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คํานํา 
 

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2554 ของ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ฉบับน้ีได้
จัดทําขึ้น เพ่ือเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
โดยสํานักงานฯ ได้ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย  
บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม 

 รายงานฉบับน้ีมีสาระสําคัญประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด ตลอดจนผลการปฏิบัติราชการท่ีสําคัญตามรายโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงาน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเน้ือหาสาระในรายงานฉบับน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนางานด้านการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป 

 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี 
พฤศจิกายน  2554 
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ส่วนที่ 1 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1  อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
************************************************************************* 

 สํา นักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่  9 (สสภ .9 )  เ ป็น
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ข้อ 2 และข้อ 3 เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการสํานักงานปลัดกระทรวง และกําหนดอํานาจหน้าที่
ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9  ดังต่อไปนี้ 

1)  จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
2)  ประสานการดําเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลแผนและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

ระดับภาค 
3)  จัดทํารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค 
4)  จัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
5)  ให้คําปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนและ

ส่งเสริมศักยภาพการดําเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
6)  ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
7)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
8)  พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินและสภาพท้องที่  หรือพัฒนา

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
9)  ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
10)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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1.2  วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร ์
************************************************************************* 
1)  วิสัยทัศน์   
 “ องค์กรที่เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคท่ีสังคมเช่ือมั่น ” 
2)  ประเด็นยุทธศาสตร ์

(1) การพัฒนากลไกและเคร่ืองมอืในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(2) การพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(3) การพัฒนาองค์กรที่มีคุณธรรม  และเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ 

1.3  พื้นท่ีรับผิดชอบ 
************************************************************************* 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 รับผิดชอบพ้ืนที่ลุ่มนํ้าโขง ครอบคลมุพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ จังหวัดเลย 
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม มพ้ืีนที่รวม 45,652.122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
28,532,539.75 ไร่ อยู่ส่วนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับแม่นํ้าโขง 
ซึ่งเป็นพรมแดนก้ันระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

จ.สกลนคร 

จ.นครพนม 

จ.บึงกาฬ 

จ.หนองคาย 

จ.อุดรธาน ี
จ.เลย 

 
รูปท่ี 1 พ้ืนที่รบัผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 
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1.4  โครงสรา้ง และอัตรากําลัง 
************************************************************************* 
1)  โครงสร้างการบริหารงาน   
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่มงาน ดังน้ี 

(1) ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
(2) กลุ่มงานแผนสิง่แวดล้อม 
(3) กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร ่
(4) กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(5) กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(6) กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดลอ้ม 
 

2)  อัตรากําลงัเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย 
(1) ข้าราชการ จํานวน     15 คน 

- ไปช่วยราชการ สสภ.11 จํานวน 1 คน 
- ลาศึกษาต่อ                       จํานวน 1 คน 

(2) ลูกจ้างประจํา (มาช่วยราชการ) จํานวน      1 คน 
(3) พนักงานราชการ จํานวน      4 คน 
(4) จ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน      9 คน  

ตารางที่ 1  อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตามท่ีปฏิบัติหน้าที่จริง 

กลุ่มงาน/ฝ่าย 
ข้าราชการ ลูกจ้าง

ประจํา 
พนักงาน
ราชการ 

จ้างเหมา
บุคคล 

ภายนอก 
รวม ปฏิบัติ

หน้าท่ีจริง 
ไปช่วย
ราชการ 

ลาศึกษา
ต่อ 

1. ผู้อํานวยการสํานักงาน 1 - - - - - 1 
2. ฝ่ายบริหารท่ัวไป 3 - - 1 1 7 12 
3. กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 3 - - - - - 3 
4. กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุม

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
2 - 1 - 1 - 4 

5. กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ 2 - - - 1 - 3 
6. กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
2 1 - - - 1 4 

7. กลุ่มงานสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 1 1 2 

รวม 13 1 1 1 4 9 29 

 
 



 
 
 
 
 

นายธวัช  ปทุมพงษ์ 
ผู้อํานวยการสาํนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 
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ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นางพัฒนา  บญุตาเพศ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นางสาวแพรวนภา  ศรีสร้อย 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

นางราตรี  โรจนชาตรี 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นายวีระศักดิ์  เช้ือกุลา (3)

ช่างฝีมือสนามช้ัน 3 
นางสาวพรสวรรณ์  เหลาคํา 

เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวบพิตร  คงศิลา 

เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
นายประเสริฐศักดิ ์ ประดิษฐสวุรรณ 

พนักงานขบัรถยนต์ 
นายสมสุข  เปี้ยจุย้ 
พนักงานขบัรถยนต์ 

นายสมพร  ภาษีอนิทร์ 
พนักงานขบัรถยนต์ 
นายเสง่ียม  ทัพลา 

จนท.รักษาความปลอดภัย 
นางบญุปัน  ไตรยศ 

นักการภารโรง 
นายไพรวลัย์  นันตะนู 

คนงาน 

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 
นางเรียมสงวน  งิว้งาม 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
นางสาวนัทธมน  แฝงศรีคํา 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นางสาวณภัทร  ตัง้กิจวานิชย์ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
 

กลุ่มงานสารสนเทศ 
และสิ่งแวดล้อม 

นางเรียมสงวน  งิว้งาม 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

(รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน) 
นายสกล  กติติวฒันะชัย 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

นายนคร  บุดดีคํา 
เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร ์

 
กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
นางพณา  เจียรวาปี 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นางอรชร  เพ็งแจม่ศรี(1) 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชํานาญงาน 

นางสาวเอี่ยมบุญ  ปุราทะกา 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชํานาญงาน 
นางสาวสุภี  วงศา 

เจ้าหน้าท่ีหอ้งปฏิบัติการ 

กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ 
นางสาวพัชราภร  ศิริจงประเสริฐ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
นางเกศร ี คิดสุขมุ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นางสาวธนิกานต์  สิริจันทพันธุ ์
เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

 
กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นางสาวรจนา  อนิทรธิราช(2)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นายไพบูลย์  มานพ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นายเชิดชาย  นันทบุตร 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบตัิการ 
นางสาวอจัฉร ี คงศิลา 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

หมายเหต ุ
 (1)  ไปช่วยราชการ สสภ.11  
  ตั้งแต่ 10 เม.ย.50 
 (2)  ลาศึกษาต่อ ตั้งแต ่1 ก.พ.54 
 (3)  มาช่วยราชการจาก สสภ.10 

 

 
รูปท่ี 2  แผนผงัอัตรากําลังเจ้าหน้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 

 
 
 
 



1.5  อําลาผู้เกษียณอายุราชการ 
************************************************************************* 
ชื่อ-สกุล นางพัฒนา บุญตาเพศ 
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ปัจจุบันตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
ภูมิลําเนา  จังหวัดอุดรธานี 
การศึกษา  ปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูนครราชสีมา            
  สาขาการจัดการทั่วไป  
ประสบการณก์ารทํางาน 
1)  ศูนย์ประปาชนบทเขต 1 สระบุรี (ปี 2525 – 2530) 
2)  ศูนย์ประปาชนบทเขต 2 นครราชสีมา (ปี 2530 – 2539) 
3)  ศูนย์อนามยัสิ่งแวดล้อมเขต 5 นครราชสีมา (ปี 2539-2542) 
4)  ศูนย์อนามยัสิ่งแวดล้อม เขต 6 ขอนแกน่ (ปี 2542 – 2546) 
5)  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี (ปี 2546 – 2554) 
 
  
   
 ชื่อ-สกุล นายวีระศักด์ิ  เช้ือกุลา 
   ปัจจุบันตําแหน่ง นายช่างฝีมือสนามช้ัน 3 
   ภูมิลําเนา จังหวัดขอนแก่น 
   การศึกษา ช้ัน ม.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น 
ประสบการณก์ารทํางาน 
1)  วิทยากรอบรมช่างสุขภัณฑ์ประจําหมู่บ้าน (ปี 2525-2528) 
2)  พัฒนาหมูบ้่านชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัด ด้านสุขาภิบาล จัดเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง (ปี 2529-2532) 
3)  วิทยากรรณรงค์ด้านสุขศึกษา ส้วม 100% จังหวัดมุกดาหาร หนองบัวลําภู ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย  
  และได้รับรางวัลส้วม 100% ทุกจังหวัด (ปี 2533-2539) 
4)  ตัวแทนในการรณรงค์ป้องกันโรคเลปโตสไปรโรซิส (โรคฉ่ีหนู) และโรคท้องร่วงรุนแรง จังหวัดหนองบัวลําภู 

ขอนแก่น สกลนคร กาฬสินธ์ุ และหนองคาย 
5)  รณรงค์อนุรักษ์แม่นํ้าพอง แม่นํ้าปาว เข่ือนลําปาว และแม่นํ้ายาม  
6)  รณรงค์พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาสมัพันธ์เก่ียวกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
7)  นักประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และวิทยากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9  
ผลงานดีเด่น 
1)  ใบประกาศนียบัตรรณรงค์ส้วม 100% จากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2537 
2)  โล่เกียรติคณุรณรงค์ส้วม 100% จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2537 
3)  โล่เกียรติคณุจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2539 
4)  รางวัล “ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2546” 
5)  รางวัล “เพชรจรัสแสง” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2552 
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ส่วนที่ 2 

 

งานบริหารจัดการและงานอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
************************************************************************* 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2554 ทั้งสิ้นจํานวน 
5,741,540 บาท จําแนกเป็นงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 4,085,170 บาท (ร้อยละ 71.15) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจํานวน 757,070บาท (ร้อยละ 
13.19) กรมควบคุมมลพิษจํานวน 613,000 บาท (ร้อยละ 10.68) สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวน 286,300 บาท (ร้อยละ 4.99) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่าได้รับการจัดสรรลดลงจํานวน 157,965 บาท รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ปี 2552  -  2554 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ผลการ
เปรียบเทียบ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7,622,378 3,646,505 4,085,170 +438,665

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1,868,200 1,010,000 757,070 -252,930
กรมควบคุมมลพิษ 829,600 665,000 613,000 -52,000
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

128,000 178,000 286,300 +108,300

จังหวัดอุดรธานี - 400,000 - -400,000
รวม 10,448,178 5,899,505 5,741,540 -157,965

หมายเหตุ  :   +  หมายถึง  เพ่ิมข้ึน      -   หมายถึง  ลดลง 

 
รูปท่ี 3  แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  ปี 2552  -  2554 
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ตารางที่ 3  ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554  ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9     

แผนงาน/โครงการ ได้รับจัดสรร
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) ร้อยละ 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 - งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 571,260.00 557,610.00 97.61
 - งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 2,498,060.00 2,498,059.87 100.00
 - งบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม) 300,000.00 300,000.00 100.00
 - งบรายจ่ายอ่ืน  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 
  ด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาคเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO 17025) 

706,250.00 706,249.71 100.00

 - งบรายจ่ายอ่ืน  ค่าใช้จ่ายการสนบัสนุนดําเนินงานภายใต้โครงการ 
  สายใยรักแห่งครอบครัว 

9,600.00 9,600.00 100.00

2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 - โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 208,820.00 208,820.00 100.00
 - โครงการส่งเสริมพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ภายใต้ 
  แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถ่ิน 

84,000.00 84,000.00 100.00

 - โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดในสถานประกอบการ 52,000.00 52,000.00 100.00
 - โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 130,000.00 129,975.00 99.98
 - โครงการพัฒนาชมุชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม 167,250.00 167,250.00 100.00
 - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรับ 
  ท้องถ่ิน 

60,000.00 60,000.00 100.00

 - โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 55,000.00 55,000.00 100.00

3. กรมควบคุมมลพิษ  
 - การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินท่ัวประเทศ 407,000.00 407,000.00 100.00
 - การสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะ 
  มูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

203,000.00 195,543.00 96.33

 - โครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 3,000.00 3,000.00 100.00

4. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 - ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการเพ่ือการ 
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

196,300.00 196,300.00 100.00

 - กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคฯ (สสภ.9) 90,000.00 68,616.00 76.24

รวมท้ังส้ิน 5,741,540.00 5,699,023.58 99.26

  

 

 

 



 2.2  งานบรหิารท่ัวไป และงานอํานวยการ 
************************************************************************* 
1)  ค่าสาธารณูปโภคและคา่น้ํามันเชื้อเพลิง 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 มีการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของค่าสาธารณูปโภคในส่วนของ  
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์และค่าน้ํามันเช้ือเพลิง ในปีงบประมาณ 2554  ดังนี้ 
ตารางที่ 4  ผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  ปีงบประมาณ 2554    

หน่วย : บาท 
เดือน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

ตุลาคม 53 14,006.20 824.00 10,085.00 3,794.22 12,280.00
พฤศจิกายน 53 7,712.54 845.00 2,651.00 4,338.83 24,780.00
ธันวาคม 53 10,078.40 693.00 6,747.00 4,386.68 35,967.80
มกราคม 54 7,761.26 845.00 4,789.00 4,227.79 26,510.00
กุมภาพันธ์ 54 6,894.89 837.00 22,892.00 3,996.35 23,180.00
มีนาคม 54 9,336.18 717.00 5,513.00 4,723.20 34,040.00
เมษายน 54 8,205.71 1029.00 1,990.00 3,423.04 33,460.00
พฤษภาคม 54 10,302.33 541.00 3,121.00 4,396.31 24,812.00
มิถุนายน 53 12,746.41 533.00 12,352.00 3,423.57 21,930.00
กรกฎาคม 54 10,823.64 517.00 5,032.00 4,540.14 31,570.00
สิงหาคม 54 10,911.53 469.00 4,351.00 4,229.92 35,848.47
กันยายน 54 11,567.33 261.00 4,788.00 - 27,624.17
รวม 120,346.42 8,111.00 84,311.00 45,480.05 332,002.44

 
รูปท่ี 4 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าสาธารณูปโภคและนํ้ามันเช้ือเพลิง  ปี 2552  -  2554  
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รูปท่ี 5  แผนภูมิเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า  ปี 2552  -  2554

รูปที่ 6  แผนภูมิเปรียบเทียบค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  ปี 2552  -  2554 
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2) ผลการดําเนินงานด้านอํานวยการ 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ดําเนินงานด้านอํานวยการการปฏิบัติงานในหลายด้าน ได้แก่ งาน
สารบรรณ-งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี และงานยานพาหนะและสถานท่ี 
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
ตารางที่ 5  ผลการดําเนินงานด้านอํานวยการ  

การดําเนินงานด้านอํานวยการ ผลการดําเนินงาน 
1.  งานสารบรรณ – งานธุรการ   
 1.1 ลงทะเบียนรับเอกสาร 2,104 ฉบับ 
 1.2 ลงทะเบียนหนังสือออก    704 ฉบับ 
 1.3 การออกคําส่ังสํานักงานฯ          20 ครั้ง 
 1.4 จัดผู้ตรวจเวร-ยาม            12 ครั้ง 
2.  งานการเจ้าหน้าที ่   
 2.1 ส่งแบบขอรับเงนิบํานาญและเงินอื่นตามสิทธิ      1 ราย 
 2.2 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์                   1 ครั้ง 
 2.3 ขออนุมัติไปราชการของผู้อํานวยการสํานกังาน     37 ครั้ง 
 2.4 ทําบัตรข้าราชการ / ลูกจ้างประจํา / พนักงานราชการ       3 ราย 
 2.5 ตรวจสอบใบลาพักผ่อน / ลาป่วย/ลากิจ   138 ครั้ง 
3.  งานพสัดุ   
 3.1 จัดซื้อ – จัดจ้าง 317 ครั้ง 
 3.2 ทําการเบิกจ่ายพัสดุ  118 ครั้ง 
 3.3 ลงบัญชีควบคุมวัสดุ  118 ครั้ง 
 3.4 ตรวจสอบพัสดปุระจําป ี      1 ครั้ง 
4.  งานการเงนิและบัญชี   
 4.1 ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ 596 ฎีกา 
 4.2 เบิก-จ่ายใบสําคัญ 596 ฎีกา 
 4.3 เบิกจ่ายเงินทดรองราชการ   29 ครั้ง 
 4.4 รายงานการเงินและงบเงินเดือน      12 เดือน 
 4.5 ทะเบียนต่างๆ      7 ไฟล์ 
 4.6 รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ     22 ครั้ง 
 4.7 รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค      12 เดือน 
 4.8 รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน    12 เดือน 
 4.9 เขียนเช็ค-จ่ายเช็ค   218 ครั้ง 
5.  งานยานพาหนะและอาคารสถานที ่   
 5.1 การขอใชย้านพาหนะ 223 ครั้ง 
 5.2 ซ่อมและบํารุงรกัษายานพาหนะ  28 ครั้ง 
 5.3 การเบิก-จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง  24 ฎีกา 
 5.4 ซ่อมบํารุงรักษาอาคารสถานที ่    1 ครั้ง 
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ตารางที่ 6  งานอํานวยการด้านยานพาหนะ ปีงบประมาณ 2553 - 2554 

ลําดับที่ หมายเลข
ทะเบียน 

อายุการใชง้าน 
(ปี) 

การซ่อมแซม (คร้ัง) ปริมาณการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 

1 *กจ 5612 26 ปี 6 เดือน 7 8 (1) 1,695.42 (1) 186.21 
     (2) 58.94 (2) 690.26 
2 บบ 4044 18 ปี 2 เดือน 2 2 947.80 440.03 
3 *นข 1886 18 ปี 1 เดือน 1 4 74.00 (1)340.28 
      (2)716.52 
4 บพ 8876 18  ป ี 3 - 590.89 326.33 
5 นข 1887 16 ปี 8 เดือน 3 1 1,487.38 976.72 
6 กจ 5610 15 ปี 3 เดือน 11 5 3,880.92 1,989.45 
7 กจ 5611 11 ปี 8 เดือน 6 3 2,988.72 2,374.02 
8 นข 1447 11 ปี 1 1 262.07 213.53 
9 82-4447 11 ป ี - - - 102.70 
10 ฮค 7308 5 ป ี 1 1 1,208.22 1,272.43 
11 ฌฮ 8983 2 ปี 1 3 1,206.18 1,908.23 

รวม 36 28 14,400.54 11,536.71 

หมายเหตุ : รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-5612 และ นข 1886 ใชง้านได้ 2 ระบบ คือ 
  (1) น้ํามันเบนซนิ และ  (2) ก๊าซ LPG 
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ส่วนที่ 3 

 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 ภารกิจด้านแผนสิ่งแวดล้อม 
********************************************************************************** 
1)  การสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะ 
  มูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  
ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ 2551 – ปีงบประมาณ 2554  
ผลการดําเนนิงาน  
 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ดําเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายจากชุมชน ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 โดยเริ่มดําเนินการในระดับเทศบาลนคร และขยายพ้ืนที่เพ่ิม
ในระดับเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลตามลําดับ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักธรรมาภิบาล 
เสริมสร้างสมรรถนะและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และ
มูลฝอยติดเช้ือ ให้กับ อปท. เป้าหมาย และสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างต่อเน่ือง  
 ในปี 2554 มี อปท. เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง โดยมีการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน  
6 สมรรถนะคือ (1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย (2) กิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
ชุมชน (3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย (4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์  
(5) ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย และ (6) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย โดย อปท. ทั้ง 9 แห่ง  
มีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยผ่านเกณฑ์ที่กําหนดอย่างน้อย 4 ใน 6 สมรรถนะ ทั้งน้ีมีเทศบาล
นครอุดรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลเมืองสกลนคร และเทศบาลตําบล
พังโคน ที่ประเมินผ่านครบทั้ง 6 สมรรถนะ 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ   
 อปท. เป้าหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากข้ึน รวมทั้งมีแผนการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือรองรับการพัฒนาและ
ขยายตัวของ อปท. อย่างเหมาะสมด้วย 
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2)  การติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบําบดัน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ 2553 – ปีงบประมาณ 2554 
ผลการดําเนินงาน   
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ร่วมกับ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดําเนินการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดิน
ระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 เพ่ือขยายผลการติดตาม ประเมินสมรรถนะ และแก้ไขปัญหาการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการระบบร่วมกันในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 12 อปท. โดยเป็นระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
จํานวน 4 ระบบ และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน 11 ระบบ ซึ่งผลการติดตามประเมินระบบใน
ภาพรวมพบว่า ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับเดิม 
หากแต่การดําเนินงานในภาพรวมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อปท. เจ้าของระบบ ให้ความสนใจต่อการ
บริหารจัดการระบบเพ่ิมมากขึ้น  
ประโยชน์ที่ไดร้ับ   
 (1) เกิดการสนับสนุนและผลักดัน อปท. ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 (2) อปท. พ้ืนที่เป้าหมาย สามารถบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) การติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน  
ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนธันวาคม 2553 – มิถุนายน 2554  
ผลการดําเนนิงาน  
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ร่วมกับ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดําเนินการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งน้ี อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการจัดการบริการสาธารณะของรัฐให้แก่ อปท. 
ตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 จํานวน 
245 ภารกิจ โดยภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนแล้วใน 3 
ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจํานวน 24 ภารกิจ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตจํานวน 1 ภารกิจ และด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวน 15 ภารกิจ 

 ทั้งน้ี อปท. ทัง้หมดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ที่ได้จัดส่งแบบสอบถามจํานวน 655 แห่ง ตอบ
แบบสอบถามมาจํานวน 235 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 35.88) โดย อปท. ในระดับเทศบาล ที่ได้ดําเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนแล้วจํานวน 75 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 62.50) และยังไม่ดําเนินการจํานวน 45 แห่ง (คิดเป็น 
ร้อยละ 37.50) สําหรับ ระดับ อบต. ดําเนินการแล้วจํานวน 87 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 75.65) ยังไมดํ่าเนินการ 
28 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 24.35) 

ตารางที่ 7  จาํนวน อปท. ที่ติดตามภารกิจถ่ายโอนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ อปท. 
จํานวน อปท. ที่ 

จัดส่งแบบสอบถาม 
(แห่ง) 

จํานวน อปท. ที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 
ดําเนินการ ยังไม่ดําเนินการ 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
อบจ. /เทศบาล 178 120 67.42 75 62.50 45 37.50 
อบต. 477 115 24.11 87 75.65 28 24.35 
รวม 655 235 35.88 162 68.94 73 31.06 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ   
 เพ่ือทราบการดําเนินงานตามภารกิจของ อปท. ซึ่งรวมถึงปัญหาและอุปสรรค และความประสงค์ใน
การขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น เทคนิควิชาการ งบประมาณ เป็นต้น จากหน่วยงานส่วนกลางในการ
ดําเนินการเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให ้ อปท. มีความสามารถในการวางแผน
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายใต้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 
 
 

 

 



4) เครือข่ายประสานการบรหิารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมกราคม – สิงหาคม 2554       
ผลการดําเนนิงาน  
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ร่วมกับ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดําเนินการพัฒนาเครือข่ายและสร้างกลไกการประสานงาน การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมและ
ติดตามประเมินผลโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการดําเนินการเก่ียวกับ
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยร่วมติดตามประเมินผลโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 3 โครงการ ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม หนองคาย และอุดรธานี  
 พร้อมทั้งจัดการประชุมช้ีแจงพร้อมทั้งแบ่งกลุ่มสนทนาให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ อปท.  
ส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด รวมจํานวน 34 หน่วยงาน เพ่ือให้ข้อมูล
รายละเอียดเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาท 
และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง แหล่งงบประมาณเงินอุดหนุน และเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีหน่วยงานที่สนใจจัดส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจํานวน 2 หน่วยงาน รวม 9 
โครงการ   
ประโยชน์ที่ไดร้ับ   
 (1) เกิดการพัฒนาเครือข่ายและสร้างกลไกการประสานงาน การวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมและ
ติดตามประเมินผลโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 (2) เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตลอดจนการส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

   
 

   
 

รูปท่ี 7  การจัดประชุมช้ีแจงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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3.2 ภารกิจด้านส่งเสริมและเผยแพร ่
********************************************************************************** 
1)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแม่น้ําเลย 
ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนตุลาคม 2553-กันยายน 2554 
ผลการดําเนนิงาน  
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้
ดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเลยข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชน กลุ่มอนุรักษ์ เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าเลย รวมทั้ง
เครือข่ายผู้เลี้ยงปลากระชัง ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแม่นํ้าเลยให้มีคุณภาพนํ้าที่ดีขึ้น เพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยในปี 2554 ได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าแม่นํ้าเลยในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง และอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยได้ดําเนินการดังน้ี 

(1) แต่งต้ังคณะทํางานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่ นํ้าเลย 
ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง พร้อมทั้ง
จัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเลย ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 

(2) จัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายประชาชนในพ้ืนที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสองรัก 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพนํ้าอย่างง่าย พร้อมทั้งสนับสนุนชุด
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างง่ายให้แก่เครือข่าย เพ่ือดําเนินการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าเบ้ืองต้น และเปิดเวทีพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมท้ังกิจกรรมที่กลุ่มเครือข่ายได้ดําเนินการในพ้ืนที่  

(3) ติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเลย ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตําบลนาอ้อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยกลุ่มเครือข่ายบางกลุ่มยังไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพนํ้าได้ จึงได้
ทบทวนการตรวจวัดคุณภาพนํ้าให้แก่กลุ่มเครือข่ายฯ เพ่ือสามารถดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนํ้าได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ   
(1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเลยให้มีคุณภาพนํ้าที่ดีขึ้น 
(2) เครือข่ายประชาชน เครือข่ายผู้เลี้ยงปลากระชัง รวมทั้งเครือข่ายอนุรักษ์แม่นํ้าเลย มีจิตสํานึกใน

การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าและอนุรักษ์แหล่งน้ําเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนในอนาคต 

รูปท่ี 8  กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเลย 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2554  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 - 19 - 



2)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 
ผลการดําเนนิงาน  
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน (Green 
School) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน 2 พ้ืนที่คือ พ้ืนที่โครงการต้นแบบชุมชนสีเขียว จังหวัด
สกลนคร ซึ่งรับผิดชอบดําเนินงานโครงการโดยสํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 11 โรงเรียน 
และโรงเรียนพ้ืนที่เป้าหมายที่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 รับผิดชอบดําเนินการเอง จํานวน 9 โรงเรียน ดังน้ี 
ตารางที่ 8  โรงเรียนและครูแกนนําที่ร่วมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

ลําดับท่ี โรงเรียน ครูแกนนํา 
1 โรงเรียนบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายสาคร ขันตี  นางสมจิต วิชากลู 
2 โรงเรียนราชประนุเคราะห์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นางภัทรานิษฐ์ มุมชุรี   นส.ศุภลักษณ์ แสงชมภู 
3 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายอดิเรก ไชยสาส์น   นางนิวรรณ พิมพ์ศรี 
4 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายคงฤทธิ์ ย่ีเกาะ      นายวิเชียร พิมพากุล 
5 โรงเรียนบ้านดงอุดม อ.เมือง จ.อุดรธานี นางนัฐนันท์ พูนสวัสด๋ิ   นางสัมพันธ์ ต้นกันยา  
6 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม นายเชษฐา บุญชวลิต    นางสุพรรณดี ถวิลไพร  
7 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม นางธิดาวัลย์ บุญม่ังมี   นางชนัดดา ตาสาํโรง 
8 โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ์ อ. เมือง จ.นครพนม นางวิไลลักษณ์ หอมจําปา  นส.ขวัญตา พรหมบน 
9 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นางสาวศุภากร แสนสุข   

 โดยจัดอบรมครูแกนนํากลุ่มโรงเรียนเป้าหมายของ สสภ. 9 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดหนองคายและนครพนม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ครูแกนนําเข้ารับการอบรม 17 คน โดยวิทยากรจากสํานักส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ สสภ. 9 พร้อมทั้งศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนละ 5,000 บาท  
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

(1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน และมีพฤติกรรมด้านการลดการใช้
ทรัพยากรและลดมลพิษ 

(2) มีเครือข่ายสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนเพิ่มข้ึน ตลอดจนมีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
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3)  บ้านจ่ันชุมชนสีเขียว 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ 2553 - ปีงบประมาณ 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ดําเนินโครงการบ้านจั่นชุมชนสีเขียว ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนที่ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกแก่
ประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือขยายผลการดําเนินงานในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเน่ือง และเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงาส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจั่น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ตําบลบ้านจั่น อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย โดยมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

(1) จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เร่ือง การทําอิฐประสาน ให้แก่แกนนําชุมชน และ อสม. 
โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้ชุมชนสามารถนําไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ 

(2) จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เรื่องการทําเตาโดยใช้เช้ือเพลิงจากขยะ และกิจกรรมสาธิต 
บ่อนํ้าหมักชีวภาพ ส้วมเศรษฐกิจพอเพียงภายในวัดป่าบ้านคํากลิ้ง 

(3) กิจกรรมการรณรงค์เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณหนองน้ําสาธารณะ (หนองขี้ควาย)  
โดยเจ้าหน้าที่ สสภ.9 และประชาชน หมู่ 3 และหมู่ 10 ตําบลบ้านจ่ัน ร่วมกันรณรงค์ทําความสะอาด ตัดหญ้า 
กิ่งไม้ รวมท้ังปลูกต้นไม้เพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

(4) จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและติดตามผลการดําเนินกิจกรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ และกลุ่มแกนนํา
ชุมชน/อสม. จํานวน 3 ครั้ง 

(5) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมแก่ชุมชน ได้แก่ ถังดักไขมันในครัวเรือน บ่อปุ๋ยหมักในครัวเรือนและ
พ้ืนที่โครงการอีสานเขียว แก็สชีวภาพ (Biogas) บ่อซึมภายในวัดป่าบ้านคํากลิ้ง ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน/
กองทุนคัดแยกขยะเพ่ือชุมชน และกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
(1) แกนนําชุมชน/อสม. มีความรู้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําได้ 
(2) แกนนําชุมชน/อสม. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสามารถดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้

อย่างย่ังยืน 

รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม กองทุนคัดแยกขยะ อบรมทําอิฐประสาน 

รูปท่ี 10  กิจกรรมสนับสนุนบ้านจั่นชุมชนสีเขียว 
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4)  การส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถ่ิน 

ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 
ผลการดําเนนิงาน  
 การส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 2554 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 6 แห่ง จังหวัดสกลนคร 4 แห่ง 
คือ เทศบาลตําบลสว่างแดนดิน เทศบาลตําบลท่าศิลา เทศบาลตําบลบ้านม่วง เทศบาลตําบลนาซอ จังหวัดเลย 
1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสองรัก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลนาแก และพ้ืนที่เก่า 
จํานวน 13 แห่ง 
 สสภ.9 เข้าร่วมกิจกรรมการดําเนินงานในพ้ืนที่ใหม่เป็นไปตามขั้นตอนของโครงการ ส่วนในพ้ืนที่เก่าได้
มีการดําเนินการอบรมการจัดการขยะชุมชน และให้การสนับสนุนกิจกรรมในพ้ืนที่ดังน้ี 
 - สนับสนุนถุงผ้ากิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน เทศบาลตําบลอากาศอํานวย สกลนคร 
 - สนับสนุนสาธิตการทําบ่อหมักแก๊สชีวภาพ เทศบาลตําบลกุดบาก โรงเรียนกุดบาก และ
โรงพยาบาลวาริชภูมิ ในจังหวัดสกลนคร  
 - สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ในการลงนามความร่วมมือ เพ่ือให้ครอบคลุมครบ
ทุกอําเภอ 
 - สนับสนุนการทําบ่อหมักแก๊สชีวภาพ เทศบาลตําบลโพนสา จังหวัดหนองคาย 
 สสภ.9 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ สสภ.9 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2553 และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ สสภ.9 พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดปะชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย LA 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซนที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 ห้องประชุม สสภ.9 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2554 เพ่ือหาแนวทางในการขยายเครือข่ายและรูปแบบการดําเนินงานในปีต่อไป 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังพหุภาคีภาคส่วนต่างๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ และเกิดแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 (2) เกิดความร่วมมือและเครือข่ายการดําเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพหุภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการ
คิด ทํา และประเมินผลการดําเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนได้ด้วยตนเอง รวมท้ังนําองค์ความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการดําเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 9  กิจกรรมการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถ่ิน 

 

1. กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สสภ.9 ร่วมกับคณะ ผอ.ไพทูรย์ งามย่ิง 
ตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานธนาคารขยะชุมชน เทศบาล
ตําบลโพนสา อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 
2554 

 

2. สสภ. 9 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สกลนคร ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน (การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน) ซ่ึงจัดโดยสํานัก
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างวันท่ี 1-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบล
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การอบรมประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรระดับผู้บริหาร ระดับผู้ปฏิบัติงาน และระดับชุมชน 

 

3. ผู้อํานายการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 นายธวัช ปทุมพงษ์  
นําทีมเจ้าหน้าท่ี สสภ.9 ทําถังหมักแก๊สชีวภาพ พ้ืนท่ีเครือข่าย
สกลนครน่าอยู่ 3 พ้ืนท่ีคือ เทศบาลตําบลกุดบาก โรงเรียนกุดบาก
พัฒนาศึกษา โรงพยาบาลวาริชภูมิ ระหว่างวันท่ี 15-17 กุมภาพันธ์ 
2554 โดยประธานเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ และทีมงานสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นผู้สนับสนุนหลัก 

  

4. สสภ.9 ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบในการขยายเครือข่าย
การดําเนินงาน LA 21 สู่ท้องถ่ินไทยน่าอยู่อย่างย่ังยืน รับมอบโล่จาก
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2554 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
LA 21 สู่ท้องถ่ินไทยน่าอยู่อย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 7 ระดับประเทศ ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี 

 

5. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย LA 21 ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ โซนท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ณ ห้องประชุมสํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค ท่ี  9 วัน ท่ี  3  สิ งหาคม  2554 โดย  นายธ วัช  ปทุมพง ษ์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 เป็นประธาน 

 

6. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย LA 21 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนาย
เกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธาน 
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5)  การประกวดสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช ้ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ 2550 – ปีงบประมาณ 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
 กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 5 จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ต้ังแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2554 น้ี มผีู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 236 ทมี คือ (1) 
จังหวัดสกลนครจํานวน 31 ทีม จัดการประกวดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 (2) จังหวัดเลยจํานวน 24 ทมี 
จัดการประกวดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 (3) จังหวัดนครพนมจํานวน 36 ทีม จัดการประกวดเมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2554 (4) จังหวัดอุดรธานีจํานวน 99 ทีม จัดการประกวดเมื่อวันที่ 23 สงิหาคม 2554 (5) จังหวัด
หนองคายจํานวน 46 ทีม จดัการประกวดเม่ือวันที่ 31 สงิหาคม 2554 โดยแต่ละจังหวัดจัดการประกวดและ
นําส่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในแต่ละประเภท พร้อมรายละเอียดเก่ียวกับผลงานส่งมายัง 
สสภ.9 ทั้งหมด 30 ผลงาน และ สสภ.9 คดัเลือกผลงานส่งประกวดในระดับประเทศ จํานวน 18 ผลงาน ดังน้ี 
ตารางที่ 10  ผลการคัดเลือกสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับภาค ปี 2554 

ประเภท / ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับประถมศึกษา 
 

1.มุมสายใยรักพักใจรีไซเคิล โรงเรียนบ้านโนนแสวง จ.อุดรธานี 
2.เชิงเทียนถวายพระพร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง จ.เลย 
3.งานสร้างสรรคม์หัศจรรย์ใบบัว โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จ.หนองคาย 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.) 
 

1.ลําโพง 3 in 1 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จ.เลย 
2.โคมไฟในชุดรับแขก โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จ.อุดรธานี 
3.โต๊ะหมู่คุณธรรมน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จ.นครพนม 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.)/อุดมศึกษา 
 

1.บายศรีกัทลีกนกอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี 
2.กระทงใบตองแห้งเชิงอนุรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม 

จ.นครพนม 
3.ประติมากรรมจากฝุ่นไม้ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จ.เลย 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับประชาชนท่ัวไป 
 

1.ของท่ีระลึกจากธรรมชาติ ชุมชนจุมพล จ.หนองคาย 
2.มังกรคู่ นายสุพัฒน์ โพธิ์มา จ.เลย 
3.โคมไฟกระสวยเทพีเสรีภาพ สํานักงาน กศน.อุดรธานี จ.อุดรธานี 

ประเภทเคร่ืองแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้  
 

1.บ้านเชียง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี 
2.สวยสดใส Style Nestle โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม 
3.เวอร์จิ้น ไนท์   วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ.สกลนคร 

ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ 1.THE OWL GALLERY   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี 
2.กระเป๋าหลอดแฟนซีรีไซเคิล   วิทยาลัยเทคโนโลยีเจมส์บริหารธุรกิจ

หนองคาย จ.หนองคาย 
3.กระเป๋าฝาขวดน้ํา   โรงเรียนนาอ้อยคําสะอาด จ.สกลนคร 

โดยผลการประกวดระดับประเทศ ผลงาน เวอร์จิ้น ไนท์ จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัด
สกลนคร ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมรับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจํานวน 10,000 บาท 

 



ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
(1) เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนําขยะหรือของเหลือใช้ไป

พัฒนาดัดแปลงให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด 

เยาวชนเกิดจิตสํานึกและมสี่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (2) 
เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม (3) 
ปริมาณขยะมลูฝอยที่ต้องนําไปกําจัดลดลง และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชน (4) 
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สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับประถมศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

(ปวช.) 

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.)/

อุดมศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับประชาชนทั่วไป 

 

 

  
เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ 



6)  การอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 
ผลการดําเนนิงาน  
 การอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 36 ได้จัดข้ึน ณ เขตรักษาพันธ์ุ 
สัตว์ป่าภูวัว อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2554 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะ
วิทยากรกระบวนการลูกเสือ ซึ่งนําทีมโดย นายสุดสาคร นุชิต ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 มีลูกเสือ
และเนตรนารี ครู วิทยากรลูกเสือ คณะทํางานรวม 112 คน เป็นลูกเสือ 74 คน เนตรนารี 2 คน ครู 9 คน จาก 
9 โรงเรียน ดังน้ี  

(1) โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร จ.หนองคาย (2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.หนองคาย 
(3) โรงเรียนปากสวยพิทยาคม จ.หนองคาย (4) โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ 
(5) โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ (6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 จ.บึงกาฬ 
(7) โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.บึงกาฬ (8) โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จ.นครพนม 
(9) โรงเรียนบ้านวังบง จ.สกลนคร  

การอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 36 เน้นเน้ือหาหลักสูตรด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ได้ทําการประเมินผลการจัดการอบรมโดยการ
ประเมินระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 5 ระดับ ผลการประเมินพบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด
ต่อกิจกรรมดังน้ี - รูปแบบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 84.33 

- วิชาการที่ได้รับในการอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.97 
โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรม เช่น ควรเคร่งครัดในเรื่องกติกากฎระเบียบมากขึ้น ควร

เพ่ิมเวลาในการอบรมอีก เพ่ิมกิจกรรมการสํารวจป่ามากข้ึน  มีการเดินป่าในช่วงเวลากลางคืน ควรจัดให้ฐาน
กิจกรรมความรู้ในป่าเพ่ิมขึ้น ควรสร้างฐานกิจกรรมสนุกๆ 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
(3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แสดงออกทางความคิดด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถนํากลไกไปใช้ในการ

ขับเคลื่อนเครอืข่ายพลังเยาวชนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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รูปท่ี 11  กิจกรรมการอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



3.3 ภารกิจด้านเฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
********************************************************************************** 
1)  การติดตามตรวจสอบคณุภาพน้าํ ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
ผลการดําเนินงาน   
 ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้า โครงการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ลุ่มนํ้าโขง) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ(เลย หนองคาย 
อุดรธานี สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ ) จํานวน 9 แหล่งนํ้า ได้แก่ แม่นํ้าเลย แม่นํ้าสงคราม แม่นํ้าอูน ห้วย
หลวง หนองหาร นํ้าโมง นํ้ายาม นํ้าสวย และห้วยปลาหาง จํานวน 4 ครั้งต่อปี รวมจํานวน 39 สถานี ภาพรวม
คุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินส่วนใหญ่มีคุณภาพ
นํ้าอยู่ในเกณฑ์ ดี – พอใช้ 
ตารางที่ 11  ภาพรวมคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2554 
มาตรฐานในแหล่งน้ํา

ประเภทท่ี 
ครั้งท่ีเก็บตัวอย่างน้ํา ปี 2554 

1/2554 2/2554 3/2554 4/2554
2 (ดี) แม่น้ําสงคราม, แม่น้ําสงคราม,หนอง

หาร,น้ําโมง,น้ํายาม
หนองหาร

หนองหาร, น้ําโมง 
แม่น้ําเลย,น้ําโมง

พอใช้) 3 ( แม่น้ําเลย,แม่น้ําอูน, 
น้ําสวย,ห้วยปลาหาง,

น้ํายาม 

แม่น้ําอูน,น้ําสวย, 
ห้วยปลาหาง 

แม่น้ําเลย,แม่น้ํา
สงคราม,แม่น้ําอูน, 
ห้วยหลวง,น้ําโมง, 

น้ํายาม

แม่น้ําสงคราม, 
แม่น้ําอูน,หนองหาร, 
ห้วยหลวง,น้ําสวย, 

ห้วยปลาหาง,น้ํายาม
เสื่อมโทรม) ห้วยหลวง น้ําสวย,ห้วยปลาหาง 4 ( แม่น้ําเลย,ห้วยหลวง - 

 
 
 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ   
(1) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าผิวดิน ทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ  
(2) เพ่ือทราบถึงแนวโน้มคุณภาพนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี เพ่ือนําไปสู่การวางแผนอนุรักษ์และ

จัดการสิ่งแวดล้อม  

รูปท่ี 12  สถานีตรวจสอบคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินในแม่นํ้าสายหลัก 
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2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2554 
ผลการดําเนนิงาน   
 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ประจําปีงบประมาณ 2554 โดยติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานฯ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร และระบบ
บําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2554 และคร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2554 ซึ่งสรุปผลได้ดังน้ี 
 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond; 
SP) และบึงประดิษฐ์ (Wetland) ต่ออนุกรมกันจํานวน 2 ชุด รองรับปริมาณน้ําเสียสูงสุดได้ 8,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน (ลบ.ม./วัน) สําหรับนํ้าเสียที่เกินความสามารถในการรองรับของระบบฯ ถูกผันผ่านบ่อแห้ง 
(Distribution Chamber) เข้าบ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) ที่สามารถรองรับนํ้าเสียได้ประมาณ 
8,000 ลบ.ม./วัน และต่ออนุกรมกับบึงประดิษฐ์ (Wetland) ก่อนปล่อยนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วลงสู่หนอง
หาร รวมปริมาณนํ้าเสียทั้งหมดที่ระบบฯ สามารถรองรับได้เท่ากับ 16,000 ลบ.ม./วัน 
 ผลคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดของระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ทั้ง 2 ครั้ง มีค่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมของชุมชน โดยประสิทธิภาพในการบําบัดค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen 
Demand; BOD) ครั้งที่ 1 เฉลี่ยร้อยละ 66.18 และคร้ังที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 61.64 สําหรับประสิทธิภาพในการ
บําบัดปริมาณสารแขวนลอย(Suspended Solids; SS) ทั้ง 2 ครั้ง ไม่สามารถประเมินได้ เน่ืองจากค่าสาร
แขวนลอยของนํ้าทิ้งที่ออกจากระบบ มีค่าสูงกว่านํ้าที่เข้าเข้าระบบ 
 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท่าแร่ เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อผึ่ง(Stabilization Pond; SP) 
และบึงประดิษฐ์ (Wetland) รองรับปริมาณนํ้าเสียสูงสุดได้ 2,054 ลบ.ม./วัน ผลคุณภาพนํ้าทิ้งของระบบบําบัด
นํ้าเสียเทศบาลตําบลท่าแร่ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ได้แก่ ค่า
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus; TP) มีค่าเท่ากับ 2.94 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร (ค่ามาตรฐาน
เท่ากับ 2.0 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร) ส่วนผลคุณภาพนํ้าทิ้งคร้ังที่ 2 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ โดย
ประสิทธิภาพในการบําบัดค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ครั้งที่ 1 เฉลี่ยร้อยละ 47.83 และครั้งที่ 2 
เฉลี่ยร้อยละ 33.33 สําหรับประสิทธิภาพในการบําบัดปริมาณสารแขวนลอย (SS) คร้ังที่ 1 เฉลี่ยร้อยละ 0 
เน่ืองจากสารแขวนลอยนํ้าทิ้งออกจากระบบฯ มีค่าเท่ากับนํ้าเข้าเข้าระบบ ส่วนคร้ังที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 18.18 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 (1) ทําให้ได้ข้อมูลผลคุณภาพนํ้า และทราบถึงประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการดูแลระบบฯ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงระบบฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชน และบริหารจัดการแหล่ง 
นํ้าธรรมชาติของตนเองได้ 
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3)  การแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่วิกฤติให้ดีขึ้น 
ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
ผลการดําเนนิงาน   
 กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนที่วิกฤติให้ดีขึ้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีเป้าหมายดําเนินงานในแม่นํ้าเลย บริเวณเขตพ้ืนที่
อําเภอเมืองและอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รวมจํานวน 9 สถานี โดยจัดเวทีพูดคุยประชุมเครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเลย และทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าภาคสนาม (ค่า 
DO) ก่อนและหลังการจัดเวทีเสวนาฯ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
 จากผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการตรวจวัดค่า DO ภาคสนาม ก่อนและหลังดําเนินการ 
พบว่า คุณภาพนํ้าหลังดําเนินการจัดเวทีฯ ทั้ง 9 สถานี มีค่า DO เพ่ิมขึ้นในทุกสถานี และเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งนํ้าผิวดิน พบว่าทั้ง 9 สถานี มีคุณภาพน้ําจัดอยู่ในแหล่งนํ้าประเภทที่ 2 (ดี) และ
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ของปริมาณออกซิเจนละลาย 3 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2551-2553) ตาม
วิธีการคํานวณของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ค่าเฉลี่ย DO ในปี 2554 มีค่าสูงข้ึน 
ตารางที่ 12  คุณภาพน้ําของแม่นํ้าเลย (พ้ืนที่วิกฤติ) ปี 2554 

สถานี
ที่ 
 

ชื่อสถานี 

ค่า DO ภาคสนาม ผลคุณภาพ
น้ํา  

(ค่า DO) 

เกณฑ์
มาตรฐาน

คุณภาพน้ําใน
แหล่งน้ําผิวดิน 

ก่อน
ดําเนินการ 
(พ.ค.54) 

หลัง
ดําเนินการ 
(ส.ค.54) 

1 สะพานบ้านใหม่ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย (LY 02) 6.81 8.38 เพ่ิมข้ึน ประเภท 2 (ดี) 
2 จุดสูบน้ําประปา บ.นาอาน อ.เมือง จ.เลย (LY 03) 6.68 7.80 เพ่ิมข้ึน ประเภท 2 (ดี) 
3 บ้านเล้า ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 6.50 7.74 เพ่ิมข้ึน ประเภท 2 (ดี) 
4 บ้านฟากเลย ม.4 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 6.53 8.58 เพ่ิมข้ึน ประเภท 2 (ดี) 
5 บ้านโป่ง ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย   6.42 7.89 เพ่ิมข้ึน ประเภท 2 (ดี) 
6 บ้านใหม่-บ้านฟากนา ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย   6.69 7.30 เพ่ิมข้ึน ประเภท 2 (ดี) 
7 สะพานหน้าโรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย 7.25 7.42 เพ่ิมข้ึน ประเภท 2 (ดี) 
8 สะพานแขวนหน้าเทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย   7.87 7.90 เพ่ิมข้ึน ประเภท 2 (ดี) 
9 บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย   6.14 8.44 เพ่ิมข้ึน ประเภท 2 (ดี) 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ   
 (1) คุณภาพนํ้าของแม่นํ้าเลยในบริเวณเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองและอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นหรือไม่เสื่อมโทรมลงไปกว่าเดิม 
 (2) เครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเลย 
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4)  การพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
ผลการดําเนนิงาน  

ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้รับงบประมาณโครงการศูนย์เตือนภัย
สิ่งแวดล้อมระดับภาค เพ่ือพัฒนาระบบเตือนภัยมลพิษทางน้ํา โดยมีแผนการดําเนินงานในการดูแลและ
บํารุงรักษา สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สืบเน่ืองจากการดําเนินงานเมื่อปี 2553 สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัย ชํารุดไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ จากการตรวจสอบสภาพปัญหาพบว่า การทํางานของเครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้
งานได้ ทั้งในช่วงฤดูแล้งที่มีนํ้าน้อย และฤดูฝนที่มีนํ้าหลาก กล่าวคือ 
 ช่วงฤดูแล้ง สภาพทางกายภาพของลํานํ้าในแม่นํ้าเลย ค่อนข้างลึกและสูงชันจากตลิ่ง ประกอบกับ
ปริมาณนํ้าที่น้อย ทําให้เคร่ืองสูบนํ้าไหม้ เน่ืองจากแรงดันนํ้าไม่เพียงพอ 
 ช่วงฤดูฝน มีนํ้าหลาก สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่สูงชัน บางแห่งเป็นหุบเขา ทําให้นํ้าไหลเช่ียวและแรง 
มีเศษสวะ กิ่งไม้ และท่อนไม้ถูกนํ้าพัดพามาตามนํ้า จากการตรวจสอบสภาพเมื่อเดือนกันยายน 2553 พบว่า 
ทุ่นลอยเคร่ืองสูบนํ้าหลุดหายไปกับกระแสนํ้า และจากการทดสอบการทํางานเบ้ืองต้นของเครื่องสูบนํ้าก็ชํารุด
ไม่สามารถสูบนํ้าขึ้นมาได้เช่นกัน  

ทั้งน้ี ไม่ได้ดําเนินการส่งซ่อมตามแผนในปี 2554 เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ชํารุด รวมถึงการเคลื่อนย้ายมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกอบกับในบริเวณใกล้เคียงมีสถานีตรวจวัดระดับและคุณภาพนํ้าของกรมทรัพยากร
นํ้า ซึ่งสามารถรายงานผลคุณภาพนํ้าได้ด้วยเช่นกัน  
ประโยชน์ที่ไดร้ับ   

(1) ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับการแจ้งเตือนภัยมลพิษทางนํ้าก่อนเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที 
เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียอันเน่ืองมาจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

(2) เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง ภาครัฐ และภาคเอกชน 
ในการดูแลรักษาและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า  
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5)  การดําเนนิการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดลอ้ม 
ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 
ผลการดําเนนิงาน   
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้รับเร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ E-petition ของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ หนังสือราชการ ติดต่อโดยตรงมายัง สสภ.9 เป็นต้น 
โดยผู้รับผิดชอบงานจะนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการแก้ไข เพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจนได้
ข้อยุติ (ตามแต่กรณี) 
 การดําเนินงานแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เริ่มต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554 สามารถดําเนินการได้ ร้อยละ 92.86 โดยมีจํานวนเรื่องร้องเรียน
ที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาของ สสภ.9 ดังต่อไปนี้ 
 จํานวนเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการ มีจํานวน 14 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 จํานวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้ข้อยุติ มีจํานวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  92.86 
 จํานวนเร่ืองร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการ มีจํานวน  1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ   7.14 
 จากข้อมูลเร่ืองร้องเรียนพบว่า ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหานํ้าเน่าเสียและ
ปลาตาย รองลงมาคือ ปัญหามลพิษทางกลิ่นและฝุ่นละออง/เขม่าควัน  
ตารางที่ 13  สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษแยกตามประเภทดําเนินการ ปี 2554 

ลําดับ
ที่ ประเภทกิจการ/กิจกรรม จํานวน

(เรื่อง) 

ประเด็นปัญหามลพิษ 
กล่ิน
เหม็น 

ฝุ่นละออง/
เขม่าควัน เสียงดัง น้ําเสีย กากของเสีย/

สิ่งปฏิกูล 

1 กิจกรรมเกี่ยวกับการเผา เช่น เผาขยะ 
เผาถ่าน  2 2 1 - - - 

2 กิจการเกี่ยวกับโรงงานที่ใช้เครื่องจักร
เช่น โรงนํ้าแข็ง การเชื่อมเหล็ก พ่นสี   3 2 1 2 - - 

3 กิจการเกี่ยวกับการเกษตร เช่น ลาน
ตากมันสําปะหลัง ข้าวโพด โรงสีข้าว 3 - 3 1 - - 

4 กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหานํ้าเน่าเสีย 
ปลาตาย 6 1 - - 6 1 

 รวมท้ังหมด 14 5 5 3 6 1 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ  
(1) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทา เยียวยาปัญหาความเดือดร้อนจากแหล่งกําเนิดมลพิษ

ตามความเหมาะสมและตามอํานาจหน้าที่ 
(2) ปัญหาเร่ืองร้องเรียนบางกรณีสามารถยุติได้ และเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ด้วยวิธีการเจรจา 

ไกล่เกลี่ย  
(3) หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับทราบปัญหาในพ้ืนที่และสามารถนําข้อมูลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ (ตามควรแก่กรณี) 
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3.4 ภารกิจด้านวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
********************************************************************************** 
1)  การควบคมุคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิง่แวดล้อมในห้องปฏิบัติการ   
ผลการดําเนนิงาน 
 กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ ใน
พารามิเตอร์สารแขวนลอยและความกระด้าง มีแนวทางและผลการควบคุม ดังน้ีคือ  

(1) การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control Sample) เป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์ในการวิเคราะห์งานประจําแต่ละครั้ง 

สารแขวนลอย 
-   ทําแบลงค์ ทกุ 10% ของชุดตัวอย่าง  
-.  ทดสอบซ้ํา (duplicate) ทุก 10% ของชุดตัวอย่าง โดยเกณฑ์การยอมรับเปอร์เซ็นต์ผลต่างของ

การทดสอบสองซ้ํา (% RPD  ต้อง  < 10  %)   ซึ่งค่าที่ได้ น้อยกว่า 10% ทุกชุดตัวอย่าง 
-  ทํา Control Chart โดยใช้ แบลงค์ เป็นตัวควบคุม ซึ่งค่าที่ได้อยู่ในช่วงของการควบคุม  
ความกระด้าง 
-   ทําแบลงค์ของสารละลายตัวอย่าง ทุก 10% ของชุดตัวอย่าง  
-   ทดสอบซ้ํา (duplicate) ทุก 10% ของชุดตัวอย่าง โดยเกณฑ์การยอมรับเปอร์เซ็นต์ผลต่างของ

การทดสอบสองซ้ํา (% RPD  ต้อง  < 10  %)  ซึ่งค่าที่ได้ น้อยกว่า 10% ทุกชุดตัวอย่าง 
-  ทํา Control Chart โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวควบคุม ซึ่งค่าที่ได้อยู่ในช่วงของการ

ควบคุม  
(2) การควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Control) เป็นการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์

ตัวอย่างชนิดเดียวกันระหว่างห้องปฏิบัติการ Proficiency Testing (PT) กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้เข้าร่วมการทดสอบความชํานาญกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในพารามิเตอร์สารแขวนลอยและความ
กระด้าง ซึ่งผลการทดสอบทั้ง 2 พารามิเตอร์ น้ันอยู่ในค่าของการควบคุม คือไม่มีค่าใดน้อยกว่าค่า Lower 
limit (mg/L) และไม่มีค่าใดมากกว่าค่า Upper limit (mg/L)  
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

(1) เพ่ิมความน่าเช่ือถือของผลการทดสอบ เพราะได้มีการตรวจเช็คการปฏิบัติงานกับตัวอย่าง PT แล้ว
มีผลการทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ  

(2) เพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ทดสอบที่ดําเนินการทดสอบให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเทียบเท่า
ห้องปฏิบัติการทั่วไป 

(3) สร้างมาตรฐานในการทํางานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับห้องปฏิบัติการ 
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2)  การเพิ่มพารามิเตอร์การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ 
ผลการดําเนนิงาน 
 กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ิมพารามิเตอร์การตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้เลือก ซีโอดี เป็นพารามิเตอร์ที่ทําการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม โดยดําเนินการตรวจ
วิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานใน standard methods for the examination of water & wastewater และได้
มีการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control Sample) โดยมีการดําเนินการดังน้ี 
 (1) การปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 

(1.1) ทดสอบซ้ํา (duplicate) โดยเกณฑ์การยอมรับเปอร์เซ็นต์ผลต่างของการทดสอบสองซ้ํา 
(%RPD ต้อง < 10%) ซึ่งค่าที่ได้ น้อยกว่า 10% ทุกชุดตัวอย่าง  

(1.2) ทํา Control Chart โดยใช้ Potassium hydrogen phthalate (KHP) เป็นตัวควบคุม ซึ่ง
ค่าที่ได้อยู่ในช่วงของการควบคุม 

(1.3) ด้านการควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Control) ได้ เข้าร่วมการทดสอบ
ความชํานาญ (Proficiency Testing) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งผลการทดสอบน้ัน อยู่ในค่าของการ
ควบคุม คือไม่มีค่าใดน้อยกว่าค่า Lower limit (mg/L) และไม่มีค่าใดมากกว่าค่า Upper limit (mg/L) จาก
ผลการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์ทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดทั้งหมด 
 (2) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจ 
 (2.1) สามารถทดสอบคุณภาพตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการส่ิงทอขนาดเล็ก ประจําปี 2554 
 (2.2) ทดสอบคุณภาพนํ้าทิ้งจากการบําบัดน้ําเสียจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้มีการจัดทําระบบ Wet 
Land เพ่ือบําบัดนํ้าเสียจากกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 (1) ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนกิจกรรมแผนงานโครงการ
ของกลุ่มงานใน สสภ.9 ให้สะดวกและรวดเร็วในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
 (2) สามารถตรวจเช็คคุณภาพนํ้าทิ้งจากห้องปฏิบัติการได้ ตามวัตถุประสงค์และบ่อยคร้ังได้ 
 (3) สามารถรองรับแผนงานโครงการของสํานักงานได้ครอบคลุมย่ิงข้ึน  
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3)  การจัดการน้ําเสียจากห้องปฏิบัติการ  
ผลการดําเนนิงาน 

 กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.9 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับ
ความสําเร็จของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์และจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งได้มีการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้ันตอน
ต่างๆ ดังน้ี 
 (1) การจัดทํามาตรการ/วิธีการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม ของหน่วยงานเก่ียวกับเร่ืองของ 
นํ้าเสียจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจมีการปนเป้ือนของนํ้าออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ประชาชนใน
หมู่บ้านอาจได้รับผลกระทบ โดยจัดกลุ่มผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางลบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นผล
จากการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 (2) กําหนดมาตรการ/วิธีการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมท่ีได้ พร้อมทั้งจัดทําแผนภาพ(Flow 
Chart) และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 
 (3) จัดทําแบบสํารวจ/สอบถาม จากประชาชนที่มาซื้อขายขยะรีไซเคิลชุมชนจํานวน 6 ราย ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อสํารวจความคิดเห็นต่อการดําเนินการมาตรการของสํานักงาน สรุปได้
ดังน้ี 
 (3.1) มีการคัดแยกประเภทของเสียในห้องปฏิบัติการท่ีเกิดจากกิจกรรมการทดสอบออกจากขยะ
ทั่วไป ระดับความคิดเห็นมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.3 
 (3.2) มีการคัดแยกของเสียในห้องปฏิบัติการตามคู่มือที่กําหนดเพ่ือให้เป็น zero waste ระดับ
ความคิดเห็นมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.3 
 (3.3) เจ้าหน้าที่ทดสอบแยกนํ้าเสียของห้องปฏิบัติการออกจากน้ําเสียทั่วไป ระดับความคิดเห็น
มาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.4 
 (3.4) จัดสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายเพ่ือรอการกําจัด ระดับความคิดเห็นมาก-มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 100.0 
 (3.5) มีการสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียของห้องปฏิบัติการแยกจากน้ําเสียทั่วไป ระดับความคิดเห็น
มาก-มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.3 
 (3.6) เจ้าหน้าที่มีการควบคุมคุณภาพระบบบําบัดนํ้าเสียไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ระดับ
ความคิดเห็นมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 
 (3.7) มีการติดป้ายบอกการดําเนินงานกิจกรรมในการกําจัดของเสียของสํานักงาน ระดับความ
คิดเห็นมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.6 
 (4) ดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ํา ในพารามิเตอร์ pH ,BOD, COD, Suspended 
Solids ซึ่งค่าที่ได้น้ัน พบว่าระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถลดค่าความสกปรกลงได้ ตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 (1) สร้างความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติงานว่าไม่ได้มีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 (2) ได้ระบบบําบัดนํ้าเสียต้นแบบที่ใช้ในการกําจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ใช้งานได้จริง  
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4)  การใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิง่แวดล้อม  
ผลการดําเนนิงาน 
 กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.9 มีภารกิจในการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ในพารามิเตอร์ที่ทางกลุ่มงานมีศักยภาพตรวจวิเคราะห์ได้ โดยสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
นํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย และตัวอย่างจากเหตุร้องเรียนของหน่วยงานที่ร้องขอเพ่ือส่ง
ตัวอย่าง ได้แก่ หน่วยงานภายใน เช่น กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานส่งเสริมและ
เผยแพร่ หน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล เป็นต้น โดยสามารถตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าซึ่งแยกเป็นนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย นํ้าแหล่งนํ้า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังน้ี  
 นํ้าแหล่งนํ้า ตรวจวิเคราะห์ บีโอดี Hardness, Suspended Solids, Coliform Bacteria, Facal 
Coliform Bacteria 
 นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ตรวจวิเคราะห์ COD, บีโอดี, Suspended Solids, Coliform Bacteria 
, Facal Coliform Bacteria   
 จากการดําเนินงานในปี 2554 สรุปจํานวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ได้แต่ละพารามิเตอร์ ดังน้ี 
 (1) ตรวจวิเคราะห์ BOD  จํานวน 189  ตัวอย่าง 
 (2) ตรวจวิเคราะห์ Hardness  จํานวน 169  ตัวอย่าง 
 (3) ตรวจวิเคราะห์ Suspended Solids  จํานวน 180  ตัวอย่าง 
 (4) ตรวจวิเคราะห์ Coliform Bacteria   จํานวน 174 ตัวอย่าง 
 (5) ตรวจวิเคราะห์ Facal Coliform Bacteria   จํานวน 174 ตัวอย่าง 
 (6) ตรวจวิเคราะห์ COD   จํานวน  12 ตัวอย่าง  
 (7) ตรวจวิเคราะห์ Cloride   จํานวน   1 ตัวอย่าง 
 (8) ตรวจวิเคราะห์ pH จํานวน   3 ตัวอย่าง 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 จากการดําเนินภารกิจดังกล่าวช่วยให้สามารถดําเนินกิจกรรมในการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วขึ้น แม้จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ตามมาตรฐาน 
แต่ก็ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนสามารถยุติเหตุร้องเรียน แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ในระดับหน่ึง ตอบสนองความต้องการของผู้มาขอใช้บริการได้ตามศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 ภารกิจด้านสารสนเทศสิ่งแวดลอ้ม 
********************************************************************************** 
1)  การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน  

 กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานข้ึน ภายใต้ช่ือ โดเมนเนม 
www.reo09.go.th ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 มีผู้
เข้าชมเว็บไซต์จํานวน 8,495 คน และได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจํานวน 35 คน โดยผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 45.71 และระดับมาก ร้อยละ 14.29 

 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเว็บไซต์  สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ต้ังแต่ปี 2550-2554 

 

 
 
 
 
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2554  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 - 36 - 



จํานวนผูเ้ข้ามาใช้งานเว็บไซต์ แบ่งตามเดือน จํานวนทั้งหมด 8,495 คน 

 
การเผยแพร่ขา่วกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งหมด 183 รายงาน 

 
 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 (1) ประชาชนสามารถเข้าถึง ติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ได้สะดวก รวดเร็ว 
 (2) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารวิชาการ รายงานต่างๆ ได้  
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2)  การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดร้อยละของคําปรึกษาแนะนํามีการนาํไปใชป้ระโยชน ์

กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบการรายงานตัวช้ีวัดร้อยละของคําปรึกษาแนะนํามีการ
นําไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายงานของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท้ัง 16 ภาค รวบรวม
ข้อมูลเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
จํานวนรายงานทั้งหมด 1,274 รายงาน มีการนําไปใช้ประโยชน์จํานวน 1,270 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 
99.69625 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554) ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บให้มีความสวยงามและเมนูต่างๆ ให้
สามารถใช้งานได้สะดวกย่ิงข้ึน 

 
การจัดการเว็บไซต์สําหรับผู้ตรวจสอบรายงานตัวชี้วัด สสภ.1-16 

(1) จัดการข้อมูลสมาชิก  (4) ตารางรายงาน   (7) บันทึกรายงาน 
(2) จัดการข้อมูลรายงาน  (5) แจ้งปัญหาการใช้งาน 
(3) ตรวจสอบรายงาน  (6) ผู้ตรวจสอบรายงาน สสภ.1-16 
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จํานวนสมาชกิระบบรายงานตัวชี้วัด สสภ.1-16 จํานวน 66 คน 

 

การนําเอกสารออกไปใช้งาน 
ผู้ตรวจรายงานตัวช้ีวัด สสภ.1-16 สามารถนําเอกสารท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ นําออกไปใช้

งานในรูปแบบข้อความ Word และแบบตาราง Excel ได้ เพ่ือความสะดวก ไม่ต้องพิมพ์รายงานหลายๆ ครั้ง 
สําหรับผู้ที่ต้องการจัดทํารายงาน Word หรือ Excel  

 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ    
(1) การรวบรวมรายงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่มีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ง่ายต่อการตวจสอบ

ติดตามข้อมูลและรายงานผล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
(2) เป็นระบบที่สามารถรวบรวมรายงานตัวช้ีวัดร้อยละของคําปรึกษาแนะนําที่มีการนําไปใช้

ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ 
(3) เป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมรายงานตัวช้ีวัดร้อยละของคําปรึกษาแนะนําที่มีการนําไปใช้

ประโยชน์ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา 
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3)  การพัฒนาฐานข้อมูลหอ้งสมุดออนไลน ์
กลุ่มงานสารสนเทศส่ิงแวดล้อม ได้พัฒนาการให้บริการข้อมูล เอกสารวิชาการ วารสาร แผ่นพับและ

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ต้องการศึกษาข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารที่หน่วยงานและได้รับความนิยมอย่างมาก ในปัจจุบันมีสมาชิก
ทั้งสิ้น 253 คน 

ตารางที่ 14  จํานวนผู้สมัครรับบริการข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ แยกตามประเภท 
ลําดับ ชื่อหน่วยงาน จํานวนผูส้มัคร(คน) 

ภาครัฐ 1. 80 
2. อปท. 54 
3. รัฐวิสาหกิจ 5 
4. สถาบันการศึกษา 10 
5. องค์กรเอกชน 6 
6. เอกชน 34 
7. นักเรียน/นักศึกษา 39 
8. ประชาชน 19 
9. อ่ืนๆ (ไมร่ะบุ) 6 

 รวม 253 
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ตารางที่ 15  จํานวนเอกสาร  สื่อสิ่งพิมพ์  ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ 
ลําดับ ประเภท จํานวน 

1. เอกสารวิชาการ,รายงาน 38 
2. แผ่นพับ,โบวชัวร์,คู่มือต่างๆ 2 
3. โปสเตอร์,นิทรรศการ 5 
4. วารสาร,จดหมายข่าว 19 

  รวม 64 
ตารางที่ 16  ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์  

ลําดับ เดือน ร้อยละความพึงพอใจ 
1. กุมภาพันธ์ 95.00 
2. มีนาคม 95.00 
3. เมษายน 89.33 
4. พฤษภาคม 89.33 
5. มิถุนายน 91.50 
6. กรกฎาคม 93.00 
7. สิงหาคม 92.00 
8. กันยายน 92.00 

ตารางที่ 17  จํานวนเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 10 อันดับแรกที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุด 
ลําดับ เอกสาร จํานวน (คร้ัง) 

1. รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ปี 2553  40 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ปี 2552 35 
3. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2553 28 
4. รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ การเดินระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและ

ระบบกําจัดมูลฝอยชุมชน 
26 

5. รายงานสรุปและวิเคราะห์สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมจากสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค 24 
6. แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พ.ศ.2550-2554 22 
7. การตดิตามผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากกจิการเกลือสินเธาว์   19 
8. ชุดนิทรรศการ ชุดรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 16 
9. รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ การเดินระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบ

กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
14 

10. โครงการจัดตัง้ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering) 14 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
(1) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 (2) อํานวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการ ประหยัดเวลา ในการเดินทางในการขอรับบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

 



4)  การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรบัท้องถ่ิน  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายระบบรายงานผ่านเว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน และสนับสนุนให้เว็บไซต์ดังกล่าว เป็น
ช่องทางและแหล่งข้อมูลข้อสารสนเทศสําหรับสมาชิกและประชาชนท่ัวไป ทําให้ อปท. มีฐานข้อมูลของท้องถิ่น
ที่เป็นระบบ ทันเหตุการณ์ และสามารถนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมท้ังให้ประชาชน
รับทราบสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยมี อปท. เข้าร่วม 11 แห่ง ดังน้ี 
ตารางที่ 18  รายช่ือ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
อุดรธานี เทศบาลตําบลบา้นเชียง 

เลย เทศบาลเมืองเลย เทศบาลตําบลภูกระดึง เทศบาลตําบลวังสะพุง เทศบาลตําบลภูเรือ เทศบาลตําบลด่านซ้าย
หนองคาย เทศบาลตําบลโพธิ์ชัย 
สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา เทศบาลตําบลวานรนิวาส 
บึงกาฬ เทศบาลตําบลศรีพนา 

โดยมีการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับ อปท. ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 มีการสรุปผลการดําเนินงาน  
ปี 2553 และช้ีแจงคู่มือการใช้งาน เพ่ือใช้ในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ ในหน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งได้เข้าชม
ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหน่วยงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการมลพิษและของเสียต่างๆ ของท้องถิ่น ทั้งได้มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายและสกลนคร ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2554 และพ้ืนที่จังหวัดเลย 
ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554 

 
รูปท่ี 13 กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรบัท้องถิ่น 

 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระบบรายงานและมีฐานข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น 

(2) อปท. สามารถติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
(3) หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนในแต่ละท้องถิ่น สามารถเข้าถึงและรับทราบ

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สะดวก 
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5)  การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าํท้ิงจากอาคารบางประเภท 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้เก็บข้อมูลคุณภาพนํ้าทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษหลักชุมชน และ

ข้อมูลนํ้าทิ้งจากเหตุร้องเรียน แล้วนําผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ามาจัดเก็บในรูปแบบข้อความ Word ซึ่งไม่
สะดวกในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล และต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญในการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มงาน
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม จึงได้ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
ขึ้น เพ่ือให้สามารถบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทั้งรายงานผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเก็บเป็นฐานข้อมูล 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและใช้ในการจัดทํารายงานต่อไป 

 
เมนูสาํหรบัเจ้าหนา้ท่ี 

 
การรายงานขอ้มูล 

 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

(1) มีโปรแกรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งจากอาคาร ที่สนับสนุนการวิเคราะห์ และประเมินผล
สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ในการค้นหาข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว 

(2) มีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพนํ้าเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถเรียกใช้จากระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ทันที 
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6)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูล  
 กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ฐานข้อมูล ได้วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการบริการประชาชน เพ่ือปรับปรุงระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การ
ป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือจากปัญหาอ่ืนๆ ที่ทําความเสียหายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
 

 
รูปท่ี 14  กิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูล 

ตารางที่ 19  ระดับความพึงพอใจของการให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

การให้บริการ ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ก. ด้านการให้บริการ 
1. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการหรือการสอบถามปัญหาต่างๆ 37.50 56.25 6.25 - - 
2. การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสํานึกในการให้บริการ 56.25 37.50 6.25 - - 
3. การให้คําแนะนําและการแก้ไขปัญหา 43.75 50.00 - 6.25 - 
ข. ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต      
4. ความเร็วในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 18.75 50.00 31.25 - - 
5. ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 12.50 68.75 18.75 - - 
6. ประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเครือข่าย 6.25 56.25 37.50 - - 
7. การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 12.50 62.50 18.75 6.25 - 
8. การใช้งานเคร่ืองสํารองข้อมูลใน Data backup 6.25 56.25 37.50 - - 
9. การป้องกันและการกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ - 43.75 56.25 - - 
10. โปรแกรมช่วยในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน Big Ant 12.50 62.50 25.00 - - 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 (1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานและการบริการประชาชน 
 (2) เพ่ือปรับปรุงระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง หรือจากปัญหาอ่ืนๆ ทําความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.6 เอกสารเผยแพร ่
********************************************************************************** 
 ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
เอกสารรายงาน วารสาร ป้ายนิทรรศการ ชุดนิทรรศการ และแผ่นพับ เพ่ือเป็นการสรุปงานวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อม สําหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป ดังน้ี 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2553 
 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่  9 ไ ด้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปี 2553 เพ่ือเป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ในรอบ
ปี 2553  

 

รายงานสถานการณ์สิง่แวดล้อม ปี 2553 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้รวบรวม วิเคราะห์และสรุป
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2553 ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด และได้
จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล และนําไปใช้ประโยชน์ใน
การดําเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมตามภารกิจขององค์กรต่อไป 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบาํบัด 
น้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ติดตามและประเมินสมรรถนะ
การเดินระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน รวม 15 
ระบบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและผลักดัน อปท. ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และได้จัดทําเป็นรายงานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายจากชุมชน 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ดําเนินการสนับสนุนและ
เสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 9 อปท. พร้อมทั้งได้จัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินและเผยแพร่ต่อไป 
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วารสารลุ่มน้ํา
โขง 

ป้ายนิทรรศการ 
เรื่อง น้ําคือชีวิต 

 

 
 แผ่นพับ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม แผ่นพับ เรื่อง เครื่องกล่ันน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ 

  
แผ่นพับ เรื่อง ภาวะโลกร้อน แผ่นพับ เรื่อง คัดแยกขยะ 
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ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

 
นิทรรศการเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
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ป้ายแนะนําในศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านสิ่งแวดล้อม  เรื่อง 

- ไส้เดือนดิน กินขยะ 
- บ่อหมัก Biogas จากมูลสัตว์/เศษอาหาร 
- ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคาร 
- ระบบบําบัดน้ําเสียจากห้อง LAB 

 

นิทรรศการ 
เรื่อง 

พลาสติก 7 
ประเภท 



 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เตาหุงต้มเชื้อเพลิงขยะ 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ บ่อหมักแก๊สชีวภาพ 

 

แผ่นพับ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลชุมชน 
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3.7 การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 
********************************************************************************** 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงฯ โดยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานต่างๆ ดังน้ี 
ตารางที่ 20  การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

ลําดับท่ี ชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ผู้ได้รับแต่งต้ัง /  
ผู้ดําเนินการแทน 

1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ภายนอกหน่วยงาน 

 
1.1 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการ ตามมาตรา 9  

แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ประจําจังหวัดอุดรธานี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
อนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2543 ลงวันท่ี 13 
กันยายน 2543 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 

1.2 คณะอนุกรรมการลุ่มน้ําโขง จังหวัดเลย 
คําสั่งคณะกรรมการลุ่มน้ําโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่ี 2/2552 ลงวันท่ี 
11 มีนาคม 2552 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

1.3 คณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ  
คําสั่งคณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดท่ี 1/2552 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2552 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 

1.4 คณะกรรมการการบูรณาการภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระดับพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง 
คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี 114/2553 ลงวันท่ี 25 
มีนาคม 2553 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 

1.5 คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี 428/2553 
ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2553 

ผอ.สสภ.9 /  
น.ส.นัทธมน แฝงศรีคํา 

1.6 คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สํานักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
คําสั่งคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี 1/2553 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 

1.7 คณะทํางานเก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพนํ้า ในบริเวณและ
โดยรอบ บ. ทุ่งคํา จํากัด 
คําสั่งจงัหวัดเลย ท่ี 3778/2553 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

1.8 คณะทํางานดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่ายด้านการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี 
คําสั่งจงัหวัดอุดรธานี ท่ี 217/2554 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2554 

น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 
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1.9 คณะทํางานดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะแบบครบวงจร 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการจังหวดัอุดรธานี  
คําสั่งจงัหวัดอุดรธานี ท่ี 218/2554 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2554 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ 

1.10 คณะกรรมการเครือข่าย LA 21 ในโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถ่ิน (Local Agenda 21)  
คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี 27/2554 ลงวันท่ี  
2 กุมภาพันธ์ 2554  

ผอ.สสภ.9 
น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 
 

1.11 คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเภทการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก ปี 2554 จังหวัดสกลนคร  
คําสั่งจงัหวัดสกลนคร ท่ี 295/2554 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554 

น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 
 

1.12 คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.
ประเภทการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก จังหวัดอุดรธานี ประจําปี พ.ศ. 2554  
คําสั่งจงัหวัดอุดรธานี ท่ี 429/2554 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 

ผอ.สสภ.9/  
น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 
นางเกศรี คิดสุขุม 

1.13 คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในสถานประกอบการ ปี 2554 
คําสั่งจงัหวัดเลย ท่ี 648/2554 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2554 

ผอ.สสภ.9/ 
น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 
นางเกศรี คิดสุขุม 

1.14 คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก ประจําปี 2554 
จังหวัดหนองคาย  
คําสั่งจงัหวัดหนองคาย ท่ี 0510/2554 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2554 

ผอ.สสภ.9/ 
น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

1.15 คณะทํางานโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2554 
คําสั่งจงัหวัดอุดรธานี ท่ี 0838/2554 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2554 

ผอ.สสภ.9/ 
น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

1.16 คณะกรรมการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน (Green School) 
ประจําปี 2554 ระดับจังหวัดนครพนม 
คําสั่งจงัหวัดนครพนม ท่ี 832/2554 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 

ผอ.สสภ.9/ 
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ 

1.17 คณะกรรมการดําเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือก และตัดสินโครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิงถ้วยประทานพระ
เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
คําสั่งจงัหวัดสกลนคร ท่ี 1128/2554 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2554 

ผอ.สสภ.9/ 
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ 

1.18 คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554 ระดับภาค 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี คําสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ท่ี 185/2554 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 

ผอ.สสภ.9 / 
น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

1.19 คณะวิทยากรฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รุ่นท่ี 36 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
คําสั่งสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 9 ท่ี 9/2554 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 

ผอ.สสภ.9  
น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 
นางพัฒนา บุญตาเพศ 
นายไพบูลย์ มานพ 
น.ส.ธนิกานต์ สิริจันทพันธ์ุ 
น.ส.บพิตร คงศลิา 
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1.20 คณะทํางานจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับ
ลุ่มน้ําโขง  
คําสั่งคณะกรรมการบูรณาการภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระดับพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง ท่ี 1/2554 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2554 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 

1.21 คณะทํางานคลองสะอาด “ใจเติมใจ” เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัด
อุดรธานี ประจําปี พ.ศ. 2554  
คําสั่งจงัหวัดอุดรธานี ท่ี 1535/2554 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2554 

น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

1.22 คณะทํางานกิจกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจการทําเกลือสินเธาว์ 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีแบบบูรณาการ 
คําสั่งจงัหวัดอุดรธานี ท่ี 1629/2554 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

1.23 คณะทํางานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําใน 
แม่น้ําเลย ปี 2554 
คําสั่งจงัหวัดเลย ท่ี 2137/2554 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2554 

ผอ.สสภ.9  
นางพณา เจียรวาปี  
นางเกศรี คิดสุขุม  
นายไพบูลย์ มานพ  
น.ส.ธนิกานต์ สิริจันทพันธ์ุ 
น.ส.อัจฉรี คงศิลา 

1.24 คณะทํางานพิจารณาความสําเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ํา คู คลอง ภายใต้
โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจําปี
งบประมาณ 2554   
คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานจดังานมหกรรม 6 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ  
ท่ี 2/2554 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2554 

ผอ.สสภ.9  
น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

1.25 คณะกรรมการคัดเลือก “คลองสะอาดใจเติมใจ” 
คําสั่งสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 9 ท่ี 15/2554 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2554 

ผอ.สสภ.9  
น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ
นางเรียมสงวน งิ้วงาม
นางพณา เจียรวาปี 

1.26 คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มในระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี  
คําสั่งจงัหวัดอุดรธานี ท่ี 3030/2554 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 

ผอ.สสภ.9 /  
กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 

2. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ภายในหน่วยงาน 

 

2.1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  
คําสั่งสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี ท่ี 31/2553 ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2553   

นางเรียมสงวน งิ้วงาม 
น.ส.นัทธมน แฝงศรีคํา 
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2.2 คณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) 
คําสั่งสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี ท่ี 33/2553 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 
2553   

น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 
นางพณา เจียรวาปี 
นางพัฒนา บุญตาเพศ 
นายไพบูลย์ มานพ 
น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย์ 
นางราตรี โรจนชาตรี 
น.ส.เอ่ียมบุญ ปุราทะกา 
น.ส.อัจฉรี คงศิลา 
นายสกล กิติวัฒนะชยั 
นางเกศรี คิดสุขุม 
น.ส.ธนิกานต์ สิริจันทพันธ์ุ 

2.3 คณะทํางานโครงการ Green Office 
คําสั่งสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 9 ท่ี 2/2554 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 
ประกอบด้วยคณะทํางานดังนี ้

- คณะกรรมการอํานวยการ 
- คณะทํางานกิจกรรม Zero Waste 
- คณะทํางานกิจกรรมการจัดซ้ือวัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- คณะทํางานกิจกรรมมาตรการประหยัดการใช้สาธารณูปโภค 
- คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผอ.สสภ.9 และ 
เจ้าหน้าท่ี สสภ.9 ทุกท่าน 

2.4 คณะทํางานมาตรการประหยัดพลังงาน 
คําสั่งสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 9 ท่ี 5/2554 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2554 

ผอ.สสภ.9  
และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย 

2.5 คณะทํางานจัดทําสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
คําสั่งสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 9 ท่ี 11/2554 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 

นางเรียมสงวน งิ้วงาม 
น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย์ 
นางเกศรี คิดสุขุม 
น.ส.อัจฉรี คงศิลา 
น.ส.บพิตร คงศลิา 
นายสกล กิติวัฒนะชัย 
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ส่วนที่ 4 

 

ผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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4.1 การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ 
********************************************************************************** 
1)  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2554 
 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการจัดทําข้อตกลง ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และแผนการดําเนินงาน รายตัวช้ีวัด 
รวมท้ังเกณฑ์การประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 (1) ระดับหน่วยงาน : จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจและบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงาน โดย กําหนดเป้าประสงค์หน่วยงานให้มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดราย
เป้าประสงค์ เพ่ือประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2554 รวมท้ังสิ้น 4 มิติ 5 เป้าประสงค์ 
9 ตัวช้ีวัด 
  ทั้งน้ี ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการกับรอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุรพล ปัตตานี) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 
 (2) ระดับบุคคล : จัดทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA บุคคล) ของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจํา รวมจํานวน 17 ราย 59 ตัวช้ีวัด และได้ลงนามกับผู้อํานวยการสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 
 
2)  การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 วิธีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานลงสู่ กลุ่มงาน/ฝ่าย และบุคคล ประจําปี 
พ.ศ. 2554 โดยใช้วิธี O/S และแบบบนลงล่างก่อน เพ่ือผลักดันให้ตัวช้ีวัดในแต่ละเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้   
 
3)  การประเมินผลความสําเร็จและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลความสําเร็จและการรายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA บุคคล) ประจําปี พ.ศ. 2554 จํานวน 2 รอบเวลา คือ  
6 เดือน และ 12 เดือน พบว่า ผลการดําเนินงานรายตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA บุคคล) เป็นไปตามแผนดําเนินงานและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
ดังน้ี 
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 (1) ระดับหน่วยงาน : จํานวน 5 เป้าประสงค์ 9 ตัวช้ีวัด มีผลการประเมินคะแนนตนเอง เท่ากับ 
4.9992 ดังน้ี  
ตารางที่ 21  ผลการปฏิบัติราชการรายตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ําหนัก ผลงาน 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 
1.  การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1.1 ระดับความสําเร็จของการ
ติดตามตรวจสอบและรายงาน
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มระดับภาค 

ระดับ 3 14 ระดับ 5 5 

2.  การสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

1.2 ระดับความสําเร็จของการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนท่ีวิกฤตให้ดีขึ้น       

ระดับ 3 14 ระดับ 5 5 

1.3 ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการ เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน
จนได้ข้อยุติ       

ร้อยละ 80 14 ร้อยละ 92.86 5 

1.4 ร้อยละของคําปรึกษาแนะนําท่ี
มีการนําไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 14 ร้อยละ 100 5 

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ 
3.  การถ่ายทอดความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมสู่
กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 ร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ75 6 ร้อยละ 95.30 5 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
4. พัฒนากลไก/เครื่องมือ 
การบริหารจัดการ 

3.1 ระดับความสําเร็จของ
หน่วยงานท่ีมีการวิเคราะห์และ
จัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม 
อันเป็นผลมาจากการดําเนินการ
ของหน่วยงาน 

ระดับ 3 5 ระดับ 5 5 

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร 
5. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

4.1  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ    
การดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 3 14 ระดับ 5 5 

 4.2  ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพองค์กรด้วยการ
สร้างค่านิยมหลักและการจัดการ
ความรู้ 

ระดับ 3 14 ระดับ 5 4.9946 

 4.3  ระดับความสําเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

ระดับ 3  5 ระดับ 5 5 

รวม 4.9992 
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 (2) ระดับบุคคล : จํานวน 17 ราย 59 ตัวช้ีวัด พบว่า  
(2.1) ร้อยละ 86.44 ของตัวช้ีวัดระดับบุคคลสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ได้ครบทุก

กิจกรรม   
(2.2) ร้อยละ 64.70 ของจํานวนผู้ลงนามในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA บุคคล) 

ประจําปี พ.ศ. 2554 ได้คะแนนตัวช้ีวัดระดับบุคคล เท่ากับ 5  
 
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2554 มีดังน้ี 

(1) ผู้เก่ียวข้องส่วนมากมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อระบบการประเมินผลการดําเนินงานภายในหน่วยงาน (Internal 
Performance Agreement: IPA) เช่น จับผิด ภาระงานเพ่ิมขึ้นจากงานประจํา เสียเวลา สิ้นเปลืองทรัพยากร 
และไม่เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ทําให้ไม่เห็นความสําคัญ ไม่เกิดการยอมรับและไม่เต็มใจที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมดําเนินการ หรือเกิดการต่อต้านขึ้นได้ 

(2) การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เก่ียวข้องไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ทําให้มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการจัดทําและประเมินผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA บุคคล) ไม่มากเท่าที่ควรและยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทําให้เกิดความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน มีผลให้การดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องไม่เป็นมาตรฐานและมีทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้อง
กัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 

(3) การกําหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลยังไม่ครอบคลุมภาระงานของแต่ละบุคคลจึงยังไม่สามารถบ่งบอก
ถึงประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะในการดําเนนิงาน  
 ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2555 มีดังน้ี 

(1) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายและผู้บริหารสนับสนุน ผลักดัน และให้ความสําคัญ โดยเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทําและติดตามความก้าวหน้าผลดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและ
บุคคลอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ของงานที่เป็นรูปธรรม 
และให้ได้ตามค่าเป้าหมาย 

(2) การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เก่ียวข้องทุกระดับ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจง
ให้กับผู้เก่ียวข้องทุกระดับก่อนนําไปปฏิบัติ เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติ แนวคิดพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร 
และรับทราบข้อมูลที่ตรงกัน ลดความเสี่ยงในความคลาดเคลื่อนและบิดเบือนข้อมูล (หัวหน้าได้ยินอย่างไร 
ลูกน้องได้ยินอย่างนั้น) 

(3) สร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมินให้มีความสามัคคีและเข้าใจซึ่งกันและกัน  

(4) ทบทวนผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลจริงและไม่บิดเบือนข้อมูลและนําไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ํา 

(5) ผู้เก่ียวข้องร่วมกันพัฒนาตัวช้ีวัดให้สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน มิใช่เพ่ือผลผลิตเพียงเท่าน้ัน 
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4.2 การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
********************************************************************************** 
1)  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจําปี พ.ศ. 2554 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน เป็นไปแผนการดําเนินงาน 
และเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ ซึ่งการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 
2554 มีดังต่อไปนี้ 

(1) การดําเนินงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เพ่ือผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน(A D L และ I) จํานวน 3 หมวด ได้แก่ หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 6 รวมท้ังสิ้น 14 ประเด็น 
โดย จัดทําแผนการดําเนินงานของแต่ละหมวดได้ครอบคลุมทุกกิจกรรม รวมทั้งกําหนดและมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบดําเนินการในแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน ทําให้สามารถดําเนินงานได้ครบทุกกิจกรรมตามท่ีแผน
ดําเนินงานของแต่ละหมวดกําหนดไว้ ส่งผลให้หน่วยงานมีการปรับปรุงการให้บริการ และจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีแผนสํารองฉุกเฉินที่แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน
ต่อการดําเนินการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน  
 (2) การดําเนินงานของตัวช้ีวัดผลลัพธ์การดําเนินการของหมวด 3 หมวด 4 และหมวด 6 รวมท้ังสิน้ 3 
ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

 (2.1) หมวด 3 : RM 3.4 : ร้อยละความสําเร็จของผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ/โครงการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดย กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ และกลุ่มงานเฝ้า
ระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับ
การเข้ามาเก่ียวข้องของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเลย และประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน โดย ร้อยละ 107.1375 ของเครือข่ายที่มีการรายงานผลคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเลย  

 (2.2) หมวด 4 : RM 4.2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
เว็บไซต์ของส่วนราชการ โดย กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสบืค้นข้อมูล
หรือความรู้ และงานบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.reo09.go.th) 
ซึ่งพบว่า ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผา่นทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ เท่ากับ 
91.89  

 (2.3) หมวด 6 RM 6.5 : จํานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น ซึ่งมี
ทั้งหมด 5 กระบวนการ ได้แก่   

- กระบวนการสร้างคุณค่า จาํนวน 4 กระบวนการ ได้แก่ (1) การให้คาํปรึกษาแนะนําด้าน
สิ่งแวดล้อม (2) การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (3) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม 
(4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม  

- กระบวนการสนับสนุน จํานวน 1 กระบวนการ คือ การจัดทําสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ประกอบด้วย Work Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน ทําให้ผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการมีประสิทธิภาพดีขึ้น  

 - การให้บริการครอบคลุม ถกูต้อง และรวดเร็ว รวมท้ังข้อมูลได้รับการตรวจสอบ มีความถูก
ต้องน่าเช่ือถือ และตรงตามความต้องการ ทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บรกิาร  

- ไม่มีข้อร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 - สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานคุณภาพงานและเป้าหมายที่ตัวช้ีวัดกระบวนการกําหนดไว้  
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ปัญหาอุปสรรค 
(1) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินงานตัวช้ีวัด สสภ.9 ที ่ 4.1 และตัวช้ีวัดย่อยรายหมวด มีความ

สับสนในการดําเนินงานตามแผน การจัดทํารายงาน การรวบรวมผลการดําเนินงาน/เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง 
และการรายงานผลการดําเนินงาน  

(2) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่สามารถเช่ือมโยงการดําเนินงานของตัวช้ีวัดรายหมวดกับการดําเนินงานราย
กิจกรรมของแต่ละหมวดได้ 

(3) ผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน PMQA ยังมีความเข้าใจเกณฑ์การผ่านของ PMQA (A D L และ I) ไม่
มากเท่าที่ควรและไม่ตรงกัน 
ข้อเสนอแนะการดําเนนิงานในปีต่อไป 

(1) กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่รับผิดชอบกิจกรรมและตัวช้ีวัดรายหมวด และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้อง ศึกษาคู่มือการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปี โดยเฉพาะเกณฑ์การผ่านของ PMQA (A D L และ I) และ
รายละเอียดตัวช้ีวัดรายหมวด 

(2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับเกณฑ์
การผ่านของ PMQA (A D L และ I) 
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2)  การสร้างค่านยิมหลักของหน่วยงาน 
 ตามปกติองค์กรหน่ึงจะประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีค่านิยมและความเช่ือที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อหล่อหลอม
ขึ้นเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแล้ว ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่คาดหมายไว้ กล่าวคือ หาก
หล่อหลอมแล้วเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเช่ือถือ ศรัทธา และเช่ือมั่นในองค์กรในการยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวมแล้ว พนักงานทุกคนจะแสดงความ
มุ่งมั่นในงาน และองค์กรจะได้รับการช่ืนชมและเป็นที่เช่ือถือ ดังน้ันในลําดับแรกที่สุดของการนําองค์กร คือ 
ต้องสร้างค่านิยมหลักให้เป็นค่านิยมร่วมขององค์กรเสียก่อน 
 ในปี 2554 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้ดําเนินการสร้างค่านิยมหลักของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรม
ย่อยที่สนับสนุนการดําเนินงาน ดังน้ี 

(1) การจัดประชุมประจําเดือนสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 เป็นรายไตรมาส เพ่ือวางแผนติดตาม
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการของทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย รวม 4 ครั้ง ดังน้ี ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 
และคร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 ของบุคลกรทั้งหมด 

(2) การแต่งกายตามนโยบายของจังหวัดอุดรธานี โดยร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีแสด ซึ่งเป็นสี
ประจําจังหวัดอุดรธานี เป็นประจําทุกวันพฤหัสบดี รวมจํานวน 40 วัน 

(3) การดําเนินงานโครงการ Green office โดยมีการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 
ดังน้ี 

(3.1) การลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกขยะ (Zero Waste) เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง ต้ังแต่ 
ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีการดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นประเภท ดังน้ี ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ (ใบไม้ / 
เศษอาหาร) ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยในปี 2554 สสภ.9 สามารถลดปริมาณขยะได้ 2,446.1 กิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ 92.95 คงเหลือขยะทั่วไปท่ีจะต้องกําจัดปริมาณ 185.5 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 7.05 ทั้งน้ีขยะ
ที่แยกประเภทแล้วได้มีการนําไปจัดการตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป โดยการนําขยะอินทรีย์ไปทําปุ๋ยหมักและเลี้ยง
ไส้เดือนดิน ขยะรีไซเคิล (ของขายได้) นําไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า และขยะทั่วไปให้รถเก็บขนขยะของ อบต.
บ้านจั่น นําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
ตารางที ่22  ปริมาณขยะมลูฝอยที่มีการคัดแยกตามประเภท 

ปีงบประมาณ ขยะทั่วไป (กก.) ขยะอินทรีย์  ขยะรีไซเคิล (กก.) 
ใบไม้ (กก.) เศษอาหาร (กก.) 

ปี 2553 119.4 363.2 1.3 510.35 
ปี 2554 185.5 2019.4 5.7 421.00 

รวม 304.9 2382.6 7.0 931.35 

(3.2) การลดปริมาณการใช้น้ําในห้องปฏิบัติการของ สสภ.9 โดยการทําเคร่ืองกลั่นนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 (3.3) การบําบัดน้ําท้ิง ของ สสภ.9 โดยการบําบัดน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ้าภายนอก โดย
วิธีการบําบัดน้ําเสีย แบบบึงประดิษฐ์ (Wetland) 
 (3.4) การพัฒนาพืน้ทีส่ีเขียวในสาํนักงาน สสภ.9 ได้ดําเนินการจัดทําทะเบียนไม้ยืนต้นและพืช
สมุนไพรที่มีภายในสํานักงาน และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นําพันธ์ุพืชที่มีในบ้านมาปลูกเพ่ิมเติมภายในสาํนักงาน 
ให้น่าอยู่ ร่มรืน่ ตลอดจนเพ่ือเป็นการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 



 (3.5) การประหยัดพลังงาน ในปี 2554 สสภ.9 ได้กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า) 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตลอดจนดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น การกําหนด
ระยะเวลาเปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศ การต้ังเวลาปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์อัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที 
เมื่อเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าระหว่างปี 2553 กับปี 2554 ในปี 2554 สสภ.9 สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลดลงเป็น
จํานวน 27,760 บาท  
 (3.6) การจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สสภ.9 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้
หลักเกณฑ์ตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกณฑ์จัดซื้อทั้งหมด 14 
ประเภท บริการ 3 ประเภท ได้จัดซื้อตามหลักเกณฑ์จํานวน 12 ประเภท ได้แก่ ตลับหมึก (เครื่องพิมพ์) 
กระดาษ แฟ้มเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระดาษชําระ เครื่องพิมพ์ 
เครื่องเรือนเหล็ก แบตเตอรี่ปฐมภูมิ ปากกาเคมี และสีทาอาคาร และจัดทํารายงานดังกล่าวให้ ฝ่ายคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ทราบ จํานวน 2 ครั้ง 
 (4) การจัดการความรู้ สสภ.9 ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมจัดทําเอกสาร และ
เผยแพร่บน www.reo09.go.th จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) ทิศทางการพัฒนาการจัดทําโครงการวิจัยและ
พัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ สสภ.9 (2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง
จากอาคาร (3) ทิศทางการพัฒนา Website ตามข้อเสนอจากการประเมินความพึงพอใจและการประสิทธิภาพ
การใช้งาน (4) Green Office (5) การปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองกลั่นนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ (6) การ
เก็บตัวอย่างนํ้า พร้อมทั้งได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จํานวน 2 คร้ัง ในเดือน
ธันวาคม 2553 และเดือนมกราคม 2554 

    

   

    
รูปท่ี 15  กิจกรรมการสร้างคา่นิยมหลักของหน่วยงาน 
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3) การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิง่แวดล้อมแก่หน่วยงานภายนอก  
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้จัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการถ่ายทอด
ความรู้แก่หน่วยงานภายนอกมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานและผู้มาศึกษาดูงาน 
จํานวน 55 แห่ง รวม 1,167 คน 
ตารางที ่23  จํานวนผู้มาศึกษาดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สสภ.9 
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ลําดับท่ี ประเภท จํานวนผู้มาศึกษาดูงาน 
แห่ง คน 

1 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 15 721 
2 หน่วยงานระดับจังหวัด/ภาค 25 132 
3 หน่วยงานส่วนกลาง 4 70 
4 สถาบันการศึกษา/โรงเรียน 9 185 
5 องค์กรเอกชน 1 41 
6 ประชาชน / สื่อมวลชน 2 18 

 รวม 55 1,167 

 
 โดย สสภ.9 ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาศึกษาดูงานในปี พ.ศ. 2554 จํานวน 365 คน 
พบว่า รูปแบบเทคโนโลยีที่ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานให้ความสนใจจากการประเมินความพึงพอใจสูงสุดคือ บ่อ
ปุ๋ยหมักใบไม้/วัชพืช อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50.70 รองลงมาคือ บ่อหมักแก๊สชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 
49.60 ด้านบรรยากาศและความเหมาะสมของสถานที่ การต้อนรับ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 59.20 
รองลงมาคือ สิ่งอํานวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 53.40  
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4)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน) 
 สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 ได้จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานฯ โดยมีเป้าหมาย
ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี ซึ่งในปี 2554 สํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 9 ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน จํานวน 18 คน รวมจํานวน 25 หลักสูตร 
ตารางที่ 24  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สสภ.9 

หลักสูตร/เร่ือง หน่วยงานทีจ่ัด/ 
สถานท่ี ระยะเวลา 

1. นางเรียมสงวน  งิ้วงาม   
-อบรมภาพรวมของระบบโครงการศูนย์บูรณาการสารสนเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4 พ.ค.54 

-อบรมโครงการความร่วมมือกับสํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาค ของ องค์การ
บริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 4-7 ก.ค.54 

2. นางสาวพัชราภร  ศิริจงประเสริฐ   
-อบรมจัดทําเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 10-12 ก.ค.

54 
-ประชุมเชิงปฏิบัตกิารส่งเสริมการมสี่วนรว่มในการจัดการสิ่งแวดลอ้ม
ชุมชน ครั้งท่ี 1 

เทศบาลตาํบลอากาศอํานวย  
จ.สกลนคร 

14 ก.ค.54 

-อบรมหลกัสูตรขอ้กําหนดและการตรวจตามคุณภาพ ภายใต้ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 1705 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 29 ส.ค.-2 
ก.ย.54 

3. นางพณา  เจียรวาปี   
-อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมลูคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินท่ัว
ประเทศ (IWIS) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 9-11 ก.พ.54 

-อบรม เรื่อง การตรวจสอบฟ้ืนฟูและประเมินความเสยีหายจากการ
ปนเปื้อนมลพิษ ในดินและนํ้าใต้ดิน 

จ.นครราชสมีา 2-4 พ.ค.54 

-อบรมหลกัสูตรขอ้กําหนดและการตรวจตามคุณภาพ ภายใตต้าม
มาตรฐาน ISO/IEC 1705 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 29 ส.ค.-2 
ก.ย.54 

-อบรมการจัดทําเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC17025 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 10-12 ก.ค.
54 

4. นางพฒันา  บญุตาเพศ   
-อบรมระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking 
System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 28-29 พ.ย.
53 

-อบรมโครงการอบรมสมัมนาเพ่ือเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ี.สาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7-8 ก.ค.54 

5. นางสาวนัทธมน  แฝงศรีคํา   
-อบรมดา้นการจัดการนํ้าเสียชุมชนสาํหรบั องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม จ.อดุรธานี / โรงแรม
นภาลัย จ.อดุรธานี 

26 พ.ค. 54 

6. นางเกศรี  คิดสุขุม   
- อบรมหลกัสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรสันทนาการด้านสิง่แวดล้อม รุน่ 1 สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดลอ้ม จ.ปทุมธานี 
24-28 ม.ค.

54 
7. นายไพบลูย์  มานพ   
-อบรมหลกัสูตรขอ้กําหนดและการตรวจตามคุณภาพภายใต้ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 1705 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 29-31 ส.ค.
54 

-อบรมหลกัสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรสันทนาการด้านสิ่งแวดล้อม รุ่น 1 สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดลอ้ม จ.ปทุมธานี 

24-28 ม.ค.
54 
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ตารางที่ 24  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สสภ.9 (ต่อ) 

หลักสูตร/เร่ือง หน่วยงานทีจ่ัด/ 
สถานท่ี ระยะเวลา 

8. นางสาวณภัทร  ตั้งกิจวานิชย ์   
-อบรมดา้นการจัดการนํ้าเสียชุมชนสาํหรบั องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จ.อดุรธานี / โรงแรม
นภาลัย จ.อดุรธานี 

26 พ.ค. 54 

-อบรมเรือ่งการประเมินและจัดทําบัญชีก๊าซเรอืนกระจกเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดทําคาร์บอนฟุทพริ้นท์ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
/ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 

21-22 ก.ค.
54 

9. นายเชิดชาย  นันทบุตร   
-อบรมเรือ่งการจดัทําแผนพัฒนาบูรณาการสิ่งแวดลอ้ม โดยกระบวนการ
วางแผนเชิงพื้นท่ี 

ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิง่แวดล้อมและ
สารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

29-30 ส.ค.
54 

-อบรมทดสอบเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่น สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 8-10 ก.ย.54 
10. นางสาวแพรวนภา  ศรีสร้อย   
-อบรมหลกัสูตร ศิลปะการพูดต่อท่ีชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นํา 
รุ่นท่ี 51 

บ.โฟโต้ไลป์(อุดร)  จ.อุดรธานี 9-11 ส.ค.54 

11. นางราตรี  โรจนชาตรี   
-ศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจดัการความรู้ของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

สํานักพัฒนาบรหิาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

24-27 ก.ค.54

12. นางสาวเอ่ียมบุญ  ปุราทะกา   
-ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิจัยและสมัมนาสิ่งแวดล้อม 
โรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ.ขอนแก่น 31 ม.ค.54 

-อบรมจัดทําเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  10-12 ก.ค.54
13. นายสกล  กติติวัฒนะชัย   
-อบรมโครงการพฒันาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูเพ่ือติดตาม
ประเมินผลระบบการจัดการมลูฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 31 ต.ค.- 
1 พ.ย.53 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบเครือข่ายระบบ Appication บน
เครือข่ายการรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันไวรัส 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 15-17 ธ.ค.
53 

-อบรมระบบงาน Web postal ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5-6 พ.ค.54 
-อบรมระบบแจง้เตือนภัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 8-9 พ.ค.54 
-อบรมหลกัสูตรการใช้งานระบบสืบค้นและให้บริการข้อมูลแผนท่ีแนวเขต
ทรัพยากรท่ีดินป่าไม้ เพ่ือการให้บรกิารแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

สํานักบริหารโครงการเรง่ด่วนฯ/
สป.ทส. 

15-16 ก.ย.
54 

14. นางสาวธนิกานต์  สิริจันทพนัธุ์   
-อบรมหลกัสูตร ศิลปะการพูดต่อท่ีชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นํา บ.โฟโต้ไลป์(อุดร) จ.อุดรธานี 9-11 ก.พ.54 
15. นางสาวพรสวรรณ์  เหลาคํา   
-อบรมหลกัสูตร การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลัง สํานักบริหารกลาง/ สป.ทส. 14-18 มี.ค.54
16. นางสาวบพติร  คงศิลา   
-อบรมหลกัสูตร การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลัง สํานักบริหารกลาง/ สป.ทส. 14-18 มี.ค.54
17. นางสาวสุภี  วงษา   
-ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิจัยและสมัมนาสิ่งแวดล้อม
โรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ.ขอนแก่น 31 ม.ค.54 

-อบรมดา้นการจัดการนํ้าเสียชุมชนสาํหรบั องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จ.อุดรธานี / โรงแรมนภาลัย 
จ.อุดรธานี 

26 พ.ค. 54 

18. นายนคร  บดุดีคํา   
-อบรมระบบงาน Web Postal ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5-6 พ.ค.54 
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คณะผู้จัดทํา 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2554 
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