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การปรับปรุงเพือเพิมประสิทธิภาพการรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสีย

ตามมาตรา 80แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม 
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 
 
 
 
 
 
 

นายอุกฤช กมลาสิงห์              
นกัวชิาการสิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 

ตาํแหน่งเลขที 2015ส่วนสิงแวดลอ้ม 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 

 
เสนอขอประเมินเพือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง นกัวิชาการสิงแวดลอ้มชาํนาญการ 

ตาํแหน่งเลขที 2015ส่วนสิงแวดลอ้ม 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ 
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ2560 
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ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพอืพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขนึ 
 

การปรับปรุงเพอืเพมิประสิทธิภาพการรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบําบัดนําเสีย
ตามมาตรา 80แห่งพระราชบัญญตัส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2535 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
ตามทีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไดอ้อกกฎกระทรวง 

“กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบการเกบ็สถิติและขอ้มูลการจดัทาํบนัทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียพ.ศ. 2535” เพือใหเ้จา้ของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษจดัเกบ็สถิติ ขอ้มูล และรายงานสรุปผลการทาํงานของ
ระบบบาํบดันาํเสียตามมาตรา 80แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535ซึงมีผลบงัคบัใช ้ตงัแต่วนัที 2สิงหาคม 2535ซึงตาม
กฎกระทรวงดงักล่าวกาํหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษตอ้งเกบ็
สถิติและขอ้มูลซึงแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียในแต่ละวนั และจดัทาํ
บนัทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1เกบ็ไว ้ณ สถานทีตงัแหล่งกาํเนิดมลพิษ เป็นระยะเวลา 
2ปีและจะตอ้งจดัทาํรายงานสรุปตามแบบ ทส. 2เสนอต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน ภายใน
วนัที 15ของเดือนถดัไป ซึงสามารถจดัส่งไดด้ว้ยตนเอง หรือส่งทางไปรษณียต์อบรับ 
หรือรายงานดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตงัแต่วนัที 1กนัยายน 2537เจา้ของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษสามารถรายงานแบบ ทส. 2ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ไดด้าํเนินการตาม
กฏกระทรวงดงักล่าวโดยไดป้ระสานหน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
สมาคม ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ในการประชาสมัพนัธ์ ประชุม และ
ฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายเพือสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งกาํเนิดมลพิษและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดรั้บทราบเกียวกบับทบาทและหนา้ทีที
ตอ้งปฏิบติัตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงฯ ดงักล่าวอยา่งต่อเนือง แต่ปัจจุบนัพบวา่ผล
การรายงานตามแบบ ทส.2 ของแหล่งกาํเนิดมลพิษในภาพรวมของจงัหวดัสุรินทร์ ยงัไม่
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ประสบผลสาํเร็จ จึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพการรายงาน
สรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียตามมาตรา 80แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพือใหแ้หล่งกาํเนิดมลพิษทีจะตอ้งถูก
ควบคุมการปล่อยนาํเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งนาํสาธารณะ หรือออกสู่สิงแวดลอ้มใน
ทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์มีการรายงานผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียตามแบบ ทส.2 
เพิมมากขึน  
 
2. บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

2.1 บทวเิคราะห์ 
จากการทีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์         

ไดด้าํเนินการประชาสมัพนัธ์กฎกระทรวง “กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบการเกบ็
สถิติและขอ้มูล การจดัทาํบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ
บาํบดันาํเสีย พ.ศ.2555” ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535เพือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ 
ดาํเนินการจดัเกบ็สถิติ ขอ้มูล และรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสีย 
อยา่งต่อเนืองแลว้นนั แต่ปัจจุบนัพบวา่ ผลการรายงานตามแบบ ทส.2 ของแหล่งกาํเนิด
มลพิษในภาพรวมของจงัหวดัสุรินทร์ มีจาํนวนทีตาํมาก คือประมาณร้อยละ 1 ของจาํนวน
แหล่งกาํเนิดมลพิษ เท่านนั 

วเิคราะห์สาเหตุได ้ดงันี 
2.1.1 หน่วยงานส่งเสริม ควบคุม กาํกบั การดาํเนินงานตามกฎกระทรวง 

“กาํหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และแบบการเกบ็สถิติและขอ้มูลการจดัทาํบนัทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียพ.ศ. 2535” มีการ
ประชาสมัพนัธ์ยงัไม่เขา้ถึงเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ รวมทงั
หน่วยงานองคป์กครองส่วนทอ้งถินซึงเป็นผูร้วบรวมผลการรายงานตามแบบ ทส.2 
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2.1.2 ระบบฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษทีไดรั้บจากกรมควบคุมมลพิษ 
เป็นฐานขอ้มูลทีไม่เป็นปัจจุบนั ประกอบกบัการระบุแหล่งกาํเนิดมลพิษนนัระบุเพียง
ทีตงัในตาํบล จึงเป็นปัญหาทบัซอ้นสาํหรับตาํบลทีมี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ
เทศบาลตาํบลอยูด่ว้ย  

2.1.3 เนืองจากเจา้หนา้ทีขององคป์กครองส่วนทอ้งถินขาดความรู้ดา้นการ
จดัการสิงแวดลอ้มและไม่เขา้ใจถึงขอบเขตของแหล่งกาํเนิดมลพิษทีตอ้งดาํเนินการ    
ตามมาตรา 80 ซึงเมือสาํนกังานฯ แจง้ใหด้าํเนินการสาํรวจแหล่งกาํเนิดมลพิษในพืนที
เพือยนืยนัฐานขอ้มูล องคป์กครองส่วนทอ้งถินจึงแจง้กลบัมาวา่ไม่มีแหล่งกาํเนิดมลพิษ
ในพืนที จึงไม่สามารถสรุปยอดของแหล่งกาํเนิดมลพิษทีถูกตอ้ง อนัส่งผลใหก้าร
ดาํเนินงานไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควร 

2.1.4 เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษไม่เกรงกลวัต่อ
บทลงโทษตามมาตรา 80 ประกอบกบัใหเ้หตุผลวา่ ตนเองไม่น่าจะเขา้ข่ายตอ้งเป็นผูที้
ปฏิบติัตามกฎกระทรวงดงักล่าว เนืองจากไม่มีนาํเสียในกระบวนการผลิต และไม่มี
ระบบบาํบดันาํเสีย จึงไม่สามารถรายงานผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียได ้

2.1.5 การบงัคบัใชก้ฎหมายตามมาตรา 80 ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่ง
จริงจงั เนืองจากเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ และเจา้พนกังานทอ้งถินมีนอ้ย จึงไม่เขา้
สามารถตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษทุกแห่งได ้ 

2.1.6องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหลายแห่งยงัไม่เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที 
และขนัตอนการดาํเนินงานของตนเอง  

2.1.7งบประมาณในการดาํเนินงานทีมีจาํนวนจาํกดั ทาํใหไ้ม่สามารถ
จดัการประชุม อบรม หรือประชาสมัพนัธ์ใหแ้ก่เจา้หนา้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
และเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษไดใ้นทุกพืนที 

2.1.8 แหล่งกาํเนิดมลพิษขนาดเลก็ไม่มีความพร้อมในการปฏิบติัตาม
กฎกระทรวง 
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2.1.9 แบบการรายงาน ทส. 1 และ ทส. 2 ใชส้าํหรับการจดัทาํบนัทึก
รายละเอียดแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
แหล่งกาํเนิดมลพิษในแต่ละประเภท ทาํใหบ้างส่วนไม่เขา้ใจวิธีการบนัทึกขอ้มูลตาม
แบบการรายงานดงักล่าว รวมทงัไม่เขา้ใจวธีิการเก็บขอ้มูลเนืองจากไม่มีเครืองมือหรือ
อุปกรณ์เกบ็ผลทีแน่นอน 

2.2 แนวคิด 
หลกัการจดัการสิงแวดลอ้มหรือระบบสิงแวดลอ้มต่างๆ ใหถู้กตอ้งและมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ จาํเป็นตอ้งทราบโครงสร้าง และบทบาทหนา้ทีของ
ระบบเป็นสาํคญั โดยโครงสร้างเป็นองคก์อบสาํคญัของทุกระบบสิงแวดลอ้ม ซึงจะ
แสดงบทบาทหนา้ทีของระบบนนัออกมา ดงันนัในการปรับปรุงเพือเพิมประสิทธิภาพ
การรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสีย ตามมาตรา 80 จึงควรพิจารณาถึง
โครงสร้างหรือปัจจยัทีมีผลต่อการความสาํเร็จของการดาํเนินงานภายใตบ้ทบญัญติัใน
มาตรา 80 ซึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่  

2.2.1 กฎกระทรวงฯ ตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 

2.2.2 เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ  
2.2.3 เจา้พนกังานทอ้งถิน และเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ  
2.3.4 หน่วยงาน ผูมี้อาํนาจในการอนุญาต ควบคุม และกาํกบัแหล่งกาํเนิด

มลพิษแต่ละประเภท  
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โดยโครงสร้างหรือปัจจยัทงั 4 ขา้งตน้ มีความสมัพนัธ์กนัโดยตรงใน
ลกัษณะดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือพิจารณาจากภาพพบวา่ โครงสร้างทงั 4ตวัทาํหนา้ทีเป็นตวัขบัเคลือนที
เกือหนุนกนั โดยกฎกระทรวงฯ มาตรา 80 เป็นตวัตงัตน้ ทีกาํหนดใหเ้จา้ของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษตอ้งดาํเนินการตามอยา่งเคร่งครัด โดยมีเจา้พนกังาน
ทอ้งถินขององคก์รปกครองส่วนถิน และเจา้พนกังานควบคุมมลพิษทาํหนา้ทีรวบรวม
รายงานและตรวจสอบการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียของแหล่งกาํเนิดมลพิษ โดยมี
หน่วยงานราชการ ผูอ้าํนาจในการอนุญาต ควบคุม กาํกบัทาํหนา้ทีสนบัสนุนใหเ้จา้ของ
หรือผูค้รอบแหล่งกาํเนิดมลพิษดาํเนินการตามกฎกระทรวงฯ อีกทาง จึงกล่าวไดว้า่ 
โครงสร้างทงั 4 ตวั เป็นกลไกขบัเคลือนใหก้ารดาํเนินงานตามความในมาตรา 80 แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535                    
เกิดประสิทธิภาพนนัเอง  

 

กฎกระทรวงฯ ตาม
ความในมาตรา ๘๐ 

เจา้ของหรือผู ้
ครอบครอง

แหล่งกาํเนิดมลพิษ 

เจา้พนกังานทอ้งถิน และ
เจา้พนกังานควบคุมลพิษ 

หน่วยงานควบคุม 
กาํกบัแหล่งกาํเนิด

มลพิษ 

การประกาศ
และบงัคบัใช ้

แหล่งกาํเนิด
มลพิษ
ดาํเนินการ
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กรอบแนวคิดและมาตรการเพือเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 
ซึงออกภายใตบ้ทบญัญติัในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในพนืทีจงัหวดัสุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศและบงัคบัใชก้ฎกระทรวงฯ มาตรา 80 ใน พรบ.ส่งเสริม     
และรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

กรมควบคุมมลพิษ สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาค 11 

ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษในพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ 

สนง.ทสจ.สุรินทร์ 

ประชุมกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 

สาํรวจฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ
ภายใตก้ารควบคุมกาํกบัของแต่ละ

หน่วยงาน 

ขอใหก้าํกบัการรายงานผลของ
แหล่งกาํเนิด 

-หนงัสือแจง้เจา้ของโดยตรง 
ถึงหนา้ทีทีตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรา 80 

- สือวทิย ุสถานีโทรทศัน์
ทอ้งถิน และอืนๆ 

อปท. ทีไม่มี
แหล่งกาํเนิดมลพิษ 

อปท.ในสุรินทร์ 

ขอใหส้าํรวจ
แหล่งกาํเนิดใหม่ 

อปท. ทีมี
แหล่งกาํเนิด
มลพิษตาม

ฐานขอ้มูลของกรม
ควบคุมมลพิษ 

ขอใหย้นืยนั/
แกไ้ขปรับปรุง

การประชาสัมพนัธ์ 

หน่วยงานกํากับแหล่งกําเนิดมลพิษ 
 (ปศุสัตว์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  

สพฐ.สุรินทร์ เขต 1-3  สพม.33 
พลังงานจงัหวัด ปกครองจังหวัด ฯลฯ)  

-ให้คําปรึกษาโดยตรงทางโทรศัพท์

- อบรมแนวทางดาํเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯ การกรอก ทส.๑ 

และ ทส.๒ ระดบัอาํเภอ  

เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกาํเนิดมลพษิ  

แจง้/กาํกบั/ติดตามแหล่งกาํเนิด
มลพิษใหด้าํเนินการตามมาตรา 80 

แจง้/กาํกบั/ติดตาม
แหล่งกาํเนิดมลพิษให้

ดาํเนินการตามกฎกระทรวง 

การดาํเนินงานตามมาตรา 80 เกดิประสิทธิภาพมากขึน 
(จํานวนแหล่งกาํเนิดมลพษิทีรายงานแบบ ทส.2เพมิมากขึน) 

มี ไม่มี 

อปท. ท่ีมีแหล่งกําเนิดมลพิษ 
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2.3 ขอ้เสนอ 
จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาทีทาํใหผ้ลรายงานสรุปผลการทาํงานของ

ระบบบาํบดันาํเสียของพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ตามกฎกระทรวงฯ ซึงออกตามความใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 ไม่
ประสบผลสาํเร็จ สามารถสรุปมาตรการในการแกไ้ขปัญหาเพือเพิมประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานทีผา่นมา ไดเ้ป็น 3 มาตรการหลกัๆ ไดแ้ก่ มาตรการการประชาสมัพนัธ์อยา่ง
ทวัถึง ต่อเนือง และหลายช่องทาง มาตรการการสาํรวจเพือปรับฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิด
มลพิษ และมาตรการการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด ซึงเมือพิจารณามาตรการ
ดงักล่าวแลว้ พบวา่ มาตรการการบงัคบัใชก้ฎหมายมีปัจจยัจาํกดัทีทาํใหไ้ม่สามารถ
ดาํเนินการได ้เนืองจากสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์
ขาดบุคลากรทีมีความเชียวชาญดา้นกฎหมายซึงตอ้งทาํหนา้ทีตรวจบงัคบัการตาม
กฎกระทรวงฯ ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 80 และมาตราทีเกียวขอ้ง ดงันนั จึงมีขอ้เสนอ
เพือปรับปรุงงานดงักล่าว ดงันี 

2.3.1 สร้างกลไกการขบัเคลือนการประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเนืองและทวัถึง 
เพือให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และแหล่งกาํเนิดมลพิษตระหนกัถึงความสาํคญัและ
รับทราบแนวทางปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและทวัถึง 

1) ประชาสมัพนัธ์อยา่งทวัถึง ต่อเนือง และหลายช่องทาง ไดแ้ก่ การ
ทาํหนงัสือแจง้ถึงสาระสาํคญัและแนวทางการดาํเนินงานตามมาตรา 80 ไปยงั เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และทีวา่การอาํเภอ 
การจดัอบรมแนวทางการปฏิบติัตามมาตรา 80 ในพืนทีร่วมกบัสาํนกังานสิงแวดลอ้ม
ภาคที 11  

2) จดัประชุมหน่วยงานกาํกบัอนุญาตแหล่งกาํเนิดมลพิษแต่ละ
ประเภทเพือกาํหนดแนวทางการประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมใหแ้หล่งกาํเนิดมลพิษตระหนกั
ในการดาํเนินการตามทีกฎหมายกาํหนดและการควบคุมกาํกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษให้
รายงานผล  

3) ประชุมร่วมกบัเจา้พนกังานทอ้งถิน หน่วยงานอนุญาต ควบคุม 
กาํกบั และสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 11 เพือติดตามผลการดาํเนินงาน 
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2.3.2 สาํรวจเพือปรับฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ  
1) แจง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทุกแห่งสาํรวจและปรับแก้

ฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษในทอ้งทีของตนเอง  
2) ตรวจสอบฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษจากหน่วยงานผูอ้นุญาต 

ควบคุม กาํกบั แหล่งกาํเนิดมลพิษแต่ละประเภท เพือใหไ้ดฐ้านขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ
ทีเป็นปัจจุบนั 

2.3.3 ใหห้น่วยงานในระดบักระทรวงเสนอการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ซึง
ออกภายใตบ้ทบญัญติัในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา สภาพขอ้เทจ็จริงของ
แหล่งกาํเนิดมลพิษ รวมทงักระบวนการดาํเนินงานและบทลงโทษ เช่น 

1) แกไ้ขเพิมเติมแบบ ทส. 1 และ ทส. 2 ทีกาํหนดไวท้า้ย
กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบการจดัเกบ็สถิติและขอ้มูลการจดัทาํ
บนัทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสีย พ.ศ. 2555 
เพือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษสามารถดาํเนินการจดัทาํบนัทึก
แสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียใหเ้หมาะสมกบัระบบบาํบดันาํเสียของตนเอง 
โดยใหบ้นัทึกเฉพาะขอ้มูลทีมีความจาํเป็นและสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหาร
จดัการนาํเสียได ้

2)แกไ้ขบทลงโทษใหส้ามารถควบคุมและบงัคบัใหแ้หล่งกาํเนิด
มลพิษปฏิบติัได ้

3)แกไ้ขหรือกาํหนดมาตรการใหอ้งคป์กครองส่วนทอ้งถินเป็นผู ้
รวบรวมแบบรายงาน ทส .2โดยผา่นการรายงานในระบบอิเลคทรอนิค เพือใหอ้งค์
ปกครองส่วนทอ้งถินสามารถควบคุมโดยใชม้าตรการทางภาษี หรือการอนุญาตตาม
กฎหมายในส่วนทีเกียวขอ้งในการควบคุมการรายงานฯ 
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3. ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
3.1 มีการจดัทาํแผนงานเพือการส่งเสริมการดาํเนินงานตามมาตรา 80 แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมีการ
ดาํเนินการตามแผนทีกาํหนดไว ้

3.2 เจา้หนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ทีของ
ตนเองในการปฏิบติัตามมาตรา 80 ในฐานะเจา้พนกังานทอ้งถิน 

3.3 เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ เขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ที
ของตนเองในการปฏิบติัตามมาตรา 80ในฐานะเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิด
มลพิษ 

3.4 มีฐานขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษในพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ทีเขา้ข่ายตอ้งปฏิบติั
ตามมาตรา 80 ซึงเป็นฐานขอ้มูลปัจจุบนัและมีความถูกตอ้ง  

3.5 เรืองร้องเรียนดา้นนาํเสียมีจาํนวนลดลง รวมทงัส่งผลใหคุ้ณภาพนาํแหล่ง
ธรรมชาติ ในพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ดีขึน 

3.6 กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบการจดัเกบ็สถิติและขอ้มูล
การจดัทาํบนัทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสีย พ.ศ. 
2555ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั และสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง 
 
4.ตวัชีวดัความสําเร็จ  

4.1 การรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียตามกฎกระทรวงฯ ซึง
ออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม 
พ.ศ.2535 ในพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ มีจาํนวนเพิมขึนร้อยละ 30 

4.2 เจา้หนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งกาํเนิดมลพิษ มีความเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ทีของตนเองในการปฏิบติัตาม
มาตรา 80 และสามารถดาํเนินการตามกฎกระทรวงฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพิมชึนร้อยละ 70 
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