โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้ทบทวนหลักสูตรทีจ่ ะใช้ฝึกอบรม ซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว โดยอยู่
ในคูม่ อื วิทยากรฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย
โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552

-

-

ดําเนินการแล้ว - ได้ทบทวนหลักสูตรทีใ่ ช้ฝึกอบรม ซึง่ ได้จดั ทําไว้ก่อนปี 2552 แล้ว ซึง่ อยูใ่ น
คูมู่ อื วิทยากรฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย
โดยทบทวนแล้วเสร็จเมือ่ เดือนมิถุนายน 2552

-

-

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - ได้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้ สสภ. ทัวประเทศแล้
่
ว ตัง้ แต่ปี 2547
และมอบให้ สสภ. ดําเนินการแทน คพ. ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา
จนถึงปจั จุบนั

Consult

Consult

ทสจ.

ดําเนินการแล้ว - ได้ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยสอดแทรกเนื้อหาในการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร/การประชุมสัมนา และการอบรมในวาระต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปี 2547 จนถึงปจั จุบนั

Consult

Consult

ปัญหา/อุปสรรค
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กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

ั ธมี าตรฐาน
2) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงวิ
- สสภ.

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - ในปี 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยใช้วธิ ปี ฏิบตั งิ านร่วมกัน (learning by
ั ่ เวณอ่าวไทยตอน
doing) ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงบริ
ใน 7 จุด ใน 5 จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา
กทม.(บางขุนเทียน) ) โดยแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 17 มิถุนายน 2552

Consult

Consult

3) คุณภาพอากาศและเสียงวิธมี าตรฐาน
- สสภ.

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - ได้ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารตรวจวัดฝุน่ ละออง ในโครงการ "โรงโม่
เหมืองหิน ติดดาว" แล้วก่อนปี 2552 จนถึงปจั จุบนั โดยแล้วเสร็จ
เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2552
ดาเนนการแลว
ในปี 2552 ไดถายทอดองคความรู
ได้ถ่ายทอดองค์ความร้การตรวจวดฝุ
ารตรวจวัดฝน่ ละอองขนาดไมเกน
ละอองขนาดไม่เกิน
ดําเนินการแล้ว - ในป
10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่มให้แก่
ทสจ.นครพนม

Consult

Consult

Consult

Consult

Consult

Consult

Consult

Consult

- ทสจ.

4) สถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอยวิธมี าตรฐาน
- สสภ.

- ทสจ.

ทสจ.

สสภ.

ทสจ.

ดําเนินการแล้ว - ในปี 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยใช้วธิ ฝี ึกอบรมผูฝ้ ึกอบรม
(train the trainer) จํานวน 2 ครัง้ ในวันที่ 9 - 11 มิ.ย. 52 ณ โรงแรม
ท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก และวันที่ 16-18 มิ.ย. 52 ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
- ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยใช้วธิ ปี ฏิบตั งิ านร่วมกัน (Learning by doing)
ในการตรวจสอบสถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอยจํานวน 44 แห่ง ตัง้ แต่วนั ที่
1 ต.ค. 51 - 11 ก.ย. 52
ดําเนินการแล้ว - ในปี 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยใช้วธิ ฝี ึกอบรมผูฝ้ ึกอบรม
(train the trainer) จํานวน 2 ครัง้ ในวันที่ 9 - 11 มิ.ย. 52 ณ โรงแรม
ท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก และวันที่ 16-18 มิ.ย. 52 ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

ปัญหา/อุปสรรค
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กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

Consult

Consult

Consult

Consult

- ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยใช้วธิ ปี ฏิบตั งิ านร่วมกัน (Learning by doing)
ในการตรวจสอบสถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอยจํานวน 44 แห่ง ตัง้ แต่วนั ที่
1 ต.ค. 51 - 11 ก.ย. 52
5) คุณภาพนํ้าอย่างง่าย
- อปท.

- ทสม.

อปท.

ทสม.

1. ในปี 2548 - 2551 ได้ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า
อย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย
ให้ อปท. ทัวประเทศ
่
แล้วรวม 727 หน่วยงาน
2. ในปี 2552 ได้จดั ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า
อย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย
ให้แก่ อปท. ทัวประเทศด้
่
วยระบบ E-Learning โดยจัดฝึกอบรมรุ่นทีห่ นึ่ง
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2552 มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
32 คน
ดําเนินการแล้ว 3. ตัง้ แต่ปี 2550 - 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละมอบเครือ่ งมือ/
อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่ายให้แก่ อปท. เครือข่าย ทสม. และ
ภาคประชาชนในพืน้ ทีต่ ่างๆ ดังนี้
1) พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าท่าจีน รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 202 คน
อ.เมือง จ.นครปฐม เมือ่ วันที่ 31 มี.ค. 51
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมือ่ วันที่ 8 พ.ค. 51
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมือ่ วันที่ 25 ก.ค. 51

ดําเนินการแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค
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กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

2) พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าบางปะกง รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 195 คน
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เมือ่ วันที่ 27 ก.ค. 50
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมือ่ วันที่ 17 ต.ค. 50
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมือ่ วันที่ 17 ส.ค. 50
3) พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าเจ้าพระยา รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 74 คน
อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เมือ่ วันที่ 30 พ.ค. 51
4) พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าปา่ สัก รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 70 คน
อ.เสาให้ จ.สระบุรี เมือ่ วันที่ 27 มิ.ย. 51
5) คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมจํานวน 312 คน
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เมือ่ วันที่ 2 พ.ค., 29 มิ.ย.51
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมือ่ วันที่ 29 ก.ค. 51
6) คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร รวมผูเ้ ข้าฝึกอบรมจํานวน 173 คน
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เมือ่ วันที่ 15 พ.ค. 52 และ 5 ส.ค. 52
7) พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รวมผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม
จํานวน 180 คน
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมือ่ วันที่ 30 มิ.ย. 52
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เมือ่ วันที่ 26 ส.ค. 52
8) ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง รวมผูฝ้ ึกอบรมจํานวน 137 คน
อ. เมือง จ.ระยอง เมือ่ วันที่ 11 มี.ค. 52 และ 25 มิ.ย. 52

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

ปัญหา/อุปสรรค
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6) คุณภาพอากาศอย่างง่าย

กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

อปท.

ทสม.

7) การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างง่าย
- อปท.
อปท.

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

1. ในปี 2548 - 2551 ได้ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
อย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย
ให้ อปท. ทัวประเทศ
่
แล้วรวม 727 หน่วยงาน
2. ในปี 2552 ได้จดั ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
อย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย
ให้แก่ อปท. ทัวประเทศด้
่
วยระบบ E-Learning โดยจัดฝึกอบรมรุ่นทีห่ นึ่ง
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2552 มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
32 คน
ดําเนินการแล้ว ในปี 2552 ได้ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการพิทกั ษ์คณ
ุ ภาพอากาศให้แก่ ทสม. แล้ว 2 รุ่น
เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2552 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 มีผเู้ ข้าร่วม
อบรม จํานวน 100 คน

ดําเนินการแล้ว

ดําเนินการแล้ว

1. ในปี 2548 - 2551 ได้ฝึกอบรมการติดตามตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างง่ายในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่าง
ง่ายให้ อปท. ทัวประเทศแล้
่
ว รวม 727 หน่วยงานทัวประเทศ
่
2. ในปี 2552 ได้จดั ฝึกอบรมการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างง่าย
ในหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่ายให้ อปท. ทัว่
ประเทศด้วยระบบ E-Learning โดยจัดฝึกอบรมรุ่นทีห่ นึ่ง
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2552 มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
32 คน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

Consult

Consult

Consult

Consult

Consult

Consult

ปัญหา/อุปสรรค
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กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

2. การดําเนิ นการตรวจวัดและประเมิ น
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยเครือข่าย
2.1 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินด้วย
วิธมี าตรฐาน

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - คพ. ได้ร่วมกับ สสภ. และ ทสจ. ในการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน
ตัง้ แต่ปี 2547 จนถึงปจั จุบนั โดยในปี 2552 ได้ร่วมกันตรวจวัด

Collaboration Collaboration

คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน จํานวน 4 ครัง้ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย
ครัง้ ที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 ครัง้ ที่ 2
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552 ครัง้ ที่ 3 ระหว่างเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2552 และ ครัง้ ที่ 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม
– กันยายน 2552
ทสจ.

ุ ภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน
ดํดาเนนการแลว
าเนินการแล้ว - คพ. ได้ร่วมกับ สสภ. และ ทสจ. ในการตรวจวัดคุณ
ตัง้ แต่ปี 2547 จนถึงปจั จุบนั โดยในปี 2552 ได้ร่วมกันตรวจวัด

คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน จํานวน 4 ครัง้ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย
ครัง้ ที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 ครัง้ ที่ 2
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552 ครัง้ ที่ 3 ระหว่างเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2552 และ ครัง้ ที่ 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม
– กันยายน 2552

Involve

Involve

ปัญหา/อุปสรรค
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กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

อปท.

ทสม.

2.2 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมิน
ั ่ วยวิธมี าตรฐาน
คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงด้

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

ดําเนินการแล้ว 1. ในปจั จุบนั อปท. ในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าวิกฤติได้รบั แจ้งข้อมูลผลการดําเนินการ
ตรวจวัดและประเมินคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าวิกฤตจาก สสภ. และ ทสจ. อย่าง
ต่อเนื่อง
2. อปท. สามารถรับข้อมูลผ่านทาง website กรมควบคุมมลพิษ
ดําเนินการแล้ว - ทสม. สามารถรับทราบข้อมูลคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินผ่านทาง
website กรมควบคุมมลพิษ ตัง้ แต่ปี 2545 - ปจั จุบนั

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

Inform

Inform

Inform

Inform

สสภ.
ทสจ.

ดําเนินการแล้ว - ในปี 2552 สสภ.และ ทสจ. ร่วมปฏิบตั งิ านกับ คพ. ในการติดตาม
ั ่ เวณอ่าวไทยตอนใน 7 จุด ในพืน้ ที่ 5
ดําเนินการแล้ว ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงบริ
จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา กทม.
(บางขุนเทียน) โดยในปี
โ
2552 ได้เก็บตัวอย่างนํ้าทะเลจํานวน 2 ครัง้ ซึง่ แล้ว
เสร็จเมือ่ วันที่ 17 มิถุนายน 2552

Involve
Involve

Involve
Involve

อปท.

ั ่ านทาง website
ดําเนินการแล้ว - อปท. สามารถรับทราบข้อมูลคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงผ่
กรมควบคุมมลพิษ ตัง้ แต่ปี 2545 - ปจั จุบนั

Inform

Inform

ทสม.

ั ่ านทาง website กรมควบคุมมลพิษ
ดําเนินการแล้ว - รับทราบข้อมูลคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงผ่
ตัง้ แต่ปี 2545 - ปจั จุบนั

Inform

Inform

ปัญหา/อุปสรรค
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2.3 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพอากาศและเสียงด้วยวิธมี าตรฐาน

กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

สสภ.

ทสจ.

2.4 การมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยวิธมี าตรฐาน

สสภ.
ทสจ.
อปท.
ทสม.

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

ดําเนินการแล้ว -ในปี 2552 สสภ. และ ทสจ. ได้มสี ว่ นร่วมกับ คพ. ในการตรวจสอบ
โรงโม่ 118 แห่ง และเหมืองหิน 87 แห่ง ในพืน้ ที่ 5 จังหวัด (ชลบุรี สระบุรี
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุร)ี ภายใต้โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน
ติดดาว" โดยในปี 2552 ได้ตรวจสอบโรงโม่และเหมืองหิน ในพืน้ ที่ 5
จังหวัดครัง้ ที่ 2 แล้วเสร็จ เมือ่ วันที่ 18 ก.ย. 52
ดําเนินการแล้ว -ในปี 2552 ทสจ. และ สสภ. ได้มสี ว่ นร่วมกับ คพ. ในการตรวจสอบ
โรงโม่ 118 แห่ง และเหมืองหิน 87 แห่ง ในพืน้ ที่ 5 จังหวัด (ชลบุรี สระบุรี
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุร)ี ภายใต้โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน
ติดดาว" โดยในปี 2552 ได้ตรวจสอบโรงโม่และเหมืองหิน ในพืน้ ที่ 5
จังหวัดครัง้ ที่ 2 แล้วเสร็จ เมือ่ วันที่ 18 ก.ย. 52
- ในปี
ใ ปี 2552 ทสจ. นครพนม ร่ว่ มกับั คพ. ดําํ เนิินการตรวจวัดั ฝุฝน่ ละออง
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศด้วยวิธกี ราวิเมตริกไฮโวลุ่ม
ในพืน้ ที่ จ.นครพนม
- ในปี 2552 สสภ.16 แห่ง ทสจ. 43 จังหวัด และ อปท. 44 แห่ง ได้ ร่วมกับ
ดําเนินการแล้ว คพ. ในการตรวจสอบสถานทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอย รวม 44 แห่ง แล้วเสร็จ เมือ่
วันที่ 11 ก.ย. 52
ดําเนินการแล้ว - คพ. ได้แจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบฯ ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมู่บา้ น
ระดับประเทศผ่านทางจดหมาย

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

ปัญหา/อุปสรรค

Involve

Involve

- โรงโม่ บดหรือ
ย่อยหินมีการ
หยุดดําเนินการ

Involve

Involve

Involve
Involve
Involve

Involve
Involve
Involve

Inform

Inform

สถานทีก่ าํ จัดขยะ
มูลฝอยของ อปท.
บางแห่งไม่ถกู
หลักวิชาการ เช่น
กําจัดโดยวิธเี ท
กองกลางแจ้งและ
ไม่มบี ่อตรวจสอบ
นํ้าใต้ดนิ
(Monitoring Well)
ทําให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้
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2.5 การมีสว่ นร่วมในการตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพนํ้าวิธอี ย่างง่าย

กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

สสภ.

ทสจ.

อปท.

ทสม.

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

ดําเนินการแล้ว - อปท. และ ทสม. ได้มกี ารตกลงกับ สสภ. และ ทสจ. เกีย่ วกับการแจ้ง
ข้อมูลผลการตรวจวัดแล้วโดยจะแจ้งข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
อย่างง่ายให้กบั สสภ. และ ทสจ. กรณีทเ่ี กิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณี
ปลาตาย ซึง่ ขณะนี้ยงั ไม่มเี หตุการณ์ฉุกเฉิน จึงไม่ได้รบั แจ้งข้อมูล
ดําเนินการแล้ว - อปท. และ ทสม. ได้มกี ารตกลงกับ สสภ. และ ทสจ. เกีย่ วกับการแจ้ง
ข้อมูลผลการตรวจวัดแล้วโดยจะแจ้งข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
อย่างง่ายให้กบั สสภ. และ ทสจ. กรณีทเ่ี กิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณี
ปลาตาย ซึง่ ขณะนี้ยงั ไม่มเี หตุการณ์ฉุกเฉิน จึงไม่ได้รบั แจ้งข้อมูล
ดําเนินการแล้ว - อปท.ทีผ่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมอย่างง่ายประมาณ 300 หน่วยงานได้ดาํ เนินการติดตาม
ตรวจสอบคณภาพนํ
ตรวจสอบคุ
ณภาพนํ้าอย่างง่ายแล้ว
ดําเนินการแล้ว - ทสม.และภาคประชาชนในพืน้ ทีท่ ผ่ี า่ นการฝึกอบรมการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าอย่างง่ายในปี 2550 - 2552 ได้ดาํ เนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าอย่างง่ายแล้ว

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

Inform

Inform

Empower

Empower

Empower

Empower

Empower

Empower

3. การจัดทําฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
3.1 การเตรียมระบบการแลกเปลีย่ นข้อมูล
1) จัดทําฐานข้อมูล

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - สสภ. ได้ร่วมกับ คพ. ในการจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพนํ้า ในระบบ Internet
แล้ว (ระบบ IWIS)

-

-

2) เตรียมอุปกรณ์เชือ่ มโยงระบบ

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - สสภ. และ อคพ. ได้จดั เตรียมอุปกรณ์เพือ่ เชือ่ มโยงระบบการแลก
เปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันแล้วเสร็จ

-

-

3.2 การเชือ่ มโยงเครือข่ายแลกเปลีย่ น
ข้อมูล

สสภ.

ดําเนินการแล้ว - สสภ. มีการเชือ่ มโยงเครือข่ายแลกเปลีย่ นข้อมูลคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ
ผ่านระบบ Internet และเอกสาร

-

-

ปัญหา/อุปสรรค
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กลุม่
ผลการ
เป้ าหมาย ดําเนิ นงาน

รายละเอียดการดําเนิ นงาน

เป้ าหมาย
ระดับการมี
ส่วนร่วม
ปี 2552

ผลของ
ระดับ
การมี
ส่วนร่วม

Inform

Inform

ประชาชน ดําเนินการแล้ว - ได้รายงานข้อมูลคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ผ่าน website กรมควบคุม
มลพิษแล้ว

Inform

Inform

หน่วยงาน ดําเนินการแล้ว - สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมต่างๆ ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปญั หาคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าบางปะกง ลุ่มนํ้า
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปิง ทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าลําตะคอง ลุ่มนํ้าปากพนัง คลองวัดประดู่ จ.ราชบุรี
/ประชาชน
คลองอําแพง จ.สมุทรสาคร เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จ.ระยอง รวมทัง้
กิจกรรมป้องกันแก้ไขปญั หามลพิษด้านอืน่ ๆ

Inform

Inform

3.3 การเผยแพร่ขอ้ มูลสถานการณ์สงิ่ แวดล้อม
1) การรายงานผ่านหมายเหตุมลพิษ
ประชาชน ดําเนินการแล้ว - ได้มกี ารจัดทําเล่มรายงานฯ เป็ นรายไตรมาส พร้อมทัง้ เผยแพร่ลง website
กรมควบคุมมลพิษ
2) การรายงานผ่านเว็บไซต์
กรมควบคุมมลพิษ
4. การรณรงค์สร้างจิ ตสํานึ กการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้ าระวังและประเมิ นคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม

หมายเหตุ ระดับการมีสว่ นร่วม 5 ระดับ ได้แก่
เป็ นการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารซึง่ เป็ นการสือ่ สารทางเดียวแต่เป็ นระดับสําคัญเพราะเป็ นการเริม่ ต้นทีส่ ว่ นราชการเปิดโอกาส
ระดับการให้ขอ้ มูล (inform)
ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมซึง่ จะนําไปสูก่ ระบวนการอืน่ ๆ ต่อไป
เป็ นการรับฟงั ความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกข้อปญั หา และข้อเสนอแนะต่างๆ กับส่วนราชการ
ระดับการปรึกษาหารือ (consult)
เป็ นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมหรือเกีย่ วข้องในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผน/โครงการ
ระดับการเข้ามาเกียวข้อง (involve)
การมีสว่ นร่วมในระดับนี้อาจดําเนินในรูปแบบคณะกรรมการทีม่ ตี วั แทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม
ระดับการร่วมมือ (collaboration)
เป็ นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในบทบาทหรือฐานะหุน้ ส่วนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับการส่งเสริมอํานาจประชาชน (Empower)
เป็ นระดับสูงสุดของการมีสว่ นร่วมของประชาชนซึง่ เป็ นระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็ นผูก้ าํ หนด

ปัญหา/อุปสรรค

1

สรุปผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิ บตั ิ ราชการของกรมควบคุมมลพิ ษ ปี 2552
เรื่อง การตรวจวัดและประเมิ นคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
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ระดับที่เปิ ดโอกาส

กลุ่มเป้ าหมายที่

ระดับความสําเร็จของ

ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม

เข้ามามีส่วนร่วม

การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม

Consult

สสภ. ทสจ. อปท. ทสม.

สําเร็จตามเป้าหมาย

Collaboration ,
Involve , Inform

สสภ. ทสจ. อปท. ทสม.

สําเร็จตามเป้าหมาย

1. การเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดและ
ประเมิ นคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

- การถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารตรวจวัดและประเมิน
คุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ
และเสียง และสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย
2. การดําเนิ นการตรวจวัดและประเมิ นคุณภาพ
สิ งแวดล้อมโดยเครือข่าย
สงแวดลอมโดยเครอขาย
- การมีส่วนร่วมในการตรวจวัดและประเมินคุณภาพนํ้า
แหล่งนํ้าผิวดินด้วยวิธมี าตรฐานด้านคุณภาพนํ้า
คุณภาพอากาศและเสียง และสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย
3. การจัดทําฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
- การเตรียมระบบการแลกเปลีย่ นข้อมูล

(ระดับการมีสว่ นร่วมขึน้ กับวิธี
มาตรฐานหรือวิธตี รวจวัด
อย่างง่าย)

Empower

Collaboration

สสภ.

- การเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลีย่ นข้อมูล

Involve

สสภ.

สําเร็จตามเป้าหมาย
สําเร็จตามเป้าหมาย

- การเผยแพร่ขอ้ มูลสถานการณ์สง่ิ แวดล้อม

Inform

ประชาชน

สําเร็จตามเป้าหมาย

4. การรณรงค์สร้างจิ ตสํานึ กการมีส่วนร่วม

Inform

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
/ประชาชน

สําเร็จตามเป้าหมาย

ในการเฝ้ าระวังและประเมิ นคุณภาพ สิ่ งแวดล้อม

2

หมายเหตุ
สสภ. คือ
ทสจ. คือ
อปท. คือ
ทสม. คือ

สํานักงานสิง่ แวดล้อมภาค
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน้
อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น

ระดับการมีส่วนร่วมแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับการให้ขอ้ มูล (inform)

เป็ นการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารซึง่ เป็ นการสื่อสารทางเดียวแต่เป็ นระดับสําคัญเพราะเป็ นการเริม่ ต้นทีส่ ่วนราชการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึง่ จะนํ าไปสู่กระบวนการอื่น ๆ ต่อไป
ระดับการปรึกษาหารือ (consult) เป็ นการรับฟงั ความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกข้อปญั หา และข้อเสนอแนะต่างๆ กับส่วนราชการ
ระดับการเข้ามาเกีย่ วข้อง (involve) เป็ นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกีย่ วข้องในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผน/โครงการ
การมีส่วนร่วมในระดับนี้อาจดําเนินในรูปแบบคณะกรรมการทีม่ ตี วั แทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม
ระดับการร่วมมือ (collaboration) เป็ นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะห้
ฐานะหุน้ ส่วนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหน่ วยงาน
ภาครัฐ
ระดับการส่งเสริมอํานาจประชาชน (Empower) เป็ นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึง่ เป็ นระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็ นผู้
กําหนด

