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 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ฉบับนี้  ได ้
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานที่ส านักงานฯ ได้ปฏิบัติตามกรอบภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและตาม
แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีเป้าหมายโดยรวม
เพ่ือส่งเสริม ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องคุณภาพของแหล่งน้ า การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษ
ต่างๆ เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมีคุณภาพที่ด ี สามารถเกื้อหนุนการด ารงชีวิตของประชาชนได้อย่างปกติ
สุขและมีคณุภาพชีวิตที่ดีตลอดไป 
 ผลการด าเนินงานในรอบปี 2555 มีความสมบูรณ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ชองแต่ละโครงการ 
ได้นั้น นอกจากจะเป็นผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 แล้ว     
ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โรงเรียน รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือด าเนินการและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง มากน้อยแตกต่างกันไป 
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้    และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา 
สาระในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี 
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ค ำน ำ 
สำรบัญ 
สำรบัญภำพ 
สำรบัญตำรำง 

หน้ำ 
       ส่วนที่ 1   ภำรกิจหน้ำที่  
 1.1 อ านาจหน้าที่ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 
 1.2 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พื้นที่รับผิดชอบ 2 
 1.3 โครงสร้างและอัตราก าลัง 3 
       ส่วนที่ 2  งำนบริหำรจัดกำรและงำนอ ำนวยกำร  
 2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2555 6 
 2.2 งานบริหารงานทั่วไป และงานอ านวยการ 8 
       ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  
 3.1  ภารกิจด้านแผนสิ่งแวดล้อม  
      3.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ  

             สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
12 

      3.1.2  โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในการ 14 
   ติดตามประเมินผลโครงการที่เข้าร่วมโครงการกลไกกการพัฒนาที่สะอาด     

  (CDM) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

      3.1.3 การติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัด 
            ขยะมูลฝอยชุมชน 

16 

      3.1.4  การสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 

17 

 3.2  ภารกิจด้านส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  
      3.2.1  ส านักงานสีเขียว (Green Office) ปฏิบัติการสู่การลดการปลดปล่อย 

             คาร์บอนไดออกไซด์ 
19 

      3.2.2  ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 21 
      3.2.3  ชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2555 25 

      3.2.4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพพ้ืนที่แม่น้ าเลย 27 
      3.2.5  บ้านจั่นชุมชนสีเขียว 29 
      3.2.6  การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 29 
      3.2.7  การส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  32 

สำรบัญ 
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หน้ำ 

ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ (ต่อ)  
 3.3  ภารกิจด้านเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
      3.3.1  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าลุ่มน้ าภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 40 
      3.3.2  การพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค 42 
      3.3.3  การเฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการเกลือสินเธาว์ ปี 2555 43 
      3.3.4  การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 45 
      3.3.5  การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 46 
 3.4  ภารกิจด้านวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
      3.4.1  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ า น้ าทิ้ง จากโครงการและงาน 

             จากเหตุร้องเรียน 
51 

      3.4.2  การพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  
 3.5  ภารกิจด้านสารสนเทศสิ่งแวดล้อม  
      3.5.1  พัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงาน 53 
      3.5.2  พัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดร้อยละของค าปรึกษาแนะน าที่มีการน าไปใช้ 

             ประโยชน ์
55 

      3.5.3  การพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 55 
      3.5.4  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับ 

             ท้องถิ่น 
56 

ส่วนที่ 4  ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร  
 4.1  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  2555 57 
 4.2  กาจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA บุคคล) 60 
 4.3  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 61 
 4.4 บทสรุปของการด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการระหว่างปี 2550-2555 61 
 4.5 การพัฒนาศักยภาพ/ฝึกอบรม  62 
คณะผู้จัดท ำรำยงำน 66 
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หน้ำ 

รูปที่ รำยกำร  
1 พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 2 
2 แผนผังอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 4 
3 แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับการจัดจัดปี 2551-2555 6 
4 แผนภูมเิปรียบเทียบค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2551-2555 8 
5 แผนภูมิเปรียบเทียมค่าไฟฟ้า ปี 2553 -2555 9 
6 แผนภูมิเปรียบเทียมค่าน้ ามันเชื่อเพลิง ปี 2553 -2555 9 
7 ผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถม 33 
8 ผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยม/อาชีวศึกษา 33 
9 ผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอุดมศึกษา 34 
10 ผลงานประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 34 
11 ผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ าท่วม 35 
12 สถานีตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินในแม่น้ าสายหลัก 40 
13 จ านวนจุดเก็บตัวอย่างน้ าที่มีคุณภาพน้ าตามชั้นมาตรฐานเพ่ือการชลประทาน USSL 44 
14 แผนภูมิแสดงร้อยละประเภทเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 45 
15 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ.เลย 47 
16 จุดเก็บตัวอย่างอากาศ จ.เลย 47 
17 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ.หนองคาย 48 
18 จุดเก็บตัวอย่างอากาศ จ.หนองคาย 49 
19 สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์ รายเดือน  54 
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หน้ำ 
ตำรำงท่ี รำยกำร  

1 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตามที่ปฏิบัติงานจริง 3 
2 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรปี 2551-2555 6 
3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2555  7 
4 ผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ปี 2551-2555 8 
5 ผลงานด้านอ านวยการ 10 
6 งานอ านวยการด้านยานพาหนะ ปี 2553-2555 11 
7 เปรียบเทียบจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และเข้าร่วมโครงการสนันสนุน

และเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
17 

8 สรุปผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน 6 สมรรถนะ 18 
9 สรุปการตรวจประเมินสถานประกอบการสิ่งทอขนาดเล็ก 21 
10 ผลซีโอดีจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการย้อมสี 23 
11 สรุปผลคะแนนเบี้องต้นการประเมินรับรองสัญญลักษณ์ Green Product 24 
12 คุณภาพน้ าลุ่มน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 41 
13 แสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดที่สสภ 9 ร่วมด าเนินการ 45 
14 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ จ.เลย 46 
15 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ จ.หนองคาย 48 
16 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศส าหรับประเทศไทย 50 
17 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศท่ีเทียบเท่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 50 
18 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการเว็ปไซต์ 54 
19 รายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส าหรับท้องถิ่น 
56 

20 สรุปผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 58 
21 การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร 63 
   
   

สำรบัญตำรำง 
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คณะผู้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 อุดรธำนี 

 
 
อ ำนวยกำร 
          นายธวัช  ปทุมพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี 
   
รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล 
 นางสาวพัชราภร  ศิริจงประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 นางเกศรี  ดงประถา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 
ออกแบบปก 
 นางสาวพัชราภร  ศิริจงประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 นายสกล  กิตตวิัฒนะชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 
สนับสนุนข้อมูล 
 ส่วนอ านวยการ 
 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย 
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ภารกิจหน้าที่ 
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ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 (สสภ.9) เป็นหน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำง สังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีบทบำทหน้ำที่  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  จัดท ำแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมระดับภำค 
2)  ประสำนกำรด ำเนินงำน ตลอดจนติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมระดับภำค  
3)  จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมภำคระดับภำค 
4)  จัดท ำและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภำค 
5)  เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและ

ส่งเสริมศักยภำพของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 

6)  ติดตำม ตรวจสอบและเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสำนกำรด ำเนินกำรเหสตุฉุกเฉิน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

7)  สนับสนุนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับภำค รวมทั้ง
ฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

8)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(1) กำรพัฒนำกลไกและเครื่องมือในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(2) กำรพัฒนำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(3) กำรพัฒนำองค์กรที่มีคุณธรรม  และเข้ำสู่ระบบบริหำรคุณภำพ 

 

3)  พื้นที่รับผิดชอบ  
 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 รับผิดชอบพื้นท่ีลุ่มน้ ำโขง ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ จังหวัดเลย 
อุดรธำนี หนองคำย บึงกำฬ สกลนคร และนครพนม มีพ้ืนที่รวม 45,652.122 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
28,532,539.75 ไร่ อยู่ส่วนบนสุดของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับแม่น้ ำโขง 
ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่ำงประเทศไทยกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว     
 

  

 

1.2 วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  พื้นที่รับผิดชอบ 

1)  วิสัยทัศน์   
  

“ องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 
ในภูมิภาคที่สังคมเชื่อมั่น ” 
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1)  โครงสร้างการบริหารงาน   

 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 ได้แบง่โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี้ 
(1) ส่วนอ ำนวยกำร 
(2) ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 
(3) ส่วนส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่วนเฝ้ำระวังและเตือนภัย 
(5) ส่วนควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(6) กลุ่มงำนวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(7) งำนสำรสนเทศสิ่งแวดล้อม 

2)  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
(1) ข้ำรำชกำร จ ำนวน     15 คน 

- ลำศึกษำต่อ   1 คน 
(2) พนักงำนรำชกำร จ ำนวน      4 คน 
(3) จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก จ ำนวน      7 คน 

ตารางท่ี 1  อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ตำมท่ีปฏิบัติหน้ำที่จริง 

กลุ่มงาน/ฝ่าย 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

จ้างเหมา
บุคคล 

ภายนอก 
รวม ปฏิบัติหน้าที่

จริง 
ลาศึกษาต่อ 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 1 - - - 1 

2. ส่วนอ ำนวยกำร 2 - 2 6 10 

3. ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 3 - - - 3 

4. ส่วนเฝ้ำระวังและเตือนภยั 
    ส่วนควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

4 1 - - 4 

5. ส่วนส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 3 - - - 3 

6. ส่วนวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม 2 - 1 - 3 

7. งำนสำรสนเทศสิ่งแวดล้อม - - 1 1 2 

รวม 15 1 4 7 25 

 

 

 

1.4  โครงสร้าง และอัตราก าลัง 
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ส่วนอ านวยการ 

นำงรำตรี  โรจนชำตรี 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
นำงสำวแพรวนภำ  ศรีสร้อย 

นักจัดกำรงำท่ัวไปปฏิบัติกำร 
นำงสำวพรสวรรณ์  เหลำค ำ 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
นำงสำวธนิกำนต์  สิริจันทพันธุ์ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  

นำงสำววรัญทญำ เบิกบำน (2) 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

นำยประเสริฐศักดิ์  ประดิษฐสุวรรณ 
พนักงำนขับรถยนต์ 
นำยสมสุข  เปี้ยจุ้ย 
พนักงำนขับรถยนต์ 

นำยสมพร  ภำษีอินทร์ 
พนักงำนขับรถยนต์ 
นำงบุญปัน  ไตรยศ 

นักกำรภำรโรง 
นำยไพรวัลย์  นันตะนู 

คนงำน 
นำยไพบูลย์ มุสิกำ 

จนท.รักษำควำมปลอดภัย 

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 

นำงเรียมสงวน  งิ้วงำม 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวนัทธมน  แฝงศรีค ำ 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 

นำงสำวณภัทร  ตั้งกิจวำนิชย์ 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 

 

งานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 

นำงเรียมสงวน  งิ้วงำม 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำรพิเศษ 

(รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำน) 
นำยสกล  กิตติวัฒนะชัย 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม 

นำยนคร  บุดดีค ำ 
เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ 

 

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

นำงพณำ  เจียรวำปี (4) 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 

นำงสำวเอี่ยมบุญ  ปุรำทะกำ 
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

ช ำนำญงำน 
นำงสำวจิตรพร บ้งนำง 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม 

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสื่งแวดล้อม 

นำงสำวพัชรำภร  ศิริจงประเสริฐ 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงเกศรี  คิดสุขุม 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 

นำยเอกสิทธิ์  อักษร 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 

 

   ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย 
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
นำงสำวรจนำ  อินทรธิรำช(1) 

นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
นำยไพบูลย์  มำนพ 

นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
นำงอรชร  เพ็งแจ่มศรี (5) 

เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ช ำนำญงำน 

นำยเชิดชำย  นันทบุตร (3) 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร 

 

หมำยเหตุ 
(1) ลำศึกษำต่อ ตั้งแต่ 1 ก.พ.54 

       (2) ปฏิบัติงำนแทนนำงสำวธนิกำนต์ 
สิริจันทพันธ์ ลำออก พฤษภำคม 55 
       (3) ย้ำยไปปฏิบัติรำชกำร สสภ.15 
กรกฎำคม 2555 
       (4) รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนงำนเฝ้ำ
ระวังและควบคุมคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
       (5) เกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด 
กันยำยน 55 

 
รูปที่ 2  แผนผังอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 9 

 
 

นายธวัช  ปทุมพงษ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 
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 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2555 ทั้งสิ้น 7,429,026 บำท 
จ ำแนกเป็นงบประมำณจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (สป.ทส) จ ำนวน 
5,287,026 บำท (ร้อยละ 71.17)   กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมจ ำนวน 785,000บำท (ร้อยละ 10.57)   
กรมควบคุมมลพิษจ ำนวน 943,000 บำท (ร้อยละ 12.69) ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจ ำนวน 184,000 บำท (ร้อยละ 2.48) และได้รับกำรสนับสนุนเงินนอกงบประมำณจำกองค์กำร
บริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก เป็นเงินจ ำนวน 230,000 บำท (ร้อยละ 3.10)  เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมำณ
ที่ได้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 พบว่ำได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 1,687,486 บำท 
รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 2    

       ตำรำงที่ 2  งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร  ปี 2552  -  2555 
 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5,705,060 7,622,378 3,646,505 4,085,170 5,287,026 

กรมส่งเสรมิคุณภำพสิ่งแวดล้อม 3,215,500 1,868,200 1,010,000 757,070 785,000 
กรมควบคุมมลพิษ 639,840 829,600 665,000 613,000 943,000 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

15,000 128,000 178,000 286,300 184,000 

จังหวัดอุดรธำน ี - - 400,000 - - 
องค์กำรบริหำรกำ๊ซเรือนกระจก - - - - 230,000 

รวม 9,575,400 10,448,178 5,899,505 5,741,540 7,429,026 
     

        

2.1  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รูปที่ 3  แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรปี 2551-2555 
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     ตำรำงที่ 3  ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณปี 2555  ของส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9     

แผนงาน/โครงการ ได้รับจัดสรร 
(บำท) 

จ่ายจริง 
(บำท) ร้อยละ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - งบบุคลำกร (ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร) 648,570 635,720 98.02 
 - งบด ำเนินงำน (ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัดุ) 2,611,283 2,610,802.27 99.99 
 - งบรำยจ่ำยอื่น (ค่ำใช้จ่ำยศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม) 1,059,133 1,059,127 100 
 - งบรำยจ่ำยอื่น  (ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบตัิกำร 
  ด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับภำคเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล :ISO 17025 ) 

486,040 468,027.80 100 

 - งบรำยจ่ำยอื่น  (ไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว) 32,000 32,000 100 
 - งบลงทุน  450,000 448,000 99.56 

2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 - โครงกำรลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 303,000 302,980 100 
 - โครงกำรส่งเสริมพหุภำคีเพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงยั่งยืน ภำยใต ้
  แผนปฏิบัติกำร 21 ระดับท้องถิ่น 

123,000 123,000 100 

 - โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีสะอำดในสถำนประกอบกำร 100,000 100,000 100 
 - โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 100,000 99,917.50 99.92 
 - โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมลูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      ส ำหรับท้องถิ่น 

99,000 99,000 100 

 - โครงกำรประกวดสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ 
 

60,000 59,760 99.60 

3. กรมควบคุมมลพิษ  
 - กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพแหล่งน้ ำผิวดินท่ัวประเทศ 407,000 406,999.03 100 
 - กำรสนับสนุนและเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
  มูลฝอยและของเสียอันตรำยชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

421,000 421,000 100 

 - โครงกำรเผยแพร่แนวทำงกำรจัดกำรมูลฝอยตดิเช้ือแบบศูนยร์วม 5,000 5,000 100 
- มำตรำ 80 60,000 60,000 100 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมประชุมกับกรมควบคุมมลพิษ 50,000 50,000 100 

4. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพแผนปฏิบตัิกำรเพื่อกำร 
  จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

184,000 184,000 100 

 - กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงกำรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคฯ (สสภ.9) 
 

- - - 

5.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 230,000 220,048 95.67 

รวมท้ังสิ้น 7,429,026 7,385,381.60 99.41 
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1)  ค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในส่วนของค่ำสำธำรณูปโภคในส่วนของ  
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรศัพท์และค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ในปีงบประมำณ 2555  ดังนี้ 
      

            ตำรำงที่ 4  ผลกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  ปีงบประมำณ 2555    
                                

                                                 หน่วย : บำท 
เดือน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ตุลำคม 54 9,333.50 373 3,504 3,874.63 - 
พฤศจิกำยน 54 7,808.28 645 1,403 4,039.31 17,700 
ธันวำคม 54 8,538.45 861 2,585 4,329 14,370 
มกรำคม 55 6,699.81 605 956 3,661.16 25,740 
กุมภำพันธ ์55 7,405.97 965 1,518 3,344.02 6,520 
มีนำคม 55 11,825.46 693 8,516 4,990.75 54,145 
เมษำยน 55 12,111.36 925 2,188 4,589.32 20,070 
พฤษภำคม 5 14,136.81 725 1,707 3,917.32 42,190 
มิถุนำยน 55 15,495.04 469 3,105 4,704.29 31,483 
กรกฎำคม 55 10,630.78 357 14,568 5,085.28 49,212 
สิงหำคม 55 10,627.12 301 31,516 4,548.58 27,120 
กันยำยน 55 11,985.87 333 759 - 35,017 

รวม 126,598.49 7,252 72,325 47,083.96 323,567 

 

 

2.2  งานบริหารทั่วไป และงานอ านวยการ 

รูปที่ 4 แผนภูมิเปรียบเทียบค่ำสำธำรณูปโภคและน้ ำมันเชื้อเพลิง  ปี 2551  -  2555 
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รูปที่ 6  แผนภูมิเปรียบเทียบค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  ปี 2553  -  2555  (หน่วย : บำท) 
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รูปที่ 5  แผนภูมิเปรียบเทียบค่ำไฟฟ้ำ  ปี 2553  -  2555  (หน่วย : บำท) 
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2) ผลการด าเนินงานด้านอ านวยการ 
 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 ได้ด ำเนินงำนด้ำนอ ำนวยกำรกำรปฏิบัติงำนในหลำยด้ำน ได้แก่ งำน
สำรบรรณ-งำนธุรกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  งำนพัสดุ งำนกำรเงินและบัญชี และงำนยำนพำหนะและสถำนที่ 
มีรำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้ 

   ตำรำงที่ 5   ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนอ ำนวยกำร  

การด าเนินงานด้านอ านวยการ ผลการด าเนินงาน 
1.  งานสารบรรณ – งานธุรการ   
 1.1 ลงทะเบียนรับเอกสำร 2,430 ฉบับ 
 1.2 ลงทะเบียนหนังสือออก 834 ฉบับ 
 1.3 กำรออกค ำสั่งส ำนักงำนฯ      28 คร้ัง 
 1.4 จัดผู้ตรวจเวร-ยำม        12 คร้ัง 
2.  งานการเจ้าหน้าที่   
 2.1 ส่งแบบขอรับเงินบ ำนำญและเงนิอื่นตำมสิทธิ   1 รำย 
 2.2 ขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์      1 คร้ัง 
 2.3 ขออนุมัติไปรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน    44 คร้ัง 
 2.4 ท ำบัตรข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำงประจ ำ / พนักงำนรำชกำร      2 รำย 
 2.5 ตรวจสอบใบลำพักผ่อน / ลำป่วย/ลำกิจ   356 คร้ัง 
3.  งานพัสดุ   
 3.1 จัดซื้อ – จัดจ้ำง 120 คร้ัง 
 3.2 ท ำกำรเบิกจ่ำยพสัด ุ 120 คร้ัง 
 3.3 ลงบัญชีควบคุมวสัด ุ 120 คร้ัง 
 3.4 ตรวจสอบพัสดปุระจ ำป ี 1 คร้ัง 
4.  งานการเงินและบัญช ี   
 4.1 ตรวจสอบเอกสำรใบส ำคัญ 695 ฎีกำ 
 4.2 เบิก-จ่ำยใบส ำคัญ 695 ฎีกำ 
 4.3 เบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำร 8 คร้ัง 
 4.4 รำยงำนกำรเงินและงบเงนิเดือน   12 เดือน 
 4.5 ทะเบียนตำ่งๆ   8 ไฟล ์
 4.6 รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินนอกงบประมำณ   6 คร้ัง 
 4.7 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยคำ่สำธำรณูปโภค   12 เดือน 
 4.8 รำยงำนข้อมูลกำรใช้พลังงำน 12 เดือน 
 4.9 เขียนเช็ค-จ่ำยเช็ค   241 คร้ัง 
5.  งานยานพาหนะและอาคารสถานที่   
 5.1 กำรขอใช้ยำนพำหนะ 170 คร้ัง 
 5.2 ซ่อมและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ 31 คร้ัง 
 5.3 กำรเบิก-จ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง 18 ฎีกำ 
 5.4 ซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ 
 

- คร้ัง 
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ตำรำงที่ 6   งำนอ ำนวยกำรด้ำนยำนพำหนะ  ปีงบประมำณ 2553 – 2555 

 

ล าดับที ่
หมายเลข
ทะเบียน 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

การซ่อมแซม (คร้ัง) ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1 *กจ 5612 27 ปี 6 เดือน 7 8 3 (1) 1,695.42 (1) 186.21 (1) 215.52 

      (2) 58.94 (2) 690.26 (2) 272 
2 บบ 4044 19 ปี 2 เดือน 2 2 - 947.80 440.03 - 
3 *นข 1886 19 ปี 1 เดือน 1 4 1 74.00 (1) 340.28 (1) 77.25 
       (2) 716.52 (2) 28.71 
4 บพ 8876 19  ปี 3 - 4 590.89 326.33 357.48 
5 นข 1887 17 ปี 8 เดือน 3 1 3 1,487.38 976.72 2,202.47 
6 กจ 5610 16 ปี 3 เดือน 11 5 1 3,880.92 1,989.45 85.10 
7 กจ 5611 12 ปี 8 เดือน 6 3 3 2,988.72 2,374.02 2,193.40 
8 นข 1447 12 ป ี 1 1 5 262.07 213.53 738.63 
9 82-4447 12 ปี - - - - 102.70 - 
10 ฮค 7308 6 ปี 1 1 5 1,208.22 1,272.43 1,674.55 
11 ฌฮ 8983 3 ปี 1 3 6 1,206.18 1,908.23 2,556.86 

รวม 36 28 31 14,400.54 11,536.71 10,398.97 

 

หมำยเหตุ : รถยนต์หมำยเลขทะเบียน กจ-5612 และ นข 1886 ใช้งำนได้ 2 ระบบ คือ 
  (1) น้ ำมนัเบนซนิ และ  (2) ก๊ำซ LPG 
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ส่วนที่ 3  

ผลการด าเนนิงานตามภารกิจ 
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3.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
1.1 พ้ืนที่น ำร่องจังหวัดอุดรธำนี   

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ร่วมกับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 อุดรธำนี(สสภ.9) ได้คัดเลือกจังหวัดอุดรธำนีเป็นพื้นที่น ำร่อง 1 ใน 
4 แห่งจำกทั่วประเทศ  เพ่ือเป็นตัวแทนในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกำรจัดท ำกรอบแผนปฏิบัติกำรเพ่ือ
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือเป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบภำพรวมของจังหวัด อันจะน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
เพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภำพต่อไป  
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนยกร่ำงกรอบแผนฯ และประชุมจัดท ำยกร่ำงกรอบแผนฯ ปี พ.ศ.2555-2559 
จ ำนวน 4 ครั้ง  
 2) จัดประชุมระดมสมองกลุ่มเป้ำหมำย ในระหว่ำงวันที่ 21-22 มิถุนำยน 2555 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี โดยมี อปท. ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน 100 คน เข้ำร่วมให้ควำมคิดเห็นใน
ประเด็นกำรจัดกำรมลพิษทำงน้ ำ ประเด็นกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และประเด็นกำรจัดกำรควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ ของจังหวัดอุดรธำนี 
 

   

   
 

 3) จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำร
จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (พ้ืนที่น ำร่องภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ
ร่ำงแผนฯ และถ่ำยทอดรูปแบบ/แนวทำงแก่ สสภ.10-12 และ ทส.จ.ในพ้ืนทีภ่ำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อ
วันที่ 7-8 สิงหำคม 2555  ณ โรงแรมเซ็นทำรำ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธำนี    โดยมี นำยนพวัชร สิงห์ศักดำ 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนีเป็นประธำนเปิดกำรประชุม และนำยวิจำรณ์ สิมะฉำยำ เลขำธิกำร สผ. ให้
เกียรติบรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

3.1   ภารกิจด้านแผนสิ่งแวดล้อม 
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1.2 โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใตแ้ผนแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 

 1) โครงกำรศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอย ทม.บ้ำนดุง จ.อุดรธำนี  วงเงิน 40.898 ล้ำนบำท (2 ปี) 
 2) โครงกำรศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอยรวม ทต.ท่ำแร่ จ.สกลนคร วงเงิน  59.325 ล้ำนบำท (2 ปี)  
1.3 โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้แผนฯ ในปีงบประมำณพ.ศ. 2557  มี

จ ำนวน 3 โครงกำร ดังนี้ 
 1) โครงกำรศูนย์จัดกำรขยะแบบครบวงจร ทต.นำงัว อ.น้ ำโสม จ.อุดรธำนี                       
                    วงเงิน 89.255 ล้ำนบำท 
 2) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบก ำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ทน.อุดรธำนี  
                    วงเงิน  512,641 ล้ำนบำท  
 3) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพศูนย์บริหำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ ทน.อุดรธำนี  
                    วงเงิน 291.00 ล้ำนบำท  
 4) โครงกำรศูนย์จัดกำรขยะแบบครบวงจร ทต.ภูผำแดง(หนองอ้อ-โนนหวำย) อ.หนองวัวซอ  
                    จ.อุดรธำนี  วงเงิน 102.313 ล้ำนบำท 
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3.1.2 ความร่วมมือกับองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก ในการการติดตามประเมินผล   
        โครงการที่เขา้รว่มโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ะอาด (CDM) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
 ตำมที่ ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 อุดรธำนี(สสภ.9) ได้ลงนำมควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรควำมร่วมมือกับองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก ในกำรกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (CDM) และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำร สรุปผลกำรด ำเนินงำนได้
ดังนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและประเมินผลโครงการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ สสภ.9 ไม่มีโครงกำรที่ต้องติดตำม
ประเมินผลโครงกำร ทั้งนี้ สสภ.9 ได้เข้ำร่วมติดตำมประเมินผลโครงกำรร่วมกับ สสภ. 10 จ ำนวน 1 ครั้ง  

กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการที่ขอ LoA และเสนอข้อคิดเห็น  
พ้ืนที่ สสภ.9 ยังไม่มีโครงกำรที่ได้รับ LoA (Letter of Approval ) จำก อบก. แต่มีโครงกำรที่ยื่นขอ 

LoI(Letter of Intention) จ ำนวน 10 แห่ง ซึ่งตลอดปี 2555 พบว่ำ ไม่มีโครงกำรใดเปิดรับฟังควำมคิดเห็น  

กิจกรรมที่ 3 การร่วมจัดอบรม ให้ความรู้ เข้ารับการฝึกอบรม และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
1. จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และจัดนิทรรศกำร จ ำนวน 5 เรื่อง  
 1.1 แผ่นพับแนะน ำองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
 1.2 แผ่นพับเรื่องเมืองลดคำร์บอน 
 1.3 แผ่นพับเรื่อง ไส้เดือนดินกินขยะอินทรีย์ได้ปุ๋ยดีชีวภำพ 
 1.4 แผ่นพับเรื่องกำรบ ำบัดน้ ำเสียประจ ำอำคำรด้วยวิธีธรรมชำติ 

  1.5 แผ่นพับเรื่องบ่อหมักแก๊สชีวภำพ แบบถุงพลำสติกพีวีซี 
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2. เข้ำร่วมศึกษำดูงำนด้ำนเทคนิคกำรพัฒนำตลำดคำร์บอนภำคสมัครใจ ณ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี
ใตร้ะหว่ำงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2554 ถึง 2  ธันวำคม 2554 จ ำนวน 1 คน ในด้ำนกำรพัฒนำที่สะอำด (CDM) 
ของทั้งภำครัฐและเอกชน ทั้งในด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะและผลิตไฟฟ้ำจำกกระแสน้ ำที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ 
กระบวนกำรผลิตที่สะอำดของโรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนเข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรด้ำนเทคโนโลยี
กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีในประเทศเกำหลีใต้  
 

   

   

  
 3. จัดอบรมให้ควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (CDM) ระหว่ำง
วันที่ 13-14 กุมภำพันธ์ 2555 ณ โรงแรมภูเรือรีสอร์ท อ ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมผีู้เข่ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 
จ ำนวน 51 คน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 7 จังหวัด 
ผู้ประกอบกำรที่ยื่นขอ LoI เครือข่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
 

   
 

ภำพกิจกรรมกำรจัดอบรมระหว่ำงวันที่ 13-14 กุมภำพันธ์ 2555 
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3.1.3 การติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบ าบัดน  าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
            ด าเนินการ :  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 - 2555  
      
 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 ร่วมกับ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิควิชำกำรใน
กำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำระบบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยติดตำมและประเมินสมรรถนะ
กำรเดินระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน และระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชน ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งส่งผลให้ อปท. เกิดควำมตระหนักและตื่นตัว ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียและระบบก ำจัดขยะมูลฝอยให้ประสิทธิภำพดีขึ้น ทั้งนี้กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรแก้ไขปญัหำอุปสรรคในเรื่องสิ่งแวดล้อมจ ำเป็นต้องอำศัยระยะเวลำและควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน จึง
จะเห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดกำรยอมรับของสังคมในวงกว้ำง  
 โดยระบบบ ำบัดน้ ำเสียและระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ติดตำมและประเมินสมรรถนะ มีดังนี้ 

1) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน จ ำนวน 4 ระบบ ของเทศบำลนครอุดรธำนี เทศบำลนครสกลนคร 
เทศบำลเมืองนครพนม และเทศบำลต ำบลท่ำแร่  

2) ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ ำนวน 11 ระบบ ของเทศบำลนครอุดรธำนี เทศบำลต ำบลบ้ำน
เชียง เทศบำลเมืองเลย เทศบำลเมืองหนองคำย เทศบำลเมืองท่ำบ่อ เทศบำลต ำบลศรีเชียงใหม่ เทศบำลต ำบล
ศรีพนำ เทศบำลนครสกลนคร เทศบำลต ำบลพังโคน เทศบำ 

3) เทศบำลเมืองนครพนม และเทศบำลต ำบลนำแก 
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3.1.4 การสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูล 
       ฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  
 

 ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ด ำเนินกำรสนับสนุนและเสริมสร้ำงสมรรถนะให้กับ อปท. ในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรำยจำกชุมชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยด ำเนินโครงกำรในระดับเทศบำลเป็นหลัก โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนกลำงและ
หน่วยงำนส่วนภูมิภำคในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยตำมหลักธรรมำภิบำล เสริมสร้ำงสมรรถนะและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ของเสียอันตรำยจำกชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อให้กับ 
อปท. เป้ำหมำย และสนับสนุนให้ อปท. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงต่อเนื่อง  
 ในปี 2555 มี อปท. ในพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 15 แห่ง มีกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยใน 6 สมรรถนะ คือ (1) แผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอย (2) กำรลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูล
ฝอยชุมชน (3) ประสิทธิภำพในกำรเก็บขนขยะมูลฝอย (4) กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์  
(5) ประสิทธิภำพในกำรก ำจัดขยะมูลฝอย และ (6) รำยได้ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดย อปท. ทั้ง 15 แห่ง มี
สมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดอย่ำงน้อย 4 สมรรถนะ จำก 6 สมรรถนะ ซึ่งผล
ที่ได้จำกโครงกำรคือ อปท. เป้ำหมำยมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยเพ่ือรองรับกำรพัฒนำและขยำยตัว
ของ อปท. อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น และปริมำณขยะมูลฝอย
ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเพ่ิมมำกขึน้ด้วย 
 

   ตำรำงที่ 7  เปรียบเทียบจ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ปี 2555 
 

จังหวัด 
จ านวน อปท. ในแต่ละจังหวัด (แห่ง) จ านวน อปท. ที่เข้าร่วมโครงการฯ (แห่ง) 

ทน. ทม. ทต. รวม ทน. ทม. ทต. รวม ร้อยละ 
เลย - 2 23 25 - 2 - 2 8.00 

อุดรธานี 1 3 49 53 1 2 1 4 7.55 
หนองคาย - 2 16 18 - 2 1 3 16.67 
บึงกาฬ - - 17 17 - - 1 1 5.88 
สกลนคร 1 - 42 43 1 - 2 3 6.98 
นครพนม - 1 16 17 - 1 1 2 11.76 

รวม 2 8 163 173 2 7 6 15 8.67 
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   ตำรำงที่  8   สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยใน 6 สมรรถนะ 
 
 

จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมรรถนะ ผ่าน

ประเมินใน 
6 ด้าน 

1 2 3 4 5 6 

อุดรธำนี 1.เทศบำลนครอุดรธำนี       6 
2.เทศบำลเมืองโนนสูงน้ ำ-น้ ำค ำ       6 
3.เทศบำลเมืองหนองส ำโรง       6 
4.เทศบำลต ำบลนำข่ำ       5 

สกลนคร 5.เทศบำลเมืองสกลนคร       6 
6.เทศบำลต ำบลพังโคน       6 
7.เทศบำลต ำบลงิ้วด่อน       5 

หนองคำย 8.เทศบำลเมืองหนองคำย       4 
9.เทศบำลเมืองท่ำบอ       5 
10.เทศบำลต ำบลโพนสำ       5 

เลย 11.เทศบำลเมืองเลย       5 
12 เทศบำลเมืองวังสะพุง       5 

นครพนม 13 เทศบำลเมืองนครพนม       5 
14เทศบำลต ำบลนำแก       5 

บึงกำฬ 15 เทศบำลศรีพนำ 
 

      6 

 
จำกกำรประเมินสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรขยะ 6 ด้ำน  
        ผ่ำนกำรประเมิน 4 ใน 6 ด้ำนจ ำนวน   1  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ   6.67 
        ผ่ำนกำรประเมิน 5 ใน 6 ด้ำน จ ำนวน  8 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ   53.33 
        ผ่ำนกำรประเมิน 6 ใน 6 ด้ำน จ ำนวน  6  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ   40.00 
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3.2.1 สํานักงานสีเขียว(Green Office) ปฏิบัติการสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
 การเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ในการใช้ทรัพยกรธรรมชาติ
ในสํานักงานอย่างคุ้มค่า คุ้มราคา มากท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม เป็นหลักการสําคัญของการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว (Green Office)  กิจกรรมหนึ่งท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของสสภ.9 ทุกคนร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)  กระดาษ เป็นวัสดุท่ีใช้กันมากในสํานักงาน กิจกรรมท่ีสําคัญในการจัดการ
การใช้ทรัพยากรกระดาษ  ดังนี้ 
 

 1) การใช้กระดาษสองหน้า ตามนโยบาย 3Rs  
 ร่วมมือกันลดการใช้ การเบิกกระดาษใหม่ (Reduce) คัดแยกกระดาษ A4 กระดาษใช้แล้วหน้า
เดียว จดบันทึกปริมาณกระดาษ A4 (Reuse) ท่ีนํากลับมาใช้สองหน้า  
 

ส่วน ปริมาณกระดาษ Reuse 
หน่วย : กิโลกรัม 

ปี 2554  ปี 2555 
ส่วนอํานวยการ 24.45 11.0 
ส่วนแผนงานสิ่งแวดล้อม 19.5 16.6 
ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 14.6 5.5 
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย 4.8 5.0 
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0.0 0.0 
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 0.0 7.9 

รวม 67.35 46.0 
 

ต้ังแต่สสภ.9 เริ่มต้นกิจกรรมใช้กระดาษสองหน้า สามารถลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
แล้วรวม  83.426  KgCO2e/kg  โดยใช้การคํานวณค่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์
กระดาษ A4ต่อหน่วยผลผลิตเท่ากับ 0.736 KgCO2e/kg (Emission factor : EF)  
 

 2) คัดแยก รวบรวมกระดาษA4ใช้แล้วสองหน้าและกระดาษอ่ืนๆ ขายเพ่ือเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 
 

 สร้างนิสัยการท้ิงกระดาษด้วยการจัดระบบแยกกระดาษใช้แล้วออกเป็นสองส่วนใหญ่คือส่วนแรก
กระดาษขาวดํา A4 สองหน้าและส่วนท่ีสอง กระดาษอ่ืนๆ  ทุกสามเดือนรวบรวมกระดาษท้ังหมดขายร้านรับ
ซ้ือของเก่าเพ่ือนํากระดาษเข้าสู่ระบบการรีไซเคิล ปริมาณกระดาษท่ีนําเข้าสู่ระบบการรีไซเคิล(Recycle)  
สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้รวม  3,099.94  KgCO2e/kg  โดยใช้การคํานวณค่า 
Emission factor : EF ของการกลบฝังขยะประเภทกระดาษเท่ากับ 2.93  KgCO2e/kg     

3.2 ด้านส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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ปริมาณกระดาษท่ีเกิดจากรปฎิบัติงานภายในสํานักงานสสภ.9 เข้าสู่ระบบรีไซเคิล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 3.  สสภ.9 มุ่งสู่ Zero Waste  
 
 
 

ประเภทกระดาษ 
ปริมาณกระดาษ Reuse 

หน่วย : กิโลกรัม 
ปี 2554  ปี 2555 

กระดาษแข็ง ลังกระดาษ 36.0 120.5 
กระดาษขาว-ดํา 142.5 254.5 
เศษกระดาษขาว-ดํา 0.0 21.5 
เศษกระดาษสี 156.5 316.5 
ซองกระดาษน้ําตาล 10.0 0.0 

รวม 345.0 713.0 

ประเภท 
ขยะรีไซเคิล 

ปริมาณกระดาษ Reuse 
หน่วย : กิโลกรัม 

ปี 2554 ปี 2555 
พลาสติก 12.0 2.5 
แก้ว 5.0 0.0 
กระดาษ 345.0 713.0 
โลหะ/อโลหะ 6.0 0.0 
อ่ืนๆ 53.6 3.4 

รวม 421.6 718.9 

          นอกจากการจัดระบบการคัดแยกกระดาษภายใน
ห้องทํางานแล้ว สสภ.9ได้จัดระบบการคัดแยกและรวบรวม
ขยะตามประเภท ในปีงบประมาณ 2555 มีขยะเกิดข้ึนใน
สสภ.9 ปริมาณรวม 3732.7 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะ
อินทรีย์มีปริมาณ 2819.8 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ75.5 
ขยะรีไซเคิลปริมาณ  718.9 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 19.26 
และขยะท่ัวไปปริมาณ 194.0 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5.20 

ขยะรีไซเคิล ต้ังแต่เริ่มกิจกรรมถึงปัจจุบันมียอด
การรวบรวมขยะรีไซเคิล ได้ท้ังหมดรวม 1,140.5 กิโลกรัม 
รายละเอียดแสดงตามตาราง สําหรับรายได้จากขายขยะรี
ไซเคิลเป็นเงินจํานวนท้ังสิ้น 9,199 บาท  เงินจํานวนนี้
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ได้มอบให้เป็น
เงินสวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าท่ี โดยดูแลและบริหารกันเอง  

กองทุน Zero Waste ได้ถูกจัดต้ังข้ึนด้วยเงินขาย
ขยะรีไซเคิล และระดมเงินจากข้าราชการ พนักงานราชการ 
และพนักงานจ้างเหมาสบทบเพ่ือจัดกิจกรรมกู้ยืมโดยคิด
ดอกเบ้ียตํ่า มีการกําหนดระเบียบกองทุน เจ้าหน้าท่ีกองทุน 
ปัจจุบันมีเงินทุนและดอกผลอยู่เป็นเงิน 17,982   บาท  

 

          ....กู้....สู้ชีวิต..... 
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4. การจัดการขยะอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

            ขยะอินทรีย์ เป็นขยะท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด  
ในปี 2555 สสภ.9 ซ่ึงขยะอินทรีย์ท่ีเกิดข้ึนใน
สํานักงาน ส่วนใหญ่เป็นเศษใบไม้ ก่ิงไม้ และเศษ
อาหารเป็นส่วนน้อย  ขยะอินทรีย์ในปี 2555 มี
ปริมาณกว่า 2819.8 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
75.54 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  สสภ.9ได้
ดําเนินการใช้ประโยชน์ จากขยะอินทรีย์ท่ีเกิดข้ึนใน
สํานักงานโดยได้นําไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น 
เศษอาหารนําไปเป็นวัตถุดิบในการหมักแก๊สชีวภาพ 
เศษผักและผลไม้ นําไปเป็นอาหารของไส้เดือนดิน 
สําหรับเศษใบไม้ นําไปหมักปุ๋ยอินทรีย์  ผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนนํามาใช้ในการบํารุงรักษาต้นไม้ภายใน
สํานักงานให้เกิดความสวยงาม โดยไม่ต้องสิ้นเปลื้อง
งบประมาณในการจัดหาปุ๋ยและดิน 
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3.2.2 ส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

 ในปี 2555 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี ได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จัดให้มีการดําเนินโครงการต่อเนื่องและขยายพ้ืนท่ีดําเนินการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ดําเนินการตามเกณฑ์การผลิตฯ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดําเนินงานของผู้ประกอบการให้มี
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เพ่ือเป็นทางเลือกในการบริโภคของกลุ่มผู้ ซ้ือ 
ขณะเดียวกันผู้ผลิตสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ รวมท้ัง
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ G และโครงการการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่ม
ผู้บริโภคและผู้ผลิต  พ้ืนท่ีเป้าหมาย 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครพนม 

          

ตารางท่ี 9   สรุปการตรวจประเมินสถานประกอบการสิ่งทอขนาดเล็ก 

     

ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะ 

1.ขาดการบันทึก 
   -แหล่งท่ีมา ปริมาณวัตถุดิบ 
   -การย้อมสี ปริมาณน้ํา/เชื้อเพลิง  
2.จัดระเบียบพ้ืนท่ีทํางาน (5ส) 
  
3. ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  
 
 
 
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล   

5.เครื่องมือควบคุมคุณภาพการผลิต 
 

6.สีท่ีใช้ไม่มีใบรับรอง 
 

7.พ้ืนท่ีจ.อุดรธานี ย้อมครามมีการใส่
สารเคมีเกล็ดสีน้ําเงิน(ซ้ือมาจากร้าน
ขายอุปกรณ์วัตถุดิบการทอผ้าจากตัว
จังหวัดอุดรธานี (สารนําเข้าจาก
ประเทศจีน) เพ่ือให้สีเข้มข้ึน  

1.แนะนําการบันทึก ตามแบบฟอร์มของโครงการ 
 
 
2.-ควรจัดบริเวณ/พ้ืนท่ีย้อมสีให้เป็นสัดส่วน  
   -จัดสถานท่ีให้เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
3.- สถานประกอบการท่ีย้อมสีเคมี ควรทําระบบการบําบัดน้ําเสียโดย
ใช้วงขอบซีเมนต์ และตัวกรอง เช่น แกลบดํา ทราย กรวด ก่อนปล่อย
น้ําออกสู่พ้ืนท่ีระบายน้ํา 
   - ให้ท้ิงน้ําเสียโดยทําร่องระบายน้ําให้ไหลมารวมจุดเดียวก่อนปล่อย
ลงท่ีนา 
4.ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 
5.ควรใช้กระดาษวัด pH แทนการชิมน้ําครามในหม้อคราม / น้ําด่าง 
6.ให้คําแนะนําการเลือกสีและสีท่ีไม่ผ่านแต่ละยี่ห้อ โดยใช้ข้อมูลของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบถามใบรับรองสีจากแหล่งท่ีซ้ือ 
7.แนะนําให้เลิกใช้สารเกล็ดสีน้ําเงิน ท่ีเติมลงในน้ําคราม เพ่ือให้การ
ย้อมครามเป็นการย้อมสีธรรมชาติจริงๆ 
ข้อแนะนําเพ่ิมเติม 
1.ควรตากผ้าในท่ีร่มเพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพสีของคราม 
2.การย้อมสีเคมี/สีธรรมชาติควรรวมกลุ่มย้อม เพ่ือการประหยัด
พลังงานและสีท่ีใช้ย้อม 
3.การใช้เตาประหยัดพลังงาน  
4.การจัดการขยะจากเศษเปลือกไม้ คราม และซองสีเคมี 
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                          กิจกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการส่ิงทอขนาดเล็ก 
  

              จังหวัดอุดรธานี                     จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสะอาด    ประเภทย้อมคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
              กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนปอ 
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         ตารางท่ี  10  ผลซีโอดีจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําท้ิงจากการย้อมสี 
 

จังหวัด 
 

สถานประกอบการ ผลซีโอด ี

นครพนม 
 

1.นางทองใบ อินทะประเสริฐ  กลุม่ทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านบะหว้า 
   ท่ีตั้ง 8 บ้านบะหว้า หมู่ 9 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า  (นํ้าเข้า) 
      ประเภทฝ้ายย้อมเคมี  

pH      7.93 
COD    23    mg/L 

2.นางทองใบ อินทะประเสริฐ  กลุม่ทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านบะหว้า   
  8 บ้านบะหว้า หมู่ 9 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า  (นํ้าออก) 
  ประเภทฝ้ายย้อมเคม ี

pH      8.44 
COD    102  mg/L 

3.นางอัมพร วะชุม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านนาพระ 
    6 หมู่ 6  ต.นาหว้า อ.นาหว้า  
    ประเภท ย้อมสีธรรมชาต ิ

pH      7.71 
COD    217    mg/L 

 
 
 
 
 
 

อุดรธานี 

1.นางสมปอง ทุมพล กลุ่มทอผา้มดัหมี่ย้อมครามบ้านโพนทัน    
 166 ม.6 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ   เก็บตัวอย่าง  18 กันยายน 55 
   ประเภท  ฝ้ายย้อมเคม ี

pH      5.94 
COD    29  mg/L 

2.นางเสมอ พรมวงษา  กลุ่มทอผา้มัดหมีย่้อมคราม 
   15 ม.1 บ้านนาบัว ต.นาบัว อ.เพ็ญ 
   ประเภท  ฝ้ายย้อมเคมีและคราม 

pH      7.11 
COD    80  mg/L 

3.นางสมร คําวิเศษณ์    85 บ้านดงยาง ม.15 อ.พิบูลย์รักษ์ 
   ประเภท  ฝ้ายย้อมเคมีและคราม 

pH      6.33 
COD    521  mg/L 

4.นางเสี่ยน โสภาพร  กลุม่ทอผ้า 5 สี ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
   38 หมู่ 8 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ 
   ประเภท  ฝ้ายย้อมสเีคมีและคราม 

pH      6.45 
COD   74  mg/L 

5.นางบุญล้อม  มีชัยมาตร์   กลุ่มผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ม.1 
   220 หมู่ 1 ต.บ้านแดง อ.พิบูลยร์ักษ์ 
   ประเภท  ฝ้ายย้อมเคมีและคราม 

pH      7.04 
COD    215  mg/L 

6. นางบัวทอง หวางอุ้น   กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
    บ้านดอนอุดม ต.นาบัว อ.เพ็ญ  
    ประเภท  ฝ้ายย้อมเคมีและคราม 

pH      7.11 
COD    80  mg/L 

7. นางสาวนํ้าฝน  เสียงอ่อน   กลุม่ทองผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม 
    103 ม.3 บ้านดอนกลาง ต.พังงู อ.หนองหาน  
    ประเภท  ฝ้ายย้อมเคมีและคราม 

pH      7.90 
COD    221  mg/L 

8.นางนิภา ศรีพันดอน  11 หมู่ 8 บ้านนาดี ต.พังงู อ.หนองหาน 
   ประเภท  ฝ้ายย้อมเคมีและคราม 

pH      6.68 
COD    189  mg/L 
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         ตารางท่ี 11  สรุปผลคะแนนเบ้ืองต้นการประเมินรับรองสัญญลักษณ์ Green Product 
 

         
ช่ือสถานประกอบการ คะแนน  

% 
ระดับ 

 
จังหวัดนครพนม  อําเภอนาหว้า 
1.นางอัมพร  วะชุม    (ย้อมสีธรรมชาติ)                                       
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านนาพระ   

 
96.91  

 
ทอง 

2.นางใบ อินทะประเสริฐ (ย้อมสีเคมี) กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านบะหว้า    90.53  เงิน 
3.นางสุภาวดี อุดมเดชาเวช(ทอผ้าเส้นใยย้อมสําเร็จ)                                    
ศูนย์หัตถกรรมฯวัดธาตุประสิทธิ์    

92.06  เงิน 

4.นางสวัส แสนภูวา (ย้อมสีเคมี)  กลุ่มทอผ้าบ้านอูนนา  66.30 - 
5.นางราตรี  อุสาพรม (ย้อมคราม)  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนนสะอาด  9576 ทอง 
6.นางวงนิช เดชขันธ์  (ย้อมสีเคมี) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดหม่ี บ้านดอนปอ  67.19 - 
7.นางจุด บุนนท์ (ย้อมคราม)กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านกุดน้ําใส  70.35 - 
8. นางใจ เดชโฮม (ย้อมคราม) กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสะอาด  94.45 เงิน 
 

จังหวัดอุดรธานี อําเภอเพ็ญและอําเภอพิบูลย์รักษ์ 
1.นางสมปอง ทุมพล  (ฝ้ายย้อมเคมี)     
  กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมครามบ้านโพนทัน  

 
 

71.75 

 
 
- 

2.นางเสมอ พรมวงษา (ฝ้ายย้อมเคมีและคราม) 
 

94.46 เงิน 

3.นางสมร คําวิเศษณ์  (ฝ้ายย้อมเคมีและคราม) 
 

93.76 เงิน 

4.นางเสี่ยน โสภาพร (ฝ้ายย้อมเคมีและคราม)                                         
  กลุ่มทอผ้า 5 สี ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม    

91.34 เงิน 

5.นางบุญล้อม  มีชัยมาตร์  (ฝ้ายย้อมเคมีและคราม)   
   กลุ่มผ้ามัดหม่ีย้อมคราม   

74.64 - 

6. นางบัวทอง หวางอุ้น (ฝ้ายย้อมเคมีและคราม)  
 

89.58 ทองแดง 

7. นางสาวน้ําฝน  เสียงอ่อน  (ฝ้ายย้อมเคมีและคราม)  
 

89.83 ทองแดง 

8.นางนิภา ศรีพันดอน  11 หมู่ 8 บ้านนาดี ต.พังงู อ.หนองหาน 
   ประเภท  ฝ้ายย้อมเคมีและคราม 
 

74.91 - 
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3.2.3   ชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ครั้งท่ี 1/2555                           
                   เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
                          เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
 
 เนื่องจากปี 2555 เป็นปีมหามงคลท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของพระองค์ท่าน 
ท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ
อันเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ต่อปวงประชาราษฎร์ ภายใต้โครงการตามพระราชเสาวณีย์ และสืบเนื่องจากการ
ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษาธิการได้มีการลงนามความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังเยาวชนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ซ่ึง
ได้มีการจัดต้ังกองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Green Scout) และสร้างเครือข่ายลูกเสือ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ขยายไปท่ัวประเทศนั้นโดยจัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับกลุ่มเป้าหมายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีจาก
โรงเรียนในพ้ืนท่ีเขตการศึกษาจังหวัดต่างๆทุกภาคของประเทศ มีจํานวนลูกเสือและเนตรนารีผ่านการอบรม 
7,000 คน และในโอกาสครบ 3 ปีของการจัดต้ังกองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งท่ี 
1/2555 ข้ึนโดยมีกองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ภาค    ประกอบด้วยลูกเสือและ
เนตรนารี จํานวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้
คัดเลือกเครือข่ายเข้าร่วมจัดค่ายหมู่บ้านภาคตะะวันออกเฉียงเหนือด้วย จํานวน 8 โรงเรียน ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่/เนตรนารีจํานวน 95 คน และครู 10 คน  โรงเรียนท่ีเข้าร่วมมีดังนี้ 
 

1.โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   ต.ท่าแร่   อ.เมือง สกลนคร    
2.โรงเรียนโพธิแสนวิทยา   อ.กุสุมาลย์   
3.โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อ.กุดบาก 
4.โรงเรียนเต่างอย อ.เต่างอย  
5.โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
6.โรงเรียนกุดเรือคํา ต.กุดเรือคํา อ.วานรนิวาส  
7.โรงเรียนบ้านบะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิคม  
8.โรงเรียนร่มไทรวิทยา   

 
เพ่ือให้ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่าย สสภ.9 ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านทักษะเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกเสือจาก
ภูมิภาคต่างได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และนําเสนอผลการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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            กิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ครั้งท่ี 1/2555     
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อําเภอศรรีาชา  จังหวัดชลบุร ี

ระหว่างวันท่ี  17 - 21  สิงหาคม 2555 
 

 
 

                                                     
 

........ลกูเสือตน้แบบเยาวชน พลเมืองสิง่แวดล้อลกูเสือตน้แบบเยาวชน พลเมืองสิง่แวดล้อลกูเสือตน้แบบเยาวชน พลเมืองสิง่แวดล้อลกูเสือตน้แบบเยาวชน พลเมืองสิง่แวดล้อมมมม........””””  
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3.2.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีน้ําเลย  

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9  ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
ดําเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีแม่น้ําเลยให้ดีข้ึน ต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการ
รักษาคุณภาพน้ําแม่น้ําเลยให้มีคุณภาพดีดังเดิม ในปี 2555 ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือดูแลรักษา
คุณภาพน้ําแม่น้ําเลยบริเวณพ้ืนท่ี อ.เมือง และอ.วังสะพุง จ.เลย โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

 

1)จัดกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนระหว่างเครือข่าย  ซ่ึงจัดประชุมคณะทํางานและจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีแม่น้ําเลย 
ปีงบประมาณ 2555 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมอบต.ศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เทศบาลเมืองเลย เทศบาลตําบลนาอ้อ เทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลตําบลธาตุ 
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสองรัก องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง องค์การบริหารส่วนตําบลชัยพฤกษ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแขม สํานักงานประมงจังหวัดเลย โรงเรียนบ้านวังแท่น โรงเรียนบ้านวังสะพุง 
โรงเรียนนาอ้อวิทยา กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังตําบลศรีสองรัก กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังตําบลนาอ้อ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยและ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี 
โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

1.1) อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างง่าย โดยชุดตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างง่าย
ให้แก่ เครือข่ายโรงเรียนและกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง เพ่ือทําการติดตามตรวจสอบค่าอุณหภูมิน้ํา 
อุณหภูมิอากาศ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) พ้ืนท่ีแม่น้ําเลย รวมท้ังการ
ฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  สสภ.9ให้การสนับสนุนชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําและน้ํายาเคมีเพ่ิมเติม
สําหรับกลุ่มเครือข่ายท่ีสารเคมีไม่เพียงพอสําหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
1.2) ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค  
สสภ.9 อุดรธานี โดยสว่นเฝ้าระวังและเตือนภัย ได้แนะนําและชี้แจงข้อมูล หลักการทํางานรวมท้ัง
การใช้ข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค ซ่ึงมีห้องปฏิบัติการติดต้ัง ณ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติติดต้ังท่ีแม่น้ําเลย ซ่ึงศูนย์เตือนภัย
มลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 

  1.สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัย ทําการติดต้ังท่ีแม่น้ําเลย 
             2. ห้องปฏิบัติการเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค (War Room) ติดต้ัง ณ อาคาร 
                     ห้องปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี  

           3. ระบบเชื่อมโยงผลคุณภาพน้ําเพ่ือการเตือนภัย  คือ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ จะ 
            ตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติทุก 30 นาที และส่งข้อมูลคุณภาพน้ําไปยังฐานข้อมูลกรณี 
            คุณภาพน้ําปกติ กรณีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมจนถึงข้ันวิกฤติ ระบบจะส่งข้อความสั้น (SMS) ไป 
            ยังโทรศัพท์มือถือของผู้รับผิดชอบและกลุ่มเครือข่ายในกรณีคุณภาพน้ําน้ําเสื่อมโทรมจนถึงข้ัน 
วิกฤติเพ่ือแจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ําท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ํา ส่วนข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
อัตโนมัติท้ังกรณีปกติและไม่ปกติจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสสภ. 9 และกรมควบคุมมลพิษ 

       4. เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย 
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 2) การจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์แม่น้ําเลยของเครือข่าย   
 2.1) กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ําของเครือข่ายโรงเรียนและผู้เลี้ยงปลากระชัง  

1. เครือข่ายพ้ืนท่ีต้นน้ําแก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย ดําเนินกิจกรรมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ 
แม่น้ําเลย เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2555 บริเวณพ้ืนท่ีตําบลแก่งศรีภูมิ วัดตาลเด่ียว มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 80 คน 
2. เครือข่ายพ้ืนท่ีกลางน้ํา อ.วังสะพุง จ.เลย ได้ดําเนินกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร คืนชีวิตสู่แม่น้ําเลย เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2555 โดยใช้น้ําหมักชีวภาพ และ EM 
ball เพ่ือบําบัดคุณภาพน้ํา บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําเลยบ้านท่าทิศเฮือง-บ้านลุ่ม อ.วังสะพุง 
จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้นกว่า 150 คน 
3.การติดตามผลการดําเนินงานของเครือข่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ี ได้แก่  
โรงเรียนบ้านวังแท่น โรงเรียนนาอ้อวิทยา กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

อบรมการตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างง่ายและศูนย์เตือนภัยสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
ณ อบต.ศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์แม่น้ําเลย พ้ืนท่ีต้นน้ําอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2555 -29- 
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กิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร คืนชีวิตสู่แม่น้ําเลย 
เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2555  

ณ สะพานข้ามแม่น้ําเลยบ้านท่าทิศเฮือง-บ้านลุ่ม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 

3.2.5  บ้านจั่นชุมชนสีเขียว 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีมีความสําคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกือบทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาและขยายตัวของชุมชนตามจํานวนของประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ
มีความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตมากข้ึน การพัฒนาท่ีเหมาะสมควรเป็นไปอย่าง
สมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่ม
ต่าง ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยให้ประชาชนเกิดความอยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน การมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกกลุ่มจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสม การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือประชาชนมีจิตสํานึกด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  
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สสภ.9 ได้ดําเนินโครงการบ้านจั่นชุมชนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านจั่น 
อ.เมือง จ.อุดรธานี  โดยเน้นการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือเรียกชื่อย่อว่า ชุมชนสีเขียว รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในชุมชนและท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ หรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติท่ีดีแก่ชุมชนอ่ืนต่อไป 

โครงการบ้านจั่นชุมชนสีเขียว ดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 เริ่มต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา  พ้ืนท่ีนําร่อง
ได้แก่ บ้านคํากลิ้ง (หมู่ 3)  และบ้านกลิ้งคํา(หมู่ 10) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงดําเนินงานกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมการทําปุ๋ยหมักในครัวเรือน และกิจกรรมกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน โดยดําเนิน
กิจกรรมดังนี้ 

1. จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน จํานวน 4 ครั้ง 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินกิจกรรมของชุมชน เช่นการทําปุ๋ยหมักในครัวเอน กองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน การถอด
บทเรียนกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชนท่ีได้ดําเนินงานมาแล้วประมาณ 1 ปี ว่ามีจุดแข็ง-จุดอ่อนอย่างไร รวมท้ัง
หารือและปรับแก้ระเบียบข้อบังคับของกองทุนขยะรีไซเคิลให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

2. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้าน 
การจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพ และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เม่ือ 31 พฤษภาคม 2555 
ณ สสภ.9 ผู้เข้าอบรมท้ังสิ้น 60 คน โดยนายสุรพงษ์ สมชื่อ วิทยากรจาก กองกิจการพัฒนาฝ่ายกิจการสังคม 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3. ร่วมตรวจประเมินชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 โดย สสภ.9  
ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงพ้ืนท่ี อบต.บ้านจั่น อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือตรวจ
ประเมินชุมชนต้นแบบ ตามเกณฑ์ชี้วัดของกรมส่งเสริมฯ ท้ังหมด 5 เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  

1) มีแผนปฏิบัติงานชุมชนต้นแบบ และมีกระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม  
2) มีองค์ความรู้ และจิตสาธารณะ  
3) มีกิจกรรมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

  4) มีการติดตาม ปรับปรุงพัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบ และประเมินผลความสําเร็จ  
5) มีแผนพัฒนาชุมชนต้นแบบ และยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน  
โดยแต่ละเกณฑ์การวัดผลจะมีเกณฑ์ย่อย 5 ข้อ ซ่ึงชุมชนบ้านจั่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ใน 5 

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่ เกณฑ์ชี้วัดข้อท่ี 1-4 
4. ติดตามผลการดําเนินงานตามกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ การทําปุ๋ยหมักในครัวเรือนซ่ึงดําเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง และกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน มีการให้สมาชิกกู้ยืมเงิน  
5. จัดกิจกรรมการรณรงค์ทําความสะอาด ตัดหญ้า และก่ิงไม้โดยรอบบริเวณพ้ืนท่ี 4 ชุมชน ได้แก่ บ้าน 

คํากลิ้ง (ม.3) บ้านศรีวิไล (ม.5) บ้านกลิ้งคํา (ม.10) และบ้านโนนภู่ทอง (11) ตําบลบ้านจั่น เม่ือ 8 กันยายน 55 
โดย สสภ.9 ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 160 คน  
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สมาชิกร่วมประชุม และถอดบทเรยีนการ
ดําเนินงานของพ้ืนท่ีนําร่อง             
เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 

 

การอบรมเสรมิศักยภาพชุมชนในการทํา
นํ้าหมักชีวภาพ และการเพาะเลีย้งเห็ดฟาง
ในตะกร้า เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 

ณ สสภ.9 อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 

การรณรงค์ทําความสะอาดรอบบริเวณ
พ้ืนท่ี ชุมชนบ้านจั่น 4 ชุมชน  เม่ือวันท่ี 

8 กันยายน 2555 

การจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านจ่ัน 

 
 

 สสภ.9 และสาํนักส่งเสริมการมสีว่นร่วมของ
ประชาชน กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ร่วมตรวจประเมินชุมชนต้นแบบ 
     บ้านจ่ันสีเขียว  วันท่ี 22 สิ่งหาคม 55 
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3.2.6 การประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  

 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สสภ.9 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดําเนินโครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. 2555 โดย สสภ.9 อุดรธานี มีหน้าท่ีในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดฯ ท่ีได้รับจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพ้ืนท่ี จํานวน 3 ผลงาน ตามประเภทและระดับการประกวด โดยไม่เรียงลําดับ พร้อม
จัดส่งผลงานท่ีได้รับการคัดเลือก และรายละเอียดเก่ียวกับชื่อผลงาน สมาชิกในทีม สถาบัน/หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ แนวคิด ข้ันตอนการจัดทํา ภาพประกอบของสิ่งประดิษฐ์ท่ีจัดทําข้ึน พร้อมซีดีข้อมูล ส่งให้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คณะกรรมการระดับประเทศ พิจารณาตัดสินผลงานการประกวด 
ภายในวันท่ี 17 กันยายน 2555 พร้อมสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จํานวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งมายัง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือดําเนินการประกวดในระดับประเทศต่อไป 
 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สสภ.9  ได้ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซด์สํานักงานฯ โดยมี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จํานวน 5 จังหวัด ท่ีส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน 23 ผลงาน แยกเป็นประเภทการประกวด และคณะกรรมการระดับภาค 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดฯ ท่ีได้รับจาก
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดต่างๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 3 ผลงาน ตามประเภทและ
ระดับการประกวด โดยไม่เรียงลําดับ รวมท้ังสิ้นจํานวน 15 ผลงาน เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2555 ณ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี จากนั้นได้ส่งผลงานให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแวดล้อม เพ่ือดําเนินการ
ประกวดฯในระดับประเทศต่อไป  
 
 

     ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับประเทศ มีผลงานท่ีได้รับรางวัล  2 ผลงาน ตือ 
   

 
 

 

 

 

 

 

                          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ประเภทของใช้ภายในบา้นจากวัสดุเหลือใช้  ระดับอุดมศึกษา 
                  ผลงาน “ชุดโซฟาจากคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว” 
                  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี  จ.อุดรธาน ี
 ได้รับโล่รางวลั เกียรติบัตร และเงินรางวลั 20,000 บาท  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1   ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้              
                  ผลงาน “นาคินทร์”  
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี   จ. อุดรธาน ี  
ได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท  
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วงล้อแห่งกาลเวลา* 
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จ.สกลนคร 

นกยูงเผือกจากขวดโพลาลสิ* 
โรงเรียนเวียงคําวิทยาคาร จ.หนองคาย 

 

สืบสานความเป็นไทย* 
อาชีวศึกษาอุดรธานี จ. อุดรธานี 

โคมไฟจากคีย์บอรด์ 
โรงเรียนโซ่พิสยัพิทยาคม จ.บึงกาฬ 
 

เบาะนอน Good dream 
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จ.นครพนม 
 

ศาสนูปกรณ*์ 
โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบํารุงเมอืง)  

จ. นครพนม 
 

เครื่องปัดขยะลดภาวะโลกร้อน*  
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 

จ. สกลนคร 

พานบายสีจากกระดาษรีไซเคิล*
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กวิทยา 

จ.อุดรธานี 
 

ตะกร้าฝาขวด 
   โรงเรียนธเนตรวิทยา จ.บึงกาฬ         

ของใช้จากกระดาษรีไซเคิล 
โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา จ.หนองคาย 

 

รูปท่ี 7 ผลงานประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา 

รูปท่ี 8 ผลงานประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา
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กล่องเอนกประสงค์* 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
 

ชุดโซฟาจากคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว* 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

จ.อุดรธานี 

นาคินทร์* 
โรงเรียนมารยี์พิทักษ์อุดรธานี 

จ. อุดรธานี 

ราชินีนกยูง 
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จ.นครพนม 

 

เงือกน้อยหรรษา 
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จ.บึงกาฬ 

 

Green earth* 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

จ. สกลนคร 

โคมไฟฝาขวดนํ้า* 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

จ.สกลนคร 

รูปท่ี 10  ผลงานประเภท   เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 

รูปท่ี 9 ผลงาน ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอุดมศึกษา

Little mermaid* 
โรงเรียนเทศบาล 1 (สว่างวิทยา)  

จ.หนองคาย 
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หมายเหตุ (*) หมายถึง ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกจากระดับภาค 
  
3.2.7 การส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถ่ิน 

 การส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ี
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2555 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 7 แห่ง จังหวัดเลย 1 แห่ง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง มีพ้ืนท่ีเก่า และพ้ืนท่ี
ใหม่ท้ังสิ้นจํานวน 28 แห่ง  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 
 
 
 

โซล่าเซลล์ ชาร์ตเตอร์* 
นายชิดณรงค์  สโีพธ์ิลี จ. บึงกาฬ 

นวัตกรรมต้นทุนต่ําสู้ภัยนํ้าท่วม* 

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 
จ. นครพนม 

 

แพฟูสู้ภัยนํ้าท่วม* 
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย ์

จ. สกลนคร 

แพน้อยลอยนํ้า 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านเหล่า)อุดรธานี 

 

เสื้อก๊ักต้านภัยนํ้าท่วม 
นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ จ.หนองคาย 

 

รูปท่ี 11 ผลงานประเภท    ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วม 
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  1.1) ติดตามความก้าวหน้าการดําเนิ่นงานของพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงานโครงการ LA 21 
1.จังหวัดอุดรธานี   ทม.หนองสําโรง เปิดตัวโครงการ Zero waste ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 ณ  
  โรงแรมเจริญโฮเต็ล โดยมีการลงนามความร่วมมือร่วมกับ อปท.จังหวัดอุดรธานี 
2.จังหวัดเลย    องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสอง ได้ดําเนินการเป็นระยะท่ี 2 ของแผนปฏิบัติการ  

            โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการดําเนินงาน เช่น โรงเรียนบ้านนาอ้อ โรงเรียนบ้านท่า 
            บุ่ง โรงเรียนบ้านปากหมาก กรมทหารพรานท่ี 21จังหวัดทหารบกเลย สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัด 
            เลย เป็นต้น เทศบาลตําบลท่าลี่  พ้ืนท่ีดําเนินการปีแรก 

3.จังหวัดหนองคาย 
 เทศบาลตําบลโพนสา ดําเนินการ LA 21 มาเป็นปีท่ี 3  แต่ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือ 

           กิจกรรมท่ีมีการดําเนินการแล้ว เช่น บ่อหมักก๊าชชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน  ใช้แผงโซล่าเซลล์ในตลาดสด 
           เพ่ือนําร่องสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยประสานร่วมกับภาคีต่างๆ ท้ัง ทสจ.และ สาธารณสุขจังหวัด  
           เน้นการจัดการตลาด ซ่ึงได้รับรางวัลตลาด 5 ดาว ในปี พ.ศ. 2552-2553   

4.จังหวัดนครพนม  เทศบาลตําบลนาแก มีการจัดต้ังธนาคารขยะชุมชน ปรับพ้ืนท่ีเม่ือ 30 มิถุนายน 55 
แผนการดําเนินงานอยู่ในระยะ 3 ปี 
5.จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนท่ีดําเนินงานมากท่ีสุดในท้ัง 6 จังหวัด มีความก้าวหน้าในแต่ละแห่งดังนี้ 

           เทศบาลตําบลพังโคน มีการดําเนินกิจกรรมดังนี้  
   มีการจัดการขยะในพ้ืนท่ี ชุมชนปลอดขยะได้รับรางวัล 1 ชุมชน ได้รับเงิน 50,000 บาท  
  ได้ดําเนินการรับซ้ือกล่องเครื่องด่ืมเพ่ือรวบรวมนํากลับไปรีไซเคิลเพ่ือใช้ประโยชน์  
  มีคณะผู้ดูงานขอเข้ามาดูงานในพ้ืนท่ีจํานวนมาก ได้ส่งต่อผู้ศึกษาดูงานไปยัง องค์การบริหาร 

            ส่วนตําบลข้างเคียง เพ่ือให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับประโยชน์สูงสุด โดย เทศบาลตําบลพังโคน มอบหมาย 
            ให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้ประสานโดยตรงกับคณะผู้ศึกษาดูงาน เพ่ือคัดกรองคณะผู้ศึกษาดูงานใน 
            เบ้ืองต้น มุ่งเน้นการศึกษาดูงานในรูปเครือข่าย ซ่ึงเครือข่ายแต่ละพ้ืนท่ี ใช้กลไกแตกต่างกัน เทศบาล 
           ตําบลพังโคน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบ่อกําจัดขยะ มีการลงนามร่วมกัน 7 แห่ง  

          องค์การบริหารส่วนตําบลไฮหย่อง 

  ในปี 2554 ได้ขยายหมู่บ้านนําร่อง และจะขยายไปให้ครบ 18 หมู่บ้าน ซ่ึงขณะนี้มี 4 หมู่บ้านโดย    
  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลไฮหย่องจํานวน 50,000 บาทและ สํานักงาน    
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสกลนคร 20,000 บาท ทําให้สามารถลดปริมาณท่ีไปฝังกลบท่ี 
  บ่อกําจัดขยะของเทศบาลตําบลพังโคนได้ถึง 50%ขอสภาจัดซ้ือรถเก็บขนขยะราคา 2,000,000 บาท 
  พร้อมถังขยะ 200 ใบ -การดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล ได้เงินส่วนต่างกําไร มีเงินในบัญชี 
  ประมาณ 7 – 8 หม่ืนบาท ใช้สนับสนุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เทศบาลตําบลกุดบาก 
  เป็นพ้ืนท่ีรุ่นท่ี 2 ต่อจาก เทศบาลตําบลพังโคน ซ่ึงมีลักษณะงานคล้ายกัน แต่ให้ชุมชนบริหารจัดการ   
  ท้ังหมด โด เทศบาลสนับสนุนด้านวิชาการ ซ่ึงขณะนี้มีกําไรมากกว่าหนึ่งแสนบาทและต่อยอดเป็น   
  เงินกู้และฌาปนกิจสงเคราะห์ ท้ังนี้ยังมีอีกหลายโครงการ เช่น ตลาด 5 ดาว ส้วมสะอาด EHA การ 
  รับซ้ือกล่องเครื่องด่ืม มีการอบรมโรงเรียน เพ่ือขยายเครือข่าย รับซ้ือกล่องเครื่องด่ืม 
  ประมาณเดือน ส.ค. จะจัดงานเชิดชูความดี เป็นครั้งท่ี 4 ร่วมกับเครือข่ายสกลนคร ได้มี 

            การประสานมหาวิทยาในภาคอีสาน ร่วมจัดงาน 
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เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  มีการจัดทําโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น ธนาคารขยะ ปุ๋ยหมัก ซ่ึง 

   ขณะนี้หยุดชะลอการเลือกต้ังนายกฯ 
เทศบาลตําบลเชียงเครือ    ได้เริ่มเป็นภาคี LA21 และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสกลนคร  
   มีการจัดอบรม CBM และศึกษาดูงานท่ี เทศบาลตําบลพังโคน 

           โครงการลด คัดแยกขยะในชุมชน สามารถลดขยะได้จรงิ จะพยายามขยายให้ครบ 17 ชุมชน 
           โครงการประปาด่ืมได้ อยู่ระหว่างการสํารวจหมู่บ้าน บางหมู่บ้านได้รับงบประมาณแล้ว 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนแพง  มีการประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ  
   โครงการปุ๋ยหมักขยะ รวมท้ังโครงการธนาคารขยะ ซ่ึงยังมีปัญหาเนื่องจากมีพ่อค้ารับซ้ือของ 
   เก่าเยอะ และขยะยังไม่ใช่ปัญหาของชุมชน 
เทศบาลตําบลท่าศิลา  เริ่มโครงการ ปี 2554 มีแผนปฏิบัติการแล้ว แต่ยังไม่นําเข้าสู่แผนปี 2556 
เทศบาลตําบลบ้านม่วง  ผู้บริหารให้ความสําคัญ อยู่ระหว่างการดําเนินการในระยะท่ี 2 มี 2    
   ชุมชนจาก 15 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
เทศบาลตําบลสว่างแดนดิน   จัดอบรมการคัดแยกขยะต้นทาง ซ่ึงมีการดําเนินการตามแผนของ 
LA21  ดําเนินโครงการลดคาร์บอน โดยจัดทําไบโอแก๊ส ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

                 และสิ่งแวดล้อมสกลนคร โครงการ EHA นําร่องร่วมกับ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี 
       โครงการทํามาตรฐานกฎหมายท้องถ่ินร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร มี 18 อําเภอ 43 เทศบาล ดําเนินการ LA21 มาแล้ว 6 ปีมีพ้ืนท่ีร่วมโครงการ 20 แห่งผ่านเวที
พัฒนาศักยภาพแล้ว 10 พ้ืนท่ี ซ่ึงมีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
  -    ขาดเวทีเชื่อมต่อระดับจังหวัด   เวทีระดับพ้ืนท่ีมีการจัดน้อยครั้ง 

 -   การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีบ่อย ทําให้งานทํางานขาดความต่อเนื่อง 
- ศูนย์รับซ้ือกล่องเครื่องด่ืม ในจังหวัดสกลนคร มี 3 ศูนย์ คือ ทต.กุดบาก ทต.พังโคน 

เทศบาลเมือง โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กําชับให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการ  
บริษัท เตดตร้าแพ้ค ขอความร่วมมือจาก สสภ.9 ร่วมขยายเครือข่ายรับซ้ือกล่องเครื่องด่ืมจังหวัด ใน 2 

พ้ืนท่ี คือ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ส่วนในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบของ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี จะดําเนินการขยายผลในช่วงต่อๆไป 
 
1.2)  การขับเคล่ือน และแนวทางการขยายพ้ืนท่ีของเครือข่าย LA21 ในระดับกลุ่มพ้ืนท่ี โซนท่ี 9             
     ให้ครอบคลุม 6 จังหวัด 

1. บางจังหวัดมีพ้ืนท่ีดําเนินการ LA21 น้อย 
2. จังหวัดหนองคาย จะดําเนินการให้ได้พ้ืนท่ีต้นแบบชุมชนก่อน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และต่อยอด จึง

อยากให้จังหวัดสกลนคร เป็นพ่ีเลี้ยงในการดําเนินการ 
3. มีการประชาสัมพันธ์โครงการแล้ว แต่ยังไม่มีพ้ืนท่ีต้นแบบ ทําให้การดําเนินการ LA21ของจังหวัด

นครพนมยังไม่ชัดเจน 
4.  LA21 มีงานหลายด้าน ซ่ึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสถาบันสิ่งแวดล้อมในการจัดทํา

เกณฑ์ชี้วัดการดําเนินงาน LA21 
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5. สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ได้จัดทําหลักสูตรเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน มี 2 รุ่นสําหรับพ้ืนท่ีใหม่ โดยสํานักฯ จะขอโควตาในการฝึกอบรมฟรี สําหรับพ้ืนท่ีใหม่ท่ีสนใจ
ร่วมโครงการ 

6. การดําเนินการ LA21 ควรเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจ และมีความพร้อม อาจไม่
จําเป็นต้องมีพ้ืนท่ีต้นแบบก่อน 

 

ข้อสรุป  เห็นว่าการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเกิดข้ึนยาก เพราะภาพการทํางานยังไม่ขัดเจน มอบหมายให้
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจารณาการดําเนินการ LA21 ให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี โดย
ส่งเสริมให้ท้องถ่ินขับเคลื่อนเอง และให้ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อม 
 
1.3) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจําปี 2556 
 - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับกลุ่มพ้ืนท่ี โซน สสภ.9 

นายบุญนาค  แพงชาติ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เคยดําเนินการมาแล้วท้ัง 2 แบบท้ังแบบคณะ
ใหญ่ซ่ึงท่ีผ่านมาประธานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงท่านมีภารกิจมากทําให้การ
ประชุมส่วนใหญ่มักเป็นผู้แทน  ดังนั้นท้ัง 2 แบบมีข้อดี – ข้อเสียแตกแต่งกัน โดยมีความเห็นเพ่ิมเติม คือ  

- ต้องคัดเลือกประธานท่ีเหมาะสม มีเวลาให้กับการทํางาน LA21 
- เพ่ิมการประชุมจาก 1 ครั้ง/ปี เป็น 3 ครั้ง/ปี  
- มีคณะกรรมการท่ีหลากหลาย เช่น ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ข้อสรุป  มีมติให้จัดต้ังเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ ท่ีมีความหลากหลายของคณะกรรมการฯ 

 
1.4) รูปแบบการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ LA21 สู่ท้องถ่ินน่าอยู่อย่างย่ังยืน ครั้งท่ี 7 ระดับประเทศ 

การจัดงาน LA21 ระดับประเทศ ประมาณวันท่ี 5-6 กันยายน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน  
ท่ีประชุมมอบหมายให้สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับรูปแบบการจัดงานโดยจัดให้มี
ฐานความรู้ต่างๆ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจแก่คณะทํางาน LA21 ในแต่ละพ้ืนท่ี รวมท้ังจัดหาและจัดสรรเงินทุน
ในการจัดนิทรรศการให้แต่ละพ้ืนท่ี 
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                กิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี สสภ.9                        

ภาพกิจกรรม รายละเอียด 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

1.ร่วมช้ีแจ้งโครงการ LA 21 พ้ืนท่ีใหม่จังหวัดสกลนคร  
และลงนามเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมสกลแกรนต์   
วันที 20 มกราคม 55 

  1.ทต.พันนา  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 
  2.ทต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
  3. ทต.เจรญิศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 
  4. ทต.บะหว้า อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 
  5. อบต.ปทุมวาปี  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร 
  6. อบต.นิคมนํ้าอูน อ.นิคมนํ้าอูน จ.สกลนคร 
  7. อบต.ม่วงไข่  อ.พังโคน   จ.สกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. ร่วมถอดบทเรียน เทศบาลเมืองหนองสําโรง 
วันท่ี 26 มกราคม 55  เพ่ือเตรียมการดําเนินการ
เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม     
ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองสําโรง     
จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ร่วมจัดทําแผนชุมชนต้นแบบ โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
วันท่ี 8 – 10 กุมภาพันธ์ 55  ณ ภูเขางามรีสอร์ท  
จ.นครนายก 

 
 
 
 
 

 

 

4.จัดอบรมการคัดแยกขยะชุมชน อบต.ศรีสองรัก   
  จ.เลย วันท่ี 19 กันยายน 55 
 ณ  ท่ีทําการผู้ใหญ่บ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี 10         
ต. ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 
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 3.3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าลุ่มน ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

          
   
  
  

 ในปีงบประมาณ 2555 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน  า โครงการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าลุ่มน  าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ลุ่มน  าโขง) ในพื นที่รับผิดชอบ(เลย หนองคาย 
อุดรธานี สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ ) จ านวน 9 แหล่งน  า ได้แก่ แม่น  าเลย แม่น  าสงคราม แม่น  าอูน   
ห้วยหลวง หนองหาร น  าโมง น  ายาม น  าสวย และห้วยปลาหาง จ านวน 4 ครั งต่อปี รวมจ านวน 39 สถานี 
สสภ.9 ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพน  าภาคสนามได้แก่ อุณหภูมิน  า ,ค่าการน าไฟฟ้า,ปริมาณของแข็งระเหย
ทั งหมด,ความเป็นกรด-ด่าง,ความเค็ม,ค่าออกซิเจนละลายน  า,ความลึกของน  า,ความขุ่น และตรวจสอบคุณภาพ
น  าทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ บีโอดี,ความกระด้าง,ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั งหมด,แบคทีเรียโคลิฟอร์ม, 
แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม และได้ประสานไปยังหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านอีก 2 หน่วยงาน คือ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี เพ่ือตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนัก ได้แก่ ค่าแคดเมียม(Cd), 
โครเมียม(Cr) , แมงกานีส(Mn), ตะกั่ว(Pb) ,ทองแดง(Cu) , นิเกิล(Ni), สารหนู(As) และ สังกะสี(Zn)  และ
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จ ากัด (สาขาขอนแก่น) เพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย(NH3), 
ไนเตรท(NO3),ไนไตรต์(NO2),ฟอสฟอรัส(TP) ซึ่งภาพรวมคุณภาพน  าลุ่มน  าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินส่วนใหญ่มีคุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์พอใช้–ดี ดังตารางที่แสดงดังนี  
 
            
                                

3.3  ภารกิจด้านเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รปูที่ 12  สถานีตรวจสอบคุณภาพแหล่งน  าผิวดินในแม่น  าสายหลัก 

-41- 
  
 



 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2555   ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 

 

  ตารางที่ 12  คุณภาพน  าลุ่มน  าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2555 
 

มาตรฐาน   
แหล่งน ้า 
ประเภทที ่

ครั งที่เก็บตัวอย่างน ้า ปี 2555 

1/2555 2/2555 3/2555 4/2555 

 
2  

 (ดี) 

แม่น  าเลย,แม่น  าสงคราม,
แม่น  าอูน, 

หนองหาร, น  าโมง 

แม่น  าเลย,แม่น  า
สงคราม,แม่น  าอูน
หนองหาร,น  าโมง 

แม่น  าสงคราม, 
แม่น  าอูน 

แม่น  าเลย,น  ายาม 

 
 

3 (พอใช้) 

 
น  าสวย,ห้วยปลาหาง,น  า

ยาม 

น  าสวย, 
ห้วยปลาหาง,     น  า

ยาม 

หนองหาร, 
ห้วยปลาหาง 

แม่น  าสงคราม, 
แม่น  าอูน,หนองหาร, 

น  าโมง,น  าสวย, 
ห้วยปลาหาง 

 
4 (เสื่อมโทรม) 

ห้วยหลวง ห้วยหลวง แม่น  าเลย,ห้วยหลวง,น  า
โมง,น  าสวย,น  ายาม 

 
- 

 

5(เสื่อมโทรมมาก) - - - ห้วยหลวง 
 

                 
  ภาพรวมคุณภาพน  าลุ่มน  าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2555  แยกรายล้าน า้ 

    

  
  
  

 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
(1) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน  าของแหล่งน  าผิวดิน ทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ  
(2) เพ่ือทราบถึงแนวโน้มคุณภาพน  าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี เพ่ือน าไปสู่การวางแผนอนุรักษ์และ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

 
 

แหล่งน  า 

คุณภาพน  าลุ่มน  าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2555  

ครั งที่1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 ครั งที่ 4 

1.แม่น  าเลย     

2.แม่น  าสงคราม     

3.แม่น  าอูน     
4.หนองหาร     
5.ห้วยหลวง     
6.ห้วยโมง     
7.ห้วยปลาหาง     
8.น  ายาม     
9.น  าสวย     

            ประเภทท่ี 1 ดีเยี่ยม 

            ประเทภที่ 2 ดี 
            ประเภทท่ี 3 พอใช ้
            ประเภทท่ี 4 เส่ือมโทรม 
            ประเภทท่ี 5 เส่ือมโทรมมาก 
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3.3.2 การพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
 

ในปีงบประมาณ 2555 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้รับงบประมาณโครงการศูนย์เตือนภัย
สิ่งแวดล้อมระดับภาค เพ่ือพัฒนาระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับเป็นศูนย์เครือข่ายในระดับ
ภูมิภาค โดยเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพน  าจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน  าอัตโนมัติในล าน  าสายหลักที่เสี่ยงต่อการ
เกิดวิกฤติน  าเน่าเสีย ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน  าในลักษณะ 
Real Time พร้อมทั งการเตือนภัยเมือเกิดวิกฤติเหตุการณ์น  าเน่าเสีย มายังศูนย์เตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  

จากการด าเนินงานเมื่อปี 2554 สถานีตรวจวัดคุณภาพน  าอัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัย ช ารุดไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ในปีงบประมาณ2555 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงและ
เคลื่อนย้ายติดตั งสถานีตรวจวัดคุณภาพน  าอัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัย จากเดิมสะพานแขวนหน้าเทศบาลเมือง
เลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มาที่บ้านท่ามะนาว-ท่าวังแคน ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลยซึ่งเป็นบริเวณ
ที่เลี ยงปลาในกระชังเป็นจ านวนมาก และพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัดคุณภาพน  าได้แก่ อุณหภูมิของน  า,ค่าการ
น าไฟฟ้า,ความเป็นกรด-ด่าง,ค่าออกซิเจนละลายน  า,  

                                                    

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
(1) เพ่ือตรวจวัดคุณภาพน  ารวบรวมข้อมูลคุณภาพน  าแม่น  าเลยอย่างต่อเนื่องจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 
(2) เฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน  าในพื นที่แม่น  าเลย ให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อย่างทันท่วงที  
(3) เพ่ือให้หน่วยงานราชการ/เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในพื นที่ (ทสจ./ คพ./อปท. /เครือข่ายฯรับทราบ

ข้อมูลคุณภาพน  ากรณีไม่ปกติได้อย่างรวดเร็ว  
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3.3.3 การเฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการเกลือสินเธาว์  

      ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้ด าเนินโครงการเฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการเกลือสินเธาว์ 
ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งมีเป้าหมายด าเนินการในพื นที่ของจังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ เพ่ือ
เฝ้าระวังคุณภาพน  าในพื นท่ีที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการการท านาเกลือสินเธาว์ จ านวน 50 จุด               
       ครั งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2555 
       ครั งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2555 
           สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน  าโดยใช้ค่าการน าไฟฟ้ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน  าเพื่อการชลประทาน สหรัฐอเมริกา USSL (US Salinity Laboratory Staff.1954) ได้ดังนี  
1.พื นที่จังหวัดอุดรธานี 
  1.1 พื นที่บ้านดุง-ศรีสุทโธ อ าเภอบ้านดุง 
        คุณภาพน  าในพื นท่ีบ้านดุง-ศรีสุทโธ อ าเภอบ้านดุง  ได้รับผลกระทบจาการผลิตนาเกลือบ้านดุง เนื่องจาก
คุณภาพน  าส่วนใหญ่มีค่าการน าไฟฟ้าสูงจัดอยู่ในคุณภาพน  าชั นที่ 4 คือน  าที่มีเกลือละลายอยู่สูงมาก (>2,250  
ไมโครโมห์/เชนติเมตร) ไม่เหมาะสมกับการชลประทาน 
  1.2 พื นที่ต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง 

      คุณภาพน  าในพื นท่ีต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง มีคุณภาพน  าส่วนใหญ่จัดอยู่ในคุณภาพน  าชั นที่ 2 ( น  าที่มี
เกลือละลายอยู่ปานกลาง 251-750 ไมโครโมห์/เซนติเมตร ใช้ได้กับพืชที่ทนเค็มระดับปานกลาง โดยไม่ต้องมี
การจัดการพิเศษ) 

  1.3 พื นที่บ้านทุ่ง-บ้านชัย อ าเภอบ้านดุง 
       คุณภาพน  าในพื นที่บ้านทุ่ง-บ้านชัย อ าเภอบ้านดุง ได้รับผลกระทบจาการผลิตนาเกลือบ้านทุ่ง-บ้านชัย 
เนื่องจากคุณภาพน  าส่วนใหญ่มีค่าการน าไฟฟ้าสูงจัดอยู่ในคุณภาพน  าชั นที่ 4 คือน  าที่มีเกลือละลายอยู่สูงมาก   
(>2,250  ไมโครโมห์/เชนติเมตร) ไม่เหมาะสมกับการชลประทาน 
  1.4 พื นที่บริเวณป่าค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง 
        คุณภาพน  าในพื นที่บริเวณป่าค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง ได้รับผลกระทบจาการผลิตนาเกลือบ้านดุง 
เนื่องจากคุณภาพน  าส่วนใหญ่มีค่าการน าไฟฟ้าสูงจัดอยู่ในคุณภาพน  าชั นที่ 4 คือน  าที่มีเกลือละลายอยู่สูงมาก   
(>2,250  ไมโครโมห์/เชนติเมตร) ไม่เหมาะสมกับการชลประทาน 
 

2.พื นที่จังหวัดสกลนคร 
  2.1 พื นที่บริเวณบ้านหนองกวั่ง – โนนแสบงและบ้านบ่อแดง ต าบลหนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง 
       คุณภาพน  าในพื นที่บริเวณบ้านหนองกวั่ง – โนนแสบงและบ้านบ่อแดง ต าบลหนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง 
ได้รับผลกระทบจาการผลิตนาเกลือ เนื่องจากคุณภาพน  าส่วนใหญ่มีค่าการน าไฟฟ้าสูงจัดอยู่ในคุณภาพน  าชั นที่ 4 
คือน  าที่มีเกลือละลายอยู่สูงมาก (>2,250  ไมโครโมห์/เชนติเมตร) ไม่เหมาะสมกับการชลประทาน 
  2.2 พื นทีบ่ริเวณกุดเรือค า ต าบลกุดเรือค า  บ้านดอกนอ ,โคกก่อง อ าเภอบ้านม่วง –วานรนิวาส  

       คุณภาพน  าในพื นท่ีบริเวณกุดเรือค า ต าบลกุดเรือค า  บ้านดอกนอ ,โคกก่อง อ าเภอบ้านม่วง –วานรนิวาส 
ได้รับผลกระทบจาการผลิตนาเกลือ เนื่องจากคุณภาพน  าส่วนใหญ่มีค่าการน าไฟฟ้าสูงจัดอยู่ ในคุณภาพน  าชั นที่ 
(น  าที่มีเกลือละลายอยู่สูง (751- 2,250 ไมโครโมห์/เซนติเมตร.) ไม่สามารถใช้กับดินที่มีการระบายน  าที่เลว 
หรือใช้ปลูกพืชทนเค็ม) 
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3.พื นที่จังหวัดหนองคาย 
  3.1 พื นที่บ้านเซิมทุ่ง ต าบลเซิม  อ าเภอโพนพิสัย 
     คุณภาพน  าในพื นท่ีบ้านเซิมทุ่ง ต าบลเซิม  อ าเภอโพนพิสัย มีคุณภาพน  าส่วนใหญ่จัดอยู่ในคุณภาพน  าชั นที่ 1 
(น  าที่มีเกลือละลายอยู่ต่ า (0-250 ไมโครโมห์/ซม.) ใช้ได้กับพืชส่วนมาก ไม่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็ม) 
4.พื นที่จังหวัดบึงกาฬ 
  4.1 พื นที่ค าแวง-ค าแก้ว ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย 
      คุณภาพน  าในพื นที่ค าแวง-ค าแก้ว ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย คุณภาพน  าส่วนใหญ่จัดอยู่ในคุณภาพน  าชั น
ที่ 1(น  าที่มีเกลือละลายอยู่ต่ า (0-250 ไมโครโมห์/ซม.) ใช้ได้กับพืชส่วนมาก ไม่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็ม) 

4.2 พื นที่บ้านท่าสะอาด ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา 
     คุณภาพน  าในพื นที่บ้านท่าสะอาด ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา ได้รับผลกระทบจาการผลิตนาเกลือ 
เนื่องจากคุณภาพน  าส่วนใหญ่จัดอยู่ในคุณภาพน  าชั นที่ 2-3 กล่าวคือ คุณภาพน  าชั นที่ 2 เป็นน  าที่มีเกลือละลาย
อยู่ปานกลาง (251-750 ไมโครโมห์/เซนติเมตร) ใช้ได้กับพืชที่ทนเค็มระดับปานกลาง โดยไม่ต้องมีการจัดการ
พิเศษ  และคุณภาพน  าชั นที่ 3 เป็นน  าที่มีเกลือละลายอยู่สูง (751-2,250 ไมโครโมห์/เซนติเมตร.) ไม่สามารถใช้
กับดินที่มีการระบายน  าที่เลว หรือใช้ปลูกพืชทนเค็ม  

     

    

    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

รูปที่ 13  จ านวนจุดเก็บตัวอย่างน  าที่มีคุณภาพน  าตามชั น 
            มาตรฐานคุณภาพน  าเพื่อการชลประทาน USSL 
            ( 1954 )  
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3.3.4 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม   
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  ทางโทรศัพท์  ส่งเป็นหนังสือ/เอกสาร  ร้องเรียนด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์
ของส านักงาน e-petition  และรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่
ผ่านเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 รวมทั งสิ น จ านวน 15 เรื่อง สามารถยุติ
ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมได้  จ านวน 15 เรื่อง  โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างด าเนินการและ
เรื่องร้องเรียนซ  า   ปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆสามารถน ามาจ าแนกประเภทได้ดังนี คือมลพิษทางเสียงคือเสียงดัง
รบกวน  3 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 20   มลพิษทางอากาศแยกเป็นทางกลิ่นเหม็น   4 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ26.66   
ฝุ่นละออง/ควันไฟ  6 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 40  มลพิษทางน  าคือน  าเสียและน  ามีสีเขียว  2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  
13.34     ดังแสดงใน รูปที่  14  

 
 
 
 

 
 
 

 

    ตารางที่ 13  แสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดที ่สสภ.9ร่วมด าเนินการ ปี 2555 
 

เร่ืองร้องเรียน อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม รวม 
มลพิษทางน  า / น  าเสีย 2  - -  - - 2 
ฝุ่นละออง/ควัน 5  -  1   - - 6 
กลิ่นเหม็น 4 -  -  - - 4 
มลพิษทางเสียง 2  - 1  - - 3 
มลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกลู  -  - - - - - 

รวม 13 0        2 0 0 15 
 

 

จังหวัดอุดรธานีมีเรื่องร้องเรียนเข้ากระบวนการด าเนินงานของ สสภ.9 มากที่สุด จ านวน 13 เรื่อง 
รองลงมาคือจังหวัดเลย จ านวน 2 เรื่อง ส่วนจังหวัดที่เหลือไม่มีเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากมลพิษ ทางอากาศ คือ กลิ่นเหม็น/ฝุ่นละอองและเสียงดัง  รองลงมา เป็นปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดจากมลพิษทางน  าคือน  าเสียและน  ามีสภาพสีเขียวมีกลิ่นคาว  
 

รูปที่ 14 แผนภูมิแสดงร้อยละประเภทเรื่อง 
          ร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมใน     
                  พื นสสภ.9 ปี 2555 
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3 . 3 . 5  การ เ ฝ้ าร ะ วั ง คุณภาพอากาศ  
 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 มีภารกิจด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื นที่
รับผิดชอบ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือลุ่มน  าโขง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย 
บึงกาฬ สกลนคร และจังหวัดนครพนม ปัจจุบันทั ง 6 จังหวัดดังกล่าวมีพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสามารถท า
รายได้เป็นจ านวนมากอีกพื นที่หนึ่งของประเทศไทย  
 จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย เป็น 2 จังหวัดใน 6 จังหวัดที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก     
มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และยังมีตลาดการค้าชายแดนไทยลาว        
ให้นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยท าให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ นอีกด้วย  
 นอกจากนี  จังหวัดเลยยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์               
และเครื่องเรือน อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมอโลหะ โรงงานผลิต
แป้งมันส าปะหลัง โรงงานโม่บดย่อยหิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการลงทุนกว่า 2,680,969,985 บาท  ส่วนจังหวัด
หนองคายเป็นทางหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื นที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย  
มีการเติบโตสูงและรวดเร็วซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ  ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเส้นทางท่ีมีการคมนาคมที่หนาแน่นกว่าพื นที่อ่ืนๆ ของจังหวัด 
 สสภ.9 ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศในพื นที่รับผิดชอบที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ พ.ศ. 2555 โดยเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และเพ่ือการวางแผน ก าหนดมาตรการป้องกัน ก าหนด
แนวทางแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อสุขภาพของประชาชนในเมืองเลย และนักท่องเที่ยวต่อไป 
 

1 .จั งห วัด เลย  
 สสภ.9 ได้ตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศบริเวณสี่แยกหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยเก็บ
ตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 3 วัน ซึ่งมีผลปริมาณดังตาราง 
 

      ตารางที่ 14 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ จังหวัดเลย 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) 

(มิลลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 
16-17  มกราคม 2555 11.30 -11.30 น. 0.0027 
18-19  มกราคม 2555 17.45 -17.54 น. 0.0034 
19-20  มกราคม 2555 18.20 -18.05 น. 0.0036 

ค่ามาตรฐาน* 0.12 
         * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
            ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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รูปที่ 15 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และสภาพพื นที่โดยรอบสถานี 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 จดุเก็บตัวอย่างอากาศจังหวัดเลย 
 
 

ศาลากลางจังหวัดเลย 

สถานีตรวจวัดอากาศ 
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สรุ ปผลการ ติดตามตรวจสอบ คุณภาพอากาศพื นที่  อ้า เภอ เ มือง เลย  จังห วัด เลย  
 

 จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10) 24 ชั่วโมง บริเวณจุด
เก็บตัวอย่างอากาศสี่แยกศาลากลางจังหวัดเลย เป็นเวลา 3 วัน พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน(PM10) 24 ชั่วโมง ทั ง 3 วัน มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 และเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป         
ของสารมลพิษประเภทฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ณ บริเวณสี่แยกหน้าศาลากลาง ทั ง 3 วัน 
มีค่า AQI ในช่วง 0-50 จัดอยู่ในเกณฑ์ คุณภาพดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ   
2 . จั งหวั ดหนองคาย  
 ส านักงานสิ่ งแวดล้อภาคที่  9 ได้ติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศบริ เวณ             
ถนนหนองคาย-ท่าบ่อ ต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย(ข้างซอยร่วมใจสันติสุข) โดยเก็บตัวอย่าง
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งมีผลปริมาณดังตาราง 
 
ตารางที่ 15 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ จังหวัดหนองคาย 
 

วันที่ เวลา ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) 

(มิลลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

หมายเหตุ 

15-16 มีนาคม 2555 10.30 น.- 10.30 น. 0.1223  

ค่ามาตรฐาน* 0.12  
* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 

 

  
 
รูปที่ 17 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และสภาพพื นที่โดยรอบสถานี 
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รูปที่ 18 จุดเก็บตัวอย่างอากาศจังหวัดหนองคาย 
 

สรุ ปผลการ ติดตามตรวจสอบ คุณภาพอากาศพื นที่  อ้า เภอ เ มื อง  จั งห วัดหนองคาย  
 จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10) บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง
อากาศถนนหนองคาย-ท่าบ่อ ต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (ข้างซอยร่วมใจสันติสุข) พบว่า 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 วัน มีค่าเท่ากับ 0.1223 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึง มีค่าเกินค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 และเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป       
ของสารมลพิษประเภทฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ณ บริเวณจุดเก็บตัวอย่างอากาศถนน
หนองคาย-ท่าบ่อ ต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (ข้างซอยร่วมใจสันติสุข) เป็นเวลา 1 วัน         
มีค่า AQI ในช่วง 101-200 จัดอยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควร
หลีกเลี่ยงการออกก้าลังภายนอกอาคารบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรท้ากิจกรรม
ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน 
 ทั งนี  เนื่องจากถนนหนองคาย-ท่าบ่อ ต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นถนนเส้นทาง
หลักในการคมนาคมขนส่ง ทั งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื นที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีมาตรการควบคุมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อสุขภาพประชาชนในพื นท่ี 
 

ดั ชนี คุณภาพอากาศ  เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน
ทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื นที่ว่าอยู่
ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูปแบบสากลที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น 
 ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ค านวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

สถานีตรวจวัดอากาศ 
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 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั งนี  
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ค านวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศ
ของวันนั น 
 ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั งแต่ 0 ถึง มากกว่า 300 ซึ่งแต่ละระดับ
จะใช้สีเป็นสัญลักษณเ์ปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (ตารางที่ 16) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 
100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 
100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั นจะเริ่มมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
 

ตารางที่ 16  เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศส าหรับประเทศไทย 
AQI ความหมาย สีที่ใช ้ แนวทางการป้องกันผลกระทบ 

0-50 คุณภาพด ี ฟ้า ไม่มผีลกระทบต่อสุขภาพ 

51-100 คุณภาพปานกลาง เขียว ไม่มผีลกระทบต่อสุขภาพ 

101-200 
มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

เหลือง 
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกก าลังภายนอกอาคาร 
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผูสู้งอายุ ไม่ควรท ากิจกรรมภายนอกอาคารเป็น
เวลานาน 

201-300 
มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพมาก 
ส้ม 

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร 
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผูสู้งอายุ ควรจ ากัดการออกก าลังภายนอกอาคาร 

มากกว่า 
 300 

อันตราย แดง 
บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกก าลังภายนอกอาคาร  
ส าหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร 

 

 
ตารางที่ 17  ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
 

AQI 
PM10 (24 hr.) O3 (1 hr.) SO2 (24 hr.) NO2 (1 hr.) CO (8 hr.) 

µg./m3 µg./m3 ppb µg./m3 ppb µg./m3 ppb µg./m3 ppb 

50 40 100 51 65 25 160 85 5.13 4.48 

100 120 200 100 300 120 320 170 10.26 9.00 

200 350 400 203 800 305 1,130 600 17.00 14.84 

300 420 800 405 1,600 610 2,260 1,202 34.00 29.69 

400 500 1,000 509 2,100 802 3,000 1,594 46.00 40.17 

500 600 1,200 611 2,620 1,000 3,750 1,993 57.50 50.21 
 

เอกสารอ้างอิง United States Environmental Protection Agency, July 1999, Guideline for Reporting of Daily Air 
Quality - Air Quality Index (AQI), 40 CFR Part 58, Appendix G. 
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3.4.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งน้้า น้้าทิ้ง จากโครงการและงานจากเหตุร้องเรียน ในส่วน   
       ของข้อมูลเคมี – แบคทีเรีย  ในปี 2555  มีผลการด้าเนินงานดังนี้ 
 

 มีการตรวจวิเคราะห์ จ านวน 323 ตัวอย่าง  
 จ านวนพารามิเตอร์ที่มีการตรวจวิเคราะห์ได้ คือ 1,024 ข้อมูล 
 

3.4.2 การพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025                                         
       1) การด าเนินการเพื่อพ ฒนาห้องปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2555  ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
  1.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการและเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  

2.ส ารวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการในด้านบุคลากรให้เพียงพอต่อการท างานและ
ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม 

3.จัดท าเอกสารคู่มือส าหรับการจัดท าระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  3 ฉบับ คือ        
คู่มือคุณภาพ   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   และวิธีทดสอบ 

4.ท าแผนการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการแผนการจัดซื้อสารเคมี/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์  สอบเทียบเครื่องมือและเครื่องแก้ว ให้ครอบคลุมพารามิเตอร์ที่จะขอการรับรอง 

5.ด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องแก้วที่เก่ียวข้อง ในพารามิเตอร์ที่ก าหนดคือ Total 
Suspended Solid  ได้แก่ เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง ,ตู้อบลมร้อน , ตู้เก็บตัวอย่าง  

6.ร่วมทดสอบความช านาญในพารามิเตอร์ Total Suspended Solid และ Total 
Hardness ผลการทดสอบค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดคือค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง ±3SD ทั้ง 2 
พารามิเตอร์   

7.การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ( Internal Quality Control Sample) เป็น
การตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์ในการวิเคราะห์งานประจ าแต่ละครั้ง   คือ สารแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Suspended Solid : TSS) และ  ความกระด้าง   

8.ตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดย สสภ.ที่ได้รับการประเมินผ่านแล้ว คือ  สสภ.10 มา
ด าเนินการตรวจติดตามภายใน 

  9.เข้าร่วมโครงการให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าระบบบริหารห้องปฏิบัติการตาม มอก .
17025 (ISO/IEC 17025)  กับส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยมีสถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นที่ปรึกษาโครงการด าเนินการให้ค าปรึกษาและอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐานตาม มอก. 17025 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  ภารกิจด้านวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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2) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 
    จากการด าเนินกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในปีงบประมาณ2555  
มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดังนี้ 
  1.ด้านบุคลากรเนื่องจากบุคลากรมีจ ากัดผู้รับผิดชอบเป็น ผู้จัดการคุณภาพต้องขอความ
ร่วมมือจากส่วนงานอ่ืนซึ่งมีภารกิจในการท างานค่อนข้างมากไม่สามารถด าเนินการในส่วนของการจัดท าคู่มือ
และกิจกรรมอ่ืนๆ ได้เต็มท่ี 
  2.ด้านความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากได้ผ่านการอบรมมาบ้างแล้วแต่
ไม่สามารถจัดท าระบบเอกสารได้เนื่องจากหลักสูตรที่อบรมมานั้นมุ่งเน้นทางด้านหลักการไม่ได้ให้ตัวอย่างใน
การจัดท าระบบเอกสารในด้านข้อก าหนดด้านบริหารในหมวด 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านทั่วไปของ
ส านักงานที่ต้องเก่ียวข้องกับส่วนอ านวยการ 
  3.ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบเนื่องจากบางครุภัณฑ์บางอย่าง เช่นตู้อบ
ลมร้อนมีการจัดซื้อมานานและระบบที่ใช้เป็นระบบที่ไม่สามารถตอบสนองต่อการควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงที่
แคบๆ คือ± 1 องศาเซลเซียส  ท าให้สอบเทียบมีปัญหาเพราะไม่ผ่านการสอบเทียบทุกจุดที่ ด าเนินการสอบ
เทียบ  ตู้เย็นที่ใช้เก็บรักษาตัวอย่าง ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ก าหนดคือ  ± 2 องศาเซลเซียส  เหล่านี้ล้วน
ต้องมีการหาวิธีมาปรับปรุงให้เครื่องมือเมื่อท าการสอบเทียบแล้วต้องผ่านตามเกณฑ์ก าหนด 
  4.เครื่องแก้วที่ใช้ ต้องมาใหม่เนื่องจากต้องใช้เครื่องแก้วเกรด A  ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อ
เทียบกับเกรดต่ ากว่าแต่เครื่องแก้วเกรดนั้นตามข้อก าหนดให้สอบเทียบ ทุก10% จะเสียค่าสอบเทียบน้อยกว่า 
เครื่องแก้วเกรดที่ต่ ากว่าที่ต้องสอบเทียบ 100% 
  5.ต้องใช้เวลาในการท างานเพ่ิมข้ึนเนื่องจากทุกอย่างทุกขั้นตอนต้องมีการจดบันทึกและเก็บไว้
เป็นหลักฐานเพ่ือการสืบค้นในการทวนสอบข้อมูลทั้งระบบ 
   
3) ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานปีต่อไป 
  1.เพ่ิมบุคลากรรับผิดชอบในส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างต่ า5 คน ซึ่งจะครบ
ตามข้อก าหนดที่เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้โดยไม่ขัดต่อข้อก าหนดและสามารถหมุนเวียนบุคลากรให้สามารถ
ท างานได้อย่างเต็มที่และสามารถเพ่ิมพารามิเตอร์ในการตรวจวัดได้ 

2.พัฒนาบุคลากรโดยให้ผู้รับผิดชอบได้มีการพัฒนาโดยการเข้าอบรมการตรวจวิเคราะห์ใน
พารามิเตอร์ที่ขอการรับรองหรือพารามิเตอร์ที่เตรียมไว้เพื่อขยายขอบข่ายการรับรอง 

3.จัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก หรือการตรวจน้ าทิ้งให้ครอบคลุม
มาตรฐานของการควบคุม สถานประกอบการประเภทต่างๆ  

4.ศึกษาแนวทางในการรับบริการตรวจวิเคราะห์เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ถูกต้องตามระเบียบเป็นการเพ่ิมประสบการณ์และช่วยให้มีความคล่องตัวสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้งาน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอแต่งบประมาณที่จัดสรรจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว 

5.พัฒนาวิธีทดสอบหรือผลิตชุดตรวจสอบภาคสนามอย่างง่ายสนับสนุนให้กับท้องถิ่นหรือ
ประชาชนในการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
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3.5.1. การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 มีผู้เข้า
มาใช้งานเว็บไซต์จ านวนทั้งหมด 5,471 คน เฉลี่ย 15 คน/วัน และตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเริ่มนับ
ข้อมูลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2555 มีผู้ตอบเป็นประเมินทั้งหมด 19 คน ซึ่งระดับความพึงพอใจ
รวม เท่ากับ 91.29 และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนเว็บไซต์ ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2555 เปลี่ยนแปลงโดเมนเว็บไซต์จาก www.reo09.go.th  
           มาเป็น www.reo09.mnre.go.th 
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เปลี่ยนแปลงโดเมนเว็บไซต์จาก www.reo09.mnre.go.th  
          มาเป็น http://reo09.mnre.go.th 
 
 
 
 

                                         

    

 

 

3.5  ภารกิจด้านสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งแต่ปี 2551-2555   

 หน่วย : คน 
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 ตารางที่ 18   แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าใจบริการเว็บไซต์ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
ก. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
  1. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัยและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ   8.75 

  2. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 8.5 

  3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์ มีความเหมาะสม 10 

  4. ขนาด รูปแบบตัวอักษร ง่ายต่อการอ่านและมีความสวยงาม 10 

  5. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 10 

ข. ด้านเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ 
  6. ข้อมูล ข่าวสาร มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ  8.79 

  7. มีการจัดหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและท าความเข้าใจ 8.75 

  8. ข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ  8.88 

  9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลด 8.75 

  10. ข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 8.88 

ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) 91.29 
 

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

รูปที่ 19  สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์ รายเดือน   ปีงบประมาณ 2555   
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3.5.2 การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดร้อยละของค้าปรึกษาแนะน้ามีการน้าไปใช้ประโยชน์ 
 
 ระบบการรายงานตัวชี้วัดร้อยละของค าปรึกษาแนะน ามีการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางใน

การรวบรวมรายงานของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง 16 ภาค รวบรวมข้อมูลเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  จ านวนรายงานทั้งหมด 1,182 รายงาน มี
การน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 1,149 รายงาน  คิดเป็นร้อยละ 99.7389 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.55)  

ในปีงบประมาณ 2555 ได้เพ่ิมกราฟในระบบรายงานให้สามารถดูรายงานได้ง่ายขึ้น และสามารถดู
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน สามารถดูสถานะการด าเนินงานและประเภทการให้บริการได้ 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
(1) การรวบรวมรายงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่มี 
   ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ง่ายต่อการตวจสอบ 
   ติดตามข้อมูลและรายงานผลประหยัดเวลาและ   
   ค่าใช้จ่าย 
(2) เป็นระบบที่สามารถรวบรวมรายงานตัวชี้วัด    
    ร้อยละของค าปรึกษาแนะน าที่มีการน าไปใช้ 
    ประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต ์
(3) เป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมรายงาน 
    ตัวชีว้ัดร้อยละของค าปรึกษาแนะน าที่มีการ 
    น าไปใช้ประโยชน์ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ 
    ตลอดเวลา 

 
 

3.5.3 การพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 

การพัฒนาการให้บริการข้อมูล เอกสารวิชาการ วารสาร แผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ต้องการศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้อง
เดินทางมารับเอกสารที่หน่วยงานและได้รับความนิยมอย่างมาก ปัจจุบันมีสมาชิก 354 คน มีเอกสารวิชาการ 
สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ จ านวนทั้งสิ้น 82 รายการ  มดีังนี ้        

1.เอกสารวิชาการ,รายงาน         38      รายการ 
2. แผ่นพับ,โบวชัวร,์คู่มือต่างๆ      2      รายการ 
3.โปสเตอร์,นิทรรศการ              5      รายการ 
4.วารสาร,จดหมายข่าว            22      รายการ 

ผู้สมัครเป็นสมาชิกเข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐจ านวน 119 ราย    คิดเป็นร้อยละ 33.62 
รองลงมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ  18.08  และนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน  61  ราย  คิดเป็นร้อยละ 17.23  ส ารับประชาชนทั่วไปจ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.47 
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3.5.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส้าหรับท้องถิ่น    

สสภ. 9 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมส าหรับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายระบบ
รายงานผ่านเว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และสนับสนุนให้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นช่องทางและแหล่งข้อมูลข้อสาร 
สน เทศส าหรับสมาชิกและประชาชนทั่วไป ท าให้ อปท.มีฐานข้อมูลของท้องถิ่นที่เป็นระบบ ทันเหตุการณ์ และ
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยมี อปท. เข้าร่วม 23 แห่ง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 18 รายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 
อุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง , เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า 2 

เลย เทศบาลเมืองเลย ,  เทศบาลต าบลภูกระดึง , เทศบาลต าบลวังสะพุง 
เทศบาลต าบลภูเรือ เทศบาลต าบลด่านซ้าย 

5 

หนองคาย เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย,เทศบาลเมืองท่าบ่อ,เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย           
เทศบาลต าบลโพนสา 

4 

สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร, เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา, เทศบาลต าบล
วานรนิวาส ,เทศบาลต าบลกุดบาก,เทศบาลต าบลเชียงเครือ,เทศบาล
ต าบลตองโขบ,เทศบาลต าบลพังโคน,เทศบาลต าบลสว่างแดนดิน,
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย,เทศบาลต าบลนาซอ 

10 

นครพนม เทศบาลต าบลนาแก 1 
บึงกาฬ เทศบาลต าบลศรีพนา 

 
1 

 

โดยมีการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับท้องถิ่นผ่าน
เว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2555    ในวันพุธที่  21 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.      
ณ ห้องประชุมส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 
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งานพัฒนาระบบราชการของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 การเสริมสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ                   
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2550 – 2555) โดยมีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้   

1. จัดท ารายละเอียดประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงานลงสู่ส่วนและบุคคล 

2. สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาระบบราชการ  

3. ให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการ 

4. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง และ        
ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 9 อุดรธานี ได้มอบหมายให้ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดย ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือร่วมกันด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้ 

1. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2555 
2. การจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA บุคคล) ประจ าปี พ.ศ. 2555  
3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจ าปี พ.ศ. 2555 

 

4.1 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  2555 
 การจัดท าข้อเสนอการปฏิบัติราชการหรือค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 9 (อุดรธานี) ต้องลงนามกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกหนึ่งที่จะเพ่ิมพันธะ
รบัผิดชอบทางการบริหารของหัวหน้าส่วนราชการในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ และ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  

 สสภ.9 มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 ซึ่ง ก.พ.ร. ทส.    ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น แผนที่ยุทธศาสตร์ จึงต้องก าหนดเป้าประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งในแต่ละ
เป้าประสงค์จะต้องมีตัวชี้วัดก ากับ โดยในการวัดผลการปฏิบัติงาน จะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดนั้น 
นอกจากนั้น ต้องจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด และแผนการด าเนินงานภายใต้ตัวชี้วัด  เสนอให้ ก.พ.ร. ทส. เพ่ือจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 โดยมีทั้งหมด 5 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัดและเพ่ือให้หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จึงติดตามความก้าวหน้า 

 

4. การพัฒนาระบบราชการ  
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ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ฯ จดัท ารายงานผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งให้ ส่วนแผน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะส่งให้ ก.พ.ร. ทส. ผ่านระบบ e – IPA ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2555 ได้ดังตาราง 
 

ตารางที่ 20 สรุปผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

 
 
ภายนอก 
 
 
 
 
 

มิติที่ 1  
 
ประสิทธิผล
ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

  
1.การมีส่วน

ร่วมในการ
บริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1.1  ระดับความส าเรจ็ของ การ
ให้บริการค าปรึกษาแนะน า
ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ให้บริการแก่กลุม่เป้าหมาย จ านวน 74 เรื่อง 
และมีการน าไปใช้ประโยชน์คดิเปน็ร้อยละ 
100 

5 

1.2  ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรยีน
ด้านสิ่งแวดล้อมจนได้ข้อยุต ิ

จ านวนเรื่องร้องเรียน  
จ านวน 15 เรื่อง และสามารถ

ด าเนินการจนได้ข้อยตุิทั้งหมด คดิเป็นร้อยละ 
100 

5 

1.3  ระดับความส าเรจ็ของ        
การปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ฯ  
ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 100 ของสถานี
ตรวจวัดคณุภาพน้ าของแม่น้ าเลยในบริเวณเขต
พื้นที่อ าเภอเมือง และอ าเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย          มีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ไม่เสื่อมโทรมลงไปกว่าเดมิ 
 

5 

2. การ
สนับสนุน   
การแก้ไข
ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

1.4  ระดับความส าเรจ็ของ        
การพัฒนาศูนย์เตือนภัย
มลพิษสิ่งแวดล้อมระดับ
ภาค 

ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ฯ 
ร้อยละ 100  และไม่มีการเตือนภยัจากสถานี
ตรวจวัดคณุภาพน้ าอัตโนมตั ิ

5 

 1.5 ระดับความส าเร็จของ        
การพัฒนาห้องปฏิบัติการ   
ตามมาตรบานสากล 
ISO/IEC 17025 

ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ฯ 
ร้อยละ 100  และยื่นสมัครขอการรับรอง 
ISO/IEC17025 จาก 
หน่วยรับรองของปริมาณ 
สารแขวนลอยทั้งหมด 
 ในแหล่งน้ าผิวดิน  
 

5 

 

 

 

 

-59- 
  
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2555   ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 

ตารางที่  20 สรุปผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 
 

      

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

 
ภายใน 

 
มิติที่ 2  
คุณภาพ 
การให้บริการ 
 

 
 
 
 
3. การให้บริการ

ที่มีคณุภาพ 

 
 
 
 
2.1  ร้อยละของระดับ 
       ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

 
 
 
 
กลุ่มผูร้ับบริการ  
จ านวน 61 ราย โดย  
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เท่ากับ 96.61 

5 

มิติที่ 3 
ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

4.การจัดระบวน
การ/
ระบบงาน
อย่าง 

     มีประสิทธิภาพ 

3   ร้อยละความส าเร็จของ      
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

       ตามแผน 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนในไตรมาสที่ 4 
เท่ากับ  
ร้อยละ 99.88  

5 

มิติท่ี 4  
การพัฒนา
องค์กร 

5.  การพัฒนา
องค์กรให้มี
สมรรถนะ
สูง 

4.1  ระดับความส าเรจ็ของ        
การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ฯ  
ร้อยละ 100 
และร้อยละ100 ของผู้ใช้บริการมกีารน า
สารสนเทศไปใช้ประโยชน ์
 

5 

4.2  ร้อยละเฉลีย่ถ่วง
น้ าหนักของระดับ
ความส าเร็จของการ
ปรับปรุงคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ
ขั้นพื้นฐาน 

 

PMQA 1 – 5 สามารถด าเนินการตาม A D L I 
ครบถ้วนของการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้

5 

 

จากผลการด าเนินงานและคะแนนการประเมินตนเองของตัวชี้วัดรายเป้าประสงค์ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ แสดงให้เห็นว่า นอกจากจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 แล้ว ยังส่ง   
ผลกระทบต่อหน่วยงานโดยรวมในทางบวกด้วย โดยปรากฏในผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อ            
การให้บริการของหน่วยงาน ซ่ึงก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ “ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ” ปรากฏว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สูงขึ้นทุกปี 
โดย ร้อยละ 82.26 ในปี 2553ร้อยละ 95.30 ในปี 2554 และร้อยละ 96.61 ในปี 2555 
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4.2 การจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA บุคคล) 

เมื่อหน่วยงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีเสร็จแล้ว จะมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการหรือตัวชี้วัดหน่วยงาน ลงสู่ระดับบุคคล ประกอบด้วย การถ่ายทอดตัวชี้วัดหน่วยงาน
ลงสู่ผู้อ านวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ตามล าดับ เพ่ือให้ตัวชี้วัดหน่วยงาน ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดย ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับงานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจ า และงานที่
ได้รับมอบหมายพิเศษ เพ่ือจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล หรือแบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (IPA บุคคล) และแผนการด าเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดระดับบุคคล  

ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับจะใช้แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA บุคคล) ในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และน าผลการประเมินรายบุคคลไปเชื่อมโยงกับสิ่งจูงใจ ทั้งท่ีเป็นเงินและ
ไม่ใช่เงินรางวัลประจ าปี (เลื่อนเงินเดือน) ต่อไป 

ทั้งนี้ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี มีทั้งหมด 6 ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวม 15 ราย 
ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ได้จัดท าและลงนามในแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (IPA 
บุคคล) ประจ าปี พ.ศ. 2555 กับผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) แล้ว ดังนี้ 

1) ผู้อ านวยการส่วน ลงนามกับผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 
2) ข้าราชการและพนักงานราชการในส่วน ลงนามกับผู้อ านวยการส่วน และผู้อ านวยการ

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 

และเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดระดับบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม 
หน่วยงาน ได้จัดท าแนวทางและวิธีการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและ
การจัดสรรสิ่งจูงใจ ดังนี้ 

1) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลทั่วทั้งองค์กร 
2) หลักเกณฑ์การพิจารณาความโดดเด่นประจ าปี พ.ศ. 2555 

รวมทั้ง ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
และเม่ือพิจารณาผลการประเมินรายบุคคลของข้าราชการ จ านวน 13 ราย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะ
พบว่า  

1) ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 10 ราย 
2) ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 1 ราย 
3) ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ า จ านวน 2 ราย  

ส าหรับคะแนนความโดดเด่นรายบุคคล พบว่า ข้าราชการทุกรายได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี    
พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีผลการประเมินมากกว่า 3 คะแนน 
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4.3  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ส าหรับการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจ าปี พ.ศ. 2555 เป็น
การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน โดย คัดเลือกแนวทางการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2554 ที่ส าคัญที่หน่วยงานควรให้ความส าคัญ เพ่ือรักษา
มาตรฐานและปรับปรุงระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ดังนี้ 

PMQA 1 : ส่วนราชการต้องมีการก าหนดทิศทาง/เป้าหมายการท างานที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ/ยุทธศาสตร์ของ สป.ทส. และขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

PMQA 2 : ส่วนราชการต้องก ากับดูแลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามหลัก       
ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การ  ที่ดี (Organizational Government) 

PMQA 3 : ส่วนราชการต้องมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล
อย่างเป็นระบบ 

PMQA 4 : ส่วนราชการต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล
และเป็นธรรม 

PMQA 5 : ส่วนราชการต้องก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่
ส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยไม่ส่งผล
กระทบ     ทางลบต่อสังคม 

ทั้งนี้ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 อุดรธานี สามารถด าเนินงานตาม A D L I ของ PMQA 1 – 5             
ได้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้   
 
 

4.4 บทสรุปของการด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ระหว่างปี 2550 – 2555 
 

1) ผู้เกี่ยวข้องเกิดความสับสน มีการสื่อสารน้อยเกินไป และเน้นเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ
ราชการหรือผู้บริหารเท่านั้น โดยหวังว่าจะมีการน าไปขยายผลต่อ ซ่ึงในข้อเท็จจริงท าได้น้อยและ     
ไม่ต่อเนื่อง  

2) การพัฒนาระบบราชการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทิศทาง หลักการ และวิธีการ โดยมีการริเริ่มและ
ผลักดันแนวทางและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ข้าราชการส่วนใหญ่ตามไม่
ทัน รวมทั้งมีแรงต่อต้านจากวัฒนธรรมแบบเดิมอีกด้วย  

3) การรับรู้และทัศนคติของข้าราชการที่มตี่อการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน มี 4 แบบ ดังนี้ 
  3.1 รับรู้ และพร้อมพัฒนาระบบราชการ  
  3.2 รับรู้ แต่ไม่อยากพัฒนาระบบราชการ 

  3.3 ยังไม่รับรู้ และไม่อยากพัฒนาระบบราชการ  
  3.4 ยังไม่รับรู้ แตอ่ยากพัฒนาระบบราชการ 
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4) ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ  
1. แม้ว่าข้าราชการส่วนใหญ่ของหน่วยงาน จะเริ่มรับรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลง แต่ยังมีบางส่วนที่

ยังต่อต้าน และไม่ม่ันใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
2. การปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและการท างานต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจกับข้าราชการ  
3. ข้าราชการบางส่วนยังไม่ยอมรับและเข้าไม่ถึงถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

ราชการ  
 

5) ข้อเสนอแนะการด าเนินการในระยะต่อไป  

1. เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน  

2.  สร้างการเรียนรู้และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาระบบราชการของ
หน่วยงาน 

การเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ ด้วย เป็นหลักการส าคัญของการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
Green Office  กิจกรรมหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนของสสภ.๙  ร่วมมือกันเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือช่วย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
 
4.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน มีแผนการพัฒนาและมีเป้าหมายในการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี ซึ่งในปี 2555  มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน  16 ราย  
คิดเป็นร้อยละ  64.00  หลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นรวม 21  หลักสูตร  ดังรายละเอียดตามตาราง 
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ตารางที่   21   การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร 
  

ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร/เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ระยะเวลา 
1.นางพณา  เจียรวาป ี 1.อบรมความรูค้วามเข้าใจในข้อก าหนดตาม 

มอก.17025 (ISO/IEC17025) 
 
2.อบรมการจดัท าเอกสารในระบบคุณภาพ 
 

3..หลักสตุรการสอบเทียบเครื่องมอืวัด 
4.หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี    
(Method Validation) 
5.หลักสูตรไม่แน่นอนในการทดสอบ       
(Uncertionty Measurement) 
6.หลักสูตรการประกันคณุภาพผลการทดสอบ 
 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  โรงแรมรอยัล  
ริเวอร ์ 8-10 ส.ค.55 
14-15 ส.ค.55 
 
 

2-6 ก.ย.55 

2.นางสาวเอี่ยมบญุ  ปุราทะกา 1.อบรมความรูค้วามเข้าใจในข้อก าหนดตาม 
มอก.17025 (ISO/IEC17025) 
 
2.อบรมการจดัท าเอกสารในระบบคุณภาพ 
 
3..หลักสตุรการสอบเทียบเครื่องมอืวัด 
4.หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี    
(Method Validation) 
5.หลักสูตรไม่แน่นอนในการทดสอบ       
(Uncertionty Measurement) 
6.หลักสูตรการประกันคณุภาพผลการทดสอบ 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  โรงแรมรอยัล 
ริเวอร ์ 8-10 ส.ค.55 
14-15 ส.ค.55 
 
2-6 ก.ย.55 

3.นางสาวจิตราพร  บ้งนาง 1.อบรมความรูค้วามเข้าใจในข้อก าหนดตาม 
มอก.17025 (ISO/IEC17025) 
 
2.อบรมการจดัท าเอกสารในระบบคุณภาพ 
 

3..หลักสตุรการสอบเทียบเครื่องมอืวัด 
4.หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี    
(Method Validation) 
5.หลักสูตรไม่แน่นอนในการทดสอบ       
(Uncertionty Measurement) 
6.หลักสูตรการประกันคณุภาพผลการทดสอบ 
 
 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  โรงแรมรอยัล 
ริเวอร ์ 8-10 ส.ค.55 
14-15 ส.ค.55 
 
2-6 ก.ย.55 
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ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร/เร่ือง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ระยะเวลา 
4.นางสาวณภัทร ตั้งกิจวานิชย ์ 1.อบรมหลักสูตร การจัดการน้ าเสยี โดย

พื้นที่ชุ่มน้ า(ศึกษาดูงาน จ.เพชรบุรี) 
 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อตดิตามประเมินผลโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
3.อบรม "เทคโนโลยีและแนวทางบริหาร
จัดการ     ขยะมูลฝอย ส าหรับ อปท. 
 

4.อบรมเรื่อง การติดตามประเมินผล
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ส าหรับ 
สสภ.ครั้งท่ี 3 
 

5.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบ
สารสนเทศตดิตามประเมินผลโครงการกลไก
พัฒนาท่ีสะอาดส าหรับ สสภ.1-16 
 

สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม  ปทุมธานี               
4-10 มี.ค.55 
องค์การบริหารกา๊ซเรือนกระจก 
ณ โรงแรมสยามซติี้ กทม. 
29-30 มี.ค.55 
กรมควบคุมมลพิษ  กทม.  
4-7 ก.ค.55 
 

อบก. ณ โรงแรมดุสติ ปริ้นเซส          
จ.นครราชสีมา  10-13 ก.ค.55 
 

อบก. ณ โรงแรม วีอัน โคราช จ.
นครราชสมีา 
25-27 ก.ย.55 

5.นายสกล  กิตติวัฒนะชัย 1.อบรมการใช้งานเครือข่าย การใช้งาน
ระบบ Applicationบนเครือข่าย และการ
รักษาความปลอดภัยในเครือข่าย 
2.อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบเว็บไซต์ 
(Easywebtime) 
 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"แนวนโยบายและแนวทางปฏิบัตกิารรักษา
ความมั่นคงด้านสารสนเทศของ สป.ทส. 
 

4.อบรมเรื่อง การติดตามประเมินผล
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ส าหรับ 
สสภ.ครั้งท่ี 3 
 

5.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบ
สารสนเทศตดิตามประเมินผลโครงการกลไก
พัฒนาท่ีสะอาดส าหรับ สสภ.1-16 

บ.กสทโทรคมนาคม จ ากดั    นนทบุรี   
25 - 27 มค.55 
 
ศทส. อาคารกรมส่งเสรมิฯ    ช้ัน 10  
กทม.  7-9 มี.ค.55 
 
ศทส.ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์
โทรคมนาคม Cat ช้ัน 3ถนนติวานนท์ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี     9-10 ก.ย.55 
 
อบก. ณ โรงแรมดุสติ ปริ้นเซส  จ.
นครราชสมีา  10-13 ก.ค.55 
 
อบก. ณ โรงแรม วีอัน โคราช           
จ.นครราชสีมา 25-27 ก.ย.55 

6.นางสาวนัทธมน  แฝงศรีค า   1.อบรมการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของระบบ e-KPI's และ e-IPA's 
2.อบรมเรื่อง การติดตามประเมินผล
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ส าหรับ 
สสภ.ครั้งท่ี 3 
 

3.อบรม "เทคโนโลยีและแนวทางบริหาร
จัดการ     ขยะมูลฝอย ส าหรับ อปท." 
 

อาคารกรมส่งเสริมฯ กทม. 10 ก.พ.55 
 
อบก. ณ โรงแรมดุสติ ปริ้นเซส          
จ.นครราชสีมา  10-13 ก.ค.55 
 

 

กรมควบคุมมลพิษ  กทม.  
4-7 ก.ค.55 
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ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร/เร่ือง หน่วยงานทีจ่ัด/สถานที่ระยะเวลา 

7.นายนคร  บุดดีค า 
 
 
 

1 หลักสูตร การใช้งานระบบเว็บไซต์ 
(Easywebtime) 
2.อบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้าน 
Dreamweaver CS3 

ศทส. อาคารกรมส่งเสรมิฯ  7-9 มี.ค.55 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2-4 พ.ค.55 

8.นางราตร ี โรจนชาตรี        1.อบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ  (e-ProjectTracking System) 
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2.อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบบรหิารพัสดุและ
ครุภณัฑ ์

 ณ ห้องประชุมศูนยส์ารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยี ช้ัน 10 อาคารกรม
ส่งเสริมฯ กทม. 
13-14 ม.ีค.55 
สบก/ส่วนบริหารงานพัสดุ               
ม.รามค าแหง(หัวหมาก) กทม. 
14-15 ม.ิย.55 

9.น.ส.แพรวนภา  ศรีสร้อย  อบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ  (e-ProjectTracking System) 
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ณ ห้องประชุมศูนยส์ารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยี ช้ัน 10 อาคารกรม
ส่งเสริมฯ กทม. 
13-14 ม.ีค.55 
 

10.นางเรียมสงวน  ง้ิวงาม 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
ติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด (CDM) 

องค์การบริหารกา๊ซเรือนกระจก 
ณ โรงแรมสยามซติี้ กทม. 
29-30 ม.ีค.55 

11.นายเอกสิทธิ ์ อักษร 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินคาร์บอน 
ฟุตปริ้นขององค์กร 
 

องค์การบริหารกา๊ซเรือนกระจก 
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น                
23  มีนาคม 55 

12.นายเชิดชาย  นันทบุตร อบรมหลักสูตร การเสรมิสร้างศักยภาพการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม     จ.ปทุมธาน ี
29 เม.ย.-5 พ.ค.55 
 

13.น.ส.พัชราภร  ศิริจงประเสริฐ อบรม "โครงการอบรมดูงานให้ความรู้เกณฑ์การ
ผลิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กบัคณะกรรมการ
ตรวจประเมินป ี2555 

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โลตสั ปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม ่                     
15-18 พ.ค.55 

14.นางเกศรี  ดงประถา อบรม "โครงการอบรมดูงานให้ความรู้เกณฑ์การ
ผลิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กบัคณะกรรมการ
ตรวจประเมินป ี2555 

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โลตสั ปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม ่                     
15-18 พ.ค.55 

15.นายไพบูลย ์ มานพ     อบรมเรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการกลไก
การพัฒนาท่ีสะอาด ส าหรับ สสภ.ครั้งท่ี 3 

อบก. ณ โรงแรมดุสติ ปริ้นเซส  จ.
นครราชสมีา  10-13 ก.ค.55 

16.น.ส.ปริศนา  สุตะพันธ์  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ
ติดตามประเมินผลโครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาด
ส าหรับ สสภ.1-16 

อบก. ณ โรงแรม วีอัน โคราช จ.
นครราชสมีา 
25-27 ก.ย.55 
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คณะผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี 

 
 
อ านวยการ 
          นายธวัช  ปทุมพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี 
   
รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล 
 นางสาวพัชราภร  ศิริจงประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 นางเกศรี  ดงประถา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 
ออกแบบปก 
 นางสาวพัชราภร  ศิริจงประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 นายสกล  กิตติวัฒนะชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 
สนับสนุนข้อมูล 
 ส่วนอ านวยการ 
 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย 
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