
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



คํานํา 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ เปนหนวยงานราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค มีฐานะ

เทยีบเทากอง ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจ

หลักในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ติดตามประเมินผล จัดทํารายงานสถานการณ

สิ่งแวดลอม พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสิ่งแวดลอม ใหคําปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการ 

สนับสนุนและสงเสรมิศักยภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ตดิตาม ตรวจสอบ เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สงเสรมิการมสีวนรวมและสรางเครอืขาย เผยแพรประชาสัมพันธ พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอม

บนพื้นฐานภูมปิญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับทองถิ่น 

ภายใตแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ มี

การดําเนินงานที่หลากหลาย ผานโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ภายใตบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

ตามภารกจิของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตรของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และกรม

ควบคุมมลพิษ เพื่อดําเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดแก ลุมน้ํา

นานและลุมน้ํายมตอนลาง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนาน อุตรดติถ พษิณุโลก และพจิิตร 

เอกสารรายงานประจําป ๒๕๕๕ ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ

สรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง 

เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ และเปนแหลงขอมูลอางอิง ซึ่งสามารถ

นําไปใชประโยชนในการดําเนนิงานดานสิ่งแวดลอมตอไป 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 



สารบัญ 

 

คํานํา 

สารบัญ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป  

  พื้นที่รับผิดชอบ ๑-๒ 

  บทบาทหนาที่ ๓ 

  โครงสรางการบรหิารงาน  ๓-๕ 

สวนท่ี ๒ ผลการใชจายงบประมาณ 

  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๖ 

  ผลการใชจายงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดลอม ๗ 

  ผลการใชจายงบประมาณเบกิแทนกัน ๘ 

สวนท่ี ๓ ผลการปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการประจําป ๒๕๕๕ 

  ตัวช้ีวัด ๙ 

 แผนที่ยุทธศาสตรของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๐ 

  ผลการปฏบิัตริาชการตามตัวช้ีวัดของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๑ 

๑. มติปิระสทิธผิลตามแผนปฏบิัตริาชการ 

๑.๑ รอยละของคําปรกึษาแนะนําที่มกีารนําไปใชประโยชน ๑๒-๑๓ 

๑.๒ รอยละในการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนใหไดขอยุติ ๑๓-๑๕ 

๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยเตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอมระดับภาค ๑๕-๑๖ 

๑.๔ ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปาหมาย 

 (การปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

 ในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน ๑ จังหวัดนาน) ๑๗-๑๘ 

๑.๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหองปฏบิัตกิารตามมาตรฐานสากล ๑๘-๑๙ 



สารบัญ (ตอ) 

 

๒. มติคิุณภาพการใหบรกิาร 

๒.๑ รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบรกิาร ๑๙-๒๐ 

๓. มติปิระสทิธภิาพของการปฏบิัตริาชการ 

๓.๑ รอยละความสําเร็จของการเบกิจายงบประมาณตามแผน ๒๐-๒๑ 

๔. มติกิารพัฒนาองคกร 

๔.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ๒๑ 

๔.๒ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของระดับความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพ 

 การบรหิารจัดการภาครัฐขัน้พื้นฐาน ๒๒-๒๓ 

สวนท่ี ๔ ผลการปฏบิัตริาชการตามแผนปฏบิัตริาชการประจําป ๒๕๕๕ 

  การจัดทํากรอบแผนปฏบิัตกิารเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 พื้นที่นํารองจังหวัดพษิณุโลก ๒๔-๒๕ 

  การดําเนนิงานตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสยี 

  และระบบจัดการขยะมูลฝอยภายใตแผนปฏบิัตกิารเพื่อการจัดการ 

 คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ๒๕-๒๖ 

  การดําเนนิงานคณะกรรมการลุมน้ํา ๒๗ 

  การดําเนนิงานสิ่งแวดลอมดานศลิปกรรม (เมอืงเกา) ๒๘ 

  ผลการดําเนนิการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ๒๙-๓๐ 

  โครงการเมอืงใชประโยชนจากขยะ (Zero Waste Project) ๓๑-๓๒ 

  การถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยดีานสิ่งแวดลอม ๓๓-๓๔ 

  การพัฒนาศูนยเรยีนรูดานสิ่งแวดลอม ๓๕ 

  การพัฒนาหองปฏบิัตกิารสูมาตรฐานสากล ๓๖-๔๐ 

  การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดนิ ๔๑-๔๘ 

  การพัฒนาศูนยเตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอมระดับภาค ๔๙-๕๐ 

  การพัฒนาเครอืขายระบบรายงานตัวช้ีวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 สําหรับทองถิ่น ๕๑-๕๒ 



สารบัญ (ตอ) 

 

  โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมศิาสตรดานสิ่งแวดลอมเพื่อการเฝาระวัง 

 คุณภาพน้ําพื้นที่ภาคเหนอื ประจําป ๒๕๕๕ ๕๓-๕๔ 

  โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ๕๕-๕๖ 

สวนท่ี ๕ ภาคผนวก 

  การประชุม/อบรม/สัมมนา ของเจาหนาที่ สสภ.๓ 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕๗-๕๙ 

คณะผูจัดทํารายงาน ๖๐ 



 ๑ 

สวนท่ี ๑ 

ขอมูลท่ัวไป 

 

 พื้นท่ีรับผดิชอบ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ เปนหนวยงานราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค มีฐานะ

เทียบเทากอง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอตั้งขึ้น

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีสํานักงานตั้งอยู

เลขที่  ๘๐๒ หมูที่  ๘ ถนนพิษณุโลก–หลมสัก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

รหัสไปรษณยี ๖๕๑๓๐ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตลุมน้ํานาน และลุมน้ํายมตอนลาง 

ครอบคลุม ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด ๓๔,๙๔๖.๒ 

ตารางกโิลเมตร ประกอบดวย แมน้ําสายหลัก คือ แมน้ํานาน และแมน้ําสาขา ไดแก น้ําแหง น้ําวา น้ําปาด 

คลองตรอน วังทอง แควนอย เปนตน และแมน้ํายมตอนลาง ตั้งอยูระหวางเสนละติจูด ๑๕
๐ ๔๐’ ๑๒’’ 

ถงึ ๑๙๐ ๓๗’ ๔๘’’ เหนอื และเสนลองจิจูด ๙๙๐ ๕๑’ ๓๐’’ ถงึ ๑๐๑๐ ๒๑’ ๔๘’’ ตะวันออก 

อาณาเขตตดิตอ 

ทศิเหนอื 

ตดิตอกับ จังหวัดพะเยาและสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ในพื้นที่ลุมน้ําโขง 

ทศิใต 

ตดิตอกับ จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร ในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา 

ทศิตะวันออก 

ตดิตอกับ จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ ในพื้นที่ลุมน้ําโขงและพื้นที่ลุมน้ําปาสัก  

ทศิตะวันตก 

ตดิตอกับ จังหวัดแพรและจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่ลุมน้ํายม 

 



 ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีแ่สดงขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 

 



 ๓ 

 บทบาทหนาท่ี 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ มบีทบาทหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค 

๒. ประสานการดําเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลแผนและมาตรการการจัดการ

สิ่งแวดลอมในระดับภาค 

๓. จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอมระดับภาค 

๔. จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสิ่งแวดลอมระดับภาค 

๕. ใหคําปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการดานสิ่งแวดลอม ตลอดจน

สนับสนุนและสงเสรมิศักยภาพการดําเนนิงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

๖. ตดิตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๗. สงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ

ดานสิ่งแวดลอม 

๘. พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นและสภาพทองที ่

หรอืพัฒนาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับทองถิ่น 

๙. ปฏบิัตงิานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดลอมระดับภาค 

๑๐. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่

ไดรับมอบหมาย 

 โครงสรางการบริหารงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน

ภายใน โดยแบงออกเปน ๖ สวนงาน ดังนี้ 

โครงสรางเดมิ โครงสรางท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 

ฝายบรหิารทั่วไป สวนอํานวยการ 

กลุมงานแผนสิ่งแวดลอม สวนแผนสิ่งแวดลอม 

กลุมงานสงเสรมิและเผยแพร สวนสงเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอม 

กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม สวนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

กลุมงานวเิคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม สวนวเิคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม สวนเฝาระวังและเตอืนภัย 

 

 

 



 ๔ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  ๓ มีอัตรากําลังบุคลากรที่

ปฏบิัติงาน รวมทั้งสิ้น ๓๔ คน ประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และจางเหมา

รายเดอืน จําแนกตามสวนงานตาง ๆ ไดดังนี้ 

ฝาย/กลุมงาน/ศูนย 
ขา 

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน 

ราชการ 

จางเหมา 

รายเดอืน 
รวม 

๑. ผูอํานวยการสํานัก ๑ - - - ๑ 

๒. สวนอํานวยการ ๔ ๘ ๑ ๑ ๑๔ 

๓. สวนแผนสิ่งแวดลอม ๓ - ๑ - ๔ 

๔. สวนสงเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอม ๓ - - - ๓ 

๕. สวนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม ๓ - - - ๓ 

๖. สวนวเิคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ๒ - ๑ ๒ ๕ 

๗. สวนเฝาระวังและเตอืนภัย ๒ - ๒ - ๔ 

รวม ๑๘ ๘ ๕ ๓ ๓๔ 

 นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ยังมีอาสาสมัครญี่ปุน

อาวุโส ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากกระทรวงการตางประเทศ และองคการความรวมมือระหวาง

ประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency : JICA) อีกจํานวน ๑ คน รวมปฏิบัติงาน

ประจํากลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม (เดิม) และสวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม 

(หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภายใน) โดยทําหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการ

ดําเนนิงาน และรวมดําเนนิงานโครงการดานการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 

   

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลังบุคลากรของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ป ๒๕๕๕

นางสาวศริิพรรณ อนิทรสัมพันธ 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 นายอาวรีะ ภัคมาตร 
นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพเิศษ 

 นางบุษรา ผลทว ี
นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพเิศษ 

นางสาวนภา ผดงุไทย 

เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 
 นายณัฐชานนท อุตสม 

นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

 นายพสิษิฐ ศรีกัลยานวิาท 

นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

นางกัลยา วงษทองด ี
เจาพนักงานการเงนิและบญัชชีํานาญงาน 

 นางสาวนฤมล นาคม ี
นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

 นายปรัชญา ตระกลรัตน 
นักวชิาการสิ่งแวดลอม 

นางสาวกนกวรรณ ตราชู 

เจาพนักงานธุรการปฏบิัตกิาร 

 นางสาวสุรียรัตน ฟงนยิมอมตะ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 นางสาวกญัญารัตน ฉมิเอี่ยม 
นักวชิาการสิ่งแวดลอม 

นางสาวติรี ย้ิมทองสขุ 
พนักงานพมิพ ส.๔ 

    

นายวัฒนา คุมไพรี 
ชางไม ช.๔ 

    

นายสมพงษ คะระนันท 
ชางปูน ช.๔ 

 นายถาวร เพ็ชรบัว 

นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพเิศษ 
 นางบุษรา ผลทว ี

นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพเิศษ 

นายมานพ นาคผสม 

ชางฝมอืสนาม ช.๔ 
 นายดุษติ ประสทิธิ์เขตกจิ 

นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
 นางสาววรรณภา อิ่มใจ 

นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

นายเสกสรร เลาดอนไพร 

ชางฝมอืสนาม ช.๔ 
 นายสราวุธ สราศริิ 

นักวชิาการสิ่งแวดลอมปฏบิัตกิาร 
 นางสาวศุภจติร ขุนจร 

นักวชิาการสิ่งแวดลอมปฏบิัตกิาร 

นายณรงคฤทธิ์ หมอนทอง 
พนักงานขับรถยนต ส.๒ 

   นางสาวกาญจนา ทพิยเครือ 
นักวชิาการสิ่งแวดลอม 

นายภาสกร ออดเอก 
พนักงานขับรถยนต ส.๒ 

   นางสาววันวสิา สดีําด ี
พนักงานหองปฏบิัตกิาร 

นายมานพ วงษอยูนอย 
พนักงานขับรถยนต ส.๒ 

 นายอานนท ลาวัณยกุล 

นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพเิศษ 

 นายคณิน ไศลวรากุล 
พนักงานหองปฏบิัตกิาร 

นายโกศล นาคผสม 
เจาพนักงานธุรการ 

 นายชาตรี ไชยวงค 
นักวชิาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

  

นางสมนกึ มศีลิป 
แมบาน 

 นายพัฒนา เกตุชัยโกศล 
นักวชิาการสิ่งแวดลอมปฏบิัตกิาร 

 นายโนริมาสะ ชโิมมูระ 
อาสาสมัครญีปุ่นอาวุโส 

สวนอํานวยการ สวนเฝาระวังและเตือนภัย  

 

สวนแผนสิง่แวดลอม 

นายเดชา งามนิกุลชลนิ 

ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ 

สวนควบคุมคณุภาพสิง่แวดลอม 

 

สวนวเิคราะหคณุภาพสิ่งแวดลอม 

 

 

 

สวนสงเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอม 



 ๖ 

สวนท่ี ๒ 

ผลการใชจายงบประมาณ 

 

 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รวมทั้งสิ้นจํานวน ๕,๙๒๒,๗๒๘ บาท เบิกจายทั้งสิ้นจํานวน ๕,๙๐๒,๘๒๘.๔๕ บาท คิดเปนรอยละ 

๙๙.๖๖ โดยมรีายละเอยีดการจัดสรรและการเบกิจายงบประมาณดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดสรรงบประมาณรวม

ทัง้สิ้น ๔,๕๒๙,๗๒๘ บาท เบกิจายจํานวน ๔,๕๑๐,๐๑๘.๕๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙๙.๕๖ เนื่องจากมี

การสงคนืเงนิงบกลาง กรณฉีุกเฉนิ ชวยเหลอือุทกภัย จํานวน ๑๙,๗๐๐ บาท 

๒. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐ บาท 

เบกิจายจํานวน ๑๘๔,๙๙๘.๙๐ บาท คดิเปนรอยละ ๙๙.๙๙ 

๓. กรมควบคุมมลพิษ จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๔,๐๐๐ บาท เบิกจายจํานวน 

๑,๐๑๓,๙๐๐.๕๕ บาท คดิเปนรอยละ ๙๙.๙๙ 

๔. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดสรรงบประมาณรวม

ทัง้สิ้น ๑๙๔,๐๐๐ บาท เบกิจายจํานวน ๑๙๓,๙๑๐.๕๐ บาท คดิเปนรอยละ ๙๙.๙๕ 

 

 
 

แผนสถติเิปรยีบเทยีบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 



 ๗ 

 ผลการใชจายงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบกิจาย คงเหลอื 

(บาท) บาท รอยละ 

๑. งบบุคลากร ๘๗๕,๑๔๕ ๘๗๕,๑๔๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ 

๒. งบดําเนนิการ (สป.ทส. ๓๐๐) ๒,๒๔๖,๙๖๕ ๒,๒๔๖,๙๕๘.๕๒ ๙๙.๙๙ ๖.๕๑ 

   ๒.๑ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ๑,๗๙๑,๙๖๕ ๑,๗๙๔,๗๖๑.๗๓ ๑๐๐.๑๖ -๒,๗๙๖.๗๓ 

   ๒.๒ คาสาธารณูปโภค ๓๑๔,๐๐๐ ๓๑๑,๒๐๐.๗๖ ๙๙.๑๑ ๒,๗๙๙.๒๔ 

   ๒.๓ คาเชาบาน ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ 

   ๒.๔ อี เอ็ม เพื่อประชาชน ๘๔ หมื่นลูก ๘๔ 

หมื่นลติร พชิิตนํ้าเสยี 

๓๐,๐๐๐ ๒๙,๙๙๖.๐๐ ๙๙.๙๙ ๔.๐๐ 

   ๒.๕ คาซอมรถยนตตรวจอากาศ ๖๙,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ 

๓. งบรายจายอ่ืน (สป.ทส. ๙๐๐) ๑,๑๕๘,๒๓๕ ๑,๑๕๘,๒๓๒.๕๕ ๙๙.๙๙ ๒.๔๕ 

   ๓.๑ คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพ

หองปฏบัิติการ 

๔๘๓,๒๓๕ ๔๘๓,๒๓๔.๘๘ ๙๙.๙๙ ๐.๑๒ 

   ๓.๒ คาใชจายในการพัฒนาศูนยเตือนภัย

มลพษิสิ่งแวดลอม 

๔๐๐,๐๐๐ ๓๙๙,๙๙๙.๙๓ ๙๙.๙๙ ๐.๐๗ 

   ๓.๓ คาใชจายตามแผนปฏิบัติการแกไข

ปญหาหมอกควันและไฟปา 

๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๔,๙๙๗.๗๔ ๙๙.๙๙ ๒.๒๖ 

๔. งบลงทุน (สป.ทส. ๖๐๐) ๒๒๙,๖๘๓ ๒๒๙,๖๘๒.๔๓ ๙๙.๙๙ ๐.๕๗ 

   ๔.๑ หมอแปลงไฟฟา ๒๒๙,๖๘๓ ๒๒๙,๖๘๒.๔๓ ๙๙.๙๙ ๐.๕๗ 

๕. งบกลาง กรณฉีุกเฉนิ ชวยเหลอือุทกภัย ๑๙,๗๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๙,๗๐๐ 

(สงคนื) 

   ๕.๑ งบกลาง กรณฉีุกเฉนิ ชวยเหลอือุทกภัย ๑๙,๗๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๙,๗๐๐ 

(สงคนื) 

รวม ๔,๕๒๙,๗๒๘ ๔,๕๑๐,๐๑๘.๕๐ ๙๙.๕๖ ๑๙,๗๐๙.๕๐ 

 

 
 

แผนสถติแิสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก สป.ทส. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 ๘ 

 ผลการใชจายงบประมาณเบกิแทนกัน 

หนวยงานที่ใหเบกิแทน/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบกิจาย คงเหลอื 

(บาท) บาท รอยละ 

๑. กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๔,๙๙๘.๙๐ ๙๙.๙๙ ๑.๑๐ 

   ๑.๑ ทองถิ่นนาอยูอยางย่ังยนื (LA๒๑) ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ 

   ๑.๒ พัฒนาขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทองถิ่น 

๙๙,๐๐๐ ๙๘,๙๙๘.๙๐ ๙๙.๙๙ ๑.๑๐ 

   ๑.๓ โครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ

จากวัสดุเหลอืใช 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ 

๒. กรมควบคุมมลพษิ ๑,๐๑๔,๐๐๐ ๑,๐๑๓,๙๐๐.๕๕ ๙๙.๙๙ ๙๙.๔๕ 

   ๒.๑ คาใชจายติดตามตรวจสอบคุณภาพ

แหลงนํ้าผวิดนิ 

๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๗,๙๑๔.๕๐ ๙๙.๙๘ ๘๕.๕๐ 

   ๒.๒ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายจากชุมชน 

๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๐,๙๙๘.๐๕ ๙๙.๙๙ ๑.๙๕ 

   ๒.๓ การจัดการมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนยรวม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ 

   ๒.๔ คาใชจายในการประชุมกฎกระทรวง 

ตามความในมาตรา ๘๐ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ 

   ๒.๕ คาใชจายในการเดินทางรวมประชุม

หารือระหวาง คพ. และ สสภ. 

๕๐,๐๐๐ ๔๙,๙๘๘.๐๐ ๙๙.๙๘ ๑๒.๐๐ 

๓. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๑๙๔,๐๐๐ ๑๙๓,๙๑๐.๕๐ ๙๙.๙๕ ๘๙.๕๐ 

   ๓.๑ คาใชจายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา

แผนปฏิ บั ติการเพื่ อการจั ดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

๑๙๔,๐๐๐ ๑๙๓,๙๑๐.๕๐ ๙๙.๙๕ ๘๙.๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๙๓,๐๐๐ ๑,๓๙๒,๘๐๙.๙๕ ๙๙.๙๙ ๑๙๐.๐๕ 

 

 
 

แผนสถติแิสดงงบประมาณเบกิแทนกันที่ไดรับจัดสรรจาก สส. คพ. สผ. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 ๙ 

สวนท่ี ๓ 

ผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการประจําป ๒๕๕๕ 

 

 ตัวชี้วัด 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดดําเนินการตามคํารับรองการ

ปฏบิัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแบงออกเปน ๔ มิติ ประกอบดวย มิติประสิทธิผล

ตามแผนปฏบิัตริาชการ มติคิุณภาพการใหบริการ มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติการ

พัฒนาองคกร รวมทัง้สิ้น ๙ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

๑. มติปิระสทิธผิลตามแผนปฏบิัตริาชการ ม ี๕ ตัวช้ีวัด ไดแก 

๑.๑ รอยละของคําปรกึษาแนะนําที่มกีารนําไปใชประโยชน 

๑.๒ รอยละในการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนใหไดขอยุต ิ

๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยเตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอมระดับภาค 

๑.๔ ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปาหมาย (หมอกควัน) 

๑.๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหองปฏบิัตกิารตามมาตรฐานสากล 

๒. มติคิุณภาพการใหบรกิาร ม ี๑ ตัวช้ีวัด ไดแก 

๒.๑ รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบรกิาร 

๓. มติปิระสทิธภิาพของการปฏบิัตริาชการ ม ี๑ ตัวช้ีวัด ไดแก 

๓.๑ รอยละความสําเร็จของการเบกิจายงบประมาณตามแผน 

๔. มติกิารพัฒนาองคกร ม ี๒ ตัวช้ีวัด ไดแก 

๔.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

๔.๒ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของระดับความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขัน้พื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 

 แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ ิ เปาประสงคของ สป.ทส. เปาประสงคของ สสภ. ๓ 

ประสทิธผิล 

ตามแผน 

ปฏบิัตริาชการ 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพ 

การใหบรกิาร 

 

 

 

 

ประสทิธภิาพ 

ของการ 

ปฏบิัตริาชการ 

 

 

 

 

 

การพัฒนา

องคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขับเคลื่อนภารกจิใหสัมฤทธิ์ผล 
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

ใหแกกลุมเปาหมาย 

ใหบรกิารที่มคีุณภาพ 

การจัดการกระบวนการ/ระบบงาน

อยางมปีระสทิธภิาพ 
พัฒนาระเบยีบ/วธิปีฏบิัตงิาน 

พัฒนาองคกรใหมสีมรรถนะสูง 
พัฒนาคุณภาพ 

การบรหิารจัดการ 

การนํานโยบายสูการปฏบิัติ 



 ๑๑ 

 ผลการปฏบิัตริาชการตามตัวชี้วัดของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

๑. มติปิระสทิธผิลตามแผนปฏบิัตริาชการ     

๑.๑ รอยละของคําปรึกษาแนะนําที่มีการ

นําไปใชประโยชน   

รอยละ ๘๐ ๑๓ ๕ ๐.๖๕ 

๑.๒ รอยละในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรยีนใหไดขอยุต ิ

รอยละ ๘๕ ๑๐ ๕ ๐.๕ 

๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย

เตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอมระดับภาค 

ระดับ ๓ ๑๐ ๕ ๐.๕ 

๑.๔ ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง

คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปาหมาย (การ

ปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน

ในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน ๑ จังหวัดนาน) 

ระดับ ๓ ๗ ๔ ๐.๒๘ 

๑.๕ ระดับความสํา เ ร็จของการพัฒนา

หองปฏบิัตกิารตามมาตรฐานสากล 

ระดับ ๓ ๑๐ ๕ ๐.๕ 

๒. มติคุิณภาพการใหบรกิาร     

๒.๑ รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบรกิาร 

รอยละ ๗๕ ๑๐ ๕ ๐.๕ 

๓. มติปิระสทิธภิาพของการปฏบิัตริาชการ     

๓.๑ รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน 

รอยละ ๙๐ ๒๐ ๕ ๑.๐ 

๔. มติกิารพัฒนาองคกร     

๔.๑ ระดับความสํา เ ร็จของการพัฒนา

ปรับปรุงสารสนเทศ 

ระดับ ๓ ๑๐ ๕ ๐.๕ 

๔.๒ รอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักของระดับ

ความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐขัน้พื้นฐาน 

รอยละ ๘๐ ๑๐ ๕ ๐.๕ 

 

 

 



 ๑๒ 

๑. มติปิระสทิธผิลตามแผนปฏบิัตริาชการ 

๑.๑ รอยละของคําปรกึษาแนะนําท่ีมกีารนําไปใชประโยชน 

สาระสําคัญ 

การใหคําปรึกษาแนะนํา หมายถึง การใหบริการคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและทุกภาคสวน ตามบทบาทภารกิจของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ไดแก การให

คําปรึกษา แนะนํา ในการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม การดําเนินการตามมาตรการ

ตดิตามตรวจสอบและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม การใหคําแนะนําในฐานะเจาพนักงานควบคุมมลพิษ

และพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ การตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่และรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ/ขอแนะนํา การให

คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นและสภาพทองที่ หรือการนํา

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับทองถิ่นไปใชในการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน  

 การนําไปใชประโยชน หมายถึง การนําไปใชเพื่อใหเกิดการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนและ

ขับเคลื่อนใหเกิดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน การวางแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม การแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและลด

ผลกระทบสิ่งแวดลอม การถายทอดความรูดานสิ่งแวดลอม การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

สิ่งแวดลอม (On the job training) การณรงค ประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหเครอืขายสิ่งแวดลอม เปนตน 

การจัดแบงความสําคัญของการใหคําปรึกษา แนะนํา เนื่องจากการขอรับคําแนะนําของ

ผูรับบริการตามชองทางตาง ๆ ที่กําหนดไว ไดแก ณ ที่ตั้งสํานักงาน ทางโทรศัพท/โทรสาร ทาง

จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกสและในพื้นที่ปฏิบัติงาน จะมีลักษณะของการใหคําปรึกษาแนะนําที่

แตกตางกันตามความยากงาย เห็นควรจัดแบงความยากงายโดยใชลักษณะของความซับซอนทาง

วชิาการ โดยแบงออกเปน ๔ ลักษณะ ดังนี้  

๑) คําปรกึษาแนะนําทั่วไป หมายถงึ การใหบรกิารหรอืใหคําแนะนําในเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่ไมตองใช

ทักษะความรูทางวิชาการ เชน การใหบริการขอมูลสารสนเทศ สื่ออิเล็คทรอนิคส สื่อสิ่งพิมพสําเร็จรูป

ตาง ๆ สื่อนทิรรศการ การแจกเอกสารเผยแพรความรู การใหบรกิารเอกสารหองสมุด เปนตน 

๒) คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการอยางงาย หมายถึง การใหคําแนะนําทางวิชาการเบื้องตนใน

เรื่องงาย ๆ ซึ่งผูรับบริการสามารถไปสืบคนในรายละเอียดไดดวยตนเอง การรวมประชุมหารือ/ให

ขอคดิเห็น/เสนอแนะทางวชิาการ  

 ๓) คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการที่ซับซอน หมายถึง การใหคําปรึกษา แนะนําเพื่อปรับปรุง 

แกไข บําบัด ฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมที่แลวเสร็จในระยะเวลาไมนาน และตองใชความรู ทักษะทาง

วิชาการที่มีความซับซอนขึ้น ไดแก การเปนวิทยากรฝกอบรม/ถายทอดความรูหรือการสาธิตการ



 ๑๓ 

ดําเนนิงานในหัวขอที่ตองใชองคความรูและทักษะ การสรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม การ

เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ การจัดฐานความรูดานสิ่งแวดลอมในแตละประเด็น/เรื่อง 

เชน การจัดการขยะ การจัดการน้ําเสยี การจัดการมลพษิสิ่งแวดลอม เปนตน  

 ๔) คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการช้ันสูง หมายถึง การใหคําปรึกษาที่ตองอาศัยองคความรูที่

หลากหลายสาขาในแตละครั้ง หรือมีกระบวนการที่ซับซอนใชเวลาในการดําเนินงานมากหรือตองใช

ทักษะความเช่ียวชาญทางวชิาการเฉพาะดาน ไดแก 

๔.๑) การสํารวจ วเิคราะหและประเมนิปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

๔.๒) กระบวนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เปนกรณขีอขัดแยงของชุมชน 

๔.๓) การใหคําปรึกษาที่มีขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงานซับซอนใชเวลามาก เชน การ

เตรียมความพรอมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดลอม

ระดับจังหวัด การสงเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/สถานศึกษาจนสําเร็จ การออกแบบและ

ดําเนนิการแกไขปญหาการจัดการน้ําเสยีในชุมชน/สถานประกอบการ เปนตน 

๔.๔) การรวมดําเนินงานและ/หรือใหคําปรึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน/

ทองถิ่นในการพัฒนาดานการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ เปนตน 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ มีผลการดําเนินงานใหบริการ

คําปรกึษาแนะนําทัง้สิ้นจํานวน ๗๓ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑) คําปรกึษาแนะนําทั่วไป   จํานวน ๑๒ เรื่อง 

 ๒) คําปรกึษาแนะนําทางวชิาการอยางงาย จํานวน ๑๗ เรื่อง 

 ๓) คําปรกึษาแนะนําทางวชิาการที่ซับซอน จํานวน ๔๐ เรื่อง 

 ๔) คําปรกึษาแนะนําทางวชิาการช้ันสูง  จํานวน   ๔ เรื่อง 

๑.๒ รอยละในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนใหไดขอยุต ิ

สาระสําคัญ 

เรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่ไดรับการประสานงานจากศูนยบริการ

ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผานชองทางการรองเรียนตาง ๆ มาเพื่อทราบหรือ

พิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ และที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดรับการ

ประสานจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 

ไดจัดชองทางในการรับเรื่องรองเรียนไวหลายชองทาง เพื่อหนวยงานจักไดตอบสนองหรือรวมกันแกไข

ปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้น ไดแก 

๑) โดยตรงดวยตนเอง (Walk in) 

๒) โดยทางโทรศัพท/โทรสาร 



 ๑๔ 

๓) โดยทางจดหมาย/หนังสอืราชการ 

๔) โดยทางเว็บไซตซึ่งมชีองทางสื่อสารกับประชาชน (Web board) 

วธิแีจงเรื่องที่ยุตแิลว โดย 

๑) ไปรษณยี/หนังสอืราชการ 

๒) โทรศัพท/เว็บไซท สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 

เรื่องที่ดําเนนิการจนไดขอยุต ิไดแก เรื่องที่รับเรื่องแลวดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามอํานาจ

หนาที่ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ และไดแจงใหผูรองทราบ หรือถาเรื่องที่ไดรับเปนอํานาจ

หนาที่ของหนวยงานอื่น และไดแจงใหหนวยงานอื่นนัน้ทราบแลว และไดแจงใหผูรองทราบ 

ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ มีเรื่องรองเรียนเขามาสูระบบ

จัดการแกไขปญหาเรื่องรองเรยีนจํานวน ๖ เรื่อง และสามารถแกไขดําเนินการจนไดขอยุติพรอมทั้งแจง

กลับผูรองเรยีนทราบครบทัง้ ๖ เรื่อง ดังนี้ 

๑) ติดตามตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีประชาชนไดรับความเดือดรอนรําคาญจากกลิ่นเหม็น 

เสียงดัง ฝุนละออง และเขมาควันของโรงหลอพระพุทธรัตนะ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ได

เสนอแนะมาตรการใหโรงหลอพระควรทําเตาที่สามารถควบคุมควันได เปลี่ยนน้ํามันเชื้อเพลิงจาก

น้ํามันเครื่องเกา และไมควรเผาในเวลากลางคืน ประสานพูดคุยกับประชาชนรอบขาง มีการติดตอกัน

โดยงาย และแจงผูรองเรียน โดยให อบต.อรัญญิก แจงประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนทราบถึงผล

การดําเนนิการและขอสั่งการตอผูประกอบการในการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลติ 

๒) ตรวจวัดมลพษิทางอากาศของ เหมืองทองคําอัคราไมนิ่ง จํากัด ที่ทําใหประชาชนเดือดรอน

จากฝุนละอองและเสียงดัง โดยเขาตรวจสอบในวันที่ ๑๙-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และไดประชุมเสนอ

ขอคดิเห็นแกตุลาการศาลปกครองพษิณุโลก ในช้ันพจิารณาจนแลวเสร็จ 

๓) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไดรับเรื่องรองเรียนความเดือดรอนจากการเผาเศษวัสดุ

เหลือใชประเภทสายไฟ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ทําใหเกิดควัน กลิ่นเหม็น หายใจลําบาก จึง

ประสานงานกับเทศบาลนครพษิณุโลก เขารวมตรวจสอบในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ พบวา มี

รองรอยการเผาสายไฟของเอกชน โดยไดแจงใหผูกระทําความผิดหยุดและละเวนการกระทํา และคณะ

ผูตรวจสอบไดบอกใหผูรองเรยีนประสานงานทันททีี่มกีารกระทําดังกลาวเกดิขึ้นอกี 

๔) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดรับแจงจากเทศบาลตําบลพลายชุมพล และสถานีอนามัย

ตําบลพลายชุมพล วาเกิดควันและกาซเหม็น บริเวณเสาไฟฟาในหมูบาน ประชาชนกลัววาจะไดรับ

อันตราย และขอความรวมมอืตรวจสอบในพื้นที่ จึงไดประสานงานและเขารวมตรวจสอบ พบวา มีควัน

และกลิ่นลอยขึ้นบริเวณโคนเสาไฟฟา และมีความรอนจากเสาไฟฟา ๗๐˚C โดยรอบมีบานประชาชน

อาศัยอยูคอนขางหนาแนน จึงใหเทศบาลประสานการไฟฟาหรอืชางเขาตรวจและแกไขปญหาตอไป 



 ๑๕ 

๕) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ไดรับแจงจากจังหวัดพิจิตร ขอความรวมมือตรวจสอบปญหา

เหตุเดือดรอนรําคาญ เรื่อง ผูประกอบการรานอาหารเตเต ปลอยน้ําเสียลงบอน้ําบาดาล ทําใหบอน้ํา

บาดาลใชการไมได เนื่องจากมีกลิ่นเหม็น และมีฟองผงซักฟอกในบอน้ํา ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ 

ผลการตรวจสอบพบวา บอน้ําดังกลาวไมใชบอน้ําบาดาล แตเปนบอน้ําตื้น และมีน้ําจากการประกอบ

อาหารของรานอาหารเตเต ไหลมาลงบอน้ําตื้น มีฟองผงซักฟอก และมีกลิ่นเหม็น คณะผูตรวจสอบได

แจงใหผูทําใหเกิดความเดือดรอน และผูไดรับความเดือดรอนทราบ พรอมทั้งทําขอตกลงสัญญาใหทั้ง

สองฝายปฏบิัตแิละแกไขปญหาตอไป 

๖) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไดรับแจงจากกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ปญหามลพิษทําให

ประชาชนเดอืดรอนจากการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จึงประสานงานกับ 

ทสจ.พษิณุโลก และเทศบาลตําบลนครไทย เขาตรวจสอบพื้นที่ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พบวา 

เทศบาลตําบลนครไทยมีการจัดการขยะบริเวณหลังเทศบาลไมถูกหลักสุขาภิบาล สงกลิ่นเหม็น และมี

แมลงวันจํานวนมาก ซึ่งดําเนินการมาประมาณ ๒ ป โดยมีวัดปาวิโมกขและบานเรือนประชาชนอาศัย

อยูโดยรอบ ไดรับความเดือดรอนจริง การแกไขปญหาเบื้องตน กําหนดใหเทศบาลตําบลนครไทยตอง

ฉีด EM และกําจัดแมลงวัน สัปดาหละ ๑ ครั้ง ตองกลบขยะเปนระยะ เดือนละ ๒ ครั้ง ประชาสัมพันธ

ขอความรวมมือใหประชาชนลดและคัดแยกขยะ และเทศบาลตองกําหนดขั้นตอนระยะเวลาในการ

กอสรางสถานที่กําจัดขยะใหประชาชนทราบ โดยใหเจาอาวาสวัดปาวิโมกขชวยช้ีแจงในวันพระที่

ประชาชนมาทําบุญ 

๑.๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยเตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอมระดับภาค 

สาระสําคัญ 

ศูนยเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอมระดับภาค หมายถึง ศูนยกลางหรือขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

เตือนภัยดานสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค ที่ทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) และศูนย

บัญชาการ (War Room) ในการรับขอมูลขาวสารสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะขอมูล

คุณภาพน้ําในแมน้ําบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยมลพิษ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ ในลักษณะ 

Real Time ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง แสดงบนระบบเตือนภัยมลพิษดานสิ่งแวดลอมบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

ตลอดจนเปนศูนยกลางในการควบคุม ปองกัน แกไขปญหามลพษิดานสิ่งแวดลอมในระดับภาค 

การดําเนนิงานพัฒนาศูนยเตอืนภัยมลพิษสิ่งแวดลอมระดับภาค ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกอบดวยกจิกรรมหลกั คอื การขยายระบบการแจงเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอมที่มีอยู ณ สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาค ใหสามารถแจงเตือนขอมูลตอประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่

เกี่ยวของใชในการจัดการปองกันและแกไขปญหามลพษิ โดยผานเครอืขายอนิเตอรเน็ต 



 ๑๖ 

ความสําเร็จในการพัฒนาศูนยเตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอมระดับภาค หมายถงึ 

๑) ความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการหรือศูนยบัญชาการ (War Room) และพัฒนาระบบ

เตอืนภัย ที่เหมาะสมกับพื้นที่ จํานวน ๒ พื้นที่ เพื่อใหสามารถประมวลผลและนําเสนอขอมูลจากสถานี

ตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัตเิขาสูระบบ  

๒) ความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนและนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ การปองกัน

และแกไขปญหามลพิษ รวมถึงการแจงเตือนภัยมลพิษทางน้ําของหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาระบบเตือนภัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔  

ผานระบบเครอืขายอนิเตอรเน็ต   

ผลการดําเนินงาน 

๑) สํารวจขอมูลการใชประโยชนและพื้นที่เสี่ยงตอปญหามลพิษทางน้ํา เพื่อคัดเลือกพื้นที่ตั้ง

ของสถานีตรวจคุณภาพน้ําอัตโนมัติ และประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเคลื่อนยายสถานีตรวจ

คุณภาพน้ําอัตโนมัตจิาก ทต.วัดโบสถ ไปยัง อบต.วงฆอง 

๒) ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษา ระบบเตือนภัยคุณภาพน้ํา ๒ แหง ไดแก อบต.วงฆอง 

และ ทม.บางมูลนาก 

๓) สํารวจกลุมผูใชประโยชนจากแมน้ํานานและกําหนดกลุมเครือขายการแจงเตือนภัยคุณภาพน้ํา    

๔) จัดประชุมช้ีแจง ซักซอมทําความเขาใจ การทํางานระบบเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม ใหกับ

เครอืขายศูนยเตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดพษิณุโลก และพจิิตร จํานวน ๑๔ เครอืขาย  

๕) สนับสนุนชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําภาคสนามใหกับผูแทนกลุมเครือขายศูนยเตือนภัยมลพิษ

สิ่งแวดลอม จํานวน ๖ ชุด 

๖) รายงานขอมูลสถานการณคุณภาพน้ําไปยังกลุมเครอืขายฯ ตามแผน จํานวน ๖ ครัง้ 

๗)  ซอมแซม บํารุงรักษา สถานีตรวจคุณภาพน้ําอัตโนมัติ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร 

จํานวน ๔ ครัง้ 

๘) สนับสนุนชุดสารเคมีตรวจวัดคุณภาพน้ําภาคสนาม ใหกับกลุมเครือขายเตือนภัยมลพิษ

สิ่งแวดลอม 

สรุปวาไดดําเนินการแลวเสร็จตามแผนการพัฒนาศูนยเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอมระดับภาค 

และคุณภาพน้ําจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติตลอดทั้งป ไมอยูในเกณฑระดับเตือนภัยและ

ระดับวกิฤต ิ



 ๑๗ 

๑.๔ ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีเปาหมาย (การปองกัน

และแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดนาน) 

สาระสําคัญ 

การปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน หมายถึง การดําเนินการใหขอมูล ขาวสาร 

ความรู เกี่ยวกับสถานการณคุณภาพอากาศ สาเหตุและปจจัย ที่สนับสนุนใหเกิดปญหาฝุนละออง

ขนาดเล็ก (PM๑๐) แกประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนการรวมกันหาแนวทาง วิธีการ เพื่อ

ลดการเกดิฝุนละอองขนาดเล็ก ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการรวบรวม

ขอมูลเพื่อรายงาน และตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงาน 

จํานวนวันเฉลี่ย หมายถึง จํานวนวันที่มีฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM๑๐) เกินคามาตรฐาน

เฉลี่ยระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ของพื้นที่จังหวัดนาน ในระหวางเดือนมกราคมถึงเมษายน 

จํานวนเทากับ ๒๐ วัน 

คามาตรฐาน หมายถึง คามาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) คิดที่คาเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง 

เทากับ ๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (µg/m3) 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดดําเนินกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอก

ควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดนาน โดยเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการจัดการไฟปาและ

หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเตรียมการ เสนอแนวทาง กิจกรรมที่จะดําเนินงาน แผนงาน 

งบประมาณ ตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานีจังหวัดนาน เพื่อ

ประเมินสถานการณคุณภาพอากาศตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และรวบรวมขอมูลคุณภาพอากาศ

จากสถานตีาง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนอื จัดทําเปนรายงาน เอกสาร เผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไดเขารวมประชุมคณะทํางานจัดการไฟปาและหมอกควันจังหวัดนาน และประสานงานกับ 

ทสจ.นาน เพื่อคัดเลือกพื้นที่ทําเวทีประชาคมปญหาหมอกควันและไฟปา ซึ่งไดพื้นที่ อบต.ยาบหัวนา 

อําเภอเวียงสา จึงเขาพบและประสานงานกับผูบริหารองคกร และผูนําทองที่ ในรายละเอียดตาม

แผนปฏิบัติการ ดําเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดนาน จัดทํากิจกรรม

เวทีประชาคมปญหาหมอกควันและไฟปา และสํารวจพื้นที่ที่มีจุดความรอน (Hot spot) และการใช

ประโยชนที่ดิน จัดทําแผนที่เสี่ยงของการเกิดหมอกควัน นอกจากนั้นไดจัดอบรมการดําเนินงาน

กจิกรรมนักสบืสายลมและกจิกรรมสาธติการทําปุยหมักจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยไดรับการ

สนับสนุนวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน มีตัวแทนชุมขนเขารับการอบรมประมาณ ๑๐ คน 

ผลจากการฝกอบรม ตัวแทนชุมชนไดคัดเลือกกิจกรรมที่จะไปดําเนินการในพื้นที่ตามความสนใจ เชน 

การจัดทําปุยหมัก การทําคันดนิปองกันการชะลางพังทลายของดนิ เปนตน 



 ๑๘ 

กิจกรรมการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องตนโดยใชตัวช้ีวัดทาง

ชีวภาพ คือ การศึกษาไลเคน มีนักเรียนเขารับการอบรมจํานวน ๓๘ คน และครูจํานวน ๕ คน โดยผล

จากการศกึษาไลเคนในพื้นที่ตัวอยางพบวา มไีลเคนกลุมอากาศดจํีานวน ๒ ชนิด กลุมทนทานประมาณ 

๑๐ ชนิด และกลุมทนทานสูงจํานวน ๒ ชนิด สามารถแปลผลไดวา สภาพอากาศในพื้นที่จัดอยูใน

คุณภาพอากาศพอใช-ด ี

สรุปวาไดดําเนนิกจิกรรมการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดนานแลวเสร็จ

ตามแผนปฏิบัติงาน และมีจํานวนวันที่มีฝุนขนาดเล็กในอากาศ (PM๑๐) เกินมาตรฐานเทากับ ๒๐ วัน 

หรอืมากกวา แตไมเกนิ ๓๐ วัน คอื ๒๔ วัน 

๑.๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหองปฏบิัตกิารตามมาตรฐานสากล 

สาระสําคัญ 

การพัฒนาหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล หมายถึง การนําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ มาเปนมาตรฐานในการพัฒนาหองปฏิบัติการ เพื่อใหหนวยงาน

ที่สงตัวอยางน้ําผิวดินตรวจวิเคราะหทองแดง และแมงกานีส นําผลการตรวจวิเคราะหไปใชอยางมี

คุณภาพ ถูกตอง เปนที่นาเช่ือถือ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีขอบเขตการดําเนินงาน ไดแก 

การนําระบบคุณภาพมาปฏบิัต ิการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่หองปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องแกว

และครุภัณฑวิทยาศาสตร การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร สารเคมี และวัสดุอางอิง (CRM) การทบทวน

การบรหิารงาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ การเขารวมทดสอบความชํานาญ (Proficiency testing) กับหนวยงาน

ของรัฐที่ไดรับการรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๕ การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน การตรวจสอบความใชได

ของวธิทีดสอบ และการคงสภาพการไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบในขอบขาย

ทองแดงและแมงกานสีในน้ําผิวดนิ 

ผลการดําเนินงาน 

๑) เจาหนาที่เขารับการอบรมจํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก เทคนิคการเตรียมสารละลาย การ

จัดทําเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ความปลอดภัยในหองปฏบิัตกิาร  

๒) ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน ๑ ครัง้ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๓) สอบเทยีบเครื่องมอื ๗ รายการ ไดแก  

๓.๑) เครื่องแกว จํานวน ๗ ช้ิน โดยศูนยสิ่งแวดลอม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 ๓.๒) เครื่องวัดคาความนําไฟฟา จํานวน ๑ เครื่อง โดยสมาคมไทย-ญี่ปุน 

๓.๓) เครื่องวัดอุณหภูมแิละความช้ืนสัมพัทธ จํานวน ๑ เครื่อง โดยสมาคมไทย-ญี่ปุน 

๓.๔) ตูเก็บตัวอยางน้ํา จํานวน ๑ เครื่อง โดยบรษิัท คลอรติี้ จํากัด 

๓.๕) เครื่องช่ัง ๔-๕ ตําแหนง จํานวน ๑ เครื่อง โดยบรษิัท เอส พ ีซ ีคาลเิบช่ัน จํากัด 

๓.๖) เครื่องดจิิตอลเทอรโมมเิตอร จํานวน ๑ เครื่อง โดยสมาคมไทย-ญี่ปุน 



 ๑๙ 

๓.๗) เครื่อง AAS โดยบรษิัท ไทยูนคี จํากัด 

๔) สมัครเขารวมทดสอบความชํานาญรายการโลหะหนัก และของแข็งแขวนลอยในน้ํา เมื่อวันที่ 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และไดตรวจวเิคราะหตัวอยางรายการโลหะหนักในน้ําพรอมสงผลทดสอบใหศูนย

บรหิารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏบิัตกิารของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร     

๕) จัดประชุมการทบทวนการบรหิาร ๑ ครัง้ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  

๖) ทดสอบความชํานาญพารามเิตอรของแข็งแขวนลอยในน้ํา พรอมสงผลทดสอบใหศูนยบริหาร

จัดการทดสอบความชํานาญหองปฏบิัตกิารของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๗) รายงานผลการตรวจสอบความใชไดของวธิทีดสอบ Cu, Mn ในน้ําผิวดนิ ๑ ครัง้ 

๘) เขารวมการสัมมนา เรื่องระบบการจัดการคุณภาพของการวัด pH และ Conductivity ๑ ครัง้ 

๙) สํานักบรหิารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ ตรวจประเมินเพื่อตออายุ

ใบรับรองความสามารถหองปฏบิัตกิารทดสอบ เมื่อวันที่ ๗-๘ สงิหาคม ๒๕๕๕ 

สรุปไดวา ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายของแผนการพัฒนาหองปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล และคงสภาพการไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ ๒ พารามิเตอร 

(ทองแดงและแมงกานีส ในน้ําผิวดิน) และผานการทดสอบความชํานาญพารามิเตอร ทองแดง 

แมงกานสี และของแข็งแขวนลอย 

๒. มติคุิณภาพการใหบรกิาร  

๒.๑ รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบรกิาร 

สาระสําคัญ 

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนหรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่ของสวนราชการผู

ใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ ผานชองทางใหบริการ

ตาง ๆ ที่สวนราชการจัดไว 

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากสวนราชการ ประเด็นการสํารวจ

ความพงึพอใจประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

๑) ความพงึพอใจดานกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบรกิาร 

๒) ความพงึพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร 

๓) ความพงึพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

๔) ความพงึพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร 

๕) ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการใหบรกิาร 

ช่ืองานบริการ หมายถึง การใหคําปรึกษา/แนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 



 ๒๐ 

หลักเกณฑการคัดเลอืกงานบรกิาร 

๑) เปนงานบริการที่สํานักงาน ก.พ.ร. คัดเลือกใหเปนงานบริการของสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ที่สํานักงานสถติแิหงชาตเิปนผูสํารวจประเมนิ 

๒) เปนงานบริการที่เปนภารกิจของสวนราชการหลัก หรือจําเปนที่จะตองใหบริการเพื่อเสริม

ประสทิธภิาพการดําเนนิภารกจิหลักของสวนราชการ 

ผลการดําเนินงาน 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการสะสมตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน 

๒๕๕๕ มผูีมารับบรกิารดานการใหคําปรกึษา/แนะนําทางวชิาการ รวมทัง้สิ้นจํานวน ๗๘ ราย ดังนี้ 

๑) ภาครัฐ จํานวน ๓๒ ราย คดิเปนระดับความพงึพอใจรอยละ ๙๖.๑ 

๒) อปท. จํานวน ๑๙ ราย คดิเปนระดับความพงึพอใจรอยละ ๙๖.๒ 

๓) ภาคเอกชน จํานวน ๓ ราย คดิเปนระดับความพงึพอใจรอยละ ๙๔.๗ 

๔) ประชาชน จํานวน ๒๔ ราย คดิเปนระดับความพงึพอใจรอยละ ๙๕.๓ 

คดิเปนระดับความพึงพอใจสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ รอยละ ๙๕.๘๓ 

๓. มติปิระสทิธภิาพของการปฏบิัตริาชการ 

๓.๑ รอยละความสําเร็จของการเบกิจายงบประมาณตามแผน 

สาระสําคัญ 

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณตามแผน หมายถึง จํานวนงบประมาณที่สวนราชการ

ไดเบิกจายในแตละไตรมาสเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณที่สวนราชการกําหนดไว ยกเวนหมวด

เงินเดอืนใหเปนความรับผิดชอบของสํานักบรหิารกลาง 

การพจิารณาผลสําเร็จของการเบกิจายงบประมาณตามแผน จะใชผลการเบิกจายภาพรวมของ

เงินงบประมาณของสวนราชการ เทียบกับแผนการใชจายเงินงบประมาณในแตละไตรมาส เปนตัวช้ีวัด

ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณของสวนราชการ ทั้งนี้ ขอมูลแผนการใชจายงบประมาณที่

สวนราชการจัดทําแผนตามเอกสาร สงป.๓๐๑/๓๐๒ และบันทึกตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานัก

งบประมาณกําหนดภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนแผนตั้งตนในระบบ GFMIS ทั้งนี้ สวนราชการ

สามารถทําการปรับปรุงแผนการใชจายงบประมาณใหเปนปจจุบันโดยสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบทํา

การปรับปรุงแผนการใชจายเงนิในระบบ GFMIS ในเดือนปจจุบันและเดือนถัดไป โดยตองสงใหหนวยงาน

ที่รับผิดชอบดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ หรอืตามที่หนวยงานรับผิดชอบกําหนด 



 ๒๑ 

ผลการดําเนินงาน 

๑) ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม-มีนาคม) ตั้งเปาหมายไวรอยละ ๔๔ ของงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรของแตละไตรมาส ซึ่งสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ เบิกจายงบประมาณตามกิจกรรม/

โครงการ คดิเปนรอยละ ๕๐.๔๐ ไดตามเปาหมายของแผนการเบกิจายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ 

๒) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มถิุนายน) ตัง้เปาหมายไวรอยละ ๖๘ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

ของแตละไตรมาส ซึ่งสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ เบิกจายงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการ คิด

เปนรอยละ ๗๕.๖๑ ไดตามเปาหมายของแผนการเบกิจายงบประมาณไตรมาสที่ ๓  

๓) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) ตั้งเปาหมายไวรอยละ ๙๘ ของงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรของแตละไตรมาส ซึ่งสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ เบิกจายงบประมาณตามกิจกรรม/

โครงการ คดิเปนรอยละ ๙๙.๕๖ ไดตามเปาหมายของแผนการเบกิจายงบประมาณไตรมาสที่ ๔ 

๔. มติกิารพัฒนาองคกร 

๔.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

สาระสําคัญ 

ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ หมายถึง ฐานขอมูลที่สวนราชการจัดทําขึ้น

เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการของสวนราชการ  

พิจารณาความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการที่สรางคุณคาและ

กระบวนการสนับสนุน อยางนอยกระบวนการละ ๑ ฐานขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

๑) คัดเลือกกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน โดยกําหนดใชกระบวนการ

สรางคุณคา เรื่อง การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกขดานสิ่งแวดลอม และกระบวนการจัดทํา

สารสนเทศ เปนกระบวนการสนับสนุน 

๒) ดําเนินการสํารวจขอมูล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม และการใช

สารเคมกีารเกษตร จํานวน ๓ ครัง้ 

๓) มีฐานขอมูลสําหรับกระบวนการที่สรางคุณคา คือ โรงงานอุตสาหกรรม และกระบวนการ

สนับสนุนคอื ฐานขอมูลคุณภาพน้ําในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด 

๔) นําฐานขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมใชกําหนดแผนการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมในกรณีฉุกเฉิน

ดานมลพษิ  

สรุปวาไดดําเนนิการสํารวจขอมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมและการใช

สารเคมีการเกษตรแลวเสร็จ และมีฐานขอมูลสําหรับกระบวนการที่สรางคุณคา คือ โรงงาน

อุตสาหกรรม และกระบวนการสนับสนุน คอื ฐานขอมูลคุณภาพน้ํา 



 ๒๒ 

๔.๒ รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของระดับความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐข้ันพื้นฐาน 

สาระสําคัญ 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน หมายถึง 

ความสําเร็จที่สวนราชการสามารถนําเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ มาใชเปนกรอบแนวทาง 

การประเมินองคกรดวยตนเอง และเปนบรรทัดฐานในการติดตามและประเมินการบริหารจัดการสวน

ราชการ เพื่อปรับปรุงองคการและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดับ

มาตรฐานเทยีบเทาสากล 

ผลการดําเนินงาน 

๑) ประชุมจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ และกรอบประเมนิผลการปฏบิัตริาชการประจําป  

๒) กําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญในแบบมอบหมายงานรายบุคคล  

๓) ช้ีแจงเปาหมายการดําเนนิงาน ที่สอดรับกับเปาหมายของ สป.ทส. ตามแผนที่ยุทธศาสตร 

๔) ทบทวนการจัดทําแผน ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ รอบ ๖ และ ๙ เดอืน 

๕) ประชุมพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ 

สป.ทส. ใหครบทั้ง ๔ ดาน โดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ของแตละโครงการ รวมทั้ง ระบุหนวยงาน/บุคลากร

ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

๖) กําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญที่จะใชในการติดตามประเมินผล/ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ใน

แตละโครงการ 

๗) รายงานผลการดําเนนิงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดทีุกเดอืน 

๘) กําหนดโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีสอดคลองและเช่ือมโยงกับทิศทาง/

เปาหมายของสวนราชการ คานิยมหลักของ สป.ทส. และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บานเมอืงที่ด ี

๙) จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของสํานักงาน 

๑๐) จัดทํากรอบการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ 

๑๑) จัดทําแผนการดําเนนิงาน กพร.สสภ.๓ 

๑๒) มกีารรายงานความกาวหนาทุกเดอืนในระบบประเมนิผลการถายทอดตัวช้ีวัดระดับบุคคล 

๑๓) กําหนดแนวทางการประเมนิผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลที่ชัดเจน 

๑๔) รายงานผลการตดิตามประเมนิผล ทบทวนแผนปฏบิัตกิาร ในการประชุมประจําเดอืน 

๑๕) มกีารประกาศหลักเกณฑและวธิกีารจัดสรรแรงจูงใจใหแกบุคลากรที่โปรงใสเปนธรรม 

๑๖) รายงานผลการดําเนินงานในการประชุมประจําเดือน ทุกเดือน และรายงาน ผอ.สสภ.๓ 

ทราบ รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดอืน 



 ๒๓ 

๑๗) จัดทําแบบมอบหมายงานเพื่อใชในการประเมนิผลระดับบุคคล 

๑๘) แจงใหบุคลากรทราบถงึกรอบการประเมนิผลและแผน/ปฏทินิกจิกรรมการถายทอด 

๑๙) มีการรายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปาหมาย รอบ ๖, ๙ 

และ ๑๒ เดอืน 

๒๐) มีการรายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป ทั้งผลคะแนนตามการ

ถายทอด 

๒๑) มกีารจัดทําความเช่ือมโยงระหวางผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามขอตกลงกับการ

จัดสรรแรงจูงใจ 

๒๒) จัดทําระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของบุคลากร เปนไปตามประกาศของ สป.ทส. 

๒๓) ผอ.สสภ.๓ ดําเนนิการประเมนิผลการปฏบิัตงิานบุคลากรทุกคน 

๒๔) แจงใหบุคลากรทุกคนทราบถงึผลการประเมนิการปฏบิัตงิาน 

๒๕) การจัดสรรแรงจูงใจ คือ การเลื่อนเงินเดือนรอบ ๖ เดือน ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับผลการ

ประเมนิการปฏบิัตงิานบุคลากร 

๒๖) ประกาศเกณฑการพจิารณาความโดดเดนของบุคคล 

๒๗) จัดทําและทบทวนคูมอืมาตรการปฏบิัตงิานของกระบวนการสรางคุณคา เรื่องแนวทางการ

จัดการปญหาเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม และจัดทําและทบทวนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

กระบวนการสนับสนุน เรื่อง การจัดทําสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม 

๒๘) แจงเวียนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ

สนับสนุน 

๒๙) สรุปการทบทวน ปรับปรุง แกไข คูมอืมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการรางคุณคา

และกระบวนการสนับสนุน 

๓๐) จัดทําแผนสํารองฉุกเฉนิสนับสนุนการปฏบิัตติามกระบวนการสรางคุณคา 

๓๑) นําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 

ตลอดจนแผนสํารองฉุกเฉนิกระบวนการสรางคุณคา เผยแพรบนเว็บไซดของสํานักงาน 

๓๒) ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน ทบทวนคูมือมาตรฐาน

การปฏบิัตงิานของกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนโดยไมมีการปรับปรุงเนื่องจากมี

ประสทิธภิาพในการปฏบิัตแิลว 

 



 ๒๔ 

สวนท่ี ๔ 

ผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการประจําป ๒๕๕๕ 

 

 การจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด พื้นท่ีนํารอง

จังหวัดพษิณุโลก 

การจัดทํากรอบแผนปฏบิัตกิารเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด พื้นที่นํารอง

จังหวัดพิษณุโลก เปนการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ในการ

ประชุมครัง้ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ซึ่งเห็นชอบกับหลักการกรอบแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ที่ครอบคลุมการดําเนินงานการจัดการสิ่งแวดลอม

ในทุกดานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รวมทั้ง

สงเสรมิให อปท. เสนอแผนปฏิบัติการที่เปนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถตอบสนองและแกไขปญหาได

อยางมปีระสทิธภิาพ มคีวามตอเนื่องในการจัดการปญหาและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

โดยเปนการดําเนินงานรวมกันระหวางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (สผ.) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ (สสภ.๓) และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก (ทสจ.พิษณุโลก) ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ

ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการปรึกษาหารือระหวางคณะทํางานระดับจังหวัด ตลอดจนองคกร

และบุคลากรในพื้นที่ 

ซึ่งผลการดําเนนิงานไดมกีารกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงาน จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ประเด็นยุทธศาสตรการเสรมิสรางพลังอํานาจเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม มี ๒ กลยุทธ 

ไดแก 

๑.๑ กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมระดับพื้นที่ 

๑.๒ กลยุทธการสรางเสรมิและพัฒนาศักยภาพเครอืขายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๒. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน ๒ กลยุทธ 

ไดแก 

๒.๑ กลยุทธการปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

๒.๒ กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งและการกํากับดูแลที่เอื้อตอการบริหารจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

๓. ประเด็นยุทธศาสตรการจัดระบบสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน ๒ กลยุทธ 

ไดแก 



 ๒๕ 

๓.๑ กลยุทธการพัฒนาฐานขอมูลการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มมีาตรฐาน 

๓.๒ กลยุทธการเสริมสรางความรวมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

 จากการดําเนนิงานที่ผานมาพบวา การดําเนินงานไดประสบกับปญหาที่สําคัญ คอื 

 ๑. ขอจํากัดดานระยะเวลาของผูเขารวมในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการและการ

แลกเปลี่ยนใหขอคดิเห็นที่มคีอนขางนอย หรอืมจํีากัด รวมทัง้ทองถิ่นมกีารจัดสงเจาหนาที่ที่ไมเกี่ยวของ

ในการจัดทําโครงการมาเขารวมประชุม ทําใหไดขอมูลและความคดิเห็นที่อาจไมครบถวนเพยีงพอ 

 ๒. รายละเอียดการจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ

จังหวัด เปนการดําเนินงานที่วิเคราะหจากสภาพปญหาและสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจไมตรง

หรือไมสอดคลอง กับแนวนโยบายของภาครัฐ หรือความตองการของผูบริหารในพื้นที่โดยตรง อาจทํา

ใหการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาจรงิในพื้นที่ ไมไดรับการจัดการอยางถูกตองเหมาะสม 

 ดังนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการดําเนินงานในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยผาน

กลไกของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ควรมีการดําเนินงาน

ประสานงานกับผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่โดยตรง ซึ่งจะสงผลตอการสั่งการและการ

จัดทําโครงการไดอยางชัดเจน รวมทั้งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ควรจัดสรรงบประมาณใหกับ ทสจ. และ สสภ. เพิ่มขึ้น เพื่อใชในการประชุมช้ีแจง พรอมทั้งการออก

สํารวจความพรอมและตดิตามผลการดําเนนิงานของทองถิ่นดวย 

 การดําเนินงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย และระบบ

จัดการขยะมูลฝอยภายใตแผนปฏบิัตกิารเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

การตดิตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจัดการปญหาขยะและน้ําเสีย 

ในพื้นที่ ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เปนการดําเนินการ

ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานบริหารจัดการระบบในดานเทคนิควิชาการ เพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนนิการระบบไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสามารถ

บรรเทาปญหาผลกระทบอันเกดิจากขยะมูลฝอยและน้ําเสยีได ดังมผีลสรุปการดําเนนิงานดังนี้ 

 การดําเนนิงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสยี ในพื้นที่ สสภ.๓ จํานวน ๖ แหง ไดแก  

๑. ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสยีแบบบอผ่ึง (Stabilization Pond) จํานวน ๓ แหง คอื 

 ๑.๑ เทศบาลเมืองนาน อําเภอเมือง จังหวัดนาน (ปจจุบันระบบไดรับความเสียหายจาก

ภาวะน้ําทวมเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเทศบาลเมืองนานดําเนินการซอมแซมใหระบบสามารถไดเพียง

บางสวนเทานัน้) 



 ๒๖ 

 ๑.๒ เทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ปจจุบันระบบไมสามารถ

ดําเนนิการได เนื่องจากอยูระหวางการซอมแซมระบบในสวนที่กรมโยธาธกิารและผังเมอืงดําเนนิการ) 

 ๑.๓ เทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ปจจุบันระบบสามารถ

ดําเนินการได โดยมบีางสวนของระบบรวบรวมน้ําเสยีที่ไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวมเมื่อป พ.ศ. 

๒๕๕๔) 

๒. ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียแบบ Facultative aerated lagoon จํานวน ๑ แหง คือ 

เทศบาลเมอืงพจิิตร ปจจุบันระบบสามารถดําเนนิการได 

๓. ระบบบําบัดน้ําเสยีแบบกลุมอาคาร จํานวน ๓ แหง คอื 

 ๓.๑ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ (ปจจุบันระบบไมสามารถ

ดําเนนิการไดเนื่องจากไดรับความเสยีหายจากภาวะน้ําทวมเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 ๓.๒ เทศบาลตําบลวังทอง (แบบกลุมอาคาร) อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ปจจุบัน

ระบบสามารถดําเนนิการได) 

 ๓.๓ เทศบาลตําบลบางระกํา (แบบกลุมอาคาร) อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

(ปจจุบันระบบสามารถดําเนนิการได) 

การดําเนนิงานระบบจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ สสภ.๓ จํานวน ๕ แหง ไดแก 

๑. การกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ มีสถานที่กําจัด จํานวน ๑ แหง คือ เทศบาลนคร

พษิณุโลก โดยมอีงคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นําเอาขยะมูลฝอยมากําจัดรวมดวย จํานวน ๕ แหง รวม

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ จํานวน ๖ แหง คิดเปน

รอยละ ๑.๕๘ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทัง้หมดจํานวน ๓๘๑ แหง  

๒. การฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีสถานที่ฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 

๔ แหง ไดแก เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ เทศบาลเมือง

พิจิตร จังหวัดพิจิตร และเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยในพื้นที่ทั้ง ๔ แหงนี้ มีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่นําเอาขยะมูลฝอยมากําจัดรวมดวย จํานวน ๓๔ แหง รวมเปนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่มีการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลจํานวน ๓๘ แหง คิดเปนรอยละ ๙.๙๗ ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทัง้หมดจํานวน ๓๘๑ แหง  



 ๒๗ 

 การดําเนินงานคณะกรรมการลุมนํ้า 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการลุมน้ําทั้ง ๒๕ 

ลุมน้ําหลักของประเทศ เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ และเริ่มมีการประสานงาน การประชุม

ตาง ๆ ตั้งแตนั้นเปนตนมา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ๔ จังหวัด คือ 

จังหวัดนาน จังหวัดอุตรดติถ จังหวัดพษิณุโลก และจังหวัดพิจิตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ํานาน และลุม

น้ํายมตอนลาง จึงไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการลุมน้ํานาน และคณะกรรมการลุมน้ํายม 

ตลอดจนคณะกรรมการลุมน้ําสาขาของลุมน้ํานาน ไดแก คณะทํางานลุมน้ําสาขาคลองตรอน  

คณะทํางานลุมน้ําสาขาน้ําภาค คณะทํางานลุมน้ําสาขาแควนอย คณะทํางานลุมน้ําสาขาวังทอง 

คณะอนุกรรมการลุมน้ํานานดานบริหารจัดการและวิชาการ และคณะอนุกรรมการลุมน้ําและวิชาการ 

ภายใตคณะกรรมการลุมน้ํายม 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ โดยสวนแผนสิ่งแวดลอม

เปนตัวแทนเขารวมการประชุมของคณะกรรมการลุมน้ํานานและน้ํายม ตลอดจนคณะทํางานลุมน้ํา

สาขาเกอืบทุกการประชุม โดยไดเสนอประเด็นตาง ๆ โดยสรุปดังนี้ 

๑. สถานการณและการจัดการคุณภาพน้ําและมลพษิ 

๒. การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของทองถิ่นที่มีระบบ

บําบัด ปญหาและการแกไขใหระบบทํางานได 

๓. สนับสนุนขอมูลการดําเนนิงานการเฝาระวังคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดนิ 

๔. เพิ่มยุทธศาสตรการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ทั้งนี้ เพื่อเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ํานาน และลุมน้ํายม ทําการรวบรวม วิเคราะห และ

นําไปบรหิารจัดการในระดับลุมน้ําไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตอไป 

 

   
 

 

 



 ๒๘ 

 การดําเนินงานสิ่งแวดลอมดานศิลปกรรม (เมอืงเกา) 

๑. ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน คณะอนุกรรมการฯ มีมติจะ

ดําเนินการเสนอขึ้นบัญชีเบื้องตนมรดกโลกใหไดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และจัดทําเอกสารใหแลวเสร็จ

ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเปนเลขานุการ สํานักศิลปากรที่ ๗ ประสานงานโดยผานไป

ทาง สผ. และขอใหสํานักศิลปากรที่ ๗ และโยธาธกิารจังหวัดประสานงานกันในการอนุรักษและพัฒนา

กําแพงเมอืง คูเมอืง บานพญาวัด 

๒. ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดนาน คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการ

แตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัตกิารอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ไปสู

การปฏบิัต ิและการดําเนินการเสนอขึ้นทะเบียนบัญชีรายช่ือเบื้องตนมรดกโลกของจังหวัดนาน มอบให

สํานักศลิปากรที่ ๗ นาน รับไปดําเนนิการ  

๓. ประชุมสัมมนาใหญและประชุมปฏิบัติการโครงการมรดกของชาติไทย (Thai National 

Heritage) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน 

มกีารดําเนนิการในพื้นที่นํารอง ๔ จังหวัด (จังหวัดลําพูน ลําปาง แพรและนาน) ทั้งสิ้น ๕ กิจกรรมหลัก 

ประกอบดวย 

 ๓.๑ จัดทําแผนการดําเนนิงาน 

 ๓.๒ จัดทําหลักเกณฑการพจิารณามรดกของชาตไิทย 

 ๓.๓ จัดประชุมสัมมนาใหญและการประชุมรายจังหวัด 

 ๓.๔ จัดทําตนแบบระบบฐานขอมูลในรูปแบบ website 

 ๓.๕ ยกรางกรอบแผนยุทธศาสตรการจัดการแหลงมรดกของชาตไิทยเชิงพื้นที่ 

๔. ประชุมปฏบิัตกิารและประชุมสัมมนาโครงการมรดกของชาติไทย เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน 

๒๕๕๕ ณ จังหวัดลําปาง ประเด็นสําคัญในการประชุมสัมมนา สรุปไดดังนี้ 

 ๔.๑ โครงการมรดกของชาติไทย ไดกําหนดพื้นที่นํารอง ๔ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัด

แพร จังหวัดนาน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน ซึ่งผูแทนจังหวัดนานไดเสนอแหลงมรดกของทองถิ่น

ในจังหวัดนาน ไดแก ชุมชนไทพรวน วัดบุญยืน แหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร และบอเกลือ

สนิเธาว 

 ๔.๒ ในแตละพื้นที่กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศึกษาขอมูลแหลงมรดกทาง

ธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมของจังหวัด เพื่อนําเสนอขึ้นทะเบียนเปนมรดกชาติและมรดกจังหวัด ซึ่ง

จังหวัดนานไดมคีําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฯ เรยีบรอยแลว  

 



 ๒๙ 

 ผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดดําเนินงานเพื่อการปองกัน

และแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และใน

พื้นที่จังหวัดนาน ในสวนนโยบายไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ

จัดการไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเตรียมการ 

เสนอแนวทาง กจิกรรมที่จะดําเนนิงาน แผนงาน และงบประมาณ  

นอกจากนั้น ไดดําเนินกิจกรรมภายใตนโยบายและขอสั่งการ

ของคณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติ และคณะ 

อนุกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน ดังนี้  

๑. รวมประชุมคณะอนกุรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันใน

พื้นที่ภาคเหนอืตอนบน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  

ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

๒. รวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแกไข (ราง) แผนปฏิบัติ

การแกไขปญหาหมอกควันและการเผาในระดับพื้นที่ ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๕-๖ มนีาคม ๒๕๕๕ จัดโดยกรมควบคุมมลพษิ ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม    

๓. รวมประชุมคณะอนุกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที ่

๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม    

๔. การดําเนนิกจิกรรมในฐานะคณะทํางานเฝาระวังและเตอืนภัยไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ

ตอนบน โดยไดจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เผยแพรแก

หนวยงานที่เกี่ยวของ และไดทําการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ณ สถานีเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน เพื่อประเมินสถานการณคุณภาพอากาศตั้งแตเดือนธันวาคม 

๒๕๕๔ สรุปจํานวนวันที่พบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) เกินมาตรฐาน (เกิน 

๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) ในพื้นที ่๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแตเดือนมกราคม–เมษายน 

๒๕๕๕ จังหวัดเชียงราย จํานวน ๕๔ วัน จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๖ วัน จังหวัดลําพูน จํานวน ๒๔ วัน 

จังหวัดลําปาง จํานวน ๒๘ วัน จังหวัดแมฮองสอน จํานวน ๓๓ วัน จังหวัดนาน จํานวน ๒๔ วัน จังหวัด

แพร จํานวน ๒๗ วัน จังหวัดพะเยา จํานวน ๒๘ วัน 

นอกจากนั้น สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ยังไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศ 

ตามสถานที่ตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ติดตั้งรถตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ในพื้นที่บริเวณที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลยาบหัวนา ตัง้แตวันที่ ๕ มนีาคม ถงึ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ รวมเปนวันที่มีขอมูลจํานวน ๓๓ วัน 

ซึ่งผลการตรวจวเิคราะหพบวา เกนิเกณฑมาตรฐาน จํานวน ๒๓ วัน (รอยละ ๖๙.๗) 



 ๓๐ 

๒. วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไดติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณบึงราชนก  

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฝาระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบวามีปริมาณ 

PM-๑๐ มคีาอยูในชวง ๔๔-๑๑๓ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

๓. เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๕ สสภ.๓ ไดติดตั้งเครื่องเก็บตัวอยางอากาศชนิดไฮโวลุม  

เพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณ PM-๑๐ ในชวงวิกฤติหมอกควันเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดที่ไมมีผลการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพษิ ไดแก จังหวัดอุตรดติถบรเิวณสํานักงาน ทสจ.อุตรดิตถ 

และจังหวัดพิษณุโลกบริเวณดานหนาสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ มีผลดังนี้ จังหวัดพิษณุโลก  

ปริมาณ PM-๑๐ มีคาระหวาง ๔๑.๑-๑๔๒.๒ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และมีจํานวนวันที่เกิน

มาตรฐาน ๕ วัน คือ วันที่ ๒๑, ๒๒, ๒๗, ๒๘ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จังหวัดอุตรดิตถ ปริมาณ 

PM-๑๐ มคีาระหวาง ๙.๗-๑๒๑.๓ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และมีจํานวนวันที่เกินมาตรฐาน ๑ วัน 

คอื วันที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๕ 

๔. การสนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ เพื่อการรณรงคแกไขปญหาหมอกควัน แกสถานีพัฒนาที่ดิน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในจังหวัดนาน 

อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร ประกอบดวย โปสเตอรภาวะโลกรอน โปสเตอรมลพิษทางอากาศ 

โปสเตอรฟางมีประโยชนโปรดอยาเผาทิ้ง คูมือชวยโลกหายรอน แผนพับรณรงคประชาสัมพันธ คูมือ 

“รูปแบบทางเลือกเพื่อทดแทนการเผา” แผน CD สปอตรณรงค งดเผา ลดหมอกควัน ลดโลกรอน 

สปอตรณรงค การปองกันและแกไขปญหาการเผา และเผยแพรทางเว็บไซต www.reo3.go.th 

สําหรับการดําเนินงานกับจังหวัดนาน ไดรวมประชุมคณะทํางานจัดการไฟปาและหมอกควัน

จังหวัดนาน และประสานงาน ทสจ.นาน เพื่อคัดเลือกพื้นที่ทําเวทีประชาคมปญหาหมอกควันและไฟปา 

ซึ่งไดพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เขาพบและประสานงาน

ผูบรหิารองคกร ผูนําทองที่ ในรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 

จัดกิจกรรม “ทําเวทีประชาคมปญหาหมอกควันและไฟปา” “สํารวจพื้นที่ที่มีจุดความรอน (Hot spot) 

และการใชประโยชนที่ดิน จัดทําแผนที่เสี่ยงของการเกิดหมอกควัน” จัดอบรมการดําเนินงานกิจกรรม

นักสบืสายลม และกจิกรรมสาธติการทําปุยหมักจากวัสดุเหลอืใชทางการเกษตรมาทําเปนปุย โดยไดรับ

การสนับสนุนวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน ซึ่งมีตัวแทนชุมขนเขารับการอบรมประมาณ 

๑๐ คน ทัง้นี้ ผลจากการฝกอบรมตัวแทนชุมชนไดคัดเลอืกกจิกรรมที่จะไปดําเนินการในพื้นที่ตามความ

สนใจ เชน การจัดทําปุย การทําคันดนิปองกันการชะลางพังทลายของดนิ เปนตน  

กิจกรรมการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องตนโดยใชตัวช้ีวัดทาง

ชีวภาพ คอื การศกึษาไลเคน ซึ่งมนัีกเรยีนเขารับการอบรม จํานวน ๓๘ คน และครู จํานวน ๕ คน โดย

ผลจากการศึกษา พบวา มีไลเคนกลุมอากาศดี จํานวน ๒ ชนิด กลุมทนทาน ประมาณ ๑๐ ชนิด และ

กลุมทนทานสูง จํานวน ๒ ชนิด สามารถแปลผลไดวาสภาพอากาศในพื้นที่จัดอยูในคุณภาพอากาศ

พอใช-ด ีโดยเปนการทดลองใชจัดเกณฑเปน ๕ ระดับ  

http://www.reo3.go.th/


 ๓๑ 

 โครงการเมอืงใชประโยชนจากขยะ (Zero Waste Project) 

จากขอมูลรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมลุมน้ํานานและลุมน้ํายมตอนลาง พบวา 

เทศบาลทุกแหงมีการจัดการขยะมูลฝอย และสวนใหญมีพื้นที่กําจัดเปนของตนเอง แตมีเทศบาลเพียง 

๔ แหง ที่มกีารกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล คือ เทศบาลเมืองนาน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 

เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลเมืองพิจิตร แตสําหรับในสวนขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มี

การจัดการขยะมูลฝอยไมถงึรอยละ ๕๐ ซึ่งสวนใหญมกีารกําจัดดวยวิธีเทกองบนพื้นแลวเผาทิ้งหรือฝง

ในหลุม มีเพียงไมกี่แหงที่มีการจัดการอยางถูกตอง คือ องคการบริหารสวนตําบลที่นําขยะมูลฝอยไป

กําจัดรวมกับเทศบาลที่มรีะบบกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดจัดทําโครงการเมืองใช

ประโยชนจากขยะขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย

ที่เหมาะสมและยั่งยืน และสนับสนุนใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบที่ดีในการใชประโยชนจาก

ขยะมูลฝอย โดยตั้งเปาหมายใหมีการลดปริมาณขยะอินทรียและขยะรีไซเคิลในพื้นที่เปาหมายลงใหได

รอยละ ๕๐ ซึ่งกําหนดเปาหมายดําเนนิการใน ๖ พื้นที่ ไดแก 

๑. เทศบาลตําบลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

 ๒. เทศบาลตําบลดูใต อําเภอดูใต จังหวัดนาน 

 ๓. เทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพชัิย จังหวัดอุตรดติถ 

 ๔. องคการบรหิารสวนตําบลนายาง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ 

 ๕. เทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก 

๖. องคการบรหิารสวนตําบลสมอแข อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก  

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดดําเนินการจัดประชุมผูบริหาร แกนนํา ผูนําชุมชน และ

ประชาชน ประสานงานสํารวจสถานการณการจัดการขยะในพื้นที่ สนับสนุนการจัดทําแผนการดําเนิน

โครงการแบบมีสวนรวม รวมจัดกิจกรรมสาธิตในชุมชน จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน 

ระหวางกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ ตดิตามประเมนิผล และสรุปผลการดําเนนิงาน ตามลําดับ 

 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายทั้ง ๖ แหง ไดจัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมเพื่อ

สงเสรมิใหเกดิการลดปรมิาณขยะอนิทรยีและขยะรีไซเคิลในพื้นที่ใหไดตามเปาหมายที่กําหนด อาทิเชน 

การรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะจากครัวเรือน วัด และโรงเรียน การอบรมใหความรูแก

ประชาชนในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะที่ถูกวิธี และการนําขยะไปใชประโยชน การจัดกิจกรรม

ธนาคารขยะรไีซเคิลในโรงเรียนและชุมชน การทําปุยหมัก การทําน้ําหมักชีวภาพ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล 

หมูบานปลอดถังขยะ การประกวดชุมชนปลอดขยะ การปรับภูมิทัศน ปรับปรุงสภาพแวดลอมในหมูบาน 

การตรวจประเมนิหมูบานสะอาดปราศจากโรค การทอดผาปาขยะรไีซเคลิ การเลี้ยงไสเดอืนดนิ ฯลฯ 



 ๓๒ 

 ปญหาอุปสรรค 

๑. ขอจํากัดดานการตัง้งบประมาณเพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน 

๒. ขาดความพรอมของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนนิโครงการ 

๓. มกีารเลอืกตัง้นายกและสมาชิกสภาทองถิ่นใหม ทําใหขาดความตอเนื่อง 

๔. ประชาชนขาดความตระหนัก และขาดความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะ 

ขอเสนอแนะ 

๑. ควรจัดทําแผนและตัง้งบประมาณดานการจัดการขยะใหมกีารดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

๒. เรงรัดดําเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ และนําขยะกลับมาใชประโยชน ณ แหลงกําเนิด

ขยะ ใหเกดิเปนรูปธรรมโดยเร็ว 

๓. จัดบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถใหเพยีงพอในการปฏบิัตงิาน 

๔. เสริมสรางความเขาใจและใหความรูกับประชาชนและชุมชน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการ

ดําเนนิงาน 
  

 
 

  
 

 

 



 ๓๓ 

 การถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม 

สถานการณการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ และ ๔ ไดแก จังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร 

ตาก นครสวรรค กําแพงเพชร และอุทัยธาน ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญมีการจัดการมูลฝอย

ทีไ่มถูกหลักสุขาภิบาล กอใหเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน เกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญ และกรณีพิพาทตาง ๆ เนื่องจากบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดองคความรู 

ประสบการณ และสิ่งสนับสนุนในการจัดการมูลฝอย 

นอกจากนี้ สถานการณการเกิดขอพิพาททางกฎหมายดานสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะประเด็นดานการจัดการมลพษิ เชน การจัดการมูลฝอย ของเสียอันตราย น้ําเสีย เหตุรําคาญ 

จากสถานประกอบการ ตามกฎหมายโรงงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการกระจายอํานาจ

หนาที ่ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินการ ประกอบกับประเด็นการจัดการมลพิษเปน

เรื่องเฉพาะทางเทคนิค ซึ่งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น นิติกร และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ยัง

ขาดความรู ความเขาใจ ในการปฏบิตัทิี่ถูกตอง ทําใหเกดิกรณพีพิาททางกฎหมายปกครองขึ้น 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ในฐานะที่เปนองคกรเช่ียวชาญดานวิชาการและบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมในภูมภิาค มบีทบาทหนาที่ในการพัฒนาและถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและยั่งยืน ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ จึงรวมกับ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๔ จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเสริมศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

พื้นที่ตนเองอยางมสีวนรวมขึ้น จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก 

๑. หลักสูตรการศกึษาความเปนไปไดในการจัดการมูลฝอยสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒. หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดลอมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓. หลักสูตรการจัดการมูลฝอยในสถานพยาบาล 

แตเนื่องจากหลักสูตรที่ ๓ คอื หลักสูตรการจัดการมูลฝอยในสถานพยาบาล มีผูสมัครนอย ไม

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จึงยกเลกิการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว คงดําเนนิการจัดฝกอบรมเพียง 

๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ ๑ และ ๒ ซึ่งการจัดฝกอบรมทั้ง ๒ หลักสูตร มีการจัดเก็บคาลงทะเบียน

จากผูเขารับการฝกอบรม เพื่อเปนคาใชจายในกระบวนการฝกอบรมทั้งหมด โดยไดรับการสนับสนุน

วทิยากรและสถานที่ศกึษาดูงานจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. Mr. Norimasa Shimomura, Senior Volunteer จาก JIGA ประเทศญี่ปุน 

๒. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๓. สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จังหวัดนาน อุตรดติถ พษิณุโลก และพจิิตร 

๔. ศาลปกครองพษิณุโลก 



 ๓๔ 

๕. ฝายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพษิ 

๖. ศูนยบรหิารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

๗. โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรไีซเคลิ วงษพาณชิย จังหวัดพษิณุโลก 

๘. ชุมชนบานผารังหม ีตําบลไทรยอย อําเภอเนนิมะปราง จังหวัดพษิณุโลก 

๙. เทศบาลตําบลไทรยอย อําเภอเนนิมะปราง จังหวัดพษิณุโลก 

๑๐. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓, ๔ และ ๑๑ 

ผลการดําเนินงาน 

๑. หลักสูตรการศกึษาความเปนไปไดในการจัดการมูลฝอยสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มผูีเขารับการอบรมจํานวน ๒๔ คน สวนใหญมคีวามพงึพอใจอยูในระดับมากถงึมากที่สุด   

๒. หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดลอมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผูเขารับการอบรม 

จํานวน ๗๔ คน สวนใหญมคีวามพงึพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

๑. ควรจัดการอบรมตัง้แตตนปงบประมาณ และจัดอยางตอเนื่อง 

๒. ควรเชิญนายกและผูบรหิารทองถิ่น เขารับการฝกอบรมดวย 

๓. ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ 
 

 

 

 

 

 

 

  



 ๓๕ 

 การพัฒนาศูนยเรยีนรูดานสิ่งแวดลอม 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ มีบทบาทภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนทางวิชาการดาน

การจัดการสิ่งแวดลอม ใหแกภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับภูมปิญญาทองถิ่น ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่ ๓ ไดดําเนนิการพัฒนาศูนยเรยีนรูดานสิ่งแวดลอม ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อ

พัฒนาและถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม โดยมีการแบงกิจกรรมใน

การดําเนนิงานออกเปน ๑๑ กจิกรรม ไดแก 

๑. การเพาะเลี้ยงไสเดอืนดนิกําจัดขยะ  

๒. การทําปุยหมักจากขยะอนิทรยี  

๓. การคัดแยกขยะภายในสํานักงาน 

๔. การผลติกาซชีวภาพจากมูลสัตว 

๕. การทําน้ําหมักจุลนิทรยีจากขยะ 

๖. การกําจัดขยะอันตรายจําพวกหลอดไฟ 

๗. การนําน้ําหลอเย็นกลับมาใชประโยชนใหม 

๘. การบําบัดน้ําเสยีจากหองปฏบิัตกิาร 

๙. การกลั่นน้ําดวยพลังงานแสงอาทติย 

๑๐. การจัดภูมทิัศนและสภาพแวดลอม 

๑๑. การจัดทําแปลงสาธติเกษตรอนิทรยี  

ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มคีณะบุคคลภายนอกมาศึกษาดูงานศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอม

ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๖๐ คน จากหนวยงานตาง ๆ ไดแก วิทยาลัย

การสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก เรือนจํากลางพิษณุโลก เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิง

พิษณุโลก ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง องคการบริหารสวนตําบลสมอแข 

อ.เมอืง จ.พษิณุโลก องคการบรหิารสวนตําบลวังทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก ผูนําชุมชนในตําบลวังทอง 

อ.วังทอง จ.พษิณุโลก กองบนิ ๔๖ เปนตน 

 ปญหาอุปสรรค 

๑. บางกิจกรรมไมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เนื่องจากมีปญหาดานความปลอดภัยที่ยัง

ไมสามารถแกไขได คอื การกําจัดขยะอันตรายจําพวกหลอดไฟและการกลั่นน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 

จึงยกเลกิกจิกรรมดังกลาว 

๒. การดําเนินกิจกรรมบางอยางตองดูแลอยางตอเนื่อง เพราะเปนการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต เชน 

ไสเดอืนหรอืจุลนิทรยี จึงตองนําขยะอนิทรยีมาเตมิและดูแลเรื่องสภาวะแวดลอมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 



 ๓๖ 

 การพัฒนาหองปฏบิัตกิารสูมาตรฐานสากล 

 สาระสําคัญ 

 ความเช่ือม่ันในการรายงานผลการทดสอบเปนปจจัยหนึ่งซึ่งทุกหองปฏิบัติการตองดําเนินการ

สรางความเช่ือม่ันและควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการใหมีความถูกตองแมนยํา ปจจุบันหองปฏิบัติการ

ที่เปนที่ยอมรับทั่วไปตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ โดยการไดรับการรับรอง

มาตรฐานดังกลาวจะชวยใหหองปฏบิัตกิารเปนที่ยอมรับในการรายงานผลการทดสอบ 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ เปนองคกรวิชาการ มีหนาที่ในการทดสอบ ตรวจสอบ เพื่อบงช้ี

สาเหตุและเสนอแนวทางการแกไขปญหา ในการดําเนนิงานตามภารกจิดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

อาศัยขอมูลการตรวจวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอมจากหองปฏิบัติการที่มีความถูกตอง แมนยํา 

นาเช่ือถือ และทันตอเหตุการณ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห

ดานสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการตรวจวิเคราะหตัวอยาง น้ํา อากาศ และ

ของเสยี ทัง้ทางดานกายภาพ เคม ีแบคทเีรยี และโลหะหนัก ที่ไดมาตรฐานตอไป 

 ผลการดําเนินงาน 

 ๑. ศักยภาพการตรวจวเิคราะหตัวอยางทางดานสิ่งแวดลอม (ทางนํ้า)  

หองปฏบิัตกิารมคีวามพรอมในการตรวจวเิคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

ลําดับ รายการทดสอบ วธิทีดสอบ 

๑ ความเปนกรด–ดาง (pH) Electrometry 

๒ ส ี(Color) Visual Comparison 

๓ ความขุน (Turbidity) Nephelometric method 

๔ ความกระดางทัง้หมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method 

๕ คลอไรด (Chloride, Cl-) Argentometry 

๖ ซัลเฟต (Sulfate, SO4
2-) Turbidimetry 

๗ ไนเตรท (Nitrate as N) Cadmium Reduction 

๘ ไนไตรท (Nitrite as N) Coloricmetric method 

๙ ฟอสฟอรัสทัง้หมด (Total Phosphorus) Ascorbic Coloricmetric method 

๑๐ แอมโมเนยี (Ammonia as N) Distillation 

๑๑ ของแข็งทัง้หมด (Total Solids) Gravimetric methods 

๑๒ ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended solids, TSS) Gravimetric methods 

๑๓ ของแข็งละลายไดในน้ํา (Total Dissloe Solids, TDS) Gravimetric methods 

๑๔ ตะกอนหนัก (Settleable Solids) Gravimetric methods 



 ๓๗ 

ลําดับ รายการทดสอบ วธิทีดสอบ 

๑๕ บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand, BOD)  Azide Modification 

๑๖ ซโีอด ี(Chemical Oxygen Demand, COD) Open Reflux 

๑๗ ไนโตรเจนทัง้หมด (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) Kjeldahl Method 

๑๘ ไขมันและน้ํามัน (Grease & Oil, G&O) Soxhlet Extraction Method 

๑๙ ซัลไฟด (Sulfide, S2-) Iodometric Method 

๒๐ โคลฟิอรมแบคทเีรยี (Coliform Bacteria) MPN Technique 

๒๑ ฟคัลโคลฟิอรมแบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) MPN Technique 

๒๒ เหล็ก (Fe) AAS (Flame) 

๒๓ แมงกานีส (Mn) AAS (Flame) 

๒๔ ทองแดง (Cu) AAS (Flame) 

๒๕ นเิกลิ (Ni) AAS (Graphite) 

๒๖ สังกะสี (Zn) AAS (Flame) 

๒๗ ตะกั่ว (Pb) AAS (Graphite) 

๒๘ แคดเมี่ยม (Cd) AAS (Graphite) 

๒๙ โครเมี่ยม (Total Cr) AAS (Graphite) 

๓๐ สารหนู (As) AAS (Graphite) 

๒. การตรวจวเิคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ตรวจวิเคราะหตัวอยางทางสิ่งแวดลอม (ทางน้ํา) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัด

นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น

จํานวน ๔๒๘ ตัวอยาง ๕,๑๒๗ ขอมูล โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ประเภทตัวอยางนํ้า จํานวนตัวอยาง จํานวนขอมูล 

น้ําผิวดิน ๑๓๑ ๑,๔๑๖ 

น้ําบรโิภค ๒๐๐ ๓,๑๖๘ 

น้ําเสยี ๙๗ ๕๔๓ 

รวม ๔๒๘ ๕,๑๒๗ 

 



 ๓๘ 

๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร        

บุคลากรของหองปฏบิัตกิารเขารับการอบรมจํานวน ๖ คน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 

๓.๑ เทคนคิการเตรยีมสารละลาย 

๓.๒ การจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

๓.๓ ความไมแนนอนในการวัดทางเคม ี

๓.๔ ความปลอดภัยในหองปฏบิัตกิาร 

๓.๕ ระบบการจัดการคุณภาพของการวัด pH และ Conductivity เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันของ

การวเิคราะห 

๓.๕ การพัฒนาศักยภาพของหองปฏบิัตกิารทดสอบ 

๔. การทดสอบความชํานาญของหองปฏบิัตกิารทดสอบ 

หองปฏิบัติการเขารวมโครงการทดสอบความชํานาญพารามิเตอร แคดเมียม (Cd) โครเมี่ยม 

(Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และ

ของแข็งแขวนลอยในน้ําผิวดนิกับกรมวทิยาศาสตรบรกิาร สรุปผลการทดสอบความชํานาญได ดังนี้ 

ลําดับ รายการทดสอบความชํานาญ สรุปผลการทดสอบ 

๑ แคดเมยีม (Cd) ผาน 

๒ โครเมี่ยม (Cr) ผาน 

๓ ทองแดง (Cu) ผาน 

๔ เหล็ก (Fe) ผาน 

๕ แมงกานีส (Mn) ผาน 

๖ นเิกลิ (Ni) ผาน 

๗ ตะกั่ว (Pb) ผาน 

๘ สังกะสี (Zn) ผาน 

๙ สารหนู (As) ไมผาน (หองปฏิบัติการไดดําเนินการแกไข โดยให

ตรวจสอบความผิดพลาด เพื่อปองกันไมใหเกิดผล

กระทบกับตัวอยางทดสอบ) 

๑๐ ของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended solids, TSS) 

ผาน 

 

 

 

 



 ๓๙ 

๕. การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน   

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เจาหนาที่จากสวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคที่ ๔ (นครสวรรค) ซึ่งนําทีมโดย นางสาวกรรณิกา สักกายะกรมงคล นักวิชาการ

สิ่งแวดลอมชํานาญการ ไดมาตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

ประจําป ๒๕๕๕ ของหองปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ เพื่อติดตามการดําเนินงานตาง ๆ 

ของหองปฏบิัตกิารวายังคงเปนไปตามขอกําหนดตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ หรอืไม 

๖. การตรวจสอบความใชไดของวธิทีดสอบ 

หองปฏบิัตกิารไดดําเนนิการตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบทองแดง และแมงกานีส ในน้ํา

ผิวดนิ โดยใชเครื่อง Flame Atomic Spectrometer เพื่อยืนยันวาวิธีทดสอบดังกลาวยังคงมีความถูกตอง 

แมนยํา และเหมาะสม โดยผลการตรวจสอบพบวา วิธีการทดสอบดังกลาวยังคงใชในการทดสอบ

ตัวอยางน้ําไดตอไป  

๗. รักษาสภาพการดําเนินงานตามระบบ ISO/IEC ๑๗๐๒๕  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดพัฒนาหองปฏิบัติการใหสามารถดําเนินการตรวจวิเคราะห

ตัวอยางสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความถูกตองและเปนการสราง

ความเช่ือม่ันใหแก ผู ใช บริการ อีกทั้งหองปฏิบัติการยังไดดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพของ

หองปฏิบัติการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ อยางตอเนื่อง ตั้งแตที่ไดรับการรับรอง

ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

จากสํานักบรหิารและรับรองหองปฏบิัตกิาร กรมวทิยาศาสตรบริการ ประกอบดวย ๒ พารามิเตอร คือ 

ทองแดงและแมงกานสีในน้ําผิวดนิ จนถงึปจจุบัน ซึ่งหองปฏบิัตกิารสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ จะมี

อายุการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบครบ ๓ ป ตามที่หนวยรับรองหองปฏิบัติการ

กําหนด ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  

 ดังนั้น เมื่อวันที่  ๗–๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตรบริการ ไดมาประเมินเพื่อตออายุการรับรองใหกับหองปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่  ๓ ผลปรากฏวา หองปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ยังคงสภาพการรับรอง

ความสามารถหองปฏบิัตกิารทดสอบไวได  

             



 ๔๐ 

 ปญหา อุปสรรค เง่ือนไขความสําเร็จ ขอเสนอแนะในการปฏบิัตงิาน มดีังน้ี 

 ปญหา อุปสรรค       

เครื่องมอืวทิยาศาสตรของหองปฏบิัตกิารบางชนิดมีอายุการใชงานมานานกวา ๑๐ ป ชํารุดบอย 

ทําใหตองใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานไดตามปรกติ 

เง่ือนไขความสําเร็จ 

๑. เครื่องมือวิทยาศาสตรควรมีการจัดซื้อทดแทนของเดิมที่ชํารุด และไดรับการสอบเทียบ

บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 

๒. มีงบประมาณจางพนักงานหองปฏิบัติการทุกป เพื่อใหมีบุคลากรในการปฏิบัติงานอยาง

เพยีงพอและตอเนื่อง 

๓. บุคลากรในหองปฏิบัติการควรไดรับการอบรมอยางเพียงพอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในการตรวจวเิคราะห 

ขอเสนอแนะ 

๑. สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดเขารับการฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ

หนาที ่

๒. บุคลากรทุกคนตองปฏบิัตติามขอกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ อยางเครงครัด 

 ๓. บุคลากรในหองปฏิบัติการตองหม่ันศึกษาหาความรู ฝกฝน เพื่อใหเกิดทักษะและความ

ชํานาญในการวเิคราะห ทดสอบ 

๔. ควรมีการสรางเครือขายหองปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการจัดการองคความรู และแลกเปลี่ยน

ประสบการณในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๑ 

 การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผวิดิน 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ดําเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน 

ในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร โดยเก็บตัวอยางและ

วิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในแมน้ํานาน แมน้ํายมตอนลาง แมน้ําพิจิตร แมน้ําแควนอย แมน้ําวังทอง 

คลองโปรงนก คลองโคกชาง และคลองตรอน รวมทั้งสิ้น ๔๒ สถานี สถานีละ ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ครัง้ที่ ๒ เดอืนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔ 

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๑๖๘ ตัวอยาง และนําผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน

ที่ตรวจวเิคราะหได เปรยีบเทยีบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พบวา แหลงน้ําทั้ง ๘ สาย มีคุณภาพน้ําอยูใน

เกณฑพอใช (ประเภทที่ ๓) รอยละ ๑๑.๓ เสื่อมโทรม (ประเภทที่ ๔) รอยละ ๓๘.๑ และเสื่อมโทรมมาก 

(ประเภทที่ ๕) รอยละ ๕๐.๖ ตามลําดับ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ํานานจัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ ๔ 

โดยมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ จํานวน ๘ ตัวอยาง คิดเปน

รอยละ ๑๕.๔ จากผลการติดตามตรวจสอบ จํานวน ๕๒ ตัวอยาง และคุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ํายม 

จัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ ๕ โดยมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

จํานวน ๔ ตัวอยาง คดิเปนรอยละ ๒๕.๐ จากผลการตดิตามตรวจสอบ จํานวน ๑๖ ตัวอยาง ดังตาราง 

 คุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผวิดนิในพื้นท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แหลงน้ํา 

จํานวนตัวอยาง 

ท่ีตดิตามตรวจสอบ 

(ตัวอยาง) 

ประเภทคุณภาพน้ําแหลงน้าํผวิดินแบงตามการใชประโยชน  

ประเภทท่ี ๒ ประเภทท่ี ๓ ประเภทท่ี ๔ ประเภทท่ี ๕ 

แมน้ํานาน ๕๒ - ๘ (๑๕.๔%) ๒๓ (๔๔.๒%) ๒๑ (๔๐.๔ %) 

แมน้ํายม ๑๖ - ๔ (๒๕%) ๓ (๑๘.๗๕%) ๙ (๕๖.๒๕%) 

แมน้ําพจิติร ๒๐ - - ๕ (๒๕%) ๑๕ (๗๕%) 

แมน้ําวังทอง ๒๐ - ๓ (๑๕%) ๑๑ (๕๕%) ๖ (๓๐%) 

แมน้ําแควนอย ๑๖ - ๔ (๒๕%) ๔ (๒๕%) ๘ (๕๐%) 

คลองโคกชาง ๘ - - - ๘ (๑๐๐%) 

คลองโปรงนก ๑๖ - - ๓ (๑๘.๗๕%) ๑๓ (๘๑.๒๕%) 

คลองตรอน ๒๐ - - ๑๕ (๗๕%) ๕ (๒๕%) 

รวม ๑๖๘ - ๑๙ (๑๑.๓๑%) ๖๔ (๓๘.๐๙%) ๘๕ (๕๐.๖๐%) 

 

 



 ๔๒ 

 คุณภาพนํ้าแมนํ้านาน  

แมน้ํานานมจุีดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด ๑๓ สถานี อยูในพื้นที่จังหวัดนาน จํานวน ๓ สถาน ี

จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๓ สถานี จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๓ สถานี และจังหวัดพิจิตร จํานวน 

๔ สถานี เริ่มตั้งแตตนแมน้ํานาน บริเวณจุดสูบน้ําประปาทาวังผา ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน ไป

จนถงึสะพานขามแมน้ํานาน ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พจิิตร  

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ํานาน ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ สถาน ี

รวม ๕๒ ตัวอยาง พบวา คุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๔๔.๒ เสื่อมโทรมมาก 

รอยละ ๔๐.๔ และอยูในเกณฑดี รอยละ ๑๕.๔ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําใน

แหลงน้ําผิวดนิพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ํานานจัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ ๔  

พารามิเตอรสําคัญที่บงช้ีถึงปญหาคุณภาพน้ําแมน้ํานาน คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 

(BOD) มีคาอยูในชวง ๒.๒๓-๕.๗๙ มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งนี้เนื่องมาจากมีชุมชนอาศัยอยูสองฝงแมน้ํา

หลายชุมชน ทําใหมีการระบายน้ําทิ้งจากแหลงชุมชนลงสูแมน้ําโดยไมมีการบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งมีการ

ทําเกษตรกรรมริมสองฝงแมน้ําเพิ่มมากขึ้นทําใหมีการชะลางหนาดินที่มีปุยอินทรียและอนินทรียจาก

พื้นที่เกษตรกรรมลงสูแมน้ํา  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 

แมงกานสี (Mn) นเิกลิ (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะส ี(Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา

บางจุดตรวจวัดมแีคดเมยีม (Cd) ตะกั่ว (Pb) เกนิคามาตรฐาน 

เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพน้ําแมน้ํานานของป ๒๕๕๕ กับป ๒๕๕๔ พบวา ป ๒๕๕๕ คุณภาพน้ํา

มแีนวโนมเสื่อมโทรมมากขึ้น ไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําใดมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี นอกจากนี้ยัง

พบวา แมน้ํานานมคีณุภาพน้ําอยูในเกณฑพอใชลดลงจากรอยละ ๒๖.๙ เหลือเพียงรอยละ ๑๕.๔ และ

มคีุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๙.๓ เปนรอยละ ๔๐.๔ 

 คุณภาพนํ้าแมนํ้ายม 

แมน้ํายมมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด ๔ สถานี อยูในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 

๑ สถาน ีและจังหวัดพจิิตร จํานวน ๓ สถาน ีเริ่มตัง้แตบรเิวณสะพานแมน้ํายม เทศบาลตําบลบางระกํา 

อ.บางระกํา จ.พษิณุโลก ไปจนถงึสะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พจิิตร  

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ํายม ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๔ สถานี รวม 

๑๖ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คิดเปนรอยละ ๕๖.๒ รองลงมาอยู

ในเกณฑพอใช รอยละ ๒๕.๐ และอยูในเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๑๘.๘ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ํายมจัดอยูในแหลงน้ํา

ประเภทที่ ๕ 



 ๔๓ 

พารามเิตอรสําคัญที่บงช้ีถงึปญหาคุณภาพน้ําแมน้ํายม คอื ปรมิาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) 

มคีาอยูในชวง ๓.๕๖-๔.๒๐ มลิลกิรัมตอลติร และความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) มีคาอยูในชวง 

๕.๓๐-๗.๓๖ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีการระบายน้ําทิ้งชุมชนและน้ําทิ้งจากพื้นที่เกษตรกรรม

ลงสูแมน้ํายมโดยไมมีการบําบัดน้ําเสีย ประกอบกับในชวงฤดูแลงแมน้ํายมมีปริมาณน้ํานอย บางชวง

แหง แตในฤดูฝนมีปริมาณน้ํามากจนทําใหเกิดน้ําทวมลนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมสงผลใหมี

การชะลางสิ่งสกปรกที่สะสมในพื้นที่ลงสูแมน้ํายม  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 

แมงกานสี (Mn) นเิกลิ (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะส ี(Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา

บางจุดตรวจวัดมแีคดเมยีม (Cd) ตะกั่ว (Pb) เกนิคามาตรฐาน 

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ํายมของป ๒๕๕๕ กับป ๒๕๕๔ พบวา คุณภาพน้ําโดยรวมป 

๒๕๕๕ มแีนวโนมเสื่อมโทรมลดลง เนื่องจากพบวามคีุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใชเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๕.๐ 

ในขณะที่ป ๒๕๕๔ ไมพบวามคีุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 

 คุณภาพนํ้าแมนํ้าพจิิตร 

แมน้ําพิจิตร มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด ๕ สถานี อยูในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตั้งแตบริเวณ

บานเกาะลาว ม.๖ ต.คลองคเชนทร อ.เมอืง ไปจนถงึวัดหรัิญญาราม ต.บางคลาน อ.บางมูลนาก 

จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําพจิิตร ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๕ สถานี รวม 

๒๐ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก รอยละ ๗๕.๐ รองลงมาอยูใน

เกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๒๕.๐ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

พบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําพจิิตรจัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ ๕  

พารามิเตอรสําคัญที่บงช้ีถึงปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําพิจิตร คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 

(DO) มคีาอยูในชวง ๑.๒๐-๔.๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร และความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) มีคาอยู

ในชวง ๕.๔๑-๙.๘๕ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีชุมชนอาศัยอยูสองฝงแมน้ําหลายชุมชน ทําใหมี

การสะสมสิ่งสกปรกและเกดิการชะลางสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสูแมน้ํา ประกอบกับสภาพของแมน้ําพิจิตร

มลีักษณะน้ํานิ่ง ไมไหล และตื้นเขนิ  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 

แมงกานสี (Mn) นเิกลิ (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะส ี(Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา

บางจุดตรวจวัดมแีคดเมยีม (Cd) แมงกานสี (Mn) ตะกั่ว (Pb) สารหนู (As) เกนิคามาตรฐาน 

 เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพน้ําแมน้ําพจิิตรของป ๒๕๕๕ กับป ๒๕๕๔ พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมป 

๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมมากขึ้น ไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําใดมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช 

และยังพบวามคีุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔๕.๐ เปนรอยละ ๗๕.๐ 



 ๔๔ 

 คุณภาพนํ้าแมนํ้าวังทอง 

แมน้ําวังทอง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด ๕ สถานี อยูในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เริ่มตั้งแต

บรเิวณบานทามะขาม ม.๘ ต.ไผลอม อ.บางกระทุม ไปจนถงึบานน้ําตกปอย ม.๑ ต.แกงโสภา อ.วังทอง 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําวังทอง ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๕ สถาน ี

รวม ๒๐ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ ๕๕.๐ รองลงมาอยูใน

เกณฑเสื่อมโทรมมาก รอยละ ๓๐.๐ และอยูในเกณฑพอใช รอยละ ๑๕.๐ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําวังทองจัดอยูในแหลงน้ํา

ประเภทที่ ๔  

พารามเิตอรสําคัญที่บงช้ีถึงปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําวังทอง คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 

(BOD) มีคาอยูในชวง ๒.๔๔-๔.๑๒ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีการชะลางตะกอนสิ่งสกปรกจาก

พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนไหลลงสูแมน้ํา  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 

แมงกานสี (Mn) นเิกลิ (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะส ี(Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา

บางจุดตรวจวัดมแีคดเมยีม (Cd) ตะกั่ว (Pb) แมงกานสี (Mn) เกนิคามาตรฐาน 

เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพน้ําแมน้ําวังทองของป ๒๕๕๕ กับป ๒๕๕๔ พบวาคุณภาพน้ําโดยรวม

ป ๒๕๕๕ มแีนวโนมเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช เหลือเพียงรอยละ ๑๕.๐ 

ในขณะที่ป ๒๕๕๔ มีรอยละ ๓๕.๐ และมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 

๓๐.๐ จากเดมิในป ๒๕๕๔ ที่มเีพยีงรอยละ ๑๕.๐ 

 คุณภาพนํ้าแมนํ้าแควนอย  

แมน้ําแควนอยอยูในพื้นที่จังหวัดพษิณุโลก มจุีดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด ๔ สถานี เริ่มตั้งแต

บานแกงคันนา ต.คันโชง อ.วัดโบสถ จ.พษิณุโลก ไปจนถงึ ม.๕ ต.มะขามสูง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๔ สถาน ี

รวม ๑๖ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก รอยละ ๕๐.๐ อยูในเกณฑ

เสื่อมโทรมและพอใช คิดเปนรอยละ ๒๕.๐ และ ๒๕.๐ ตามลําดับ (ภาพที่ ๑๐) เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําแควนอยจัดอยูใน

แหลงน้ําประเภทที่ ๕ สามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเพื่อการคมนาคม 

พารามิเตอรสําคัญที่บง ช้ีถึงปญหาคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย คือ ความสกปรกในรูป

สารอินทรีย (BOD) มีคาอยูในชวง ๒.๐๐-๓.๙๒ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีการชะลางตะกอน

สิ่งสกปรกจากพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนไหลลงสูแมน้ํา  



 ๔๕ 

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 

แมงกานสี (Mn) นเิกลิ (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะส ี(Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา 

บางจุดตรวจวัดมแีคดเมยีม (Cd) ตะกั่ว (Pb) เกนิคามาตรฐาน 

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําแควนอย ของป ๒๕๕๕ กับป ๒๕๕๔ พบวาคุณภาพน้ํา

โดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น ไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําใดมีคุณภาพน้ําอยูใน

เกณฑดี และยังพบวามีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๕.๐ เปนรอยละ 

๕๐.๐ ในป ๒๕๕๕ 

คุณภาพนํ้าคลองโคกชาง 

คลองโคกชางอยูในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด ๒ สถานี คือ 

บรเิวณบานคลองโคกชาง ต.อรัญญกิ อ.เมอืง และบานคลองคูณ ต.อรัญญกิ อ.เมอืง 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองโคกชางปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๒ สถาน ี

รวม ๘ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก รอยละ ๑๐๐.๐ เมื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดนิพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของแมน้ําวังทองจัดอยูในแหลง

น้ําประเภทที่ ๕ 

พารามิเตอรสําคัญที่บงช้ีถึงปญหาคุณภาพน้ําคลองโคกชางคือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 

(DO) มีคาอยูในชวง ๑.๒๔-๑.๔๔ มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) มีคาอยู

ในชวง ๙.๘๕-๒๒.๗๒ มิลลิกรัมตอลิตร คาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (FCB) มีคาอยูในชวง ๖๒๐-

๑๖,๐๐๐ เอ็ม.พ.ีเอ็น. ตอ ๑๐๐ มลิลลิติร และแอมโมเนีย มีคาอยูในชวง ๐.๗๔–๒.๔๙ มิลลิกรัมตอลิตร 

เนื่องจากมกีารระบายน้ําเสยีชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งเปนชุมชน

คอนขางหนาแนนลงคลองโคกชาง ประกอบกับสภาพน้ําในคลองโคกชางลักษณะน้ํานิ่งไมคอยไหล 

มผัีกตบชวาหนาแนน จึงสงผลใหคลองโคกชางมคีุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาก  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 

แมงกานสี (Mn) นเิกลิ (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะส ี(Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา 

บางจุดตรวจวัดมแีคดเมยีม (Cd) ตะกั่ว (Pb) เกนิคามาตรฐาน  

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองโคกชางของป ๒๕๕๕ กับป ๒๕๕๔ พบวาคุณภาพน้ํา

โดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้นจาก

รอยละ ๘๗.๕ เปนรอยละ ๑๐๐ 

 คุณภาพนํ้าคลองโปรงนก 

คลองโปรงนก อยูในพื้นที่จังหวัดพษิณุโลก มจุีดตรวจวัดคุณภาพน้ําทัง้หมด ๔ สถานี เริ่มตั้งแต 

ม.๗ บานโปรงนก ต.หอกลอง อ.พรหมพริาม ไปจนถงึบานไผถ้ํา ต.มะตอง อ.พรหมพริาม 



 ๔๖ 

จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองโปรงนก ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๔ สถาน ี

รวม ๑๖ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก รอยละ ๘๑.๒ และอยูในเกณฑเสื่อม

โทรม รอยละ ๑๘.๘ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดนิพบวา คุณภาพ

น้ําโดยรวมของคลองโปรงนก จัดอยูในแหลงน้ําประเภทที่ ๕  

พารามิเตอรสําคัญที่บงช้ีถึงปญหาคุณภาพน้ําคลองโปรงนกคือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 

(DO) มคีาอยูในชวง ๑.๙๒-๓.๔๔ มลิลิกรัมตอลิตร และความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) มีคาอยู

ในชวง ๔.๖๕-๑๑.๙๔ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องจากมีการระบายน้ําเสียชุมชนและน้ําเสียจากพื้นที่

เกษตรกรรมลงสูคลองโปรงนก ประกอบกับสภาพน้ําในคลองโปรงนกมีลักษณะน้ํานิ่ง ไมไหล จึงเกิด

การสะสมสิ่งสกปรกในแหลงน้ํา  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 

แมงกานสี (Mn) นเิกลิ (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะส ี(Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา 

บางจุดตรวจวัดมแีคดเมยีม (Cd) เกนิคามาตรฐาน  

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองโปรงนก ของป ๒๕๕๕ กับป ๒๕๕๔ พบวาคุณภาพน้ํา

โดยรวมป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้นจาก

รอยละ ๖๘.๘ เปนรอยละ ๘๑.๒ 

คุณภาพนํ้าคลองตรอน 

คลองตรอนอยูในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด ๕ สถานี เริ่มตั้งแต 

ต.บานแกง อ.ตรอน ไปจนถึงบานเขาสัก ม.๑๐ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน 

จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๕ สถานี รวม 

๒๐ ตัวอยาง พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก รอยละ ๕๐.๖ และเสื่อมโทรม รอยละ 

๓๘.๑ ตามลําดับ มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใชเพียงรอยละ ๑๑.๓ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินพบวา คุณภาพน้ําโดยรวมของคลองตรอน จัดอยูในแหลงน้ํา

ประเภทที่ ๔ 

พารามิเตอรสําคัญที่บงช้ีถึงปญหาคุณภาพน้ําคลองตรอน คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 

(BOD) มีคาอยูในชวง ๒.๖๔-๕.๒๔ มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องมาจากมีการชะลางตะกอนสิ่งสกปรกจาก

พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนไหลลงแหลงน้ํา ประกอบกับน้ําไหลชา มีสภาพคอนขางนิ่ง จึงเกิดการ

สะสมสิ่งสกปรกในแหลงน้ํา  

จากการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก ๙ พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) 

แมงกานสี (Mn) นเิกลิ (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะส ี(Zn) คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) พบวา 

บางจุดตรวจวัดมแีคดเมยีม (Cd) เกนิคามาตรฐาน  



 ๔๗ 

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองตรอนของป ๒๕๕๕ กับป ๒๕๕๔ พบวาคุณภาพน้ําโดยรวม

ป ๒๕๕๕ มีแนวโนมเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑพอใช เปลี่ยนไปอยูในเกณฑ

เสื่อมโทรมคดิเปนรอยละ ๗๕.๐   

 ผลการตรวจวเิคราะหโลหะหนัก 

จากการติดตามตรวจสอบการปนเปอนของโลหะหนักในแมน้ํานาน แมน้ํายมตอนลาง แมน้ํา

พิจิตร แมน้ําแควนอย แมน้ําวังทอง คลองโปรงนก คลองโคกชาง และคลองตรอน จํานวน ๙ 

พารามิเตอร ไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) 

คอปเปอร (Cu) สารหนู (As) และปรอท (Hg) โดยเก็บตัวอยางน้ําตรวจวิเคราะห จํานวน ๔ ครั้ง ใน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ และเดือนสิงหาคม 

๒๕๕๕ รวม ๔๒ สถานี ๑๖๘ ตัวอยาง พบวามีจุดตรวจวัดตรวจพบแคดเมียม (Cd) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สารหนู (As) เกนิมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดนิ ดังตาราง 

โลหะหนัก จุดที่ตรวจพบเกนิมาตรฐาน 

แคดเมยีม แมน้ํานาน ไดแก สถาน ีNA๐๓, NA๐๕, NA๐๖, NA๐๗, NAO๘, NA๐๙, NA๑๐, NA๑๒ 

และ NA๑๔ 

แมน้ํายม ไดแก สถาน ีYO๐๒, YO๐๓ และ YO๐๔ 

แมน้ําพจิิตร ไดแก สถาน ีPJ๐๒, PJ๐๓ และ PJ๐๕ 

แมน้ําวังทอง ไดแก สถาน ีWT๐๓, WT๐๔ และ WT๐๕ 

แมน้ําแควนอย ไดแก สถาน ีKW๐๒, KW๐๓ และ KWO๔ 

คลองตรอน ไดแก สถานี TRC๐๒, TRC๐๓, TRC๐๔ และ TRC๐๕ 

คลองโปรงนก ไดแก สถาน ีPNC๐๑, PNC๐๒, PNC๐๓ และ PNC๐๔ 

คลองโคกชาง ไดแก สถาน ีKC๐๑ และ KC๐๒ 

แมงกานีส แมน้ําพจิิตร ไดแก สถาน ีPJ๐๔  

แมน้ําวังทอง ไดแก สถาน ีWT๐๑  

ตะกั่ว แมน้ํานาน ไดแก สถาน ีNA๐๗, NAO๘ และ NA๑๔ 

แมน้ํายม ไดแก สถาน ีYO๐๓ 

แมน้ําพจิิตร ไดแก สถาน ีPJ๐๔  

แมน้ําแควนอย ไดแก สถาน ีKW๐๑ และ KW๐๒  

แมน้ําวังทอง ไดแก สถาน ีWT๐๓  

คลองตรอน ไดแก สถาน ีTRC๐๒ และ TRC๐๕ 

คลองโคกชาง ไดแก สถาน ีKC๐๑ และ KC๐๒ 

สารหนู แมน้ําพจิิตร ไดแก สถาน ีPJ๐๔  

 



 ๔๘ 

 ผลการตรวจวเิคราะหสารกําจัดศัตรูพืช 

จากการติดตามตรวจสอบการปนเปอนของสารกําจัดศัตรูพืช ในแมน้ํานาน แมน้ํายม และ 

คลองโปรงนก จํานวน ๕ สถาน ีไดแก 

๑. สถาน ีNA๐๒ สะพาน ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พจิิตร 

๒. สถาน ีNA๑๔ จุดสูบน้ําการประปาทาวังผา ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน 

๓. สถาน ีYO๐๒ วัดทาบัวทอง ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พจิิตร 

๔. สถาน ีPNC๐๒ สะพานคลองโปรงนก ม.๕ ต.หอกลอง อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 

๕. สถาน ีPNC๐๔ สะพานไผถ้ํา บานไผถ้ํา ต.มะตอง อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 

โดยเก็บตัวอยางน้ําตรวจวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช (TOTAL ORGANOCHLORINE PESTICIDES) 

จํานวน ๔ ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ และ 

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ รวม ๒๐ ตัวอยาง ผลปรากฏวา ทั้ง ๕ สถานี มีปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชอยูใน

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดนิ  

 

 

 

 

 

 



 ๔๙ 

 การพัฒนาศูนยเตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอมระดับภาค 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดสนับสนุนการพัฒนาและ

ประยุกตใชระบบเตือนภัยมลพิษทางน้ําในระดับภาค ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน ใหสามารถ

แจงเตอืนกอนเกดิเหตุการณ และใชขอมูลเพื่อจัดการและปองกันปญหาไดทันทวงที ซึ่งสามารถปองกัน

มใิหเกดิความเสยีหายและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไดวางเปาหมายใหเกิดศูนยเตือนภัยมลพิษ

ดานสิ่งแวดลอมในระดับภาค เพื่อการดําเนินงานในระดับภูมิภาคใหครบทั้ง ๑๖ แหง และสงขอมูลใน

ระดับภาค (ระดับลุมน้ํา) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดดําเนินการพัฒนาศูนยเตือน

ภัยมลพษิสิ่งแวดลอมระดับภาค ประกอบดวย ๒ ภารกจิหลัก ไดแก 

๑. การดูแลระบบเตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอม 

โดยการดูแลบํารุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ จํานวน ๒ สถานี ไดแก สถานีพรหมพิราม และสถานีบางมูลนาก ให

สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงขอมูลจากสถานีตรวจวัด

คุณภาพน้ําอัตโนมัติ ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา พรอมทั้ง

การแจงเตอืนภัยมายังศูนยเตอืนภัยมลพษิดานสิ่งแวดลอม ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค   

๒. การพัฒนาศักยภาพเครอืขายเตอืนภัยมลพษิสิ่งแวดลอม 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดดําเนินการจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานการ

พัฒนาศูนยเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม โดยไดจัดตั้งเปนกลุมเครือขายเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย ๔ สวนหลกั ๆ ไดแก 

๒.๑ กลุมเครอืขายภาครัฐ ที่มบีทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหามลพิษ

ทางน้ํา และอยูในพื้นที่ขอบเขตการแจงเตือนภัยของระบบเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร สํานักงานประมงจังหวัด

พิษณุโลกและพิจิตร องคการบริหารสวนตําบลวงฆอง องคการบริหารสวนตําบลง้ิวงาม องคการ

บรหิารสวนตําบลยานยาว เทศบาลเมอืงบางมูลนาก และเทศบาลตําบลเนนิมะกอก 

๒.๒ กลุมเครือขายผูประกอบการเลี้ยงปลาในกระชัง ประกอบดวย กลุมพื้นที่ตําบลวงฆอง 

อําเภอพรหมพริาม จังหวัดพษิณุโลก กลุมพื้นที่ตําบลจอมทอง อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก กลุมพื้นที่

ตําบลง้ิวงาม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก กลุมพื้นที่ตําบลบานไร อําเภอบางกระทุม จังหวัด

พิษณุโลก กลุมพื้นที่ตําบลยานยาว อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และกลุมพื้นที่ตําบลเนินมะกอก อําเภอ

บางมูลนาก จังหวัดพจิิตร 

 



 ๕๐ 

ขัน้ตอนการทํางานระบบเตอืนภัยคุณภาพน้ํา 

 

๒.๓ กลุมเครือขายผูผลิตน้ําประปาเพ่ือ

การอุปโภคบริโภค ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและ

พิจิตร ประกอบดวย การประปาสวนภูมิภาค

สาขาพิษณุโลก การประปาสวนภูมิภาคสาขา

บางมูลนาก การประปาสวนภูมิภาคสาขา

ตะพานหนิ การประปาสวนภูมภิาคสาขาพจิิตร 

๒.๔ กลุมเครือขายวิทยุชุมชน ใน

พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคที่  ๓ ไดจัดการประชุมช้ีแจง

ขั้นตอนการทํางานของระบบเตือนภัยมลพิษ

สิ่งแวดลอมใหกับกลุมเปาหมาย รวมทั้งประสาน

นักวิ ชาการจากสํ านั กงานประมง จังหวั ด

พิษณุโลกและพิจิตร ใหความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและแกไขปญหาเพื่อลดความเสียหาย

จากการเลี้ยงปลาในกระชัง ในกรณีเกิดวิกฤติคุณภาพน้ํา นอกจากนี้ ยังไดจัดตั้งแกนนํากลุมเครือขาย

และเสริมสรางศักยภาพใหสามารถเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ําเบื้องตนได เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลที่ไดรับแจงจากระบบเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดลอม และแจงเตือนภัยไปยังกลุมผูใช

ประโยชนแหลงน้ําในพื้นที่ตอไป 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติทั้ง ๒ สถาน ี

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑปรกติ ไมอยูในภาวะเตือนภัยและ

วิกฤติ และไมพบความเสียหายจากปญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ อยางไรก็ตามการเฝาระวังและเตือนภัย

มลพิษสิ่งแวดลอมยังไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากจํานวนของสถานีตรวจวัด

คุณภาพน้ํามจํีานวนนอย เมื่อเทยีบกับพื้นที่เสี่ยงที่อาจกอใหเกิดปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม และกลุม

ผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมควบคุมมลพิษไดมีการติดตั้ง

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติเพิ่มเติมอีก ๒ สถานี ในแมน้ํานานพื้นที่จังหวัดนานและอุตรดิตถ 

รวมทั้งกรมทรัพยากรน้ําไดมีการติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ําทางไกลอัตโนมัติ ในลุมน้ํายมและ

ลุมน้ํานาน เพื่อตรวจสอบขอมูลปริมาณและคุณภาพน้ําในพื้นที่ ซึ่งการดําเนินงานพัฒนาศูนยเตือนภัย

มลพิษดานสิ่งแวดลอมในปตอ ๆ ไป จะสามารถขยายพื้นที่เครือขายเตือนภัยมลพิษดานสิ่งแวดลอมได

กวางขวาง และมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 



 ๕๑ 

 การพัฒนาเครอืขายระบบรายงานตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมสําหรับทองถ่ิน 

การดําเนินการพัฒนาเครือขายระบบรายงานตัวช้ีวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน

โครงการที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม รวมกับสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาค ดําเนินงานโครงการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสําหรับ

ทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมัครเปนสมาชิก

เครือขายระบบรายงานตัวช้ีวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสําหรับทองถิ่นผานเว็บไซต

สิ่งแวดลอมทองถิ่น (http://local.environnet.in.th) เพื่อใหมีการจัดทําฐานขอมูลในระดับทองถิ่นอยาง

ตอเนื่อง และสนับสนุนใหเว็บไซตดังกลาวเปนชองทางแลกเปลี่ยนและแหลงขอมูลขอสนเทศสําหรับ

สมาชิกและประชาชนทั่วไป ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานขอมูลของทองถิ่นที่เปนระบบและ

ทันเหตุการณ สามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งใหประชาชนรับทราบ

สถานการณทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตน โดยรวมมือกับสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาค ในการสงเสรมิและสนับสนุนใหมกีารเพิ่มจํานวนสมาชิกระบบรายงานใหครอบคลุมและกวางขวาง

ยิ่งขึ้น พรอมทั้งสงเสรมิใหเกดิการรับรู รับทราบ และใชประโยชนขอมูลของทองถิ่นผานเว็บไซต 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในการดําเนินการโครงการดังกลาว มีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเขารวมดําเนนิโครงการ ดังนี้ 

๑. จังหวัดนาน มีสมาชิกทั้งหมด ๑๒ แหง เปนสมาชิกเดิมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จํานวน ๑๐ แหง ไดแก เทศบาลเมืองนาน เทศบาลตําบลยอด เทศบาลตําบลศิลาแลง องคการบริหาร

สวนตําบลงอบ องคการบรหิารสวนตําบลจอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเจดียชัย องคการบริหาร

สวนตําบลริม องคการบริหารสวนตําบลและ องคการบริหารสวนตําบลวรนคร และองคการบริหาร

สวนตําบลสกาด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีสมาชิกใหมเพิ่มขึ้น ๒ แหง คือ เทศบาลตําบลดูใต 

และเทศบาลตําบลทาวังผา 

๒. จังหวัดอุตรดิตถ  มีสมาชิกทั้งหมด ๓ แหง เปนสมาชิกเดิมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จํานวน ๑ แหง ไดแก เทศบาลตําบลในเมือง เปนสมาชิกใหมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ แหง 

ไดแก เทศบาลตําบลทาสัก และองคการบรหิารสวนตําบลนายาง 

๓. จังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิกทั้งหมด ๕ แหง เปนสมาชิกเดิมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จํานวน ๓ แหง ไดแก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลตําบลวังทอง และเทศบาลตําบลบางระกํา เปน

สมาชิกใหมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ แหง ไดแก เทศบาลตําบลบานแยง และองคการ

บรหิารสวนตําบลสมอแข  

๔. จังหวัดพิจิตร มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด ๔ แหง โดยทั้งหมดเปนสมาชิกเดิมในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดแก เทศบาลเมืองบางมูลนาก องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง องคการบริหารสวน

ตําบลวังหลุม และองคการบรหิารสวนตําบลหนองหลุม  



 ๕๒ 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดประสาน แนะนํา 

ติดตามการดําเนินงานระบบรายงานตัวช้ีวัดทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสําหรับทองถิ่น โดยเปนพี่เลี้ยง

ใหสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชงานระบบ

รายงานตัวช้ีวัดดังกลาว ซึ่งระบบฐานขอมูลประกอบดวย

ขอมูล ๗ กลุม และขอมูลยอย ๒๖ ขอมูล ดังตอไปนี้ 

๑. ขอมูลทั่วไป ไดแก จํานวนประชากร จํานวน

หลังคาเรอืน และพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒. ทรัพยากรน้ํา ไดแก ปริมาณน้ําประปาที่ใชใน

เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจํานวนหลังคาเรือน

ที่มนี้ําสะอาด 

๓. พื้นที่สเีขยีว ไดแก พื้นที่สวนสาธารณะ 

๔. มลพษิทางอากาศ ไดแก จํานวนครั้งที่ตรวจวัด 

PM๑๐ ทั้งหมด จํานวนครั้งที่ตรวจพบ PM๑๐ เกินคามาตรฐาน จํานวนครั้งที่ตรวจวัด CO ทั้งหมด 

จํานวนครั้งที่ตรวจพบ CO เกินคามาตรฐาน จํานวนครั้งที่ตรวจวัด SO2 ทั้งหมด จํานวนครั้งที่ตรวจพบ 

SO2 เกนิคามาตรฐาน จํานวนครั้งที่ตรวจวัด NO2 ทั้งหมด จํานวนครั้งที่ตรวจพบ NO2 เกินคามาตรฐาน 

จํานวนครั้งที่ตรวจวัด O3 ทั้งหมด จํานวนครั้งที่ตรวจพบ O3 เกินคามาตรฐาน และคาดัชนีคุณภาพ

อากาศ 

๕. มลพิษทางน้ํา ไดแก คาออกซิเจนละลายน้ํา คาความสกปรกของน้ําในรูปสารอินทรีย คา

ของแข็งแขวนลอย คาแบคทเีรยีกลุมโคลฟิอรม และคาดัชนคีุณภาพน้ํา 

๖. ขยะมูลฝอย ไดแก ปรมิาณขยะมูลฝอยทัง้หมด และปรมิาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชใหม 

๗. การควบคุมเหตุเดือดรอนรําคาญ ไดแก จํานวนขอรองเรียนดานมลพิษ และจํานวนขอ

รองเรยีนดานมลพษิที่แกไขได 

ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเขาสู

ระบบรายงานตัวช้ีวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะถูกประมวลผลและเผยแพรขอมูล

สถานการณทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมผานเครอืขายอนิเตอรเน็ต เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และประชาชนที่สนใจ เกิดความตระหนัก และสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนปองกัน

และแกไขปญหา อกีทัง้องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และ

ประชาสัมพันธการดําเนนิงานของหนวยงานตนเองไดอกีทางหนึ่งดวย 



 ๕๓ 

 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอมเพื่อการเฝาระวังคุณภาพนํ้า 

พื้นท่ีภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๕ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ - ๔ 

รวมกันดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอมภาคเหนือ 

๑๖ จังหวัด ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ โดยจัดทําขอมูล

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอมพื้นที่ภาคเหนือ ในป 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดมีการกําหนดรายงานวิเคราะหสถานการณ

คุณภาพน้ําไว ๒ ชวง ไดแก ในชวงฤดูน้ําแลง (พ.ย. ๒๕๕๔ - 

เม.ย. ๒๕๕๕) และชวงฤดูน้ําหลาก (มิ.ย. ๒๕๕๕ – ก.ย.๒๕๕๕)  

เผยแพรเอกสารรายงาน สามารถเขาคนหาไดที่ www.reo3.go.th 

 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสิ่งแวดลอม 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ ไดจัดทําและพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและขอมูลที่เกี่ยวของ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ทัง้นี้สามารถใหบรกิารขอมูลหลายรูปแบบ   

ระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและขอมูลที่เกี่ยวของ แบงออกเปน ๑๑ เรื่อง (Themes) ดังนี้ 

๑. ตําแหนงที่ตั้งพรอมทั้งขอบเขตการปกครองและขอบเขตพื้นที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอม ประกอบดวย ขอมูลขอบเขตอําเภอ พื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เทศบาล องคกร

เอกชน ขอบเขตการปกครอง หมูบาน ผังกําหนดการใชที่ดนิ 

๒. ลักษณะภูมอิากาศ ประกอบดวย ขอมูลภูมอิากาศ คุณภาพเสยีง คุณภาพอากาศ 

๓. ลักษณะภูมปิระเทศ ประกอบดวย ขอมูลทศิทาง เสนช้ันความสูง ชวงช้ันความสูง ความลาดชัน 

๔. ทรัพยากรน้ํา ประกอบดวย ขอมูลอุทกธรณีวิทยา ลุมน้ํา โครงการชลประทาน เสนทางน้ํา 

แหลงน้ํา จุดตรวจวัดคุณภาพลุมน้ํา ช้ันคุณภาพลุมน้ํา บอน้ําบาดาล จุดภาคตัดขวางลําน้ํา 

๕. ลักษณะทางธรณีและการทําเหมืองแร ประกอบดวย ขอมูลโครงสรางทางธรณีวิทยา 

ธรณวีทิยา ประทานบัตรเหมอืงแร 

๖. ทรัพยากรดนิ ประกอบดวย ขอมูลชุดดิน 

๗. ทรัพยากรปาไม ประกอบดวย ขอมูลปาสงวน ปาอนุรักษ การใชประโยชนพื้นที่ปาสงวน 

๘. การใชที่ดนิ ประกอบดวย ขอมูลการใชที่ดนิ 

๙. แหลงทองเที่ยว แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาตแิละศิลปกรรม 



 ๕๔ 

๑๐. โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย ขอมูลโรงพยาบาล โรงเรียน 

สถานที่สําคัญ เสนทางคมนาคม ตําแหนงจุดเกดิอุบัตเิหตุบนทางหลวง 

๑๑. ขอมูลสิ่งแวดลอมรายสาขา ประกอบดวย ขอมูลคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ขอมูลคุณภาพ

อากาศ ขอมูลระดับความดังเสียง ขอมูลระบบกําจัดขยะชุมชนระดับเทศบาล ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน ขอมูลมลพิษจากสารอันตรายและของเสียอันตราย ปมน้ํามัน คลังน้ํามัน ปมกาซ ฯลฯ ขอมูล

แหลงกําเนิดมลพิษ เชน ขอมูลฟารมสุกร ขอมูลอาคารประเภท ก. เนน ๑) อาคารชุด > ๕๐๐ หอง 

๒) โรงแรม > ๒๐๐ หอง ๓) อาคารศูนยการคา หาง พื้นที่ > ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. ๔) ตลาดสด พื้นที่ > 

๒๕๐๐ ต.ร.ม. ๕) โรงพยาบาล > ๓๐ เตียง ขอมูลโรงโม บด หรือยอยหิน ขอมูลนิคมอุตสาหกรรมและ

โรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลที่ดินจัดสรร ขอมูลเตาเผามูลฝอย เตาเผาศพ ขอมูลโรงฆาสัตว ขอมูลราน

รับซื้อของเกา ขอมูลโรงงานผลติกระดาษสา ปรับปรุงฐานขอมูลโรงงานประเภท ๒, ๓ ประจําป ๒๕๕๔    

นอกจากนั้น สวนเฝาระวังและเตือนภัย ยังไดสนับสนุนและวิเคราะหขอมูลทางวิชาการและ

บรกิารจัดทําระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอมพรอมจัดทําและพมิพแผนที่สารสนเทศสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

๑. แผนที่แสดงเสนทางเก็บขนมูลฝอย เพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสรางสมรรถนะขยะชุมชน   

ในพื้นที่รับผิดชอบ ไดแก   

ทต.เขาทราย ทต.โพทะเล ทต.สามงาม จ.พจิิตร 

ทต.บางระกํา ทต.วังทอง จ.พษิณุโลก 

๒. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แบบจําลองทาง

ภูมิสารสนเทศดานพื้นที่เสี่ยงภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่ลุมน้ํานานตอนบนและลุมน้ํายมตอนลาง 

เผยแพรเอกสารรายงาน สามารถคนหาไดที่ www.reo3.go.th หรอืตดิตอที่สวนเฝาระวังและเตอืนภัย 

๓. สนับสนุนการจัดทําแผนที่ hotspot เปรียบเทียบป พ.ศ. ๒๕๕๓ กับป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหกับ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดนานและลําปาง เพื่อแกไขปญหาหมอกควัน 

๔. สนับสนุนแผนที่การใชประโยชนที่ดนิในโครงการลดการเผาเพื่อแกปญหาหมอกควันในพื้นที่

ตําบลยาบหัวนา จังหวัดนาน   

๕. สนับสนุนแผนที่ขอมูลดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใชในการประกอบการประชุมเพื่อการ

จัดทําแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ.  

๒๕๕๕ 



 ๕๕ 

 โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

สืบเนื่องจากบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) หรือ อบก. กับสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ในการดําเนนิการตดิตามประเมนิผลและเขารวมรับฟงความคิดเห็นโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาด ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับโครงการลดการปลอยกาซ

เรอืนกระจก 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินโครงการ คูมือการ

ดําเนนิโครงการในเบื้องตน และซดีไีฟลตนฉบับสําหรับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติงาน แตเนื่องจากในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ อบก. 

และ สสภ. จึงรวมกันหารือและขยายเวลาการดําเนินงานถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ และให สสภ. 

รวบรวมจัดทํารายงานสง อบก. ภายในเดอืนเมษายน ๒๕๕๕ ซึ่ง สสภ.๓ ไดดําเนนิการและสรุปผลดังนี้ 

 ๑. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ   

๑๑ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in pichit, Thailand ตั้งอยูหมูที่ ๒ ต.หอไกร อ.

บางมูลนาก จ.พจิิตร ผลติพลังงานไฟฟาจากแกลบ 

๑.๒ Khwae-Noi Hydropower Project เขื่อนแควนอย ตั้งที่ ต.คันโชง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)-Public ผลติพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา 

๒. การเขารวมรับฟงความเห็นของโครงการและเสนอขอคิดเห็น 

๒.๑  โครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย ขนาด ๙๐ MW ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด 

(มหาชน) ผลติพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทติย 

๒.๒ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กทายเขื่อนนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ของ

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย ผลติพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา 

๒.๓ Application of Anarobic Baffled Reactor Biogas System for Topioca Factory 

Wastewater อ.ตรอน จ.อุตรดติถ ผลติพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

๒.๔ Pichai Thanyachat Power Plant อ.พชัิย จ.อุตรดติถ 

๓. การรวมจัดอบรม ใหความรู เขารับการฝกอบรม และเผยแพรประชาสัมพันธ 

๓.๑ โครงการช้ีแจงแนวทางการตรวจติดตาม และฝกปฏิบัติการประเมินโครงการที่ขอ

รับรองกลไกการพัฒนาที่สะอาด  

๓.๒ โครงการฝกอบรม “การตดิตามโครงการที่ขอรับรองกลไกการพัฒนาที่สะอาด”  



 ๕๖ 

๓.๓ การจัดนิทรรศการเผยแพรโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด และรณรงคใหความรู

เพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน 

๓.๔ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ “โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด: CDM 

และการเกษตรที่ลดการปลอยกาซเรอืนกระจก”  

๓.๕ การสัมมนา เรื่อง การบรหิารจัดการ “คารบอนเครดติ; กลไกการพัฒนาที่สะอาด” 

๓.๖ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และชุดนทิรรศการ  

 



 ๕๗ 

สวนท่ี ๕ 

ภาคผนวก 

 

 การประชุม/อบรม/สัมมนา ของเจาหนาท่ี สสภ.๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลําดับ เรื่อง วันที ่ ผูจัด/สถานที ่ ผูเขารวม 

๑ การเปนขาราชการท่ีด ีรุนท่ี ๓ ๑๖-๒๗ ธ.ค. 

๒๕๕๔ 

สพบ. สป.ทส./กรุงเทพฯ ศุภจติร 

๒ การใชงานระบบเครือขาย ระบบ Application 

บนเครือขาย และการรักษาความปลอดภัย 

ในเครือขาย 

๒๕-๒๗ ม.ค. 

๒๕๕๕ 

CAT Telecom จํากัด/ 

นนทบุรี 

พสิษิฐ 

ปรัชญา 

๓ การ ศึกษาผลกระทบสิ่ ง แวดล อมจาก

โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย

จังหวัดนานโซนเหนอื 

๒๗-๓๐ ม.ค. 

๒๕๕๕ 

ทสจ.นาน/ชลบุรี ระยอง พัฒนา 

โกศล 

๔ การใชงานชุดคําส่ังประยุกตรหัสเปดดานการ

จัดทําระบบใหบริการขอมูลเชิงพื้นท่ีโดยผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต 

๓๐ ม.ค.- 

๓ ก.พ. ๒๕๕๕ 

กระทรวง ICT/กรุงเทพฯ ปรัชญา 

๕ เทคนคิการเตรียมสารละลาย ๕-๘ ก.พ. 

๒๕๕๕ 

กรมวทิยาศาสตรบริการ/ 

กรุงเทพฯ 

บุษรา 

๖ การดําเนินโครงการทองถิ่นนาอยูอยางย่ังยนื 

และการพัฒนาชุมชนตนแบบ 

๕-๑๑ ก.พ. 

๒๕๕๕ 

กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม/นครนายก 

อานนท 

๗ การพัฒนาระบบประเมินผลตามคํารับรอง

การปฏบัิติราชการ 

๙-๑๐ ก.พ. 

๒๕๕๕ 

ศทส. สป.ทส./กรุงเทพฯ ดุษิต 

โกศล 

๘ การจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพ ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

๑๕-๑๖ ก.พ. 

๒๕๕๕ 

กรมวทิยาศาสตรบริการ/ 

กรุงเทพฯ 

ศุภจติร 

๙ โครงการ CT สถานประกอบการ และ CT 

โรงเรียน 

๑๕-๑๘ ก.พ. 

๒๕๕๕ 

กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม/กรุงเทพฯ 

อานนท 

๑๐ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาด และการเกษตรท่ีลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 

๒๒-๒๔ ก.พ. 

๒๕๕๕ 

อบก./เชียงใหม ลําปาง อาวรีะ นฤมล 

ณัฐชานนท 

สุรียรัตน 

๑๑ การใชงานชุดคําส่ังประยุกตดานภูมิสารสนเทศ

รหัสเปด 

๒๖ ก.พ.- 

๒ ม.ีค. ๒๕๕๕ 

กระทรวง ICT/กรุงเทพฯ พสิษิฐ 

๑๒ การพัฒนาเว็บไซตของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๗-๙ ม.ีค. 

๒๕๕๕ 

กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม/กรุงเทพฯ 

กัญญารัตน 

๑๓ แนวทางการบริหารพัสดุของหนวยงานภาครัฐ 

และระบบ E-GP 

๑๓ ม.ีค. 

๒๕๕๕ 

ม.ราชภัฎพบูิลสงคราม/ 

พษิณุโลก 

นภา 

ภาสกร 



 ๕๘ 

 การประชุม/อบรม/สัมมนา ของเจาหนาท่ี สสภ.๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตอ) 

ลําดับ เรื่อง วันที ่ ผูจัด/สถานที ่ ผูเขารวม 

๑๔ การใชระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 

(e-Project Tracking System) 

๑๓-๑๔ ม.ีค. 

๒๕๕๕ 

ศทส. สป.ทส./กรุงเทพฯ โกศล 

๑๕ ระบบ Web Online สําหรับสวนราชการในสวน

ภูมภิาคท่ีไมไดรับจัดสรรเคร่ือง GFMIS Terminal 

๒๖-๒๗ ม.ีค. 

๒๕๕๕ 

โรงแรมลาพาโลมา/ 

พษิณุโลก 

นภา 

กัลยา 

๑๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาและวิธีทํางาน 

ตามโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดําริ 

๒๘-๓๐ ม.ีค. 

๒๕๕๕ 

กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม/กรุงเทพฯ 

อานนท 

๑๗ การใชระบบสารสนเทศเพื่อติดตามประเมินผล

โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

๒๙-๓๐ ม.ีค. 

๒๕๕๕ 

อบก./กรุงเทพฯ นฤมล 

สุรียรัตน 

๑๘ ความปลอดภัยในหองปฏบัิติการ ๒๖-๒๗ เม.ย. 

๒๕๕๕ 

กรมวทิยาศาสตรบริการ/ 

กรุงเทพฯ 

กาญจนา 

๑๙ ความไมแนนอนของการวัดทางเคม ี ๑๐-๑๑ พ.ค. 

๒๕๕๕ 

กรมวทิยาศาสตรบริการ/ 

กรุงเทพฯ 

ศุภจติร 

๒๐ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 

๒๘ พ.ค. 

๒๕๕๕ 

โรงแรมวังแกว/พษิณุโลก นภา 

ภาสกร 

๒๑ การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติโดยใช Logical 

Frame Work 

๒๙-๓๑ พ.ค. 

๒๕๕๕ 

กรุงเทพฯ ณัฐชานนท 

นฤมล 

๒๒ การมอบรางวัลสถานประกอบการและ

โรง เ รียน ท่ีผ าน เกณฑการประ เมิ นตรา

สัญลักษณตัว G ป ๒๕๕๔ 

๔-๖ ม.ิย. 

๒๕๕๕ 

กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม/กรุงเทพฯ 

อานนท 

๒๓ การใช โปรแกรมระบบบริหารพัสดุและ

ครุภัณฑ 

๑๕ ม.ิย. 

๒๕๕๕ 

สบก. สป.ทส./กรุงเทพฯ โกศล 

๒๔ การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการ

พัฒนาท่ีสะอาด สําหรับสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาค คร้ังท่ี ๒ 

๒๖-๒๙ ม.ิย. 

๒๕๕๕ 

อบก./เชียงใหม บุษรา นฤมล 

อาวรีะ  

พสิษิฐ 

๒๕ เทคโนโลยีและแนวทางการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓-๗ ก.ค. 

๒๕๕๕ 

กรมควบคุมมลพษิ/ 

กรุงเทพฯ 

อานนท 

๒๖ ระบบการจัดการคุณภาพของการวัด pH และ 

Conductivity เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันของผลการ

วเิคราะห 

๑๙ ก.ค. 

๒๕๕๕ 

บ. เมทเลอร โทเลโด จก./ 

พษิณุโลก 

บุษรา 

วรรณภา 

๒๗ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๔-๑๖ ส.ค. 

๒๕๕๕ 

กพร. สป.ทส./ชลบุรี พสิษิฐ 



 ๕๙ 

 การประชุม/อบรม/สัมมนา ของเจาหนาท่ี สสภ.๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตอ) 

ลําดับ เรื่อง วันที ่ ผูจัด/สถานที ่ ผูเขารวม 

๒๘ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

และยุทธศาสตรการจัดการมลพิษสูการปฏิบัติ

ในระดับพื้นท่ี 

๒๐-๒๖ ส.ค. 

๒๕๕๕ 

กรมอนามัย 

กรมควบคุมมลพษิ/ 

กระบ่ี 

เดชาและคณะ 

๒๙ แนวทางการจัดทําและติดตามแผนพัฒนาชนบท

เชิงพื้นท่ี ประยุกตตามแนวพระราชดําริ ในพื้นท่ี

ภาคเหนอื 

๒๗-๓๐ ส.ค. 

๒๕๕๕ 

สป.ทส./เชียงใหม อานนท 

๓๐ กรอบแนวคิดและตัวช้ีวัดเทศบาลนาอยูอยาง

ย่ังยนื 

๒-๕ ก.ย. 

๒๕๕๕ 

กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม/ปทุมธานี 

อานนท 

๓๑ การเตรียมความพรอมตอบโตเหตุฉุกเฉินจาก

สารเคมแีละการลักลอบท้ิงกากของเสยี 

๒-๗ ก.ย. 

๒๕๕๕ 

กรมควบคุมมลพษิ/ 

ระยอง 

ถาวร อาวรีะ 

พสิษิฐ นฤมล 

๓๒ การพัฒนาศักยภาพของหองปฏบัิติการทดสอบ ๓-๔ ก.ย. 

๒๕๕๕ 

กรมวทิยาศาสตรบริการ/ 

พษิณุโลก 

วรรณภา คณนิ 

ศุภจติร วันวสิา 

กาญจนา 

๓๓ LA๒๑ สูทองถิ่นไทยนาอยูอยางย่ังยืน คร้ังท่ี ๗ 

ระดับประเทศ 

๑๖-๒๐ ก.ย. 

๒๕๕๕ 

กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม/นครนายก 

อานนท 

๓๔ การใชงานและเทคนิคการบํารุงรักษาสถานี

ตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ 

๒๐-๒๒ ก.ย. 

๒๕๕๕ 

กรมควบคุมมลพษิ/ 

เชียงใหม 

พสิษิฐ 

๓๕ การใชระบบสารสนเทศติดตามโครงการกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาด 

๒๕-๒๗ ก.ย. 

๒๕๕๕ 

อบก./นครราชสมีา นฤมล พัฒนา 

สุรียรัตน โกศล 

ศุภจติร 



 ๖๐ 

คณะผูจัดทํารายงาน 

 

 อํานวยการ 

 ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 

 

 จัดทําเอกสาร 

 สวนสงเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

 สนับสนุนขอมูล 

 สวนอํานวยการ 

 คณะทํางาน กพร. 

 สวนแผนสิ่งแวดลอม 

 สวนเฝาระวังและเตอืนภัย 

สวนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 สวนวเิคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 สวนสงเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอม 

  

 จัดพมิพรายงาน 

 สวนสงเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

 สถานท่ีตดิตอ 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 

 ๘๐๒ หมูที่ ๘ ถนนพษิณุโลก-หลมสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก ๖๕๑๓๐ 

 โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๑๑๗๒, ๐ ๕๕๓๑ ๑๒๕๖ 

 www.reo3.go.th 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๓ 
 

๘๐๒ หมูท่ี ๘ ถนนพิษณุโลก-หลมสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐ 

โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๑๑๗๒, ๐ ๕๕๓๑ ๑๒๕๖ 
 

www.reo3.go.th 
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