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ระเบียบวาระการประชมุ  

 

• ระเบียบวาระที่ 1 :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

• ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา 

- ชี้แจงแผนงานการน าเสนอผลการด าเนินการตามมาตรการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน (EIA 
Monitoring) ประจ าปี 2558  // ก าหนดการน าเสนอ EIA_58_edit.pdf 

- ถาม-ตอบ   

  

• ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

กำหนดการนำเสนอ EIA_58_edit.pdf
กำหนดการนำเสนอ EIA_58_edit.pdf
กำหนดการนำเสนอ EIA_58_edit.pdf
กำหนดการนำเสนอ EIA_58_edit.pdf


การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2557 

บริษัท.................................................................. 



1) ส่วนหน้าของรายงาน 
2) บทน า 
3) ผลการปฏิบัติมาตรการปอ้งกันและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
4) ผลการตรวจวัดตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
5) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแกไ้ข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

6) การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ชี้แจงเพิ่มเติม ตาม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

ล าดับการน าเสนอ 



1) ส่วนหน้าของรายงาน 

ประกอบด้วย       

• ชื่อโครงการ     

• เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้  

• สถานที่ตั้งโครงการ  

• บริษัทที่ปรึกษาที่จัดท ารายงาน 

 



ตัวอย่าง : ล าดับการพิจารณา ความเห็นชอบของโครงการ 



2) บทน า 
2.1  รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ได้แก่ ที่ตั้ง/ ขนาดพื้นที/่  

      พื้นทีโ่ดยรอบ   



2.2  แผนผังแสดงการจัดแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ    
      ของโครงการ  (Lay Out)    



2.3  รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 
      2.3.1  แผนผังกระบวนการผลิตของโรงงาน โดย
ค าอธิบายกระบวนการผลิตต้องสอดคล้องกับ Flow 
Diagram 

      2.3.2  วัตถุดิบและสารเคม ี
  ชนิด / ปริมาณ / แหล่งที่มา 
 การขนส่ง  
 การเก็บกัก/ ปริมาณ  
 การป้องกันการหกรั่วไหล  

      2.3.3  ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได ้
       (รายละเอียดเหมือนข้อ 2.3.2) 
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สิ่งเจือปนที่ไม่
สามารถน ากลับไป

ใช้ได้ 

วัตถุดิบ 

กระบวนการ 
โพลิเมอร์ไร

เซชั่น 

กระบวนการลด 
สารตกค้างตั้งต้น 

กระบวนการตัดเม็ด จัดเก็บ  
และบรรจุ 

ห้องเผา 
(Burner) 

• สไตรีนโมโนเมอร์ (SM) 
• เอธิลเบนซีน (EB) 
• Mineral Oil (MO) 
• ยางโพลีบิวทาไดอีน 

EB Rubber SM 

HIPS 

Additive MO 

GPPS 

Additive SM 

ข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาโพลิ เมอไรเซช่ันในถัง
ปฏิกรณ์ ซ่ึงจะท าการควบคุมอุณหภูมิและความดัน 
เพื่อเปล่ียนสไตรีนโนโมเมอร์ให้เป็นโพลีสไตรีน 

 ข้ันตอนการลดสารต้ังต้นตกค้างซ่ึงระเหยได้ออกจากโพลิ
เมอร์  โดย SM และ EB ท่ีไม่ได้ท าปฏิกิริยาจะถูกแยกจากโพ
ลิเมอร์ โดยไอระเหยจะถูกน ากลับไปท าปฏิกิริยาใหม่และ
สิ่งเจือปนท่ีไม่สามารถน ากลับไปใช้ได้จะถูกน าไปใช้เป็น
เช้ือเพลิงใน Burner 

ข้ันตอนการตัดเมด็ โดยโพลีเมอร์จะถกูอัดผ่าน Die 
Head ออกมา มีลักษณะเป็นเส้น จากนั้นจึงท าการตัดให้
เป็นเม็ดโดยเป็นการตัดใต้น้ า แล้วจึงน าไปท าให้แห้ง เม็ด
พลาสติกท่ีไดจ้ะน าไปเกบ็ในไซโล เพื่อบรรจุและจ าหนา่ย
ต่อไป 

Polymerization Devolatilzation Pelletization 

แผนผังกระบวนการผลิตของโรงงาน 

ตวัอยา่งกระบวนการผลติ 



 น าเสนอข้อมูลตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ระหว่างเดือน 
มกราคม - ธันวาคม 2557 โดยก าหนดองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม ดังนี ้
 1. คุณภาพอากาศ 
 2. เสียง 
 3. คุณภาพน้ า 
 4. การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย 
 5. การระบายน้ า 
  6. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 7. สุนทรียภาพ 
 8. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3) ผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ  



 รายละเอียดการปฏิบัติจริง (หรือไม่ได้ปฏิบัติ)    
ปัญหา- อุปสรรคและการแกไ้ข พร้อมแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา 
(เอกสารอ้างอิง) 

 ควรแสดงแผนภาพหรือภาพถา่ย ประกอบค าอธิบาย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้น 

 ระบุมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม
ที่ โครงการริเริ่มเพิ่มเติมขึ้นจากทีก่ าหนดไว้ 

 
 

3) ผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ   
    (ต่อ)  



4)  ผลการตรวจวัดตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

วนัท่ีตรวจวดั 

แนวทางการน าเสนอ : 

          1. ต้องวิเคราะห์โดยพิจารณาแนวโน้ม ผลการตรวจวัดค่า
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากในการ
ตรวจวัดครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร ย้อนหลังต่อเนื่องอย่างน้อย 
3 ปี  

  2. การวิเคราะห์ผล ให้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย   ในกรณีที่รายงาน EIA ของ
โครงการนั้น ก าหนดค่าควบคุมไว้โดยเฉพาะ ให้แสดงค่าดังกล่าว
ด้วย  

 
 



วนัท่ีตรวจวดั 

        3. กรณีไม่มีค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย โครงการอาจน าเสนอผลการตรวจวัดโดยการเปรียบเทียบ
ค่ามาตรฐานหรือค่าอ้างอิงของต่างประเทศ 
 

 4. กรณีที่ตรวจพบค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน หรือเกินค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผลการตรวจสุขภาพ
พนักงานพบความผิดปกติ ที่มีนัยส าคัญ โครงการต้องวิเคราะห์
หาสาเหตุระบุการแก้ไขปัญหา หรือเสนอแผนปฏิบัติการในการ
บรรเทาหรือแก้ไขปัญหา  
 

            
 
 
 
 



5) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ   
   สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 ให้สรุปรายละเอียดโครงการและการปฏิบัติตาม
มาตรการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือแตกต่างไปจากที่เสนอไว้ ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ/หรือ มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างมีนัยส าคัญ เช่น เปลี่ยนแปลง
ระบบบ าบัดมลพิษ และเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิง 
เป็นต้น พร้อมทั้งระบุขั้นตอน หรือความก้าวหน้าการ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว 



6) การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขชี้แจงเพิ่มเติม ตามข้อคิดเห็น   
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

วนัท่ีตรวจวดั 

 ให้น าเสนอรายละเอียดของผลการด าเนินการแก้ไข 
ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ครั้งที่
ผ่านมา 



ระยะเวลาในการน าเสนอ 

หัวข้อ        ระยะเวลา (นาที) 

1. บทน า/ผลการปฏิบัติตาม  
   มาตรการป้องกันและแกไ้ข  
   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ 
   ผลการตรวจวัดตามแผน 
   การติดตามคุณภาพ   
   สิ่งแวดล้อม 

      60 

2. CSR และ PR       5 

3. ถาม-ตอบ       25 



การจัดเตรียมเอกสารประกอบการน าเสนอ 

1. File. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA  
ของโครงการ) จ านวน 1 ชุด 

2. File. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ระหว่าง 

     เดือน ก.ค.– ธ.ค. 2557  
3. File. การน าเสนอรายงานฯ (Presentation)     
4. เอกสารประกอบการบรรยาย (hand out) จ านวน 2 ภาพ /หน้า   
     จ านวน 20 ชุด (สี 20 ชุด หากด าเนินการได้ หรือ สี 10 ชุด ขาวด า  
      10 ชุด) 
5. ส าเนาหนังสือเห็นชอบและเงื่อนไขตามมาตรการ EIA จาก สผ.    

(ขาวด า 10 ชุด) 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสีย่ง 
ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ง 

จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

** เป็นโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) และฉบับที่ 
4 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน ** 

 ประกาศ กนอ.ที่ 62/2555 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 ก าหนดให้โรงงานมีการน าเสนอผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสีย่งฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในนคิมอุตสาหกรรม (EIA Monitoring) ปีละ 1 ครั้ง 

 

 ในปี 2558 โรงงานที่น าเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรการตามรายงาน 
EIA) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ให้น าเสนอสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงฯ เพิ่มเติมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งด้วย  



รูปแบบการน าเสนอ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานวิเคราะหค์วามเสี่ยงฯ ของโรงงาน โดยสรุป เช่น 
• วันท่ีจัดส่งรายงาน ฉบับล่าสุดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)/ กนอ.  
• วันท่ีแจ้งผลการพิจารณารายงานฉบับล่าสุดของ กรอ.  
• ข้อเสนอแนะต่างๆ จาก กรอ.  

2. ตารางสรุปภาพรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ทั้งหมดของ รง. ดังนี้ 
• แผนลดความเสี่ยง จ านวนก่ีแผน  
• แผนควบคุมความเสี่ยง จ านวนก่ีแผน 

3. คัดเลือกแผนลด หรือ แผนควบคุมความเสี่ยง ที่เป็นระดับ Top 3 จ านวน 3  
   แผนงานมาน าเสนอ     

แผนลดความเสี่ยง  

แผนควบคุมความเสี่ยง  

น าเสนอมาตรการ /กิจกรรม ในการปรับปรุง  แก้ไข
การด าเนนิงานในเรื่องต่างๆ เพือ่ลดความเสี่ยงใหอ้ยู่
ในระดับท่ียอมรับได/้ผลการปฏิบัต ิพร้อมรูป (ถ้าม)ี 

น าเสนอมาตรการ /กิจกรรม ในการควบคมุ และ
ตรวจสอบการด าเนนิงาน เพื่อรักษาระดับความเสีย่ง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดเวลา พร้อมรูป (ถ้าม)ี 


