สํานักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม
หนาที่ความรับผิดชอบและการแบงงานภายใน
สํานักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให
บริการวิเคราะห ทดสอบมลพิษและวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรม การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ วิเคราะหใหเขาสูระบบมาตรฐาน การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคและวิธีการวิเคราะหทดสอบ การใหคําแนะนํา ปรึกษาและเผยแพรเทคนิคและ
วิธีการวิเคราะหทดสอบ การใชเครื่องมือและการพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ การ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ดานการวิเคราะหทดสอบ การกําหนดหลักเกณฑ
ขึ้นทะเบียนและกํากับดุแลหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน การวิเคราะหวิจัยขอมูลมลพิษอุต
สาหกรรมเพื่อการเตือนภัยคุณภาพนํ้าและอากาศที่อาจมีผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
การศึกษา วิจัย รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลมลพิษอุตสาหกรรม การจัดทําแผน
งานและแผนปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ และการเตือนภัยคุณภาพนํ้าที่ไดรับผลกระทบจาก
โรงงานอุตสาหกรรม การสํารวจและจัดทํารายงานปริมาณสารมลพิษอุตสาหกรรมทางนํ้า
และอากาศซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ลุมนํ้าสายหลักของ
ประเทศและบริเวณที่อาจเกิดวิกฤติมลพิษอุตสาหกรรม การกําหนดเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
จากมลพิษอุตสาหกรรม
การตรวจสอบและรายงานสถานการณืในสภาวะฉุกเฉินจากการ
ประกอบอุตสาหกรรม กรปฏิบัติงานพิเศษกรณีฉุกเฉิน / เรงดวนที่ตองมีการตรวจวิเคราะห
ชนิดและปริมาณสารพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน
การจัดทํารายงานสถานการณมลพิษอุตสาหกรรมประจําป
การจัดทําและเผยแพรเอกสาร
วิชาการดานมลพิษอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวย
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย แบงหนวยงานภายในออกเปน 1 ฝาย 1 สวน 6 ศูนย
ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
แผนงบประมาณรายจายประจําปและแผนพัฒนาบุคลากร การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการใชงบประมาณ การรวบรวมปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน การรับคํา
ขอ รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร / รายงานการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการการวิเคราะหเอกชน
งานสารบรรณ งานธุรการ การจัดระบบงาน การจัดการประชุม การจัดหา ควบคุมและจัด

ทําบัญชีครุภัณฑตาง ๆ การใหบริการขอมูล งานชวยอํานวยการตาง ๆ ในสํานัก และปฏิบัติ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัย
2. สวนเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ขอมูลมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยคุณภาพนํ้าและอากาศที่อาจมีผลกระทบตอชุมชน
และสิ่งแวดลอม
การสํารวจและจัดทํารายงานปริมาณสารมลพิษอุตสาหกรรมทางนํ้าและ
อากาศ (Survey capacity) ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะลุมนํ้าสาย
หลักของประเทศ การกําหนดเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากมลพิษ การจัดทําเอกสารวิชาการ
ดานมลพิษทางนํ้าและอากาศจากอุตสาหกรรมและเผยแพรความรุแกหนวยงานภาครัฐและเอก
ชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป การจัดทําแผนงานเพื่อการอนุรักษและการเตือนภัยคุณภาพนํ้า
ของประเทศที่ไดรับผลกระทบจากดรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบและรายงานสถาน
การณในสภาวะฉุกเฉินจาการประกอบการอุตสาหกรรม การจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ
อุตสาหกรรมของประเทศ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถงานวิเคราะหวิจัยของศูนยวิเคราะหวิจัยภูมิภาค
รวบรวมและประเมินขอมูลการ
วิเคราะหวิจัย และพัฒนาวิธีวิเคราะหสารมลพิษ รวมทั้งถายทอดใหแกศูนยวิเคราะหวิจัย
ภูมิภาคและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นในงานที่เกี่ยว
ของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานสวนกลาง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การใหบริการวิเคราะหทดสอบมลพิษและวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรม
การ
กําหนดหลักเกณฑขึ้นทะเบียนและกํากับดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน การศึกษาวิจัย
รวบรวมประมวลผลและวิเคราะหขอ มูลมลพิษอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิค
และวิธีการวิเคราะหทดสอบ
การจัดทํารายงานสถานการณมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
ประจําป
การจัดทําแผนงานและแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การอนุรกั ษลานํ
ํ าที
้ ไ่ ดรบั ผลกระทบจาก
โรงงานอุตสาหกรรม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการวิเคราะหใหเขาสูระบบ
มาตรฐาน การใหคําแนะนําปรึกษาและเผยแพรเทคนิคและวิธีการวิเคราะหทดสอบ การใช
เครื่องมือและการพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ การปฏิบัติงานพิเศษกรณีแกเฉิน / เรง
ดวนที่ตองมีการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสารมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชีวิต
และความปลอดภัย ดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาดานการวิเคราะห

ทดสอบ และการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยว
ของหรือที่ไดรับมอบหมาย
พื้นที่ความรับผิดชอบ ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง ชัยนาท และ
อุทัยธานี
4. ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันตก มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ งานพัสดุ งานบัญชี งานงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน
การใหบริการวิเคราะหทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงาน
อุตสาหกรรม การกําหนดหลักเกณฑขึ้นทะเบียนและกํากับดูแลหองปฏิบัติการการวิเคราะห
เอกชน การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิธีการวิเคราะหทดสอบ รวบรวมและประมวล ผลขอมูลมลพิษอุตสาหกรรมเพือ่ จัดทํารายงานสถานการณมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมประจําป
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารวิเคราะหใหเขาสูร ะบบมาตรฐาน การใหคาแนะนํ
ํ
า
คุณภาพแกหนวยงานตาง ๆ ปรึกษา ถายทอด และเผยแพรเทคนิคและวิธกี ารวิเคราะหทดสอบ
การใชเครือ่ งมือและระบบดําเนินการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ
และการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในตามระบบคุณภาพ ปฏิบัติงานพิเศษกรณีเหตุฉุกเฉิน กรณีรองเรียนเรงดวนที่
ตองมีการตรวจวิเคราะห ชนิด / ปริมาณมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชีวิตและความ
ปลอดภัย
การแลกเปลี่ยนความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาดานการ
วิเคราะหทดสอบ และการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
พื้นที่ความรับผิดชอบ ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
5. ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันออก มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ งานพัสดุ งานบัญชี งานงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน
การใหบริการวิเคราะหทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงาน
อุตสาหกรรม การกําหนดหลักเกณฑขึ้นทะเบียนและกํากับดูแลหองปฏิบัติการการวิเคราะห
เอกชน การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิธีการวิเคราะหทดสอบ รวบรวมและประมวล
ผลขอมูลมลพิษอุตสาหกรรมเพือ่ จัดทํารายงานสถานการณมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมประจําป
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารวิเคราะหใหเขาสูร ะบบมาตรฐาน การใหคาแนะนํ
ํ
า

คุณภาพแกหนวยงานตาง ๆ ปรึกษา ถายทอด และเผยแพร เทคนิคและวิธกี ารวิเคราะหทดสอบ การ
ใชเครือ่ งมือและระบบดําเนินการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ และการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในตามระบบคุณภาพ ปฏิบัติงานพิเศษกรณีเหตุฉุกเฉิน กรณีรองเรียนเรงดวนที่ตองมีการ
ตรวจวิเคราะห ชนิด / ปริมาณมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชีวิตและความปลอดภัย
การแลกเปลี่ยนความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาดานการวิเคราะห
ทดสอบ และการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยว
ของหรือที่ไดรับมอบหมาย
พื้นที่ความรับผิดชอบ ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก สระแกว
ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
6. ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานภาคเหนือ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานสารบรรณ งานพัสดุ งานบัญชี งานงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติงาน การ
ใหบริการวิเคราะหทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรม
การกําหนดหลักเกณฑขึ้นทะเบียนและกํากับดูแลหองปฏิบัติการการวิเคราะหเอกชน การ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิธีการวิเคราะหทดสอบ รวบรวมและประมวลผลขอมูลมล
พิษอุตสาหกรรมเพือ่ จัดทํารายงานสถานการณมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมประจําป การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารวิเคราะหใหเขาสูร ะบบมาตรฐาน การใหคาแนะนํ
ํ
าคุณภาพแก
หนวยงานตาง ๆ ปรึกษา ถายทอด และเผยแพร เทคนิคและวิธกี ารวิเคราะหทดสอบ การใชเครือ่ งมือ
และระบบดําเนินการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
ระบบคุณภาพ ปฏิบัติงานพิเศษกรณีเหตุฉุกเฉิน กรณีรองเรียนเรงดวนที่ตองมีการตรวจ
วิเคราะห ชนิด / ปริมาณมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชีวิตและความปลอดภัย การแลก
เปลี่ยนความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาดานการวิเคราะหทดสอบ และ
การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
พื้นที่ความรับผิดชอบ ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน
แมฮองสอน พะเยา แพร นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร
เพชรบูรณ และนครสวรรค
7. ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานภาคใต มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานสารบรรณ งานพัสดุ งานบัญชี งานงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติงาน การ
ใหบริการวิเคราะหทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรม

การกําหนดหลักเกณฑขึ้นทะเบียนและกํากับดูแลหองปฏิบัติการการวิเคราะหเอกชน การ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิธีการวิเคราะหทดสอบ รวบรวมและประมวลผลขอมูลมล
พิษอุตสาหกรรมเพือ่ จัดทํารายงานสถานการณมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมประจําป การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารวิเคราะหใหเขาสูร ะบบมาตรฐาน การใหคาแนะนํ
ํ
าคุณภาพแก
หนวยงานตาง ๆ ปรึกษา ถายทอด และเผยแพร เทคนิคและวิธกี ารวิเคราะหทดสอบ การใชเครือ่ งมือ
และระบบดําเนินการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ และการตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
ระบบคุณภาพ ปฏิบัติงานพิเศษกรณีเหตุฉุกเฉิน กรณีรองเรียนเรงดวนที่ตองมีการตรวจ
วิเคราะห ชนิด / ปริมาณมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชีวิตและความปลอดภัย การแลก
เปลี่ยนความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาดานการวิเคราะหทดสอบ และ
การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
พื้นที่ความรับผิดชอบ ไดแก จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต สุราษฎร
ธานี ยะลานครศรีธรรมราช สตูล กระบี่ พัทลุง ตรัง สงขลา ปตตานี และนราธิวาส
8. ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ งานพัสดุ งานบัญชี งานงบประมาณและจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน การใหบริการวิเคราะหทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไมใชแลวจาก
โรงงานอุตสาหกรรม การกําหนดหลักเกณฑขึ้นทะเบียนและกํากับดูแลหองปฏิบัติการการ
วิเคราะหเอกชน การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิธีการวิเคราะหทดสอบ รวบรวมและ
ประมวลผลขอมูลมลพิษอุตสาหกรรมเพือ่ จัดทํารายงานสถานการณมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
ประจําป การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพหองปฏิบตั กิ ารวิเคราะหใหเขาสูร ะบบมาตรฐาน การ
ใหคาแนะนํ
ํ
าคุณภาพแกหนวยงานตาง ๆ ปรึกษา ถายทอด และเผยแพร เทคนิคและวิธกี ารวิเคราะห
ทดสอบ การใชเครือ่ งมือและระบบดําเนินการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ และการตรวจติด
ตามคุณภาพภายในตามระบบคุณภาพ ปฏิบัติงานพิเศษกรณีเหตุฉุกเฉิน กรณีรองเรียนเรง
ดวนที่ตองมีการตรวจวิเคราะห ชนิด / ปริมาณมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชีวิตและ
ความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาดานการ
วิเคราะหทดสอบ และการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

พื้นที่ความรับผิดชอบ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย
นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ เลยหนองบัวลําพู อํานาจเจริญ และมุกดาหาร

