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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เพ่ือเปนการรวบรวมและเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน ในรอบปท่ีผานมาโดยไดปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 6 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดเลย
อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  นครพนมและบึงกาฬ

รายงานฉบับนี้มีสาระสําคัญประกอบไปดวย ขอมูลท่ัวไป ผลการใชจายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  ตลอดจนผลการปฏิบัติราชการท่ีสําคัญตามรายโครงการท่ีไดรับ
งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังโครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุน งบประมาณ ดํ า เนิ น งาน จากกรมควบ คุมมลพิษ สํ านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) หวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาสาระในรายงานฉบับ
นี้ จะเปนประโยชนแกภาครัฐ  เอกชนและประชาชน ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนางานดานการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธาน)ี
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1.1 บทบาทหนาที่หนวยงาน 
            สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (สสภ.9) เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ที่ต้ังอยู่ในส่วน

ภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  4) พ .ศ . 2543 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ข้อ 3(5) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 มีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี 

            1) จดัทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
                    2) ประสานการดําเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
                    3) จัดทํารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค 
                    4) จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
                    5) เสนอแนะและให้คําปรึกษาทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เก่ียวกับการดําเนินงานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
                    6) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมท้ังประสานการดําเนินการเหตุ
ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 
                    7) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รวมท้ัง
ฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
                    8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

รปูที ่1-1 แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสํานกังานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 
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1.2 โครงสรางองคกร 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 มีมติอนุมัติ
กําหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ออกเป็น 6 ส่วน ดังน้ี 
        1.2.1 สว่นอํานวยการ มอีํานาจหน้าที ่ดังนี ้
          1) งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป 
         2) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล 
         3) งานการเงินการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานต่างๆ ด้านการเงิน 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินช่วยเหลือต่างประเทศและเงินบํารุงและการจัดทําบัญชีงบประมาณ 
         4) งานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดหา ตรวจรับ จัดทําทะเบียนพัสดุ ควบคุม
การเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบํารุง 
         5) งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดําเนินงาน
ยานพาหนะและอาคารสถานที ่
         6) ดําเนินงานพัฒนาระบบบริหารราชการ 

        1.2.2 สว่นแผนสิ่งแวดลอ้ม มอีํานาจหน้าที ่ดังนี ้
         1) จัดทาํแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
         2) ประสานการดําเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
         3) ประสานการจัดทํารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับภาค รวมทั้งวิเคราะห์        
และประเมินสถานการณ์ไปสู่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

        1.2.3 สว่นควบคมุคณุภาพสิง่แวดลอ้ม มอีาํนาจหนา้ที ่ดงันี ้
         1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาทางวิชาการการดําเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
         2) ประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    
ด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 
         3) ประสานและร่วมดําเนินงานด้านตรวจบังคับการและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

        1.2.4 ส่วนวิเคราะหค์ณุภาพสิ่งแวดล้อม มอีํานาจหน้าที ่ดังนี ้
        1) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
        2) วิจัยและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
         3) พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล   
ของห้องปฏิบัติการ  
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 1.2.5 สว่นสง่เสรมิการจดัการสิ่งแวดลอ้ม มอีํานาจหน้าที ่ดังนี ้
         1) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนรว่มและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
         2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์  ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดําเนินการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
         3) จัดทาํสื่อ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

         1.2.6 สว่นเฝ้าระวังและเตือนภัย มอีํานาจหน้าที ่ดังนี ้
         1) จัดทาํและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค  
         2) ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
         3) พัฒนาระบบเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม (War Room) 

1.3 การแบงเขตพื้นที ่
 สืบเน่ืองจากรัฐบาล ได้มีการกําหนดแนวเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ทั้ง 6 ภาค ในการพัฒนาประเทศ 
ระดับพ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านและให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ซํ้าซากของพ้ืนที่ 
            ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศระดับพ้ืนที่ภูมิภาคอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงให้กําหนดจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1-16 ดังน้ี 

สาํนักงานสิง่แวดล้อมภาค พื้นทีจ่งัหวัดที่รบัผิดชอบ จงัหวดั 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1  เชียงใหม ่เชียงราย แม่ฮองสอน  ลําพูน 4 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 2  ลาํปาง พะเยา แพร่  น่าน 4 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 3  พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์  สุโขทัย เพชรบูรณ์ 5 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 4  นครสวรรค ์กําแพงเพชร อุทัยธานี  พิจิตร 4 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5   นครปฐม ชัยนาท  สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร 4 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6   นนทบรุ ีสิงห์บุรี อ่างทอง ประทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 5 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7  สระบรุ ี ลพบุรี  นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 5 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8  ราชบรุ ีสมุทรสงคราม กาญจนบรีุ  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9   อุดรธาน ีเลย หนองคาย นครพนม สกลนคร บึงกาฬ 6 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10  ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู 5 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 11   นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ 4 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 12  อุบลราชธาน ี ศรีสะเกษ  ยโสธร  มุกดาหาร  อํานาจเจริญ 5 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13  ชลบรุ ีฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ 6 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 14  สรุาษฎร์ธาน ี ชมุพร พัทลุง  นครศรีธรรมราช 4 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 15   ภูเกต็ พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง 5 
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16  สงขลา สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส 5 
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1.4 อัตรากําลัง 
                ข้าราชการท้ังหมด  จํานวน 17 คน 
                - ปฏิบัติหน้าที่  จํานวน 17 คน 
                - อัตราว่าง  จํานวน 0 คน 
                 พนักงานราชการ  จํานวน 7 คน 
                 จ้างเหมาบุคคลภายนอก  จํานวน 8 คน 
 
ตารางที ่1-1 แสดงอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตามที่ปฏิบัติหน้าที่จริง 

สว่น/ฝา่ย ขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ 

จา้งเหมา
บุคคลภายนอก 

รวม 
ปฏบิตัหินา้ที ่ อตัราวา่ง 

ผู้อํานวยการ 1 - - - 1 
ส่วนอํานวยการ 3 - 2 6 11 
ส่วนแผนส่ิงแวดล้อม 2 - 1 - 3 
ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 3 - 1 - 4 
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม 3 - 1 1 5 
ส่วนส่งเสริมการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

2 - 1 - 3 

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย 3 - 1 1 5 
 17 - 7 8 32 
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นายเอกสิทธ์ิ  อักษร 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 

ผู้อํานวยการส่วน

นางสาวเอี่ยมบุญ ปุราทะกา 
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน

นายสายัณห์ หมีแก้ว 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 

ผู้อํานวยการส่วน 

นางสาวจิตราพร บ้งนาง 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

นายเฉลียว  ลีสงา 
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 

สวนอาํนวยการ (11) สวนแผนสิ่งแวดลอม (3)

สวนสงเสรมิการจดัการสิง่แวดลอม (3) 

นางสาวสุจิตรา สุวรรณสาร 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

ผู้อํานวยการส่วน 

นางสาวน้ําฝน เกษสว่าง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

นางสาววรัทยา เบิกบาน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวรสรินทร์ ถานะ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

นายประเสริฐศักด์ิ ประดิษฐ์สุวรรณ 
พนักงานขับรถยนต์ 

นายพิชิต ทองวิเศษ 
พนักงานขับรถยนต์ 

นายกิตติศักด์ิ ทวีมูล 
พนักงานขับรถยนต์ 

นายวรวัฒน์ อินทร์สุริโย 
นักการภารโรง 

นางบุญปัน ไตรยศ 
นักการภารโรง 

นายพุทธา ชูศรีสิทธ์ิ 
ยามรักษาความปลอดภัย 

นายสกล กิตติวัฒนะชัย 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 

นางเรียมสงวนง้ิวงาม 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

ผู้อํานวยการส่วน 

นางสาวนัทธมน แฝงศรีคํา 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ

สวนควบคมุคณุภาพสิง่แวดลอม (4) 

นางสาวรจนา อินทรธิราช 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 

นางสาวเบญจวรรณ สุภารัตน ์
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 

สวนเฝาระวังและเตือนภยั (5) 

นางสาวณภัทร ต้ังกิจวานิชย์ 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 

นายไพบูลย์ มานพ 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 

สวนวเิคราะหคณุภาพสิง่แวดลอม (5)

นางสาวพัชราภร  ศิริจงประเสริฐ 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

ผู้อํานวยการส่วน 

นางเกศรี ดงประถา 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 

นางสาววายุพา เหมือนมาตย์ 
เจ้าหน้าที่ช่วยงานตรวจวิเคราะห์ 

นางสาวรจนา ทองไทย 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

นางสาวแพรวนภา ศรีสร้อย 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวพัชรินทร์ อุ่นอินทร์ 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

นางพณา เจียรวาปี 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

ผู้อํานวยการส่วน 

แผนผงัอตัรากาํลังเจาหนาที่

นายปณิธาน ทาแก้ว 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 

นายณัฏฐวัจน์ พลเวียง 
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 

นายชนะชน  นาสมตรึก 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
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1.5 งบประมาณและการเบกิจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี)  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2560 จาก

แผนงาน บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สป.ทส.) และงบประมาณเบิกแทนกันจากหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สส.) สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และงบสนับสนุนเงินนอก
งบประมาณองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุน
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคเพ่ือติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,264,513.05 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจํานวน 12,112,172.51 คิดเป็นร้อยละ 
98.76 รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 1-2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แหลง่ทีม่าของงบประมาณ วงเงนิงบประมาณ (บาท) ร้อยละ
เบกิจา่ย 

คงเหลือ 
ไดร้บั เบกิจา่ย 

1.งบประมาณ สป.ทส. 10,925,508.61 10,905,983.61 99.79 19,525.00 
1.1 งบดําเนินงาน 
    - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าเช่าบ้าน
และค่าสาธารณูปโภค 

 
2,210,392.00 

 

 
2,210,392.00 

 

 
100 

 
0 

1.2 งบบุคลากร 
    - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 
1,586,441.61 

 
1,586,441.61 

 
100 

 
0 

1.3 งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 610,410.00 606,400.00 99.34 4,010.00 
1.4 งบรายจ่ายอ่ืน 2,609,840.00 2,609,840.00 100 0 
1.5 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 3,908,425.00 3,892,910.00 99.60 15,515.00 
2.กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) 585,000.00 585,000.00 100 0.00 
3.กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดลอ้ม(สส.)   280,000.00 280,000.00 100 0.00 
4. สาํนกันโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) 

160,000 160,000 100 0.00 

5. เงนินอกงบประมาณ  314,004.44 181,188.90 76.61 132,815.54 
    5.1 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (อบก.) 

30,000 30,000 100 0 

    5.2 กองทุนสิ่งแวดล้อม (โครงการ
สนับสนุนสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคเพ่ือ
ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้น
ทาง 

284,004.44 151,188.90 53.23 132,815.54 

ไดร้บังบประมาณทัง้สิน้ 12,264,513.05 12,112,172.51 98.76 152,340.54 
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ตารางที ่1-3 แสดงงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558-2560  

แหลง่ทีม่าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร (บาท) 
ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 

สํานกังานปลดักระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (สป.ทส) 

5,580,052 9,822,285 10,925,508.61 

กรมควบคมุมลพษิ (คพ.) 2,385,000 765,000 585,000.00 
กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (สส.) - 105,000 280,000.00 
สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 

130,000 160,000 160,000 

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 
(อบก.) 

30,000 30,000 30,000 

กองทนุสิง่แวดลอ้ม - 336,000 284,004.44 

รวม(บาท) 8,125,052 11,218,285 12,264,513.05 

 
ผลการใชจ้า่ยคา่สาธารณปูโภค 

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2560 พบว่า มีค่าน้ําประปา 
ลดลง 2,352.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.44  และค่าโทรคมนาคมการสื่อสาร ลดลง 2,140.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.52 

ตารางที ่1-4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภคระหว่างปีงบประมาณ 2559-2560 

รายการ ค่าสาธารณูปโภคต่างฯ (บาท) ผลการเปรียบเทยีบ 
  2559 2560 เพิม่ขึน้ (+) ลดลง (-) 

ค่าไฟฟา้            208,562.32         232,053.36  + 23,491.04  
ค่านํา้ประปา               8,572.00            6,220.00  - 2,352.00  
ค่าไปรษณยี ์             23,553.00           31,505.00  + 7,952.00  
ค่าโทรศัพท ์             53,633.86           79,049.25  + 25,415.39  
ค่าโทรคมนาคมการสือ่สาร             11,556.00             9,416.00  - 2,140.00  

รวม      305,877.18          358,243.61  + 52,366.43  
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แผนภูมทิี่ 1-1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณปูโภค ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2560 

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรคมนาคมการส่ือสาร

2559 2560



 

 

 

2.1 การปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองปฏบิตัริาชการประจําป 

          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ไดลงนามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการกับสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใชในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

หนวยงานเมื่อสิ้นปและเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดติดตามผลการดําเนินงานโดยมอบหมายใหผูรับ

ชอบตัวช้ีวัดฯ รายงานผลตามกําหนดเพ่ือสงใหตรวจสอบความถูกตองกอนนําสงกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) 

ตามรอบการรายงานในระบบ e-IPA  ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังน้ี 
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ตารางที่ 2-1 แสดงการสรุปผลการปฏิบัติราชการรายตัวช้ีวัดฯ ประจําป พ.ศ. 2560 

ประเด็นการ

ประเมนิผลการ

ปฏบิตัริาชการ 

เปาประสงค ชือ่ตวัชีว้ดั ผลการดาํเนนิงาน คะแนนที่

ได 

มติิภายนอก 

การประเมิน

ประสิทธิผล 

ขับเคลื่อน

ภารกิจให

สัมฤทธิ์ผล 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 : ปริมาณขยะมูล

ฝอยท่ีไดรับการจัดการอยาง

ถูกตอง 

1. ฐานขอมูลขยะมูลฝอยชุมชนของ

จังหวัดไดรับการพัฒนาท้ัง 6 จังหวัด 

2. จังหวัดมีการเก็บรวบรวมของเสีย

อันตรายจากชุมชนท้ัง 6 จังหวัด 

3. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอย 

ชุมชนไดรับการจดัการอยางถูกตอง 

ดังนี้ 3.1 รอยละ 86.51 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยชุมชนตกคางในป พ.ศ. 

2558 ไดรับการจัดการอยางถูกตอง 

3.2 รอยละ 55.86 ของปริมาณขยะ 

มูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นในป พ.ศ.  

2559 ไดรับการจัดการอยางถูกตอง 

โดยแบงเปน 1) การกําจัดขยะมูลฝอย 

ชุมชนอยางถูกตอง รอยละ 15.78 

2) การนําขยะมูลฝอยชุมชนกลบัไปใช

ประโยชน รอยละ 40.10 

4. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

ดานขยะมูลฝอยของสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 เพ่ือนําเสนอ 

ปกท.ทส. 

4.75 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.2 : รอยละคุณภาพ

นํ้าในแหลงนํ้าผิวดินอยูในระดับ

ดี 

1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหลง

นํ้าผิวดิน 4 ครั้ง 

2. จัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม 

ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทาง 

ในการจัดการคุณภาพนํ้า 4 ฉบับ 

3. แหลงนํ้ามีคุณภาพนํ้าอยูในระดับดี  

จํานวน 4 แหลง ไดแก แมนํ้าอูน  

แมนํ้าเลย แมนํ้าสงคราม แมนํ้าหนอง 

5 

  ตัวชี้วัดที่ 1.3 : จํานวน

แหลงกําเนิดมลพิษที่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

 

 

แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติตาม 

กฎหมาย จํานวน 41 แหง 

5 
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ประเด็นการ

ประเมนิผลการ

ปฏบิตัริาชการ 

เปาประสงค ชือ่ตวัชีว้ดั ผลการดาํเนนิงาน คะแนนที่

ได 

การประเมิน

คุณภาพ 

การใหบรกิาร

ที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละของความ

พึงพอใจของผูรบับริการ 

  2.1 ประชาชน  

  2.2 หนวยงานของรัฐ 

 

 

รอยละ 97.08 

รอยละ 90.75 

 

 

5 

5 

มติิภายใน 

การประเมิน

ประสิทธิภาพ 

จัดกระบวน 

การ/ระบบ 

งานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 3 : รอยละ

ความสําเร็จของการเบกิ

จายเงินงบประมาณรายจาย 

รอยละ 99.83 5 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : การเบกิจาย

งบประมาณรายจาย

งบดําเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การเบกิจาย

งบประมาณงบลงทุน 

การพัฒนา

องคการ 

การพัฒนา

องคกรใหมี

สมรรถนะสูง 

ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละเฉล่ียถวง

นํ้าหนักของระดับความสําเร็จ

ในการปรับปรุงคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน 

ระดับที่ 5 5 

สรปุคะแนนผลการปฏบิัตริาชการ 4.60 

 

2.2 การปรบัปรงุคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  

  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดนําแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2 ที ่สํานักงาน 

ก.พ.ร. ไดปรับปรุงใหม มาใชประกอบการจัดทํา เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป ซึ่งจะสงผลตอภาพรวมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความพรอมตอการ 

เขารับการตรวจประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. ในป พ.ศ. 2559 - 2561 ตอไป  

 ทั้งน้ี สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ไดดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 (A D L และ I) ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาคะแนนที่ได คือ 3.8585 ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังน้ี 
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ตารางที่ 2-2 แสดงแนวทางการดําเนินการ PMQA ฉบับที่ 2 ตามรหัสรายหมวดที่รับผิดชอบ 

หมวด ประเด็น 

1.การนําองคการ 

  1.1 การนําองคกร LD 2 : ผูบริหารของสวนราชการแสดงความมุงมั่นตอการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
การดําเนินงาน 
2. หลักประสิทธิภาพ 

     2.2 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

3. หลักการตอบสนอง 

    3.1 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการตอขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/

คําชมเชย 

   3.2 รายงานขอมูลขาวสาร 

4. หลักความรับผิดชอบ 

      4.3 การจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 1.2 การกําก ับด ูแล

และความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

LD 4 : สวนราชการมีการดําเนินการระบบการกํากับดูแลองคการที่ดีในดานความรับผิดชอบ

ตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ ความรับผิดชอบดานการเงินและการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
R/I1 : บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

การดําเนินงาน :  รายงานการจัดซ้ือจัดจาง 

R/I2 : มีความโปรงใสในการปฏิบัติงานและมีธรรมาภิบาล 

การดําเนินงาน : 1) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานและเผยแพร   2) เปดเผย

ขอมูลขาวสารผานเว็บไซต 

R/I3 : มีความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติ อยางยุติธรรมตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การดําเนินงาน : มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

R/I4 : มีความเชื่อถือของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม และมีภาพลักษณท่ีดี 

การดําเนินงาน : มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 LD5 : สวนราชการมีวิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอสังคม 

และมีการตรียมการเชิงรุกมีกระบวนการ ตัววัด และเปาประสงคที่สําคัญในการดําเนินการ 
A1 : มีการคํานึงถึงผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานตามพันธกิจ วิเคราะหและประเมินถึง

ระดับความรุนแรงและกลุมเปาหมายของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

การดําเนินงาน : มีการวิเคราะหผลกระทบทางลบท่ีมีตอสังคม มีการประชุมเม่ือวันท่ี 31 

มีนาคม 2560 

A2 : มีการกําหนดมาตรการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ ตามลําดับ

ความสําคญัของผลกระทบทางลบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

การดําเนินงาน : ยังไมมีหลักฐานแสดง 

D1 : มีการดําเนินการตามมาตรการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ 

การดําเนินงาน : ยังไมมีหลักฐานแสดง 

D2 : มีการกําหนดและติดตามตัววัด หรือตัวชี้วัด และเปาประสงคท่ีสําคัญในการดําเนินการ

เตรียมการเชิงรุก และจัดการกับผลกระทบเกิดขึ้น  
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หมวด ประเด็น 

การดําเนินงาน : ยังไมมีหลักฐานแสดง 

R/I2 : ลดความเสียหาย ความสูญเสียจากการทํางานและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

การดําเนินงาน : ยังไมมีหลักฐานแสดง 

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

2.1 การจัดทํา

ยุทธศาสตร 

SP4 : สวนราชการมีระบบการกํากับและติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของการ

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ทบทวนและปรับแผนใหมีความ

สอดคลองกับสถานการณ 
A1 : สวนราชการมีระบบในการติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 

A2 : สวนราชการมีแผนงานและแนวทางในการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีสําคัญไปสู

ระดับหนวยงานและระดับบุคคลเพ่ือใชในการกํากับติดตาม และประเมินผลสําเร็จตามแผนงานและ

เปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

การดําเนินงาน : การจัดทํา IPA รายบุคคล 

R/I1 : สวนราชการนําขอมูลท่ีไดรับจากการติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ

การมาใชในการทบทวนแผนปฏิบัติการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณในแตละ

ชวงเวลา  

R/I2 : สวนราชการนําขอมูลจากการติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการไป

ใชในการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสม  

R/I3 : มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติการกับระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ 

การดําเนินงาน : การนําผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

หมวด 3 การใหความสําคญักบัผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยี 

3.1 สารสนเทศ

ผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

CS1 : สวนราชการมีวิธีการในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียที่อาจจะมีความแตกตางกันตามกลุมผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงผลผลิและบริการได 
A1 : มีการกําหนดชองทางในการรวบรวมขอมูลความตองการและความคาดหวังจาก

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความเหมาะสมกับตามกลุมผูรับบริการ 

การดําเนินงาน :  มีการประชุมคณะทํางาน PMQA เพ่ือกําหนดหรือทบทวนชองทางในการ

รวบรวมขอมูลความตองการและความคาดหวังจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เม่ือวันท่ี 31 

มีนาคม 2560 

D1 : มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมี

ความแตกตางกันและเหมาะสมตามกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม  

D2 : มีการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับและจัดทําเปนสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

การดําเนินงาน :  1. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียตามชองทางท่ีกําหนด  2. จัดทําระบบจัดเก็บสารสนเทศในระบบแฟมและเว็บไซต

หนวยงาน 

R/I1 : มีการนําสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไปใชในการวางแผน

ยุทธศาสตร ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน :  ยังไมมีหลักฐานแสดง 
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หมวด ประเด็น 

 CS2 : สวนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย และนําสารสนเทศไปใช ตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
A1 : แสดงวิธีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีครอบคลุม

พันธกิจท่ีสําคัญขององคการและกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญทุกกลุมตามท่ี

จําแนกไวในลักษณะสําคัญขององคการ 

การดําเนินงาน :  มีการประชุมคณะทํางาน PMQA เพื่อจัดทําแบบสํารวจความพึง

พอใจและไมพอใจของผูรับบริการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
D1 : มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด

เพ่ือใหไดขอมูลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความทันสมัย   

การดําเนินงาน :  มีการสํารวจและสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย และไดรวบรวมขอมูลจากชองทางตางๆ 

D2 : มีสารสนเทศดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีครอบคลุมพันธกิจ

ท่ีสําคัญขององคการและกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

D3 : มีการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ือหาตนเหตุของปญหาเพ่ือนําไปสูการ

จัดทําเปนสารสนเทศและทําใหสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ 

การดําเนินงาน :  มีการนําสรุปผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหเพ่ือจัดทํา

สารสนเทศ 

R/I1 : นําสารสนเทศดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไปใช ใน

การปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการดําเนินงาน 
การดําเนินงาน :  ยังไมมีหลักฐานแสดง 

 CS3 : สวนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและคนหาปจจัยที่มีผลตอความไมพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนําสารสนเทศไปใชตอบสนองความคาดหวังของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
A1 : แสดงวิธีการในการรวบรวมและคนหาปจจัยท่ีมีผลตอความไมพึงพอใจของผูรับบริการท่ี

ครอบคลุมพันธกิจท่ีสําคัญขององคการ และกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญทุกกลุม

ตามท่ีจําแนกไวในลักษณะสําคัญขององคการ ผานวิธีการตางๆ อาทิเชน  การรับเร่ืองรองทุกข

รองเรียน ขอขัดของ ปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน เปนตน 

การดําเนินงาน :  มีการประชุมคณะทํางาน PMQA เพ่ือชี้แจงแนวทางในการรวบรวมและ

คนหาปจจัยท่ีมีผลตอความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ี เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 

2560 

D1 : มีการรวบรวมและคนหาปจจัยท่ีมีผลตอความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 

การดําเนินงาน :  1. มีการสํารวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย  2. มีการรวบรวมปจจัยที่มีผลตอความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

จากชองทางที่กําหนด 

D2 : มีสารสนเทศดานความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่

ครอบคลุมพันธกิจที่สําคัญขององคการและกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
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D3 : มีการวิเคราะหผลการประเมินความไมพึงพอใจเพื่อหาตนเหตุของปญหาและทําให

สามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ เพื่อหลีกเล่ียงความไมพึงพอใจในอนาคต 

การดําเนินงาน :  มีการนําสรุปผลการประเมินความไมพึงพอใจมาวิเคราะหเพื่อจัดทํา

สารสนเทศ 

R/I1 : นําสารสนเทศดานความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไปใช ใน

การปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการดําเนินงาน 

การดําเนินงาน :  ยังไมมีหลักฐานแสดง 

3.2 การสรางความ

ผูกพันกับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวน

เสีย 

CS4 : สวนราชการมีวิธีการในการส่ือสาร สรางและจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสียเพื่อรักษาความสัมพันธ และตอบสนองความตองการกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 
A1 : มีการวิเคราะหและคัดเลือกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญกับองคการ 

การดําเนินงาน :  มีการประชุมคณะทํางาน PMQA เพ่ือวิเคราะหและคัดเลือกหรือทบทวน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

A2 : มีแนวทางและวิธีการในการสื่อสาร สรางและจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

การดําเนินงาน : ไมมีหลักฐานแสดง 

D1 : มีการจัดกิจกรรมในการสื่อสาร สราง และจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

การดําเนินงาน : มีการกิจกรรมในการสื่อสาร สราง และจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

R/I1 : สวนราชการมีวัฒนธรรมท่ีมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น  

R/I2 : สวนราชการมีการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย แสดง

ใหเห็นถึงการปรับปรุงการใหบริการ  

R/I3 : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบขาวสารขอมูลมีความพึงพอใจ และมี

ความสัมพันธท่ีดีกับสวนราชการ 

การดําเนินงาน : มีการกําหนดตัวชี้วัดรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียไมนอยกวารอยละ 75  2) มีการประเมินผลความพึงพอใจ  3) มีการประเมินผลการ                

การปรับปรุงงานบริการ 

 CS5 : สวนราชการมีวธิีการในการจดัการกับขอรองเรยีนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียและทําใหมัน่ใจวาขอรองเรยีนไดรับการแกไขอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล 
A1 : สวนราชการมีระบบการจัดการขอรองเรียนอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล 

การดําเนินงาน : จัดทําระบบจัดการขอรองเรียนท่ีมีขั้นตอน กรอบระยะเวลา และผูรับผิดชอบ         

(Work Flow) 

D/L1 : รวบรวม วิเคราะห และบงชี้ถึงตนเหตุท่ีแทจริงของปญหาขอรองเรียน และดําเนินการ

จัดการขอรองเรียนอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล 
การดําเนินงาน : มีการจัดทําระบบขอรองเรียน 2) มีรายงานผลการดําเนินงาน การ

วิเคราะหประเด็นปญหา สาเหตุขอรองเรียน 
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R/I1 : ระบบการจัดการขอรองเรียนสามารถตอบสนอง และแกไขปญหาของผูรองเรียนไดอยาง

ทันทวงทีและมีประสิทธิผล  

R/I2 : สวนราชการสามารถนาบทเรียนท่ีไดรับไปใชในการปรับปรุงกระบวนการและบริการ  

R/I3 : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ มีขอรองเรียนลดลงไมเกิดขอ

รองเรียนซ้ํา 

การดําเนินงาน : มีการจัดทํารายงานเรื่องรองเรียน 

6. การมุงเนนระบบปฏบิตักิาร 

6.1 กระบวนการ

ทํางาน 

PM1 :  สวนราชการมกีารกําหนดที่สําคัญของผลผลิต การบรกิาร และกระบวนการทํางานที่

สําคัญ รวมถงึมวีิธีการออกแบบผลผลิต การบรกิารและกระบวนการทํางานใหเปนไปตาม

ขอกําหนดที่สําคัญทั้งหมด 
A1 : มีการกําหนดผลผลิตการบริการ และกระบวนการทํางานท่ีสําคัญขององคการท่ีมีความ

สอดคลองกับพันธกิจ ยุทธศาสตร และความตองการของผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  

A2 : แนวทางและวิธีการในการกําหนดขอกําหนดท่ีสําคัญของผลผลิต การบริการ และ

กระบวนการทํางานท่ีสําคัญของสวนราชการ  

A3 : มีแนวทางและวิธีการในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ

ขององคการ 

การดําเนินงาน : มีการประชุมคณะทํางาน PMQA ของหนวยงาน 

 PM2 : สวนราชการมกีารปฏิบัตงิานของกระบวนการที่เปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญ มีการ

กําหนดตวัวัดหรอืตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญของกระบวนการที่สวนราชการใชในการ

ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการรวมถึงเชื่อมโยงกับผลการดําเนนิ การและคุณภาพของผลผลิต

และบริการที่สงมอบ 

A1 : มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สอดคลองกับผลผลิต การ

บริการ และกระบวนการที่ไดออกแบบไว 

การดําเนินงาน : มีการจดัทําหรอืทบทวนและปรับปรงุคูมือการปฏิบัติงาน 

A2 : มีระบบในการควบคุมและติดตามกระบวนการ และกําหนดตัวช้ีวัดใหเปนไปตาม

ขอกําหนดที่สําคัญ 

D1 : การส่ือสารมาตรฐานการปฏิบัติงานใหบุคลากรที่เกีย่วของทราบเพื่อปฏิบัต ิ

D2 : มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการที่ไดออกแบบไว 

D3 : การทบทวนผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดของกระบวนการ เพื่อนําไปสูการปรับปรงุ

กระบวนการ 

R/I1 : แสดงความเช่ือมโยงของผลตัวช้ีวัดกระบวนการ กับผลการดําเนินงานและคุณภาพของ

ผลผลิตและการบริการที่สงมอบ 
การดําเนินงาน : ไมมีหลักฐานแสดง 

6.2 ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 

PM3 : สวนราชการมีวธิกีารในการปรับปรงุกระบวนการทํางานเพื่อปรับปรงุผลผลิตและผลการ

ดําเนนิการการลดความผิดพลาดการทํางานซํา้และความสูญเสียของกระบวนการ 
A1 : แนวทางและวิธีการท่ีสวนราชการใชในการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา 

และการสูญเสียของกระบวนการ 
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D/L1 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ  

D/L2 : โครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ 
การดําเนินงาน : ไมมีหลักฐานแสดง 

R/I1 : แสดงใหเห็นผลการดําเนินการของกระบวนการมีแนวโนมท่ีดีข้ึน โดยมีการรวบรวมสารสนเทศ

ของกระบวนการอยางเปนระบบ  

R/I2 : นําสารสนเทศจากผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรงุกระบวนการ  

R/I3 : แสดงใหเห็นถึงการลดความผดิพลาด การทางานซ้ํา และความสญูเสียของกระบวนการ 

การดําเนินงาน : ไมมีหลักฐานแสดง 

 PM4 : สวนราชการมีวธิีการเตรยีมความพรอมตอภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ไดคํานึงถึงการ

ปองกัน ความตอเนื่องของการปฏิบัติการและการทําใหคืนสูสภาพเดิม 

A1 : มีการประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติหรอืภาวะฉุกเฉินทีม่ีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานตามพันธกิจที่สําคัญขององคการ  

A2 : แสดงแผนการเตรียมความพรอมตอภัยพบิัติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหการทํางาน

เปนไปอยางตอเนื่อง 
การดําเนินงาน : มีการประชุมหนวยงาน เพ่ือทบทวนแผนบริหารความตอเนื่อง เม่ือวันท่ี 

31 มีนาคม 2560 

D1 : การส่ือสารและซักซอมใหผูที่เกี่ยวของรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัต ิ

D2 : มีการทบทวนเพือ่ปรับปรุงแผนใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

R/I1 : แสดงใหเห็นความสามารถในการใหบรกิารอยางตอเนือ่งของระบบปฏิบัติการ 

การดําเนินงาน : ไมมีหลักฐานแสดง 

 PM5 : สวนราชการมีวธิีการในการพจิารณาโอกาสในการสรางใหเกิดนวัตกรรมที่สามารถ

นํามาใชประโยชนไดในการทํางาน 
A1 : แสดงแนวทางและวิธีการในการสรางบรรยากาศเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมในสวนราชการ 

D1 : การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรมในการทํางาน เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีทําใหเกิด

นวัตกรรมท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดในกระบวนการทํางาน 

R/I1. เกิดนวัตกรรมท่ีสรางการเปลี่ยนแปลงการบริการและการปฏิบัติงานและเปนประโยชนตอ

องคการ  

R/I2. นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นตอบสนองตอการบรรลุยุทธศาสตรของสวนราชการ 

R/I3 : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการบริการและการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงาน : ไมมีหลักฐานแสดง 

7. ผลลพัธการดาํเนินการ 

7.2 ผลลัพธดานการ

ใหความสําคัญ

ผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

RM3 : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การดําเนินงาน : ผลการสํารวจความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คิดเปน

รอยละ 96.96 

RM7 : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตีอการนําองคการของผูบริหาร 

การดําเนินงาน : ผลการสํารวจรอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการนําองคการ

ของผูบริหาร คิดเปนรอยละ 87.27 
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หมวด ประเด็น 

7.6 ผลลัพธดาน

ประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

RM9 : รอยละความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของ

กระบวนการที่สําคัญ 

การดําเนินงาน : ไมมีหลักฐานแสดง 

 

2.3 ผลดําเนนิการจัดทําคารบอนฟตุพริน้ทขององคกร 

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1-16 ไดมีขอตกลงการทํางานรวมกัน 

เพ่ือที่จะเปนองคกรดําเนินโครงการ “การจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (Carbon Footprint for 

Organization: CFO)” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของ

องคกร และนําไปสูการกําหนดมาตรการและนโยบายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต รวมทั้ง

เพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรใน

ประเทศไทย 

   การดําเนินการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดแตงต้ัง

คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร พรอมกําหนดขอบเขตในการศึกษา 

ขอบเขตที่ 1 2 และ 3 โดยรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนขอกําหนดในการจัดทํา CFO ที่ตองใชขอมูลระยะเวลา 1 ป เชน ปริมาณ

น้ํามันเช้ือเพลิง ที่เติมรถยนตสํานักงานฯ หรือเครื่องตัดหญา ไฟฟาที่ใชภายในสํานักงานฯ การเดินทางไป

ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ดวยพาหนะอ่ืนๆ การใชน้ําประปา การใชกระดาษ และการจัดการขยะ เปนตน 

จากน้ันนําขอมูลทั้ งหมดมาวิเคราะหปริมาณคารบอนที่ปลดปลอยจากการดําเนินงานขององคกรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยใชคาการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor) ที่องคการบริหารจัดการ

กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดรวบรวมมาจากขอมูลทุติยภูมิ สําหรับการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของ

องคกรมาใชในการคํานวณ 

   จากผลการดําเนินงาน พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2559 การดําเนินงานของสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ไดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด ในหนวยตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

(tonne CO2 e) เทากับ 86.65 tonne CO2 e โดยแบงเปนขอบเขตที่ 1 2 และ 3 เทากับ 24.99  26.92 และ 

34.74 tonne CO2 e ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ รูปที่ 1 ทั้งน้ีคณะทํางานไดเสนอมาตรการตอคณะ

กรรมการฯ ในเบ้ืองตนจํานวน 2 มาตรการ ไดแก เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอดประหยัดไฟ หรือหลอด LED 

ทดแทนหลอดเดิมที่เสื่อมสภาพแลว และการตรวจเช็คและทําความสะอาดเครื่องทําความเย็น เปนประจํา 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

เขตเขต การปลอยกาซเรอืนกระจกขององคกร % สัดสวน 

ขอบเขต 1 24.99 28.84 

ขอบเขต 2 26.92 31.06 

ขอบเขต 3 34.74 40.10 

รวม 86.65 100.00 
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แผนภูมทิี่ 2-1  ปริมาณกาซเรือนกระจกขององคกรในแตละขอบเขต 

 

2.4 การพัฒนาบคุลากร 

ตารางที ่2-3 แสดงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(การฝกอบรม/การศึกษาดูงาน) 

ชือ่เรื่อง/หลกัสูตร ผูจดั/สถานทีจ่ดั 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ผูเขารับการฝกอบรม 

สวนอาํนวยการ 

1.สัมมนาโครงการลดใชพลังงานใน

ภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

สํานักงานพลังงานจังหวัด

อุดรธานี  

31 พ.ค. 2560 

        (1 วัน) 

นางสาวสุจิตรา สวุรรณสาร 

 

2.การฝกอบรมหลักสูตร”ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 

สํานักงานคลงัจงัหวัดอุดรธานี 25 ก.ย. 2560 

(1 วัน) 

นางสาววรัทยา  เบิกบาน 

 

3.การฝกอบรมพระราชบัญญัติการจัด

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

สํานักงานคลงัจงัหวัดอุดรธานี 22 มิ.ย. 2560 

(1 วัน) 

นางสาววรัทยา  เบิกบาน 

นางสาวสุจิตรา สวุรรณสาร 

 

4.การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 29 มิ.ย. 2560 

(1 วัน) 

นางสาวสุจิตรา สวุรรณสาร 

นางสาวรสรินทร ถานะ 

5.การฝกอบรมหลักสูตรระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 

สป.ทส 31 ก.ค. 2560 

(1 วัน) 

นางสาวสุจิตรา สวุรรณสาร 

 

 

6.การประชุมสัมมนาการดําเนินงาน 

สสภ.1-16 ภายใตกรอกยุทธศาสตรชาติ 

ประจําป 2561 

สสภ.3 (พิษณุโลก) 29-30 พ.ย. 

 /1 ธ.ค. 2560 

(3 วัน) 

นางสาวสุจิตรา สวุรรณสาร 

 

 

7.อบรมหลักสูตรการเสริมสราง

ศักยภาพการเปนผูนํา “การพัฒนา

หัวหนางาน” 

 

สป.ทส 14-21 

ธ.ค. 2560  

(8 วัน) 

นางสาวสุจิตรา สวุรรณสาร 
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ชือ่เรื่อง/หลกัสูตร ผูจดั/สถานทีจ่ดั 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ผูเขารับการฝกอบรม 

8. ประชุมสัมมนา “การจัดทําแผน

ปฏิรูปองคการ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กพร.ทส. 20-21 

ต.ค. 2560 

(2 วัน) 

นางสาวสุจิตรา สวุรรณสาร 

 

9. อบรมโครงการเสริมศักยภาพ

บุคลากรมือใหมท่ีปฏิบัติงานในระบบ 

GFMIF ผาน Web Online 

 

สํานักงานคลงัจงัหวัดอุดรธานี 18 ธ.ค.2560 

(1 วัน) 

นางสุกัญญา ใจปติ 

10. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีจัดซ้ือจัด

จางสินคาแบะบริการท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 1 ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

โรงแรมพลูแมนขอนแกน 

ราชา ออรคิด  

7-9 ก.พ. 60 นางสาวรจนา  ทองไทย 

นางสาววรัทยา  เบิกบาน 

 

สวนแผนสิง่แวดลอม 

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

“ผูใชงานระบบเว็บไซตและระบบ

สารสนเทศ 2 ระบบ” 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

ชั้น 10 

20-22 

มิ.ย. 60 

(3 วัน) 

นายสกล  กิตติวัฒนะชัย 

 

12. ฝกอบรม เร่ือง เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศขั้นตน รุนท่ี 9 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

8512IT คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

26-30  

มิ.ย. 60 

5 วัน 

นายสกล  กิตติวัฒนะชัย 

นายณัฎฐวัจน พลเวียง 

 

13. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ

เตรียมความพรอมในการจัดการนํ้าเสีย

ชุมชนใหแก อปท. ในพ้ืนท่ีเรงดวน” 

โรงแรม Central Park 

กรุงเทพฯ 

15-16 

ธ.ค. 59 

2 วัน 

นางสาวนัทธมน  แฝงศรีคํา 

14. เขารวมฝกอบรมบูรณาการแนวคิดดาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน

กระบวนการจัดทําแผนระดับจังหวัด

และทองถิ่น(ขั้นตอนท่ี 5) สําหรับกลุม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงแรมกลาเชียรี 27-58 

กันยายน 2559 

นางเรียมสงวน  งิ้วงาม 

15. ประชุมเชงิปฏิบัติการการถาย ทอด

ยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมลงสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน

เวนชั่น กทม. 

1-2 ก.พ. 

2560 

นางเรียมสงวน  งิ้วงาม 

16. ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนว

ทางการสรางความรู ความตระหนักและ

การมีสวนรวมของประชาชนดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย 

โรงแรมเอเชียแอรพอรต 

จ.ปทุทธานี 

25 เม.ย. 2560 นางเรียมสงวน  งิ้วงาม 

17. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง พัฒนา

แนวทางการลดกาซเรือนกระจกระดับ

จังหวัด 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา 

ศูนยราชการแจงวัฒนะ 

7-8 ธ.ค. 2560 นางสาวนัทธมน  แฝงศรีคํา 

นางสาวรจนา อินทรธิราช 

นางสาวพัชรินทร  อุนอินทร 
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ชือ่เรื่อง/หลกัสูตร ผูจดั/สถานทีจ่ดั 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ผูเขารับการฝกอบรม 

สวนควบคุมคณุภาพสิง่แวดลอม 

18. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสาน

เพ่ือบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมพ.ศ. 2550 

กรมควบคุมมลพิษ 1  วัน น.ส.เบญจวรรณ  สภุารัตน 

19. การพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีตอบ สนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และกลไกการลดกาซเรือนกระจํา 

องคการบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก 

3  วัน น.ส.เบญจวรรณ  สภุารัตน 

20. สูภัยสารเคมี ทําดีเพ่ือพอ กรมควบคุมมลพิษ 31 ม.ค. 2560 

1  วัน 

น.ส.เบญจวรรณ  สภุารัตน 

21. โครงการความรวมมือในการ

ดําเนินการติดตามประเมินผลโครง การ

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดและ

ประชาสัมพันธโครงการลดกาซเรือน

กระจก 

องคการบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก 

3  วัน น.ส.เบญจวรรณ  สภุารัตน 

22. การบําบัดกลิ่นจากโรงงานผลิต

ยางพารา บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด 

กรมควบคุมมลพิษ 1  วัน นายสายัณห  หมีแกว 

น.ส.เบญจวรรณ  สภุารัตน 

นางสาวรจนา อินทรธิราช 

23. การใชงานระบบรับเรื่องรองเรียน

อิเล็กทรอนิกส (e-Petition) ท่ี

พัฒนาขึ้นมาใหม 

สํานักตรวจและประเมินผล 1  วัน น.ส.เบญจวรรณ  สภุารัตน 

24. เทคนิคการจําแนกควบคุมและ

ตรวจสอบการเคลื่อนยายขามแดนของ

เสียอันตราย รุนท่ี 14 

กรมควบคุมมลพิษ 3  วัน น.ส.เบญจวรรณ  สุภารัตน 

25. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช

กฎหมายสิ่งแวดลอม 

กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

3  วัน น.ส.เบญจวรรณ  สภุารัตน 

26. การเสริมสรางศักยภาพการเปน

ผูนํา “การพัฒนาหัวหนางาน” รุนท่ี 3   

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สป.ทส. 

14-21 

ธ.ค. 59 

8 วัน 

นายสายัณห  หมีแกว 

27. เทคนิคและความรูพ้ืนฐานการ

บําบัดนํ้าเสียในอุตสาหกรรมเกษตรจาก

ประสบการณจรงิ 

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เครือขาย ม.ขอนแกน 

1 วัน นางสาวรจนา อินทรธิราช 

นายปณิธาน ทาแกว 

28. การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม

อยางไรใหมีประสิทธิภาพ 

กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

3 วัน นางสาวรจนา อินทรธิราช 

 

29. สัมมนา “รวมกับ LESS รวมกันลด

โลกรอน” 

 ณ โรงแรมวีวันโคราช ตําบล

ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 

28 - 29  

พ.ย.59 

2 วัน 

น.ส.เบญจวรรณ  สภุารัตน 

นายปณิธาน ทาแกว 
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ชือ่เรื่อง/หลกัสูตร ผูจดั/สถานทีจ่ดั 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ผูเขารับการฝกอบรม 

30. สัมมนา “การจัดการสารมลพิษท่ี

ตกคางยาวนาน (สาร POPs) ใน

ภาคอุตสาหกรรม”  

ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

20 ธ.ค. ๕๙ 

1 วัน 

นายปณิธาน ทาแกว 

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

31. เขารวมกิจกรรมของศูนยจัดการ

ความรูการวิจัย “โครงการ Research 

Zone (2016/17):Phase 120” 

ณ ศูนยจัดการความรูการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช) กรุงเทพฯ 

21 – 24 

ก.พ.60 

3 วัน 

นายปณิธาน ทาแกว 

 

32. เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติ การ 

เรื่อง “การเก็บตัวอยางกลิ่นและการ

ตรวจวิเคราะหกลิ่นดวยการดม” 

ณ หองประชุม 101 ชั้น 1 

กรมควบคุมมลพิษ 

กรุงเทพมหานคร 

14 – 17 

 มิ.ย. 60 

3 วัน 

นายปณิธาน ทาแกว 

 

33. การประเมินคารบอนฟุตพริ้นตของ

องคกร รุนท่ี ๘ (Carbon Footprint 

for Organization: CFO) 

สถาบันวิทยาการ สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

2 วัน นางสาวรจนา อินทรธิราช 

 

สวนสงเสรมิการจดัการสิง่แวดลอม 

34.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”กลยุทธ

และเทคโนโลยีการบริหารจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิต- ภัณฑ

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอ- นิกส 

กรมควบคุมมลพิษ 

โรงแรมเจาพระยาปารค กทม. 

6-7 ธันวาคม

2559 

พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

35.การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง

สิ่งแวดลอมย่ังยืน” 

กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

จังหวัดนครนายก 

 พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

เกศรี ดงประถา 

สวนวิเคราะหคณุภาพสิง่แวดลอม 

36.การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 14 – 15 

มี.ค. 60 

(2 วัน) 

น.ส.เอ่ียมบุญ ปุราทะกา 

37.ขอกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 

บ.หองปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จํากัด/

โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพฯ 

24 – 25 

พ.ย. 59 

(2 วัน) 

นายเอกสิทธิ์ อักษร 

38.การจัดทําเอกสารระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโก 

จํากัด จ.ปทุมธานี 

24- 25 

ก.พ. 60 

(2 วัน) 

นายเอกสิทธิ์ อักษร 

39.สรางนักวิจัยรุนใหม รุนท่ี 2 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน

สิ่งแวดลอม จ.ปทุมธานี 

16 – 22 

ก.ค. 60 

(5 วัน) 

นายเอกสิทธิ์ อักษร 

40.การตรวจสอบความใชไดของวิธี

ทดสอบทางเคมี 

ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโก 

จํากัด จ.ปทุมธานี 

25 – 26 

เม.ย 60 (2 วัน) 

นายเอกสิทธิ์ อักษร 

41.การประกันคุณภาพผลวิเคราะห

ทดสอบทางเคมี 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 30 – 31 

พ.ค. 60 (2 วัน) 

น.ส. แพรวนภา ศรีสรอย 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
23 

ชือ่เรื่อง/หลกัสูตร ผูจดั/สถานทีจ่ดั 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ผูเขารับการฝกอบรม 

42.ขอกําหนดสําหรับการทดสอบความ

ชํานาญปฏิบัติการตามมารฐาน ISO/IEC 

17025 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 14 – 15 

ก.พ. 60 

(2 วัน) 

น.ส.จิตราพร บุงบาง 

 

43.การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ กรมวิทยาศาสตรบริการ 29 – 30 

มี.ค. 60 

(2 วัน) 

น.ส.จิตราพร บุงบาง 

 

สวนเฝาระวงัและเตอืนภยั 

44. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตอบ

โตเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย

ภายใตแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ.2558 

กรมควบคุมมลพิษ/จังหวัด

ปราจีนบุร ี

8 – 10 

พฤศจิกายน  

2559 

(3 วัน) 

นายณัฎฐวัจน พลเวียง 

 

45. การสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น

ตอ (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการ

คุณภาพนํ้าของประเทศไทย 

 (พ.ศ.2560 - 2579) 

กรมควบคุมมลพิษ/ โรงแรม

เจาพระยาปารค กทม. 

21 มีนาคม 2560 

(1 วัน) 

น.ส.ณภัทร ต้ังกิจวานิชย 

 

 

46. อบรมหลักสูตร วิถีชุมชนเพ่ือการ

จัดการขยะมูลฝอยอยางย่ังยืน (รุนท่ี8) 

สถาบันพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม/จังหวัด

สกลนคร 

2-3  

พฤษภาคม 2560 

(2 วัน) 

น.ส.ณภัทร ต้ังกิจวานิชย 

 

47. อบรม เรื่อง มลพิษจากการเผาและ

สารไดออกซินในสิ่งแวดลอม 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน

สิ่งแวดลอม/สถาบันพัฒนา

และถายทอดเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม จ.ปทุมธานี 

18 – 19 

พฤษภาคม 2560  

(2 วัน) 

นางพณา เจียรวาป  

น.ส.ณภัทร ต้ังกิจวานิชย 

 

48.อบรมหลักสูตร นักบริหารดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ระดับกลาง (นบก.ทส.) รุนท่ี 6  

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สปทส/ กรุงเทพฯ 

12 มิ.ย.- 12 ก.ค. 

2560 

นางพณา เจียรวาป  

 

49. อบรมนักวิจัย เรื่อง การบริหาร

จัดการโครงการวิจัยและงบประมาณ 

เครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูล 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย(สกว.)/ ณ.ฟาหลวง 

รีสอรท จ.อุดรธาน ี

25-26  กรกฎาคม 

2560  

2 วัน 

นางพณา เจียรวาป 

นายเอกสิทธิ์ อักษร 

50.อบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพเครือขายสกลนครเพ่ือ

มุงสูสังคมสีเขียว 

ทสจ.สกลนคร / จ.ระยอง 

และชลบุรี 

23 – 26 

กรกฎาคม 2560 

(4 วัน) 

น.ส.ณภัทร ต้ังกิจวานิชย 

 

51. อบรมดานการใชแบบจําลองสําหรับ

การติดตามและประเมินสถานการณ

มลพิษในแหลงนํ้าธรรมชาติ 

ศูนยวิจัยวิศวกรรมนํ้าและ

โครงสรางพ้ืนฐาน/ สํานัก วิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ 

 

31  

กรกฎาคม 2560 

(1 วัน) 

นางพณา เจียรวาป  

น.ส.ณภัทร ต้ังกิจวานิชย 
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ชือ่เรื่อง/หลกัสูตร ผูจดั/สถานทีจ่ดั 
ระยะเวลา 

(วนั) 
ผูเขารับการฝกอบรม 

52.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ

ใชงานระบบศูนยปฏิบัติการ สป.ทส.

(DOC)และศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด

(POC) สําหรับผูใชงานระบบ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

15 ส.ค. 2560 นายณัฎฐวัจน พลเวียง 
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3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37 – 41 ซ่ึงบูรณาการการดําเนินงาน

รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกระดับ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและ

สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยัง

เปนชองทางหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)และถือเปน 

กลไกหนึ่งในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติและระดับภาคไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัด

และทองถ่ินท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด ตอบสนองตอสถานการณปญหาและ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเสนอโครงการดานการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีสามารถตอบสนองหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง โดยเฉพาะโครงการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพรอมและประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแตละป         

เม่ือจังหวัดไดรวบรวมโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงพรอมท้ังวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติ

การฯ ในระดับจังหวัดเปนภาพรวมของจังหวัด นําแผนฯเขาสูข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทําและ

ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จากนั้นนําเสนอ

แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาและลงนามในหนังสือนําสง

แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       

เพ่ือดําเนินการตอไป 

ท้ังนี้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) ซ่ึงรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการจัดทําและ

ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

ทางดานเทคนิควิชาการและการจัดทําขอเสนอโครงการ เพ่ือขอรับงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯในระดับ

จังหวัด รวมท้ังสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน      

ท่ีไดรับงบประมาณกอสรางภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดภารกิจรวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 

(อุดรธานี) ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

ในระดับจังหวัด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค  
1.1) ใหคําปรึกษาทางดานเทคนิควิชาการ การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพของจังหวัดและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

และขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2) สํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และ/หรือระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ท่ีไดรับงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
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2) กิจกรรม 
2.1) การสนับสนุนจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหคําปรึกษาทางดานเทคนิค

วิชาการ การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

ในระดับจังหวัด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด   

2.2) การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  

  - สํารวจ ติดตามและประเมินผล ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน และ/หรือระบบ

กําจัดขยะมูลฝอยท่ีไดรับงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด โดยใชคูมือการสํารวจและ

ประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

 - จัดทํารายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดขยะ

มูลฝอยภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

 - จัดสงรายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดขยะ

มูลฝอยภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และขอเสนอแนะใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3) งบประมาณ  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยโอนงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 120,000 บาท 

4) ผลการดําเนินงาน  
4.1) การสนับสนุนจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้  

- รวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวางวันท่ี 9–10 กุมภาพันธ 2560 จัดโดย 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูนํ้า 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือรับฟงหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- รวมประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวมการประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ

การ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 5 จังหวัด ไดแก เลย อุดรธานี หนองคาย 

สกลนคร และนครพนม เพ่ือรวมพิจารณาขอเสนอโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

โดยมีเพียงจังหวัดสกลนครเทานั้นท่ีมีการเสนอโครงการในท่ีประชุมเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ จํานวน 

3 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการศึกษาความเหมาะสม เพ่ือวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียดระบบระบายนํ้า 

ระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลพังโคน  
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2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายนํ้า ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบล

ทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

3) โครงการกอสราง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนคร

สกลนคร ระยะท่ี 1 

ท้ังนี้  มติ ท่ีประชุมเห็นชอบใหบรรจุโครงการฯ ดังกลาวลงในแผนปฏิบัติการฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอผูวาราชการจังหวัดสกลนครลงนามและสงใหสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาดําเนินการตอไป  

4.2) ลงพ้ืนท่ีรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ไดแก เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ เพ่ือสํารวจระบบรวบรวมและบําบัด    

นํ้าเสียชุมชน และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังติดตามความกาวหนา

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ดังนี้   

4.2.1) สํารวจระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 3 แหง ดังนี้  

จงัหวดั พืน้ที ่
ระบบ 

บาํบดันํา้เสยีชมุชน 
สถานภาพ วนัเดือนปทีส่าํรวจ 

อุดรธาน ี 1. เทศบาลนครอุดรธาน ี บอปรับเสถียร เปดดําเนินงาน 16 กุมภาพันธ 2560 

สกลนคร 2. เทศบาลนครสกลนคร บอปรับเสถียรและบึงประดิษฐ เปดดําเนินงาน 29 มีนาคม 2560 

3. เทศบาลตําบลทาแร บอปรับเสถียรและบึงประดิษฐ เปดดําเนินงาน 30 มีนาคม 2560 

4.2.2) สํารวจระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปด

ดําเนินการ จํานวน 12 แหง ดังนี้ 

จงัหวดั พืน้ที ่
ระบบกาํจดั 

ขยะมลูฝอย 
สถานภาพ วนัเดือนปทีส่าํรวจ 

เลย 1. เทศบาลเมืองเลย แบบฝงกลบ เปดดําเนินงาน 20 เมษายน 2560 

อุดรธาน ี 2. เทศบาลนครอุดรธาน ี แบบฝงกลบ  เปดดําเนินงาน 16 กุมภาพันธ 2560 

3. เทศบาลเมืองบานดุง แบบฝงกลบ เปดดําเนินงาน 17 กุมภาพันธ 2560 

หนองคาย 4. เทศบาลเมืองหนองคาย แบบฝงกลบ เปดดําเนินงาน 28 เมษายน 2560 

5. เทศบาลเมืองทาบอ แบบฝงกลบ เปดดําเนินงาน 27 เมษายน 2560 

6. เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม แบบผสมผสาน เปดดําเนินงาน 26 เมษายน 2560 

สกลนคร 7. เทศบาลนครสกลนคร แบบฝงกลบ เปดดําเนินงาน 29 มีนาคม 2560 

8. เทศบาลตําบลพังโคน แบบฝงกลบ เปดดําเนินงาน 31 มีนาคม 2560 

9. เทศบาลตําบลทาแร แบบฝงกลบ เปดดําเนินงาน 30 มีนาคม 2560 

นครพนม 10. เทศบาลเมืองนครพนม แบบฝงกลบ เปดดําเนินงาน 23 มีนาคม 2560 

11. เทศบาลตําบลนาแก แบบผสมผสาน เปดดําเนินงาน 24 เมษายน 2560 

บึงกาฬ 12. เทศบาลตําบลศรีพนา แบบฝงกลบ เปดดําเนินงาน 16 มีนาคม 2560 
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4.2.3) ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณของโครงการ        

ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ดังนี้ 

1) โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 6 โครงการ ไดแก 

จงัหวดั ชื่อโครงการ 

วงเงนิที่ สผ. แจงไดรบัจดัสรร 2559 

แผนดนิ 
นอกงบประมาณ 

รวม 
กองทนุ สวล. สมทบ 

อุดรธานี 1. คากอสรางเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ศูนยบริหารจัดการมลูฝอยติด

เช้ือของเทศบาลนครอุดรธานี 

(แผนปฏิบัติการฯ 2558) 

258,803,000 100,000 28,767,000 287,670,000 

2. โครงการกอสรางระบบ

รวบรวมน้ําเสียชุมชนของ

เทศบาลเมืองหนองสําโรง 

184,762,200 100,000 20,540,300 205,402,500 

3. รายการควบคมุงานกอสราง

ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน

ของเทศบาลเมืองหนองสําโรง 

3,235,000 - 359,400 3,594,400 

สกลนคร 4. โครงการกอสรางเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพศูนยจัดการ               

มูลฝอยรวมของเทศบาลนคร

สกลนคร 

130,009,310 100,000 14,456,590 144,565,900 

นครพนม 5. คากอสรางระบบกําจัดขยะ   

มูลฝอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของ

เทศบาลเมืองนครพนม 

41,854,300 100,000 4,661,700 46,616,000 

บึงกาฬ 6. โครงการกอสราง           

ศูนยจัดการขยะมลูฝอย       

แบบผสมผสานเทคโนโลยี 

ระยะท่ี 1 ของ ทต.บึงกาฬ 

63,380,900 100,000 7,053,500 70,534,400 

2) โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา  

    4.2.4) จัดทํารายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนและ

ระบบ     กําจัดขยะมูลฝอย ประจําป พ.ศ. 2560 เพื่อสงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฯ ตอไป 
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รปูที ่3-1 การลงพ้ืนท่ีรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดแก  

เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ เพ่ือสํารวจระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสยี และระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมท้ังติดตามความกาวหนาโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใต

แผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
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3.2 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไดรับงบประมาณจากรัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี)      

ท่ีมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงไดรับงบประมาณกอสรางภายใตแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด แบงออกเปน ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเปดดําเนินการแลว ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ใหมท่ีอยูระหวางการกอสรางและระบบกําจัดขยะมูลฝอยเดิมท่ีไดรับงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

รายละเอียด ดังนี้ 

                      3.2.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเปดดําเนินการแลว จํานวน 12 แหง ดังนี้  

1) แบบฝงกลบ จํานวน 10 แหง ไดแก  

    1.1) จังหวัดเลย จํานวน 1 แหง : เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมือง  

    1.2) จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 แหง : เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง และเทศบาล

เมืองบานดุง อําเภอบานดุง  

    1.3) จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 แหง : เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองและ

เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ 

    1.4) จังหวัดสกลนคร จํานวน 3 แหง : เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมือง เทศบาล

ตําบลพังโคน อําเภอพังโคน และเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง 

     1.5) จังหวัดนครพนม จํานวน 1 แหง : เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมือง 

     1.6) จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 แหง : เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา 

    2) แบบผสมผสาน จํานวน 2 แหง ไดแก 

    1) จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 แหง : เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม อําเภอศรีเชียงใหม 

    2) จังหวัดนครพนม จํานวน 1 แหง : เทศบาลตําบลนาแก อําเภอนาแก    

3.2.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยใหมท่ีอยูระหวางการกอสราง จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลตําบลบึงกาฬ 

อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ภายใตโครงการกอสรางศูนยจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี ระยะท่ี 1 

ของเทศบาลตําบลบึงกาฬ ซ่ึงไดรับงบประมาณการกอสรางผานแผนปฏิบัติการ เพื ่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2560 

3.2.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไดรับงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเดิม จํานวน 2 แหง 

ดังนี้  

    1) จังหวัดสกลนคร : เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภายใตโครงการ

กอสราง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยจัดการมูลฝอยรวมของเทศบาลนครสกลนคร ซ่ึงไดรับงบประมาณการกอสราง

ภายใตแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

    2) จังหวัดบึงกาฬ : เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา ภายใตโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณผาน

แผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
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                  จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 12 แหง พบวา        

มีจัดการขยะมูลฝอยเอง ตั้งแตการรวบรวม การเก็บขน และการกําจัดขยะมูลฝอย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สวนใหญใหความสําคัญกับการเก็บขน มีการจัดซ้ือรถเก็บขนขยะมูลฝอยเอง แตยังพบวาการใหบริการยังไม

สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด ทําใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยตกคางบาง เนื่องจากจํานวนรถเก็บขนไมเพียงพอ 

และยังมีปญหาดานประสิทธิภาพในการจัดเก็บท่ีมักใชเวลาในแตละเท่ียวนานเกินไป ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการ

กําหนดเสนทางไมเหมาะสมหรือชวงเวลาการเก็บขนมีปญหาการจราจร รวมถึงเวลาท่ีเสียไปกับการคัดแยกและ

ขายขยะของเจาหนาท่ี เก็บขน จากนั้นจึงนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตอไป              

โดยดําเนินการเก็บขนในเสนทางการเก็บขนของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ท้ังนี้ สําหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดวาจางเอกชนดําเนินการ ระยะเวลา 8 เดือน   

โดยเริ่มดําเนินการ เวลา 24.00 น. ของวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 

             สําหรับการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยท้ังแบบฝงกลบและผสมผสาน พบวา ประสบ

ปญหาดานประสิทธิภาพในการเดินระบบใหเปนไปตามมาตรฐานและตามท่ีไดออกแบบไว ไมมีการตรวจสอบ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของบอฝงกลบ ซ่ึงเปนมาตรการท่ีจะตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เชน การตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าของบอสังเกตการณ เพ่ือติดตามผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการรั่วซึมของนํ้าชะขยะมูลฝอย รายไดจาก

จัดเก็บคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยไมเพียงพอในการบริหารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพ ทําใหตองจัดสรร

งบประมาณสวนอ่ืนมาทดแทน ซ่ึงจะเปนปญหาในระยะยาวตอไปและจากปญหาการเดินระบบไมเปนไปตาม

มาตรฐานและตามท่ีไดออกแบบไว ทําใหบอฝงกลบมีการใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ ไมมีการจัดทําคันดินกอนฝง

กลบในแตละชั้น ทําใหไมมีการดันขยะมูลฝอยไปชิดกับคันดินกอนการบดอัดและกลบทับดวยดิน ทําใหบอฝง

กลบมีพ้ืนท่ีเหลือสําหรับใชในการฝงกลบขยะมูลฝอยไดอีกในแตละชั้นและสวนมากปลอยใหมีการเทกองไวใน

สถานท่ีฝงกลบ โดยไมมีการบดอัดและกลบทับดวยดิน จนกลายเปนขยะสะสมขนาดใหญและไมสามารถฝงกลบ

ได สงผลใหบอฝงกลบสงผลใหบอฝงกลบเต็มเร็วกวาท่ีออกแบบไวดวย รวมท้ังการบริหารจัดการไมมี

ประสิทธิภาพ ไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบอาคารบานพัก โรงจอดซอมบํารุงเครื่องจักรหลายแหงไมมีการ

ใชงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รปูที ่3-2 ภาพถายทางอากาศแสดงพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะมลูฝอยท่ียงัใชงานไมเต็มประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองเลย 

พ้ืนท่ีบอฝงกลบ 
ท่ียังสามารถใชงานได 
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รปูที ่3-3 ภาพถายทางอากาศแสดงพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะมลูฝอยท่ียงัใชงานไมเต็มประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองทาบอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที ่3-4 ภาพถายทางอากาศแสดงพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะมลูฝอยท่ียงัใชงานไมเต็มประสิทธิภาพของทม.นครพนม 

 

จากสภาพปญหาปริมาณขยะมูลฝอยยังคงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน บอฝงกลบขยะมูลฝอยท่ีมีอยูแลว     

เต็มเร็วกวาท่ีออกแบบไว และมีไมเพียงพอกับการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน สาเหตุหนึ่งเกิดจาก

การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมใหความสําคัญตอการจัดทําแผน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     

ทําใหไมสามารถพัฒนาระบบท่ีถูกตองตามหลักวิชาการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้เนื่องจากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินขาดความเขาใจในกระบวนการจัดสรรงบประมาณและไมม่ันใจวาจะไดรับงบประมาณสนับสนุน 

เพราะตองจัดทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการและออกแบบรายละเอียดดวยงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเอง รวมท้ังสถานท่ีเพ่ือใชในการกอสรางระบบหาไดยาก เนื่องจากการไมยอมรับระบบจาก

ประชาชน  

พ้ืนท่ีบอฝงกลบท่ียังไมใชงาน  
และยังสามารถรองรับขยะมลูฝอยตอไปได 

พ้ืนบอฝงกลบเดิมท่ียังสามารถใชงาน
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ดังนั้น เพ่ิมจํานวนระบบกําจัดขยะมูลฝอยและแกไขปญหาดานงบประมาณท่ีไมสามารถกระจาย

งบประมาณเพ่ือกอสรางระบบององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง รวมท้ังเพ่ือใหองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ินขนาดเล็กสามารถไดรับบริการดานการจัดการขยะมูลฝอยในตนทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว   

ไมสามารถจัดหาเองไดตามลําพัง จึงเห็นควรใหสนับสนุนขอมูลและใหขอเสนอแนะแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

ท่ีเปนพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีการรวมกลุมพ้ืนท่ีและจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมตามลําดับความสําคัญ           

ในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยท่ีกําหนดไวในแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ             

พ.ศ. 2559 – 2564 ดังนี้ 

จงัหวัด 
พื้นที่เปาหมายรายป 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เลย ทต. เชียงคาน ทม.เลย 

ทต.ภูเรือ 

ทต.ปากชม 

ทต. ภูกระดึง 

ทม.วังสะพุง(3) 

 

- ทต.นาแหว 

ทต.นาดวง(3) 

อดุรธาน ี - ทน.อุดรธานี(2) 

ทต.นางัว 

ทต. หนองหาน 

ทต.ภูผาแดง(3) 

ทต.บานผือ(3) 

ทม.บานดุง(2) 

ทต.กุมภวาป 

ทต.กุดจับ(3) 

ทต.วังสามหมอ(3) 

ทต.เพ็ญ 

หนองคาย - ทต.โพนพิสัย ทต.ศรีเชียงใหม(2) 

ทม.ทาบอ(2) 

ทต.สังคม(3) 

ทต.เฝาไร(3) 

- - ทม.หนองคาย(2) 

 

สกลนคร ทน.สกลนคร(1,2) ทต.พังโคน 

ทต.กุดบาก(3) 

ทต.สวางแดนดิน 

ทต.วาริชภูมิ(3) 

ทต.ดงมะไฟ(3) 

ทต.อากาศอํานวย(3) 

ทต.โคกสี(3) 

ทต.บานมวง(3) 

ทต.บงใต 

 

ทต.หวยหลัว(3) 

ทต.คําตากลา(3) 

 

 

ทต.ทาแร(2) 

ทต.พันนา(3) 

อบต.คอนสวรรค(3) 

นครพนม ทม.นครพนม(1,2) - - ทต.ศรีสงคราม ทต.นาแก(2) - 

บงึกาฬ ทต.บึงกาฬ(1) ทต.ศรีพนา(2) 

ทต.โซพิสัย(3) 

ทต.พรเจริญ 

ทต.ปากคาด 

- - - 

  หมายเหตุ  (1) หมายถึง โครงการท่ีไดรับงบประมาณการกอสรางแลว 

(2) หมายถึง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
(3) หมายถึง โครงการกอสรางสถานีขนถายขยะมลูฝอย 

 

สถานการณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปญหาอุทกภัยจากพายุเซินกา  สถานท่ีกําจัดขยะ

มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับความเสียหายจากนํ้าทวม จํานวน 4 แหง ไดแก  

1) จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 แหง : เทศบาลเมืองบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

2) จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 แหง : เทศบาลตําบลพังโคน อําเภอพังโคน และเทศบาลตําบล   

ทาแร อําเภอเมือง  

3) จังหวัดนครพนม จํานวน 1 แหง : เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมือง  
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ท้ังนี้ เม่ือนํ้าลดลง องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสํารวจความเสียหาย เรงการระบายนํ้าทวมขัง

ออกจากบอฝงกลบ ประมาณการในการซอมแซมคันขอบบอ และถนนทางเขาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย สําหรับ

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครอุดรธานี มีระบบจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม ซ่ึงเปนท่ีตั้งศูนยจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อของกลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยระบบเตาแบบหมุน 

(Rotary Clin) ขนาด 300 กิโลกรัมตอชั่วโมง (7.2 ตันตอวัน) ทํางานแบบตอเนื่อง เชื้อเพลิงใชไดท้ังนํ้ามันดีเซล

หรือกาซ LPG ผูรับบริการ คือ โรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป /โรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี หนองคาย 

บึงกาฬ หนองบัวลําภู เลย นครพนม สกลนคร ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ แตในปจจุบันพบวา ปริมาณ

มูลฝอยติดเชื้อท่ีนําไปกําจัดท่ีระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานีนอยกวาท่ีออกแบบไว 

เนื่องจากอัตราคาบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานีสูงกวาเอกชน ทําให

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป /โรงพยาบาลชุมชน ยังคงวาจางใหเอกชนเก็บขนและ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อตอไป ซ่ึงในระยะยาวอาจสงผลใหเตาเผามูลฝอยติดเชื้อไมสามารถเปดใชงานไดอยาง

ตอเนื่อง 24 ชั่วโมง ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี ควรจัดทําแผนประชาสัมพันธใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

และโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป /โรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคาย และ      

บึงกาฬ นํามูลฝอยติดเชื้อมากําจัดในระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที ่3-5 ภาพสถานท่ีกําจดัขยะมลูฝอยท่ีประสบปญหาอุทกภยัจากพายุเซินกา 

 

3.3 สถานการณการจัดการน้าํเสียชมุชน 

  การจัดการนํ้าเสียชุมชนยังขาดการจัดการท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนเมืองท่ียังไมมีระบบ    

การจัดการนํ้าเสียหรือระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชนเมืองระดับเทศบาลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) รวมท้ังสิ้น 225 แหง และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 424 แหง (ขอมูล 

ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558) แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 
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ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน มีเพียง 4 แหง เทานั้น โดยกอสราง

แลวเสร็จและเปดดําเนินการท่ีจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร จํานวน 1 แหง และ 2 แหง ตามลําดับ 

รายละเอียด ดังตอไปนี ้

จงัหวดั 
จาํนวน 

(ระบบ) 
ประเภทของระบบ 

องคกรปกครอง 

สวนทองถิน่ 

ขนาดระบบบาํบดั 

นํา้เสยีชมุชน 

(ลบ.ม. ตอวนั) 

แหลงรบันํา้ทิง้ 

อุดรธานี 1 
ระบบบอปรับเสถียร 

(Stabilization pond : SP) 
ทน. อุดรธานี 43,902 

หวยมั่งไหลรวมลงสู 

หวยหลวง 

สกลนคร 2 

ระบบบอปรับเสถียร

(Stabilization pond : SP) 

และบึงประดิษฐ 

(Wetland : WL) 

ทน. สกลนคร 16,000 
หนองหารสกลนคร 

ทต. ทาแร 2,054 

นครพนม 1 
ระบบบอปรับเสถียร 

(Stabilization pond : SP) 
ทม. นครพนม ยกเลกิโครงการ 

รวม 4   61,956  

จากการท่ีเทศบาลนครอุดรธานี ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการจัดการนํ้า

เสียชุมชนจังหวัดอุดรธานีกับองคกรปกครองทองถ่ินใกลเคียง ไดแก เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลตําบล

หนองขอนกวาง เทศบาลตําบลหนองบัว และเทศบาลตําบลบานจั่น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

ท่ีลงนามสามารถรวบรวมนํ้าเสียเชื่อมตอเขาระบบรวบรวมของเทศบาลนครอุดรธานี เพ่ือนํานํ้าเสียไปบําบัด    

ท่ีโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเทศบาลนครอุดรธานีตอไปนั้น ปจจุบันมีเพียงเทศบาลเมืองหนองสําโรงเทานั้น        

ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสีย ผานแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดและไดรับงบประมาณกอสรางแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปจจุบันอยู

ในระหวางการกอสราง คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ

สถานภาพและการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถสรุป

ไดดังตอไปนี้ 

1. สถานภาพระบบบําบัดนํ้าเสียรวม แบงเปน  

1.1 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชนท่ีกอสรางแลวเสร็จและเดินระบบแลว จํานวน 3 แหง 

ไดแก 1) เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 3) เทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีความสามารถรองรับนํ้าเสียรวม ประมาณ 

61,956 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

1.2 ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ียกเลิกโครงการ จํานวน 1 แหง คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาล

เมือง จังหวัดนครพนม ความสามารถรองรับนํ้าเสียรวมประมาณ 8,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน  
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1.3 อยูระหวางการกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสีย 1 แหง คือ เทศบาลเมืองหนองสําโรง 

จังหวัดอุดรธานี กอสรางเฉพาะทอรวบรวมนํ้าเสียสงเขาระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครอุดรธานี  

2. การบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน ระบบบําบัดนํ้าเสียอยูในความรับผิดชอบ

และบริหารจัดการ โดย  

2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาล จํานวน 2 แหง ไดแก เทศบาลนคร

สกลนคร และเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

2.2 องคการบริหารจัดการนํ้ าเสีย (อจน.) จํานวน 1 แห ง คือ เทศบาลนครอุดรธานี        

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

3. ประเภทของระบบบาํบดันํา้เสียรวม   

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม โดยสวนใหญเปนระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) 

ขนาด 2,054 – 43,902 ลูกบาศกเมตรตอวัน ท้ังนี้ ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลนครสกลนคร และ

เทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใชรูปแบบในการบําบัดนํ้าเสียมากกวา ๑ รูปแบบ ไดแก การ

ใชระบบบอปรับเสถียร (SP) รวมกับระบบบึงประดิษฐ (CW)  

4. การจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน  

                สําหรับการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชนนั้น ทางกรมควบคุมมลพิษไดจัดทําแนว

ทางการจัดเก็บคาจัดการนํ้าเสียตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และนําเสนอตอคณะกรรมสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2546 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2546 ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการกับแนวทางการ

จัดเก็บคาจัดการนํ้าเสียตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย โดยอัตราการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียแตละ

ประเภท คือ ระบบบอผึ่ง 2 - 4 บาทตอลูกบาศกเมตร ระบบบอเติมอากาศ 3 - 5 บาทตอลูกบาศกเมตร   

ระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ 3 - 8 บาทตอลูกบาศกเมตร และระบบแผนหมุนชีวภาพ ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกรอง

ชีวภาพ และระบบแบบบึงประดิษฐ อัตราการจัดเก็บใหพิจารณาจากคาเดินระบบและคาบํารุงรักษาแตละแหง     

ซ่ึงในปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) ท่ีมีการออกเทศบัญญัติ 

และจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย มีดังตอไปนี้ 

 1) ออกเทศบัญญัติและจัดเก็บคาบริการแลว จํานวน 2 พ้ืนท่ี ประกอบดวย  
• เทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จัดเก็บตามปริมาณการใชนํ้าประปา     

ในพื้นที่เทศบาลและนอกพื้นที่ใหบริการประมาณ 70 ราย โดยจัดเก็บได 296,598 บาทตอป  

• เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดเก็บเฉพาะสถานประกอบการ        

ที่ไมใชแหลงที่อยูอาศัย จัดเก็บเฉพาะในพื้นที่ใหบริการ โดยจัดเก็บได 1,804,425 บาทตอป 

  2) ออกเทศบัญญัติแตยังไมไดจัดเก็บคาบริการ จํานวน 1 พ้ืนท่ี คือ เทศบาลนคร

สกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

5. ปญหาและอปุสรรค  

การจัดการนํ้าเสียชุมชนยังไมมีประสิทธิภาพ การใหประชาชนลดการใชนํ้าเพ่ือลดปริมาณ       

นํ้าเสียจากชุมชน เปนเพียงการรณรงคสรางจิตสํานึก การออกระเบียบเพ่ือติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับ

บานเรือนและการรับรองผลิตภัณฑระบบบําบัดนํ้าเสีย สําหรับบานเรือนตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติ ไมมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินศึกษา
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ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบําบัด

นํ้าเสียรวมท่ีมีอยูเดิม และกอสรางใหมภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

ลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีการเดินระบบแลว มีปริมาณนํ้าเสียเขาสูระบบนอยกวา   

ท่ีออกแบบไว เนื่องจากนํ้าเสียจากบานเรือนและสถานประกอบการจํานวนมากยังไมถูกรวบรวมเขาสูระบบ

บําบัดนํ้าเสียรวม 

ท้ังนี้ จากรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 ท่ีผานมา

หลายปนั้น พบวา คุณภาพนํ้าของแหลงนํ้าผิวดิน มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง ดังนั้น เพ่ือท่ีจะทําการแกไขปญหา

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้า จึงควรใหมีการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนเพ่ิมเติม       

ในแตละจังหวัดตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนท่ีลุมนํ้า         

ท่ัวประเทศใน (ราง) แผนแผนแมบทการบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชน พ.ศ. 2560 – 2579 โดยผลักดันใหเทศบาล

ท่ีมีความพรอมในการจัดหาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนดวยการจัดทําและยื่นขอเสนอโครงการ

กอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน ผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด    

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางตอไป รายละเอียดดังตอไปนี้ 

พื้นที่เปาหมายกอสรางระบบใหม (จดัเรยีงตามลาํดบัความสาํคญั) 
พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565- 2569 พ.ศ. 2570 - 2574 พ.ศ. 2575 - 2579 

รวมจาํนวน 1 แหง  รวมจาํนวน 2 แหง รวมจาํนวน 4 แหง รวมจาํนวน 9 แหง 

จงัหวดัหนองคาย : 1 แหง จงัหวดัเลย : 2 แหง จงัหวดับึงกาฬ : 4 แหง จงัหวดับึงกาฬ : 1 แหง 

เทศบาลเมืองหนองคาย 1. เทศบาลตําบลเอราวัณ  1. เทศบาลตําบลบึงกาฬ  1. เทศบาลตําบลปากคาด  

 2. เทศบาลเมืองเลย  2. เทศบาลตําบลบึงโขงหลง  จงัหวดัหนองคาย : 2 แหง 

  3. เทศบาลตําบลบึงงาม 2. เทศบาลตําบลโพนสา  

  4. เทศบาลตําบลศรีพนา  3. เทศบาลตําบลศรเีชียงใหม  

   จงัหวดัสกลนคร : 6 แหง 

   4. เทศบาลตําบลเชียงเครือ  

   5. เทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

   6. เทศบาลตําบลนาแกว 

   7. เทศบาลตําบลง้ิวดอน 

   8. เทศบาลตําบลธาตุนาเวง 

   9. เทศบาลตําบลฮางโฮง 
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3.4 การตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้าํลุมน้าํภาคตะวันออกเฉียงเหนอื(ลุมน้าํโขง) 

           1. วตัถปุระสงค 

      1.1 เฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

      1.2 เพ่ือประเมินสถานการณและแนวโนมของคุณภาพนํ้าในบริเวณพ้ืนท่ี สสภ.9 

                2. พื้นที่ดําเนินการ 

              จํานวน 12 แหลงนํ้า ไดแก แมนํ้าเลย แมนํ้าสงคราม แมนํ้าอูน หวยหลวง หนองหาร นํ้าโมง 

นํ้ายาม นํ้าสวย หวยปลาหาง หนองหานอุดรธานี กุดทิง และบึงโขงหลง จํานวน 4 ครั้งตอป รวมจํานวน 48 

สถาน ี

            3. ระยะเวลาดาํเนินการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
      ผลการดาํเนนิงาน   

       ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 ไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้า

ภาคสนามไดแก อุณหภูมินํ้า,คาการนําไฟฟา,ปริมาณของแข็งระเหยท้ังหมด,ความเปนกรด-ดาง,ความเค็ม,คา

ออกซิเจนละลายนํ้า,ความลึกของนํ้า,ความขุน และตรวจสอบคุณภาพนํ้าทางหองปฏิบัติการ ไดแก บีโอดี,ความ

กระดาง,ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด,แบคทีเรียโคลิฟอรม, แบคทีเรียฟคอลโคลิฟอรม ปริมาณแอมโมเนีย

(NH3) วิเคราะหไนไตรต(NO2),ฟอสฟอรัส(TP) และ วิเคราะหโลหะหนัก ไดแก คา แดดเมียม(Cd), โครเมียม

(Cr) , แมงกานีส(Mn), ตะก่ัว(Pb) ,ทองแดง(Cu) , นิเกิล(Ni), สารหนู(As)  สังกะสี(Zn) ไดประสานไปยัง

หนวยงานท่ีมีหองปฏิบัติการเฉพาะดานอีก หนวยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือตรวจวิเคราะหโลหะหนัก 

ไดแก คา ปรอท(Hg) ไนเตรท(NO3) และสารปราบศัตรูพืช  ซ่ึงภาพรวมคุณภาพนํ้าลุมนํ้าภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือท่ีดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดินสวนใหญมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑพอใช – ดี ดังตารางท่ี 

3-1 ดังนี้ 

 

 
 

รปูที ่3-6 สถานีตรวจสอบคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินในแมนํ้าสายหลัก 48 สถานี 
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ตารางท่ี 3-1  แสดงภาพรวมคุณภาพน้ําลุมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ป 2560 
มาตรฐานในแหลงนํา้ผวิ

ดนิประเภทที ่

ครัง้ทีเ่กบ็ตวัอยางนํา้ ป 2560 

1/2560 2/2560 3/2560 4/2560 

2 ( ดี ) แมนํ้าสงคราม 

หวยนํ้าโมง 

หนองหารสกลนคร 

กุดทิง 

แมนํ้าสงคราม 

แมนํ้าอูน 

หนองหารสกลนคร 

หวยนํ้าสวย 

กุดทิง 

แมนํ้าเลย 

แมนํ้าอูน 

หนองหารสกลนคร 

หวยปลาหาง 

หวยนํ้าโมง 

หวยนํ้าโมง 

กุดทิง 

บึงโขงหลง 

 

3 ( พอใช ) แมนํ้าอูน 

นํ้ายาม 

หวยหลวง 

หวยนํ้าสวย 

หวยปลาหาง 

หนองหานอุดร 

บึงโขงหลง 

 

แมนํ้าเลย 

หวยปลาหาง 

หวยนํ้าโมง 

นํ้ายาม 

หนองหานอุดร 

บึงโขงหลง 

 

หวยหลวง 

นํ้ายาม 

บึงโขงหลง 

กุดทิง 

หนองหารสกลนคร 

หวยหลวง 

หวยนํ้าสวย 

หวยปลาหาง 

แมนํ้าอูน 

แมนํ้าสงคราม 

นํ้ายาม 

หนองหานอุดร 

กุดทิง 

4 ( เสื่อมโทรม ) - - แมนํ้าสงคราม 

หนองหานอุดร 

- 

   5 ( เสื่อมโทรมมาก ) แมนํ้าเลย หวยหลวง หวยหลวง - 

 
3.5. การลดของเสยีในแหลงน้าํวิกฤตและจัดการคณุภาพน้าํในแหลงน้าํหลกั 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) โดยสวนเฝาระวังและเตือนภัยไดดําเนินการโครงการลดของ

เสียในแหลงนํ้าวิกฤตและจัดการคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าหลัก ซ่ึงดําเนินกิจกรรม ดังนี้  

  3.5.1 ติดตามตรวจสอบเฝาระวัง และวิเคราะหคุณภาพแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีวิกฤต โดยดําเนินการ

ติดตามตรวจสอบเฝาระวังและวิเคราะหคุณภาพแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีลํานํ้าหวยหลวงจังหวัดอุดรธานี จํานวน 10 สถานี 

เปนประจําทุกเดือนพรอมจัดทําสรุปรายงานผลคุณภาพนํ้าแจงตอท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด

อุดรธานีรับทราบและเพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลสูสาธารณชนเพ่ือสรางจิตสํานึกและเพ่ือกอใหเกิดความรวมมือ

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
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รปูที่ 3-7   การติดตามตรวจสอบเฝาระวังคณุภาพแหลงน้ําในพ้ืนท่ีลาํน้ําหวยหลวงจังหวัดอุดรธานี 

 

           3.5.2 ติดตามตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน ในแหลงนํ้าสายหลักและลํานํ้าสาขา 

จํานวน 12 แหลงนํ้า ไดแก แมนํ้าโขงสวนท่ี 3 4 และ 5 (ลํานํ้าฮวย หวยนํ้าชม หวยสะงาว) แมนํ้าโขงสวนท่ี 6 

7 และ 8 นํ้าหมัน นํ้าสาน หวยนํ้าปวน หวยนํ้าโสม หวยดาน แมนํ้าสงครามตอนบน หวยคอง หวยฮ้ี หวยทวย 

นํ้าพุง นํ้าก่ํา รวม 61 สถานี โดยติดตามตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินปละ 2 ครั้ง และวิเคราะห

คุณภาพแหลงนํ้า เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลในการเฝาระวังคุณภาพแหลงนํ้าในพ้ืนท่ี โดยดําเนินการครั้งท่ี 1/2560 

เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 และครั้งท่ี 2/2560 เม่ือเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 
 

   

   
รปูที ่3-8 การตดิตามตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําในแหลงน้ําสายหลักและลําน้ําสาขา 

  

     3.5.3 สรางเครือขายการเฝาระวังและฟนฟูคุณภาพนํ้า เผยแพรและจัดทําแนวทางในการ

แกไขปญหา จํานวน 2 เครือขาย ไดแก 

1) ดําเนินการสรางเครือขายการเฝาระวังและฟนฟูคุณภาพแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีวิกฤต ลํานํ้า

หวยหลวงจังหวัดอุดรธานี โดยรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสามพราว ฝกอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติการ

ใชอุปกรณในการตรวจวัดคุณภาพนํ้าอยางงายใหแกผูนําชุมชนและประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลสามพราว อําเภอ

เมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2560 เพ่ือเปนการสรางเครือขายในการเฝาระวัง

คุณภาพนํ้า บริเวณลํานํ้าหวยหลวงจังหวัดอุดรธานี ในพ้ืนท่ีตําบลสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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รปูที ่3-9 การสรางเครือขายการเฝาระวังและฟนฟูคุณภาพน้ําลําน้ําหวยหลวง พ้ืนท่ี ต.สามพราว อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

2) ดําเนินการสรางเครือขายการเฝาระวังและฟนฟูคุณภาพนํ้าพ้ืนท่ีชุมนํ้าหนองแดบาน

ดอนหวาย ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเปนแกมลิงธรรมชาติ ท่ีรองรับนํ้าจากลํานํ้าหวยหลวง

ตอนบนท่ีไหลผานดานทิศตะวันตกของตัวเมืองอุดรธานี ไหลผานตําบลหนองสําโรง ผานถนนมิตรภาพอุดร– 

หนองคาย ผานหนองแด และไหลลงสูลํานํ้าหวยหลวงตอนลางบริเวณดานขางคายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี บาน

โคกกอง ตําบลกุดสระ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยรวมกับทีมวิจัยเพ่ือทองถ่ิน หนองแด ดําเนิน

การศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีชุมนํ้าหนองแดและการปรับปรุงคุณภาพนํ้าโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินงาน จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการจัดทําขอมูลคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีชุมนํ้าหนองแด และบริเวณขางเคียงประกอบการจัดทํา

โครงการ ท้ังนี้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 ไดดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าในพ้ืนท่ีชุมนํ้าหนองแดและบริเวณ

ขางเคียง พรอมตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า จํานวน 5 จุด เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 พบวามีคุณภาพนํ้าของ

หนองแด อยูในเกณฑคุณภาพนํ้าพอใชถึงเสื่อมโทรม มีการปนเปอนของเชื้อโรคชนิดตางๆ 

   
รปูที ่3-10 การสรางเครือขายการเฝาระวังและฟนฟูคณุภาพน้ํา พ้ืนท่ีชุมน้ําหนองแด ต.สามพราว อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 

3.5.4 ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณประจําสถานีอัตโนมัติและเครื่องตรวจวัดภาคสนาม 

จํานวน 1 สถานี ณ ไรสวนเงินเวียนมาหมู 1 ตําบลนากวาง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนสถานีอัตโนมัติ

เพ่ือเปนเครื่องมือในการตรวจวัดและเฝาระวังคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีวิกฤต ลํานํ้าหวยหลวงจังหวัดอุดรธานี โดย

ดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณประจําสถานีอัตโนมัติเปนประจําทุกเดือน และการติดตั้งสถานี

ตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัย จํานวน 1 สถานี ณ ริมลํานํ้าหวยหลวง บริเวณจุดสูบนํ้าดวย

ไฟฟาเพ่ือการเกษตร หมู 15 ตําบลสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 

ไดประสานองคการบริหารสวนตําบลสามพราว เพ่ือขอความอนุเคราะหในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า

อัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัย ในลํานํ้าหวยหลวงบริเวณจุดสูบนํ้าดวยไฟฟาเพ่ือการเกษตร หมู 15 ตําบลสามพราว 
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อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของทาน พรอมขอความอนุเคราะหจุดจายไฟฟาขนาด 220 VAC 

50 HzA และขอรับการสนับสนุนคาไฟฟาในการทํางานของสถานีฯ ท้ังนี้ อบต.สามพราว ยินดีใหการสนับสนุน

การดําเนินการดังกลาว โดยดําเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ เพ่ือการเตือนภัยเปนท่ีเรียบรอย 

เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 

   
รปูที ่3-11 การซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณประจาํสถานีอัตโนมตัิ 

   
รปูที ่3-12 การติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัย 

 

3.6 โครงการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่เหมืองแรโพแทช จังหวัดอุดรธานี 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 โดยสวนเฝาระวังและเตือนภัย ไดดําเนินการเฝาระวังตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ บริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแรโพแทซ จังหวัดอุดรธานี ติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ี เก็บตัวอยางนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินบริเวณในและรอบ

โครงการ ไดแก หนองนาตาล หวยหิน หนองอีทุย หนองกุง หวยนํ้าเค็ม หวยวังแสง และหวยสามพาด       

รวมจํานวน 8 จุดเก็บ ตรวจวัดจํานวน 18 พารามิเตอร ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2559 มีนาคม มิถุนายน 

และกันยายน 2560 

คุณภาพนํ้าสวนใหญของแหลงนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแรโพแทช จังหวัดอุดรธานี จัดวาเปน       

นํ้าคุณภาพดี มีเกลือเล็กนอย สามารถนํานํ้าไปใชสําหรับชลประทานไดกับพืชทุกชนิด คิดเปนรอยละ78 

รองลงมาเปนนํ้าคุณภาพปานกลาง คิดเปนรอยละ 19 และเปนนํ้าคุณภาพตํ่า มีเกลือมาก รอยละ 3 ตามระบบ

ของสหรัฐอเมริกา (USSL, 1954) ยกเวน หวยสามพาดกอนลงสูหนองหานกุมภวาป บริเวณบานหมากบา 

ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ในเดือนมีนาคม 2560 ตรวจพบวามีคุณภาพนํ้าตํ่า มีเกลือ

มาก มีผลตอพืชท่ัวไป ไมเหมาะท่ีจะนํามาใชเพ่ือการชลประทาน เนื่องมาจากจุดเหนือนํ้าข้ึนไป หวยนํ้าเค็ม
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บริเวณบานหมากบา กอนไหลรวมกับหวยสามพาด เปนพ้ืนท่ีดินเค็ม แตเดิมบริเวณนี้ประชาชนมีอาชีพผลิต

เกลือสินเธาวโดยวิธีขูดหนาดินมาตม จํานวนกวา 20 เตา แตปจจุบันไดมีการสรางฝายก้ันบริเวณนี้แลวเสร็จ  

เม่ือเดือนธันวาคม 2559 อาจสงผลตอคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินในพ้ืนท่ี จึงเห็นควรดําเนินการเฝาระวังคุณภาพนํ้า 

บริเวณเหมืองแรโพแทช จังหวัดอุดรธานี อยางตอเนื่อง  

   
รปูที ่3-13 การเฝาระวังคณุภาพน้ํา พ้ืนท่ีเหมืองแรโพแทช จ.อุดรธานี 

 

 
แผนภมูทิี ่3-1 แสดงคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคณุภาพน้ําเพ่ือการชลประทาน ของแหลงน้ําผิวดิน บรเิวณเหมืองแรโพแทช 

ปงบประมาณ 2560 

 

3.7 โครงการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่เหมืองแรทองคํา จังหวัดเลย 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 โดย สวนเฝาระวังและเตือนภัย ไดดําเนินการเฝาระวังตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีเสี่ยงในเขตรับผิดชอบ บริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแรทองคํา จังหวัดเลย โดยติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน นํ้าใตดิน และบอสังเกตการณ บริเวณในและรอบโครงการ จํานวน 30 สถานี 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

(กพร.) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล(ทบ.) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเลย และตัวแทนจากภาคสวนท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ รวมกันตรวจสอบขอเท็จจริง และเก็บตัวอยาง

นํ้าจากบริเวณหมูบานใกลเคียงและภายในเหมืองแรทองคํา  

แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอยางนํ้า - ดิน ในลําหวยเหล็ก ลําหวยผุก ลํานํ้าฮวย นํ้าประปาบาดาล
หมูบาน บอกักเก็บกากแร บอสังเกตการณนํ้าใตดิน และดินตะกอนทองนํ้า  

นํ้าคณุภาพด ี

มีเกลอืเลก็นอย

78%

นํ้าคุณภาพ

ปานกลาง 

19%

นํ้าคณุภาพตํา่ 

มีเกลอืมาก

3%
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คณะทํางานเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพนํ้าในบริเวณโดยรอบ บริษัท ทุงคํา 

จํากัด ตามคําสั่งจังหวัดเลยท่ี 5423/2556 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 ไดประชุมรวมกันและเสนอแนว

ทางการตรวจสอบคุณภาพตัวอยางนํ้า ประจําป 2560 ตามแผนการดําเนินงานคณะทํางานเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือ

ตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพนํ้าในบริเวณโดยรอบ บริษัท ทุงคํา จํากัด ดังนี้ 

ครัง้ที ่
ประชมุสรปุผลวเิคราะหตวัอยางนํา้ของ 

คพ. ทบ. กพร. 

วนัเดือนป 

ประชมุคณะทาํงาน 

วนัเดือนป 

จดัเกบ็ตวัอยางนํา้ 

1 กอนประชุมคณะทํางานคร้ังที่ 1 10 มกราคม 2560 11 – 13 มกราคม 2560 

2 กอนประชุมคณะทํางานคร้ังที่ 2 25 เมษายน 2560 26 – 28 เมษายน 2560 

3 กอนประชุมคณะทํางานคร้ังที่ 3 22 สิงหาคม 2560 23 – 25 สิงหาคม 2560 

โดยหนวยงานหลักท่ีจัดเก็บตัวอยางนํ้า ประกอบดวย ผูแทนจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล      

กรมควบคุมมลพิษและกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ซ่ึงสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 จะทําการ

เก็บตัวอยางรวมกับกรมควบคุมมลพิษ  

ท้ังนี้ จากกประชุมคณะทํางานเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพนํ้าในบริเวณ

โดยรอบ บริษัท ทุงคํา จํากัด ไดวิเคราะหคุณภาพนํ้าประปาบาดาล แหลงนํ้าผิวดิน นํ้าใตดิน และบอ

สังเกตการณ บริเวณในและรอบโครงการ รวมกัน ดังนี้ 

- คุณภาพนํ้าประปาบาดาลหมูบานและบอนํ้าตื้น จํานวน 8 จุด พบเหล็กเกินเกณฑมาตรฐาน 

ในบอประปาบาดาล บานนาหนองบง และวัดศรีจอมแจง สามรถบริโภคได แตตองมีการปรับปรุงระบบประปา

กอนนํานํ้าไปใช 

- คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน (1) ลําหวยเหล็ก พบวามีการปนเปอนของสารหนู ในชวงตนนํ้า

จะมีคาสารหนูคอนขางตํ่า บริเวณใกลพ้ืนท่ีเหมืองสารหนูมีคาสูงข้ึน ชวงทายเหมืองคาสารหนูตํ่าลง ในชวงป

แรกๆ จะไมคอยพบสารหนู แตหลังจากป 2555 สารหนูมีคาเพ่ิมข้ึน สวนสารแมงกานีสจะพบเพ่ิมข้ึนในชวง

ทายนํ้า เนื่องจากแมงกานีสจะเคลื่อนท่ีไดคอนขางเร็ว อาจมีโอกาสพบแมงกานีสในชวงทายนํ้ามากกวาสารอ่ืน 
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สําหรับคาไซยาไนด ในชวงแรกกอน ป 2555 จะพบคาไซยาไนดคอนขางตํ่า หลังจาก ป 2559 จะพบไซยาไนด

สูงกวาเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนตัวบงชี้วา หลังจากท่ีบอกักเก็บกากแรมีการแตก อาจมีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึน

ของตัวบอ หรือมีเหตุการณอ่ืนท่ีทําใหมีไซยาไนดเพ่ิมข้ึนหรือไม ซ่ึงสอดคลองกับบอสังเกตการณท่ีพบไซยาไนด

มีแนวโนมสูงข้ึน โดยกรมควบคุมมลพิษ คาดการณวาสารมลพิษปนเปอนมีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีเหมือง

ไดหยุดดําเนินการแลว ท้ังนี้อาจเปนผลจากการแตกรั่วซึมของบอกักเก็บกากแร 

โดย ในปงบประมาณ 2561 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ไดตั้งงบประมาณสําหรับ

การจางท่ีปรึกษา ศึกษาการปนเปอนโลหะหนักในพ้ืนท่ีของเหมืองแร บริษัท ทุงคํา จํากัด เพ่ือหาแนวทางแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตอไปท้ังจะนําแผนฟนฟูของกลุมคนรักษบานเกิดเขารวมศึกษาดวยและเนนการมีสวนรวม 

ของชุมชนทุกภาคสวนเปนสําคัญดวย 

   

   
รปูที ่3-14 การเฝาระวังคณุภาพน้ํา พ้ืนท่ีเหมืองแรทองคํา จังหวัดเลย 

 
3.8  โครงการเฝาระวังคณุภาพน้าํฝน บรเิวณเขตเมอืงและพืน้ทีเ่สีย่ง 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 โดย สวนเฝาระวังและเตือนภัย ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณการ

เก็บตัวอยางนํ้าฝน ลงพ้ืนท่ีและประสานงานรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 6 จังหวัด เพ่ือดําเนินการเฝาระวังคุณภาพนํ้าฝน บริเวณเขตเมือง ชนบท และเขตอุตสาหกรรม 

ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีสําหรับใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการและเสนอแนะแนวทางการ

จัดการมลพิษท่ีปนเปอนในนํ้าฝน เพ่ือลดผลกระทบตอประชาชนตอการนํานํ้าฝนมาใชอุปโภคบริโภค  

โดยดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าฝนจํานวน 17 ตัวอยาง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ชวงเดือน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2560 และนําสงตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการสํานักงาน จํานวน 15 พารามิเตอร 

ไดแก (1) ความเปนกรด–ดาง : pH (2) สารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย : TDS (3) ความกระดาง : 

Hardness (4) เหล็ก : Fe (5) แมงกานีส : Mn (6) ทองแดง : Cu (7). สังกะสี : Zn (8) ตะก่ัว : Pb (9) 

โครเม่ียม : Cr (10) แคดเมียม : Cd (11) สารหนู : As (12) นิคเกิล : Ni (13) ซิลิเนียม : Se (14) คาโคลิฟอรม
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แบคทีเรีย : TCB (15) ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย : FCB พรอมท้ังประเมินความเหมาะสมดานการอุปโภค

บริโภคเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าเพ่ือการบริโภคขององคการอนามัยโลก พ.ศ. 2539 และประเมินผล

ดานความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะฝนกรดโดยประเมินจากนํ้าฝนกลางหาวท่ีมีคาความเปนกรดตํ่ากวา 5.6  

คุณภาพนํ้าฝนไมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภคขององคการอนามัยโลก ป พ.ศ. 2539 

จํานวน 10 ตัวอยาง จากปริมาณตัวอยาง 17 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 59 ปญหาท่ีพบคือ ดานชีวภาพท้ัง 10 ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 59 และตรวจไมพบฝนกรด โดยมีคาความเปนกรด-ดาง อยูในชวง 6.69 – 10.22 

 
 

แผนภมูทิี ่3-2 แสดงรอยละของน้ําฝนท่ีผานเกณฑมาตรฐานคณุภาพน้ําบริโภคขององคการอนามยัโลก 
 

 
 

แผนภมูทิี ่3-3 แสดงรอยละของน้ําฝนท่ีไมอยูในเกณฑ แบงตามประเภทดัชนี 
 

   

   
รปูที ่3-15 การเฝาระวังคณุภาพน้ําฝน 

อยูในเกณฑ 

รอยละ 41

ไมอยูในเกณฑ รอยละ 59

รอยละอยูในเกณฑ
รอยละไมอยูในเกณฑ

0

50

100

แบคทีเรีย โลหะหนัก ฝนกรด

รอยละที่ไมอยูในเกณฑ

ประเภทดัชนี



 
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
47 

3.9  โครงการเฝาระวังคณุภาพน้าํใตดนิ ระบบกาํจัดขยะมลูฝอยชมุชน  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 โดย สวนเฝาระวังและเตือนภัย ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพนํ้า

ใตดินของบอสังเกตการณ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของ อปท. จํานวน 12 ระบบ ไดแก เทศบาลนคร

อุดรธานี เทศบาลเมืองบานดุง เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองทาบอ เทศบาลตําบล

ศรีเชียงใหม เทศบาลตําบลศรีพนา เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตําบลพังโคน เทศบาลตําบลทาแร เทศบาล

เมืองนครพนม และเทศบาลตําบลนาแก ในชวงเดือนมิถุนายน 2560 โดยดําเนินการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีและเก็บ

ตัวอยางนํ้าจากบอสังเกตการณของระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม 54 จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอรโลหะ

หนักท่ีดําเนินการตรวจวิเคราะห ไดแก ทองแดง นิคเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม ตะก่ัว สารหนู เหล็ก 

โครเมียม และซีลีเนียม  

จากการสํารวจสภาพพ้ืนท่ี พบวา ลักษณะของบอสังเกตการณ มีท้ังท่ีกอสรางตามขอกําหนดของ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และบางแหงยังเปนบอวงขอบท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดของ คพ. ผลวิเคราะห

คุณภาพนํ้าใตดิน จํานวน 43 บอ หรือคิดเปนรอยละ 79.6 ท่ีมีคาเกินมาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดินตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2543 กําหนด คาโลหะหนักสวนใหญท่ีเกินมาตรฐาน

กําหนด ไดแก แมงกานีส ตะก่ัว สารหนู นิคเกิล และซีลีเนียม ท้ังนี้ อปท. ควรทําการกอสรางบอติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดินใหถูกตองตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษและดําเนินการเฝาระวังติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดินอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนฐานขอมูลในการเฝาระวังคุณภาพนํ้าใตดินของระบบ

กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ท่ีอาจสงผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมภายนอก 

   

   
รปูที ่3-16 การเฝาระวังคณุภาพน้ําใตดิน ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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3.10 โครงการเฝาระวังคณุภาพสิ่งแวดลอมพืน้ทีค่าํชะโนด จังหวัดอดุรธาน ี

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 อุดรธานี โดยสวนเฝาระวังและเตือนภัย ไดดําเนินการเฝาระวัง

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ บริเวณพ้ืนท่ีคําชะโนด อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ี เก็บตัวอยางนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน บริเวณ

รอบพ้ืนท่ีคําชะโนด ไดแก หวยทวน หวยปลาโด หวยธง แมนํ้าสงคราม กุดขาม (ปาคําชะโนด) และทุงใหญ

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 12 จุดเก็บ ตรวจวัด 6 พารามิเตอร ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 

2559 กุมภาพันธ พฤษภาคม และสิงหาคม 2560 

คุณภาพนํ้าสวนใหญของแหลงนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีคําชะโนด จัดวาเปนนํ้าคุณภาพตํ่า มีเกลือมากใช

กับพืชทนเค็ม คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาเปนนํ้าคุณภาพดี คิดเปนรอยละ 26 เปนนํ้าคุณภาพปานกลาง     

คิดเปนรอยละ 24 และเปนนํ้าคุณภาพตํ่ามาก มีเกลือมากมีผลตอพืชท่ัวไป ไมเหมาะท่ีจะใชในการชลประทาน 

คิดเปนรอยละ 20 ตามระบบของสหรัฐอเมริกา (USSL, 1954) อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี เปนแหลงผลิต

เกลือสินเธาวและลํานํ้าท่ีสําคัญคือแมนํ้าทวนซ่ึงไหลผานพ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาวหลายแหงและยังไหลผานกุดขาม

ซ่ึงเปนท่ีตั้งของคําชะโนดทําใหคุณภาพนํ้าโดยรวมมีคุณภาพตํ่าซ่ึงเหมาะกับพืชทนเค็ม 

   
 

รปูที ่3-17 การเฝาระวังคณุภาพน้ํา พ้ืนท่ีคําชะโนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภมูทิี ่3-4 แสดงคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคณุภาพน้ําเพ่ือการชลประทาน ของแหลงน้ําผิวดิน บริเวณรอบพ้ืนท่ีคําชะโนด 

ปงบประมาณ 2560 

นํ้าคุณภาพดี

26%

นํ้าคุณภาพปานกลาง

24%

นํ้าคุณภาพตํ่า

30%

นํ้าคุณภาพตํ่ามาก

20%



 
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
49 

3.11 โครงการเฝาระวังคณุภาพสิ่งแวดลอมพืน้ทีน่าเกลอืสนิเธาว 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 อุดรธานี โดยสวนเฝาระวังและเตือนภัย ไดดําเนินการเฝาระวัง

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ บริเวณพ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาว จังหวัดอุดรธานี จังหวัด

หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และดําเนินการเก็บ

ตัวอยางนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน บริเวณรอบพ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาว ไดแก หวยทวน หวยปลาโด หวยธง แมนํ้า

สงคราม หวยกลาง หวยบอแดง หวยซาง หวยเซิม หวยพอก หวยเสนห หวยโพน และจุดเฝาระวังเพ่ิมเติม 

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 40 จุดเก็บ ตรวจวัด 8 พารามิเตอร ดําเนินการในชวงนํ้าแลงและนํ้า

หลาก ในเดือนกุมภาพันธ และมิถุนายน 2560 

คุณภาพนํ้าสวนใหญของแหลงนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาว จัดวาเปนนํ้าคุณภาพตํ่า มีเกลือ

มากใชกับพืชทนเค็ม คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาเปนนํ้าคุณภาพดี คิดเปนรอยละ 26 เปนนํ้าคุณภาพปาน

กลาง คิดเปนรอยละ 24 และเปนนํ้าคุณภาพตํ่ามาก มีเกลือมากมีผลตอพืชท่ัวไป ไมเหมาะท่ีจะใชในการ

ชลประทาน คิดเปนรอยละ 20 ตามระบบของสหรัฐอเมริกา (USSL, 1954) โดยแมนํ้าสงครามเปนแมนํ้าสาย

สําคัญ จัดอยูเปนนํ้าคุณภาพปานกลาง-ต่ํามาก เนื่องจากแมนํ้าสงครามมีลํานํ้าสาขาท่ีไหลผานพ้ืนท่ีนาเกลือ 

และมีการทํากิจการตมเกลือบริเวณ บ.ทาสะอาด ต.ทาสะอาด จ.บึงกาฬ ทําใหคาความเค็มในแมนํ้าสงครามสูงข้ึน 

   
รปูที ่3-18 การเฝาระวังคณุภาพน้ํา พ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12 โครงการเฝาระวังคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

นํ้าคุณภาพดี

26%

นํ้าคุณภาพปานกลาง

24%

นํ้าคุณภาพตํา่

30%

นํ้าคุณภาพตํา่มาก

20%

แผนภมูทิี่ 3-5 แสดงคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําเพ่ือการชลประทาน ของแหลงน้ําผิวดิน

บริเวณรอบพ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาว ปงบประมาณ 2560
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 โดย สวนเฝาระวังและเตือนภัย ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพ

อากาศ ประจําป 2560 โดยดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 

ชั่วโมง ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และสกลนคร ดังนี้ 

สวนเฝาระวังและเตือนภัย ไดประสาน กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือรับทราบแผนการดําเนินงาน

ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนท่ี ในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย และนครพนม และ

สถานีตรวจวัดคุณภาพอัตโนมัติ ตั้งอยูท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเลย ดังนั้น สวนเฝาระวังฯ จึงไดวางแผนการ

ดําเนินงานรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และสกลนคร เพ่ือ

กําหนดจุดเก็บและชวงเวลาในการเก็บตัวอยาง จํานวน 5 พ้ืนท่ี ไดแก (1) อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี (2) 

อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี (3) อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (4) อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และ (5) 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในชวงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2560 พรอมท้ังวิเคราะหผลคุณภาพอากาศ

และจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแกสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

พบวา ปริมาณ PM10 อยูในชวง 26 – 89 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร โดยมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด (คา

มาตรฐานไมเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

  

  

  

รปูที ่3-19 การเฝาระวังคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
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ตารางที ่3-2 สรุปการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปงบประมาณ 2560 

พืน้ทีเ่ฝาระวงั 
ชวงเวลาดาํเนนิการ

ตรวจวดั 

ปรมิาณ PM10 

(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
จดุตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั 

อ.บานดุง จ.อุดรธานี 6 – 9 มี.ค. 60 26 - 89 โรงเรียนเทศบาล 1 ตําบลศรีสุทโธ 

อ.บานผือ จ.อุดรธานี 4 – 7 เม.ย. 60 40 - 71 สํานักงานเทศบาลตําบลคําบง 

อ.เมอืง จ.บึงกาฬ 27 – 31 มี.ค. 60 30 - 40 สํานักงานเทศบาลตําบลบึงกาฬ 

อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 27 – 31 มี.ค. 60 40 - 55 สํานักงานเทศบาลตําบลศรีวิไล 

อ.เมอืง จ.สกลนคร 3 – 6 เม.ย. 60 27 - 79 แขวงการทางสกลนครท่ี 1 

คามาตรฐาน ปริมาณ PM 10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 120  

 

3.12 โครงการเมอืงสวยใส ไรมลพษิ (Clean & Green City) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    คณะรักษาความสงบแหงชาติ เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 ภายใตการขับเคลื่อน 4 กิจกรรม คือ 1) การกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสม      

ในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤติ (ขยะมูลฝอยเกา) 2) การสรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย 

อันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) 3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายและ 4) การสรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน ตอมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ จัดทําแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายของประเทศ 

(พ.ศ. 2559 – 2564) โดยมีกรอบแนวคิดในการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายท่ีแหลงกําเนิดการ

นําของเสียกลับมาใชซ้ําและใชประโยชนใหม ณ แหลงกําเนิดตามหลักการ 3Rs เพ่ือใหเกิดการจัดการขยะมูล

ฝอยอยางยั่งยืน การสงเสริมการกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนยรวม โดยใชเทคโนโลยีแบบ

ผสมผสานและการแปรรูปผลิตพลังงานอยางเหมาะสมและความรับผิดชอบและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายสําคัญตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหจังหวัดมีการดําเนินงานในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยใหเปน

ระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล เปาหมาย ไดแก 1) จังหวัดมีระบบฐานขอมูลการ

จัดการขยะมูลฝอยท่ีเปนปจจุบัน 2) จังหวัดมีการจัดการขยะมูลฝอยตกคางและขยะมูลฝอยชุมชนอยาง        

มีประสิทธิภาพ 3) จังหวัดมีศูนยหรือจุดนัดเพ่ือเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนมีการเก็บรวบรวมสงไปกําจัด

ตอไป 

ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 

 1. ประสานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพ่ือรวมดําเนินงาน 

   2. กําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการเทศบาลตนแบบของแตละจังหวัด 

   3. จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ และแผนการสํารวจปริมาณขยะและ

บอกําจัดขยะ  เพ่ือขออนุมัติดําเนินงานและงบประมาณ 

   4. จัดอบรม/ชี้แจง/เขารวมกิจกรรมการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของ ทสจ.และเทศบาลตนแบบ 
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   5. จัดทําสื่อ/เอกสาร/สื่อสนับสนุนพ้ืนท่ีตนแบบ 

   6. ลงพ้ืนท่ีรวมกิจกรรมการจัดการขยะตนทาง 

   7. ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลปริมาณขยะและสถานท่ีกําจัดขยะเพ่ือปรับฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

   8. ติดตามการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนนิงาน 

1. ระบบฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) ไดจัดทําและสํารวจขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย

รวมท้ังขอมูลสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดใหเปนปจจุบัน ท้ัง 6 จังหวัด โดยบันทึกขอมูลตามตาราง 

Excel ท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด ซ่ึงตารางมีการปรับเปลี่ยนไปในบางตาราง สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 

(อุดรธานี) ไดดําเนินปรับฐานขอมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามตารางใหเปนปจจุบัน 

2. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 

 สําหรับเปาหมายการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 

(อุดรธานี) ไดดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรูปแบบการจัดการขยะชุมชน

และของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเหมาะสม ดวยการถายทอดองคความรู เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของ 

อปท. ในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมจากชุมชนดานการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ี

ตนเองไดอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ ดังตารางตอไปนี้ 

สําหรับการดําเนินงานพ้ืนท่ีตนแบบ การประเมินผลตามเกณฑรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย    

ท่ีเหมาะสม โดยมีเกณฑรอยละ 100 ชุมชน ในพ้ืนท่ีตนแบบอยางนอย 1 เทศบาล 1 จังหวัด มีรูปแบบจัดการ

ขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม โดยลดคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางเก็บขนแบบแยกประเภทและกําจัดอยางถูกตอง  ดังนี้ 

จงัหวดั พืน้ทีต่นแบบ รอยละชมุชนทีเ่ปนตนแบบ 

อุดรธาน ี เทศบาลตาํบลนาขา อ.เมือง  75 % ( 6/8 ชุมชน) 

หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 83% ( 35/43 ชุมชน) 

เลย เทศบาลตาํบลนาออ อ.เมือง  100% ( 10/10 ชุมชน) 

นครพนม เทศบาลตาํบลหนองญาติ อ.เมือง  46% ( 6/13 ชุมชน) 

สกลนคร เทศบาลตาํบลทาแร อ.เมือง 100% ( 15/15ชุมชน) 

บงึกาฬ เทศบาลตาํบลบึงโขงหลง  อ.บึงโขงหลง 100% ( 12/12 ชุมชน) 
 

ตารางที ่3-3 แสดงผลการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ี สสภ.9 

ที ่ การประเมนิ ผลการดาํเนนิงาน ป 2560 

อุดรธาน ี หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม บงึกาฬ 

1. มีฐานขอมูลขยะมูลฝอยชุมชน       

2. จังหวัดมีการเก็บรวบรวมของ

เสียอันตรายชุมชน 

      

3. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอย

ชุมชนไดรับการจัดการที่ถูกตอง 
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ที ่ การประเมนิ ผลการดาํเนนิงาน ป 2560 

อุดรธาน ี หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม บงึกาฬ 

3.1ขยะมูลฝอยตกคางไดรับการ

จัดการที่ถูกตอง รอยละ 85 

ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

ตกคางในป พ.ศ. 2558  

 

7,249 

ตัน 

 

10,129 

ตัน 

 

7,245 

ตัน 

 

 

21,870 

ตัน 

 

49,200 

ตัน 

 

11,672 

ตัน 

รวมพืน้ทีภ่าค 9 107,364 ตนั (86.51 %) 

3.2 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการ

จัดการอยางถูกตองรอยละ 55 

ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 

ที่เกิดข้ึนทั้งหมดในป พ.ศ.2559 

381,633 

ตัน  

 

64.46% 

130,597

ตัน 

 

70.39% 

78,804 

ตัน 

 

34.26% 

192,070 

ตัน 

 

46.65% 

123,961 

ตัน 

 

50.86% 

72,007  

ตัน 

 

49.69% 

รวมพืน้ทีภ่าค 9 55.86 % 

3.2.1 การกําจัดขยะมลูฝอยชุมชน

อยางถูกตอง 
19.70% 32.27% 3.49% 12.23% 13.06% 6.82% 

รวมพืน้ทีภ่าค 9 276,611.60 ตนั (15.78 %) 
3.2.2 การนําขยะมูลฝอยชุมชน

กลับมาใชประโยชน 
44.70% 38.12% 30.77% 34.42% 37.08% 42.87% 

รวมพืน้ทีภ่าค 9 702460.75 ตนั (40.08%) 
 

4.ขอเสนอแนะในการดําเนินงานในปตอไป 

4.1) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีแตละจังหวัด ไดมีการปรับเปลี่ยน

บทบาทการทํางานและการบรูณาการระหวางกระทรวงเปนท่ีตกลงกันแลว ดังนั้น การจัดกิจกรรมของ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคตองเปลี่ยนไปเชนกัน    

4.2) การรวบรวมขอมูลตางๆ ตามระบบท่ีกําหนดใหจังหวัดเปนผูรายงานตรงตอสวนกลาง 

ดังนั้นการรวมรวมขอมูลของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคทําใหขอมูลคลาดเคลื่อนลาชา เนื่องจากตองประสาน 

แตละจังหวัดเพ่ิมเติมไมมีกําหนดในขอกําหนดการดําเนินงานของจังหวัดท่ีจะตองสงสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

4.3) กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลดานการจัดการปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนหรือ

ปริมาณขยะตกคาง ควรประสานขอมูลและวิธีการเก็บขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีระบบรายงาน

ทุกเดือนเขาระบบรายงานทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงจะเปนการลดความขัดแยงของขอมูลและภาระการจัดเก็บขอมูล

ของ สสภ.และ ทสจ.โดยใชฐานขอมูลเดียวกันจะเกิดผลดีตอการบูรณาการงานกัน 
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3.13 โครงการชมุชนปลอดขยะ (Zero Waste)  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) โดยสวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ไดดําเนิน

โครงการชุมชนปลอดขยะ ป 2560 ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม     

มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนําแนวคิด “Zero Waste” หรือ 

“การจัดการขยะเหลือศูนย” ตามหลัก 3Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใชซ้ํา และ 

Recycle หรือ การนํากลับมาใชใหม สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการขยะจากตนทาง การจัดการกลางทาง และ

การจัดการปลายทางคือการกําจัดท่ีถูกตองตามหลกัวิชาการ 

 ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 ไดรณรงคประชาสัมพันธ และรับสมัคร

ชุมชนเขารวมโครงการ มีชมุชนสมัครเขารวมโครงการท้ังหมด 9 แหง แบงเปน กลุม S ชุมชนขนาดเล็ก 2 แหง 

กลุม M ชุมชนขนาดกลาง 4 แหง และกลุม L ชุมชนขนาดใหญ  3 แหง คณะกรรมการคําสั่งแตงตั้ ง

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประเมินตามเกณฑ ท่ีกรมส งเสริม คุณภาพสิ่ งแวดลอมกําหนด                

โดยคณะกรรมการไดประชุมพิจารณาตัดสินชุมชนท่ีผานเกณฑประเมิน เม่ือวันท่ี 15-17 พฤษภาคม 2560                

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 จากการพิจารณาของคณะกรรมการมีชุมชนท่ีผานเกณฑ

การประเมิน ชุมชนขนาดเล็ก จํานวน 1 แหง ชุมชนขนาดกลาง จํานวน 2 แหง และชุมชนขนาดใหญ จํานวน   

3 แหง รายละเอียดดังตารางดานลาง 

กลุม ชมุชน/ทีอ่ยู ผลการพจิารณา 

S 

ชุมชน 

ขนาดเล็ก 

1.ชุมชนบานผาสุก หมู 9 ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210   

(เทศบาลตําบลศรีวิไล)  

ผาน 

ระดับดีเยี่ยม 

2.ชุมชนบานสังคม ตาํบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160 

(เทศบาลตาํบลสังคม) 

เอกสารไมครบ 

M 

ชุมชน 

ขนาดกลาง 

1.ชุมชนบานศรีวไิลชุมพร หมู 2 ตําบลศรีวไิล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

38210 (เทศบาลตําบลศรีวิไล) 

ผาน 

ระดับดีเยี่ยม 

2.ชุมชนบานดอนอุดม 3 ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

(เทศบาลนครอุดรธานี) 

ผาน 

ระดับด ี

3.ชุมชนบานดงสาร ตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 (เทศบาล

ตําบลซาง) 

ไมผานเกณฑ 

4.ชุมชนบานนายงู ตําบลนายงู อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธาน ี(เทศบาลตําบลนายูง) ไมผานเกณฑ 

L 

ชุมชน 

ขนาดใหญ 

1.ชุมชนบานศรีพนา หมู 7 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 

(เทศบาลตําบลศรีพนา) 

ผาน 

ระดับดีเยี่ยม 

2.ชุมชนบานกูแกว หมู 7 ตําบลบานจีต อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

(เทศบาลตาํบลกูแกว) 

ผาน 

ระดับด ี

3.ชุมชนบานโสมใหม ตําบลนางวั อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 

(เทศบาลตาํบลนางัว) 

ผาน 

ระดับด ี
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ชุมชนในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) ไดรับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภท 

ชุมชนขนาดใหญ คือชุมชนบานกูแกว เทศบาลตําบลกูแกว อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี  

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3-20 ประชุมคณะกรรมการตัดสินชุมชนปลอดขยะ ป 2560 ระดับภาค 

และลงพ้ืนท่ีตดิตามประเมินชุมชนบานกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

 
  

รปูที ่3-21 คณะกรรมการระดับประเทศและสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 รวมลงพ้ืนท่ีติดตามและ

ประเมินชุมชนบานศรีวิไลชุมพร อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

 

3.14 โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste) 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 อุดรธานี ไดรับเงินสนับสนุนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เพ่ือดําเนินโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจําป พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค           

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายสถานศึกษา ท่ีดําเนินกิจกรรมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช

ประโยชน ถูกตอง ปลูกจิตสํานึกคัดแยกขยะ และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางระบบการ

เรียนรูผานกิจกรรมตาง ๆ และสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา เพ่ือสราง

วินัยของคนในชาติ สรางจิตสํานึกใหประชาชน นักเรียน เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง 

จนถึงการกําจัดข้ันสุดทาย โดยจัดสงใบสมัครพรอมเอกสารเลมรายงานผลการดําเนินงานมายังสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาค เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะในระดับภาค โดยพิจารณาตาม

เกณฑการประเมินท่ีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดจัดทําข้ึน ท้ังหมด 6 สวน คะแนนเต็ม 140 คะแนน 

โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. เผยแพรประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครโรงเรียนเขารวมโครงการ ป 2560 

2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ป 2560 ระดับภาค 
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3. จัดประชุมคณะกรมการเพ่ือชี้แจงเกณฑและพิจารณาตัดสินโรงเรียนปลอดขยะ ป 2560 ระดับภาค  

4. ประกาศรายชื่อโรงเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุดของแตละกลุม ผานเขารอบท่ี 1  เพ่ือเปนตัวแทน

สงเขาประกวดในระดับประเทศ  

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9      

โดยสวนสงเสริมการัดการสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีวัตถุ

ประสงเพ่ือกระตุน เสริมสรางจิตสํานึกและความรูความเขาใจ ถึงแนวทางในการลด คัดแยก และการนําขยะ

กลับมาใชประโยชน รวมท้ังการรวบรวมขยะเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกวิธี ใหกับเครือขายสถานศึกษาและ

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของครู อาจารย ผูเรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 

โดยเปดรับสมัครโรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 6 จังหวัด ไดแกอุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ 

แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม A โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา กลุม B โรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา โดยกลุม A มีโรงเรียนท่ีสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 39 แหง และ กลุม B มีโรงเรียนท่ีสมัครเขา

รวมโครงการ จํานวน 34 แหง รวมท้ังสิ้น 73 แหง 

จากผลการดําเนินงาน และการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนและชุมชน

ปลอดขยะ (Zero Waste) ป 2560 ระดับภาค ตามคําสั่งกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ท่ี 166/2560      

ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 สรุปวา มีโรงเรียนท่ีสมัครเขารวมโครงการ ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน         

ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกําหนด ดังนี้ กลุม A ระดับโรงเรียนกอนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา 

ผานเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 10 แหง และกลุม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผานเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 15 แหง  

รวมท้ังสิ้น 25 แหง รายละเอียดดังตาราง 

สําหรับโรงเรียนท่ีผานเขารอบระดับภาคและเปนตัวแทนประกวดในระดับประเทศ ไดแก โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห 27 จังหวัดหนองคาย ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี 

จังหวัดสกลนคร ไดรับรางวัลชมเชย 

ตารางที ่3-4  แสดงผลการตัดสินโรงเรียนปลอดขยะ ป 2560 กลุม A โรงเรียนกอนประถมศึกษา/ประถมศึกษา 

ที ่ โรงเรยีน กลุม หมายเหต ุ

1 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ A ระดับดีเยี่ยม 

2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมาสงเคราะห” จังหวัดเลย A ระดับด ี

3 โรงเรียนบานนาถอน จังหวัดสกลนคร A ระดับด ี

4 โรงเรียนบานหนองกุง “ฮนิดูสมาช” จังหวัดนครพนม A ระดับด ี

5 โรงเรียนบานเมืองปง จังหวัดอุดรธาน ี A ระดับมาตรฐาน 

6 โรงเรียนบานทาโสม จงัหวัดอุดรธาน ี A ระดับมาตรฐาน 

7 โรงเรียนบานนาเลา จงัหวดัสกลนคร A ระดับมาตรฐาน 

8 โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน จังหวัดอุดรธาน ี A ระดับมาตรฐาน 

9 โรงเรียนบานนาดี จังหวัดนครพนม A ระดับมาตรฐาน 

10 โรงเรียนบานปากดง จังหวัดอุดรธาน ี A ระดับมาตรฐาน 
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ตารางที ่3-5  แสดงผลการตัดสินโรงเรียนปลอดขยะ ป 2560 กลุม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ที ่ โรงเรยีน กลุม ผลการประเมนิ 

1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 27 จังหวัดหนองคาย  B ระดับดีเยี่ยม 

2 โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี จังหวัดสกลนคร B ระดับดีเยี่ยม 

3 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา จังหวัดนครพนม B ระดับด ี

4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม B ระดับด ี

5 โรงเรียนนครพนมวิทาคม จังหวัดนครพนม B ระดับด ี

6 โรงเรียนนาถอนพัฒนา จังหวัดนครพนม B ระดับด ี

7 โรงเรียนสนธิราษฎรพัฒนา จังหวัดนครพนม B ระดับด ี

8 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี B ระดับด ี

9 โรงเรียนโคกสวางประชาสรรค จังหวัดนครพนม B ระดับด ี

10 โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย B ระดับด ี

11 โรงเรียนโพนสวรรคราษฎรพัฒนา จังหวัดนครพนม B ระดับมาตรฐาน 

12 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม B ระดับมาตรฐาน 

13 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ จังหวัดหนองคาย B ระดับมาตรฐาน 

14 โรงเรียนบานขาพิทยาคม จังหวัดนครพนม B ระดับมาตรฐาน 

15 โรงเรียนคอวิทยาคม จังหวัดนครพนม B ระดับมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3-22 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินชุมชนและโรงเรยีนปลอดขยะ ป 2560 ระดับภาค 

ณ หองประชุมสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 
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รปูที ่3-22 คณะกรรมการระดับประเทศ ลงพ้ืนท่ีตดิตามและประเมนิโรงเรยีนราชประชานุเคราะห 27 

จังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
รปูที ่3-23 คณะกรรมการระดับประเทศ ลงพ้ืนท่ีตดิตามและประเมนิโรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารม ี

อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

 

 

3.15 กิจกรรมการสรางวินัยและการมีสวนรวมของคนในชาติมุงสูการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน  

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนใหมีการจัดการขยะท่ีตนทางในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอย 

ออกจากแหลงกําเนิด สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการและภาคี

เครือขายมีสวนรวมในการลด คัดแยกขยะและนํากลับมาใชใหม เพ่ือเสริมสรางสังคมรีไซเคิล จึงเปนทางออก

หนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยได จากการดําเนินงานท่ีผานมากรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนใหมีการจัดการขยะท่ีตนทาง โดยจัดใหมี

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ zero waste และโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school โดยเริ่มการ

ดําเนินงานโครงการประกวดฯ ชุมชนและโรงเรียนท่ีชนะเลิศจะไดรับถวยรางวัลพระราชทานฯ เพ่ือสรางวินัย

ของคนในชาติ สรางจิตสํานึกใหประชาชน เยาวชน นักเรียน เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต

ตนทางจนถึงการกําจัดข้ันสุดทาย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางใหประชาชนมีความรูและความเขาใจ การจัดการขยะการลดปริมาณขยะ

ชุมชนตามหลักการ 3R โดยใชสื่อและกิจกรรมท่ีเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย 
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2. เพ่ือสรางสังคมรีไซเคิลโดยผานเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคีเครือขาย        

ท่ีเก่ียวของ ท้ังในโรงเรียนและในชุมชนรณรงคประชาสัมพันธเสริมสรางจิตสํานึกการลด คัดแยกขยะเพ่ือนํา

กลับมาใชใหม โดยใชหลักการ 3R 

3. เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานดานการสรางความรู ความเขาใจ และเสริมสรางจิตสํานึก     

ใหเยาวชน ประชาชนไดทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนําขยะหรือของเหลือใชไปดัดแปลง   

ใหเกิดประโยชนกอนนําไปกําจัด 

การดําเนินงาน 

1. โครงการสรางวินัยและการมีสวนรวมของคนในชาติมุงสูการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม   

2. ประสาน ติดตาม เปนท่ีปรึกษาและพ่ีเลี้ยงดานวิชาการ ใหคําแนะนํา แกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชน พรอมท้ังเชื่อมโยงการดําเนินงานในการบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสมและยั่งยืน       

ในระดับภาค ในพ้ืนท่ีจังหวัดนํารอง อยางนอยจังหวัดละ 10 อปท. 

 3. เขารวมประชุม สัมมนากับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลปริมาณขยะ ดําเนินงาน พรอมท้ังสรุปผลปริมาณขยะทีมีการนํา

กลับมาใชประโยชน และการลดปริมาณขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย  

5. รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมทราบ 

ผลการดําเนินงาน 

    1. เขารวมประชุมหารือการนําเนินงานระหวาง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมสํานักงาน 

สิ่งแวดลอมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  

          2. เขารวมประชุมหารือการเนินงาน เพ่ือดําเนินกิจกรรมการสรางวินัย และพ้ืนท่ีตนแบบเมือง

สิ่งแวดลอมยั่งยืน รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูตนแบบ ระหวางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร รวมท้ัง ทน.สกลนคร  

ณ หองประชุมเทศบาลนครสกลนคร เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

3. ประสานงานกับ ทสจ. สกลนคร ใหประชาสัมพันธและเชิญชวน อปท. ในพ้ืนท่ีรับทราบ

ขอมูลการเขารวมประกวดเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนในระดับจังหวัด 

4. มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมโครงการสรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการขยะ

และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน พ้ืนท่ีนํารองจังหวัดสกลนคร จํานวน 16 อปท. 

5. เขารวมการประชุมเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนรวมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เพ่ือเปนแนวทางการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เม่ือวันท่ี 28-31 มีนาคม 2560 ณ สีดารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก   

6. รวมประชุมเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน เม่ือ

วันท่ี 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุร ี
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7. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร คัดเลือกพ้ืนท่ีนํารององคกร 

ปกครองสวนทองเพ่ือดําเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ และนํากลับไปใชประโยชนใหม จํานวน 16 แหง 

จัดเก็บขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีนํารอง 16 อปท.   

8. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเปดแหลงเรียนรูตนแบบจังหวัดนาอยู สูสังคมสีเขียว และ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูพ้ืนท่ีตนแบบจังหวัดสกลนคร เม่ือวันท่ี 26-29 

กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล อําเภอเมือง จังหวัดสกลนครโดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร เครือขายสกลนคร และเครือขายองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดขอนแกน ลําปาง สตูล ซ่ึงเปนเมืองตนแบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

 ขอเสนอแนะในปถัดไป 

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ควรมีความชัดเจนของแตละโครงการ/กิจกรรม ตั้งแตเริ่มตน

ปงบประมาณ เพ่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีจะไดวางแผนการดําเนินงานไดอยางถูกตองและตรงตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 
 

3.16 กิจกรรมการคดัเลอืก ทสม. และเครอืขาย ทสม. ดเีดน ระดบัภาค ประจําป 2560 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดเปดโอกาสใหผูท่ีมีจิตอาสาสละเวลาทํางานสาธารณประโยชน 

เพ่ือสิ่งแวดลอม เขารวมเปน “อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” หรือ “ทสม.” 

ซ่ึงกอใหเกิดการเชื่อมประสานการทํางานกันจนเปน “เครือขาย ทสม.” ท่ีมีการดําเนินงานตั้งแตระดับตําบล 

อําเภอ จนถึงระดับจังหวัดท่ัวประเทศ ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการสรางพลังขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสมาชิกเครือขาย ทสม. ใหเกิดความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถ

ยกระดับการทํางาน พัฒนาผลการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีใหเปนท่ีประจักษ ยอมรับของสังคมท่ัวไป จึงได

จัดการคัดเลือก ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน ประจําป 2560 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกาศยกยอง

เชิดชูอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานและเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ซ่ึงเปนอาสาสมัครภาคประชาชนท่ีมีความเสียสละมาทําประโยชน

ตอสังคม ใหการสนับสนุนกิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังเปนการกระตุนใหสังคม

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีจิตสาธารณะดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มากยิ่งข้ึน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 อุดรธานี จึงไดดําเนินการคัดเลือก ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน 

ระดับภาค ประจําป พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะเปนตัวแทนเขารับการคัดเลือกในระดับประเทศ ตอไป 

ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 

1. แตงต้ังคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับภาค 

ประจําป 2560 ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดภาคท่ี 9 ผูแทนจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ผูแทนจากสํานักบริหารพ้ืนท่ี 10 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6               

และเจาหนาท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 
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2. ดําเนินการคัดเลือก ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับภาค ประจําป พ.ศ. 2560   

โดยคัดเลือกจากตัวแทน ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับจังหวัด ซ่ึงกรรมการฯ จะพิจารณาจากเอกสาร

สรุปผลงานในการดําเนินงานของ ทสม. และเครือขาย ทสม. 

3. แจงผลการคัดเลือก ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับภาค เพ่ือเปนตัวแทนเขารับ

การคัดเลือกในระดับประเทศและสงขอมูลใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

ซ่ึงผลการคัดเลือก ทสม. ดีเดน ระดับภาค ประจําป พ.ศ. 2560 ไดแก นายเนื่อง แสงภูวงษ   

ทสม.จังหวัดนครพนม เครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับภาค ประจําป พ.ศ. 2560 ไดแก เครือขาย ทสม. อําเภอกุดบาก 

จังหวัดสกลนคร ในการคัดเลือก ทสม. และเครือขาย ทสม. ดีเดน ระดับประเทศ ประจําป พ.ศ. 2560 นั้น 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ไดรวมลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินผลงานดานการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเครือขาย ทสม. อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร         

ณ ธนาคารไสเดือน อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร และประเมินผลงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของนาย

เนื่อง แสงภูวงษ ทสม.จังหวัดนครพนม ณ ชุมชนโพนแดง ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในการประเมิน 

ทสม. และเครือขาย ทสม. ไดมีการนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการและลงพ้ืนท่ีนําเสนอผลงานและกิจกรรมท่ี

ดําเนินงาน พรอมอธิบาย แลกเปลี่ยนในพ้ืนท่ี และไดเชิญหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเขารวมบูรณาการ ประธาน

เครือขาย ทสม. จังหวัด และประธานเครือขาย ทสม. ระดับท่ีสงผลงานในแตละพ้ืนท่ีเขารวมในการประเมินดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที ่3-25 สวนสงเสริมการจดัการสิ่งแวดลอม รวมลงพ้ืนท่ีในการประเมินเครือขาย ทสม. อําเภอกุดบาก 

วันท่ี 17 ตุลาคม 2560 ณ ธนาคารไสเดือน อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
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รปูที ่3-26 สวนสงเสริมการจดัการสิ่งแวดลอม รวมลงพ้ืนท่ีในการประเมินนายเน่ือง แสงภูวงษ ทสม. จังหวัดนครพนม 

วันท่ี 18 ตุลาคม 2560 ณ ชุมชนโพนแดง ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

3.17 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตนแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางบรูณาการ (Green City)  

                การขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน (Green City) ตามเกณฑ 4 องคประกอบ ไดแก เมืองอยูดี  

คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน เทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี 

                ในปงบประมาณ 2560 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 6 จังหวัด รวมท้ังใหคําแนะนํา การประสานงานระหวางกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 อุดรธานี รวมกับ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ดําเนินกิจกรรม/โครงการในการขับเคลื่อนเมือง

สิ่งแวดลอมยั่งยืน (Green City) ตามเกณฑ 4 องคประกอบ ไดแก เมืองอยูดี  คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน 

เทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี 

 1. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9  เขารวมกิจกรรมการประชุมสัมมนาท่ีกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมจัดข้ึน จํานวน 8 ครั้ง รวมท้ังการตรวจประเมินเทศบาลนาอยู จํานวน 2 แหง ไดแก 1. เทศบาล

เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และ 2. เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 2. การสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน (Green City)  

                2.1 ประสานและใหขอมูล ชี้แจงทําความเขาใจการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

(Green City) แก อปท. และหนวยงานตางๆ ในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด  

     2.2 ประชาสัมพันธและเชิญชวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ซ่ึงยังไมสมัครเขารวม

ประกวดเมืองสิ่งแวดลอม รับทราบขอมูล และแนวทางการดําเนินงานพัฒนายกระดับทองถ่ินนาอยูสูมาตรฐาน 

Green City 

     2.3 สสภ.9 ลงพ้ืนท่ีเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา ทําความเขาใจในการดําเนินงานสรางการมี

สวนรวมและสงเสริมการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน (Green City) จํานวน 4 ครั้ง ไดแก 1.เทศบาลตําบล

สังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2.เทศบาลตําบลหาดคํา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 3.เทศบาลตําบล

บึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 4.เทศบาลตําบลกูแกว อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
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     2.4 จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสรางการมีสวนรวม  สงเสริมและ

ขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน (Green City) จํานวน 1  ครั้ง  ผูเขารวมประชุม  10 คน  

     2.5 เปนท่ีปรึกษาและพ่ีเลี้ยงดานวิชาการ (Coaching) เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

แนวทางเกณฑชี้วัด 4 องคประกอบ เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ไดแก เมืองอยูดี  คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน 

เทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี 

     2.6 สสภ.9 เปนวิทยากรชี้แจงแนวทางและใหคําแนะนําการขับเคลื่อนการดําเนินงานเมือง

สิ่งแวดลอมยั่งยืน รวมท้ังเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน เกณฑชี้วัด 4 องคประกอบ 34 ตัวชี้วัด แกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดหนองคาย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมจํานวน 18 แหง ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอรท 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และเทศบาลตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  

     สําหรับ ป 2560 เปนการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการ

นําไปสูรูปแบบและการประเมินตนเอง และการสมัครเขารวมโครงการเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ตามเกณฑ 4 

องคประกอบ ไดแก เมืองอยูดี 7 ตัวชี้วัด คนมีสุข 9 ตัวชี้วัด สิ่งแวดลอมยั่งยืน 7 ตัวชี้วัด เทศบาลแหงการ

เรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี 11 ตัวชี้วัด 

3.18 กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถิ่นใหเกิดการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและยั่งยืน  

  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหเกิดการบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสม และยั่งยืน โดยประสานและใหขอมูล ทําความเขาใจแกชุมชน/

ทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสมและยั่งยืนโดย สสภ.9 ดําเนินการขับเคลื่อน สนับสนุนการ

ดําเนินงานแก ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  

 1) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 ไดสนับสนุนวิทยากรใหความรูความเขาใจ เรื่องการคัดแยก

ขยะและคูมือการจัดการขยะครัวเรือน แกชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 

 2) เปนวิทยากรถอดบทเรียนการมีสวนรวมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

หนองคาย เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมจํานวน 16 แหง  

 3) สสภ.9 ใหการสนับสนุนเอกสารวิชาการ สมุดธนาคารและชุดนิทรรศการเพ่ือดําเนิน

กิจกรรมการจัดการขยะตนทางท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี 

 4) เปนท่ีปรึกษาและพ่ีเลี้ยงดานวิชาการ (Coaching) เพ่ือการบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสม

และยั่งยืน จํานวน 1 ครั้ง   

 5) การขับเคลื่อนการดําเนินงาน มีขอมูลพ้ืนท่ีตนแบบ/แหลงเรียนรูดานการจัดการขยะ       

ท่ียั่งยืน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สสภ.9 จํานวน 3 แหง ไดแก 1) เทศบาลกูแกว จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมเดนหรือ

ตนแบบการจัดการขยะท่ียั่งยืนเปนตนแบบการจัดการขยะตนทาง 2) เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   

มีกิจกรรมเดน หรือตนแบบการจัดการขยะท่ียั่งยืนในเทศบาล การจัดการขยะตนทาง การเก็บรวบรวมขยะ

อันตรายชุมชน 3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดบึงกาฬ การจัดการขยะแบบบูรณาการ “บึงกาฬโมเดล”

สสภ.9 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะ  

ท่ีเหมาะสมและยั่งยืน สงใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 



 
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
64 

3.19 การตรวจสอบและแกไขปญหาเรือ่งรองเรยีนดานมลพษิสิง่แวดลอม ปงบประมาณ 2560 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๙ (อุดรธานี) โดยสวนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดตรวจสอบ

และแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานมลพิษสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2560 รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ศูนยดํารงธรรมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน จํานวน 61 เรื่อง ซ่ึงมีผลดําเนินการ ดังนี้ 

 1. เรื่องรองเรียนแยกตามพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 

จํานวน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย นครพนม และบึงกาฬ จํานวน 42, 7, 7, 2, 

2 และ 1 (รอยละ 69, 12, 11, 3, 3 และ 2) ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3-6 และแผนภูมิท่ี 3-6 และเม่ือ

เปรียบเทียบจํานวนเรื่องรองเรียนตั้งแตปงบประมาณ 2547 ถึง 2560 พบวา ปงบประมาณ 2547 ถึง 2560   

มีจํานวนเรื่องรองเรียนเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เทา ดังแผนภูมิท่ี 3-7 

ตางรางที่ 3-6 จํานวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษสิ่งแวดลอมแยกตามพ้ืนท่ีจังหวัด และประเภทปญหามลพิษ 

2. ประเภทมลพิษท่ีสําคัญแยกตามประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษ ไดแก เชน กลิ่นเหม็น นํ้าเสีย 

เสียงดัง เขมาควัน/ฝุนละออง สารพิษท่ัวไป/สารพิษทางการเกษตร/กากของเสีย และขยะมูลฝอย จํานวน 35, 

34, 12, 10, 8 และ 1 (รอยละ 37, 36, 12, 8, 6 และ 1) ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3-6 และแผนภูมิท่ี 3-8     

เม่ือเปรียบเทียบกับประเภทของมลพิษท่ีไดรับการรองเรียนระหวางปงบประมาณ 2547 ถึง 2560 พบวาปญหา

กลิ่นเหม็นและนํ้าเสียมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตั้งแตป 2558 ถึงปจจุบัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมากกวาในอดีตท่ีผานมาประมาณ 

3.5 เทา นอกจากนี้ยังพบวาปญหา เสียงดัง, เขมาควัน/ฝุนละออง และสารพิษท่ัวไป/สารพิษทางการเกษตร/

กากของเสีย มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และจํานวนเรื่องรองเรียนในชวงป 2558 ถึงป 2560 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

คอนขางมาก ดังแผนภูมิท่ี 3-9 

จงัหวดั 

 

จาํนวนเรือ่ง

รองเรยีน 

ปญหามลพษิ (เรือ่ง) 

กลิน่เหมน็ นํา้เสยี เสยีงดงั 
เขมาควนั/ฝุน

ละออง 

สารพษิทัว่ไป/สารพษิทาง

การเกษตร/กากของเสยี 

ขยะ 

มลูฝอย 

อดุรธาน ี 42 23 22 7 6 3 1 

เลย 7 4 5 2 - 1 - 

สกลนคร 7 6 4 - 1 - - 

หนองคาย 2 - - 2 - - - 

นครพนม 2 - 1 - - 1 - 

บงึกาฬ 1 1 1 - - - - 

รวม 61 34 33 11 7 5 1 
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แผนภมูทิี ่3-6 จาํนวนเร่ืองรองเรียนแยกตามพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย นครพนม และบงึกาฬ 
 

 

แผนภมูทิี ่3-7  จํานวนเร่ืองรองเรียนปญหามลพิษสิ่งแวดลอมปงบประมาณ 2547 – 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภมูทิี ่3-8  จํานวนเร่ืองรองเรียนแยกตามประเภทของปญหามลพิษ ปงบประมาณ 2560 

 

แผนภมูทิี ่3-9 จํานวนเร่ืองรองเรียนแยกตามประเภทของปญหามลพิษ  ปงบประมาณ 2547 - 2560 
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ขยะมลูฝอย

1%
กลิ่นเหม็น

นํ้าเสีย

เสียงดัง

เขมาควัน/ฝุนละออง

สารพิษทั่วไป/สารพิษทาง
การเกษตร/กากของเสีย

ป พ.ศ. 

จํานวน
เร่ือง

รองเรียน 
(เร่ือง) 
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3. ประเภทมลพิษท่ีสําคัญแยกตามประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษ ดังตารางที่ 3-7 ดังนี้ 

ตารางที ่3-7 ประเภทปญหามลพิษแยกตามประเภทแหลงกําเนิดมลพิษ 

แหลงกาํเนดิมลพษิ กลิน่เหมน็ นํา้เสยี เสยีงดงั 
เขมาควนั/

ฝุนละออง 

สารพษิทัว่ไป/

สารพษิทาง

การเกษตร/

กากของเสยี 

ขยะ 

มลูฝอย 

1. รานรับซื้อยางพารากนถวย 8 9 - - - - 

2. โรงงานผลิตยางเครป 3 3 - - - - 

3. โรงงานผลิตยางพารา(ยางแทง STR) 3 1 - - - - 

4. โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 1 1 - - - - 

5. โรงงานตากกากมนัสําปะหลังและตากมันเสน 4 6 - 3 - - 

6. โรงงานผลิตน้ําตาลทราย 1 1 - 2 - - 

7. โรงงานไฟฟาชีวมวล 2 - - 1 - - 

8. โรงงานท่ัวไป 4 5 2 3 1 - 

9. สถานประกอบการท่ัวไป 7 5 4 - - - 

10. รานอาหารหรือสถานบันเทิงท่ีมีการ

แสดงดนตรี  

- - 6 - - - 

11. ฟารมสุกร 1 3 - - - - 

12. สถานท่ีกําจัดขยะมลูฝอยของ อปท. 2 - - 1 - 1 

13. พ้ืนท่ีการเกษตรเพาะปลูกพืชผักสวน

ครัวเพ่ือการคา 

- - - - 4 - 

รวม 34 33 11 7 5 1 

3.1 กลิ่นเหม็นและนํ้าเสีย สวนใหญเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษเก่ียวกับการผลิตยางพารา 

ไดแก รานรับซ้ือยางพารากอนถวย โรงงานผลิตยางเครป และโรงงานผลิตยางแทง STR และแหลงกําเนิด

มลพิษเก่ียวกับการผลิตมันสําปะหลัง ไดแก โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง โรงงานตากแปงมันสําปะหลังและ

แหลงกําเนิดมลพิษประเภทฟารมสุกร  

3.2 เสียงดัง สวนใหญเกิดจากรานอาหาร หรือสถานบันเทิงท่ีมีการเปดเครื่องดนตรีหรือท่ีมี

การแสดงดนตรีสด  

3.3 เขมาควัน/ฝุนละออง สวนใหญเกิดจากโรงงานตากกากแปงมันสําปะหลังและโรงงานผลิต

นํ้าตาลทราย  

3.4 สารพิษท่ัวไป/สารพิษทางการเกษตร/กากของเสีย สวนใหญเกิดจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชผัก

สวนครัวเพ่ือการคา 

โดยภาพรวมจะเห็นไดวา ปญหากลิ่นเหม็นและปญหานํ้าเสียจากกิจการเก่ียวกับการผลิต

ยางพาราและการผลิตแปงมันสําปะหลัง คือปญหามลพิษท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
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26%

9%

3%
3%

17%

3%

15%

15%

9%

17%

33%

50%

20%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. เรื่องรองเรียนแยกตามท่ีมาของเรื่องรองเรียน แบงเปนเรื่องท่ีไดรับโดยตรงจากประชาชน 

จํานวน 9 เรื่อง และเรื่องท่ีไดรับการประสานและรวมตรวจสอบกับ ทสจ.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 52 

เรื่อง ซ่ึงในจํานวนนี้แยกเปนพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี เลย สกลนคร และหนองคาย จํานวน 46, 3, 2 และ 1 เรื่อง 

(รอยละ 88, 6, 4 และ 2) ดังตารางท่ี 3-8 และแผนภูมิท่ี 3-11 

ตางรางที ่3-8  เรื่องรองเรียนแยกตามกรณีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 ไดรับแจงโดยตรงและกรณีไดรับการ

ประสานและรวมตรวจสอบกับ ทสจ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สสภ. ๙ ไดรบัแจงเรือ่งโดยตรง 
สสภ. ๙ ไดรบัการประสานและรวมตรวจสอบกบัทสจ. 

และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

อุดรธาน ี เลย สกลนคร หนองคาย นครพนม บึงกาฬ อุดรธาน ี เลย สกลนคร หนองคาย นครพนม บึงกาฬ 

9 - - - - - 46 3 2 1 - - 

รวม   9  เรือ่ง รวม   52 เรือ่ง 

22%

8%

8%

3%
11%

3%
6%

11%

19%

3% 6% รานรับซื้อยางพารากนถวย

โรงงานผลิตยางเครป

โรงงานผลิตยางพารา (ยางแทง STR) 

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง

โรงงานตากกากแปงมันสําปะหลัง  และตามมันเสน

โรงงานผลิตน้ําตาลทราย

โรงงานไฟฟาชีวมวล

โรงงานทั่วไป

สถานประกอบการทั่วไป

รานอาหารหรือสถานบันเทิงที่มีการแสดงดนตรี 

ฟารมสุกร

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ของ อปท.

พื้นที่การเกษตรเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการคา

30%

20%10%

30%

10%

สารพิษทั่วไป/สารพิษทางการเกษตร/กากของเสีย 

แผนภมูทิี ่3-10  กลิ่นเหม็น น้ําเสยี เสียงดัง เขมาควัน/ฝุนละออง และสารพิษท่ัวไป/สารพิษทางการเกษตร/

กากของเสียแยกตามแหลงกําเนิดมลพิษ 

กลิ่นเหม็น 

กลิ่นเหม็น 
เสียงดัง 

เขมาควัน/ฝุนละออง 
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แผนภมูทิี ่3-11  เรื่องรองเรียนท่ี สสภ.9 ไดรับการประสานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมตรวจสอบ ปงบประมาณ 2560 
 

5. ผลสําเร็จการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน แยกเปนเรื่องรองเรียนท่ีจะติดตามตรวจสอบหากมี

การรองขอจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรื่องท่ียุติเรื่อง เนื่องจากแกไขปญหาจบไมกอความเดือดรอนแกประชาชน

แลวและเรื่องท่ีจะตองติดตาม จํานวน 28, 27 และ 4 เรื่อง (รอยละ 47, 46 และ 7) ดังตางรางท่ี 3-9 และแผนภูมิท่ี 3-12 

ตารางที่  3-9  แสดงผลสําเร็จการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานมลพิษ ปงบประมาณ 2560 

ผลสาํเรจ็การดาํเนนิการ

เรือ่งรองเรยีน 

อดุรธาน ี เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย บงึกาฬ รวม 

ติดตามท่ีหนวยงานรองขอ 21 2 3 - 1 1 28 

ยุติเรื่อง 17 4 3 2 1 - 27 

ติดตามเปนระยะ 4 - - - - - 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่3-12  แสดงผลสาํเร็จการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานมลพิษ ปงบประมาณ 2560 

6. ปญหาอุปสรรคสําคัญของการดําเนินงานเรื่องรองเรียนดานมลพิษ เชน (1) เรื่องรองเรียน

สวนมากเปนปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางพารา (ยางแทงเอสทีอาร) แตปจจุบันไมมีคามาตรฐานการ

ระบายกลิ่นเหม็นจากโรงงานประเภทดังกลาว ทําใหการออกคําสั่งใหโรงงานปรับปรุงแกไขโรงงานเพ่ือแกไข

ปญหากลิ่นเหม็น ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร (2) ไมมีรูปแบบแนวทางท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ

จัดการแกไขกลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางพาราและรานรับซ้ือยางพารากอนถวย เปนตน ซ่ึงแนวทางแกไข

ปญหาอุปสรรคดังกลาว ควรเรงออกประกาศคามาตรฐานการระบายกลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางพาราและ

พัฒนาหรือจัดทําคูมือ มาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางพาราหรือ

พัฒนาโรงงานผลิตยางพาราและรานรับซ้ือยางพารา ตนแบบท่ีไมเกิดปญหากลิ่นเหม็น เปนตน 

ติดตามที่

หนวยงานรองขอ

47%ยุติเรือ่ง

46%

ติดตามเปนระยะ

7%

ติดตามท่ีหนวยงานรองขอ

ยุติเรื่อง

ติดตามเปนระยะ

อุดรธานี

88%

เลย

6%

สกลนคร

4%
หนองคาย

2%
อุดรธานี

เลย

สกลนคร

หนองคาย

นครพนม

บึงกาฬ
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3.20 ผลดําเนินโครงการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ ปงบประมาณ 2560 

การดําเนินโครงการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษเพ่ือควบคุมการระบายนํ้า

ท้ิงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดประจําปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการตรวจสอบแหลงกําเนิด

มลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 จํานวนท้ังสิ้น 58 แหง 

ครอบคลุมแหลงกําเนิดมลพิษ 4 ประเภท (แผนภูมิท่ี 3-13)  

แผนภมูทิี ่3-13 แสดงจํานวนและประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษท่ีดําเนินการตรวจสอบ 

ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม 29 แหง (โรงงานยางแทง STR หรือยางเครป 8 แหง โรงงานนํ้าตาล 

5 แหง และโรงงานแปงมันสําปะหลังหรือทํามันเสนหรือตากกากแปงมันสําปะหลัง 14 แหง โรงฆาสัตว 1 แหง 

และโรงงานทํานํ้าจิ้ม 1 แหง) ท่ีดินจัดสรร 12 แหง ฟารมสุกร 6 แหง และอาคารบางประเภทและบางขนาด 

11 แหง (โรงแรม 3 แหง โรงพยาบาล 2 แหง และสถาบันการศึกษา ตลาด รานอาหาร อาคารชุด อาคาร

สํานักงานของรัฐหรือสนามบินและหางสรรพสินคา ประเภทละ 1 แหง) 

การวางแผนตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษดังกลาวขางตน สวนใหญดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัด

อุดรธานี (55 แหง) มีเพียง 3 แหง ท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดเลย ไดแก โรงงานทํายางเครป 2 แหง และโรงฆาสัตว 

1 แหง ซ่ึงท้ัง 3 แหงนี้เปนสถานประกอบการท่ีมีเหตุรองเรียน สวนการดําเนินการตรวจสอบฯ ไดลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียของแหลงกําเนิดมลพิษท้ัง 58 แหง และเก็บตัวอยางนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษ

ท่ีมีการระบายนํ้าท้ิงออกสูภายนอก หรือท่ีมีรองระบายนํ้าท้ิงหรือมีความเสี่ยงท่ีนํ้าท้ิงจะไหลลนออกจากระบบ

บําบัดนํ้าเสีย ผลการตรวจสอบพบวาแหลงกําเนิดมลพิษท่ีไมระบายนํ้าท้ิงและไมมีความเสี่ยงท่ีนํ้าท้ิงจะไหลออก

สูภายนอก มีจํานวน 17 แหง คิดเปนรอยละ 29 จึงไมไดเก็บตัวอยางนํ้าไปตรวจสอบและไดแจงยุติการ

ดําเนินการทางปกครอง สวนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีระบายนํ้าท้ิงหรือมีความเสี่ยงท่ีจะระบายนํ้าท้ิงออก           

สูภายนอก ไดเก็บตัวอยางนํ้าท้ิงไปตรวจสอบจํานวนท้ังสิ้น 37 แหง ซ่ึงมีเพียง 10 แหง (รอยละ 17) เทานั้น ท่ีมี

คุณภาพนํ้าท้ิงเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด และไดแจงยุติการดําเนินการทางปกครองแกเจาของ

แหลงกําเนิดมลพิษเรียบรอยแลว สวนแหลงกําเนิดมลพิษอีก 27 แหง (รอยละ 47) มีคุณภาพนํ้าท้ิงไมเปนไป

ตามมาตรฐาน ในกรณีท่ีเปนแหลงกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 13 แหง เจาพนักงาน

ควบคุมมลพิษไดแจงสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป สวนกรณีท่ีเปน

แหลงกําเนิดมลพิษประเภทอ่ืนๆ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 โดยเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดออกคําสั่งทาง

ปกครอง จํานวน 14 แหง โดยมีคําสั่งใหปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย 12 แหง และมีคําสั่งใหกอสรางหรือจัดใหมี

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 แหง ไดแก โรงงานตากกากแปงมันสําปะหลังและตลาด 
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จากผลการตรวจสอบดังกลาวขางตน สามารถสรุปผลการตรวจสอบไดดังแผนภูมิท่ี 3-14 และ 

แผนภูมิ 3-15 ซ่ึงแสดงจํานวนแหลงกําเนิดมลพิษสวนใหญถึงรอยละ 53 (31 แหง) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ประกอบดวยแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีคุณภาพนํ้าท้ิงไมผานมาตรฐาน 26 แหง (รอยละ 45 โดยไมรวมตลาดสด) 

และแหลงกําเนิดมลพิษท่ีไมมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบฯ ชํารุด 5 แหง (รอยละ 9) ในจํานวนนี้มี 4 แหงท่ี

เปนแหลงกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ไมสามารถเก็บตัวอยางนํ้าไปตรวจสอบไดเนื่องจากไมมีนํ้า

ท้ิงเก็บกักอยูภายในบอ และมีเพียงรอยละ 47 (27 แหง) ท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ไดแก แหลงกําเนิดมลพิษท่ีไม

ระบายนํ้าท้ิงออกสูภายนอกจํานวน 17 แหง (รอยละ 29) และแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีคุณภาพท้ิงเปนไปตาม

มาตรฐาน 10 แหง (รอยละ 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภมูทิี ่3-14 ผลการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภมูทิี ่3-15 แสดงผลการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษแตละประเภท 
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 ปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน พบวาแหลงกําเนิดมลพิษ ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ขอกฎหมายสิ่งแวดลอมดานการระบายนํ้าท้ิง และวิธีการควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียใหมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ รวมท้ังขาดความตระหนักในการควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียใหมีประสิทธิภาพเพียงพอและเจา

พนักงานควบคุมมลพิษยังขาดความเชี่ยวชาญเก่ียวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขาดความ

ชัดเจนในแนวทางการใชดุลพินิจเม่ือแหลงกําเนิดมลพิษใชสิทธิโตแยง หรืออุทธรณคําสั่ง หรือขอทุเลาการบังคับ

ทางปกครอง และการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ขาดแคลนงบประมาณในการฝกอบรมแหลงกําเนิดมลพิษ

เก่ียวกับขอกฎหมายและความรูเก่ียวกับการควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าท้ิงใหกับ

แหลงกําเนิดมลพิษ ขาดแคลนเจาหนาท่ีและงบประมาณ ซ่ึงท่ีผานมาท้ังจํานวนเจาหนาท่ีและงบประมาณท่ี

ไดรับการสนับสนุน ไมสอดคลองกับปริมาณงานการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึนและขาด

เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรสําหรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานอ่ืนๆ เชน อากาศ ดิน 

และดินตะกอน เปนตน 

 

3.21 การพฒันาศกัยภาพหองปฏบิตัิการ 

สวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม มีบทบาทหลักในการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือนํา

ผลตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ไปใชในการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมกับแหลงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี

ความรับผิดชอบ รวมถึงนําไปใชในการวางแผน การจัดการและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนั้น           

สวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงไดมีการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในการนําผลการ

วิเคราะห ดังกลาวไปใชในกระบวนการตัดสินใจดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยสวนวิเคราะหคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ไดดําเนินการพัฒนาระบบหองปฏิบัติการเพ่ือเขาสูระบบมาตรฐานสากล มอก.17025 และรักษา

สถานภาพการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) 

ในรายการทดสอบ Total suspended solids 10 - 1000 mg/l และรวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ (PT) 

กับกรมวิทยาศาสตรบริการ จํานวน 8 พารามิเตอร ไดแก 1.Total suspended solids (TSS) ในนํ้า 2.Total 

hardness as CaCO3 ในนํ้ า 3.Chlorides ในนํ้ า 4.Chemical Oxygen Demand (COD) ในนํ้ า 5.Total 

Kjeldahl Nitrogen (TKN) ในนํ้า 6.Total dissolved solids ในนํ้า 7.Heavy metal ในนํ้า จํานวน 10 ธาตุ 

และ 8.Oil and Grease (O$G) ในนํ้ า ผลปรากฏวา ผานเกณฑการทดสอบความชํานาญ จํานวน 8 

พารามิเตอร คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนพารามิเตอรท่ีเขารับการทดสอบความชํานาญ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม สามารถตรวจวิเคราะหได

ท้ังสิ้น 30 พารามิเตอร โดยไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า ท้ังสิ้น 13 โครงการ รวมจํานวน 1,113  

ตัวอยาง  หรือ 5,097 พารามิเตอร ดังแผนภูมิท่ี 3-16 และตารางท่ี 3-10 
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อยางไรก็ตาม สวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมปญหาสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี ดังนี้ (๑) การจัดหาเครื่องมืออุปกรณใหม 

เพ่ือรองรับการตรวจพารามิเตอรใหมและเพ่ิมความหลากหลายของแมทริกซ เชน ตรวจวิเคราะหดิน วิเคราะหดิน

ตะกอน เปนตน (๒) พัฒนาใหหองปฏิบัติการมีคุณภาพรองรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับพ้ืนท่ี 

ตารางที่ 3-10 แสดงผลการดําเนินงานตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าแยกรายโครงการ 

โครงการ จาํนวนตวัอยาง พารามเิตอร รวมตรวจวเิคราะห 

แมนํ้าสายหลัก 193 10 1,445 

แมนํ้าสายรอง 124 7 825 

หวยหลวง 112 7 563 

คําชะโนด/นาเกลือ 108 6 231 

หนองแด 5 7 25 

เหมืองทอง 47 1 47 

นํ้าเสีย/ขยะ 67 6 108 

โปรแตส 31 6 163 

นํ้าฝน 28 6 129 

แหลงกําเนิดมลพิษ 143 12 614 

เร่ืองรองเรียน 217 18 734 

นํ้าบริโภค 37 16 208 

หนวยงานภายนอก 1 4 5 

รวมทั้งสิ้น 1,113  5,097 
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4.1 รายชือ่คณะกรรมการ/อนกุรรมการ/กรรมการ ผูชาํนาญการดานตางๆ 

ชื่อคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และ

คณะกรรมการ 

คาํสัง่ / ลงวันที ่ ผูไดรบัแตงตัง้/ 

ผูแทน 

1. คณะทํางานลุมน้ําสาขา 

หวยหลวง 

คําสั่งคณะกรรมการลุมน้ําโขง (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่ี 7/2552  

ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 

ผอ.สสภ.9 / 

นางพณา เจียรวาป และ 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

2. คณะทํางานลุมน้ําสาขาน้ําโมง คําสั่งคณะกรรมการลุมน้ําโขง (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่ี 5/2553 

ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2553 

ผอ.สสภ.9 / 

นางพณา เจียรวาป และ 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

3. คณะทํางานลุมน้ําสาขาน้ําสวย คําสั่งคณะกรรมการลุมน้ําโขง (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่ี 003/2555  

ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 

ผอ.สสภ.9 / 

นางพณา เจียรวาป และ 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

4. คณะทํางานลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงสวนท่ี 6 คําสั่งคณะกรรมการลุมน้ําโขง (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่ี 004/2555 

ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 

ผอ.สสภ.9 / 

นางพณา เจียรวาป และ 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

5. คณะทํางานเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือตรวจสอบ 

วิเคราะหคุณภาพน้ําในบริเวณโดยรอบบริษัท 

ทุงคํา จํากัด 

คําสั่งจังหวัดเลย ท่ี 5423/2556 

ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 

ผอ.สสภ.9 / 

นางพณา เจียรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

6. คณะทํางานแกไขปญหาการลดลงของ

จํานวนตนชะโนดในพ้ืนท่ีปาคําชะโนด ต.บาน

มวง อ.บานดุง จ.อุดรธานี 

คําสั่งจังหวัดอุดรธานี ท่ี 3304/2559 

ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 

ผอ.สสภ.9 / 

สวนเฝาระวังและเตือนภัย 

 

7. คณะกรรมการดําเนินงานจางปรับปรุง

สถ าน ท่ี กํ าจั ด ขยะมู ล ฝอยแบ บ เท กอง

กลางแจง ใหเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ี

ถูกตองตามหลักวิชาการแบบควบคุม เพ่ือเปน

ตนแบบในการกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสม 

(ขยะเกา) จํานวน 1 แหง  

คําสั่งจังหวัดหนองคาย ท่ี 000552/2560 

ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2560 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

8. คณะทํางานดานสภาพแวดลอมและแกไข

ปญหาการเสื่อมโทรมของผืนปาคาํชะโนด 

เพ่ิมเตมิ 

คําสั่งจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1712/2560 

ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2560 

ผอ.สสภ.9 / 

สวนเฝาระวังและเตือนภัย 

9. คณะทํางานรับผิดชอบการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

 

 

คําสั่งจังหวัดอุดรธานี ท่ี 2464/2560 

ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2560 

ผอ.สสภ.9 / 

สวนเฝาระวังและเตือนภัย 
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ชื่อคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และ

คณะกรรมการ 

คาํสัง่ / ลงวันที ่ ผูไดรบัแตงตัง้/ 

ผูแทน 

10. คณะกรรมการจดัทําและติดตาม

ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการ

จัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมระดับจงัหวัด 

คําสั่งจังหวัดเลย  ท่ี 1906/2559 

ลงวันท่ี 22 เม.ย. 2559 

ผอ.สสภ.9 

11. คณะทํางานดานการบริหารจดัการขยะ 

มูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับจงัหวัด 

เพ่ิมเตมิ 

คําสั่งจังหวัดอุดรธานี 

ท่ี 804/2560 

ลงวันท่ี 8 ก.พ. 2560 

ผอ.สสภ.9 

12. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและตดิตาม

ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการ

จัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดบัจังหวัด

หนองคาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

คําสั่งจังหวัดหนองคาย 

ท่ี 0428/2560 

ลงวันท่ี 22 ก.พ. 2560 

ผอ.สสภ.9 

13. คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือก

คณะกรรมการเครือขาย ทสม.จังหวัดอุดรธานี 

คําสั่ง คณะกรรมการอํานวยการคดัเลือก

คณะกรรมการเครือขาย ทสม.จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี 80/2560 ลงวันท่ี 9 ม.ค. 2560 

ผอ.สสภ.9 

 

14. คณะทํางานดานการบริหารจดัการขยะ

มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับจังหวัด 

คําสั่งคณะทํางานดานการบริหารจดัการ ขยะมลู

ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดบัจังหวัด 

ท่ี 804/2560  ลงวันท่ี 8 ก.พ. 2560 

ผอ.สสภ.9 

นางเรียมสงวน  ง้ิวงาม 

15. คณะกรรมการจดัทําและติดตาม

ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดหนองคาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

คําสั่งจังหวัดหนองคาย  

ท่ี 0428/2560 ลงวันท่ี 22 ก.พ. 2560 

ผอ.สสภ.9 

นางเรียมสงวน  ง้ิวงาม 

 

16. คณะทํางานสนับสนุนการรณรงครักษา

ความสะอาดความเปนระเบียบเรยีบรอยของ

บานเมืองวาระท่ี 9 

คําสั่งจังหวัดอุดรธานี  

ท่ี 1604/2560 ลงวันท่ี 24 มี.ค. 2560 

ผอ.สสภ.9 หรือผูแทน 

17. คณะทํางานดานสภาพแวดลอมและแกไข

ปญหาการเสื่อมโทรมของผืนปาคาํชะโนด 

เพ่ิมเตมิ  

คําสั่งจังหวัดอุดรธานี  

ท่ี 1712/2560 ลงวันท่ี 30 มี.ค. 2560 

ผอ.สสภ.9 หรือ ผูแทน 

 

4.2 วิทยากรบรรยาย 
หวัขอบรรยาย กลุมเปาหมาย/ ผูรบับรกิาร วนัที/่สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

สวนสงเสรมิการจดัการสิง่แวดลอม 

1. การลด คัดแยกและการนํา

ขยะอินทรีไปใชประโยชนและ

การจัดการขยะอันตรายชุมชน 

เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและผูนําชุมชน 

29 มีนาคม 2560 

ทต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธานี 

9 พฤษภาคม 2560 

อบต.โคกกลาง 

อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 
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หวัขอบรรยาย กลุมเปาหมาย/ ผูรบับรกิาร วนัที/่สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

15 พฤษภาคม 2560 

อบต.เตาไห อ.เพ็ญ 

จ.อุดรธานี 

16 พฤษภาคม 2560 

ทต.แสงสวาง อ.หนองแสง 

จ.อุดรธานี 

17 พฤษภาคม 2560 

อบต.คอใหญ อ.กูแกว 

จ.อุดรธานี 

18 พฤษภาคม 2560 

อบต.โพธ์ิศรสีําราญ  

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

19 พฤษภาคม 2560 

อบต.นาทราย  

อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

23 พฤษภาคม 2560 

อบต.สรางแปน  

อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

24 พฤษภาคม 2560 

อบต.บานแดง  

อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

2. ถอดบทเรียนการดาํเนินงาน

โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี

ตนทาง 

เจาหนาท่ีและผูแทนชุมชน

จากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จํานวน 10 แหง 

9 พฤษภาคม 2560 

หองประชุมโรงแรมครัวคณุ

ปุย อําเภอพังโคน จังหวัด

สกลนคร 

นางเกศรี ดงประถา   

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 

3. ถอดบทเรียนการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี

ตนทาง 

เจาหนาท่ีและผูแทนชุมชน

จากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จํานวน 9 แหง 

25 พฤษภาคม 2560 

หองประชุมสํานักงาน

เทศบาลตาํบลศรีสงคราม 

อําเภอศรสีงคราม 

จังหวัดนครพนม 

นางเกศรี ดงประถา 

4. ถอดบทเรียนการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี

ตนทาง 

เจาหนาท่ีและผูแทนชุมชน

จากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จํานวน 60 คน 

25 พฤษภาคม 2560  

โรงแรมวานา เวลเนส 

รีสอรท อ.เมอืง  

จ.หนองคาย 

นางเรียมสงวน ง้ิวงาม 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 

5. นโยบายจังหวัดสะอาดตาม

แนวทาง 3R และการคดัแยก

ขยะอันตรายชุมชน 

แกนนําชุมชน กรรมการ

ธนาคารขยะรีไซเคิล และ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย จํานวน 250 คน 

31 พฤษภาคม 2560 

หองประชุมเทศบาลเมือง

หนองคาย อําเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ 

น.ส.เกศรี ดงประถา 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 
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หวัขอบรรยาย กลุมเปาหมาย/ ผูรบับรกิาร วนัที/่สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

6. แนวทางการบริหารจดัการ

ของเสียอันตรายชุมชนสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

14 มิถุนายน 2560 

คอนเวนช่ันฮอลล 

โรงแรมเดอะวัน อําเภอเมือง 

จังหวัดบึงกาฬ 

ผอ.สสภ.9 

(นายเฉลียว ลีสงา) 

 

7. การจัดการขยะอันตราย

ชุมชน 

ผูนําชุมชน และกรรมการ

ธนาคารขยะหมูบาน จํานวน 

30 คน 

22 มิถุนายน 2560 

หองประชุม อบต.นาบัว 

อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

นางเกศรี ดงประถา 

8. นโยบายการปฏิรูปการ

จัดการขยะและแนวทาง การ

ดําเนินงาน 3R ประชารัฐ 

จังหวัดสะอาด 

แกนนําหมูบาน ตัวแทน

เจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เจาหนาท่ีสํานักงานเทศบาล

ตําบลโนนหวาย และสมาชิก

สภาเทศบาล จํานวน 50 คน 

6 กรกฎาคม 2560 

หองประชุมราชพฤกษ 

เทศบาลตาํบลโนนหวาย 

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ 

9. แนวทางการจัดการขยะมูล

ฝอยขององคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 

สวนราชการ ภาคเอกชน 

สถานประกอบการ และภาคี

เครือขายท่ีเก่ียวของ 

18 กรกฎาคม 2560 

หองประชุมสริินธรวัลลี ช้ัน 

4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 

อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 

 

10. กระบวนการหรือแนวทาง

ในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนา

ชุมชน ทองถ่ินนาอยูและ

สงเสริมสิ่งแวดลอมเมืองยั่งยืน 

(Green City) 

ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและผูนําชุมชน 

21 กรกฎาคม 2560 

บานตะวันยิ้มโฮเทล 

ตําบลสังคม อําเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ 

น.ส.เกศรี ดงประถา 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 

 

11. การจัดการขยะ เยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 9 สิงหาคม 2560 

หอประชุมอําเภอหนองแสง 

จังหวัดอุดรธานี 

ผอ.สสภ.9 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 

12. นโยบายดานการจัดการ ของ

เสียอันตรายและแนวทางการ

จัดการของเสยีอันตรายในครัว 

เรือนและชุมชนอยางถูกตอง 

 

ประธานชุมชน ประธาน อสม. 

และแกนนําชุมชนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี จํานวน 

200 คน 

10 สิงหาคม 2560 

หองประชุมเวสสุวัณ ช้ัน 3 

เทศบาลนครอุดรธานี 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ 

 

13. ถอดบทเรียนการ

ดําเนินงาน 

การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ

สงเคราะหจากขยะรไีซเคลิ 

ผูแทนชุมชน ผูแทนจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และบุคลากร ทสจ.หนองคาย 

จํานวน 100 คน 

 

29 สิงหาคม 2560 

โรงแรมหนองคายธาวิลลา 

อําเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย 

นางเกศรี ดงประถา 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 

14. เรียนรูวิถีชีวิตกับความ 

สัมพันธของสิ่งแวดลอม 

เครือขาย ทสม. เจาหนาท่ี 

คณะวิทยากร  

จํานวน 280 คน 

29 สิงหาคม 2560 

หองประชุมฟาหลวง 1 

โรงแรมนภาลยั อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ 
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หวัขอบรรยาย กลุมเปาหมาย/ ผูรบับรกิาร วนัที/่สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

15. สงเสริมการมสีวนรวมของ

ชุมชนในการคัดแยกขยะและ

จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคลิ

หมูบาน 

เจาหนาท่ีเทศบาล แกนนํา

ชุมชนและประชาชนในเขต

เทศบาลตาํบลกุดหมากไฟ 

จํานวน 60 คน 

30 สิงหาคม 2560 

ศาลากลางบานหนองแสง 

หมู 6 ตําบลกุดหมากไฟ 

อําเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี 

นางเกศรี ดงประถา 

16. นโยบายและแนวทางการ

รวบรวมและกําจดัของเสีย

อันตรายชุมชน 

ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หนวยงานท่ีเก่ียวของ

และบุคลากร ทสจ.หนองคาย  

จํานวน 80 คน 

31 สิงหาคม 2560 

หองประชุมปทุมเทวาภิบาล 

ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัด

หนองคาย อําเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย 

ผอ.สสภ.9 

(นายเฉลียว ลีสงา) 

17. การจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนและการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 

แกนนําชุมชน และประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลนาขา 

12 กันยายน 2560 

ศาลาวัดสังขทองวราราม 

บานเหลาศรีจันทร  

ตําบลนาขา อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 

นางเกศรี ดงประถา 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 

18. การจัดการขยะมูลฝอยดวย

หลัก 3R  

ครู บุคลากร และนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

จํานวน 200 คน 

21 กันยายน 2560 

หองประชุมโรงอาหาร 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

นางเกศรี ดงประถา 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 

19. การบริหารจดัการขยะและ

การคัดแยกขยะ 

เจาหนาท่ีองคการบรหิารสวน

ตําบลนาขา และผูนําชุมชน 

จํานวน 60 คน 

21 กันยายน 2560 

ศาลาประชาคม หมูท่ี 17 

บานนาคําหลวง ตําบลนาขา 

อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ 

20. การจัดการขยะ ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีเทศบาล

ตําบลสรางกอและสมาชิกสภา

เทศบาล 

25 กันยายน 2560 

อาคารสงเสรมิสุขภาพ

เทศบาลตาํบลสรางกอ 

อําเภอกุดจับ  

จังหวัดอุดรธานี 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ 

น.ส.พัชรินทร อุนอินทร 

สวนวเิคราะหคณุภาพสิง่แวดลอม 

21. สถานการณสิ่งแวดลอมและ

การจัดการขยะของจังหวัด 

อสม. 30 กันยายน 59 

อบต.คอนสาย อ.กูแกว 

จ.อุดรธานี 

นายเอกสิทธ์ิ อักษร 

22. การบริหารจดัการ

สิ่งแวดลอม (การคัดแยกขยะ) 

 

 

 

 

นักเรียน 14 กันยายน 59 

อบต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป 

จ.อุดรธานี 

นายเอกสิทธ์ิ  อักษร 
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สวนเฝาระวงัและเตอืนภยั 

23. ตรวจวัดคุณภาพน้ําอยาง

งาย ภายใตหลักสูตรคาย

เยาวชนตนน้ํา 

เยาวชน อ.ดานซาย  

จ.เลย/ ทสจ.เลย 

9-10 กุมภาพันธ 2560 

หนวยอนุรักษและจัดการตน

น้ําลําหวยสัก อ.ดานซาย 

จ.เลย 

นางพณา เจียรวาป 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย  

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

24. การเฝาระวังคุณภาพ

สิ่งแวดลอมเบ้ืองตนและฝก

ปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน 

ทสม.จังหวัดหนองคาย /ทสจ.

หนองคาย 

 

 

24 มีนาคม 2560  

ศูนยฝกอบรมอาชีพชนบท

หนองคาย 

นางพณา เจียรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

25. แนวทางทางวิชาการในการ

จัดทําเอกสารประกอบการจาง

ปรับปรุงสถานท่ีกําจดัขยะมูล

ฝอย 

นายอําเภอทุกอําเภอ หรือ

ผูแทน/บุคลากรจาก อปท.

และเจาหนาท่ี ทสจ.หนองคาย 

31 พฤษภาคม 2560  

ณ. หองประชุม 

ปทุมเทวาภิบาล  

ศาลากลางจ.หนองคาย 

นายเฉลียว ลีสงา 

นางพณา เจียรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย  

 

26. การควบคุมมลพิษทางน้ํา/

การตรวจสอบคณุภาพน้ํา และ

การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน

อยางยั่งยืน 

เทศบาลตาํบลกุมภวาป

หนวยงานภาครัฐ/ประชาชน/

เยาวชน 

23 มิถุนายน 2560 

ณ. หองประชุมศาลาเฉลิม

พระเกียรต ิอ.กุมภวาป  

จ.อุดรธานี 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

 

4.3. การจัดนทิรรศการ 

กจิกรรม ผูจดั วนัเวลา / สถานที ่ ผูปฏบิตั ิ

1. การประชุมพัฒนาความ

รวมมือเครือขาย ทสม. และ

ภาคี ในการจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 

กรมสงเสรมิคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

25 กรกฎาคม 2560 

ณ วัดศิรสิุทโธ (คําชะโนด) 

อ.บานดุง จ.อุดรธานี 

นางพณา เจียรวาป  

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

2. การจัดการขยะชุมชนท่ีถูกวิธี รวมกับ ม.ราชภัฏอุดรธานี 

 

30 มิถุนายน 2560 

โรงเรียนบานโคกลาม-แสง

อราม อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธานี 

นางเรียมสงวน  ง้ิวงาม 

3. โครงการวันอนุรักษและ

พัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ 

ประจําป 2560 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 20 กันยายน 2560 

ณ รมิฝงพ้ืนท่ีชุมน้ําหนองหาน 

-กุมภวาป โรงเรียนบานเดียม 

อ.กุมภวาป  

จ.อุดรธานี 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

นายชนะชน นาสมตรึก 
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4.4 การใหคาํปรกึษาแนะนาํทางวิชาการ 
การใหคาํปรกึษาแนะนาํ กลุมเปาหมาย/ผูรบับรกิาร เวลา/สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

สวนสงเสรมิการจดัการสิง่แวดลอม 

1. การติดตามและประเมิน

กิจกรรมโครงการการมสีวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี

ตนทาง  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปาหมาย จํานวน 3 แหง 

รวมกับ ทสจ.บึงกาฬ 

12-13 มกราคม 2560 

ทต.ศรีวิไล ทต.บึงโขงหลง 

อบต.นาสะแบง จังหวัดบึงกาฬ 

น.ส.พัชราภร ศริิจง

ประเสริฐ 

นางเกศรี ดงประถา 

2. การติดตามและประเมิน

กิจกรรมโครงการการมสีวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี

ตนทาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปาหมาย จํานวน 5 แหง 

รวมกับ ทสจ.อุดรธานี 

16-18 มกราคม 2560 

ทต.พันดอน ทต.กูแกว 

ทต.นาขา อบต.หนองแสง 

อบต.นากวาง จังหวัดบึงกาฬ 

น.ส.พัชราภร ศริิจง

ประเสริฐ 

นางเกศรี ดงประถา 

3. การติดตามและประเมิน

กิจกรรมโครงการการมสีวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี

ตนทาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปาหมาย จังหวัดเลย 

จํานวน 5 แหง 

รวมกับ ทสจ.เลย 

18-20 มกราคม 2560 

ทต.เอราวัณ ทต.ภูเรือ  

อบต.ลาดคาง อบต.ผานอย  

อบต.หนองหญาปลอง  

จังหวัดเลย 

น.ส.พัชราภร ศริิจง

ประเสริฐ 

นางเกศรี ดงประถา 

นายไพบูลย มานพ 

4. การติดตามและประเมิน

กิจกรรมโครงการการมสีวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี

ตนทาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปาหมายจังหวัดนครพนม 

จํานวน 9 แหง 

รวมกับ ทสจ.นครพนม 

22-27 มกราคม 2560 

ทต.ปลาปาก ทต.เรณูนคร 

อบต.โพนสวาง ทต.ทาอุเทน  

ทต.ศรีสงคราม อบต.ทาบอ

สงคราม อบต.นาคูณใหญ 

อบต.ไผลอม ทต.นาแก 

จังหวัดนครพนม 

น.ส.พัชราภร ศริิจง

ประเสริฐ 

นางเกศรี ดงประถา 

นายไพบูลย มานพ 

5. การติดตามและประเมิน

กิจกรรมโครงการการมสีวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี

ตนทาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปาหมายจังหวัดสกลนคร 

จํานวน 10 แหง 

รวมกับ ทสจ.สกลนคร 

30 มกราคม-3 กุมภาพันธ 

2560  อบต.เหลาโพนคอ 

อบต.ดงมะไฟ ทต.อากาศอํานวย 

ทต.เจรญิศิลป อบต.ตนผึ้ง 

ทต.แร ทต.กุดไห ทต.หนองลาด 

อบต.ตาลเน้ิง และ ทต.บานตาย 

จังหวัดสกลนคร 

น.ส.พัชราภร ศริิจง

ประเสริฐ 

นางเกศรี ดงประถา 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

นายไพบูลย มานพ 

6. การติดตามและประเมิน

กิจกรรมโครงการการมสีวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ี

ตนทาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปาหมายจังหวัดสกลนคร 

จํานวน 10 แหง 

รวมกับ ทสจ.หนองคาย 

6-10 กุมภาพันธ 2560 

ทต.วัดธาตุ ทต.โพนพิสัย 

ทต.หาดคํา อบต.สีกาย 

ทต.สังคม ทต.ศรีเชียงใหม 

อบต.โพธ์ิตาก อบต.โคกคอน ทต.

หนองสองหอง อบต.คอกชาง  

จังหวัดหนองคาย 

 

 

น.ส.พัชราภร ศริิจง

ประเสริฐ 

นางเกศรี ดงประถา 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
80 

การใหคาํปรกึษาแนะนาํ กลุมเปาหมาย/ผูรบับรกิาร เวลา/สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

7. ปรึกษาหารือเก่ียวกับการเก็บ

รวบรวมและนําสงกําจัดขยะ

ของเสียอันตรายชุมชน 

ทองถ่ินจังหวัดบึงกาฬ และ

ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในพ้ืนท่ี 

จํานวน 40 คน 

11 เมษายน 2560  

หองประชุมเทศบาลตําบลพร

เจริญ อําเภอพรเจริญ 

จังหวัดบึงกาฬ 

นางเกศรี ดงประถา 

8. ตรวจติดตามประเมินผลการ

ดําเนิน งานโครงการสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชนในการ

คัดแยกขยะท่ีตนทาง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปาหมาย จาํนวน 3 แหง 

รวมกับ ทสจ.อุดรธานี 

5, 26 และ 29 พฤษภาคม 

2560  ทต.กูแกว อบต.หนองแสง 

และอบต.นากวาง 

จังหวัดอุดรธานี 

น.ส.พัชราภร ศริิจง

ประเสริฐ 

นางเกศรี ดงประถา 

 

9. ตรวจประเมินสํานักงาน 

สีเขียว (Green office) 

หนวยงานเขารวมโครงการ

สํานักงานสีเขียว กรม

สงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม 

โรงพยาบาลคายสุรนาร ี

จังหวัดนครราชสีมา 

น.ส.พัชราภร ศริิจง

ประเสริฐ 

10. ตรวจประเมินชุมชน

โครงการประกวดชุมชนนาอยู

ปลอดขยะฯ 

ชุมชนเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี จํานวน 9 ชุมชน 

30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 

ชุมชนเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

น.ส.พัชราภร ศริิจง

ประเสริฐ 

นางเกศรี ดงประถา 

สวนเฝาระวงัและเตอืนภยั 

11. เขารวมตรวจสอบและให

ขอคิดเห็นเก่ียวกับปญหามลพิษ

และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

จากการประกอบกิจการเหมือง

เหล็ก 

กรมควบคุมมลพิษ  

/ ทสจ.เลย 

19 – 20 ตุลาคม 2559 

จังหวัดเลย 

นางพณา เจยีรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

12. ใหขอคิดเห็นและรวม

สํารวจและเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ี

จังหวัดหนองคายและอุดรธานี 

เพ่ือติดตามตรวจสอบการ

ปนเปอนของสารไดออกซินใน

พ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมจะกอสราง

เตาเผาขยะมูลฝอย 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน

สิ่งแวดลอม กรมสงเสรมิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

24 – 31 มกราคม 2560 

จังหวัดหนองคาย และ

อุดรธานี 

นางพณา เจยีรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย  

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

13. ใหความอนุเคราะหขอมลู

คุณภาพน้ํา 

 

 

นิสิตระดับปริญญาเอก/

หลักสตูรสหสาขาวิชาวิทยา

สตรสิ่งแวดลอม บัณฑติ

วิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

25 มกราคม 2560 

/ สสภ.9 

นางพณา เจยีรวาป 

14. ใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการประชุมเวที

พิจารณาโครงการวิจัย รวมกับ 

สกว. 

สกว. และทีมวิจยั 20 กุมภาพันธ 2560  

อ.สรางคอม จ.อุดรธานี 

นางพณา เจียรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 
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การใหคาํปรกึษาแนะนาํ กลุมเปาหมาย/ผูรบับรกิาร เวลา/สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

15. ใหขอคิดเห็นในการประชุม

ภาคีเครือขายสกลนครเมืองนา

อยู ครั้งท่ี 3/2560 เพ่ือสงเสริม

เครือขายดานการจัดการคุณภาพน้ํา

อยางงายและการเฝาระวัง

คุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 

เครือขายสกลนครเมืองนาอยู 3 มีนาคม 2560  

จ.สกลนคร 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

16. ใหความอนุเคราะหตรวจ

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ

ชาวบาน/ชุมชน 14 มีนาคม 2560 

บานหวยเปา/บานเหมืองทอง 

ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 

นายไพบูลย มานพ 

17. ใหขอมูลรายงาน

สถานการณคณุภาพน้ํา ในพ้ืนท่ี

ลุมน้ําโขง (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

คณะกรรมการลุมน้ําโขง 

(ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ) 

/สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 

3 

16 มีนาคม 2560 

โรงแรมนภาลยั  

จังหวัดอุดรธานี 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย  

18. รวมสัมมนาเพ่ือระดมความ

คิดเห็นตอ (ราง) ยุทธศาสตร

การจัดการคุณภาพน้ําของ

ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 

2579) 

กรมควบคุมมลพิษ 21 มีนาคม 2560 

โรงแรมเจาพระปารค 

กรุงเทพฯ 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

 

19. ใหความอนุเคราะหแกไข

ปญหาฝุนควัน มลพิษทาง

อากาศ 

อบต.คําบง/ 

ชาวบาน/ชุมชน 

4-7 เมษายน 2560 

บานคําบง ต.คําบง  

อ.บานผือ จ.อุดรธานี 

นางพณา เจยีรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

20. ใหความอนุเคราะหสุมเก็บ

ตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพ

น้ํา รวมท้ังถายภาพทางอากาศ

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

เทศบาลตาํบลเวียงคุก 

จ.หนองคาย 

10 เมษายน 2560 

สถานท่ีกําจัดขยะ 

มูลฝอย ทต.เวียงคุก 

จ.หนองคาย 

นางพณา เจยีรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย  

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

21. ใหความอนุเคราะหเก็บ

ตัวอยางน้ําและออกแบบ

ปรับปรุงคณุภาพน้ํา 

เทศบาลตาํบลกุมภวาป 

จ.อุดรธานี 

14 มิถุนายน 2560  

หนองแวง/หนองเรือคํา 

อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 

น.ส.ณภัทร ตัง้กิจวานิชย  

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

22. ใหความเห็นและขอมลู

เก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอย

ชุมชนของพ้ืนท่ี 

หนวยงานภาครัฐ ประชาชน 

/ เทศบาลตําบลทาศิลา 

อ.สองดาว จ.สกลนคร 

4 กรกฎาคม 2560 

บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน 

ภูหวยหาด อ.สองดาว 

จ.สกลนคร 

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย 

23. ใหความอนุเคราะห

ตรวจสอบคุณภาพน้ําท่ีใชในการ

อุปโภค/บริโภค 

 

 

ชาวบาน ชุมชน / 

อบต.โพธ์ิตาก  

จ.นครพนม 

17 กรกฎาคม 2560 

บานสุขเกษม อ.เมือง  

จ.นครพนม 

นางพณา เจยีรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย  

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 
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การใหคาํปรกึษาแนะนาํ กลุมเปาหมาย/ผูรบับรกิาร เวลา/สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

24. ใหความอนุเคราะหในการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําบรเิวณระบบ 

กําจัดขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองเลย 

เทศบาลเมืองเลย และ อบต.

ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 

31 สิงหาคม 2560 

ลําหวยสาธารณะ 

(หวยอีเลิงนอย) อ.เมอืง จ.เลย 

นางพณา เจยีรวาป  

น.ส.ณภัทร ตั้งกิจวานิชย  

นายณัฏฐวัจน พลเวียง 

นายชนะชน นาสมตรึก 

สวนควบคมุคณุภาพสิง่แวดลอม 

25. ความสําคัญและแนวทาง 

การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีถูก

สุขลักษณะ 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขจาก

โรงพยาบาลทุกแหง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

ทุกอําเภอ รพ.สต. รวม 130 คน 

17 กุมภาพันธ 2560 

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล 

อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

26.ปญหาขยะ การบริหาร

จัดการขยะโดยใชหลัก 3Rs 

ผูนําชุมชน / อบต.หนองไฮ 28 กุมภาพันธ 2560 

หองประชุมโรงเรยีนบานโคกลาด 

อ.เมือง จ.อุดรธานี 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

27.ตรวจสอบมาตรฐานเตาเผา

ขยะของเทศบาลตาํบลหวยหลัว 

ทสจ.สกลนคร  13 มีนาคม 2560 

ณ เทศบาลตําบลหัวยหลัว 

อ.บานมวง จ.สกลนคร 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

28.แนวทางการจัดการและ

แกไขปญหาเหตรุําคาญกรณี

กลิ่นรบกวนจากกิจกรรมทาง

การเกษตร(ยางพารา,มัน

สําปะหลังและออย) 

เจาหนาท่ี อปท.ท่ัวประเทศ 14 มีนาคม ๒๕๖๐ 

โรงแรมที.เค พาเลซ กทม. 

จัดโดย กรมอนามยั 

นายสายณัห  หมีแกว 

29.น้ําเนาเสียปลาตาย นางชวัลรัตน มาเฉลิมพงศ 2 เมษายน 2560 

ม.2 บานบุงไสล ต.ศรีสงคราม 

อ.วังสะพุง จ.เลย 

น.ส.เบญจวรรณ สุภา

รัตน 

30.บรรยายพิเศษวิชา ทก.448 

เทคโนโลยีอาหารสัตว และวิชา 

ทก.457 เทคโนโลยีการหมักใน

การทําฟารมปศสุัตว 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี หาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

20 25 และ 27 เมษายน 2560 

ณ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

จ.ปทุมธานี 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

31. เทคโนโลยีการลดและการ

กําจัดของเสีย 

นักศึกษา 26 เมษายน 2560 

ณ หองเรียน 19501 ช้ัน 5 

อาคารปฏิบัติการ สหวิทยาการ 

นายปณิธาน  ทาแกว 

32. การบังคับใชกฎหมาย

ควบคุมน้ําท้ิงจากโรงพยาบาล 

เจาหนาท่ีของโรงพยาบาล 3 พฤษภาคม 60 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นายสายณัห  หมีแกว 

33. การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

พลังงานและอาหาร 

นักเรียน นักศึกษา/กอง

อํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดอุดรธานี 

 

6 มิถุนายน 2560 

ณ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 

อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 
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การใหคาํปรกึษาแนะนาํ กลุมเปาหมาย/ผูรบับรกิาร เวลา/สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

34. การคัดแยกขยะใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียน 

นักเรียน ระดับ ม.1-6  21-22 มิถุนายน 2560 

ณ หองประชุมเวสสุวรรณ ช้ัน 

3 เทศบาลนครอุดรธานี 

นายปณิธาน  ทาแกว 

35. คณะกรรมการพัฒนา

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม หลักสตูรใหม พ.ศ.

2561 

คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

6 กรกฎาคม 2560  

อาคารบริหารหองพระพิรุญ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร  

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

36. เกิดการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกจริงหรือไม 

อยางไร? ชุมชนหนองสําโรงควร

ทําเชนไร? 

บุคลากรและผูนําชุมชน

เทศบาลเมืองหนองสําโรง 

8 สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุมสํานักงาน

เทศบาลหนองสําโรง อ.เมือง 

จ.อุดรธานี 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

37. การบังคับใชกฎหมาย

ควบคุมน้ําท้ิงจากโรงพยาบาล 

เจาหนาท่ีของโรงพยาบาล 8 กันยายน 2560 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นายสายณัห  หมีแกว 

38. ใหความเห็นดานวิชาการตอ

การดําเนินการระบบเตาเผา มูล

ฝอยตดิเช้ือเทศบาลนคร

อุดรธานี 

เทศบาลนครอุดรธานี 13 กันยายน 2560 

เทศบาลนครอุดรธานี 

จ.อุดรธานี 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

39. การจัดการปญหาขยะและ

สิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการตรวจประเมิน

รางวัลสถาบันพระปกเกลา 

และหนวยงานเครือขาย/ 

อบต.นาพู 

21 กันยายน 2560 

ณ หองประชุมบึงชวน 

อบต.นาพู อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

น.ส.รจนา อินทรธิราช 

40. การประชุมสมัมนาเชิง

ปฏิบัติการ “การลดผลกระทบ 

และปรับตัวตอการเปลีย่นแปลง 

ภาวะภมูิอากาศสู 

การเปนสังคมคารบอนตํ่า” 

 

กรมอุทยานสตัวปาและพันธุ

พืช กรมปาไม ทสจ. และ

ทสม. 

21  กันยายน 2560 

โรงแรมอิมพีเรียล 

โดย ทสจ.สกลนคร 

น.ส.เบญจวรรณ  สุภารตัน 

41.แนวทางการควบคุมแกไข

ปญหาเหตุฉุกเฉินกรณี

รถบรรทุกกกแรพลิกคว่ํา 

เครือขายภาคประชาชน

จังหวัดสกลนคร อปท.และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

28 กันยายน 2560 

โรงแรมอิมพีเรียล 

โดย ทสจ.สกลนคร 

นายสายณัห  หมีแกว 
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4.5 การใหบริการสื่อประชาสัมพันธและสิ่งพิมพ 

สือ่ประชาสมัพนัธและสิง่พมิพ กลุมเปาหมาย/ผูรบับรกิาร เวลา/สถานที ่ ผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ 

สวนสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม 

1.ชุดนิทรรศการและสื่อ 

   - กินอยูรูคิด 

   - ภัยพิบัติโลกรอน 

   - RDF 

   - แผนพับภาวะโลกรอน 

พนักงาน  

บริษัท น้ําตาลกุมภวาป 

จํากัด 

23 พฤศจิกายน 2559  

บริษัท น้ําตาลกุมภวาป 

จํากัด ตําบลกุมภวาป 

อําเภอกุมภวาป จังหวัด

อุดรธานี 

นายพงศเทพ ถาบุตร 

2. ฐานขอมูลขยะมลูฝอยชุมชนของ

จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 6 จังหวัด 

ไดแก อุดรธานี หนองคาย เลย 

นครพนม สกลนคร และบึงกาฬ 

ทสจ.และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 สวนสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม 

 

3. โปสเตอรขยะรีไซเคิลและสมุดคู

ฝากธนาคารขยะรไีซเคิล 

องคการบริหารสวนตําบล

หนองหลวง อําเภอเฝาไร 

จังหวัดหนองคาย 

จํานวน 500 เลม 

2 มีนาคม 2560 

ณ สสภ.9 

สวนสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม 

น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

4. การกําจัดสิ่งปฏิกูลตามแบบบอ

กรอง 

เทศบาลตาํบลนาออ 

อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

2 มีนาคม 2560 

ณ สสภ.9 

สวนสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม 

น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

5. สมุดคูฝากใหแกกองทุน

สวัสดิการจากขยะรไีซเคลิ 

กองทุนสวัสดิการจากขยะ 

รีไซเคิล  ตําบลบานถอน 

จํานวน 400 เลม 

21 มีนาคม 2560 

เทศบาลตาํบลบานถอน 

อําเภอทาบอ 

จังหวัดหนองคาย 

สวนสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม 

 

 

6. ขอมูลการจัดทําคูมือการจดัการ

ขยะครัวเรอืน 

เทศบาลตาํบลวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

23 มีนาคม 2560 

ณ สสภ.9 

สวนสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม 

น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

7. คูมือแนวทางการปรับปรุงการ

กําจัดขยะมลูฝอยชุมชนแบบเทกอง 

ใหเปนแบบเทกองแบบควบคุมและ

ระบบกําจดัสิ่งปฏิกูล 

ทสจ. และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 

19 เมษายน 2560 

ณ สสภ.9 

สวนสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม 

น.ส.พัชราภร ศริิจงประเสริฐ

นางเกศรี ดงประถา 

8. จัดทําปายรณรงคคดัแยกขยะ 

ในวัด 

 19 เมษายน 2560 

ณ สสภ.9 

สวนสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม 

น.ส.พัชราภร ศิริจงประเสริฐ 

นางเกศรี ดงประถา 

9. เอกสารและสื่อดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 20 จํานวน 315 คน 

17 กรกฎาคม 2560  

อาวาสสถานดินหนอง

แดนเหนือ บานศรีบุญ

เรือง ตําบลบานตาด 

อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี 

สวนสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม 
นางเกศรี ดงประถา 
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4.6 การดาํเนนิงานกจิกรรมสาํคญัดานสิง่แวดลอม 

1) กจิกรรมปลกูตนไมในวนัรกัตนไมประจาํชาต ิพ.ศ.2559 

 วันท่ี 20 ตุลาคม 2559 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) ไดเขารวมกิจกรรมปลูกตนไมในวัน

รักตนไมประจําชาติ พ.ศ.2559 โดยผูวาราชการจังวัดอุดรธานี(นายชยาวุธ จันทร) เปนประธานพิธีเปด ซ่ึง 

ทสจ.อุดรธานีรวมกับสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธานี) ไดจัดกิจกรรมวันรักตนไมประจําปของชาติ 

พ.ศ.2559 ณ บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน ดงหนองทา ต.บานจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี มีหนวยงานราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนเขารวมกิจกรรมในวันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 2) กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในหนวยงาน 

ตามท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดนโยบายกํากับดูแล

องคกรท่ีดี  พ.ศ.2560 ดานภาครัฐ สังคม และสิ่ งแวดลอม สรางจิตสํานึกในทุกระดับในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 โดยสวนอํานวยการ ไดจัดกิจกรรม

สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในหนวยงาน ในวันศุกรท่ี 10 มีนาคม 

2560 เวลา 13.30 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในหนวยงาน โดยการปลูกไมดอกไม

ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน 2.กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day 3. กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะท่ี

ตนทางภายในหนวยงาน โดยมีเจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรมทุกสวนโดยพรอมเพียงกัน 

 
  
 
 
 
 
 

3) เขารวมกจิกรรมโครงการปลกูปาประชารฐัรวมใจ เนือ่งในวนัตนไมประจาํปของชาต ิประจาํป พ.ศ. 2560 

เม่ือวันท่ี 24 พ.ค. 60 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 เขารวมโครงการปลูกปาประชารัฐรวมใจ เนื่องใน

วันตนไมประจําปของชาติ ประจําป พ.ศ. 2560 ณ โครงการอนุรักษพ้ืนฟูแหลงนํ้าหนองตระไก ต.หนองบัว    

อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายสมหวัง พวงบางโพ รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธานในพิธี 
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4) สาํนักงานสิ่งแวดลอมภาคที ่9 จดักจิกรรมวนัทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day) จังหวดั

สะอาด รวมกันทําความสะอาดบริเวณหนาอาคารสํานักงานและอาคารหองปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

 

4.7 การขอใชประโยชนที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) ไดดําเนินการตรวจสอบการขอ

ใชประโยชนท่ีดิน ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543  ดังนี้ 

4.7.1 จังหวัดอุดรธาน ี

 ตามหนังสือ สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุดรธานี ท่ี อด 0020.5/ว 4260 ลงวันท่ี 20 กันยายน 

2560 มีหนวยงานราชการมีความประสงคขอใชและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน ดังนี้ 

 1) เทศบาลเมืองบานดุง ขอใชและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน แปลง “ปาชา

สาธารณประโยชน” ตั้งอยู หมู 3 ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง จ.อุดรธานี เพ่ือใชกอสรางอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 

 2) จังหวัดอุดรธานี ขออนุญาตใชท่ีดินสาธารณประโยชนเปนการชั่วคราว ตามหลักฐาน

หนังสือสําคัญท่ีหลวงเลขท่ี อด.1661,อด.1662,อด.1663 ต.บานมวง อ.บานดุง จ.อุดรธานี เพ่ือใชจัดตั้งศูนย

การเรียนรูเชิงระบบนิเวศวิทยาและอนุรักษคําชะโนดและกอสรางศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาสิริสุทโธ (คําชะ

โนด) 

 3) หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใชและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน 

แปลง “โคกขุมปูนสาธารณประโยชน” ท่ีหลวงเลขท่ี 11026 ต.สามพราว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เพ่ือ

กอสรางโรงพยาบาลและท่ีตั้งสํานักงานพรอมสิ่งกอสรางอ่ืนๆ 
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4.7.2 จังหวัดหนองคาย 

1) วัดปาแกงใหม  
ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ที่ นค 0020.4/12070 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

ขอใชและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน แปลง “ทําเลเลี้ยงสัตวบานแกงใหม” หมูท่ี 4 ต.สังคม อ.สังคม จ.

หนองคาย บางสวน เนื้อท่ีประมาณ 274-1-35 ไร เพ่ือใชเปนสถานปฏิบัติธรรม 

4.7.3 จงัหวดันครพนม  

                1) อบต.บานกลาง  

ตามหนังสือ สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครพนม ท่ี นพ 0020.5/15911 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 

2559 อบต.บานกลาง ขอใชและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน  แปลง “แปลงหนองบึงบัว

สาธารณประโยชน” ตั้งอยูหมู 3ต.บานกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม บางสวน เนื้อท่ี 30-3-21 ไร เพ่ือใช

เปนท่ีตั้งท่ีทําการ อบต.บานกลาง สนามกีฬา สวนสาธารณะและศูนยฝกอาชีพของราษฎร 

       2) อบต.คําเตย  

  ตามหนังสือ สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครพนม ท่ี นพ 0020.5/13403 ลงวันท่ี 27 กันยายน 

2559 อบต.คําเตย ขอใชและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน แปลง “ปาคําเดื่อสาธารณประโยชน” 

ตั้งอยู บานหนองดินแดง หมู 1 ต.คําเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม บางสวน เนื้อท่ีประมาณ 24-1-41 ไร 

เพ่ือใชเปนท่ีทําการ อบต.คําเตย 

3) กรมปาไม 

ตามหนังสือ สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครพนม ท่ี นพ  นพ 0020.5/16336 ลงวัน ท่ี  19 

พฤศจิกายน 2560  กรมปาไมขอใชและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน แปลง “โคกภูกระแตบานไผ

ลอม” ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเลขท่ี 7941 เนื้อท่ีประมาณ 4 – 0 

– 00 ไร เพ่ือเปนสถานท่ีกอสรางอาคารท่ีทําการดานปาไมนครพนมและอาคารประกอบ 

4) อบต.อาจสามารถ  

ตามหนังสือ สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครพนม ท่ี นพ 0020.5/18212 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 

2560 อบต.อาจสามารถ ขอใชและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน แปลง “โคกภูกระแตบานไผลอม” 

ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 40-0-0 ไร เพ่ือใชเปนสถานท่ีกอสรางท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล

อาจสามารถ 

4.7.4 จงัหวัดบึงกาฬ 

1) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ประจําจังหวัด

บึงกาฬ 

 ตามหนังสือ สํานักงานท่ีดินจังหวัดบึงกาฬ ท่ี บก 0020.4/9558 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ประจําจังหวัดบึงกาฬ ขอใชและ

ขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน แปลง “หนองไกเข่ีย” หมูท่ี 3 บานจักรทิพย ต.วิศิษฐ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

เนื้อท่ี 5-1-60 ไร เพ่ือกอสรางสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดบึงกาฬ พรอมท่ีพักอาศัย 
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4.8 การผลติสือ่ประชาสัมพนัธและสิ่งพมิพ 
1) ปายไวนิล เรื่อง ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จํานวน 1 แผน 

 
 

2) จัดพิมพวารสารลุมน้ําโขง ป 2560 ไดแก วารสารลุม

น้ําโขง ป 2560 ฉบับท่ี 1 จํานวน 300 เลม และฉบับท่ี 2 

จํานวน 300 เลม 

 

3) ปายไวนิล เรื่อง เสนทางการจัดการขยะแบบครบวงจรโดยการ

มีสวนรวมของประชาชนจัดทําปายไวนิล เรื่อง เสนทางการจดัการ

ขยะแบบครบวงจรโดยการมสีวนรวมของประชาชน  จํานวน 7 แผน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) ปายรณรงคคดัแยกขยะชุมชน (สติกเกอร)  จัดทําปาย

รณรงคคัดแยกขยะชุมชน (สติกเกอร) จํานวน 300 แผน 

 

5) ปายไวนิล เรื่อง 3Rs : ใชนอย ใชซํ้า นํามาใชใหม 

จัดทําปายไวนิล เรื่อง 3Rs : ใชนอย ใชซํ้า นํามาใชใหม  

จํานวน 7 แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ปายไวนิล เรื่อง 3Rs ประชารัฐจัดทําปายไวนิล เรื่อง 

3Rs ประชารัฐ จํานวน 7 แผน 
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7) สมุดคูฝากธนาคารขยะรไีซเคลิจัดทําสมดุคูฝากธนาคารขยะ 

รีไซเคิล จํานวน 6,000 เลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) แบบแปลนระบบกําจดัสิ่งปฏิกูลแบบบอตากปฏิกูล 

(Sand Drying Bed)จัดทําแบบแปลนระบบกําจัด 

สิ่งปฏิกูลแบบบอตากปฏิกูล(Sand Drying Bed)  

จํานวน 150 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

9) รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

ชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

10) รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัด

น้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2559 

 
 

11.รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

12. รายงานสถานการณคณุภาพสิง่แวดลอม ป 2559 
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ภาคผนวก ก 

ตารางภาคผนวกที ่1-1 คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน 48 สถานี ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2559 

แหล่งนํ้า จุดตรวจวดั 

พารามิเตอร์นํ้าที่สําคญั ประเภท

คุณภาพ

นํ้า 

เกณฑ ์

คุณภาพนํ้า 

ปญัหา

คุณภาพนํ้า pH 
Turbidity 

(NTU) 

Conductivity 

(S/cm) 

Salinity 

(ppt) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

TP 

(mg/l) 

NO3-N 

(mg/l) 

NO2-N 

(mg/l) 

NH3-N 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Hardness 

(mg/l) 

แม่นํ้าเลย LY01 7.60 1 269 0.1 7.3 1.3 150 <30 0.46 <0.002 0.04 ND 19 175 135 2 ดี - 

LY02 7.70 10 260 0.1 7.0 1.5 2,400 2,400 0.48 <0.002 0.05 0.2 25 170 141 3 พอใช้ FCB 

LY03 
7.69 15 214 0.1 7.1 1.8 430 90 0.48 <0.002 0.05 0.4 23 139 109 

5 

เสื่อมโทรม

มาก Hg 

LY04 7.76 1 201 0.1 7.0 1.4 2,400 230 0.55 <0.002 0.04 0.1 40 131 - 2 ดี - 

LY05 7.62 1 126 0.1 7.3 1.0 230 90 0.56 <0.002 0.02 0.2 53 82 - 2 ดี - 

แม่นํ้าสงคราม SO01 6.84 83 173 0.1 8.6 1.0 230 230 0.31 <0.002 0.02 0.1 18 113 85 2 ดี - 

SO02 6.80 40 206 0.1 6.9 1.4 430 36 0.37 <0.002 0.02 0.1 <10 134 32 2 ดี - 

SO03 6.61 36 414 0.2 7.1 0.9 930 90 0.32 <0.002 0.02 0.1 <10 269 - 2 ดี - 

SO04 6.61 43 383 0.2 6.1 1.0 2,400 230 0.41 <0.002 0.02 0.3 19 249 38 2 ดี - 

SO05 6.91 24 433 0.2 6.2 0.7 930 930 0.40 <0.002 0.02 0.1 13 251 - 2 ดี - 

อูน ON01 7.46 1 180 0.1 4.6 1.7 36 <30 0.38 <0.002 0.02 0.1 11 117 27 3 พอใช้ DO,BOD 

ON02 7.20 1 182 0.1 6.4 1.5 930 90 0.43 <0.002 0.02 0.1 15 118 39 2 ดี - 

ON03 7.43 1 182 0.1 6.6 1.8 <30 <30 0.35 <0.002 0.02 ND 17 119 - 3 พอใช้ BOD 

ON04 7.22 1 46 0.0 6.6 1.5 430 230 0.40 <0.002 0.02 0.2 <10 30 - 2 ดี - 

หนองหาร

สกลนคร 

NH01 739 1 148 0.1 7.4 1.0 <30 <30 0.39 <0.002 0.02 0.1 <10 96 44 2 ดี - 

NH02 
7.35 1 68 0.0 6.4 1.8 230 230 0.54 <0.002 0.01 0.1 <10 44 34 

5 

เสื่อมโทรม

มาก Hg 

NH03 7.17 1 81 0.0 5.8 1.2 90 <30 0.32 <0.002 0.01 ND <10 53 - 3 พอใช้ DO 

NH04 7.47 1 94 0.0 8.1 1.0 90 <30 0.31 <0.002 0.01 0.1 <10 61 - 2 ดี - 

NH05 7.51 1 111 0.1 8.9 0.6 36 <30 0.30 <0.002 0.01 0.2 <10 72 - 2 ดี - 

NH06 7.36 1 92 0.0 8.8 0.9 <30 <30 0.30 <0.002 0.01 0.2 <10 60 - 2 ดี - 

NH07 
7.43 1 148 0.1 8.6 4.2 90 <30 0.49 <0.002 0.02 0.1 <10 96 41 

5 

เสื่อมโทรม

มาก BOD 

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่2 5-9 - - - ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่3 5-9 - - - ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่4 5-9 - - - ≥2.0 ≤4.0 - - - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  
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ตารางภาคผนวกที่ 1-1 (ต่อ) คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 48 สถานี ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2559 

แหล่งนํ้า จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์นํ้าที่สาํคญั ประเภท

คุณภาพ

นํ้า 

เกณฑ์คณุภาพนํ้า 
ปญัหา

คุณภาพนํ้า pH 
Turbidity 

(NTU) 

Conductivity 

(S/cm) 

Salinity 

(ppt) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

TP 

(mg/l) 

NO3-N 

(mg/l) 

NO2-N 

(mg/l) 

NH3-N 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Hardness 

(mg/l) 

ห้วยหลวง KL01 7.37 1 239 0.1 4.7 0.9 <30 <30 0.41 <0.002 0.02 0.1 <10 155 - 3 พอใช้ DO 

KL02 7.52 1 131 0.1 7.4 1.9 210 36 0.44 <0.002 0.02 0.1 22 85 - 3 พอใช้ BOD 

KL03 7.29 5 347 0.2 3.8 2.0 230 90 1.07 <0.002 0.45 0.8 15 225 54 5 เสื่อมโทรมมาก NH3 

KL04 7.39 1 273 0.1 4.7 2.0 230 <30 0.68 <0.002 0.08 0.2 16 178 45 3 พอใช้ DO,BOD 

ห้วยนํ้าโมง SM01 7.77 11 101 0.0 4.2 1.2 2,400 <30 - - - 0.2 - 65 39 3 พอใช้ DO 

SM02 7.72 97 123 0.1 6.3 1.9 230 <30 - - - 0.2 - 80 - 3 พอใช้ BOD 

SM03 7.74 40 135 0.1 6.5 1.5 210 36 - - - 0.3 - 87 - 2 ดี - 

SM04 7.71 30 146 0.1 7.0 1.5 150 36 - - - 0.2 - 95 - 2 ดี - 

ห้วยนํ้าสวย NS01 7.35 11 183 0.1 5.0 1.2 230 90 - - - 0.1 - 119 - 3 พอใช้ DO 

NS02 7.63 7 137 0.1 7.6 1.0 230 36 - - - 0.3 - 89 - 2 ดี - 

NS03 7.90 4 157 0.1 4.4 1.0 230 <30 - - - 0.3 - 102 33 3 พอใช้ DO 

ห้วยปลาหาง 

HPH01 7.37 1 148 0.1 6.7 1.8 36 <30 - - - ND - 96 - 3 พอใช้ BOD 

HPH02 7.18 20 149 0.1 6.8 1.8 430 36 - - - 0.1 - 97 1.8 3 พอใช้ BOD 

HPH03 7.36 2 96 0.0 4.7 2.0 2,400 230 - - - 0.1 - 63 - 3 พอใช้ DO,BOD 

นํ้ายาม 

HY01 7.35 13 328 0.0.2 6.7 1.8 73 73 - - - 0.5 - 213 - 3 พอใช้ BOD 

HY02 7.46 13 129 0.1 5.8 1.5 2,400 150 - - - 0.1 - 84 33 3 พอใช้ DO 

HY03 7.68 25 119 0.1 5.3 0.7 230 230 - - - 0.2 - 77 - 3 พอใช้ DO 

HY04 7.85 15 129 0.1 4.3 1.0 230 90 - - - 0.2 - 84 31 3 พอใช้ DO 

หนองหาน

อุดรธานี 

NUD01 7.44 1 282 0.1 4.8 1.3 430 430 - - - ND - 183 37 3 พอใช้ DO 

NUD02 7.37 10 268 0.1 3.8 2.5 2,400 230 - - - ND - 174 - 4 เสื่อมโทรม DO,BOD 

NUD03 7.38 20 190 0.1 6.8 2.3 430 <30 - - - 0.2 - 124 31 4 เสื่อมโทรม BOD 

กุดทิง 

KT01 7.80 1 57 0.0 6.5 1.4 230 230 - - - ND - 37 29 2 ดี - 

KT02 7.54 3 62 0.0 9.1 1.4 230 <30 - - - 0.1 - 40 - 2 ดี - 

KT03 7.42 3 50 0.0 8.0 1.5 90 <30 - - - 0.1 - 33 - 2 ดี - 

บึงโขงหลง 

BKL01 7.12 1 29 0.0 6.2 1.8 36 36 - - - 0.2 - 19 - 3 พอใช้ BOD 

BKL02 6.97 1 16 0.0 3.9 1.2 430 <30 - - - 0.1 - 10 - 4 เสื่อมโทรม DO 

BKL03 7.31 1 19 0.0 6.9 0.8 <30 <30 - - - 0.2 - 12 18 2 ดี - 

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่2 5-9 - - - ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่3 5-9 - - - ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่4 5-9 - - - ≥2.0 ≤4.0 - - - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   
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ตารางภาคผนวกที่ 1-2 คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 48 สถานี ครั้งที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

แหล่งนํ้า จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์นํ้าที่สําคญั ประเภท

คุณภาพ

นํ้า 

เกณฑ์คณุภาพนํ้า 
ปญัหา

คุณภาพนํ้า pH 
Turbidity 

(NTU) 

Conductivity 

(S/cm) 

Salinity 

(ppt) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

TP 

(mg/l) 

NO3-N 

(mg/l) 

NO2-N 

(mg/l) 

NH3-N 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Hardness 

(mg/l) 

แม่นํ้าเลย LY01 7.62 1 368 0.2 6.7 1.4 230 36 0.11 <0.002 ND ND <10 239 202 2 ดี - 

LY02 7.63 1 365 0.2 7.4 2.3 >24,000 11,000 0.30 0.110 0.037 0.6 <10 237 208 5 เสื่อมโทรมมาก NH3 

LY03 7.75 4 314 0.1 5.9 1.0 36 <30 0.11 <0.002 ND 0.1 <10 204 178 3 พอใช้ DO 

LY04 7.60 9 306 0.1 7.7 2.0 11,000 150 0.62 0.093 0.006 ND <10 198 - 3 พอใช้ BOD,TCB 

LY05 7.65 15 147 0.1 7.6 1.7 430 <30 0.18 0.076 ND 0.1 11 98 - 3 พอใช้ BOD 

แม่นํ้า

สงคราม 

SO01 6.39 2 375 0.2 7.3 2.2 230 <30 0.09 <0.002 ND 0.3 <10 243 38 4 เสื่อมโทรม BOD 

SO02 6.27 3 663 0.3 6.9 0.9 430 36 0.10 <0.002 0.002 0.2 19 428 64 2 ดี - 

SO03 5.93 9 1,290 0.6 8.1 0.9 <30 <30 0.07 <0.002 ND 0.2 13 822 - 2 ดี - 

SO04 5.64 1 1,260 0.6 8.9 2.0 90 <30 0.15 <0.002 0.005 0.1 <10 816 103 3 พอใช้ BOD 

SO05 7.31 8 227 0.1 7.1 1.0 36 36 0.17 0.136 ND 0.2 13 145 - 2 ดี - 

อูน ON01 7.26 3 247 0.1 5.9 1.0 36 <30 0.09 0.131 0.002 0.1 <10 160 33 3 พอใช้ DO 

ON02 6.87 4 285 0.1 6.9 1.0 36 <30 0.08 0.065 ND ND <10 185 64 2 ดี - 

ON03 6.87 23 957 0.5 6.1 0.8 930 930 0.09 0.013 ND 0.1 12 614 - 2 ดี - 

ON04 7.54 14 82 0.0 6.4 1.3 930 230 0.25 <0.002 0.122 0.4 17 53 - 2 ดี - 

หนองหาร

สกลนคร 

NH01 6.80 58 167 0.1 6.5 1.2 150 <30 0.05 <0.002 ND 0.4 <10 108 43 2 ดี - 

NH02 6.65 7 123 0.1 6.6 1.4 73 <30 0.10 0.122 ND 0.3 <10 80 34 2 ดี - 

NH03 6.54 1 83 0.0 6.3 1.0 <30 <30 0.06 0.021 ND ND <10 54 - 2 ดี - 

NH04 6.68 1 100 0.0 7.8 0.7 <30 <30 0.06 <0.002 ND 0.1 <10 65 - 2 ดี - 

NH05 6.66 1 98 0.0 7.2 0.9 <30 <30 0.02 <0.002 ND 0.2 <10 63 - 2 ดี - 

NH06 6.64 11 96 0.0 7.7 0.9 <30 <30 0.04 <0.002 ND 0.1 <10 62 - 2 ดี - 

NH07 6.54 3 234 0.1 4.9 3.4 430 73 0.52 <0.002 0.031 0.5 <10 152 49 4 เสื่อมโทรม BOD 

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่2 5-9 - - - ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่3 5-9 - - - ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่4 5-9 - - - ≥2.0 ≤4.0 - - - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  
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ตารางภาคผนวกที่ 1-2 (ต่อ) คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 48 สถานี ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

แหล่งนํ้า จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์นํ้าที่สาํคญั ประเภท

คุณภาพ

นํ้า 

เกณฑ์คณุภาพนํ้า 
ปญัหา

คุณภาพนํ้า pH 
Turbidity 

(NTU) 

Conductivity 

(S/cm) 

Salinity 

(ppt) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

TP 

(mg/l) 

NO3-N 

(mg/l) 

NO2-N 

(mg/l) 

NH3-N 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Hardness 

(mg/l) 

ห้วยหลวง KL01 7.07 1 297 0.1 6.0 1.3 <30 <30 0.08 <0.002 0.005 0.3 <10 193 - 2 ดี - 

KL02 7.84 10 205 0.1 6.8 1.5 230 230 0.16 <0.002 ND ND 11 133 - 2 ดี - 

KL03 7.18 5 947 0.5 5.5 3.6 430 90 0.68 0.383 1.130 5.3 11 607 99 5 เสื่อมโทรมมาก NH3 

KL04 7.10 23 1,100 0.5 4.4 2.0 150 36 0.16 0.020 0.047 0.2 <10 704 100 5 เสื่อมโทรมมาก Mn 

ห้วยนํ้าโมง SM01 7.82 145 142 0.1 2.2 2.3 150 <30 - - - ND - 93 67 5 เสื่อมโทรมมาก Mn 

SM02 8.02 1 156 0.1 6.4 1.3 90 36 - - - ND - 101 - 2 ดี - 

SM03 7.96 50 207 0.1 7.2 0.7 <30 <30 - - - 0.3 - 135 - 2 ดี - 

SM04 7.89 7 225 0.1 6.2 1.0 <30 <30 - - - 0.2 - 146 - 2 ดี - 

ห้วยนํ้าสวย NS01 7.68 23 562 0.3 5.9 2.0 230 230 - - - ND - 360 - 3 พอใช้ BOD,DO 

NS02 8.11 15 161 0.1 6.4 1.0 90 90 - - - ND - 105 - 2 ดี - 

NS03 8.05 1 574 0.3 6.4 1.5 2,400 2,400 - - - ND - 366 126 3 พอใช้ FCB 

ห้วยปลาหาง 

HPH01 7.11 14 367 0.2 7.0 1.3 90 <30 - - - ND - 239 - 2 ดี - 

HPH02 7.17 76 162 0.1 7.1 1.7 73 36 - - - ND - 106 29 3 พอใช้ BOD 

HPH03 7.23 95 124 0.1 4.4 2.0 <30 <30 - - - 0.2 - 81 - 3 พอใช้ BOD,DO 

นํ้ายาม 

HY01 7.48 337 1,040 0.5 7.3 1.8 90 36 - - - 0.2 - 637 - 3 พอใช้ BOD 

HY02 7.85 16 161 0.1 5.8 1.2 90 90 - - - 0.2 - 103 50 3 พอใช้ DO 

HY03 7.78 1 104 0.0 5.9 1.5 36 <30 - - - 0.5 - 68 - 3 พอใช้ DO 

HY04 7.72 7 155 0.1 4.4 1.8 36 <30 - - - 0.2 - 100 38 3 พอใช้ BOD,DO 

หนองหาน

อุดรธานี 

NUD01 7.88 174 348 0.2 7.0 1.5 150 150 - - - 0.3 - 226 50 2 ดี - 

NUD02 7.76 7 306 0.1 5.5 1.7 430 90 - - - 0.2 - 199 - 3 พอใช้ BOD,DO 

NUD03 7.62 13 256 0.1 6.6 2.5 90 90 - - - 0.3 - 166 43 4 เสื่อมโทรม BOD 

กุดทิง 

KT01 8.55 1 68 0.0 6.7 1.8 150 73 - - - ND - 44 22 3 พอใช้ BOD 

KT02 7.88 1 233 0.1 8.4 1.5 36 <30 - - - ND - 152 - 2 ดี - 

KT03 8.00 1 68 0.0 7.7 0.9 930 430 - - - ND - 44 - 2 ดี - 

บึงโขงหลง 

BKL01 7.73 148 32 0.0 2.8 2.7 430 230 - - - ND - 21 - 4 เสื่อมโทรม BOD,DO 

BKL02 7.33 13 18 0.0 4.7 0.9 930 230 - - - ND - 12 - 3 พอใช้ DO 

BKL03 7.30 1 25 0.0 5.8 0.8 <30 <30 - - - ND - 16 17 3 พอใช้ DO 

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่2 5-9 - - - ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่3 5-9 - - - ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่4 5-9 - - - ≥2.0 ≤4.0 - - - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   
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ตารางภาคผนวกที่ 1-3 คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 48 สถานี ครั้งที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2560 

แหล่งนํ้า จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์นํ้าที่สําคญั ประเภท

คุณภาพ

นํ้า 

เกณฑ์คณุภาพนํ้า 
ปญัหา

คุณภาพนํ้า pH 
Turbidity 

(NTU) 

Conductivity 

(S/cm) 

Salinity 

(ppt) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

TP 

(mg/l) 

NO3-N 

(mg/l) 

NO2-N 

(mg/l) 

NH3-N 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Hardness 

(mg/l) 

แม่นํ้าเลย LY01 7.74 28 358 0.2 7.2 1.2 <30 <30 ND <0.002 ND 0.6 5 233 113 5 เสื่อมโทรมมาก NH3 

LY02 7.89 14 207 0.1 6.0 1.8 930 210 ND <0.002 0.045 0.5 8 135 79 3 พอใช้ BOD 

LY03 7.80 20 181 0.1 6.2 1.5 90 <30 ND <0.002 0.041 0.4 6 118 42 2 ดี - 

LY04 8.27 58 185 0.1 6.0 1.4 2,400 210 ND <0.002 ND 0.4 19 120 - 2 ดี - 

LY05 
7.96 70 125 0.1 5.8 1.7 2,400 2,400 0.014 <0.002 0.018 0.2 27 82 - 

3 พอใช้ 

DO,BOD, 

FCB 

แม่นํ้า

สงคราม 

SO01 6.81 40 257 0.1 7.2 0.1 2,400 2,400 ND <0.002 ND 0.1 13 166 107 3 พอใช้ FCB 

SO02 6.47 17 1,020 0.5 7.2 1.0 >24,000 >24,000 ND <0.002 0.009 0.1 3 664 66 4 เสื่อมโทรม TCB,FCB 

SO03 6.11 20 2,090 1.1 6.4 0.3 430 230 ND <0.002 ND 0.2 8 1,350 - 2 ดี - 

SO04 6.02 15 1,840 0.9 7.0 0.6 150 <30 ND <0.002 ND 0.2 6 1,190 99 2 ดี - 

SO05 6.83 3 438 0.2 6.5 0.3 150 150 ND <0.002 ND ND 8 284 - 2 ดี - 

อูน ON01 7.28 26 630 0.3 6.5 0.8 430 36 ND <0.002 ND 0.3 8 403 68 2 ดี - 

ON02 7.48 25 308 0.1 6.5 0.3 <30 <30 ND <0.002 0.013 0.2 6 194 42 2 ดี - 

ON03 7.25 21 598 0.3 7.3 0.2 73 <30 ND <0.002 ND 0.1 10 382 - 2 ดี - 

ON04 7.63 632 86 0.0 5.2 0.2 200 36 ND <0.002 ND 0.3 11 56 - 3 พอใช้ DO 

หนองหาร

สกลนคร 

NH01 7.20 2 140 0.1 6.6 0.8 <30 <30 ND <0.002 ND 0.3 2 70 38 2 ดี - 

NH02 7.05 21 129 0.1 6.0 1.4 150 <30 ND <0.002 ND 0.2 8 83 32 2 ดี - 

NH03 6.95 10 122 0.1 6.0 0.5 90 36 ND <0.002 ND 0.1 1 79 - 2 ดี - 

NH04 7.38 2 133 0.1 8.0 0.4 36 <30 ND <0.002 ND 0.2 0.5 86 - 2 ดี - 

NH05 7.64 14 134 0.1 6.5 0.5 <30 <30 ND <0.002 ND ND 1 87 - 2 ดี - 

NH06 7.05 12 139 0.1 8.0 0.5 <30 <30 ND <0.002 ND 0.1 0.4 90 - 2 ดี - 

NH07 7.10 20 140 0.1 5.2 2.4 430 90 0.005 <0.002 0.057 0.9 5 80 49 5 เสื่อมโทรมมาก NH3 

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่2 5-9 - - - ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่3 5-9 - - - ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่4 5-9 - - - ≥2.0 ≤4.0 - - - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  
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ตารางภาคผนวกที่ 1-3 (ต่อ) คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 48 สถานี ครั้งที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2560 

แหล่งนํ้า จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์นํ้าที่สาํคญั ประเภท

คุณภาพ

นํ้า 

เกณฑ์คณุภาพนํ้า 
ปญัหา

คุณภาพนํ้า pH 
Turbidity 

(NTU) 

Conductivity 

(S/cm) 

Salinity 

(ppt) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

TP 

(mg/l) 

NO3-N 

(mg/l) 

NO2-N 

(mg/l) 

NH3-N 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Hardness 

(mg/l) 

ห้วยหลวง KL01 7.30 52 520 0.2 5.9 1.8 750 230 ND <0.002 0.005 0.3 22 329 - 3 พอใช้ DO,BOD 

KL02 7.77 56 330 0.2 7.0 1.4 90 36 ND <0.002 ND 0.3 4 214 - 2 ดี - 

KL03 7.52 56 792 0.4 7.5 2.4 2,400 2,400 ND 0.010 0.420 2.6 13 506 72 5 เสื่อมโทรมมาก NH3 

KL04 7.46 44 636 0.3 5.9 2.3 430 150 ND <0.002 ND 0.3 12 407 64 4 เสื่อมโทรม BOD 

ห้วยนํ้าโมง SM01 7.94 29 300 0.1 7.2 1.7 430 230 - - - 0.3 - 195 113 3 พอใช้ BOD 

SM02 7.93 88 213 0.1 6.4 1.0 <30 <30 - - - 0.3 - 139 - 2 ดี - 

SM03 7.99 376 225 0.1 6.8 1.3 2,400 73 - - - 0.3 - 146 - 2 ดี - 

SM04 7.87 60 287 0.1 5.4 1.0 <30 <30 - - - 0.2 - 185 - 3 พอใช้ DO 

ห้วยนํ้าสวย NS01 7.78 95 2,220 1.1 4.4 2.9 2,400 2,400 - - - 0.6 - 1,430 - 5 เสื่อมโทรมมาก NH3 

NS02 8.12 38 768 0.4 6.0 1.4 2,400 2,400 - - - 0.1 - 492 - 3 พอใช้ FCB 

NS03 8.45 289 400 0.2 5.4 1.5 2,400 210 - - - 0.1 - 256 111 3 พอใช้ DO 

ห้วยปลาหาง 

HPH01 7.31 39 451 0.2 7.0 0.5 73 36 - - - 0.1 - 293 - 2 ดี - 

HPH02 7.28 456 248 0.1 6.9 1.3 90 36 - - - 0.2 - 161 30 5 เสื่อมโทรมมาก Mn 

HPH03 7.39 55 151 0.1 7.2 1.2 36 <30 - - - 0.2 - 98 - 2 ดี - 

นํ้ายาม 

HY01 7.98 154 337 0.2 6.0 0.7 90 <30 - - - 0.5 - 218 - 2 ดี - 

HY02 8.10 28 108 0.0 5.5 2.3 2,400 230 - - - 0.5 - 70 25 4 เสื่อมโทรม BOD 

HY03 8.17 24 111 0.1 5.6 1.4 <30 <30 - - - 0.1 - 72 - 3 พอใช้ DO 

HY04 8.31 12 244 0.1 3.1 1.5 230 <30 - - - 0.4 - 158 48 5 เสื่อมโทรมมาก Mn 

หนองหาน

อุดรธานี 

NUD01 8.18 214 504 0.2 4.9 1.0 2,400 2,400 - - - 0.3 - 322 59 3 พอใช้ DO,FCB 

NUD02 7.85 17 447 0.2 3.1 3.3 230 230 - - - 0.2 - 291 - 4 เสื่อมโทรม DO,BOD 

NUD03 7.78 23 392 0.2 5.1 2.4 230 230 - - - 0.4 - 255 44 4 เสื่อมโทรม BOD 

กุดทิง 

KT01 8.85 32 80 0.0 6.5 1.2 930 90 - - - 0.2 - 51 14 2 ดี - 

KT02 8.17 11 249 0.1 6.6 1.8 430 430 - - - 0.1 - 161 - 3 พอใช้ BOD 

KT03 8.12 16 113 0.1 5.4 1.8 160 36 - - - ND - 75 - 3 พอใช้ DO,BOD 

บึงโขงหลง 

BKL01 8.05 72 34 0.0 4.5 3.2 36 36 - - - 0.1 - 22 - 4 เสื่อมโทรม BOD 

BKL02 7.62 24 23 0.0 3.2 1.0 <30 <30 - - - ND - 15 - 4 เสื่อมโทรม DO 

BKL03 7.48 24 27 0.0 7.8 1.0 <30 <30 - - - ND - 18 11 2 ดี - 

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่2 5-9 - - - ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่3 5-9 - - - ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่4 5-9 - - - ≥2.0 ≤4.0 - - - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   
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ตารางภาคผนวกที่ 1-4 คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 48 สถานี ครั้งที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2560 

แหล่งนํ้า จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์นํ้าที่สําคญั ประเภท

คุณภาพ

นํ้า 

เกณฑ์คณุภาพนํ้า 
ปญัหา

คุณภาพนํ้า pH 
Turbidity 

(NTU) 

Conductivity 

(S/cm) 

Salinity 

(ppt) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

TP 

(mg/l) 

NO3-N 

(mg/l) 

NO2-N 

(mg/l) 

NH3-N 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Hardness 

(mg/l) 

แม่นํ้าเลย LY01 7.04 288 202 0.1 6.0 1.0 2,400 90 1.32 0.257 0.20 0.3 161 130 97 2 ดี - 

LY02 7.21 309 160 0.1 6.4 1.0 2,400 930 0.83 0.208 0.26 0.2 148 103 88 5 เสื่อมโทรมมาก As 

LY03 7.15 197 176 0.1 5.8 0.8 2,400 430 1.35 0.151 0.27 ND 138 114 80 3 พอใช้ DO 

LY04 7.65 296 205 0.1 6.9 0.7 11,000 430 0.93 0.323 0.37 0.2 180 125 - 3 พอใช้ TCB 

LY05 7.42 359 78 0.0 6.9 1.0 2,400 930 1.17 0.132 0.19 0.4 196 51 - 2 ดี - 

แม่นํ้า

สงคราม 

SO01 7.31 25 367 0.2 5.2 1.4 230 230 0.28 0.133 0.06 0.1 37 231 19 3 พอใช้ DO 

SO02 6.66 17 210 0.1 5.0 1.4 2,400 430 7.40 0.188 0.07 0.1 38 134 23 3 พอใช้ DO 

SO03 6.37 20 193 0.1 5.6 1.3 150 150 0.81 0.112 0.04 0.2 19 125 - 3 พอใช้ DO 

SO04 6.33 52 117 0.1 4.2 0.9 930 430 0.17 0.091 0.04 0.1 21 76 22 3 พอใช้ DO 

SO05 6.18 40 140 0.1 4.7 1.1 430 430 0.18 0.118 0.05 0.1 2 92 - 3 พอใช้ DO 

อูน ON01 6.7 88 98 0.0 6.2 1.2 2,400 150 0.34 0.033 0.05 0.1 55 64 22 2 ดี - 

ON02 6.53 46 101 0.0 5.7 2.0 2,400 230 0.54 0.089 0.16 0.1 36 66 24 3 พอใช้ BOD,DO 

ON03 6.46 76 120 0.1 5.8 2.0 2,400 230 0.56 0.100 0.12 0.2 48 78 - 3 พอใช้ BOD,DO 

ON04 6.37 536 113 0.1 3.8 2.5 2,400 210 0.56 0.388 1.23 0.4 75 74 - 4 เสื่อมโทรม BOD,DO 

หนองหาร

สกลนคร 

NH01 6.27 1 147 0.1 5.0 1.8 930 230 5.53 0.041 0.02 0.2 7 95 34 3 พอใช้ BOD,DO 

NH02 6.29 106 62 0.0 6.1 2.0 2,400 2,400 0.79 0.156 0.07 ND 85 40 23 3 พอใช้ BOD,FCB 

NH03 6.03 4 103 0.0 4.8 1.0 230 230 0.09 <0.002 0.04 0.1 6 66 - 3 พอใช้ DO 

NH04 6.20 4 115 0.1 6.5 1.2 <30 <30 0.02 <0.002 0.01 0.1 2 75 - 2 ดี - 

NH05 6.25 10 114 0.1 6.6 2.2 <30 <30 0.04 <0.002 0.04 0.1 17 74 - 4 เสื่อมโทรม BOD 

NH06 6.06 40 155 0.1 6.2 1.5 <30 <30 0.02 <0.002 0.02 0.3 2 101 - 2 ดี - 

NH07 6.03 200 178 0.1 2.9 2.3 2,400 2,400 0.69 0.066 0.51 0.8 13 114 42 5 เสื่อมโทรมมาก NH3 

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่2 5-9 - - - ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่3 5-9 - - - ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่4 5-9 - - - ≥2.0 ≤4.0 - - - ≤5.0 - ≤0.5 - - -  
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ตารางภาคผนวกที่ 1-4 (ต่อ) คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 48 สถานี ครั้งที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2560 

แหล่งนํ้า จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์นํ้าที่สําคญั ประเภท

คุณภาพ

นํ้า 

เกณฑ์คณุภาพนํ้า 
ปญัหา

คุณภาพนํ้า pH 
Turbidity 

(NTU) 

Conductivity 

(S/cm) 

Salinity 

(ppt) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

TP 

(mg/l) 

NO3-N 

(mg/l) 

NO2-N 

(mg/l) 

NH3-N 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Hardness 

(mg/l) 

ห้วยหลวง KL01 6.55 47 182 0.1 4.5 1.4 230 230 1.31 0.055 0.18 ND 41 119 - 3 พอใช้ DO 

KL02 6.97 166 127 0.1 5.8 1.9 430 430 0.20 0.078 0.50 0.1 141 82 - 3 พอใช้ BOD,DO 

KL03 6.79 60 271 0.1 3.0 2.0 2,400 2,400 1.41 0.289 1.10 0.2 46 175 47 4 เสื่อมโทรม DO 

KL04 6.68 39 238 0.1 3.2 1.5 930 230 1.0 0.241 0.37 0.2 33 153 43 4 เสื่อมโทรม DO 

ห้วยนํ้าโมง SM01 7.31 105 188 0.1 5.6 1.0 430 230 - - - ND - 122 56 3 พอใช้ DO 

SM02 7.28 150 164 0.1 6.3 0.9 930 90 - - - 0.2 - 106 - 2 ดี - 

SM03 7.29 136 162 0.1 6.3 1.0 230 230 - - - ND - 106 - 2 ดี - 

SM04 7.36 118 158 0.1 6.4 0.9 230 230 - - - ND - 102 - 2 ดี - 

ห้วยนํ้าสวย NS01 7.94 132 147 0.1 4.7 1.5 930 930 - - - ND - 95 - 3 พอใช้ DO 

NS02 7.67 50 99 0.0 4.5 1.7 930 930 - - - ND - 64 - 3 พอใช้ BOD,DO 

NS03 7.23 52 174 0.1 5.0 1.4 930 230 - - - 0.1 - 113 29 5 เสื่อมโทรมมาก As 

ห้วยปลาหาง 

HPH01 6.60 83 108 0.0 5.1 1.6 2,400 150 - - - 0.1 - 70 - 3 พอใช้ BOD,DO 

HPH02 6.38 169 122 0.1 6.1 1.4 2,400 230 - - - ND - 80 27 2 ดี - 

HPH03 6.44 339 87 0.0 5.8 2.5 2,400 230 - - - 0.3 - 56 - 4 เสื่อมโทรม BOD 

นํ้ายาม 

HY01 7.15 44 92 0.0 4.9 0.8 230 36 - - - ND - 60 - 3 พอใช้ DO 

HY02 7.29 69 97 0.0 6.6 0.9 930 90 - - - ND - 63 34 2 ดี - 

HY03 7.33 72 135 0.1 5.1 1.0 430 230 - - - ND - 88 - 3 พอใช้ DO 

HY04 7.72 328 74 0.0 6.5 2.0 2,400 430 - - - ND - 48 30 3 พอใช้ BOD 

หนองหาน

อุดรธานี 

NUD01 7.21 68 345 0.2 4.2 1.0 2,400 2,400 - - - ND - 225 38 3 พอใช้ DO,FCB 

NUD02 7.25 210 88 0.0 4.9 1.7 2,400 930 - - - ND - 57 - 3 พอใช้ BOD,DO 

NUD03 7.02 145 247 0.1 3.9 2.0 930 930 - - - 0.1 - 161 32 4 เสื่อมโทรม DO 

กุดทิง 

KT01 7.69 13 32 0.0 8.1 1.7 36 36 - - - ND - 21 16 3 พอใช้ BOD 

KT02 7.36 3 35 0.0 5.8 2.0 230 230 - - - ND - 23 - 3 พอใช้ BOD,DO 

KT03 7.05 1 29 0.0 6.0 2.0 2,400 2,400 - - - 0.1 - 19 - 3 พอใช้ BOD,FCB 

บึงโขงหลง 

BKL01 7.65 164 25 0.0 5.7 1.5 2,400 230 - - - 0.2 - 16 - 3 พอใช้ DO 

BKL02 6.75 5 16 0.0 7.1 1.0 930 230 - - - 0.1 - 10 - 2 ดี - 

BKL03 6.71 18 22 0.0 6.6 1.0 230 230 - - - ND - 14 12 2 ดี - 

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที่ 2 5-9 - - - ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที่ 3 5-9 - - - ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   

มาตรฐานแหลง่นํ้าผิวดนิประเภทที ่4 5-9 - - - ≥2.0 ≤4.0 - - - ≤5.0 - ≤0.5 - - -   
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ภาคผนวก ข 

ตารางภาคผนวก ข สรุปผลดําเนินการเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 

ลําดับที ่
สถานประกอบการ/โรงงานผู้

ก่อมลพิษ 

ประเภท

มลพิษ 

วันทีร่ับ 

เรื่อง 

ร้องเรียน 

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรยีน 
ผลดําเนนิการ การดําเนนิการต่อไป 

ประชาชน หน่วยงาน 
วันที ่

ตรวจสอบ 

หน่วยงาน 

ที่ร่วม

ตรวจสอบ 

แก้ไข

ปัญหาเป็น

ทียุ่ต ิ 

 

ตรวจสอบ/

ตรวจวัดมลพิษ  

วันทีม่ี

หนังสือแจ้ง 

วันทีแ่จ้ง 

ให้ผู้

ร้องเรยีน

ทราบ 

ติดตาม

ตรวจ 

สอบ 

ร่วม

ตรวจสอบ 

1 สารพิษทางการเกษตร

ปนเปื้อนในอ่างเก็บนํ้ากุดลิง

ง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 

สารพิษทาง

การเกษตร 

5/8/59 - ศธจ. 9/8/60 ศธจ. ทสจ. 

สสอ.อปท. 

รพ.สต. 

√ √ 2/11/60 2/11/60 - - 

2 โรงงานซักผ้า ของมโนธรรม

บริการ ต.พังขว้าง อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

นํ้าเสีย 2/9/59 - ทสจ. 15/9/59 ศธจ. ทสจ. 

สสอ. 

- √ 26/11/60 - - √ 

3 ร้านรับซื้อยางพาราแว่นเจริญ 

ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ 

จ.สกลนคร 

กลิ่นเหม็น 

นํ้าเสีย 

5/9/59 - ทสจ- 15/9/59 ทสจ. 

อปท. 

อกจ. 

√ √ 2/11/59 2/11/59 - - 

4 สารพิษทางการเกษตร

ปนเปื้อนในสระนํ้าของ

ประชาชน ต.หนองไฮ  

อ.เมือง จ.อุดรธานี 

สารพิษทาง

การเกษตร 

3/10/59 √ - 4 /10/59 สสจ.ทสจ. 

อปท.กษจ. 

√ √ - 12/4/60 - - 

5 เตาเผาถ่านในพื้นที่ 

ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 

กลิ่นเหม็น 12/10/59 - อปท 17/10/59 ศธจ.อปท. √ √ - - - - 

6 โรงงานยางเครปบ้านเจริญสุข

ยางพารา บ้านพรสวรรค์  

ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ 

จ.สกลนคร 

 

กลิ่นเหม็น 24/10/59 - ทสจ. 26/10/59 อปท. ทสจ.  

อภ. 

 

- √ - - - √ 
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ลําดับที ่
สถานประกอบการ/โรงงานผู้

ก่อมลพิษ 

ประเภท

มลพิษ 

วันทีร่ับ 

เรื่อง 

ร้องเรียน 

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรยีน 
ผลดําเนนิการ การดําเนนิการต่อไป 

ประชาชน หน่วยงาน 
วันที ่

ตรวจสอบ 

หน่วยงาน 

ที่ร่วม

ตรวจสอบ 

แก้ไข

ปัญหาเป็น

ทียุ่ต ิ 

 

ตรวจสอบ/

ตรวจวัดมลพิษ  

วันทีม่ี

หนังสือแจ้ง 

วันทีแ่จ้ง 

ให้ผู้

ร้องเรยีน

ทราบ 

ติดตาม

ตรวจ 

สอบ 

ร่วม

ตรวจสอบ 

7 โรงงานเย็บเสื้อผ้าบริษัทยูนิ

เวอร์แซล แอพพาเรล จํากัด 

ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

ฝุ่นละออง/

เสียงดัง 

10/10/59 - อปท. 13/10/59 อปท.ทสจ.

อกจ.ศธจ. 

√ √ 9 /11/59 - - - 

8 ร้านวิทยาอลูมิเนียม 

ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน  

จ.อุดรธานี 

เสียงดัง 14/10/59 - อปท. 18/10/59 อปท. - √ 22/11/59 - - √ 

9 โรงงานตากกากแป้งมัน

สําปะหลัง อุดรพืชผล   

ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธานี  

นํ้าเสีย 26/10/59 √ - 26/10/59 อปท.ทสจ.  

ปมจ. 

อกจ. 

√ √ 16 /2/60 16/2/60 - - 

10 ร้านรับซื้อยางพาราพิยดา การ

ยาง ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ 

จ.อุดรธานี 

นํ้าเสีย/ 

กลิ่นเหม็น 

31/10/59 √ - 10/11/60 อภ. ทสจ.

สสจ. 

อปท. 

√ √ - - - - 

11 ฟาร์มสุกรปิยะฟาร์ม  

ต.เขือนํ้า อ.บ้านผือ 

จ.อุดรธานี  

นํ้าเสีย 3/11/59 - ศธจ. 5/11/59 ทสจ.อปท. 

ศธจ.สปจ. 

สสจ.สสอ. 

√ √ 9/12/59 - - - 

12 โรงไฟฟ้าสหกรณ์การเกษตร

วานรนิวาส ต.เดื่อศรีคันไชย  

ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส 

จ. สกลนคร 

กลิ่นเหม็น/

ฝุ่นละออง 

3/11/59 - อปท. 15/11/59 อปท.ทสจ 

พงจ. 

- √ - - - √ 

13 โรงงานตากกากแป้งมัน

สําปะหลัง จรูญพืชผล  

ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธานี 

 

นํ้าเสีย 10/11/59 - ทสจ. 10/11/59 อก. ทสจ. 

อปท.อกจ. 

- √ 16/2/60 16/2/60 - √ 
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ลําดับที ่
สถานประกอบการ/โรงงานผู้

ก่อมลพิษ 

ประเภท

มลพิษ 

วันทีร่ับ 

เรื่อง 

ร้องเรียน 

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรยีน 
ผลดําเนนิการ การดําเนนิการต่อไป 

ประชาชน หน่วยงาน 
วันที ่

ตรวจสอบ 

หน่วยงาน 

ที่ร่วม

ตรวจสอบ 

แก้ไข

ปัญหาเป็น

ทียุ่ต ิ 

 

ตรวจสอบ/

ตรวจวัดมลพิษ  

วันทีม่ี

หนังสือแจ้ง 

วันทีแ่จ้ง 

ให้ผู้

ร้องเรยีน

ทราบ 

ติดตาม

ตรวจ 

สอบ 

ร่วม

ตรวจสอบ 

14 ร้านรับซื้อยางพาราศิริโสดา 

ร้านรวยทรัพย์ และร้านธนภัทร    

บ้านนาวัว   ต.ทรายขาว 

จ.เลย 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

14/11/59 - คพ. 

 

 

17/11/59 ทสจ.สสจ. 

สสอ 

อปท. 

- √ - 16/12/59 - √ 

15 โรงงานนํ้าจิ้มคุณนิด 

ถ.นเรศวร ต.หมากแข้ง  

อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

15/11/59 - ศธจ. 23/11/59 ทสจ.สสจ. 

อปท.ศธจ. 

อกจ. 

- - 16/2/60 - - √ 

16 ร้านรับซื้อยางพารา  

ร้านนิกร  ต.ทรายขาว  

อ.วังสะพุง  จ.เลย 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

๑5/11/59 - คพ. ๑๗/11/59 ทสจ.สสจ. 

อปท. 

√ √ - 19/8/59 - - 

17 ร้านยางพาราเชียงกลม 

การยาง  ต.เชียงกลม  

อ.ปากชม จ.เลย 

นํ้าเสีย 16/11/59 - สสจ 18/11/59 ทสจ. 

สสจ. 

สสอ. 

√ √ 17/01/60 - - - 

18 โรงงานยางเครป ดอย

ยางพารา  ต.นาหัวบ่อ  

อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร 

กลิ่นเหม็น 

นํ้าเสีย 

17/11/59 - ทสจ. 23/11/59 ศธจ. ทสจ.

สสจ.อปท.

อกจ 

√ √ - - - - 

19 โรงพยาบาลบ้านผือ 

อ.บ้านผือ   จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

30/11/59 - จว. 30/11/59 จว.ทสจ. 

อภ.สสจ. 

√ - 7/12/59 - - - 

20 รถขนขยะของ ทน.อุดรธานี 

อ.เมือง  จ.อุดรธานี เกิดนํ้า

เสียรั่วไหลลงที่นา 

นํ้าเสีย 6/12/59 √ - 6/12/59 ทสจ.อปท. √ - - - - - 

21 ร้านอาหารอาป๋า กุ้งย่าง

เกาหลี สาขา 2  ต.หมากแข้ง 

อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

7/12/59 √ - 20/12/59 ทสจ. 

อปท. 

√ √ 7/7/60- - - - 



 

 
101 

ลําดับที ่
สถานประกอบการ/โรงงานผู้

ก่อมลพิษ 

ประเภท

มลพิษ 

วันทีร่ับ 

เรื่อง 

ร้องเรียน 

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรยีน 
ผลดําเนนิการ การดําเนนิการต่อไป 

ประชาชน หน่วยงาน 
วันที ่

ตรวจสอบ 

หน่วยงาน 

ที่ร่วม

ตรวจสอบ 

แก้ไข

ปัญหาเป็น

ทียุ่ต ิ 

 

ตรวจสอบ/

ตรวจวัดมลพิษ  

วันทีม่ี

หนังสือแจ้ง 

วันทีแ่จ้ง 

ให้ผู้

ร้องเรยีน

ทราบ 

ติดตาม

ตรวจ 

สอบ 

ร่วม

ตรวจสอบ 

22 ร้านรับซื้อยางพารา ส.รุ่งเรือง

การยางและร้านวิไลพรการยาง 

ต.ทรายขาว  อ.วังสะพุง 

จ.เลย 

กลิ่นเหม็น/

นํ้าเสีย 

16/12/59 - ทสจ. 22/12/59 ศธจ. ทสจ. 

อภ. สสอ. 

สสจ. 

√ √ - 8 /3/60 - - 

23 ร้านอาหารบ้านร่มไม้ และ

ร้านตะวันฉาย ถ.นกแก้ว 

ต.กุดป่อง  อ.เมือง จ.เลย 

เสียงดัง 21/12/59 - ทสจ. 23/12/59 ทสจ. 

อปท. 

 

- √ - - - √ 

24 ฟาร์มสุกร  ต.สร้างแป้น  

อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี 

นํ้าเสีย 22/12/59 - ศธจ. 22/12/59 ศธจ.ทสจ. 

อปท. 

- √ - - - √ 

25 ร้านอาหารลมใต้ปีก  

ต.บ้านเลื่อม จ.อุดรธานี 

เสียงดัง 23/1/60 - อปท. 25/1/60 อปท. - √ 24/02/60 - - √ 

26 โรงงานผลิตนํ้าตาล  

บจก.นํ้าตาลกุมภวาปี  

ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  

จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย/ฝุ่น

ละออง 

24/1/60 - คพ. 08/2/60 ผวจ.อปท. 

จว.ทสจ. 

อภ. 

- √ 3/8/60  3/8/60 √ - 

27 สถานที่กําจัดขยะ  

ทต.คอนสาย ต.คอนสาย 

อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 

เขม่าควัน/

กลิ่นเหม็น 

30/1/60 - ทสจ. 6/2/60 ทสจ. อปท. √ √ - - - - 

28 โรงสีข้าว  นายบุญช่วง  

ชํานิยันต์  ต.ดอนหายโศก 

อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี 

ฝุ่นละออง/

กลิ่นเหม็น 

30/1/60 - อปท. 6/2/60 ศธจ. 

สสจ. 

อปท. 

√ √ - - - - 

29 โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง 

บจก.เนเชอรัลซัพพลาย 

ต.หนองไฮ อ.เมือง 

จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

2/2/60 - มทบ.24 6/2/60 อปท. 

ทสจ. สสจ. 

มทบ.24 

อกจ. 

√ √ 1/5/60 1/5/60 - - 
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ลําดับที ่
สถานประกอบการ/โรงงานผู้

ก่อมลพิษ 

ประเภท

มลพิษ 

วันทีร่ับ 

เรื่อง 

ร้องเรียน 

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรยีน 
ผลดําเนนิการ การดําเนนิการต่อไป 

ประชาชน หน่วยงาน 
วันที ่

ตรวจสอบ 

หน่วยงาน 

ที่ร่วม

ตรวจสอบ 

แก้ไข

ปัญหาเป็น

ทียุ่ต ิ 

 

ตรวจสอบ/

ตรวจวัดมลพิษ  

วันทีม่ี

หนังสือแจ้ง 

วันทีแ่จ้ง 

ให้ผู้

ร้องเรยีน

ทราบ 

ติดตาม

ตรวจ 

สอบ 

ร่วม

ตรวจสอบ 

30 ร้านอาหารร้านสนามสุข 

ร้านเต่าและร้าน Again 

ถ.ริมโขง อ.เมือง  จ. หนองคาย 

เสียงดัง 9/2/60 - ทสจ. 13/2/60 สสจ.ทสจ.

อปท. 

- √ 10/11/60 - -- √ 

31 โรงงานผลิตยางแท่ง STR 

บกจ.วงศ์บัณฑิตและบมจ.

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 

ต.หนองนาคํา จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น 10/2/60 - ศธจ. 15/2/60 อปท.อก 

ทสจ. สสจ. 

อกจ.สอจ. 

- -   √  

32 โรงไฟฟ้าชีวมวล  

บจก.บัวสมหมายไบโอแมส 

ต.หนองนาคํา อ.เมือง 

จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/

ควันเขม่า 

10/2/60 - ศธจ. 15/2/60 ศธจ.ทสจ. 

อกจ. อปท. 

- √ - - - √ 

33 ห้างเทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพลส 

สาขาตลาดชัยพร   ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.หนองคาย 

เสียงดัง 24/2/60 √ - 1/3/60 ทสจ. สสจ. 

อปท. 

√ √ - - - - 

34 เตาเผาถ่านหรือจุดไฟไล่ยุง 

บ้านช้าง ต.หมากแข้ง 

อ.เมือง จ.อุดรธานี 

ฝุ่นละออง/ 

กลิ่นควัน 

24/2/60 - อปท. 27/2/60 ทสจ. สสจ. 

อปท. 

ศธจ. 

- √ - - - √ 

35 โรงงานทําถั่วงอก ต.โนนสูง 

อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

27/2/60 √ - 9/3/60 ทสจ. สสจ. 

อปท. 

√ √ - - - - 

36 สวนปลูกดาวเรืองของนาย

วิเชียร พรหมพุทธา 

ต.ชัยพฤกษ์  อ.เมือง จ.เลย 

สารเคมีทาง

การเกษตร 

16/3/60 - คพ. 20/3/60 อภ. ทสจ. 

สสจ. อปท. 

√ √ - 12/4/60 - - 

37 โรงงานผลิตนํ้าตาลทราย 

บจก.นํ้าตาลไทยอุดร   ต.คําบง  

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

ฝุ่นละออง/

เขม่าควัน 

20/3/60 - จว. 3/4/60 จว.อปท. 

ทสจ. 

- √ - 11/5/60 - √ 
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ลําดับที ่
สถานประกอบการ/โรงงานผู้

ก่อมลพิษ 

ประเภท

มลพิษ 

วันทีร่ับ 

เรื่อง 

ร้องเรียน 

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรยีน 
ผลดําเนนิการ การดําเนนิการต่อไป 

ประชาชน หน่วยงาน 
วันที ่

ตรวจสอบ 

หน่วยงาน 

ที่ร่วม

ตรวจสอบ 

แก้ไข

ปัญหาเป็น

ทียุ่ต ิ 

 

ตรวจสอบ/

ตรวจวัดมลพิษ  

วันทีม่ี

หนังสือแจ้ง 

วันทีแ่จ้ง 

ให้ผู้

ร้องเรยีน

ทราบ 

ติดตาม

ตรวจ 

สอบ 

ร่วม

ตรวจสอบ 

38 โรงงานผลิตยางแท่งSTR 

บมจ.ไทยฮั้วยางพารา ซ.บ้าน

โพนงาม ต.โพนงาม 

อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น 23/3/60 - คพ. 27/3/60 จว.ทสจ. 

อปท. 

ศธจ. 

อกจ. 

- √ 21/8/60 -- - √ 

39 โรงงานตากมันเส้น 

นายเทียนชัย เกตุแก้ว  

บ้านคํายาง ม.3 ต.ผาสุก  

อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

30/3/60 - ศธจ. 4/4/60 ศธจ. 

อปท. 

ทสจ. 

อกจ. 

- √ - - - √ 

40 อู่ซ่อมรถยนต์ศิริชัย  

ซ.มิตรประชา ต.หมากแข้ง 

อ.เมือง จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/

เสียงดัง 

4/4/60 - อปท. 4/4/60 อปท. 

ศธจ. 

อกจ. 

√ - - - - - 

41 ร้านรับซื้อยางพารา 

นางทองสุก นาคคง ต.นายูง 

อ.นายูง จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

5/4/60 - อปท. 12/4/60 อปท. - √ - 9/7/60 - √ 

42 โรงงานผลิตชิ้นไม้สับ  

ต.กุดเรือคํา  อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

13/4/60 - คพ. ทสจ 22/4/60 อปท. 

ทสจ. 

√ √ - - - - 

43 โรงงานผลิตยางแท่งSTR 

บจก.กว๋างเขิน รับเบอร์ 

(แม่นํ้าโขง)  บ.ถ่อนใหญ่ 

ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/

นํ้าเสีย 

26/6/60 √ - 

 

28/6/60 ทสจ. อปท. 

ศธจ.อกจ.  

- √ 31/7/60 - - √ 

44 โรงงานตากกากแป้งมัน

สําปะหลัง บจก.หนุ่มภูไท 

บ้านตาด ต.บ้านตาด  

อ.เมือง จ.อุดรธานี 

ฝุ่นละออง/ 

กลิ่นเหม็น/

นํ้าเสีย 

24/4/60 - ศธจ. 27/4/60 ศธจ. 

ทสจ. 

อกจ. 

สสจ.อปท. 

- √ - - - √ 
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ลําดับที ่
สถานประกอบการ/โรงงานผู้

ก่อมลพิษ 

ประเภท

มลพิษ 

วันทีร่ับ 

เรื่อง 

ร้องเรียน 

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรยีน 
ผลดําเนนิการ การดําเนนิการต่อไป 

ประชาชน หน่วยงาน 
วันที ่

ตรวจสอบ 

หน่วยงาน 

ที่ร่วม

ตรวจสอบ 

แก้ไข

ปัญหาเป็น

ทียุ่ต ิ 

 

ตรวจสอบ/

ตรวจวัดมลพิษ  

วันทีม่ี

หนังสือแจ้ง 

วันทีแ่จ้ง 

ให้ผู้

ร้องเรยีน

ทราบ 

ติดตาม

ตรวจ 

สอบ 

ร่วม

ตรวจสอบ 

45 นํ้าเน่าเสียและปลาตายใน

ห้วยบ่อแก บริเวณศาลเจ้าปู่

ถลาเรณูนคร  ต.เรณูนคร 

อ.เรณูนคร  จ.นครพนม 

นํ้าเสีย 23/5/60 - ทสจ. 31/5/60 ทสจ. 

อปท. 

√ - 21/9/60 - - - 

46 โรงงานตากกากแป้งมัน

สําปะหลัง จรูญพืชผล  

บ้านหนองแวงยาวเหนือ 

ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธานี 

นํ้าเสีย/ 

ฝุ่นละออง 

22/5/60 √ สสภ.9 22/5/60 อปท. - √ 19/9/60 - √ √ 

47 โรงงานรับซื้อยางพารา บจก.

สยามอะกริคัลเจอร์เทรดดิ้ง 

กรุ๊ป ต.โนนทองอินทร์  อ.กู่แก้ว 

จ.อุดรธานี 

นํ้าเสีย 5/6/60 - อภ. 

 

6/6/60 อภ.อปท. 

อกจ. 

 

√ √ 20/7/60 20/7/60 - - 

48 โรงงานยางเครป บจก. 

ปริ้นซ์ รับเบอร์ ต.ผักตบ  

อ. หนองหาน จ.อุดรธานี 

นํ้าเสีย 12/6/60 - อกจ. 13/6/60 อปท.ทสจ. 

อกจ. 

- √ 20/9/60 - - √ 

49 ร้านตะวันแดงสาดแสงเดือน 

ต.หมากแข้ง อ.เมือง 

จ.อุดรธานี 

เสียงดัง 12/6/60 - อปท. 13/6/60 อปท. 

สสจ. 

ปวจ. 

- √ - - - √ 

50 โรงฆ่าสัตว์เบลี ต.นาอาน 

อ.เมือง จ.เลย 

นํ้าเสีย/กลิ่น

เหม็น/ 

เสียงดัง 

12/6/60 - ทสจ. 

 

14/6/60 อกจ. ทสจ. 

สสจ.อปท. 

√ √ 20/7/60 - - - 

51 ร้านรับซื้อยางพารา ในพื้นที่

อบต.ศรีชมภู ต.ศรีชมภู  

อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

24/6/60 - อปท. 26/6/60 อปท. - √ - - - √ 
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ลําดับที ่
สถานประกอบการ/โรงงานผู้

ก่อมลพิษ 

ประเภท

มลพิษ 

วันทีร่ับ 

เรื่อง 

ร้องเรียน 

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรยีน 
ผลดําเนนิการ การดําเนนิการต่อไป 

ประชาชน หน่วยงาน 
วันที ่

ตรวจสอบ 

หน่วยงาน 

ที่ร่วม

ตรวจสอบ 

แก้ไข

ปัญหาเป็น

ทียุ่ต ิ 

 

ตรวจสอบ/

ตรวจวัดมลพิษ  

วันทีม่ี

หนังสือแจ้ง 

วันทีแ่จ้ง 

ให้ผู้

ร้องเรยีน

ทราบ 

ติดตาม

ตรวจ 

สอบ 

ร่วม

ตรวจสอบ 

   52 ร้านณัฐวุฒิค้าถัง  

ต.หนองญาติ อ.เมือง  

จ.นครพนม 

กากของเสีย

อันตราย 

9/7/60 - สสจ 15/7/60 สสจ. 

รพสต.ทสจ. 

 

√ √ 18/8/60 - -  

53 โรงงานตากกากแป้งมันจาก

ร้านนางัวอุดมผล  ต.นางัว 

อ.นํ้าโสม  จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย/ฝุ่น

ละออง 

11/7/ 60 - คพ. 12/7/ 60 จว. ทสจ. 

อปท. 

- √ 12/9/60 - - √ 

54 รถบรรทุกแร่ทองแดง 

บจก.เอส.เค.ที ทราน พลิก

ควํ่าลงคลอง ต.ผาสุก  

อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี 

สารพิษ 6/8/60 - จว. 7/8/60 จว.ทสจ. 

อปท.สสจ. 

อภ.อกจ. 

กพร. 

- √ 11/8/60 - √ - 

55 ห้องเย็นบุญศิริ และ

ร้านอาหาร เดอะซีฟู๊ด 

บุฟเฟต์ อ.โนนสูง จ.อุดรธานี 

นํ้าเสีย/กลิ่น

เหม็น 

15/8/60 - ศธจ. 15/8/60 จว.ศธจ. 

ทสจ. อปท. 

√ √ - - - - 

56 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา

อุดรธานี ถ.นิตโย ต.หมาก

แข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

เสียงดัง 15/8/60 - อปท. 15/8/60 

30/10/60 

อปท. - √ 31/10/60  - - √ 

57 ร้านผลิตข้าวแกง 

บริเวณซอยอดุลยเดช 

ต.หมากแข้ง อ.เมือง 

จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น 29/8/60 - อปท. 29/8/60 อปท. - √ - - - √ 

58 สถานบันเทิงมีการแสดง

ดนตรีสด ร้านฟินิกส์  

ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง 

จ.อุดรธานี 

 

เสียงดัง 28/8/60 - อปท. 31/8/60 อปท. 

สสจ.ปคจ. 

- √ - - - √ 
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ลําดับที ่
สถานประกอบการ/โรงงานผู้

ก่อมลพิษ 

ประเภท

มลพิษ 

วันทีร่ับ 

เรื่อง 

ร้องเรียน 

ช่องทางรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรยีน 
ผลดําเนนิการ การดําเนนิการต่อไป 

ประชาชน หน่วยงาน 
วันที ่

ตรวจสอบ 

หน่วยงาน 

ที่ร่วม

ตรวจสอบ 

แก้ไข

ปัญหาเป็น

ทียุ่ต ิ 

 

ตรวจสอบ/

ตรวจวัดมลพิษ  

วันทีม่ี

หนังสือแจ้ง 

วันทีแ่จ้ง 

ให้ผู้

ร้องเรยีน

ทราบ 

ติดตาม

ตรวจ 

สอบ 

ร่วม

ตรวจสอบ 

59 ฟาร์มเลี้ยงสุกร 5 แห่ง 

ต.บ้านธาตุ  อ.เพ็ญ 

จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/ 

นํ้าเสีย 

3/10/60 - ศธจ. 12/10/60 ศธจ. 

อปท. 

ทสจ. 

- √ - 21/9/60 - √ 

60 สถานที่กําจัดขยะ ของ  

ทต.แชแล  ต.แชแล  

อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี 

กลิ่นเหม็น/

เขม่าควัน/

ขยะมูลฝอย 

20/10/60 - อปท. 8/11/60 อปท. 

ทสจ. 

- √ - - - √ 

61 ร้านรับซื้อยางพารา  

บจก. ภูธนา สกลนคร จํากัด 

ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง 

 จ.สกลนคร 

กลิ่นเหม็น 27 /12/ 60 - ทสจ. 28 /12/ 60 ทสจ. 

 

- √ - - - √ 

 

 

หมายเหต ุ คพ  หมายถึง กรมควบคุมมลพิษ 

  อภ  หมายถึง อาํเภอ 

  จว หมายถึง จังหวัด 

ศธจ หมายถึง ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 

  อกจ หมายถึง สาํนักงานอตุสาหกรรมจังหวดั 

  สสอ หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 

  สสจ หมายถึง สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดั 

  ทสจ หมายถึง สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

           พงจ หมายถึง สํานักงานพลังงานจังหวดั 

 ปมจ หมายถึง  สํานักงานประมงจังหวดั 

 ชปท หมายถึง สํานักงานโครงการชลประทาน 

 รพสต หมายถงึ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 อปท หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรอื อบต    

            สปจ หมายถงึ สํานักงานปศุสัตว์จังหวดั 

             กพร หมายถงึ สํานักงานอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต  

             ศวก หมายถงึ ศูนยว์ิจยัและพันาการเกษตรอดุรธานี 

 
 

 



คณะผูจัดทํา 
 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 
สาํนกังานสิง่แวดลอมภาคที ่9 (อดุรธาน)ี 

 
ท่ีปรึกษา 
 นายวริุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร  ผู้อํานวยการสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 9 
 
 
สนับสนุนข้อมูล 
 ส่วนอํานวยการ 
 ส่วนแผนส่ิงแวดล้อม 
 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 ส่วนส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย 
 
 
รวบรวมและเรียบเรียง 

นางเรียมสงวน   ง้ิวงาม  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวนัทธมน  แฝงศรีคํา  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 
 นายสกล  กิตติวัฒนะชัย  นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 
 
 
ออกแบบ/รูปเล่ม 
 นายสกล   กิตติวัฒนะชัย  นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 
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