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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 กรมควบคุมมลพิษ
1. บทนํา
1.1 ความเปนมา
ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ไดมีมติเห็นชอบกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ซึ่งเปนแผนการบริหารของรัฐบาลมีกําหนดระยะเวลา 4 ป เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดการบริหารประเทศในแตละเรื่อง เพื่อใหมวี ิธกี ารที่สว นราชการ
จะนําไปปฏิบัติไดชัดเจนและเกิดผลสําเร็จ ดังนัน้ เมื่อสวนราชการจะกําหนดภารกิจใดจะตองนําแผนการบริหาร
ราชการแผนดินซึ่งเปนการกําหนดในเชิงนโยบายไปแปลงใหเปนภารกิจตามความรับผิดชอบของสวนราชการนัน้
ซึ่งตามความในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16
ไดกําหนดใหสว นราชการจัดทําแผนปฏิบัติการราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
เพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผนดิน
ซึง่ จะมีผลผูกพันการไดรับงบประมาณประจําปดวย
ดังนัน้ ในการแปลงแผนการบริหารราชการแผนดินใหเปนแนวทางการปฏิบัติราชการตามความรับผิดชอบของสวน
ราชการนั้น สวนราชการจะตองจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ซึ่งจะมีทงั้ ภารกิจที่เปนงานประจําและงานที่
จะตองจัดทําขึ้นใหมที่สอดคลองและใหบรรลุตามแผนการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งใชเปนแนวทางในการ
กําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งเปนการกําหนดรายละเอียดวิธกี ารดําเนินงานโดยสัมพันธกับงบประมาณที่
ตองใชและจะตองจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้น
ปงบประมาณดวย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 กรมควบคุมมลพิษ มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
1.แนวคิดและทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป จะสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ยุทธศาสตรการจัดการมลพิษ พ.ศ. 2548-2552 และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.นําเอายุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน ภายใตแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2548–2551 ทีก่ รมควบคุมมลพิษเกี่ยวของ เชน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เรื่องนโยบายบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประเด็นยุทธศาตรที่ 6 เรื่องนโยบายการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนตน มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

-573.มีกลไกการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายโดย
กําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรและตามภารกิจประจําที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธหลักที่กาํ หนดในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 รวมทั้งกรอบ
วงเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน และแนวทางการติดตามประเมินผล
1.2. วัตถุประสงค
(1) เพื่อเปนการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติตามภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบของ
กรมควบคุมมลพิษใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548–2551 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
กระทรวง
(2) เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําป สําหรับนําไปกําหนดงบประมาณ
ดําเนินการในแตละป
2. ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 กรมควบคุมมลพิษ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เปนการแปลงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ไปสูการ
ปฏิบัติ
ดังนัน้ แผนปฏิบตั ิราชการซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตรการจัดการมลพิษ
พ.ศ.
2548-2552
ของกรมควบคุมมลพิษ จึงตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรทกี่ าํ หนดในแผนการบริหารราชการ
แผนดินดวย (รูปที่ 1 และตารางที่ 1)
2.1 นําประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธหลักที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 –
2551 ที่กรมควบคุมมลพิษเกี่ยวของ มาเปนกรอบในการกําหนดภารกิจที่จะตองดําเนินการจ ไดแก ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 และประเด็นยุทธศาตรที่ 6
2.1.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ก. สรางสมดุลการใชประโยชนและการอนุรักษเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน : มีกลยุทธหลัก
ที่กรมควบคุมมลพิษเกี่ยวของ ไดแก กลยุทธหลัก 4.1.4 : พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพืน้ ที่อทุ ยานทางบกและ
ทางทะเลภายใตขีดความสามารถในการรับรองของระบบนิเวศ (เลขรหัสอางอิง 04-19-123 ตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน)
ค. ฟนฟูทรัพยากรดินและใชประโยชนใหเหมาะสมกับสถาพพื้นที่ : มีกลยุทธหลักที่
กรมควบคุมมลพิษเกีย่ วของ ไดแก กลยุทธหลัก 4.3.1: ยุติการเผาในพื้นที่โลงและทําลายหนาดิน (เลขรหัสอางอิง
04-21-131 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน )

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

-58ง. บริหารจัดการน้าํ อยางเปนระบบ: มีกลยุทธหลักที่กรมควบคุมมลพิษเกี่ยวของ ไดแก
กลยุทธหลัก 4.4.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการพยากรณ เตือนภัยที่เกี่ยวกับน้ําที่เปนปจจุบันและทันสมัย
(เลขรหัสอางอิง 04-22-141 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ) และ กลยุทธหลัก 4.4.7 : จัดระบบการบําบัด
น้ําเสียในครัวเรือนและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ (เลขรหัสอางอิง 04-22-142 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน )
จ. บริหารจัดการทรัพยากรภายใตการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชนทองถิ่น: มีกลยุทธ
หลักที่กรมควบคุมมลพิษเกีย่ วของ ไดแก กลยุทธหลัก 4.5.1: ใหชุมชนมีสว นรวมในการดูแลรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพรอมทั้งสรางองคความรูและศักยภาพการบริหารจัดการใหกับชุมชนและ
บุคลากรของรัฐในทองถิ่น (เลขรหัสอางอิง 04-23-144 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
ฉ. การควบคุมมลพิษจากขยะ น้าํ เสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่น และเสียง : มีกลยุทธหลักที่
กรมควบคุมมลพิษเกีย่ วของ ไดแก
1) กลยุทธหลัก 4.6.1: รัฐเปนผูนําในการซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยใหมีกฎระเบียบรองรับ (เลขรหัสอางอิง 04-24-146 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
2) กลยุทธหลัก 4.6.2 : ใหมีการจัดเก็บคาบริการและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับทองถิ่น โดยจัดใหมีสิ่งจูงใจ และการพัฒนาบุคลากร องคความรู รวมทั้งกฎระเบียบ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ (เลขรหัสอางอิง 04-24-147 ตามแผนการบริหารราชการ
แผนดิน)
3) กลยุทธหลัก 4.6.3 : สนับสนุนการลด และการนํากากอุตสาหกรรมกลับมาใชใหม
ตั้งแตแหลงกําเนิด
รวมทั้งใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยการบริหารจัดการระบบกํากับการขนสง
กากอุตสาหกรรม (เลขรหัสอางอิง 04-24-148 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
4) กลยุทธหลัก 4.6.4: สนับสนุนใหมีการรวมกลุมธุรกิจ ชุมชน และเอกชนในการ
จัดการและเพิ่มมูลคาขยะอยางครบวงจร เพื่อนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด และเหลือเปนภาระในการ
กําจัดนอยที่สดุ (เลขรหัสอางอิง 04-24-149 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
5) กลยุทธหลัก 4.6.5 : สรางแรงจูงใจดวยการใชมาตรการทางการเงินการคลังที่เอื้อ
ประโยชนแกผูผลิตสินคาที่ทาํ จากวัสดุใชแลว หรือวัสดุที่กําจัดหรือยอยสลายไดงาย (เลขรหัสอางอิง 04-24-150
ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
6) กลยุทธหลัก 4.6.6 : ปองกันไมใหประเทศไทยเปนแหลงรับขยะของเสียและกากพิษ
อุตสาหกรรมโดยออกกฎหมายควบคุมการนําเขาสินคาทีก่ อใหเกิดของเสียอันตราย (เลขรหัสอางอิง 04-24-151
ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
7) กลยุทธหลัก 4.6.7: สงเสริมและสนับสนุนการบํารุงรักษาเครื่องยนต การใชเชื้อเพลิง
สะอาดและการใชรถยนตใหมที่มีมลพิษต่ํา (เลขรหัสอางอิง 04-24-152 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

-598) กลยุทธหลัก 4.6.8 : ควบคุมผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากสถานประกอบการ
พลังงาน เชน โรงไฟฟา คลังน้ํามัน โรงกลัน่ น้ํามัน ใหเปนไปตามเกณฑ (เลขรหัสอางอิง 04-24-153 ตามแผนการ
บริหารราชการแผนดิน)
2.1.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ก. การปรับปรุงกฎหมาย : มีกลยุทธหลักที่กรมควบคุมมลพิษเกี่ยวของ ไดแก
กลยุทธหลัก 6.1.1 : เรงรัดการพัฒนากฎหมายใหเอื้อตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีการปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน และการปองกันการ
ทุจริตโดยจัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย (เลขรหัสอางอิง 06-30-182 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
ค. การพัฒนาระบบราชการ : มีกลยุทธหลักที่กรมควบคุมมลพิษเกีย่ วของ ไดแก
กลยุทธหลัก 6.3.1 : ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน ขยายการ
ใหบริการประชาชน อาทิ ศูนยบริการรวมและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) (เลขรหัสอางอิง 06-32-189
ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน) กลยุทธหลัก 6.3.3: ปรับโครงสรางสวนราชการและระบบบริหารงานใหมี
ความทันสมัยเพื่อรองรับตอยุทธศาสตรของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิผล (เลขรหัสอางอิง 06-32-191 ตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน) และกลยุทธหลัก 6.3.5: พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากรและหนวยงานภาครัฐโดย สงเสริมและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (เลขรหัสอางอิง 06-32-193 ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
2.2 ใชแผนยุทธศาสตรการจัดการมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ เปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการฯ โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548–2551

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

-60รูปที่ 1 ผังขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551

แผนการบริหารราชการแผนดิน

ครม.

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ครม.

แผนยุทธศาสตรกรมควบคุมมลพิษ

เสนอ รมต.

แผนปฏิบัติราชการประจําป

เสนอ สงป.
เสนอ ครม.

ทบทวนแผน

ติดตามประเมินผล /มุง ผลสัมฤทธิ์

รายงานแสดงผลสัมฤทธิป์ ระจําป

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

ครม.

-61ตารางที่ 1 เปรียบเทียบยุทธศาสตร กลยุทธระดับชาติ ระดับกระทรวงและระดับกรม
ประเด็นยุทธศาสตร
แผนการบริหาร
กระทรวง
ราชการฯ
ทรัพยากรฯ
1.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (04)
2.การพัฒนากฎหมาย
และสงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (06)

ง. การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวม
และมีบูรณาการใน
ทุกระดับ
จ. การปองกันและ
ควบคุมมลพิษจาก
ขยะ น้ําเสีย ฝุน
ละออง กาซ กลิ่น
และเสียงใหอยูใน
ระดับมาตรฐาน
ฉ. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการไปสู
ความเปนเลิศ

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

กรมควบคุม
มลพิษ

แผนการบริหาร
ราชการฯ

1. เสริมสราง
สมรรถนะองคกรดวย
ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและให
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
2.พัฒนาและ
เสริมสรางความ
รวมมือในการจัดการ
มลพิษและการใช
กฎหมายสิ่งแวดลอม

1.พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่อุทยานทางบก
และทางทะเลฯ (123)
-ยุติการเผาในที่โลง
และทําลายหนาดิน
(131)
-พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและระบบ
การพยากรณ เตือน
ภัยที่เกี่ยวกับน้ําที่เปน
ปจจุบันและทันสมัย
(141)
-จัดระบบบําบัดน้ํา
เสียในครัวเรือนและ
ชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ (142)
-ใหชุมชนมีสวนรวทม
ในการดูแลรักษาฯ
(144)
-รัฐเปนผูนําในการซื้อ
สินคาและบริการฯ
(146)
-ใหมีการจัดเก็บ
คาบริการและจัดการฯ
(147)
-สนับสนุนการลดและ
การนํากากฯ (148)
-สนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมธุรกิจฯ (149)
-สรางแรงจูงใจดวย
การใชมาตรการทาง
การเงิน (150)
-ปองกันไมใหประเทศ
ไทยเปนแหลงรับขยะฯ
(151)

กลยุทธ
กระทรวง
ทรัพยากรฯ
- ศึกษา วิจัยและ
จัดการองคความรูเพื่อ
การประชาสัมพันธ
เผยแพรและสงเสริม
การถายทอดความรู
เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนภูมิปญญา
รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการ
เฝาระวังภัยธรรมชาติ
ใหกับกลุมเปาหมาย
และสาธารณชน
(ประเด็นฯ ง)
- ปรับปรุงกฎระเบียบ
และกําหนดมาตรการ
แนวทางการจัดการ
และสรางกลไกการมี
สวนรวมในการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
(ประเด็นฯ จ)
- สนับสนุน สงเสริม
การจัดกิจกรรมการ
มีสวนรวมปองกัน
เฝาระวังและควบคุม
มลพิษ รวมทั้งจัด
คาราวานสิ่งแวดลอม
เพื่อใหความรูความ
เขาใจ ใหคําปรึกษา
แนะนําในบรรเทา
ความเดือดรอนจาก
ปญหามลพิษในเชิงรุก
(ประเด็นฯ จ)

กรมควบคุม
มลพิษ
1.ปฏิรูปการบริหาร
จัดการและพัฒนา
บุคคลากรใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปองกัน ลด
มลพิษ และฟนฟู
สิ่งแวดลอม
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเฝาระวัง แจง
เตือนภัย ตรวจสอบ
รักษาสิ่งแวดลอม
และบังคับใช
กฎหมาย

-62ประเด็นยุทธศาสตร
แผนการบริหาร
กระทรวง
ราชการฯ
ทรัพยากรฯ

กรมควบคุม
มลพิษ

แผนการบริหาร
ราชการฯ
- สงเสริมและสนับสนุน
การบํารุงรักษาเครื่องยนต
(152)
-ควบคุมผลกระทบ
จากสิ่งแวดลอมฯ
(153)
- เรงรัดการพัฒนา
กฎหมายใหเอื้อตอการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีการปรับ
โครงสรางทาง
เศรษฐกิจ การ
เสริมสรางศักยภาพใน
การแขงขันของ
ประเทศ การแกไข
ปญหาความยากจน
และการปองกันการ
ทุจริตโดยจัดใหมีการ
จัดทําแผนพัฒนา
กฎหมาย (182)
- ปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางาน อํานวยความ
สะดวก ลดขั้นตอน
และกระบวนการ
ทํางาน ขยายการให
บริการประชาชน อาทิ
ศูนยบริการรวม และ
ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส
(e-Service) (189)
- ปรับโครงสรางสวน
ราชการและระบบ
บริหารงานใหมีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับตอ
ยุทธศาสตรของ
รัฐบาลไดอยางมี
ประสิทธิผล (191)

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

กลยุทธ
กระทรวง
ทรัพยากรฯ
- พัฒนาขีดความ
สามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการน้ําเสีย
และขยะ(ประเด็นฯ จ)
- สงเสริม สนับสนุน
และรวมผลักดันการ
ออกกฎระเบียบรองรับ
และรณรงคเพื่อให
หนวยงานของรัฐเปน
ผูนําในการซื้อสินคา
และบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
(ประเด็นฯ จ)
- การปรับปรุง แกไข
และพัฒนากฎหมาย
ใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ และเอื้อ
ตอการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ตลอดจนมีระบบ
เปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการตาม
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
(ประเด็นฯ ฉ)
- ปรับปรุงโครงสราง
ระบบและ
กระบวนการทํางาน
รวมทั้งกฎระเบียบให
มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย ควบคูไปกับ
กับการเพิ่มขีด
สมรรถนะบุคลากร
ทั้งในดานกฎหมาย
ดานบริหาร และดาน
จัดการและดานอื่นๆ

กรมควบคุม
มลพิษ

-63ประเด็นยุทธศาสตร
แผนการบริหาร
กระทรวง
ราชการฯ
ทรัพยากรฯ

กรมควบคุม
มลพิษ

แผนการบริหาร
ราชการฯ

กลยุทธ
กระทรวง
ทรัพยากรฯ

- พัฒนาขีดสมรรถนะ
และวัฒนธรรมการ
ทํางานของบุคลากร
และหนวยงานภาครัฐ
โดย สงเสริมและ
ผลักดันใหมีการปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 (193)

ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(ประเด็นฯ ฉ)
- เสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ การ
ตัดสินใจและการ
บริการโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่
ทันสมัย รวมทั้งบูรณา
การเครื่อขายขอมูลให
เกิดความเชื่อมโยง
(ประเด็นฯ ฉ)
- ศึกษา วิจัย สํารวจ
รวบรวมขอมูล
ประเมินสถานภาพ
ศักยภาพ และจัดทํา
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สําหรับการบริหารและ
บริการประชาชน
(ประเด็นฯ ฉ)

- พัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศในพื้นที่
อุทยานทางบกและ
ทางทะเลภายใตขีด
ความสามารถในการ
รับรองของระบบนิเวศ
(123)

- ศึกษา วิจัยและ
จัดการองคความรูเพื่อ
การประชาสัมพันธ
เผยแพรและสงเสริม
การถายทอดความรู
เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนภูมิปญญา
รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กรมควบคุม
มลพิษ

1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (04)
ก. สรางสมดุล
การใชประโยชนและ
การอนุรักษเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ง. การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวม
และมีบูรณาการใน
ทุกระดับ

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

2.พัฒนาและ
เสริมสรางความ
รวมมือในการจัดการ
มลพิษและการใช
กฎหมายสิ่งแวดลอม

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปองกัน ลด
มลพิษ และฟนฟู
สิ่งแวดลอม

-64ประเด็นยุทธศาสตร
แผนการบริหาร
กระทรวง
ราชการฯ
ทรัพยากรฯ

กรมควบคุม
มลพิษ

แผนการบริหาร
ราชการฯ

กลยุทธ
กระทรวง
ทรัพยากรฯ

กรมควบคุม
มลพิษ

ค.การฟนฟูทรัพยากร
ดินและใชประโยชนให
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่

ง. การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวม
และมีบูรณาการใน
ทุกระดับ

2.พัฒนาและ
เสริมสรางความ
รวมมือในการจัดการ
มลพิษและการใช
กฎหมายสิ่งแวดลอม

- ยุติการเผาในที่โลง
และทําลายหนาดิน
(131)

- ศึกษา วิจัยและ
จัดการองคความรูเพื่อ
การประชาสัมพันธ
เผยแพรและสงเสริม
การถายทอดความรู
เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนภูมิปญญา
รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการ
เฝาระวังภัยธรรมชาติ
ใหกับกลุมเปาหมาย
และสาธารณชน
(ประเด็นฯ ง)

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปองกัน ลด
มลพิษ และฟนฟู
สิ่งแวดลอม

ง.การบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบ

ง. การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวม
และมีบูรณาการใน
ทุกระดับ
จ. การปองกันและ
ควบคุมมลพิษจาก
ขยะ น้ําเสีย ฝุน
ละออง กาซ กลิ่น
และเสียงใหอยูใน
ระดับมาตรฐาน

2.พัฒนาและ
เสริมสรางความ
รวมมือในการจัดการ
มลพิษและการใช
กฎหมายสิ่งแวดลอม

-พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและระบบ
การพยากรณ เตือน
ภัยที่เกี่ยวกับน้ําที่เปน
ปจจุบันและทันสมัย
(141)
-จัดระบบบําบัดน้ํา
เสียในครัวเรือนและ
ชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ (142)

- ศึกษา วิจัยและ
จัดการองคความรูเพื่อ
การประชาสัมพันธ
เผยแพรและสงเสริม
การถายทอดความรู
เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนภูมิปญญา
รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการ
เฝาระวังภัยธรรมชาติ
ใหกับกลุมเปาหมาย
และสาธารณชน
(ประเด็นฯ ง)

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปองกัน ลด
มลพิษ และฟนฟู
สิ่งแวดลอม

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5
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แผนการบริหาร
กระทรวง
ราชการฯ
ทรัพยากรฯ

กรมควบคุม
มลพิษ

แผนการบริหาร
ราชการฯ

กลยุทธ
กระทรวง
ทรัพยากรฯ

กรมควบคุม
มลพิษ

- พัฒนาขีดความ
สามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการน้ําเสีย
และขยะ(ประเด็นฯ จ)
จ. บริหารจัดการ
ทรัพยากรภายใตการ
มีสวนรวมของเอกชน
และชุมชนทองถิ่น

ง. การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวม
และมีบูรณาการใน
ทุกระดับ

2.พัฒนาและ
เสริมสรางความ
รวมมือในการจัดการ
มลพิษและการใช
กฎหมายสิ่งแวดลอม

- ใหชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาและ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมพรอมทัง้
สรางองคความรูและ
ศักยภาพการบริหาร
จัดการใหกับชุมชน
และบุคลากรของรัฐใน
ทองถิ่น (144)

- ศึกษา วิจัยและ
จัดการองคความรูเพื่อ
การประชาสัมพันธ
เผยแพรและสงเสริม
การถายทอดความรู
เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนภูมิปญญา
รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการ
เฝาระวังภัยธรรมชาติ
ใหกับกลุมเปาหมาย
และสาธารณชน
(ประเด็นฯ ง)
- สนับสนุน สงเสริม
การจัดกิจกรรมการ
มีสวนรวมปองกัน
เฝาระวังและควบคุม
มลพิษ รวมทั้งจัด
คาราวานสิ่งแวดลอม
เพื่อใหความรูความ
เขาใจ ใหคําปรึกษา
แนะนําในบรรเทา
ความเดือดรอนจาก
ปญหามลพิษในเชิงรุก
(ประเด็นฯ จ)

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปองกัน ลด
มลพิษ และฟนฟู
สิ่งแวดลอม

ฉ.การควบคุมมลพิษ
จากขยะ น้ําเสีย ฝุน
ละออง กาซ และเสียง

จ. การปองกันและ
ควบคุมมลพิษจาก
ขยะ น้ําเสีย ฝุน
ละออง กาซ กลิ่น
และเสียงใหอยูใน
ระดับมาตรฐาน

2.พัฒนาและ
เสริมสรางความ
รวมมือในการจัดการ
มลพิษและการใช
กฎหมายสิ่งแวดลอม

-รัฐเปนผูนําในการซื้อ
สินคาและบริการฯ
(146)
-ใหมีการจัดเก็บ
คาบริการและจัดการฯ
(147)

- ปรับปรุงกฎระเบียบ
และกําหนดมาตรการ
แนวทางการจัดการ
และสรางกลไกการมี
สวนรวมในการ
ติดตามตรวจสอบ

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปองกัน ลด
มลพิษ และฟนฟู
สิ่งแวดลอม
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเฝาระวัง แจง

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5
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แผนการบริหาร
กระทรวง
ราชการฯ
ทรัพยากรฯ

กรมควบคุม
มลพิษ

แผนการบริหาร
ราชการฯ
-สนับสนุนการลดและ
การนํากากฯ (148)
-สนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมธุรกิจฯ (149)
-สรางแรงจูงใจดวย
การใชมาตรการทาง
การเงิน (150)
-ปองกันไมใหประเทศ
ไทยเปนแหลงรับขยะฯ
(151)
-สงเสริมและ
สนับสนุนการ
บํารุงรักษา
เครื่องยนตรฯ (152)
-ควบคุมผลกระทบ
จากสิ่งแวดลอมฯ(153)

กลยุทธ
กระทรวง
ทรัพยากรฯ

- สนับสนุน สงเสริม
การจัดกิจกรรมการ
มีสวนรวมปองกัน
เฝาระวังและควบคุม
มลพิษ รวมทั้งจัด
คาราวานสิ่งแวดลอม
เพื่อใหความรูความ
เขาใจ ใหคําปรึกษา
แนะนําในบรรเทา
ความเดือดรอนจาก
ปญหามลพิษในเชิงรุก
(ประเด็นฯ จ)
- พัฒนาขีดความ
สามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการน้ําเสีย
และขยะ(ประเด็นฯ จ)
- สงเสริม สนับสนุน
และรวมผลักดันการ
ออกกฎระเบียบรองรับ
และรณรงคเพื่อให
หนวยงานของรัฐเปน
ผูนําในการซื้อสินคา
และบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
(ประเด็นฯ จ)

กรมควบคุม
มลพิษ
รักษาสิ่งแวดลอม และ
บังคับใชกฎหมาย

2.การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (06)
ก. การปรับปรุง
กฎหมาย

ฉ. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการไปสู
ความเปนเลิศ

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

1. เสริมสราง
สมรรถนะองคกรดวย
ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและให
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

- เรงรัดการพัฒนา
กฎหมายใหเอื้อตอการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีการปรับ
โครงสรางทาง
เศรษฐกิจ การ
เสริมสรางศักยภาพใน

- การปรับปรุง แกไข
และพัฒนากฎหมาย
ใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ และเอื้อ
ตอการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ตลอดจนมีระบบ

1.ปฏิรูปการบริหาร
จัดการและพัฒนา
บุคคลากรใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
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แผนการบริหาร
กระทรวง
ราชการฯ
ทรัพยากรฯ

ค. การพัฒนาระบบ
ราชการ

ฉ. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการไปสู
ความเปนเลิศ

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

กรมควบคุม
มลพิษ

1. เสริมสราง
สมรรถนะองคกรดวย
ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและให
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

แผนการบริหาร
ราชการฯ

กลยุทธ
กระทรวง
ทรัพยากรฯ

การแขงขันของ
ประเทศ การแกไข
ปญหาความยากจน
และการปองกันการ
ทุจริตโดยจัดใหมีการ
จัดทําแผนพัฒนา
กฎหมาย (182)

เปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการตาม
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
(ประเด็นฯ ฉ)

- ปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางาน อํานวยความ
สะดวก ลดขั้นตอน
และกระบวนการ
ทํางาน ขยายการให
บริการประชาชน อาทิ
ศูนยบริการรวม และ
ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส (eService) (189)
- ปรับโครงสรางสวน
ราชการและระบบ
บริหารงานใหมีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับตอ
ยุทธศาสตรของ
รัฐบาลไดอยางมี
ประสิทธิผล (191)
- พัฒนาขีดสมรรถนะ
และวัฒนธรรมการ
ทํางานของบุคลากร
และหนวยงานภาครัฐ
โดย สงเสริมและ
ผลักดันใหมีการปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 (193)

- ปรับปรุงโครงสราง
ระบบและ
กระบวนการทํางาน
รวมทั้งกฎระเบียบให
มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย ควบคูไปกับ
กับการเพิ่มขีด
สมรรถนะบุคลากร
ทั้งในดานกฎหมาย
ดานบริหาร และดาน
จัดการและดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(ประเด็นฯ ฉ)
- เสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ การ
ตัดสินใจและการ
บริการโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่
ทันสมัย รวมทั้งบูรณา
การเครื่อขายขอมูลให
เกิดความเชื่อมโยง
(ประเด็นฯ ฉ)
- ศึกษา วิจัย สํารวจ
รวบรวมขอมูล
ประเมินสถานภาพ
ศักยภาพ และจัดทํา

กรมควบคุม
มลพิษ

1.ปฏิรูปการบริหาร
จัดการและพัฒนา
บุคคลากรใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
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แผนการบริหาร
กระทรวง
ราชการฯ
ทรัพยากรฯ

กรมควบคุม
มลพิษ

แผนการบริหาร
ราชการฯ

กลยุทธ
กระทรวง
ทรัพยากรฯ

กรมควบคุม
มลพิษ

3. องคประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมควบคุมมลพิษ
3.1 วิสยั ทัศน
เปนองคกรหลักที่สังคมเชื่อมั่นในการบริหารและจัดการมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
3.2 พันธกิจ
ควบคุม ปองกัน และแกไขปญหามลพิษโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: เสริมสรางสมรรถนะองคกรดวยระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
ใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือในการจัดการมลพิษและการใช
กฎหมายสิ่งแวดลอม
3.4 เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1: ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงเทียบเทา
เกณฑสากล
เปาประสงคที่ 2: สิ่งแวดลอมไดรับการปองกัน ดูแล รักษาและฟน ฟูใหมีคุณภาพอยูในระดับที่ดี
เปาประสงคที่ 3: แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นและประชาชนไดรับ
การบรรเทาความเดือดรอนจากสภาวะมลพิษ

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

-693.5 ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย
3.5.1 ตัวชี้วัดผลสําเร็จตามเปาประสงคที่ 1: ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ทํางานใหอยูใ นระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล ประกอบดวย
1. จํานวนกระบวนงานหลักอยางนอย 1 กระบวนงานไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
2. จํานวนเรื่องความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ จํานวน 45 เรื่อง
3. จํานวนพารามิเตอรทหี่ องปฏิบัติการไดรับการรับรองมาตรฐานตามระบบสากล จํานวน
8 พารามิเตอร
4. รอยละ 90 ของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. รอยละ 90 ของเนื้อหาขอมูลขาวสารในเว็ปไซดที่มกี ารปรับปรุงใหทนั สมัย
6. รอยละ 90 ของความสําเร็จการนําระบบอิเล็กทรอนิคสมาใชในการปฏิบัติงานหรือใหบริการ
7. รอยละ 80 โดยเฉลี่ยของจํานวนขาราชการที่ไดรับการอบรม
8. รอยละ 100 ของระดับความสําเร็จในปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการ
9. รอยละ 80 ของระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเชิงยุทธศาสตร
10. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการขอมูลผานศูนยบริการขอมูลประชาชน ไมเกิน 15 นาที/ครั้ง
11. ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบขอสอบถาม (Q&A) ภายใน 3 วัน
3.5.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จตามเปาประสงคที่ 2: สิ่งแวดลอมไดรับการปองกัน ดูแล รักษา
และฟนฟูใหมีคุณภาพอยูใ นระดับที่ดขี ึ้น ประกอบดวย
1. จํานวนกฎหมายทีไ่ ดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง ไมนอยกวา 4 ฉบับ
2. รอยละ 90 ของจํานวนแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําทะเลชายฝงมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับ
พอใชขึ้นไป
3. รอยละ 85 ของการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในพื้นที่เปาหมายอยูในเกณฑมาตรฐาน
4. รอยละ 70 ของการตรวจวัดเสียงในพืน้ ที่เปาหมายอยูในเกณฑมาตรฐาน
5. รอยละ 99 ของการตรวจวัดคุณภาพอากาศทัว่ ประเทศมีคา ดัชนีคุณภาพอากาศอยูใน
เกณฑด-ี ปานกลาง
6. รอยละ 35 ของปริมาณของเสียในพืน้ ทีเ่ ปาหมายทีน่ าํ กลับมาใชประโยชน
7. รอยละ 40 ของปริมาณของเสียอันตรายในพืน้ ที่เปาหมายไดรับการจัดการอยางถูกตอง
8. รอยละ 25 ของเทศบาลที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ
9. รอยละ 85 ของจํานวนระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่สามารถบําบัดน้ําเสียไดตามคามาตรฐาน
10. รอยละ 40 ของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในพื้นที่เปาหมายมีการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและติดตามและประเมินผล
F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5
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12. รอยละ 85 ของแผน มาตรฐาน มาตรการ และขอกําหนดทางเทคนิคของหนวยงานที่
มีการนําไปใชประโยชน
13. รอยละ 90 ของระดับความสําเร็จของสวนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ไดรับการบริการ
ขอมูลการจัดการกากของเสียและสารอันตราย คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้าํ และนําไปใชประโยชน
3.5.3 ตัวชีว้ ัดผลสําเร็จตามเปาประสงคที่ 3: แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น และประชาชนไดรับการบรรเทาความเดือดรอนจากภาวะมลพิษ ประกอบดวย
1. จํานวนชุมชนไดรับการบริการใหคําปรึกษาและแนะนําดานการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษในรอบปงบประมาณ ปละ 40 ชุมชน
2. จํานวนฐานขอมูลผูประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ฐานขอมูล
3. รอยละ 90 ของแหลงกําเนิดมลพิษในพืน้ ทีเ่ ปาหมายซึง่ ละเมิดกฎหมายหรือมีการรองเรียน ได
ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดหรือกําจัดของเสียตามคําแนะนํา
4. รอยละ 95 ของจํานวนเรื่องที่ไดรับการตอบสนองเพือ่ ชวยเหลือหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอน
จากมลพิษ ภายใน 5 วันทําการ
5. รอยละ 60 ของแหลงกําเนิดมลพิษกลุมเปาหมายปฏิบัติตามกฎหมาย
6. รอยละ 65 ของยานพาหนะกลุมเปาหมายปฏิบัติตามกฎหมาย
7. รอยละ 80 ของหนวยงานเปาหมายมีศักยภาพในการตอบโตอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
8. รอยละ 80 ของระดับความพึงพอใจตอการแกไขและบรรเทาความเดือดรอนของผูรองเรียน
เรื่องรองทุกขดานมลพิษ/ ทีไ่ ดรับผลกระทบจากอุบัติภัยฉุกเฉิน
9. ระยะเวลาเฉลี่ยของวันทําการทีห่ นวยงานเริ่มติดตาม ตรวจสอบขอเท็จจริงนับตั้งแตวันที่ไดรับ
เรื่องรองทุกขจนถึงตอบขอรองเรียน ไมเกิน 3 วันทําการ
10. ระยะเวลาเฉลี่ยทีห่ นวยงานเริ่มปฏิบตั กิ ารหรือใหการสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉินดานมลพิษ
นับตั้งแตเวลาที่ไดรับแจงเหตุ ไมเกิน 30 นาที
3.6 กลยุทธ (Strategies)
3.6.1 กลยุทธที่ 1: ปฏิรูปการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะสอดรับกับเปาประสงคที่ 1 (ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงเทียบเทา
สากล) โดยเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองคกร ปรับบทบาท ภารกิจ และสรางระบบ
การบริหารจัดการภายในองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานตางๆ กําหนดใหมกี ระบวนงานหลัก
ในการปฏิบัตงิ านขององคกรเพื่อเขาสูระบบมาตรฐานคุณภาพดานการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงระบบ
F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5
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การสื่อสารในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร การปฏิบตั ิงาน และการบริการ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลได
ตลอดเวลา ตลอดจนพัฒนา และวางระบบเครือขายการสื่อสารเพื่อเชือ่ มโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดทําฐานขอมูลดานมลพิษและรายงานสถานการณดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหหนวยงานตางๆ
และประชาชนไดเขาถึงและนําไปใชประโยชน
3.6.2 กลยุทธที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน ลดมลพิษ และฟนฟูสิ่งแวดลอม ซึ่งจะ
สอดรับเปาประสงคที่ 2 (สิ่งแวดลอมไดรับการปองกัน ดูแล รักษาและฟนฟูใหมีคุณภาพอยูในระดับที่ดีขึ้น) โดย
จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและฟน ฟูสงิ่ แวดลอม สนับสนุนทางวิชาการและรวมดําเนินการฟนฟูพื้นที่ที่
ปนเปอนสารอันตราย /พื้นทีท่ ี่มีปญหาวิกฤตดานสิง่ แวดลอม ตลอดจนผลักดันใหทองถิน่ ดําเนินการฟน ฟูหรือจัด
ใหมีระบบบําบัดหรือกําจัดของเสียรวม รวมทัง้ สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของทองถิน่ ในการบริหารจัดการ
ดานมลพิษ รวมทัง้ พัฒนา/ปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารเพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณา
การ โดยเนนการมีสวนรวมในทุกระดับ พัฒนาระบบเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ การจัดการเรื่องรองทุกขดานมลพิษ
และบรรเทาอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอนั ตราย และพัฒนาเครื่องมือ กลไก และกําหนดมาตรการตางๆ
เพื่อสนับสนุนการจัดการ แกไข หรือเฝาระวังภาวะมลพิษ และลดความขัดแยงจากการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น รวมทั้งวิเคราะห พัฒนาและประเมินสมรรถนะเทคโนโลยีดา นมลพิษ เพื่อประยุกตใชใน
การปองกันและแกไขปญหามลพิษอยางเหมาะสม ตลอดจนใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรและสังคม เพื่อสราง
แรงจูงใจและผลักดันใหมกี ารปฏิบัติตามกฎหมาย เรงรัดและปรับปรุงกฎหมายใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ และดําเนินการเพื่อใหมกี ารบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณดวยความเปนธรรม
3.6.3 กลยุทธที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวัง แจงเตือนภัย ตรวจสอบรักษา
สิ่งแวดลอม และบังคับใชกฎหมาย จะสอดรับกับเปาประสงคที่ 3 (แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมเพิม่ ขึ้นและประชาชนไดรับการบรรเทาความเดือดรอนจากภาวะมลพิษ) โดยการเพิ่มชองทางหรือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองเรียนความเดือดรอน หรือแจงเหตุอุบัติภัยอันเกิดจากภาวะมลพิษ หรือ
การแพรกระจายของมลพิษ ตลอดจนสํารวจ และประเมินสถานการณสิ่งแวดลอมเพือ่ สรางระบบพยากรณ และ
เตือนภัยภาวะมลพิษเพื่อควบคุม รวมทั้งเฝาระวังพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

-723.7 ผลผลิต (Output) ประกอบดวย
3.7.1 ผลผลิตที่1: การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและระบบบริหารจัดการ จะตอบสนอง
กลยุทธที่ 1 (ปฏิรูปการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหทนั กับการเปลี่ยนแปลง)
3.7.2 ผลผลิตที่ 2: การสนับสนุนขอมูล ขอเสนอแนะ กําหนดกฎหมาย แผน มาตรฐาน
และมาตรการในการจัดการมลพิษและฟนฟูสิ่งแวดลอม จะตอบสนองกลยุทธที่ 2 (เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปองกัน ลดมลพิษ และฟน ฟูสิ่งแวดลอม)
3.7.3 ผลผลิตที่ 3: การกํากับดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ จัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน และติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดลอม จะตอบสนองกลยุทธที่ 3 (เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวัง แจงเตือนภัย ตรวจสอบรักษา
สิ่งแวดลอม และบังคับใชกฎหมาย)
สรุปความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 ระดับกระทรวง และระดับกรม
แสดงในรูปที่ 2

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (18 สค 48)
E: แผนยุทธศาสตร ผอ/Ae Na Ja/12 Com 5

A3

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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4. แผนดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการ
4.1 งบประมาณของกรมควบคุมมลพิษ
รายการ
1. ประมาณการรายจายขั้นต่าํ
(เงินเดือน/ คาจาง/ คาตอบแทน/ สาธารณูปโภค)
2. โครงการตามยุทธศาสตร
2.1 โครงการจัดการน้ําเสีย
2.2 โครงการลดและขจัดมลพิษจากกากของเสีย
2.3 โครงการสงเสริมการผลิตและบริการสีเขียว
2.4 โครงการบรรเทาความเดือดรอนและเตือนภัย
ดานสิ่งแวดลอม
2.5 โครงการแกไขปญหามลพิษทางอากาศและ
เสียง
2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริมใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย
2.7 โครงการสรางการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
2.8 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบ
บริหารจัดการองคกร
2.9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานมลพิษ
2.10 โครงการนักรบสิ่งแวดลอม

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

ป 2548
77.557

ป 2549
87.954

221.649
103.540
20.451
-

227.584
99.908
38.241
-

85.298

งบประมาณ (ลานบาท)
ป 2550
92.595

ป 2551
98.479

ป 2552
100.052

790.177
297.865
25.631
45.098
223.572

589.376
107.635
23.765
96.102
142.425

361.674
94.000
27.100
53.000
95.800

21.681

19.550

8.746

4.600

2.360

16.423

39.700

37.200

11.000

-

1.500

30.360

27.214

13.674

-

0.765

42.440

81.381

22.000

10.000

25.066
24.000

41.961
24.000

40.908
24.000

16.500
24.000
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รายการ
3. แผนงาน/ โครงการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
3.1 ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบ
บริหารจัดการ
3.2 ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุนขอมูล ขอเสนอแนะ กําหนด
กฎหมาย แผน มาตรฐาน และมาตรการในการจัดการมลพิษ
และฟนฟูสิ่งแวดลอม
3.3 ผลผลิตที่ 3 การกํากับ ดูแล แหลงกําเนิดมลพิษ จัดการ
อุบัติภัยฉุกเฉินและติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสิ้น

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

ป 2548
181.902
32.582

ป 2549
175.892
27.644

45.905

47.585

103.415
481.108

งบประมาณ (ลานบาท)
ป 2550
283.137
46.844

ป 2551
365.877
57.492

ป 2552
318.972
34.317

60.172

69.199

68.397

100.663

176.121

239.186

216.328

491.430

1,165.909

1,053.732

780.698
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4.2 โครงการตามภารกิจประจําและภารกิจตามยุทธศาสตร
ประเด็น
ยุทธศาสตร
กรมควบคุมมลพิษ
1. เสริมสรางสมรรถนะองคกร
ดวยระบบบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
ป 48-52
(ลานบาท)

ป 48

ป 49

ป 50

ป 51

ป 52

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

198.879

32.582

27.644

46.844

57.492

34.317

3.878

3.878

-

-

-

-

195.001

28.704

27.644

46.844

57.492

34.317

ภารกิจตามยุทธศาสตร

271.021

-

25.831

84.401

122.289

38.500

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบ

146.586

-

0.765

42.440

81.381

22.000

124.435

-

25.066

41.961

40.908

16.500

469.900

32.582

53.475

131.245

179.781

72.817

291.258

45.905

47.585

60.172

69.199

68.397

291.258

45.905

47.585

60.172

69.199

68.397

กลยุทธกรมควบคุมมลพิษ
1. ปฏิรูปการบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากรใหทนั กับ
การเปลี่ยนแปลง

โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลผลิตที่ 1: การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และระบบบริหารจัดการ

ภารกิจประจํา
กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาบุคลากรและองคกร
กิจกรรมที่ 2: การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานมลพิษ

บริหารจัดการองคกร
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานมลพิษ
รวม (ผลผลิตที่ 1)
2. การพัฒนาและเสริมสราง
ความรวมมือในการจัดการ
มลพิษและการใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอม

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปองกัน ลดมลพิษ และฟนฟู
สิ่งแวดลอม

ผลผลิตที่ 2: การสนับสนุนขอมูล
ขอเสนอแนะ กําหนดกฎหมาย แผน
มาตรฐาน และมาตรการในการจัดการ
มลพิษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ภารกิจประจํา
กิจกรรมที่ 1: การใหขอเสนอแนะ กําหนด

สจน. สจอ. สจก.

กฎหมาย แผน มาตรฐาน และมาตรการใน

กนต.

การจัดการมลพิษ

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
กรมควบคุมมลพิษ

กลยุทธกรมควบคุมมลพิษ

โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 2: การสนับสนุนใหขอมูล

งบประมาณ
ป 48-52
(ลานบาท)

ป 48

ป 49

ป 50

ป 51

ป 52

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,244.959

209.289

161.330

418.504

263.462

192.374

คําปรึกษาการจัดการและฟนฟูสิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 3: การพัฒนา และบริการองค
ความรูเพื่อสนับสนุนการจัดการมลพิษ
ภารกิจตามยุทธศาสตร
1. โครงการจัดการน้ําเสีย

สจน.

702.948

103.540

99.908

297.865

107.635

94.000

2. โครงการลดและขจัดมลพิษจากกากของเสีย

สจก.

135.188

20.451

38.241

25.631

23.765

27.100

3. โครงการสงเสริมการผลิตและบริการสีเขียว

ฝคป. สจอ.

194.200

-

-

45.098

96.102

53.000

สจอ.

139.875

85.298

21.681

19.550

8.746

4.600

สจอ. ฝตบ. กผผ.

72.748

-

1.500

30.360

27.214

13.674

1,536.217

255.194

208.915

478.676

332.661

260.771

835.713

103.415

100.663

176.121

239.186

216.328

ฝตบ.

211.785

-

9.743

38.510

81.766

81.766

สจน. สจอ. สจก.

619.918

103.415

86.910

137.611

157.420

134.562

4.010

-

4.010

-

-

-

4. โครงการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
และเสียง
5. โครงการสรางการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวม (ผลผลิตที่ 2)
2. การพัฒนาและเสริมสราง
ความรวมมือในการจัดการ
มลพิษ และการใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอม

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เฝาระวัง แจงเตือนภัย
ตรวจสอบ รักษาสิ่งแวดลอม
และบังคับใชกฎหมาย

ผลผลิตที่ 3: การกํากับ ดูแลแหลงกําเนิด
มลพิษ จัดการอุบัติภยั ฉุกเฉินและติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ภารกิจประจํา
กิจกรรมที่ 1: การติดตาม ตรวจสอบ
แหลงกําเนิดมลพิษและเสนอแนวทางแกไข
เรื่องรองทุกข
กิจกรรมที่ 2: การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
กิจกรรมที่ 3: การตรวจสอบ เสนอแนวทาง

ฝคป. กผผ.
สจก.

แกไขอุบัติภัยฉุกเฉิน

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

-77-

ประเด็น
ยุทธศาสตร
กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณ
ป 48-52
(ลานบาท)

ป 48

ป 49

ป 50

ป 51

ป 52

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

674.480

12.360

40.423

287.272

203.625

130.800

ฝตบ. กนต.

461.797

-

-

223.572

142.425

95.800

สจน.

106.000

10.000

24.000

24.000

24.000

24.000

ฝตบ. กนต.

106.683

2.360

16.423

39.700

37.200

11.000

รวม (ผลผลิตที่ 3)

1,510.193

115.775

141.086

463.393

442.811

347.128

ประมาณการรายจายขั้นต่ํา

456.637

77.557

87.954

92.595

98.479

100.052

กลยุทธกรมควบคุมมลพิษ

โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ภารกิจตามยุทธศาสตร
1. โครงการบรรเทาความเดือดรอนและเตือน
ภัยดานสิ่งแวดลอม
2. โครงการนักรบสิ่งแวดลอม
3. โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพและสงเสริมให
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

รวมเฉพาะภารกิจประจํา

1,325.850

181.902

175.892

283.137

365.877

319.042

รวมเฉพาะภารกิจยุทธศาสตร

2,190.460

221.649

227.584

790.177

589.376

361.674

รวมทัง้ สิ้น

3,655.947

481.108

491.430

900.909

1,001.732

780.768
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4.3 สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ภายในป 2548-2551

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

เปาหมาย
(Targets)

กลยุทธ

เจาภาพ

ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51
1. เสริมสรางสมรรถนะ
องคกรดวยระบบบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและ
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

1. ยกระดับขีดความสามารถและ
มาตรฐานการทํางานใหอยูใน
ระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล

1.1 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

90

80

85

90

90

06-30-182
06-32-189
06-32-191
06-32-193
06-32-194
06-33-198

** ตัวชีว้ ัดที่ 1.1 - 1.9 รวมอยู
ในแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป
ทส. ตัวชี้วดั ที่ 1.10 - 1.11
ไวใชภายใน คพ. **

1.2 รอยละของเนื้อหาขอมูลขาวสาร
ในเว็ปไซดที่มีการปรับปรุงให
ทันสมัย

90

70

80

90

90

กองแผนงานและประเมินผล

1.3 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการ
ขอมูลผานศูนยบริการขอมูล
ประชาชน (นาที)
1.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบ
ขอสอบถาม (Q&A)
1.5 รอยละความสําเร็จของการนํา
ระบบอิเล็กทรอนิคสมาใชในการ
ปฏิบัติงานหรือใหบริการ
1.6 จํานวนกระบวนงานหลัก
อยางนอย 1 กระบวนงานไดรับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ภายในป 2550

15

15

15

15

15

สํานักงานเลขานุการกรม

3

6

5

4

3

สํานักงานเลขานุการกรม

90

80

80

85

90

กองแผนงานและประเมินผล

1

-

-

1

-

สํานักจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง

- หมายเหตุ เลขอางอิง
(xx-xx-xxx)
(ประเด็นยุทธศาสตร – เปาประสงค – กลยุทธหลัก)

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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1.ปฏิรูปการบริหาร
จัดการและพัฒนา
บุคคลากรใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง

สํานักงานเลขานุการกรม

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

เปาหมาย
(Targets)

กลยุทธ

เจาภาพ

ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51
1.7 รอยละเฉลี่ยของจํานวน
ขาราชการที่ไดรับการอบรม
1.8 จํานวนเรื่องความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
1.9 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสรางของสวนราชการ
1.10 จํานวนพารามิเตอรที่
หองปฏิบัติการไดรับการรับรอง
มาตรฐานตามระบบสากล
1.11 รอยละของระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
เปาหมายการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเชิงยุทธศาสตร
2. พัฒนาและเสริมสรางความ 2. สิ่งแวดลอมไดรับการปองกัน
2.1 รอยละของจํานวนแหลงน้ําผิวดิน
รวมมือในการจัดการมลพิษ
ดูแล รักษาและฟนฟูใหมีคุณภาพ
และแหลงน้ําทะเลชายฝงมี
และการใชกฎหมาย
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแต
อยูในระดับที่ดีขึ้น
สิ่งแวดลอม
ระดับพอใชขึ้นไป
04-19-123
04-21-131
04-22-141
04-22-142
04-23-144
04-24-146
04-24-147

** ตัวชีว้ ัดที่ 2.1 - 2.10 รวมอยู
ในแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป
ทส. ตัวชีว้ ัดที่ 2.11 - 2.13 ไว
ใชภายใน คพ. **

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

80

80

80

80

80

สํานักงานเลขานุการกรม

45

7

10

13

15

กองแผนงานและประเมินผล

100

50

100

-

-

ทุกหนวยงาน

8

2

2

2

2

ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
หองปฏิบัติการ

80

60

70

75

80

สํานักงานเลขานุการกรม

90

75

80

85

90

2. เพิ่มประสิทธิภาพใน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
การปองกัน ลด
มลพิษ และฟนฟู
สิ่งแวดลอม

2.2 รอยละของการตรวจวัดปริมาณ
ฝุนละอองในพืน้ ที่เปาหมายอยูใน
เกณฑมาตรฐาน

85

70

75

80

85

สํานักจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง

2.3 รอยละของการตรวจวัดเสียงใน
พื้นที่เปาหมายอยูในเกณฑ0
มาตรฐาน

70

57

60

65

70

สํานักจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

เปาหมาย
(Targets)

กลยุทธ

เจาภาพ

ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51
04-24-148
04-24-149
04-24-150
04-24-151
04-24-152
04-24-153
- หมายเหตุ เลขอางอิง
(xx-xx-xxx)
(ประเด็นยุทธศาสตร – เปาประสงค – กลยุทธหลัก)

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

2.4 รอยละของการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศทั่วประเทศที่มีคาดัชนี
คุณภาพอากาศอยูในเกณฑดีปานกลาง
2.5 รอยละของปริมาณของเสียใน
พื้นที่เปาหมายที่นํากลับมาใช
ประโยชน
2.6 รอยละของปริมาณของเสีย
อันตรายในพื้นที่เปาหมายไดรับ
การจัดการอยางถูกตอง
2.7 รอยละของเทศบาลที่มีการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ
2.8 รอยละของจํานวนระบบบําบัด
น้ําเสียรวมที่สามารถบําบัดน้ําเสีย
ไดตามคามาตรฐาน
2.9 รอยละของจํานวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่เปาหมายมี
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
และติดตามและประเมินผล
2.10 จํานวนกฎหมายที่ไดรับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงไมนอยกวา
4 ฉบับ

-81-

99

96

97

98

99

สํานักจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง

35

30

32

34

35

สํานักจัดการกากของเสียและ
สารอันตราย

40

10

20

30

40

สํานักจัดการกากของเสียและ
สารอันตราย

25

18

20

23

25

85

70

75

80

85

สํานักจัดการกากของเสียและ
สารอันตราย
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา

40

10

20

30

40

กองแผนงานและประเมินผล

4

1

1

1

1

กองนิติการ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

เปาหมาย
(Targets)

กลยุทธ

เจาภาพ

ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51
2.11 รอยละของจํานวนวันที่ตรวจวัด
กาซโอโซนในพื้นที่เปาหมายอยู
ในเกณฑมาตรฐาน
2.12 รอยละของแผน มาตรฐาน
มาตรการ และขอกําหนดทาง
เทคนิคของหนวยงานที่มีการ
นําไปใชประโยชน
2.13 ระดับความสําเร็จของ
สวนราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชนที่ไดรับบริการขอมูล
การจัดการกากของเสียและ
สารอันตราย คุณภาพอากาศ
ระดับเสียง คุณภาพน้ํา และ
นําไปใชประโยชน
3. แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติตาม 3.1 รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษ
กฎหมายสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ในพื้นที่เปาหมายซึ่งละเมิด
และประชาชนไดรับการ
กฎหมายหรือมีการรองเรียนได
บรรเทาความเดือดรอนจาก
ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัด
ภาวะมลพิษ
หรือกําจัดของเสียตาม
คําแนะนํา
** ตัวชีว้ ัดที่ 3.1 - 3.4 รวมอยูใน 3.2 รอยละของจํานวนเรื่องที่ไดรับการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ทส.
ตอบสนองเพื่อชวยเหลือหรือ
ตัวชี้วดั ที่ 3.5 - 3.10 ไวใชภายใน
บรรเทาปญหาความเดือดรอน
คพ. **
จากมลพิษภายใน 5 วันทําการ
F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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95

90

92

92

95

สํานักจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง

85

70

75

80

85

ทุกหนวยงาน

90

60

70

80

90

สํานักจัดการคุณภาพน้ํา/
สํานักจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง/ สํานักจัดการกาก
ของเสียและสารอันตราย

90

85

87

90

90

95

80

85

90

95

3. เพิ่มประสิทธิภาพใน ฝายตรวจและบังคับการ
การเฝาระวังแจง
เตือนภัย ตรวจสอบ
รักษาสิ่งแวดลอม
และบังคับใช
กฎหมาย
ฝายตรวจและบังคับการ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

เปาหมาย
(Targets)

กลยุทธ

เจาภาพ

ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

3.3 ระยะเวลาเฉลี่ยของวันทําการ
ที่หนวยงานเริ่มติดตาม ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงนับตั้งแตวันที่ได
รับเรื่องรองทุกขจนถึงตอบ
ขอรองเรียน (วันทําการ)
3.4 จํานวนฐานขอมูลผูประกอบ
กิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3

5

4

3

3

ฝายตรวจและบังคับการ

1

-

1

-

-

ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอม
และหองปฏิบัติการ

3.5 จํานวนชุมชนที่ไดรับบริการให
คําปรึกษาและแนะนําดานการ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษ
ในรอบปงบประมาณ
3.6 รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษ
กลุมเปาหมายปฏิบัติตาม
กฎหมาย
3.7 รอยละของยานพาหนะ
กลุมเปาหมายปฏิบัติตาม
กฎหมาย
3.8 ระยะเวลาเฉลี่ยที่หนวยงานเริ่ม
ปฏิบัติการหรือใหการสนับสนุน
การระงับเหตุฉุกเฉินดานมลพิษ
นับตั้งแตไดรับแจงเหตุ (นาที)

160

40

40

40

40

ฝายตรวจและบังคับการ

60

45

50

55

60

ฝายตรวจและบังคับการ

65

62

63

64

65

30

60

45

30

30

สํานักจัดการคุณภาพอากาส
และเสียง
(รอ สจอ. ปรับเปาหมาย)
สํานักจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

เปาหมาย
(Targets)

กลยุทธ

เจาภาพ

ป 48-51 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

3.9 รอยละของหนวยงานเปาหมายมี
ศักยภาพในการตอบโตอุบัติภัย
ฉุกเฉินจากสารเคมี

80

18

43

68

80

สํานักจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย

3.10 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ตอการแกไขและบรรเทาความ
เดือดรอนของผูรองเรียนเรื่องรอง
ทุกขดานมลพิษ/ที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุบัติภัยฉุกเฉิน

80

80

80

80

80

สํานักจัดการกากของเสียและ
สารอันตราย
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ภาคผนวก
1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ 4 ป กับแผนการบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ
แผนปฏิบัติราชการการกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2548 - 2551
ประเด็นยุทธศาสตร : 1. เสริมสรางสมรรถนะองคกรดวยระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ : 1. ปฏิรูปการบริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร : 2. พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือในการจัดการมลพิษ และการใชกฎหมายสิ่งแวดลอม
กลยุทธ : 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน ลดมลพิษ และฟนฟูสิ่งแวดลอม

กลยุทธ : 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวัง แจงเตือนภัย ตรวจสอบรักษาสิ่งแวดลอม และบังคับใชกฎหมาย
หมายเหตุ เลขอางอิง (xx-xx-xxx) หมายถึง (ประเด็นยุทธศาสตร – เปาประสงค – กลยุทธหลัก)
F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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เลขรหัสอางอิง
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 - 2551
06-30-182
06-32-189
06-32-191
06-32-193
06-32-194
06-32-198
04-19-123
04-21-131
04-22-142
04-23-144
04-24-146
04-24-147
04-24-148
04-24-149
04-24-150
04-24-151
04-24-152
04-24-153
04-22-141
04-24-147

2. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และหนวยงานรับผิดชอบภายในกรมควบคุมมลพิษ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
1. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน
1. เสริมสรางสมรรถนะองคกรดวยระบบบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การทํางานใหอยูในระดับสูงเทียบเทาเกณฑ
สากล

2. พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือในการ
จัดการมลพิษ และการใชกฎหมายสิ่งแวดลอม

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

2. สิ่งแวดลอมไดรับการปองกัน ดูแล รักษา
และฟนฟูใหมีคุณภาพอยูในระดับที่ดีขึ้น
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กลยุทธ
1. ปฏิรูปการบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากรใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน ลดมลพิษ
และฟนฟูสิ่งแวดลอม

หนวยงานรับผิดชอบ
- สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)
- กองแผนงานและประเมินผล (กผผ.)
- สํานักจัดการคุณภาพน้ํา (สจน.)
- สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (สจอ.)
- สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (สจก.)
- กองนิติการ (กนต.)
- ฝายตรวจและบังคับการ (ฝตบ.)
- ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ (ฝคป.)
- กองแผนงานและประเมินผล (กผผ.)
- ฝายตรวจและบังคับการ (ฝตบ.)
- สํานักจัดการคุณภาพน้ํา (สจน.)
- สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (สจอ.)
- สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (สจก.)
- สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)
- กองนิติการ (กนต.)
- ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ (ฝคป.)

ประเด็นยุทธศาสตร
2. พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือในการ
จัดการมลพิษ และการใชกฎหมายสิ่งแวดลอม

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

เปาประสงค
3. แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น และประชาชนไดรับ
การบรรเทาความเดือดรอนจากภาวะมลพิษ
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กลยุทธ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวัง แจง
เตือนภัย ตรวจสอบ รักษาสิ่งแวดลอม และ
บังคับใชกฎหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ
- ฝายตรวจและบังคับการ (ฝตบ.)
- สํานักจัดการคุณภาพน้ํา (สจน.)
- สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (สจอ.)
- สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (สจก.)
- สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)
- กองแผนงานและประเมินผล (กผผ.)
- กองนิติการ (กนต.)
- ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ (ฝคป.)

3. โครงการตามยุทธศาสตรและผลผลิตของกรมควบคุมมลพิษ
กลยุทธ
(Strategies)
1.ปฏิรูปการบริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง

โครงการ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการ
ภารกิจประจํา
1. การกําหนด/ ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด รวมทั้ง
จัดทํามาตรการ และเกณฑการปฏิบัติในการจัดการ (มลพิษทางน้ํา อากาศ มลพิษดานอื่นๆ)

ภารกิจตามยุทธศาสตร
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานมลพิษ

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการองคกร

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน ลดมลพิษ และฟนฟูสิ่งแวดลอม
F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนขอมูล ขอเสนอแนะ กําหนดกฎหมาย แผน มาตรฐาน และมาตรการในการ
จัดการมลพิษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
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หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการกรม/
กองแผนงานและประเมินผล/
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา/
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง/
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย/
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ/
ฝายตรวจและบังคับการ/
กองนิติการ
สํานักงานเลขานุการกรม/
กองแผนงานและประเมินผล/
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ/
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา/
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง/
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย/
กองนิติการ/ กลุมพัฒนาระบบบริหาร/
ฝายตรวจและบังคับการ/
สํานักงานเลขานุการกรม/
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ/
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

กลยุทธ
(Strategies)

โครงการ
ภารกิจประจํา
1. การดําเนินงานตามพันธกรณีขององคกรระหวางประเทศดานสารอันตรายและของเสียอันตราย
2. การเตรียมความพรอมในการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535
3. การจัดทําคูมือและแนวทางในการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมสําหรับเจาพนักงานทองถิ่นและ
เจาพนักงานฝายปกครอง
4. การเตรียมความพรอมใหกับราชการสวนทองถิ่นในการออกใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการหรือควบคุม
ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ
5. การสนับสนุนการดําเนินงานของ อปท. ในการบริหารจัดการมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง และ
กากของเสียและสารอันตราย
6. การพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการจัดการมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง และกากของเสีย
และสารอันตราย
7. โครงการรวมพลังลดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
( 1) ประชารวมใจลดมลพิษ และ 2) เรียกคืนซากอลูมิเนียมเพื่อจัดทําขาเทียมพระราชทาน)
8. สนับสนุน อํานวยการและพัฒนาระบบดานการบริหารจัดการมลพิษ
ภารกิจตามยุทธศาสตร
1. โครงการจัดการน้ําเสีย
2. โครงการแกไขปญหามลพิษทางอากาศและเสียง
3. โครงการลดและขจัดมลพิษจากกากของเสีย
4. โครงการสงเสริมการผลิตและบริการสีเขียว
5. โครงการสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กองนิติการ
กองนิติการ
กองนิติการ
กองแผนงานและประเมินผล
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา/
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง/
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม/
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง/
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง/
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ/

กลยุทธ
(Strategies)

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
กองแผนงานและประเมินผล

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังแจงเตือนภัย ตรวจสอบรักษา
สิ่งแวดลอม และบังคับใชกฎหมาย

ผลผลิตที่ 3 : การกํากับ ดูแล แหลงกําเนิดมลพิษ จัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน และติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม
ภารกิจประจํา
1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา อากาศและเสียง และกากของเสียและสารอันตราย

2. การสนับสนุนการวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอมของหองปฏิบัติการ
3. การจัดทํารายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย
4. การดําเนินการเรื่องรองทุกขดานมลพิษ
5. การเพิ่มศักยภาพของหนวยเผชิญอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีของกรมควบคุมมลพิษ
ภารกิจตามยุทธศาสตร
1. โครงการนักรบสิ่งแวดลอม
2. โครงการบรรเทาความเดือดรอนและเตือนภัยดานสิ่งแวดลอม
(1) คาราวานสิ่งแวดลอม
(2) เตรียมความพรอมการเตือนภัยดานน้ํา อากาศและเสียง กากของเสียและสารอันตราย และจัดทําขอมูล
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษและแกไขปญหาขอรองเรียนดานมลพิษทั่วประเทศ

(3) มาตรการบรรเทาและเตือนภัยฉุกเฉินดานเหตุน้ํามันรั่วไหล
(4) มาตรการบรรเทาและเตือนภัยฉุกเฉินดานสารเคมี
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง/
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา/
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ
กองแผนงานและประเมินผล
ฝายตรวจและบังคับการ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
ฝายตรวจและบังคับการ
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา/
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง/
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย/
กองแผนงานและประเมินผล
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กองนิติการ

4. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย กลยุทธ และโครงการทีส่ ําคัญ
ประเด็น
ยุทธศาสตร
1. เสริมสรางสมรรถนะ
องคกรดวยระบบ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
และใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

เปาประสงค
1. ยกระดับขีดความ
สามารถและมาตรฐาน
การทํางานใหอยูใน
ระดับสูงเทียบเทาเกณฑ
สากล

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/

1. ปฏิรูปการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

1.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

1.2 รอยละของเนื้อหาขอมูล ขาวสารใน
เว็ปไซดที่มีการปรับปรุงใหทันสมัย
1.3 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการขอมูล
ผานศูนยบริการขอมูลประชาชน (นาที)
1.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบขอสอบถาม
(Q&A)
1.5 รอยละความสําเร็จของการนําระบบ
อิเล็กทรอนิคสมาใชในการปฏิบัติงาน
หรือใหบริการ
1.6 จํานวนกระบวนงานหลักอยางนอย
1 กระบวนงาน ไดรับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานภายในป 2550

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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คาเปาหมาย
2548-2551
90

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานมลพิษ

90
15

3
90

1

โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและระบบบริหาร
จัดการองคกร

ประเด็น
ยุทธศาสตร

2. พัฒนาและเสริมสราง
ความรวมมือในการ
จัดการมลพิษ และการ
ใชกฎหมายสิ่งแวดลอม

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/

2. สิ่งแวดลอมไดรับการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน ลดมลพิษ
ปองกัน ดูแล รักษาและฟนฟู และฟน ฟูสิ่งแวดลอม
ใหมีคุณภาพอยูในระดับที่ดี
ขึ้น

1.7 รอยละเฉลี่ยของจํานวนขาราชการที่
ไดรับการอบรม
1.8 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสรางของสวนราชการ
1.9 รอยละของระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร
1.10 จํานวนเรื่องความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
1.11 จํานวนพารามิเตอรที่หองปฏิบัติการ
ไดรับการรับรองมาตรฐานตาม
ระบบสากล
2.1 รอยละของแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ํา
ทะเลชายฝงมีคุณภาพน้าํ อยูในเกณฑ
ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป
2.2 รอยละของจํานวนระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมที่สามารถบําบัดน้ําเสียไดตาม
คามาตรฐาน
2.3 รอยละของการตรวจวัดปริมาณ
ฝุนละอองในพื้นที่เปาหมายอยูใน
เกณฑมาตรฐาน

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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คาเปาหมาย
2548-2551
80
100

โครงการ
โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและระบบบริหาร
จัดการองคกร

80

45
8

90

โครงการจัดการน้ําเสีย

85

85

โครงการแกไขปญหามลพิษทาง
อากาศและเสียง

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
2.4 รอยละของการตรวจวัดเสียงในพื้นที่
เปาหมายอยูในเกณฑมาตรฐาน
2.5 รอยละของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ทั่วประเทศมีคาดัชนีคุณภาพอากาศ
อยูในเกณฑดี-ปานกลาง
2.6 รอยละของจํานวนวันที่ตรวจวัดกาซโอโซน
ในพื้นที่เปาหมายอยูในเกณฑมาตรฐาน
2.7 รอยละของปริมาณของเสียในพื้นที่
เปาหมายที่นํากลับมาใชประโยชน
2.8 รอยละของปริมาณของเสียอันตราย
ในพื้นที่เปาหมายไดรับการจัดการอยาง
ถูกตอง
2.9 รอยละของเทศบาลที่มีการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ
2.10 รอยละของแผน มาตรฐาน มาตรการ
และขอกําหนดทางเทคนิคของ
หนวยงานที่มีการนําไปใชประโยชน
2.11 รอยละของจํานวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่เปาหมายมีการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
ติดตามประเมินผล

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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คาเปาหมาย
2548-2551
70

โครงการ
โครงการแกไขปญหามลพิษทาง
อากาศและเสียง

99

95
35

โครงการลดและขจัดมลพิษ
จากกากของเสีย

40

25
85

40

โครงการสรางการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
2.12 ระดับความสําเร็จของสวนราชการ
ภาคเอกชน และประชาชนที่ไดรับ
บริการขอมูลการจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย คุณภาพอากาศ
ระดับเสียง คุณภาพน้ํา และนําไปใช
ประโยชน
2.13 จํานวนกฎหมายที่ไดรับการพัฒนา
หรือปรับปรุงไมนอยกวา 4 ฉบับ
3.1 รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่
เปาหมายซึ่งละเมิดกฎหมายหรือมี
การรองเรียนไดดําเนินการปรับปรุง
ระบบบําบัดหรือกําจัดของเสียตาม
คําแนะนํา

3. แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติ 3. เพิ่มประสิทธิภาพ ในการเฝาระวัง แจง
ตามกฎหมายสิ่งแวดลอม เตือนภัย ตรวจสอบรักษาสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น และประชาชน
และบังคับใชกฎหมาย
ไดรับการบรรเทาความ
เดือดรอนจากภาวะ
มลพิษ

3.2 รอยละของจํานวนเรื่องที่ไดรับการ
ตอบสนองเพื่อชวยเหลือหรือบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนจากภาวะมลพิษ
ภายใน 5 วันทําการ
3.3 ระยะเวลาเฉลี่ยที่หนวยงานเริ่มติดตาม
ตรวจสอบขอเท็จจริงนับตั้งแตวันที่ไดรับ
เรื่องรองทุกขจนถึงตอบขอรองเรียน
(วันทําการ)
F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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คาเปาหมาย
2548-2551
90

โครงการ
โครงการสรางการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

4
90

95

3

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใชและสงเสริมใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
3.4 รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษ
กลุมเปาหมายปฏิบัติตามกฎหมาย
3.5 รอยละของยานพาหนะกลุมเปาหมาย
ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.6 จํานวนชุมชนที่ไดรับบริการใหคําปรึกษา
และแนะนําดานการปองกันและแกไข
ปญหามลพิษในรอบปงบประมาณ
3.7 ระยะเวลาเฉลี่ยที่หนวยงานเริ่ม
ปฏิบัติการ หรือใหการสนับสนุนการ
ระงับเหตุฉุกเฉินดานมลพิษนับตั้งแต
ไดรับแจงเหตุ (นาที)
3.8 รอยละของหนวยงานเปาหมายมี
ศักยภาพในการตอบโตอุบัติภัยฉุกเฉิน
จากสารเคมี
3.9 รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การแกไขและบรรเทาความเดือดรอน
ของผูรองเรียนเรื่องรองทุกขดานมลพิษ/
ที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติภัยฉุกเฉิน
3.10 จํานวนฐานขอมูลผูประกอบกิจการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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คาเปาหมาย
2548-2551
60

โครงการ
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใชและสงเสริมใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

65
160

โครงการบรรเทาความเดือดรอน
และเตือนภัยดานมลพิษ

30

80

80

1

โครงการสงเสริมการผลิต
และบริการสีเขียว

5. เปาหมายตัวชี้วัดป 2548-2551
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน

(Goals)

(KPIs)

(Baseline Data)
ป 45
ป 46
ป 47

1. ยกระดับขีดความสามารถ
และมาตรฐานการทํางาน
ใหอยูในระดับสูงเทียบเทา
เกณฑสากล

เปาหมาย
ป 48-51

(Targets)
ป 48
ป 49

ป 50

ป 51

1. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

-

-

-

90

80

85

90

90

2. รอยละของเนื้อหาขอมูลขาวสารในเวปไซดที่มีการปรับปรุง
ใหทันสมัย
3. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการขอมูลผานศูนยบริการขอมูล
ประชาชน
4. ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบขอสอบถาม (Q&A)
5. รอยละความสําเร็จของการนําระบบอิเล็กทรอนิคสมาใชในการ
ปฏิบัติงานหรือใหบริการ
6. จํานวนกระบวนงานหลักอยางนอย 1 กระบวนงานไดรับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
7. รอยละเฉลี่ยของจํานวนขาราชการที่ไดรับการอบรม
8. จํานวนเรื่องความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
9. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการ
10. จํานวนพารามิเตอรที่หองปฏิบัติการไดรับการรับรองมาตรฐาน
ตามระบบสากล
11. รอยละของระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเปาหมาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร

-

-

-

90

70

80

90

90

60

60

15

15

15

15

15

15

-

10
-

7
-

3
90

6
80

5
80

4
85

3
90

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

80
45
100
8

80
7
50
2

80
10
100
2

80
13
2

80
15
2

-

-

-

80

60

70

75

80

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน

(Goals)

(KPIs)

(Baseline Data)
ป 45
ป 46
ป 47

2. สิ่งแวดลอมไดรับการปองกัน 2.1 รอยละของจํานวนแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําทะเลชายฝงมี
ดูแล รักษาและฟนฟูใหมี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป
คุณภาพอยูในระดับที่ดีขึ้น
2.2 รอยละของจํานวนระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่สามารถบําบัดน้ําเสีย
ไดตามคามาตรฐาน
2.3 รอยละของการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในพื้นที่เปาหมาย
อยูในเกณฑมาตรฐาน
2.4 รอยละของการตรวจวัดเสียงในพื้นที่เปาหมายอยูในเกณฑ
มาตรฐาน
2.5 รอยละของการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศที่มีคาดัชนี
คุณภาพอากาศอยูในเกณฑดี-ปานกลาง
2.6 รอยละของจํานวนวันที่ตรวจวัดกาซโอโซนในพื้นที่เปาหมาย
อยูในเกณฑมาตรฐาน
2.7 รอยละของปริมาณของเสียในพื้นที่เปาหมายที่นํากลับมาใช
ประโยชน
2.8 รอยละของปริมาณของเสียอันตรายในพื้นที่เปาหมายไดรับการ
จัดการอยางถูกตอง
2.9 รอยละของเทศบาลที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกหลัก
วิชาการ
2.10 รอยละของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เปาหมาย
มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และติดตามประเมินผล
F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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เปาหมาย
ป 48-51

(Targets)
ป 48
ป 49

ป 50

ป 51

-

55

60

90

75

80

85

90

-

-

60

85

70

75

80

85

82

70

(58)

85

70

75

80

85

62

60

57

70

57

60

65

70

-

-

-

99

96

97

98

99

93

91

(82)

95

90

92

92

95

24

26

28

35

30

32

34

35

-

-

-

40

10

20

30

40

-

-

-

25

18

20

23

25

-

-

-

40

10

20

30

40

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน

(Goals)

(KPIs)

(Baseline Data)
ป 45
ป 46
ป 47

3. แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น และประชาชนได
รับการบรรเทาความ
เดือดรอนจากภาวะมลพิษ

2.11 จํานวนกฎหมายที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงไมนอยกวา
4 ฉบับ
2.12 รอยละของแผน มาตรฐาน มาตรการ และขอกําหนดทางเทคนิค
ของหนวยงานที่มีการนําไปใชประโยชน
2.13 ระดับความสําเร็จของสวนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน
ที่ไดรับบริการขอมูลการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําและนําไปใชประโยชน
3.1 รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่เปาหมายซึ่งละเมิด
กฎหมาย หรือมีการรองเรียนไดดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัด
หรือกําจัดของเสียตามคําแนะนํา
3.2 รอยละของจํานวนเรื่องที่ไดรับการตอบสนองเพื่อชวยเหลือหรือ
บรรเทาความเดือดรอนจากภาวะมลพิษภายใน 5 วันทําการ
3.3 ระยะเวลาเฉลี่ยของวันทําการที่หนวยงานเริ่มติดตาม ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงนับตั้งแตวันที่ไดรับเรื่องรองทุกขจนถึงตอบขอรองเรียน
(วันทําการ)
3.4 จํานวนชุมชนที่ไดรับบริการใหคําปรึกษาและแนะนําดานการ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษในรอบปงบประมาณ
3.5 รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษกลุมเปาหมายปฏิบัติตามกฎหมาย

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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-

-

-

เปาหมาย
ป 48-51

(Targets)
ป 48
ป 49

ป 50

ป 51

-

4

1

1

1

1

60

85

70

75

80

85

-

-

-

90

60

70

80

90

-

-

-

90

85

87

90

90

-

-

-

95

80

85

90

95

-

-

-

3

5

4

3

3

-

-

-

160

40

40

40

40

-

-

43

60

45

50

55

60

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน

(Goals)

(KPIs)

(Baseline Data)
ป 45
ป 46
ป 47

3.6 รอยละของยานพาหนะกลุมเปาหมายปฏิบัติตามกฎหมาย
3.7 ระยะเวลาเฉลี่ยที่หนวยงานเริ่มปฏิบัติการหรือใหการสนับสนุน
การระงับเหตุฉุกเฉินดานมลพิษนับตั้งแตไดรบั แจงเหตุ (นาที)
3.8 รอยละของหนวยงานเปาหมายมีศักยภาพในการตอบโตอุบัติภัย
ฉุกเฉินจากสารเคมี
3.9 รอยละของระดับความพึงพอใจตอการแกไขและบรรเทาความ
เดือดรอนของผูรองเรียนเรื่องรองทุกขดานมลพิษ / ที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุบัติภัย
3.10 จํานวนฐานขอมูลผูประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5

-99-

เปาหมาย
ป 48-51

(Targets)
ป 48
ป 49

ป 50

ป 51

58
-

60
-

-

65
30

62
60

63
45

64
30

65
30

-

77

-

80

18

43

68

80

-

-

-

80

80

80

80

80

-

-

-

1

-

1

-

-

6. ประเด็นยุทธศาสตรของ คพ. ที่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการของ ทส.
ประเด็นยุทธศาสตร จ
การพัฒนาและเสริมสรางความรวมมือ
ในการจัดการมลพิษและการใชกฎหมายสิง่ แวดลอม
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
(04-19-123), (04-21-131), (04-22-141), (04-22-142), (04-24-146), (04-23-144), (04-24-147),
(04-24-148), (04-24-149), (04-24-150), (04-24-151), (04-24-152), (04-24-153)
เปาประสงค

• สิ่งแวดลอมไดรับการปองกัน ดูแล รักษาและฟนฟูใหมีคุณภาพอยู
ในระดับที่ดี
• แหลงกําเนิดมลพิษปฏิบตั ิตามกฎหมายสิง่ แวดลอมเพิ่มขึน้ และ
ประชาชนไดรับการบรรเทาความเดือดรอนจากภาวะมลพิษ

•
•
•
•
•
•
•
•

ตัวชี้วัด
รอยละของแหลงน้าํ ผิวดินและแหลงน้ําทะเลชายฝง มีคณ
ุ ภาพน้าํ อยูในเกณฑ
ตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป
รอยละของการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในพืน้ ที่เปาหมายอยูในเกณฑ
มาตรฐาน
รอยละของการตรวจวัดเสียงในพืน้ ที่เปาหมายอยูในเกณฑมาตรฐาน
รอยละของการตรวจวัดคุณภาพอากาศทัว่ ประเทศที่มีคา ดัชนีคุณภาพอากาศ
อยูในเกณฑด-ี ปานกลาง
รอยละของปริมาณของเสียในพืน้ ทีเ่ ปาหมายทีน่ าํ กลับมาใชประโยชน
รอยละของปริมาณของเสียอันตรายในพืน้ ที่เปาหมายไดรับการจัดการอยาง
ถูกตอง
รอยละของเทศบาลที่มกี ารจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ
รอยละของจํานวนระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่สามารถบําบัดน้ําเสียไดตามคา
มาตรฐาน

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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เปาหมาย 48-51
90 %
85 %
70 %
99 %
35 %
40 %
25 %
85 %

•
•

•
•
•

ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนเรื่องที่ไดรับการตอบสนองเพื่อชวยเหลือหรือบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนจากมลพิษภายใน 5 วันทําการ
รอยละของแหลงกําเนิดมลพิษในพืน้ ที่เปาหมายซึ่งละเมิดกฎหมายหรือมี
การรองเรียนไดดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดหรือกําจัดของเสียตาม
คําแนะนํา
ระยะเวลาเฉลีย่ ของวันทําการทีห่ นวยงานเริม่ ติดตาม ตรวจสอบขอเท็จจริง
นับตั้งแตวนั ทีไ่ ดรับเรื่องรองทุกขจนถึงตอบขอรองเรียน
จํานวนฐานขอมูลผูประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รอยละของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในพื้นที่เปาหมายมีการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและติดตามประเมินผล

เปาหมาย 48-51
95 %
90 %

3 วันทําการ
1 ระบบ
40 %

กลยุทธ
• เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน ลดมลพิษ และฟนฟูสิ่งแวดลอม
• เพิม่ ประสิทธิภาพในการเฝาระวัง แจงเตือนภัย ตรวจสอบรักษาสิ่งแวดลอม และบังคับใชกฎหมาย
เจาภาพหลัก
กลุมภารกิจดานสิ่งแวดลอม
• กรมควบคุมมลพิษ
− สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
− สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
− สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
− กองแผนงานและประเมินผล
− กองนิติการ
− ฝายตรวจและบังคับการ
− ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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ประเด็นยุทธศาสตร ฉ
การเสริมสรางสมรรถนะองคกรดวยระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
(06-30-182), (06-32-189), (06-32-191), (06-32-193), (06-32-194), (06-33-198)
เปาประสงค

• ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูใน
ระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตัวชี้วัด
จํานวนกฎหมายที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงไมนอยกวา 4 ฉบับ
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละของเนือ้ หาขอมูลขาวสารในเว็ปไซดที่มีการปรับปรุงใหทนั สมัย
ระยะเวลาเฉลีย่ ที่ใหบริการขอมูลผานศูนยบริการขอมูลประชาชน
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการตอบขอสอบถาม (Q&A)
รอยละความสําเร็จของการนําระบบอิเล็กทรอนิคสมาใชในการปฏิบัติงานหรือ
ใหบริการ
จํานวนกระบวนงานหลักอยางนอย 1 กระบวนงานไดรับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน
รอยละเฉลี่ยของจํานวนขาราชการที่ไดรับการอบรม
รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงสวนราชการ
จํานวนเรื่องความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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เปาหมาย 48-51
4 ฉบับ
90 %
90 %
15 วัน
3 วัน
90 %
1 กระบวนงาน
80 %
100 %
45 เรื่อง

กลยุทธ
• ปฏิรูปการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหทนั กับการเปลี่ยนแปลง
เจาภาพหลัก
กลุมภารกิจดานสิ่งแวดลอม
• กรมควบคุมมลพิษ
− สํานักจัดการคุณภาพน้าํ
− สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
− สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
− กองแผนงานและประเมินผล
− กองนิตกิ าร
− ฝายตรวจและบังคับการ
− ฝายคุณภาพสิง่ แวดลอมและหองปฏิบัติการ
− สํานักงานเลขานุการกรม
− กลุมพัฒนาระบบบริหาร

F: สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปรับใหม 18 ส.ค.48)
E: แผนบริหารราชการแผนดิน (ป 48-52) /Ae Na Ja/12 Com 5
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