
 

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัต ิ

การดำเนินการติดตามควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)  

ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) จังหวัดกระบี่  

บริษัท อัลไลนแอนซ์ คลีน เพาเวอร์  จำกัด 

1.คำนำ 

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (บริษัท) ผู้ผ่านการพิจารณาและได้รับคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามประกาศประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.
2562 โดยบริษัทมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 4.4 เมกะวัตต์ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานขยะกำจัดมูล
ฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน (โครงการ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่ ทั้งนี้เพื่อนำขยะมูลฝอยจากชุมชนมาจัดการอย่างเป็นระบบด้วยการพัฒนาระบบกำจัดมูลฝอยให้มีความสมบูรณ์ นำเอา
ขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือในบ่อฝังกลบขยะมาผลิตพลังงานไฟฟ้าและกำจัดขยะใหม่ตามหลักสุขาภิบาลซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยอย่างถาวร ซึ่งต้องจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย (ESA) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ของโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 

 ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง โดยมีแผนการ COD เพื่อแขวนระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งต้องมีการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และกระบวนการด้านการมีส่วนร่ วมของ

ประชาชน การดำเนินการด้านใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อสามารถก่อสรา้งโรงไฟฟ้า การจัดตั้งคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ รวมถึงการดำเนินการตามรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of 

Practice: CoP) และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ (ESA) 

1. วัตถุประสงค ์

1) ดำเนินการตามมาตรการและติดตามให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ ในประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) 

และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย (ESA) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงขยะ 

2. ขอบเขตการดำเนินงาน  
1) กำกับควบคุมโครงการและผู้รับเหมา ให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนทุกข้อกำหนด ในประมวล

หลักการปฏิบัติ (CoP) ตลอดปีและรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  (ESA)ตลอดปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564  

2) ดำเนินกิจกรรมด้านการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนของโครงการ ตลอดปี  พ.ศ. 
2563 และ ปี พ.ศ. 2564 

3) จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ การจัดอบรม และประชุม
คณะกรรมการ ตลอดปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 
 



 

3. วิธีการดำเนินงาน 
4.1 การกำกับควบคุม ให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการในประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)และ 

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
กำกับดูแลและควบคุมผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่โครงการให้ดำเนินการตามมาตรการทั้ง 7 ด้าน  ในรายงานประมวล

หลักการปฏิบัติ (CoP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ  ตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 จำนวนข้อกำหนดมาตรการแต่ละด้าน ตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)  

ลำดับ การกำกับ/ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ   
ระยะ

ก่อสร้าง
โครงการ  

ระยะ
ดำเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

           มาตรการทั่วไป 14 
 

    ผู้รับเหมาและเจา้หน้าท่ีโครงการ 

1 มาตรการด้านคณุภาพอากาศ  12 ข้อ 39   ข้อ ผู้รับเหมาและเจา้หน้าท่ีโครงการ 

2 มาตรการด้านคณุภาพน้ำ  14 ข้อ 13 ข้อ ผู้รับเหมาและเจา้หน้าท่ีโครงการ 

3 มาตรการด้านเสียง 12 ข้อ  11   ข้อ ผู้รับเหมาและเจา้หน้าท่ีโครงการ 

4 มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง 11 ข้อ 10 ข้อ ผู้รับเหมาและเจา้หน้าท่ีโครงการ 

5 มาตรการด้านทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำการ
ป้องกันน้ำท่วม และการใช้น้ำ 

5 ข้อ  9 ข้อ ผู้รับเหมาและเจา้หน้าท่ีโครงการ 

6 มาตรการด้านการจัดการมลูฝอยและกากของเสยี 6 ข้อ 9 ข้อ ผู้รับเหมาและเจา้หน้าท่ีโครงการ 

7 มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  29 ข้อ 30 ข้อ ผู้รับเหมาและเจา้หน้าท่ีโครงการ 

8 มาตรการด้านนเิวศแหล่งน้ำและการทำประมง  - 
 

-    - 

9 มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม   และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

12 ข้อ 9 ข้อ ผู้รับเหมา เจ้าหน้าท่ีโครงการ  
และประชาชนรอบโครงการ รัศมี 
3 กิโลเมตร 

10 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

- 
 

7 ข้อ ผู้รับเหมา เจ้าหน้าท่ีโครงการ และ
ประชาชนรอบโครงการ รัศมี 3 
กิโลเมตร 

อ้างอิง: รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 การบริหารจัดการโครงการ 
 จัดให้มีพนักงานประจำของบริษัทฯ จำนวน 2 คน ประจำโครงการแบบทำงานเต็มเวลา เพื่อสนับสนุนงานโครงการ  

ประสานงานในพื้นที่และส่วนกลาง บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน ลดข้อวิตกกังกลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในรัศมี 3 
กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้า ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 หลักสูตรอบรมพนักงานประจำของบริษัทฯ 
ลำดับ การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม ความถี่ 

1 อบรมความรู้ด้านการขอใบอนุญาต พนักงานประจำและผูเ้กี่ยวข้อง 5 คน 1 ครั้ง 

2 อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การสร้างความสมัพันธ์ 

พนักงานประจำและผูเ้กี่ยวข้อง 5 คน 1 ครั้ง 

3 การอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

พนักงานประจำ 5 คน 1 ครั้ง 

4 ศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าในเครือ
บริษัทฯผู้ว่าจา้ง 

ผู้จัดการ/พนักงานประจำและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

6 คน 1 ครั้ง/ปี 

5 อบรมความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับงาน 

ผู้จัดการ/พนักงานประจำและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

5 คน 1 ครั้ง/ปี 

6 หลักสตูรการใช้โปรแกรมกราฟฟิกใน
การทำแผนที่เดินดินและการออกแบบ

งาน 

ผู้จัดการ/พนักงานประจำและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

6     คน 1 ครั้ง 

7 หลักสตูรการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมพัฒนาสู่การสร้างค่านิยมร่วม

ระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน 

ผู้จัดการ/พนักงานประจำ/ตัวแทน
ผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง 

10     คน 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3 การดำเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับ

ประโยชน์จากโครงการ จัดให้มีกระบวนรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ให้เกิดการประสานงานระหว่างโรงงานและชุ มชน 
เพื่อดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ไม่มีข้อร้องเรียนกับหน่วยงานภายนอก มีการลงพื้นที่เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดการยอมรับจากชุมชน โดยรอบของโครงการรัศมี 3 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุม 9 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ในอำเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบล  ไสไทย หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลทับปริก หมู่ที่ 1,5 ตำบลเขาทอง และชุมชนรักษ์ห้วยน้ำ
แดง ชุมชนมิตรภาพไทยจีนในตำบลกระบี่ใหญ่ ตามแผนงานรายปีใน ตารางที่ 3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 แผนงานรายปี กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ลำดับ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายผู้เข้าร่วม ความถี่ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมของชมุชน (Community involvement) 

1 จัดเจ้าหนา้ที่ชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นทีต่ิดตาม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรายหมูบ่้าน 

2 ชุมชน 9 หมู่บ้าน รัศมี 
3 กิโลเมตรจากโครงการ 

     800  คน 220 ครัวเรือน/ปี  
(หมู่บ้านละ 5 จุด/

ไตรมาส) 
2 ลงพื้นที่ประขาสมัพันธ์ความคืบหน้า การรับ

สมัครงาน และข่าวสารของโครงการ ผ่าน
เวทีการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน/บอร์ด
ชุมชน 

2 ชุมชน 9 หมู่บ้าน รัศมี 
3 กิโลเมตรจากโครงการ 

   2,000  คน 22 ครั้ง/ปี  
(หมู่บ้านละ 2 

ครั้ง/ปี)  

3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียน ให้ข้อมูลโครงการ ช้ีแจงข้อสงสัย
และสร้างความเข้าใจต่างๆ 

2 ชุมชน 9 หมู่บ้าน รัศมี 
3 กิโลเมตรจากโครงการ 

   4,600  ครัวเรือน ทุกวัน 

4 กิจกรรมแสดงความเสยีใจ ร่วมงานฌาปนกิจ
ศพ/ทำนูรี ร่วมละหมาดใหผู้้เสียชวีิต ร่วมพิธี
ฝังศพ 

เจ้าหน้าท่ีโครงการทุกฝ่าย        20 คน ตามที่มีการ
เสียชีวิตในพ้ืนท่ี 

 

5 
 
 

ลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ใน
พื้นที ่ให้ครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนี
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ พร้อมจัดทำรายงาน 

- ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น 
- หน่วยงานราชการใน
พื้นที ่
- ชุมชนในรัศมี 3 
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า 

44 
30 

          
500 

คน 
คน 
 

คน 

 
1 กิจกรรม 

/ปี 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 2 แผนงานรายปี กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายผู้เข้าร่วม ความถี่ 

2. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม (Education and Culture) 

6 จัดกิจกรรมส่งเสรมิการศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนโดยรอบพื้นที่โครงการรัศมี 
3 กิโลเมตร เช่น  มอบจักรยานสานฝันน้อง
บ้านไกล สนับสนุนอุปกรณ์การเรยีนพัฒนา
ผู้เรยีน กองทุน ACE ให้น้องท้องอิ่ม 
สนับสนุนทุนการศึกษา เขียนเรียงความวัน
พ่อ วันแม่ เป็นต้น 

โรงเรียนและศูนย์อบรม
จริยธรรมประจำมสัยดิใน
พื้นที่รอบโครงการ รศัมี 3 
กิโลเมตร 

      12  แห่ง 7 กิจกรรม/ป ี

7 จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนใหม้ีความ
ปลอดภัยและส่งเสริมการเล่นและการเรยีนรู้
ของเด็ก เช่น การซ่อม-สร้างอาคารเรียน 
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงหอ้งสมุด 
เป็นต้น 

โรงเรียนและศูนย์อบรม
จริยธรรมประจำมสัยดิใน
พื้นที่รอบโครงการ รศัมี 3 
กิโลเมตร 

        12   แห่ง 2 กิจกรรม/ป ี

8 
จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
ไทย/ประเพณีท้องถิ่น เช่น กิจกรรม
สงกรานต์ กิจกรรม กิจกรรมในวันสำคัญทาง
ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เปน็ต้น 

ศาสนสถาน        9  แห่ง 18 กิจกรรม/ป ี
  
  

ชุมชน รัศมี 3 กิโลเมตร
จากโครงการ 

       11 หมู่บ้าน 

หน่วยงานท้องถิ่น          6  หน่วยงาน 

3. ด้านการสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Wealth and income creation) 

9 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน       

ชุมชน รัศมี 1 กิโลเมตร
จากโรงไฟฟ้า 

       3  หมู่บ้าน 1 กิจกรรม/ป ี

10 กิจกรรมตลาดนัดชุมชน ชุมชน รัศมี 3 กิโลเมตร
จากโครงการ 

11 หมู่บ้าน 1 กิจกรรม/ป ี

4. ด้านการสร้างงานและการพัฒนาทักษะ 

11 กิจกรรมสนับสนุนเสริมสร้างทักษะของกลุ่ม
เกษตรกรภายในชุมชน ปลูกต้นยคูา ไม้โต
เร็ว 

ชุมชน รัศมี 3 กิโลเมตร
จากโครงการ 

9  หมู่บ้าน 2 กิจกรรม/ป ี

12 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพกลุม่ตา่งๆ
ภายในชุมชน     

ชุมชน รัศมี 3 กิโลเมตร
จากโครงการ 

       9 หมู่บ้าน 1 กิจกรรม/ป ี

 
 



 

ตารางที่ 2 แผนงานรายปี กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายผู้เข้าร่วม ความถี่ 

5. ด้านการพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยี 

13 กิจกรรมการต่อยอดธุรกิจการขายโดยผ่าน
การ web site และ application 
และการรับข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้า 

ชุมชน รัศมี 3 กิโลเมตร
จากโครงการ 220 คน 

1กิจกรรม/ป ี

6. ด้านสุขภาพ (Health) 

14 จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ที่สง่เสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตแจ่มใส 
เช่น เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ          
ผู้ป่วยตดิเตียง เป็นต้น 

กลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
รอบโครงการ รัศมี 3 
กิโลเมตร 

       4 ตำบล 15 กิจกรรม/ป ี

โรงพยาบาล สาธารณะสุข 
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล รอบ
โครงการ รศัมี 3 กิโลเมตร 

         4 หน่วยงาน 

ชุมชนรัศมี 3 กิโลเมตร
จากโครงการ 

       11  หมู่บ้าน 

15 จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ที่สง่เสริม
สุขภาพของสตรี   

กลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
รอบโครงการ รัศมี 3 
กิโลเมตร 

       11  กลุ่ม 1 กิจกรรม/ป ี

โรงพยาบาล สาธารณะสุข 
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล รอบ
โครงการ รศัมี 3 กิโลเมตร 

         4  หน่วยงาน 

16 
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำตำบล 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบล 

 4       หน่วยงาน 
 

17 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  
กีฬาอบต. 

อบต.ในรัศมี 3 กิโลเมตร
รอบโรงไฟฟ้า 

3 อบต. 1 กิจกรรม/ป ี

18 กิจกรรมชุมชนร่วมใจปลอดไข้เลือดออก โรงพยาบาล สาธารณะสุข 
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล รอบ
โครงการ รศัมี 3 กิโลเมตร 

4 หน่วยงาน 1 กิจกรรม/ป ี

 
 



 

ตารางที่ 2 แผนงานรายปี กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายผู้เข้าร่วม ความถี่ 

19 กิจกรรมชุมชนร่วมใจห่างจากโรคหวัด 
เย็บหน้ากากอนามยัใช้เองในครัวเรือน 

กลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
รอบโครงการ รัศมี 3 
กิโลเมตร 

11 ชุมชน 1 กิจกรรม/ป ี

7. ด้านการลงทุนด้านสังคม (Social Investment) 

20 จัดกิจกรรม สร้างหรือปรับปรุงหรอืซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย ให้ผู้ที่ด้อยโอกาสภายในชุมชน 

ชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร
จากโครงการ 

       11 หมู่บ้าน 2 กิจกรรม/ป ี

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
4.4 การจัดต้ังและการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

จัดตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้างและระยะ

ดำเนินการ ที่ประกอบด้วยตัวแทน  4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนโครงการ และผู้แทนภาคราชการ  ผู้แทนภาค  

การศึกษา/นักวิชาการ มีการทบทวนคุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อระเบียบข้อบังคับ พร้อมท้ังจัดอบรม และ

จัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แผนการจัดต้ังและการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลำดับ การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม ความถี่ 

1 จัดให้ชุมชนคัดเลือกตัวแทนภาค
ประชาชน เข้าเป็นกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ  ทบทวนการพ้นสภาพและ
การแต่งตั้งกรรมการให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามข้อกำหนดอยู่เสมอ 

1. หมู่บ้านรอบโครงการ รัศมี 1 
กิโลเมตร (หมูบ่้านละ 2 คน) 

6 คน ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนได้ใบอนุญาตผลติ
ไฟฟ้า 2. หมู่บ้านรอบโครงการ รัศมี 

2-3 กิโลเมตร (หมู่บ้านละ 1 
คน) 

8 คน 

3.ชุมชนผู้สนใจโครงการ 3 คน 

รวม 17 คน  

2 ยื่นขอคัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคการศึกษา เข้าเปน็
กรรมการติดตามตรวจสอบฯ   

1. หน่วยงานราชการระดับ
จังหวัด 

7 คน ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนได้ใบอนุญาตผลติ
ไฟฟ้า 2. หน่วยงานระดับอำเภอ  2 คน 

3. หน่วยงานท้องถิ่น 5 คน 

4. หน่วยงานการศึกษา 2 คน 

รวม 16 คน 

3 คัดเลือกและแต่งตั้งผู้แทนโครงการฯ เข้า
เป็นกรรมการ 

ผู้แทนโครงการโรงไฟฟ้าจาก
ขยะชุมชนจังหวัดกระบี ่

2 คน ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนได้ใบอนุญาตผลติ
ไฟฟ้า 



 

ตารางที่ 4 แผนการจัดต้ังและการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ลำดับ การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม ความถ่ี 

4 รวบรวมรายชื่อให้เทศบาลเมืองกระบี่เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตัวแทน
ภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้แทนโครงการ 

สำนักงานเทศบาล
เมืองกระบี่ 

1 หน่วยงาน ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนได้
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

5 ดำเนินการจัดอบรมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

คณะกรรมการผู้แทน
ภาคประชาชน 

17 คน ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนได้
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า คณะกรรมการผู้แทน

ภาคราชการ 
16 คน 

ผู้แทนโครงการฯ 2 คน 

วิทยากรและทีมงาน
ฝึกอบรม 

5 คน 

รวม 40 คน 

6 จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี  คณะกรรมการผู้แทน
ภาคประชาชน 

17 คน ปีละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการผู้แทน
ภาคราชการ 

16 คน 

ผู้แทนโครงการฯ 2 คน 

ทีมงานจัดการประชุม 5 คน 

รวม 40 คน 

7 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ เข้าร่วม
ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการผู้แทน
ภาคประชาชน 

17 คน ปีละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการผู้แทน
ภาคราชการ 

16 คน 

ผู้แทนโครงการฯ 2 คน 

ทีมงานตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

5 คน 

รวม 40 คน 

8 เผยแพร่กิจกรรมของคณะกรรมการฯ ให้ชุมชน 
รับทราบ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน และ
เวทีการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน 

ชุมชนรอบโครงการ 
รัศมี 3 กิโลเมตร 

11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 ครั้ง/ปี 

หน่วยงานท้องถิ่น 4 หน่วยงาน หน่วยงานละ 2 ครั้ง/
ปี 

9 ประสานงานคณะกรรมการฯ เข้าร่วมตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน จัดประชุม/หารือ/เจรจา เพื่อหาข้อ
ยุติท่ีเป็นท่ีน่าพอใจของทุกฝ่าย 

ผู้ร้องเรียน และคณะ
กรรมการฯ ตัวแทน
หมู่บ้าน 

20 คน กรณีเกิดข้อร้องเรียน 

โครงการ 10 คน 

 



 

5.การส่งมอบงาน 

5.1 จัดส่งผลการปฏิบัตติามมาตรการในประมวลหลักการปฏิบตัิ (CoP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม 
ของป ี2563 และ 2564 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

โดยมผีลบังคับตั้งแต่ลงนามสญัญา และตกลงดำเนินงานท้ังหมดของปี พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสรจ็สมบูรณ์ ภายในวันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ ตกลงดำเนินงานท้ังหมดของปี พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 


