รายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ สานักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายสัตยา อรุณธารี
รองอัยการสูงสุด
๒. นางสมสุข มีวุฒิสม
อธิบดีอัยการสานักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๓. นายวีระศักดิ์ ตินโนเวช
ผู้อานวยการสานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนา
ผู้แทนกรมเจ้าท่า
๔. นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกรมชลประทาน
๕. นายสุระศักดิ์ วงษ์เหรียญทอง
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖. นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้แทนกรมอนามัย
๗. นายบุญเกิด ร่องแก้ว
ผู้อานวยการกองนิติการ
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๘. นางวัลยา วัฒนรัตน์
ผู้อานวยการกองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/๙. นายนพดล...

-๒๙. นายนพดล ธิยะใจ
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.ศาสตราจารย์พิเศษกุลพล พลวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.รศ.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้แทนองค์กรเอกชน
๑๓.นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๑๔.นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจและบังคับการ
กรมควบคุมมลพิษ
๑๕.นายสมชาย ทรงประกอบ
ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้แทนกรมการปกครอง
กรรมการ
๒. ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ กรรมการ
๓.นายไชยยศ บุญญากิจ
ผู้แทนองค์กรเอกชน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายชัยพร เกริกกุลธร
๒.นางศิริอร มณีสินธุ์
๓. นางสาวลภัสรดา ศรีเมือง
๔. นางอัสนี พอจิต

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการสูงสุด
/๕. นายประมวล...

-๓๕. นายประมวล เฉลียว
๖.นายชนพหล ส่งเสริม
๗.นายศุภพร ภู่เกษมวรางกูร
๘.นายกิตติ ดีดา
๙.นางสาวศรีสมร จาเริญศักดิ์ศรี
๑๐.นางสาววิภา รุจิจนากุล
๑๑. นางสาววันทนา วุฒิยิ่งคง
๑๒. นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ
๑๓. นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ์
๑๔. นางสาวสายสาละวิน ช่วยบารุง
๑๕.นายอานาจ สมวงษ์อินทร์
๑๖.นางกรรณิกา เอี่ยมศิริ
๑๗.นางสาวลลนา เปล่งเสียง
๑๘. นางสาวกานต์สินี ดวงดี
๑๙. นายเลิศชาย นิธิดิลกสกุล
๒๐. นางสาวณัฎฐา ตนายะพงศ์

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมการปกครอง
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุก
ท่านแนะนาตัว ซึ่งในส่วนของผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ หารือที่
ประชุมกรณีการส่งนายประมวล เฉลียว นิติกรชานาญการพิเศษ เป็น ผู้แทนของสานักงานฯ เนื่องจากโครงสร้าง
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีกองกฎหมาย และนายประมวล เฉลียว
ทาหน้ าที่ในส่ วนของงานกฎหมาย ขึนกับ เลขาธิการส านักงานฯ ซึ่ง อานาจหน้า ที่ของนายประมวลในปัจจุบัน
เทียบเท่ากับระดับผู้อานวยการกอง ดังนัน จึงขอยืนยันการส่งนายประมวล เฉลียว เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม กป.วล.
มติที่ประชุมรับทราบและประธานแจ้งว่าเนื่องจากระเบียบฯ กาหนดให้กรรมการต้องมีคุณสมบัติไม่
ต่ากว่าผู้อานวยการกอง จึงขอให้มีการมอบหมายผู้แทนที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดด้วย
วาระที่ ๒ เรื่ องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่ อบั งคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) ครังที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อแก้ไข คือ ให้ย้ายชื่อผู้มา
/ชื่อผู้มา...

-๔ประชุมลาดับที่ ๓ นายศุภพร ภู่เกษมวรางกูล ผู้แทนกรมเจ้าท่า และลาดับที่ ๔ นายกิจจา หมอกเจริญ ผู้แทน
กรมการปกครอง ไปอยู่ ในรายชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม แทน เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ไม่ เป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๐ ทีบ่ ัญญัติไว้
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ คาสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๑๘๗/๒๕๕๕ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุ การฯ ได้ น าเรียนที่ประชุมทราบคาสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๑๘๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง จัดตังศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
อานาจหน้าที่ตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี
(๑) รับ ผิ ดชอบในงานธุรการ งานวิช าการ รายงานประชุม และงานเลขานุการของ กป.วล.
คณะอนุกรรมการและคณะทางาน
(๒) รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของรัฐ
องค์กรเอกชน ประชาชน หรือสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
(๓) วิเคราะห์และประเมินผลการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน เพื่อรวบรวมและให้บริการข้อมูลทุกชนิดที่
เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(๕) ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐที่ได้แจ้งหรือ รายงานต่อศูนย์ข้อมูลฯ ตาม
ระเบียบนี แล้วรายงาน กป.วล. เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป
(๖) ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยหรือคาสั่ง ที่ได้
ออกโดยอาศัยอานาจตามระเบียบนี แล้วรายงาน กป.วล. เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนียังได้กาหนดให้มีหน่วยงานภายในศูนย์ข้อมูลฯโดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนงาน ดังนี
(๑) ส่วนบริหารงานทั่วไป
(๒) ส่วนประสานงานด้านคดีและข้อกฎหมาย
(๓) ส่วนประสานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
(๔) ส่วนงานเลขานุการ กป.วล.
ปั จ จุ บั น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี เจ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติงาน รวม ๕ ท่าน ประกอบด้วย นายสมชาย ทรงประกอบ รักษาการผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลฯนายอานาจ
สมวงษ์อินทร์ นางกรรณิกา เอี่ยมศิริ นางสาวลลนา เปล่งเสียง และนางสาวกานต์สินี ดวงดี และในอนาคตคาดว่า
จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึน สอดคล้องตามปริมาณงานที่จะเกิดขึน
มติที่ประชุมรับทราบ
/๓.๒ การขอรับ...

-๕๓.๒ การขอรับจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการพลเรือน เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ น าเรี ยนที่ ประชุ มว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมได้ มี
หนั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ทส ๐๒๐๑.๔/๒๑๙๗ ลงวัน ที่ ๖ สิ งหาคม ๒๕๕๕ เรื่อ ง ขอรับ การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง
ข้าราชการพลเรือน โดยได้ขอรับการจัดสรรอัตรากาลัง เพื่อจัดตังศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมา ย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จานวน ๑๙ อัตรา ประกอบด้วย ผู้อานวยการศูนย์ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน
๑๘ อัตรา ไปยังคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
มติทปี่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ร่ า งประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเรียนที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม กป.วล. ครังที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ได้มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างประกาศกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทังนี โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ วรรค ๔ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ยกร่างประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จานวน ๖ ฉบับที่จะประกาศ ได้แก่
(๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
(๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จานวน
๖ ฉบับ ซึ่งมีประเด็นสาคัญสรุปได้ดังนี
๑. รศ.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยามีความเห็นว่า พ.ร.บ. ทัง ๖ ฉบับที่จะประกาศเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาจจะไม่ครอบคลุมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย
และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึนในเขตกรุงเทพมหานครและเทศบาล
๒. นายนพดล ธิยะใจ(ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มี
ความเห็นว่า พ.ร.บ. ทัง ๖ ฉบับอาจจะไม่ครอบคลุมปัญหาฝุ่นละออง เสียง และการสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง
อาคาร จึงควรให้มีการประกาศพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เพิ่มเติม
/๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ...
...

-๖๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชีแจงว่า ประกาศกฎหมายทัง ๖ ฉบับ ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อม
เกือบทังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องฝุ่นละออง เสียง และการ
สั่นสะเทือนจากการก่อสร้างที่สามารถใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องเหตุเดือดร้อนราคาญได้
ประธานฯ จึ ง เสนอว่ า เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ก ฎหมายทั ง ๖ ฉบั บ แล้ ว หากพบว่ า มี ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมเกิดขึนในอนาคตซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจาก พ.ร.บ. ทัง ๖ ฉบับดังกล่าว ให้จัดเตรียมข้อมูลมาเสนอ
กป.วล. เพือ่ พิจารณาอีกครัง
๔. ที่ป ระชุมมีความเห็นว่าควรแก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี
(๑) ในวรรค ๒ บรรทัดแรกของร่างประกาศฯ จากเดิมกาหนดว่า “อาศัยอานาจตามความ
ในข้อ ๔ วรรค ๔ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ”แก้ไขเป็น “อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ วรรค ๔ และข้อ
๙ (๑๐) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ” และตัดคาว่า “ไว้ดังนี” ในบรรทัดสุดท้ายให้เหลือเฉพาะคาว่า“ดังนี”
(๒) ให้ ตั ด ข้ อ ความว่ า “ข้ อ ๑ ในประกาศนี ”รวมถึ ง นิ ย ามของ “กฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม”ออกทังหมดให้เหลือเฉพาะกฎหมายทัง ๖ ฉบับ และให้เรียงลาดับเลขกฎหมาย ๑-๖
(๓) ตัดข้อ ๒ ออกทังหมดเนื่องจากเป็นข้อความซาซ้อน
(๔) ให้เพิ่มข้อความ “ประกาศนีมีผลบังคับใช้ตังแต่............”
๕. ประธานฯ มี ค วามเห็ น ว่ า การประกาศกฎหมายทั ง ๖ ฉบั บ เป็ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อ กป.วล.ประกาศให้มีผลตามกฎหมายจะส่งผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าของกฎหมาย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนัน ก่อนมีการประกาศใช้กฎหมายทัง ๖ ฉบับ ควรเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน
๖. ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอกรณีความพร้อมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เห็นว่าระยะเวลา ๙๐ วัน
เพียงพอในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ
มติที่ประชุมเห็ นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรับ
กฎหมาย ๖ ฉบับ ที่เสนอเป็ นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และประธานฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขตาม
ความเห็ น ของที่ ป ระชุม ส าหรับ วัน ที่บั งคับ ใช้ ประธานจะพิ จารณาความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องก่อน
๔.๒ ร่างคาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่
...... /๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการ จานวน ๓ คณะ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุม กป.วล. ครังที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๕๕ได้เห็นชอบในหลักการแต่งตังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บังคับ ใช้กฎหมายเกี่ย วกับ สิ่งแวดล้ อม จานวน ๔ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการพัฒ นาปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒) คณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย ๓)
/เกี่ยวกับ...

-๗-

คณะอนุ กรรมการประสานงานเรื่องร้ องทุ กข์ และ ๔) คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจ ทั งนีได้มอบหมายให้ ฝ่ าย
เลขานุการฯ ปรับแก้อานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๑-๓ ตามความเห็นของที่ประชุม พร้อมเสนอ
ร่างคาสั่งแต่งตังและองค์ประกอบต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างคาสั่งแต่งตังคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการฯ จานวน ๓ คณะ โดย
อาศัย อานาจตามความในข้ อ ๙ (๘) แห่ งระเบี ยบส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ ว ยการประสานงานเพื่ อบั งคั บ ใช้
กฎหมายเกี่ยวกับ สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่ อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับ สิ่ งแวดล้ อม มีอานาจหน้ าที่แต่งตังคณะอนุ กรรมการเพื่ อดาเนินการตามที่คณะกรรมการฯ
มอบหมาย ดังนี
(๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มีศาสตราจารย์พิเศษกุลพล พลวัน เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) คณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย มี อธิบดีอัยการ สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานอนุกรรมการ
(๓) คณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์ มี ๒ แนวทาง คือ (๑) อธิบดีอัยการ สานักงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสานักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการ และ (๒)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานอนุกรรมการ
๑. ที่ประชุมได้มีการอภิป รายกันอย่างกว้างขวางในเรื่องคาสั่งแต่งตังคณะอนุกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมีประเด็นสาคัญสรุปได้ดังนี
๑.๑เนื่องจากยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่ไม่มีรายชื่อเป็น
อนุ
กรรมการฯ ที่ประชุมจึงเสนอให้เพิ่มเติมรายชื่อองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯจานวน ๕ ท่าน ดังนี
(๑) ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) ผู้แทนกรมการปกครอง
(๓) ผู้แทนกรมป่าไม้
(๔) ผู้แทนกรมเจ้าท่า
(๕) รศ.อดิศร์ อิศรางกูรณ อยุธยา
๑.๒ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ สั ง เกตเรื่ อ งอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการฯ ตามข้ อ ๑ ศึ ก ษา
วิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกาหนด หรือที่
เกี่ย วข้องกับ การส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ๖ ฉบับที่จะประกาศ กรณี มี
กฎหมายอื่น ที่เกี่ย วข้อง เช่น กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับอยู่ สามารถนามาพิจารณารวมได้
หรือไม่ ซึ่งประธานฯ ได้สรุป ว่า หากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บสิ่ งแวดล้อมและกฎหมายที่ได้ประกาศไปแล้ว ก็
สามารถนามาพิจารณาและเสนอให้กับเจ้าของกฎหมายพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานต่อไปได้
/๑.๓ ในส่วนของ...

-๘๑.๓ในส่วนของอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ให้ใช้ชื่อเต็มของคณะกรรมการว่าด้วย
การประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแทนตัวย่อทังหมด
๒. คาสั่งแต่งตังคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย ที่ประชุมมีการอภิปรายโดย
มีประเด็นสาคัญสรุปได้ดังนี
๒.๑เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม รายชื่ อ องค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการฯ จ านวน ๔ท่ า น ใน
คณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี
(๑) ผู้แทนสานักงานการบังคับคดี สานักงานอัยการสูงสุด
(๒) ผู้แทนสานักงานคดีอาญา สานักงานอัยการสูงสุด
(๓) ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) ผู้แทนกรมการปกครอง
๒.๒ อานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ เป็นการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องทั่วไปโดยเริ่มจาก
เรื่องร้องทุกข์ การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน การดาเนินคดี การฟ้องคดี และการบังคับคดี
เพื่อกากับ ดูแลให้ห น่วยงานรัฐบั งคับใช้กฎหมายตามอานาจหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หากหน่วยงานใดไม่
ปฏิบัติตามให้คณะอนุกรรมการฯ เป็นกลไกประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ศูนย์ข้อมูลฯ วิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนนาเสนอ กป.วล. เพื่อพิจารณา ทังนีกรณีเป็นเรื่องเฉพาะให้ตงคณะกรรมการชุ
ั
ดเฉพาะกิจเพื่อดาเนินงานได้
๒.๓ในการพิ จ ารณาขยายเวลากรณี ที่ ห น่ ว ยงานรั ฐ ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และ
พยานหลักฐานในการดาเนินคดีแพ่งไม่แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และเสนอ กป.วล. เพื่อขอขยายเวลาให้ครังละไม่
เกิน ๓๐ วัน ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ ๒๖ ของระเบียบฯ ซึ่งที่ประชุมมีข้อสงสัยว่า กป.วล. สามารถมอบอานาจให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาขยายเวลาได้หรือไม่ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือกับ คณะกรรมการกฤษฎีกาใน
ประเด็นดังกล่าว เพื่อความชัดเจนก่อน
๒.๔ในส่วนของอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ให้ใช้ชื่อเต็มของคณะกรรมการว่าด้วย
การประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแทนตัวย่อทังหมด
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบร่างคาสั่งแต่งตังคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยให้ เพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบดั ง นี (๑) ผู้ แ ทนส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) ผู้แทนกรมการปกครอง (๓) ผู้แทนกรมป่าไม้ (๔) ผู้แทนกรมเจ้าท่า(๕) รศ.
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาและปรับอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ โดยให้ใช้ชื่อเต็มของคณะกรรมการว่าด้วย
การประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แทนตัวย่อทังหมด และให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข
ตามความเห็นที่ประชุมเพื่อเสนอให้ประธานพิจารณาลงนามต่อไปส่วนคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้
กฎหมายให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี(๑) ผู้แทนสานักงานการบังคับคดี สานักงานอัยการ
สู ง สุ ด (๒) ผู้ แ ทนส านั ก งานคดี อ าญา ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (๓) ผู้ แ ทนส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(๔) ผู้แทนกรมการปกครอง และปรับอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ โดย
/ให้ใช้ชื่อ....

-๙ให้ใช้ชื่อเต็มของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม แทนตัวย่อ
ทังหมด
๒.ให้กรมควบคุมมลพิษในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นาประเด็นการมอบอานาจการขยายเวลาของ กป.วล. ตามข้อ ๒๖ ของ
ระเบียบฯ ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้มีความชัดเจนก่อนและนาเรื่อง
การแต่งตังคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมายไปพิจารณาในการประชุมครังต่อไปพร้อมกับเรื่อง
การแต่งตังคณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์
๓. เพิ่มเติมผู้แทนกรมการปกครองในทุกชุดของคณะอนุกรรมการฯ
๔.๓ แผนการด าเนิ น การของศู น ย์ ข้ อ มู ล ประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มตามระเบี 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 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุมที่ประชุมให้นาเข้าพิจารณาในการประชุมครังต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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