แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2554
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
มีนาคม 2552

คํานํา
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ไดเห็นชอบกับแผนการ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2552 เพื่อเปน เครื่ องมือสําคั ญในการทํ างานและการบริหารราชการแผนดิ น ใหทุกสวนราชการรว ม
ดําเนินการผลักดันและบูรณาการนโยบายในแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม และตามความในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการราชการของสวนราชการนั้น โดย
จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะมีผล
ผูกพันการไดรับงบประมาณประจําปดวย ใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่ง
เปนการกําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนินงานโดยสัมพันธกับงบประมาณที่ตองใช และจะตองจัดทํา
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณดวย
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ จึ ง ได นํ า เอา
สาระสําคัญของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2555 ดังกลาว มาใชเปนกรอบแนวคิดและ
กําหนดทิศทางในการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2552-2555 เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการมลพิษและมีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานที่
เกี่ยวของบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยเชื่อมโยงกับที่ดิน นโยบายรัฐบาลฯ ขอ 5 นโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอยอยที่ 5.4 “ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษ
ทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใชซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใชใหม สงเสริมการปองกัน
มลพิษตั้งแตจุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบําบัด
น้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดใหมีศูนยกําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด
มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังสําหรับผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย เรงแกไขปญหามลพิษในพื้นที่
ที่วิกฤตซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธิตางๆ กับผูประกอบการที่รวมโครงการ
แกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ”
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2552-2555 ที่จัดทําขึ้นนี้ จะยึด
หลักการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ และมุงเนนการดําเนินงานเชิงรุกมากขึ้นในการควบคุมปองกันไมใหเกิด
ปญหามลพิษ โดยมุงหวังใหคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปาหมายดีขึ้น

สารบัญ
หนา
1. วิสัยทัศน
2. คานิยมองคการ
3. พันธกิจ
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาเครือ่ งมือ และกลไกการควบคุมมลพิษทีต่ อบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
- เปาประสงค/ เปาหมายการใหบริการ คพ.
- ตัวชีว้ ัดและเปาหมาย
- กลยุทธ
- โครงการ/ ผลผลิต/ กิจกรรม
5. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาศักยภาพหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการจัดการมลพิษ
- เปาประสงค/ เปาหมายการใหบริการ คพ.
- ตัวชีว้ ัดและเปาหมาย
- กลยุทธ
- โครงการ/ ผลผลิต/ กิจกรรม
6. แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ก.พ.ร./ ส.ง.ป.
(ไดจาก print out ของระบบ e-budgeting ของสํานักงบประมาณ เมื่อกระทรวง กรม
เขาไปกรอกขอมูลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ครบถวนแลว)

2
2
2
3
3
3
5
5
6
6
6
8
8

-1-

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2554
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ พ.ศ. 2545
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2545 ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจ หนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระ
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังในสวนของกรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ให มาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมแทน โดยกรม
ควบคุมมลพิษมีภารกิจหลักในการกํากับ ดูแล อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับ
การฟนฟู คุมครอง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. เสนอความเห็ น เพื่ อ จั ด ทํ า นโยบายและแผนส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
แหงชาติดานการควบคุมมลพิษ
2. เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิด
3. จัดทําแผนคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรฐานในการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม
4. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมสําหรับระบบตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใน
การจัดการกากของเสีย สารอันตราย คุณภาพน้ํา อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
6. ประสานงานและดําเนินการฟนฟู หรือระงับเหตุที่อาจเปนอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มี
การปนเปอนมลพิษ และประเมินความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม
7. ใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
8. ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในดานการจัดการมลพิษ
9. ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขดานมลพิษ
10. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ดานการควบคุมมลพิษและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
11. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

-2กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรม
วิสัยทัศน
ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2552-2555 ดังนี้

เปนองคกรที่สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการมลพิษโดยการมีสวนรวม
เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี

พันธกิจ
1. เสนอและผลักดันนโยบาย แผน มาตรการ และมาตรฐานในการบริหาร
และจัดการมลพิษ
2. กํากับ ดูแล สนับสนุน ปองกัน และแกไขปญหามลพิษ
3. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษ

คานิยมองคการ
เราจะมุงมั่นทํางานดวยความโปรงใส เปนธรรม เปนทีม
เปนประโยชนแกประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไกการควบคุมมลพิษที่ตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
2. พัฒนาศักยภาพหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของดานการจัดการมลพิษ

เปาประสงค
1. มีเครื่องมือและกลไกที่สามารถตอบสนองตอการตัดสินใจการปฏิบัติงานใน
การกํากับ ดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม และการบริการสําหรับภาครัฐ เอกชน
และประชาชน
2. หนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขมแข็ง และสามารถ
-3จัดการมลพิษ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาเครื่องมือ และกลไกการควบคุมมลพิษที่ตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
เปาประสงค

มีเครื่องมือและกลไกที่สามารถตอบสนองตอการตัดสินใจ
การปฏิบัติงานในการกํากับดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม และ
การบริการสําหรับภาครัฐ เอกชน และประชาชน

เปาหมายการใหบริการ คพ.

พื้นที่เปาหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑที่
กําหนด

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเปาประสงค
- รอยละของเครื่องมือและกลไกที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผน (หนวย: รอยละ)
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ป 53 ป 54 ป 55 ป 56

-
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65

65
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- จํานวนพื้นที่เปาหมายที่นําเครื่องมือและกลไกไปใช
ในการจัดการมลพิษ ไมนอยกวา
(หนวย: แหงตอป)

22

22

22

22

22

- รอยละของพื้นที่เปาหมายนําเครื่องมือและกลไกไปใช

75

75

80

85

85

ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการ คพ.
- รอยละของพื้นที่เปาหมายสามารถจัดการมลพิษ
ตามเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ
(หนวย: รอยละ)
ตัวชี้วัดผลผลิตที่ 1: พื้นที่เปาหมายนําเครื่องมือ
และกลไกไปจัดการมลพิษ

พัฒนาบริหารจัดการมลพิษไดตามเกณฑที่กําหนด
(หนวย: รอยละ)

-4ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
- รอยละของกิจกรรมที่ใหบริการสนับสนุนการจัดการ

ป 52
80

ป 53 ป 54 ป 55
80

85

90

ป 56
90

มลพิษในพืน้ ที่เปาหมายตามเวลาที่กําหนด
(หนวย: รอยละ)
- จํานวนคาใชจายในการสนับสนุนการจัดการมลพิษ
ในพื้นที่เปาหมาย
(หนวย: ลานบาท)

ตามที่
ไดรับ
การ
จัดสรร

ตามที่ ตามที่ ตามที่
ไดรับ ไดรับ ไดรับ
การ
การ
การ
จัดสรร จัดสรร จัดสรร

ตามที่
ไดรับ
การ
จัดสรร

ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1: การปองกันและแกไขปญหามลพิษ
ในพื้นที่เปาหมาย
- รอยละเฉลีย่ ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม

80

80

90

90

90

80

80

80

85

85

- รอยละเฉลีย่ ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
กํากับ ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษใหปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ในพื้นที่เปาหมาย (หนวย: รอยละ)

80

80

90

90

90

- รอยละของจํานวนกิจกรรมกํากับ ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ที่บรรลุเปาหมาย เทียบกับ
กิจกรรมทั้งหมด (หนวย: รอยละ)

80

80

80

85

85

ปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นที่เปาหมาย
(หนวย: รอยละ)
- รอยละของจํานวนกิจกรรมการปองกันและแกไข
ปญหามลพิษที่บรรลุเปาหมาย เทียบกับกิจกรรมทั้งหมด
(หนวย: รอยละ)
กิจกรรมหลักที่ 2: กํากับ ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ
ใหปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่
เปาหมาย

-5กลยุทธ
 บูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนและปฏิบัตงิ านรวมกันในการจัดการมลพิษ
 พัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษของหนวยงาน
ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับสถานการณ และปญหามลพิษ
โครงการ/ ผลผลิต/ กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เปาหมายนําเครื่องมือและกลไกไปจัดการมลพิษ
 กิจกรรมหลักที่ 1 : การปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นที่เปาหมาย
งานตามยุทธศาสตร
1) โครงการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพื้นทีล่ ุมน้ําวิกฤต
2) โครงการแกไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพชีวติ ในพื้นที่จงั หวัดระยอง
3) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ขนาดเล็ก
4) โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากหมอกควันและไฟปา
 กิจกรรมหลักที่ 2 : กํากับ ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษใหปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่เปาหมาย
งานตามยุทธศาสตร
1) โครงการสงเสริมและบังคับใชกฎหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
2. สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
3. สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
4. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัตกิ าร
5. ฝายตรวจและบังคับการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาศักยภาพหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการจัดการมลพิษ
หนวยงานภาครัฐและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของมีความเขมแข็ง
และสามารถจัดการมลพิษไดดวยตนเอง
เปาหมายการใหบริการ คพ. องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย

ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56

ตัวชี้วัดเปาประสงค/ตัวชี้วดั เปาหมายการใหบริการ คพ.
70

70

70

70

70

- จํานวนหนวยงานที่ไดรับการถายทอดกฎ ระเบียบ
และองคความรู (หนวย: แหง)

290

290

350

350

350

- รอยละของหนวยงานเปาหมายไดรับบริการ
และสนับสนุนจากหนวยงานของกรมควบคุมมลพิษ
ไดตามเกณฑที่กําหนด
(หนวย: รอยละ)

100

100

100

100

100

- รอยละของกิจกรรมที่ใหบริการ กฎ ระเบียบ

80

80

85

90

90

- รอยละของหนวยงานเปาหมาย จํานวน 290 แหง
(ป 2554-2553) และ 350 แหง (ป 2554-2556)
มีขีดความสามารถจัดการมลพิษตามเกณฑที่กําหนด
ภายในสิ้นปงบประมาณ ไมนอยกวารอยละ
(หนวย: รอยละ)
ตัวชี้วัดผลผลิตที่ 2: องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรบั การถายทอดกฎ ระเบียบ และ
องคความรูการจัดการมลพิษ

และองคความรู ตามเวลาที่กําหนด
(หนวย: รอยละ)

-7ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
- จํานวนคาใชจายในการถายทอดกฎ ระเบียบ
และองคความรู
(หนวย: ลานบาท)

ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56
ตามที่ ตามที่ ตามที่ ตามที่ ตามที่
ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ
การ
การ
การ
การ
การ
จัดสรร จัดสรร จัดสรร จัดสรร จัดสรร

ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดการมลพิษ
- รอยละเฉลีย่ ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
เพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการมลพิษ
(หนวย: รอยละ)
- รอยละของจํานวนกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดการมลพิษ ที่บรรลุเปาหมาย เทียบกับ
กิจกรรมทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ
(หนวย: รอยละ)
กิจกรรมหลักที่ 2: พัฒนากฎ ระเบียบ และ
องคความรูการจัดการมลพิษ
- รอยละเฉลีย่ ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
กฎระเบียบ และองคความรูการจัดการมลพิษ
(หนวย: รอยละ)
- รอยละของจํานวนกิจกรรมพัฒนากฎ ระเบียบ และ
องคความรูการจัดการมลพิษที่บรรลุเปาหมาย
เทียบกับกิจกรรมทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ
(หนวย: รอยละ)

80

80

90

90

90

80

80

80

80

80

80

80

90

90

90

80

80

80

80

80
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 เพิ่มสมรรถนะใหแก อปท และหนวยงานที่เกี่ยวของใหสามารถบริหารจัดการมลพิษในพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
 ผลักดันการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร และมาตรการทางสังคม เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําไปใชในการควบคุม ดูแล และลดการระบายมลพิษ
 พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และองคความรูที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษ สําหรับภาครัฐ เอกชน
และประชาชน
โครงการ/ ผลผลิต/ กิจกรรม
 ผลผลิตที่ 2: องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับการถายทอดกฎระเบียบ
และองคความรูการจัดการมลพิษ
กิจกรรมหลักที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดการมลพิษ
งานตามยุทธศาสตร
1) การเสริมสรางสมรรถนะของหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายจากชุมชน
2) โครงการสงเสริมชวยเหลือใหปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
 กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนากฎ ระเบียบ และองคความรูการจัดการมลพิษ
งานตามยุทธศาสตร
1) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของภาครัฐ
หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
2. สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
3. สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
4. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัตกิ าร
5. กองนิติการ
6. กองแผนงานและประเมินผล
7. สํานักงานเลขานุการกรม
8. กลุมพัฒนาระบบบริหารราชการ

