รายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ สานักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายสัตยา อรุณธารี
รองอัยการสูงสุด
๒. นางสมสุข มีวุฒิสม
อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย
๓. นายศุภพร ภู่เกษมวรางกูล
แทนผู้อ้านวยการส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้า
ผู้แทนกรมเจ้าท่า
๔. นายกิจจา หมอกเจริญ
แทนผู้อ้านวยการส้านักบริหารการปกครองท้องที่
ผู้แทนกรมการปกครอง
๕. นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกรมชลประทาน
๖. นาย ศักดา พันธ์กล้า
ผู้อ้านวยการส้านักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา ๓
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๗. นายสมชาย ตู้แก้ว
แทนรองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้แทนกรมอนามัย
๘. นายธิติ กนกทวีฐากร
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๙. นายธวัชชัย อรรถนิตย์
ผู้อ้านวยการนโยบายและแผนงาน
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/๑๐. พ.ต.อ. เกียรติพงศ์...

-๒๑๐. พ.ต.อ. เกียรติพงศ์ ขาวส้าอางค์
รองผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามการกระท้าผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
๑๑. ศาสตราจารย์พิเศษกุลพล พลวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. รศ.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายไชยยศ บุญญากิจ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้แทนองค์กรเอกชน
๑๔. นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้แทนองค์กรเอกชน
๑๕. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๑๖. นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
ผู้อ้านวยการฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
๑๗. นายสุชิน สังขพงษ์
ผู้อ้านวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
๑. ผู้แทนส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพินิต อารยะศิรปธร
๒. นายสนั่น หาญวุฒิพงศ์
๓. นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง
๔. พ.ต.ท.อรรถพล สุดสาย
๕. พ.ต.ท.ธรรมวัฒน์ หิรัณยเลขา
๖. ร.ต.อ.ประเสริฐ หวังบุญสร้าง
๗. นายชัยพร เกริกกุลธร
๘. นางศิริอร มณีสินธุ์

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

กรุงเทพมหานคร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
ส้านักงานอัยการสูงสุด
ส้านักงานอัยการสูงสุด
/๙. พ.ต.ต. เสริมสกุล...

-๓๙. พ.ต.ต.เสริมสกุล ข้าวัฒนพันธ์
๑๐. นางสาวมัลลิกา มันตเสถียร
๑๑. นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ
๑๒. นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ์
๑๓. นายกิติพัฒน์ ล่้าสัน
๑๔. นายอภิชาติ ชูศักดิ์สกุลวิบูล
๑๕. นางสาวสาวิตรี นวสิมัยนาม
๑๖. นางสาววันวิสาข์ ศรีนุช
๑๗. นางสาวจิราภรณ์ รอดรักษา

ส้านักงานอัยการสูงสุด
ส้านักงานอัยการสูงสุด
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานได้ให้คณะกรรมการทุกท่านแนะน้าตัว เพื่อท้าความรู้จักกัน และกล่าวถึงที่มาของระเบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม

ทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอสาระส้าคัญของระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่ าระเบี ย บฯ ดั งกล่ าว ก้ า หนดให้ มี
คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) ประกอบด้วยผู้แทน
ส่วนราชการซึ่งจะต้องมีต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าระดับผู้อ้านวยการกองหรือเทียบเท่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน
องค์กรเอกชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตัง จ้านวนกลุ่มละสองคน ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการแต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชน
ดังนี
๑. นายกุลพล พลวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รศ.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายไชยยศ บุญญากิจ
ผู้แทนองค์กรเอกชน
๔. นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
ผู้แทนองค์กรเอกชน

/ที่ประชุม...

-๔ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอความเห็นในการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี
๑. ขอแก้ไขชื่อหน่วยงานในองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) หมวดที่ ๒ ข้อ ๕ จาก “ผู้แทนกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ”
เป็น “ผู้แทนกรมเจ้าท่า”
๒. ระเบี ยบส้ านั กนายกรัฐมนตรีฯ ได้ประกาศมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี แต่ปัจจุบันยังไม่มีการ
ประกาศก้าหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจาก กป.วล. ซึ่งเมื่อพิจารณาระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับนี
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคหลายประการดังนี
๒.๑. กฎหมายใดเป็ น กฎหมายสิ่ งแวดล้ อมตามระเบียบส้ า นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ประสานงานเพื่ อบั งคับ ใช้กฎหมายสิ่ งแวดล้ อม กป.วล. จะต้องมีการประกาศก่อน ซึ่งแตกต่างจากกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ คือ ไม่ต้องประกาศ ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้มี ๖ ฉบับ จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
๒.๒ ก้าหนดให้มีการตังศูนย์ข้อมูล ซึ่งตามระเบี ยบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ ก้าหนดให้เป็น
หน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และขอเสนอให้ ใช้ชื่อว่าส้านักงานเลขานุการ กป.วล. เนื่องจากท้า
หน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการ กป.วล.
๒.๓ ตามระเบี ย บส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ฯ ข้ อ ๑๗ ในกรณี ที่ ไม่ ป รากฏผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ
กล่าวโทษตามกฎหมายภายในเจ็ดวัน ให้กรมควบคุมมลพิษด้าเนินการกล่าวโทษตามกฎหมายโดยไม่ชักช้า ซึ่ง
รวมถึงความจ้าเป็นในการแต่งตังข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนันทุกฉบับ
หรือไม่
๒.๔ ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๒๖ กรณีหน่วยงานไม่สามารถรวบรวมข้อมูล
ความเสียหายได้ทันภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบถึงความเสียหาย ก็จะต้องยื่นขอขยายเวลาต่อ กป.วล. คราวละ
ไม่เกิน ๓๐ วัน
๓. ขอบเขตในการประสานงานตามระเบียบฯ ยังขาดความชัดเจน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมี
อ้านาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายเดิมอยู่แล้ว ดังนัน การประสานงานให้ เป็นไปตามระเบียบฯ นี
จะมีขอบเขตตังแต่ชันการประสานงานหน่วยงานเมื่อพบเหตุ การประสานคดีในชันสอบสวน พนักงานอัยการ ไป
จนถึงการด้าเนินคดีและการบังคับคดีในชันศาล เช่น การประสานงานในชันสอบสวน กรณีเรื่องมีความล่าช้า ใช้
ระยะเวลานาน หรือไม่มีผลต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานสอบสวนหลายครัง หรือมีปัญหาติดขัด
กป.วล. ก็จะประสานงานเพื่อติดตาม และเร่งรัดผลด้าเนินการ ยกตัวอย่าง กรณีที่หน่วยงานด้าเนินการเอง แต่
อาจจะติดขัดและใช้เวลาในการประสานงาน ถ้ามีการก้าหนดกรอบตามระเบียบฯ นี กป.วล. ก็จะช่วยกระตุ้นได้อีก
ทางหนึ่ง โดยมีศูนย์ข้อมูลจะเป็นผู้ปฏิบัติ ส่วน กป.วล.มีหน้าที่ในการประสาน เร่งรัด ติดตามเท่านัน แต่ถ้าศูนย์
ข้อมูลด้าเนินการแล้ว มีข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรค จะเสนอ กป.วล. ช่วยประสานเร่งรัดให้ แต่คงไม่มีมาตรการ
เรื่องของการบังคับโดยตรง
๔. ระเบียบฯ เป็น การประสานงานตามระเบียบของการบริห ารราชการของฝ่ ายบริหาร ไม่มี
อ้านาจบังคับการตามกฎหมาย เป็นการใช้กลไกทางบริหาร เช่น ผู้มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานไม่
ด้าเนิน การให้เป็น ไปตามที่กฎหมายก้าหนด ก็จะด้าเนินการประสานเร่งรัดให้ด้าเนินการ เจ้าหน้าที่ของแต่ ล ะ
/หน่วยงาน เช่น...

-๕หน่วยงาน เช่น กรมป่าไม้ ท้าหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว อาจจะมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาตรงไหนที่ไม่สามารถจัดการ
ได้ กป.วล. จะช่วยประสาน หรือบางเรื่องเจ้าหน้าที่อาจไม่ได้ท้าหรือแจ้งไปแล้วอาจจะไม่ท้าก็จะเสนอไปตามล้าดับ
ชัน โดยใช้กลไกในทางบริหารเท่านัน ผู้มีอ้านาจตามกฎหมายที่แท้จริงคือหน่วยงานเจ้าของกฎหมาย ทังนี การ
ด้าเนินการสูงสุด คือแจ้งรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแล หรือนายกรัฐมนตรี
๕. การประกาศก้าหนดกฎหมายเป็ นเรื่อ งจ้าเป็น จะก้าหนดไว้ในระเบี ยบฯ เนื่องจาก ค้าว่า
กฎหมายสิ่งแวดล้อม มีความหมายกว้างและมีหลายสิบฉบับ ไม่สามารถด้าเนิน การได้ทุกฉบับ ซึ่งคงไม่ได้ประกาศ
เพียงครังเดียว แต่จะมีการประกาศเพิ่มเติม โดยเริ่มประกาศจากที่พอจะด้าเนินการได้ก่อน
๖. ปัญหาของระยะเวลาการสอบสวน ๓๐ วัน คือ จะมีเรื่องการขอขยายเวลาเข้ามามาก จึงมีข้อ
หารือว่า ระเบียบนีจะด้าเนินการได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งอาจหารื อกับส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า กป.วล.
จะสามารถมอบอ้านาจในการพิจารณาการขอขยายเวลาให้คณะอนุกรรมการหรือศูนย์ข้อมูลพิจารณาอนุมัติไป
ก่อน และรายงานให้ กป.วล. ทราบ หากยั งไม่แล้ วเสร็จและมีขอขยายเวลาเกินสองครัง จึงจะเสนอ กป.วล.
พิจารณาอนุมัติ คงต้องใช้วิธีการเช่ นนี มิเช่นนันจะเป็นปัญหากรณีที่ กป.วล. ไม่สามารถประชุมพิจารณาอนุมัติได้
และพ้นก้าหนดระยะเวลา ซึ่งต้องหาทางออกเรื่องนีให้ดี ก่อนที่เริ่มด้าเนินการก็ต้องเตรียมการให้พร้อมทุกด้านแล้ว
๗. เมื่อเตรียมการพร้อมแล้ว ควรมีหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี ว่าเริ่ม
ด้าเนินการตามระเบียบฯ แล้ว โดยกรมควบคุมมลพิษ อาจประกาศลงหนังสือพิมพ์เพื่อให้ประชาชนและองค์กร
พัฒนาเอกชนทราบว่าจะเริ่ม บังคับใช้ตามระเบียบนี หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คงจะต้องแจ้งผ่านกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแจ้งส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ พร้อมทังแจ้งหน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ
และภายในส้านักงานอัยการสูงสุดด้วยว่าได้เริ่มด้าเนินการแล้ว
๘. ระเบียบฯ นีได้ประกาศมากว่า ๕ ปี ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขเมื่อด้าเนินการตามระเบียบฯ
ไปสักระยะหนึ่ง และที่ เป็นห่วงก็คือ ระยะเวลาการขอขยายเวลา ที่ในช่วงยกร่างระเบียบฯ ไม่ได้ค้านึงถึงเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งมีปริมาณมาก อาจจะต้องมอบให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณาว่าจะด้าเนินการอย่างไร จะด้าเนินการเอง
หรือมอบอ้านาจให้ด้าเนินการแทน และหากด้าเนินการไม่ทัน จะมีผลเป็นอย่างไร
๙. ก่อนที่จะประกาศ “กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” และด้าเนินการตามระเบียบฯ จะต้อง
เตรียมข้อมูลให้พร้อมและชัดเจน ซึ่งหากประกาศไปแล้วไม่สามารถด้าเนินการได้ครบถ้วน จะเป็นปัญหาย้อนกลับ
มาว่าเป็นการละเว้นหรือท้าอะไรเกินอ้านาจหน้าที่หรือไม่ คิดว่าคณะกรรมการคงเห็นพ้องต้องกั นว่า ก่อนที่จะ
ประกาศ “กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” จะต้องด้าเนินการให้พร้อมเสียก่อน ซึ่งในวันนีมีวาระเรื่องการเสนอ
แต่งตังคณะอนุกรรมการพิจารณาในเรื่องของกฎหมายที่จะประกาศ เมื่อพร้อมจึงจะขอมติคณะกรรมการในการ
ประกาศ
มติที่ประชุม รับทราบ

/๒.๒ สรุปเรื่องร้องเรียน...

-๖๒.๒ สรุปเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ รายงานสถิ ติ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด้ านสิ่ งแวดล้ อ มจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ แ ก่
ศูนย์บริการประชาชน ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ด้ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ดังนี
๑. ปั ญ หามลพิษที่ได้รับ การร้องเรียนมากที่สุ ด คือ ปัญ หามลพิษทางอากาศ เช่น กลิ่ นเหม็น
ฝุ่นละออง และเขม่าควัน
๒. พืนที่ที่มีการร้องเรียนปัญหามลพิษมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๓. จากข้อมูลเรื่องร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑- ๒๕๕๓ พบว่า มีการ
ร้องเรียนแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมสูง ที่สุด รองลงมาเป็นเหตุเดือดร้อนร้าคาญจากสถาน
ประกอบการ
ซึ่งที่ ป ระชุม ได้มี การอภิ ป รายกัน อย่างกว้างขวางในเรื่องสถิติการร้องเรียนและการร้องทุก ข์
กล่าวโทษ ซึ่งมีประเด็นส้าคัญสรุปได้ดังนี
๑. สถิ ติ ร้ อ งเรี ย นมี แ นวโน้ ม ลดลงทุ ก ปี เนื่ อ งจากแหล่ งก้ าเนิ ด มลพิ ษ ไม่ เพิ่ ม ขึ น และมี ก าร
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา หรือมีม าตรการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน แต่ยังคงมีสถิติการ
ร้องเรียนซ้าอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลที่ร้องเรียนแล้วไม่สามารถจัดการได้ ซึง่ เป็นข้อร้องเรียนเก่าๆ ที่ยังคงอยู่
๒. ตามระเบี ย บส้ านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการประสานงานเพื่อบังคับ ใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๑๗ (๑) กล่ า วว่ า ในกรณี ที่ ปรากฏว่ ามี การกระท้ าความผิ ดกฎหมายเกี่ ยวกั บ
สิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามกฎหมายภายใน ๗ วัน ให้ คพ. ด้าเนินการกล่าวโทษตาม
กฎหมายโดยไม่ ชั กช้ า หมายความถึง หาก คพ. พบเหตุ ก ารณ์ แ ล้ ว ยั งไม่ มี ใครร้อ งทุ กข์ ก ล่ าวโทษ ก็ ส ามารถ
ด้าเนินการกล่าวโทษได้ทันที ไม่จ้าเป็นต้องรอให้มีผู้ร้องทุกข์เสียก่อน เมื่อพบเหตุกระท้าผิดแล้ว สามารถไปพบ
พนักงานสอบสวนได้ทันที
๓. กรณี ที่ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ จะใช้ ม าตรการทางปกครองด้ าเนิ น การไปก่ อ น เช่ น หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ว่า กทม. หรือท้องถิ่น เมื่อพบว่ามีประชาชนร้องเรียนหรือมีแหล่งก้าเนิดท้าให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าคาญ
เข้าตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่ ตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข ซึ่งจะไม่ถึงขันที่ คพ. จะต้องไปด้าเนินการกล่าวโทษตามกฎหมาย เพราะมีกระบวนการทาง
ปกครองรองรับอยู่
๔. กรณีที่ไม่มีผู้กล่าวโทษ เจ้าพนักงานต้ารวจหรือพนักงานสอบสวนก็มีอ้านาจเป็นผู้กล่าวโทษได้
ซึง่ หากเป็นไปได้ควรแจ้งกลับให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้กล่าวโทษ เนื่องจากจะเป็นปัญหาในการด้าเนินคดี ซึ่ง
ถ้าใครกล่าวโทษ จะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อส่งเรื่องด้าเนินคดี รวมถึงการเรียกร้องความเสียหายต่างๆ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

/วาระที่ ๓...

-๗วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ กรอบหน้ าที่ แ ละกลไกการดาเนิ น งานของศูน ย์ข้ อมูล ประสานงานเพื่ อบั งคับ ใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานที่ประชุม ดังนี
๑. ตามระเบีย บส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีการจัดตัง “ศูนย์ข้อมูล” เป็นหน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ เพื่อท้าหน้าที่เป็น
ส้านักงานเลขานุการของ กป.วล. โดยมีอ้านาจหน้าที่ดังนี
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของ กป.วล.
คณะอนุกรรมการและคณะท้างาน
(๒) รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน หรือสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
(๓) วิเคราะห์และประเมินผลการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน เพื่อรวบรวมและให้บริการข้อมูลทุก
ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(๕) ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ ที่ได้แจ้งหรือรายงานต่อศูนย์ข้อมูล
ตามระเบียบนี แล้วรายงาน กป.วล. เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป
(๖) ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยหรือค้าสั่ง
ที่ได้ออกโดยอาศัยอ้านาจตามระเบียบนี แล้วรายงาน กป.วล. เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ ขอจั ด ตั งหน่ ว ยงานภายในกรมควบคุ ม มลพิ ษ ภายใต้ ชื่ อ “ศู น ย์ ข้ อมู ล
ประสานงานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม” มีภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น โดยมีกรอบอัตราก้าลัง
ประกอบด้วย ข้ าราชการ ๑๙ อัตรา และพนักงานราชการ ๘ อัตรา มีผู้อ้านวยการศูนย์ข้อมูล ฯ ต้าแหน่งระดับ
ผู้อ้านวยการ (ระดับสูง) เป็นผู้ก้ากับดูแล ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี
(๑) ส่วนบริหารทั่วไป ประกอบด้วย ข้าราชการ ๓ อัตรา และพนักงานราชการ ๒ อัตรา
(๒) ส่ ว นประสานงานด้ านคดี และข้ อกฎหมาย ประกอบด้ว ย ข้าราชการ ๕ อัตรา และ
พนักงานราชการ ๒ อัตรา
(๓) ส่ วนประสานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้าราชการ ๕ อัตรา และ
พนักงานราชการ ๒ อัตรา
(๔) ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการประสานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้าราชการ ๕ อัตรา และพนักงานราชการ ๒ อัตรา
/๓. ฝ่ายเลขานุการฯ...

-๘๓. ฝ่ายเลขานุการฯ น้าเสนอกรอบการด้าเนินการของศูนย์ข้อมูลประสานงานบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี
(๑) ยกร่างประกาศกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๒) ยกร่างค้าสั่งแต่งตังคณะอนุกรรมการฯ ทัง ๓ ฉบับ
(๓) ยกร่างระเบียบการรายงานข้อร้องเรียน การแจ้งเหตุ และการด้าเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม
(๔) ยกร่างกรอบการวิเคราะห์และประเมินความเสียหายในทางวิชาการเพื่อก้าหนดมูลค่า
ความเสียหาย
(๕) จั ดท้ าแผนยุ ท ธศาสตร์ของศู น ย์ฯ ระยะกลาง ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปี ๒๕๕๕
ครอบคลุมประเด็น การจัดการน้าเสียจากชุมชนและการเก็บค่าบริการ การจัดการพืนที่ปนเปื้อน การจัดการกรณี
หลุมฝังกลบขยะ การรวบรวมข้อร้องเรียนและคดีความและกลไกการประสานงาน การประสานติดตามการบังคับ
คดีตามค้าพิพากษา เป็นต้น
(๖) ด้าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแต่งตังคณะอนุกรรมการพร้อมอ้านาจหน้าที่จ้านวน ๔ คณะ ดังนี
(๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับ ปรุง พัฒ นากฎหมาย การเสนอออกกฎกระทรวง ข้อบั งคับ ข้อบัญ ญั ติท้ องถิ่น ระเบียบประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพหรือมาตรการสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสนอมาตรการเพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และการติดตามมาตรการดังกล่าว
(๒) คณะอนุ กรรมการด้านการประสานงานคดีความ มีหน้าที่ประสาน เร่งรัดการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการด้าเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง การเสนอความเห็นใน
การพิ จ ารณาขอขยายเวลากรณี ที่ ร วบรวมข้ อมู ล กรณี ห น่ ว ยงานของรัฐ ด้าเนิ น การรวบรวมข้ อ เท็ จ จริง และ
พยานหลั ก ฐานไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๓๐ วั น การเสนอปรับ ปรุง กลไกการประสานงาน การฟ้ อ งร้อ งคดี ด้ า น
สิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดส่วนราชการปฏิบัติตามค้าพิพากษาของศาล
(๓) คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย น มี ห น้ าที่ ป ระสานงานระหว่ า งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนเพื่อแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การให้
การสนับสนุนส้านักงานคุ้มครองสิทธิ การติดตามในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนซ้า
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมาตรการ
(๔) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เป็นการแต่งตังเพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
กรณี เช่น การวิเคราะห์และประเมินความเสียหายในทางวิชาการเพื่อก้าหนดมูลค่าความเสียหาย
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบการจั ดตังศูน ย์ข้อมูล กรอบโครงสร้าง อัตราก้าลั ง และอ้านาจหน้าที่ ตามที่ฝ่ าย
เลขานุการฯ เสนอ
/๒. เห็นชอบ...

-๙๒. เห็นชอบในหลักการแต่งตังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จ้านวน ๔ คณะ และเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการ
และอ้านาจหน้าที่ ตามความเห็ น ของที่ป ระชุม พร้อมเสนอร่างค้าสั่งแต่ งตังและองค์ประกอบต่อที่ประชุม เพื่ อ
พิจารณาในคราวต่อไป ดังนี
(๑) คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอ้านาจหน้าที่ ตาม
กรอบกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กป.วล. ประกาศก้าหนดเป็นหลัก และพิจารณาในส่วนของกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเป็นระบบ และมีความสอดคล้องกันในภาพรวม
(๒) คณะอนุกรรมการด้านการประสานงานคดีความ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมการด้าน
การประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย มีอ้านาจหน้าที่ในการเร่งรัด ประสานการบังคับใช้กฎหมาย ส้าหรับการ
พิจารณาเรื่องการขอขยายระยะเวลาด้าเนินการของหน่วยงาน ตามข้อ ๒๖ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาความ
เหมาะสม และเสนอรูปแบบ หลักเกณฑ์การพิจารณา โครงสร้าง พร้อมทังระบุตัวบุคคลมาเสนอในคราวต่อไป
(๓) คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมการประสานงาน
เรื่องร้องทุกข์ มีอ้านาจหน้าที่พิจารณาเฉพาะข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่ กป.วล. ประกาศ
ก้าหนดเท่านัน เพื่อมิให้ซ้าซ้อนกับคณะอนุกรรมการด้านการประสานงานคดีความ และสนับสนุนส้านักงานคุ้มครองสิทธิ
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๙ (๓)
(๔) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ควรมีการแต่งตังเป็นกรณีๆ ไป ตามความจ้าเป็น
๓. เห็นชอบกรอบการด้าเนินการของศูนย์ข้อมูลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมาย
ให้ ศูน ย์ ข้ อมูล ฯ เร่ งด้าเนิ น การยกร่างระเบี ยบการรายงานข้อร้องทุ ก ข์ การแจ้งเหตุ และการด้า เนิน คดี ด ้า น
สิ่งแวดล้อม และกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป
๓.๒ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะประกาศกาหนด
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ
ตามนิยามที่ระบุในระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๐ จ้านวน ๒๔ ฉบับ และพิจารณาจากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และความเกี่ยวเนื่องในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย จึง ได้เสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จ้านวน
๕ ฉบับ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประกาศก้าหนด ดังนี
(๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
/มติที่ประชุม...

-๑๐มติที่ประชุม
เห็นชอบกับการประกาศก้าหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จ้านวน ๕ ฉบับ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ
เสนอและเห็นควรให้มีการประกาศพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม
เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องในการก้ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม และมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างประกาศก้าหนด เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ ผู้แทนส่วนราชการในฐานะกรรมการ ในคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานที่ประชุม ดังนี
๑. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้งยืนยันผู้แทน ซึ่ง
ด้ารงต้าแหน่งนิติกรช้านาญการพิเศษ เป็นผู้แทนส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะกรรมการ กป.วล.
๒. ตามระเบี ย บส้ านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการประสานงานเพื่อบังคับ ใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ข้อ ๖. ก้าหนดให้ผู้แทนส่วนราชการจะต้องมีต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าระดับผู้อ้านวยการกองหรือเทียบเท่า
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานหารือในเบืองต้นกับนักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ส้านักพัฒนา
ต้าแหน่ งและค่าตอบแทน ส้ านั กงาน ก.พ. ได้ความว่า กรณีต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าผู้อ้านวยการกองหรือเทียบเท่า
หมายถึง ต้าแหน่งในกลุ่มอ้านวยการระดับต้นขึนไป หรือกลุ่มบริหาร ทังนี หากเป็นต้าแหน่งในกลุ่มวิชาการ หรือ
กลุ่มทั่วไป หมายถึง ต้าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนัน กรณีต้าแหน่งระดับช้านาญการพิเศษ ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มวิชาการหรือกลุ่มทั่วไป มีคุณสมบัติไม่เทียบเท่าผู้อ้านวยการกอง การเสนอชื่อผู้แทนของส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไม่เป็นไปตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๖.
มติที่ประชุม
เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานแจ้งส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาเสนอผู้แทนคนใหม่ ซึง่ ด้ารงต้าแหน่งไม่ตา้่ กว่าผูอ้ า้ นวยการกองหรือเทียบเท่า
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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