
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการกรมควบคมุมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ให้กรมควบคุมมลพิษ  มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม  ก ากับ  ดูแล  อ านวยการ  
ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยให้มี
หน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ด้านการควบคุมมลพิษ 

(๒) เสนอแนะการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และมาตรฐานควบคุมมลพิษ 
จากแหล่งก าเนิด 

(๓) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ  และมาตรการในการควบคุม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ 

(๔) ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และจัดท ารายงาน
สถานการณ์มลพิษ 

(๕) พัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  กฎหมาย  และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย   สารอันตราย  คุณภาพน้ า  อากาศ  ระดับเสียง  และ 
ความสั่นสะเทือน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๖) ประสานเพ่ือให้มีการด าเนินการฟ้ืนฟู  ระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพ้ืนที่ 
ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ 

(๗) ให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ  รวมทั้งถ่ายทอด 
องค์ความรู้  เทคโนโลย ี และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการมลพิษ 

(๘) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านการจัดการมลพิษ 
(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ 

(๑๐) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ด้านการควบคุมมลพิษ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่รัฐมนตรี  
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
(๔) กองจัดการคุณภาพน้ า 
(๕) กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
(๖) กองตรวจมลพิษ 
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๙) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

(๑๐ - ๒๕) ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่  ๑ - ๑๖ 
ข้อ ๔ ในกรมควบคุมมลพิษ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การด าเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมควบคุมมลพิษ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เ พ่ือท าหน้าที่หลักใน 

การพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดกรม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกีย่วกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  งานเลขานุการ  และงานประสานราชการของกรม 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุ 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม 
(๖) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดในกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ประเมินผลและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  และค าสั่งตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่งและอาญา   

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 
(๖) อบรม  เผยแพร่  และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษแก่ภาครัฐ

และเอกชน 
(๗) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพ่ือบังคับ  

ใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
(๘) ด าเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิด  

ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  อันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๑) เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

(๒) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ  ประสานการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย 

(๓) ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไข  ฟ้ืนฟ ู และประเมินความเสียหายที่เกิดภาวะ
มลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย 

(๔) เสนอแนะ  มาตรฐาน  มาตรการ  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากของเสียและ 
สารอันตราย 

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และจัดท ารายงานสถานการณ์มลพิษ  ด้านการจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย 

(๖) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  หลักเกณฑ์ปฏิบัติ  และวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือน ามาใช้ในการลด
มลพิษหรือการใช้ประโยชน์จากกากของเสียและสารอันตราย 

(๗) เสนอแนะ  ร่วมมือ  และด าเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านกากของเสียและ 
สารอันตราย 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองจัดการคุณภาพน้ า  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ า 
(๒) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ  ประสานการจัดท า

แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษด้านมลพิษทางน้ า 
(๓) ประสานการปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการแก้ไขหรือฟ้ืนฟูแหล่งน้ าที่ได้รับผลกระทบ 

จากมลพิษทางน้ า  และประเมินความเสียหายต่อคุณภาพน้ า 
(๔) เสนอแนะ  มาตรฐาน  มาตรการ  หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ า 
(๕) ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพน้ า  และจัดท ารายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ า 
(๖) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  หลักเกณฑ์ปฏิบัติ  และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ า 
(๗) เสนอแนะ  ร่วมมือ  และด าเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ า 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ  เสียง  และความสั่นสะเทือน 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๒) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ  ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพื่อลดและขจัดมลพิษทางอากาศ  เสียง  และความสั่นสะเทือน 

(๓) ประสานการปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ   และประเมิน 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ 

(๔) เสนอแนะ  มาตรฐาน  มาตรการ  หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ  เสียง 
และความสั่นสะเทือน 

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง  และจัดท ารายงานสถานการณ์ด้านมลพิษ 
ทางอากาศ  เสียง  และความสั่นสะเทือน 

(๖) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  หลักเกณฑ์ปฏิบัติ  และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษ 
ทางอากาศ  เสียง  และความสั่นสะเทือน 

(๗) เสนอแนะ  ร่วมมือ  และด าเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพอากาศ  
เสียง  และความสั่นสะเทือน 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองตรวจมลพิษ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ 
(๒) บังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ 
(๓) ตรวจสอบ  พิจารณา  วินิจฉัย  เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  และ 

ในกรณีที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรง 
(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์  และสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๕) พัฒนาระบบ  แนวทาง  และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ 
(๖) รวบรวม  จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษและที่เกี่ยวเนื่องของแหล่งก าเนิด

มลพิษต่อสาธารณะ 
(๗) ประสานการมีส่วนรว่มของหนว่ยงานภาครฐั  องค์กรเอกชน  องค์กรชุมชน  และประชาชน

ในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ 
(๘) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๙) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อ านวยการในการด าเนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษ  ตรวจสอบ  
ติดตาม  ควบคุม  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  และแก้ไขมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง 

(๑๐) จัดท าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษ  และด าเนินการตรวจสอบ
พิจารณาวินิจฉัย  และสนับสนุนการด าเนินการเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ 

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่อธิบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท านโยบายและแผนการจัดการมลพิษให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งติดตามประเมินผล 

(๒) จัดท านโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) ประสานและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 
(๔) ด าเนินการเพ่ือก าหนดเขตและติดตามผลการด าเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ 
(๕) สนับสนุนการบริหารการจัดการมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) เสนอความเห็นในการประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และการค้าในการป้องกัน  

และแก้ไขภาวะมลพิษ 
(๗) จัดท ารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ 
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และงานประสาน 

การด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
มลพิษตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๙) ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ 
ในการด าเนินการร่วมด้านมลพิษ 

(๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนของกรม  การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ 
การจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) เป็นศูนย์กลางข้อมูลของกรม  ในการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ 
(๓) ก าหนดมาตรฐานในการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านมลพิษและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๔) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศมลพิษ  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการมลพิษ 

(๖) พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ตามแนวทางรัฐบาล 

(๗) พัฒนาระบบและวิธีการในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษสู่สาธารณะ 
(๘) สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสารของกรม 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนากลไกและมาตรการการผลักดันแนวทางการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๒) เสนอความเห็นในการก าหนดเกณฑ์  มาตรฐาน  แนวปฏิบัติด้านการป้องกันมลพิษและ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้   แนวคิด  รูปแบบ  ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้   ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และเผยแพร่องค์ความรู้ 

ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ประสานและด าเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันมลพิษ 
(๗) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรม 
(๘) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(๙) ให้ค าปรึกษา  และแนะน าวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่  ๑ - ๑๖  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่ 
(๒) เสนอแนะการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และมาตรฐานควบคุมมลพิษ 

จากแหล่งก าเนิดในระดับพื้นที่ 
(๓) ติดตาม  ตรวจสอบ  เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และจัดท ารายงานสถานการณ์

สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ 
(๔) ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพ่ือบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม   และการอ้างอิง 

ตามมาตรฐาน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม   เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้  ค าแนะน า  และติดตามประเมินผลการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่ 

(๖) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 

(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   ด้านมลพิษ  และสนับสนุนการปฏิบัติการ 
เหตุฉุกเฉินด้านมลพิษในพ้ืนที่ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มีการตัดโอนส านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคที่  ๑ - ๑๖  จากส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนภารกิจ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑ - ๑๖  มาเป็นของส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุม
มลพิษที่  ๑ - ๑๖  กรมควบคุมมลพิษ  สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอ านาจของ 
กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕


