การฝึกอบรม
หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เริ่มเสื่อมโทรมลงเป็นลาดับ
ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น อากาศเป็นพิษ น้าเน่าเสีย ดินเสื่อมสภาพ หรือป่าไม้ถูกทาลาย ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหา
ที่เกี่ยวพันเป็นลูกโซ่ก่อให้เกิดผลกระทบในการดารงชีวิตของมนุษย์ หากทุกอย่างได้ดาเนินการไปโดยสภาวะปกติ
ตามธรรมชาติแล้ว ก็คงไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
ดั งกล่ าวกลั บเกิ ดขึ้ น อย่ างรวดเร็ ว จากน้ ามื อของมนุ ษย์ ด้ วยเหตุ นี้ จึ งต้ องมี กฎเกณฑ์ ของสั งคมขึ้ นมาเพื่ อ
ควบคุ มดู แลและจั ดการในเรื่ องเหล่ านี้ ให้ ด ารงอยู่ ใ นสภาวะที่ เหมาะสม และยั่ งยื น รวมทั้ งต้ องอาศั ยกลไก
ทางกฎหมายเป็ นเครื่องมื อในการควบคุมดูแล อีกด้านหนึ่งด้วย แต่เนื่ องจากการบังคับใช้ กฎหมายเป็ นเรื่อง
ละเอียดอ่อน และต้องอาศัยความรู้ความชานาญเป็นการเฉพาะ จึงจะสามารถบังคับใช้ได้ตรงตามเจตนารมณ์ ของ
กฎหมาย ประกอบกับการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว อยู่ในความสนใจของประชาชน
และอาจมี ผลกระทบต่ อประชาชนได้ ง่าย ดั งนั้ น จึงมี ความจาเป็ นอย่ างยิ่ งที่ บุ คลากรจากหน่ วยงานภาครั ฐ
รั ฐวิสาหกิ จ สถาบั นการศึ กษาและเอกชน ซึ่ งเป็ นผู้ บั งคั บใช้กฎหมายสิ่ งแวดล้ อม หรื อปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวข้ อง
จะต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายอย่างถ่องแท้ และใช้กฎหมาย
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ปราศจากอคติ มีความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริง
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม สถาบั น พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อ ม
ได้ ตระหนั กถึงความส าคัญดังกล่ าว จึ งได้จั ดฝึ กอบรมหลั กสู ตร การบั งคับใช้ กฎหมายสิ่ งแวดล้ อมอย่างไรให้
มีประสิทธิภาพขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๒ เพื่ อให้ ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมสามารถน าข้ อบั งคั บทางกฎหมายและวิ ธี การใช้ เครื่ องมื อ
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานการร้องเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๓. หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม
๓.๑ บรรยายเรื่อง รัฐธรรมนูญและกฎหมายสิ่ งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่
ของหน่วยงานราชการ
3.2 อภิปรายเรื่อง บทบาทของเจ้าพนักงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ
สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
3.3 บรรยายเรื่อง บทบาทของกฎหมายกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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3.5 ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกาเนิด
กลุ่มที่ 1 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านเสียง ร้องเรียน รถยนต์ควันดา
กลุ่มที่ 2 การใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ด้านอากาศ
กลุ่มที่ 3 การใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ด้านน้า
3.6 ฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย
กลุ่มที่ 1 การออกคาสั่งทางปกครอง ข้อร้องเรียนด้านเสียง ร้องเรียน รถยนต์ควันดา
กลุ่มที่ 2 การออกคาสั่งทางปกครอง ข้อร้องเรียนด้านอากาศ
กลุ่มที่ 3 การออกคาสั่งทางปกครอง ข้อร้องเรียนด้านน้า
๔. วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย การเสวนา และการฝึกปฏิบัติ
๕. วิทยากร
๕.๑ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
๕.2 กรมอนามั ย
๕.3 กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
๕.4 กรมควบคุ ม มลพิ ษ
5.5 สานั ก ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
5.6 ศาลฎี ก า
5.7 ศาลปกครองขอนแก่ น
5.8 สมาคมต่ อ ต้ า นสภาวะโลกร้ อ น
5.9 สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งประเทศไทย
5.10 สานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
5.11 มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
๖. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคลากรซึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน
ทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เอกชน และภาคประชาชน
๗. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 160 คน
๘. ระยะเวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม
ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่ งแวดล้ อ ม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถนาข้อบังคับทางกฎหมายไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๑๐. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑๐.๑ ไม่เสียค่าลงทะเบียน
๑๐.๒ ค่าที่พัก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสารองห้องพัก และชาระเงินเอง
๑๐.๓ สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จะรั บ ผิ ด ชอบค่ าอาหารกลางวัน ค่ าอาหารว่างและเครื่อ งดื่ม ในระหว่างการฝึ ก อบรม และค่ าใช้จ่ ายอื่ น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ ตามหนังหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว ๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าใช้จ่าย
ในการฝึ ก อบรม การจั ด งานและการประชุ ม ระหว่ างประเทศ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๕ การจั ด งานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
11. การรับรองผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลจากกรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาฝึกอบรมไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น ในกรณีจาเป็นหรือมีราชการเร่งด่วนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะต้องให้ผู้จัดฝึกอบรมทราบ
๑2. วันหมดเขตปิดรับสมัคร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
๑3. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถตรวจสอบรายชือ่ ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก www.deqp.go.th เลือกเมนู “บริการออนไลน์”
และ “ระบบงานสัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม” หลังจากปิดปิดรับสมัครแล้วไม่น้อยกว่า 12 วันทาการ
๑4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุภาพันธ์ สังข์คร มือถือ ๐๘๕-๙๐๓-๑๔๔๕
นางสาวธัญญรัตน์ ธงอาษา มือถือ 087-032-1418
กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๗-๔๑๘๒-๙ ต่อ ๓๖๐8,๓๖๑๓ และ ๐-๒๕๗๗-๑๑๔๐
โทรสาร ๐-๒๕๗๗-4190 , ๐-๒๕๗๗-๗๐๖๘

