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แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565)
ของกรมควบคุมมลพิษ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
วิสัยทัศนของสวนราชการ
“เปนองคกรหลักพิทักษสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”
พันธกิจของสวนราชการ
1. พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือ และกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. กำกับ ดูแล บังคับใชกฎหมาย เพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม
3. ประเมิน แจงเตือน และรายงานสถานการณมลพิษของประเทศ
4. สื่อสารสรางการรับรู ขยายหุนสวนความรวมมือ และสรางเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการ
มลพิษ
5. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
6. ประสานความรวมมือดานการจัดการมลพิษกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และระหวางประเทศ
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) ของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบดวย 7 เรื่อง รวม 15 โครงการ
ไดแก
 เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
แผนงาน/โครงการสำคัญ
- โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศและเสียง
โดยมุ่งเน้นแก้ไขป�ญหาเพื่อลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลดมลพิษ
ทางเสียงในพื้นที่วิกฤต ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี มาบตาพุด
จังหวัดระยอง และพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
- โครงการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับยานพาหนะ
โดยมุงเนนการตรวจสอบ ตรวจจับและหามใชรถยนตที่มีคาควันดำเกินเกณฑที่มาตรฐานกำหนดในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต

๑

 เรื่อง การจัดการคุณภาพน้ำ
แผนงาน/โครงการสำคัญ
- โครงการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย
โดยมุง เนน สง เสริมใหองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น จัด การน้ำ เสียในพื้น ที่ข องตนเอง การขับ เคลื่อ น
แผนปฏิ บัติการยกระดับคุณ ภาพน้ำ (25 ลุมน้ำ) รวมทั้ง การลดของเสียในแหลง น้ำวิกฤตและจัดการ
คุณภาพน้ำในแหลงน้ำหลัก และการบริหารจัดการคุณภาพน้ำแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ลุมน้ำ
 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
แผนงาน/โครงการสำคัญ
- โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
โดยมุงเนนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในการแกไขปญ หาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน การบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส
 เรื่อง การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนงาน/โครงการสำคัญ
- โครงการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
โดยมุงเนนการออกขอกำหนดเชิงนโยบายเพื่อผลักดันใหทุกภาคสวนบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาและปรับปรุงเกณฑขอกำหนดรายการสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 เรื่อง ศูนยปฏิบัติการพิทักษสิ่งแวดลอม
แผนงาน/โครงการสำคัญ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการพิทักษสิ่งแวดลอม
โดยมุง เนน การแกไ ขปญหาเรื่องรองเรียนดานมลพิษ เหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยดานสารเคมี การลักลอบทิ้ง
กากของเสียอันตราย การพัฒนาระบบ เครื่องมือ อุปกรณ และศักยภาพในการปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการ
พิทักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบหองปฏิบัติการ การสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานใหแกองคกร
ปกครองสวนท องถิ่น และภาคีเครือขาย รวมทั้ งเป นหนวยตนแบบขยายองคความรูไปยั งภู มิ ภาคต างๆ
ทั่วประเทศ
 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
แผนงาน/โครงการสำคัญ
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการและเกณฑการปฏิบัติดานการบริหาร
และการจัดการมลพิษ
โดยมุงเนนการพัฒนา/ปรับปรุง/เรงรัดการออกกฎหมายและแผนดานสิ่งแวดลอมและการจัดการมลพิษ
ที่สำคัญ และการพั ฒ นา/ปรับ ปรุง มาตรฐานคุณ ภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน มาตรฐาน
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากแหลงกำเนิด มาตรฐานคุณภาพน้ำ มาตรฐานควบคุมมลพิษทางน้ำ
จากแหลงกำเนิด มาตรฐานคุณภาพดิน คุณภาพน้ำใตดิน และคุณภาพตะกอนดิน

๒

- โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง และเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยมุง เน นการเพิ่ มศักยภาพการติด ตาม ตรวจสอบ เฝ าระวัง คาดการณ และแจง เตือ นสถานการณ
คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ตะกอนดินและสัตวน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ชายฝงทะเลและนอกชายฝงทะเล
ทั่ วประเทศ และผลกระทบด านสิ่ ง แวดลอ มจากสถานที่ ก ำจั ดขยะมู ล ฝอย และการเพิ่ ม /ปรับ ปรุง /
บำรุงรักษาเครื่องมือและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ
- โครงการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกำเนิดมลพิษทางน้ำ
โดยมุงเนนการติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นที่เปาหมาย
- โครงการการดำเนินงานพันธกรณีและความรวมมือระหวางประเทศ
โดยมุงเนนการดำเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหเปนไปตามขอตกลง และปฏิบัติงาน
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองคกร
โดยมุงเนนการพัฒนาฐานขอมูลดานมลพิษและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ
โดยมุ งเน นการแก ไขป ญ หาเหตุ ฉุ กเฉิ น จากสารเคมี การดำเนิ นงานแก ไขป ญ หาในเขตควบคุ มมลพิ ษ
สนั บ สนุ นการขั บ เคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ การลดและขจั ดมลพิ ษ และยกเลิ ก ประกาศเขตควบคุม มลพิ ษ
การแกไ ขปญ หามลพิษในเชิง พื้น ที่ งานดา นเลขานุก ารภายใตคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตาม
กฎหมาย และการจัดทำคูมือแนวทางการดำเนินงานดานการจัดการมลพิษ
- โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการมลพิษ
โดยมุงเนนการคิดคนและพัฒ นาองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการจัดการมลพิษ
ใหมๆ
- โครงการสรางการรับรู การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ
โดยมุงเนนการสรางการรับรูและสื่อสารขอมูล แนวทางการจัดการมลพิษ โดยเฉพาะปญหาที่เรง ดวน
ผลดำเนินงาน บทบาท ภารกิจที่สำคัญของกรมควบคุมมลพิษตอสาธารณะ
 เรื่อง การบริหารจัดการองคกร
แผนงาน/โครงการสำคัญ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองคกร
โดยมุง เนนการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมมลพิ ษ และพัฒ นาระบบบริหาร
จัดการงานภายในองคกรใหเปนระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเปนระบบราชการ 4.0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
โดยมุงเนนการฝกอบรมและการพัฒนาระบบบริหารราชการ เพื่อรองรับการเปนระบบราชการ 4.0

๓

ส่วนที่ ๒ ความส อดคล้ องกั บแผน ๓ ระดั บ ตาม นั ยยะของม ติ ค ณ ะรั ฐ ม น ตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หลัก)
(๑) เปาหมาย 4 ดาน ดังนี้
1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช
อยางยั่งยืนมีสมดุล
1.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดแผนความสามารถของระบบนิเวศ
1.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.1 ประเด็นที่ 1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2.1.1 อนุ รักษและฟ นฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ ำธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟ น ฟู
แมน้ำลำคลองและการปองกัน ตลิ่ง และฝายชะลอน้ำ สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในการบริหารการจัดการ
อนุรักษและพัฒนาแมน้ำ คู คลอง และแหลงน้ำธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบเก็บขนและ
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
2.1.2 สง เสริมการบริโภคและการผลิตที่ ยั่งยืน โดยสงเสริม การบริโภคและการผลิ ต
สีเขีย วอยา งยั่ ง ยื น การสร างการมี จิต สำนึ กในการผลิต ที่ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบตอ สิ่ ง แวดล อ มและพฤติ ก รรม
การบริโภคอยางพอเพียงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การใชกลไกทางเศรษฐศาสตรและมาตรการทางสังคม
จูงใจผูบริโภคและผูผลิต การสรางระบบและกลไกการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาค
การผลิต และการใชมาตรการการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ พรอมทั้งสงเสริมใหมีการลดขยะ
เป น ศู น ย จั ด การขยะแบบเบ็ ด เสร็ จยั่ ง ยืน การลดการปล อยมลพิ ษ และผลกระทบสิ่ง แวดล อ ม ซึ่ ง รวมถึ ง
การจั ด การการปล อ ยมลพิ ษ จากภาคการผลิ ต เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ควบคู กั บ การใช ท รั พ ยากรอย า ง
มีป ระสิท ธิภาพมี มลพิ ษ ต่ำโดยกระบวนการผลิต ที่เป น มิต รตอสิ่ งแวดล อม การมี ระบบจัด การของเสียจาก
แหลง กำเนิด มลพิ ษ ทุ ก ประเภทที่ เพี ยงพอและมีก ารจั ดการมลพิ ษได เป น ไปตามมาตรฐาน มี ก ารบั ง คับ ใช
กฎหมายกับผูประกอบการอยางเครงครัด พรอมทั้งการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึง
การสนับสนุนใหทุกหนวยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ไดรับการรับรองผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ต อ สิ่ ง แวดล อ ม การส ง เสริ ม ให ภ าคเอกชนใช สิ น ค า และบริ ก ารจากผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม
การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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2.2 ประเด็นที่ 3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง
2.2.1 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป� น ไปตามมาตรฐานสากลและค่ ามาตรฐานสากล โดยปรับ ปรุง มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศตาม
มาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ำ อากาศ การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการ
มลพิษ กำเนิ ดใหม่ พร้อมทั้ งขจัดมลพิษและแก้ไขฟ�� นฟูผลกระทบสิ่ง แวดล้อมด้านดิน น้ำ อากาศ พร้อมทั้ ง
กำหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
พร้อมทั้งมีกลไกกำกับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป�นระบบทั้งประเทศ
2.3 ประเด็นที่ 4 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.3.๑ เพิ่ ม ผลิต ภาพของน้ ำทั้ ง ระบบในการใช น้ ำอยา งประหยัด รู คุณ ค า และสรา ง
มูลคาเพิ่มจากการใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดใหมีน้ำเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อ
การอยูอาศัย การพาณิชยและบริการ พรอมระบบจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ำ ระบบกระจายน้ำดี
ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ สำหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองใหเพียงพอตอความ
ตองการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ำในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหลงน้ำสำรอง การใช
น้ำซ้ำในพื้ น ที่วิก ฤต พรอ มทั้ งจั ดให มีน้ ำใช เพีย งพอสำหรับ การพั ฒ นาเกษตร อุ ตสาหกรรม และทอ งเที่ย ว
รวมทัง้ มีระบบดูแลน้ำภายในพื้นที่สำหรับผูใชน้ำในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม พื้นที่ชลประทาน พื้นที่
เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2.4 ประเด็นที่ 5 ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย
2.4.1 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่ง แวดลอ ม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ มที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคต มีการพัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และองคกรในกระบวนการยุติธรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทันสมัย พรอมทั้งพัฒนาความรวมมือในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มขา มพรมแดนกับ ประเทศอาเซีย นและภู มิ ภ าคอื่ น อย างเป น รูป ธรรม
เพื่อปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของภูมิภาค
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
กรมควบคุมมลพิษ มีหนาที่ในการจัดทำนโยบายและแผนในการจัดการมลพิษ ซึ่งจะไป
สง เสริ ม และสนั บ สนุ น การฟ น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อ มเพื่ อ จะลดผลกระทบจากการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกรมควบคุมมลพิษสนับสนุนการดำเนินงานในการสรางการเติบโตอยาง
ยั่ง ยื น บนเศรษฐกิจ สีเขีย ว ด วยการสง เสริม การบริโภคและการผลิ ตที่ เป น มิต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ส ง เสริม ให
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ มีการสราง
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบเฝาระวัง และควบคุมคุณภาพสิ่ง แวดลอม ตรวจสอบและบังคับใช
กฎหมายควบคุ มการระบายมลพิษ จากแหล ง กำเนิด มลพิ ษ ทั้ ง ในเรื่อ งของการส ง เสริมให องคก รปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการน้ำเสียชุมชน พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหลงกำเนิด แกไขปญ หาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนของประเทศ ติดตาม
และเปนที่ปรึกษา ใหคำแนะนำในการดำเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย ผลักดันการจัดการขยะพลาสติก
และการควบคุมการนำเขาขยะพลาสติกจากตางประเทศ มีการพัฒ นา ปรับปรุง เรงรัดการออกกฎหมายดาน
สิ่ง แวดลอม และแกไ ขปญ หาเรื่องรองเรียนดานมลพิษ เหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยดานสารเคมีและการลักลอบทิ้ ง
กากของเสียอันตราย โดยการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใตศูนยปฏิบัติการ
พิทั กษ สิ่ง แวดลอม และการขยายการปฏิ บัติ การของศู นย ไประดับ ภูมิ ภาคเพื่อ เป นกลไกในการกำกับ ดูแ ล
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การจัดการปญหามลพิษอยางเปนระบบทั่วประเทศ และมีการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ และ
การดำเนิน งานตามพั นธกรณี เพื่อ บริหารจัดการป ญ หาสิ่ง แวดลอมข ามพรมแดน และป องกันแกไขป ญ หา
สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง การดำเนิ น งานดั ง กล า วส ง เสริ ม การบรรลุ เ ป า หมายที่ 1.2 “ฟ น ฟู แ ละสร า งใหม ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ”
2) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(๑) เปาหมาย 4 ดาน ดังนี้
1.1 ภาครัฐมีวัฒ นธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
1.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1 ประเด็นที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป�นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
2.1.๑ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆ ผานการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่มีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตางๆ
นำไปสูการวิเคราะห การจัดการขอมูล ขนาดใหญ มีก ารนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบ ริการ
สาธารณะตั้ง แตตนจนจบกระบวนการ เพื่อ ใหสามารถติดตอ ราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรง ใส
เสียคาใชจายนอย และตรวจสอบได
2.2 ประเด็นที่ 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2.2.1 ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศ ใชแผนแมบทตาม
ยุท ธศาสตรช าติ แผนการปฏิ รูป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห ง ชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติในการขับเคลื่อนยุท ธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติการใน
ระดับตางๆ
2.๓ ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
2.๓.1 องค ก รภาครัฐ มีค วามยืด หยุ น เหมาะสมกับ บริบ ทการพัฒ นาประเทศ
ปรับโครงสรางและระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดำเนินงานที่มีความยืดหยุน
สามารถปรับตัวเขาสูการเปนสำนักงานสมัยใหม
2.๓.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย นำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปน ดิจิทัลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนำองคความรูใน
แบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ
ตางๆ ไดอยางทันเวลา
2.๔ ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
2.๔.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคลองตัว0ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุน
คลอ งตั ว ให กั บ หน วยงานภาครั ฐในการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในทุ ก ขั้ น ตอนควบคู ไ ปกั บ การเสริม สรา ง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม
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2.๔.2 บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค า นิ ย มในการทำงานเพื่ อ ประชาชน มี คุ ณ ธรรม และ
มีการพัฒ นาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ พัฒ นาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่
เหมาะสมกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหมีสมรรถนะใหมๆ ปรับเปลี่ยนวัฒ นธรรมการทำงานและ
สรางคานิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม
2.๕ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.๕.๑ บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึด มั่ น ในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
กำหนดให เจาพนักงานของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหวางประโยชนบุคคลและประโยชนสวนรวม
2.๖ ประเด็นที่ 7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่จำเปน
2.๖.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง
2.6.2 การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การใชกฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไมเลือกปฏิบัติ นำเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชในการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย ปองกันการกระทำผิดและจับกุมผูกระทำผิดได
อยางถูกตอง รวดเร็ว
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
กรมควบคุมมลพิษมีความมุงมั่นที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช
ในการปฏิบ ัติง าน เพื่อ ตอบสนองความตอ งการของประชาชนไดอ ย า งสะดวก รวดเร็ว และโปรง ใส
โดยจะมีการนำระบบบริหารจัดการขอมูลดานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ
นำมาวิเคราะหและนำเสนอขอมูลผานแอฟลิเคชั่น เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางสะดวก รวดเร็ว
และโปรงใส มีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหทันสมัย โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบ
บริห ารจัดการงานภายในองคกรใหเป น ระบบดิจิทัล เพื่อปรับตัวใหเป นหนวยงานภาครัฐที่ทันสมัย พั ฒ นา
บุคลากรใหเปนคนดีคนเกง โดยมีการอบรมใหบุคลากรใหมีความรู ศักยภาพ สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร และใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิ าน เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
ซึ่งจะสงเสริมการบรรลุเปาหมายที่ 1.1 “ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส”

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน (ดานที่ 18) (หลัก)
(1.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กรมควบคุม มลพิษไดกำหนดวิสัยทัศน “เป นองคก รหลัก พิทักษสิ่ง แวดลอม เพื่ อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” ซึ่งมีการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร ซึ่งจะสงผลใหบรรลุเปาหมายของประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน (ดานที่ 18)
ที่ระบุวา “สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน” ดวย
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(1.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป�นไปตามมาตรฐานสากล (หลัก)
• แนวทางการพัฒนา
๑) จัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดินและแหลงน้ำทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกั บ ประเภทการใช ป ระโยชน โดยกำหนดแนวทางที่ ส อดรั บ กั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ใหความสำคัญกับการสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งตองพิจารณาสถานการณ
ของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการปองกันผลกระทบลวงหนา โดยการสราง
ระบบภูมิคุมกัน ใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและ
พื้นที่เสี่ยง เพื่อนำมาใชเปนแนวทางในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคำนึงถึงกิจกรรมที่จะกอใหเกิด
ความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือสิ่ง แวดลอม การลดและควบคุมมลพิษจากแหลง กำเนิด
เปน หลักการจัดการมลพิษตั้ง แตตน ทาง และพิจารณาถึง ขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลง น้ำ
รวมถึงการประยุกตใชระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
๒) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเปาหมาย
ที่สอดคลองกับแนวโนมสถานการณในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ครอบคลุมถึงการบริหาร
จั ด การหรื อ การควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล ง กำเนิ ด ในเชิ ง พื้ น ที่ โดยการกำหนดมาตรฐานการควบคุ ม
การระบายมลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่และกำหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบาย
มลพิษ รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหาเฉพาะพื้นที่ สรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการติดตามตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง กำหนดมาตรการควบคุม
ปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพื้ นที่ ที่มี การจราจรหนาแนน หรือพื้ นที่ เขตเมื อง เมื่อเกิดภาวะวิกฤต
รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อใหหนวยงานทองถิ่นติดตามตรวจวัด
คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจงเตือนปญ หามลพิษทาง
อากาศและเสียงที่สามารถเขาถึงและทันเหตุการณรวมถึงการปองกันและลดปญหามลพิษขามแดน
๓) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอัน ตรายและกากอุตสาหกรรมให
เปน ไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กำหนดเปาหมายและ
แนวทางการดำเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม
โดยใหความสำคัญ กับการปองกัน และลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหลงกำเนิด การบริหาร
จัดการควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอัน ตราย โดยปรับปรุงฟ นฟู สถานที่กำจัดขยะ
ใหดำเนินการถูกตองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ออกประกาศสถานที่กำจัดขยะเปนแหลงกำเนิดมลพิษ กำหนดใหมีระบบการอนุญ าตการระบาย
มลพิษ และกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สงเสริมภาคเอกชน
รว มลงทุน ดา นการจั ด การขยะและของเสีย อัน ตราย รวมทั้ง มีม าตรการในการจัด การซากผลิต ภัณ ฑ
เครื่อ งใช ไ ฟฟ า และอุ ป กรณ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ม าบั ง คั บ ใช ส ง เสริ ม องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ที่ มี ศั ก ยภาพ
ดำเนิ น การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ แบบศู น ย ร วม การวางระบบการจั ด การของเสี ย ที่ ค าดว าจะเกิ ด ขึ้ น จาก
การพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมบางประเภทที่คาดจะเปนปญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการกอสราง
และการรื้อถอนสิ่งกอสราง การสรางกระบวนการรับรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษจากการจัดการขยะ
และของเสียอัน ตรายที่ไมถูกตอง พรอมทั้ง ทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศ
ทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต ผูนำเขา ผูใหบริการ ผูบริโภค ผูกำจัด และหนวยงาน
กำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อรวมกัน
แกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
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๔) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล จำกัดการใช
สารเคมีปองกันและกำจัดศัตรูพืช สงเสริมใหมีการลดและเลิกการใชสารเคมีปองกันและกำจัดศัตรูพืช สำหรับ
การทำการเกษตรทุกประเภท เพื่อปองกันการปนเปอนของสารเคมีปองกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ่ง แวดลอม
ในรูปแบบมาตรฐานสากล ไดแก การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดแี ละเหมาะสม โดยใหมีขอกำหนดสำหรับการทำ
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและปองกันการแพรกระจายของสารเคมีเกษตรออกสูสิ่งแวดลอม ไดแก น้ำใตดิน
แมน้ำ ลำคลอง แหลงน้ำทะเล การชะลางและตกคางในดิน รวมทั้งการฟุงกระจายในอากาศ โดยจะตองเปน
ความรับ ผิด ชอบของผู ผ ลิต ผูจ ัด จำหนา ย และผู ใชส ารเคมีใ นการควบคุม ปอ งกัน การแพรก ระจายของ
สารเคมีดังกลาว และรับผิดชอบในการสงเสริมความรูและการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย
• เปาหมายของแผนยอย
1. คุ ณ ภาพน้ ำ ในแหล ง น้ ำ ผิ ว ดิ น แหล ง น้ ำ ใต ดิ น และแหล ง น้ ำ ทะเลมี คุ ณ ภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน
2. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับมาตรฐานของประเทศไทย
3. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร
และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ มี ภ ารกิ จ ในการกำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มและ
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิด รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ
มีการวางแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำใหมีความเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน โดยสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดการน้ำเสียชุมชน พัฒ นา/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำ และมาตรฐานควบคุม
มลพิษทางน้ำจากแหลงกำเนิด ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตะกอนดินและสัตวน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ชายฝงทะเล
และนอกชายฝงทะเลทั่วประเทศ ติดตั้ง/บำรุงรักษา/ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วประเทศ เฝาระวัง
และแจงเตือนสถานการณคุณภาพน้ำในแหลงน้ำ เพื่อแกไขปญหาเหตุฉุกเฉินที่สงผลกระทบตอคุณภาพน้ำ
แนวทางการจัดการคุณภาพอากาศ ไดมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต ไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี มาบตาพุด จังหวัดระยอง และพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ เสียง และมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากแหลงกำเนิด ตรวจสอบและบังคับใช
กฎหมายในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากแหลงกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะ บำรุงรักษา/
ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง รวมทั้งวางแผนและจัดสรางสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศเพิ่มเติม เพื่อใหมีขอมูลคุณภาพอากาศที่เพียงพอตอการนำมาใชในการคาดการณและแจงเตือน และ
วางแผนเพื่ อ ตั ด สิ น ใจในเชิ ง นโยบาย มี ก ารกำหนดรู ป แบบและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ให จั ง หวัด /ท อ งถิ่ น มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่รายงานและแจงเตือน และมีการดำเนินงานตามขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษ
จากหมอกควันขามแดน
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน โดยการขับเคลื่อนกลไก
การดำเนิน งานในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตามเปาหมายของแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ติดตามและเปนที่ปรึกษา ใหคำแนะนำในการดำเนิน งาน
ดานการจัดการขยะมูลฝอย ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะพลาสติก ควบคุมการนำเขาขยะพลาสติกจาก
ตางประเทศ ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑทดแทนพลาสติกเปาหมายที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

๙

แนวทางการดำเนินงานดังกลาวสงผลใหบรรลุเปาหมายทั้ง 3 ขอ คือ “คุณภาพน้ำ
ในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดินและแหลงน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับมาตรฐานของประเทศไทย และการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ
ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
(1.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ : แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว (รอง)
• แนวทางการพัฒนาที่ 3) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒ นาและ
สง เสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่ชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว
และประมง ตลอดห ว งโซ คุ ณ ค า และกำหนดให ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม พรอ มติ ด ฉลาก
สิ่งแวดลอมและสงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการเพื่อจำกัด
การใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไมเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอมตามชวงเวลาที่เหมาะสม พัฒ นาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อใหแหลงทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการทองเที่ ยว
ที่ยั่งยืน โดยสงเสริมทั้งอุปสงคและอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและประโยชนสูงสุดตอประชาชน
ในทองถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งดานการพัฒ นาเครือขาย
ที่ประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การยกระดับโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยการใช
มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสัง คม และการบัง คับ ใชก ฎหมาย เพื่อ กระตุน ใหเ กิด การผลิต
และการบริโภคอยางยั่งยืน
• เปาหมายของแผนยอย :
1. การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
2. พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
กรมควบคุมมลพิษ ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงานใหมีการผลักดันใหทุกภาคสวน
มีการบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหออกขอกำหนดหรือ
ระเบีย บในการใช กลไกทางเศรษฐศาสตร เพื่ อส ง เสริม ใหผู ป ระกอบการผลิ ต สิน ค า และหน วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงเกณฑขอกำหนด
รายการสิน คาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสงเสริมการบรรลุเปาหมายของแผนยอยเปาหมายที่ 1
“การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น”

จากการใชน้ำ
นิเวศที่ดี

(2) ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (ดานที่ 19) (รอง)
(2.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เปาหมาย
1. ความมั่นคงดานน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใชน้ำอยางประหยัดและสรางมูลคาเพิ่ม
3. แมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟูสภาพใหมีระบบ

๑๐

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ไดก ำหนดแนวทางการดำเนิ น งานโดยให มีก ารสนั บ สนุ น ให
แหลง กำเนิดมลพิ ษลดการใชน้ ำ มีก ารจัดการน้ ำเสียให เป นไปตามมาตรฐานกอนระบายออกสูสิ่ งแวดลอ ม
เพื่อใหคุณภาพน้ำในแหลงน้ำเปนไปตามมาตรฐานและประเภทของการใชประโยชน สนับสนุนใหประชาชนลด
การใชน้ำและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ไดมาตรฐานสำหรับครัวเรือน ซึ่งจะสงเสริมการใชน้ำอยางประหยัด
และลดปริมาณน้ำเสียที่ จะปลอยออกสูสิ่ง แวดลอม มีผลตอการทำใหแมน้ ำลำคลองและแหลง น้ำธรรมชาติ
มีคุณภาพน้ำเปนไปตามประเภทการใชประโยชน และทำใหระบบนิเวศดีขึ้น ซึ่งสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย
ของแผนยอยเปาหมายที่ 3 คือ “แมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟูสภาพใหมี
ระบบนิเวศที่ดี”
(2.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ : แผนยอยการอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและ
แหลงน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (รอง)
• แนวทางการพัฒนา
3) อนุรักษฟนฟูและพัฒนาแมน้ำ ลำคลอง และแหลงน้ำธรรมชาติ ในทุกมิติ เชน
ด า นการระบายน้ ำ เก็ บ กั ก น้ ำ การจั ด การคุ ณ ภาพน้ ำ ขยะวั ช พื ช สิ่ งกี ด ขวางทางน้ ำ การบำรุ ง รัก ษา
ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี วิถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนริ ม น้ ำ สุน ทรีย ภาพทางธรรมชาติ ระบบนิ เวศ และความ
หลากหลายทางชี วภาพเป น ต น โดยศึ ก ษาป ญ หาและผลกระทบทุ ก มิ ติ ข องแม น้ ำลำคลองและแหล ง น้ ำ
ธรรมชาติ รณรงคสรางความรูและปลูกจิตสำนึกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน จัดทำแผนอนุรักษ ฟนฟู แมน้ ำ
ลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติอยางบูรณาการ และมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือควบคุมการปลอยน้ำเสียออกสู
แหลงน้ ำที่ ไดมาตรฐาน รวมทั้ง กำหนดมาตรการและกฎระเบี ยบจัดการขยะในแมน้ำลำคลองและแหลงน้ ำ
ธรรมชาติ รวมทั้งจัดทำคูมือ/แผนพับ เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนมีความตระหนักและมีสวนรวมในการ
ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงในแมน้ำ ลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ
• เปาหมายของแผนยอย : แมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
กรมควบคุมมลพิษ ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการน้ำเสียชุมชน พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำ และมาตรฐานควบคุมมลพิษทางน้ำ
จากแหล งกำเนิดมลพิ ษ ตรวจสอบและบั งคับใชกฎหมายในการควบคุ มมลพิษทางน้ำจากแหลงกำเนิ ดมลพิ ษ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตะกอนดินและสัตวน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ชายฝงทะเลและนอกชายฝงทะเลทั่วประเทศ
ติดตั้ง/บำรุงรักษา/ปรับปรุงสถานี ตรวจวัดคุณภาพน้ ำทั่วประเทศ เฝาระวัง และแจงเตือนสถานการณ คุณภาพน้ำใน
แหลงน้ำ เพื่อแกไขปญหาเหตุฉุกเฉินที่สงผลกระทบตอคุณภาพน้ำ ซึ่งสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของแผนยอย คือ
“แมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น”

ประยุกตใช

(3) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (ดานที่ ๒๐) (รอง)
(3.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา

๑๑

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ พั ฒ นาการให บ ริ ก ารเพื่ อ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหขอมูลและบริการอื่นๆ เชน
การนำเสนอขอมูลผานแอฟลิเคชั่น เพื่อใหประชาชนไดรับทราบอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส การรับเรื่อง
รองทุกขดานมลพิษ โดยรับแจงผานสายดวน 1650 เพื่อพัฒ นาวิธีการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว ทัน ตอ
สถานการณ ซึ่งจะส งเสริมการบรรลุเป าหมายที่ 2 คื อ “ภาครัฐมีการดำเนิ นการที่ มีประสิทธิภาพ ดวยการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช”
(3.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน (รอง)
• แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน
ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ
2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
3) ปรับวิธีการทำงานจาก“การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เปน “การ
ใหบริการที่ใหความสำคัญกับผูรับบริการ”
• เปาหมายของแผนยอย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
กรมควบคุมมลพิษมีการพัฒนางานบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวยการ
นำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการงานบริการเพื่อใหขอมูลขาวสาร และการแจงเตือนได
อยางรวดเร็ว โดยใหขอมูลผานแอฟลิเคชั่น เวปไซต แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ขอ มู ลอย างสะดวก รวดเร็ ว และปรั บเปลี่ยนองค กรไปเป นหน วยงานภาครั ฐดิ จิทั ลที่ ทั น สมั ย ซึ่ งจะสงเสริ ม
การบรรลุเปาหมาย คือ “งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น”
(3.๓) แผนยอยของแผนแมบทฯ : แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (รอง)
• แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาหน ว ยงานภาครั ฐ ให เป น “ภาครั ฐทั น สมั ย เป ด กว า ง เป น องค ก รขี ด
สมรรถนะสูง”
2) กำหนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การที่ ตั้ ง อยู บ นข อ มู ล และหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงาน
ใหมใหมีความยืดหยุนคลองตัวกระชับทันสมัย
• เป าหมายของแผนย อย : ภาครั ฐมี ขี ดสมรรถนะสู งเที ยบเท่ ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
กรมควบคุมมลพิษมีการพัฒ นาระบบบริหารจัดการงานภายในองคกรใหเปนระบบ
ดิ จิ ทั ล มี ก ารจั ด ทำแผนทรัพ ยากรบุ ค คล เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถ การเพิ่ ม สมรรถนะ/ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหสูงขึ้น พัฒนาระบบบริหารราชการของกรมควบคุมมลพิษใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย
มีขีดสมรรถนะสูง และมีความยืดหยุน เกิดความคลองตัวในการทำงาน ซึ่งจะสงเสริมการบรรลุเปาหมาย คือ
“ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว”

๑๒

๒.๒.๒ แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) เรื่องที่ 1 ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางบก
 ประเด็นยอยที่ 3 ทรัพยากรแร
− ขอ 3.2 พั ฒ นาเครื่ องมื อกำกั บ ดูแ ลการบริห ารจัด การเหมือ งแรให เป นมิ ต รต อ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
− ขอ 3.3 สรางกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของทองถิ่นและชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมจากการทำเหมืองแร
2) เรื่องที่ 3 ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
 ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝง
− จัดทำมาตรฐาน Clean Sea Thailand และสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ดำเนินการ
 ประเด็นปฏิรูปที่ 5 การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝง
3) เรื่องที่ 5 ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดลอม
 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกำเนิดใหมี
ประสิทธิภาพ
− 1.1 ลดขยะมูลฝอยที่แหลงกำเนิดโดยสรางแรงจูงใจในการคัดแยกและนำกลับมา
ใชประโยชนใหมากที่สุด
− 1.2 สง เสริ ม ให ภ าคเอกชนเข ามาสนั บ สนุ น องคก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ในการ
บริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกตองตามหลักวิชาการอยางเต็มรูปแบบ ตั้ง แต
ครัวเรือนถึงปลายทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
− 1.3 ลดการผลิตและการบริโภคสินคาที่ผลิตจากวัสดุยอยสลายยาก : มลพิษจากชุมชน
− 1.4 ขยายบทบาท หนา ที่ และความรับ ผิ ดชอบของภาคเอกชนในการจัด การ
ขยะอันตรายชุมชนตั้งแตตนทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
− 1.5 บังคับใชมาตรฐานจัดการน้ำเสียอยางเครงครัดตั้งแตการขออนุมัติการกอสราง
: มลพิษจากน้ำเสีย
− 1.6 พัฒ นากลไกดานเงิน งบประมาณเพื่อ สนับ สนุน หนว ยงานองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นและการมีสวนรวมชุมชนในการจัดการน้ำเสียที่แหลงกำเนิด
− 1.7 กระตุนการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อจูงใจใหโรงงานจัดการ
มลพิษที่ตนทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
− 1.8 ปรับปรุง มาตรฐานผลิตภั ณ ฑอุต สาหกรรมโดยเพิ่ มขอกำหนดดานการผลิ ต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
− 1.9 ลด/เลิกการใชสารเคมีเพื่อการเกษตรที่สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม : มลพิษจากสารภาคการเกษตร
− 1.10 ขยายบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช
สารเคมีทางเกษตรตั้งแตตนทางถึงปลายทาง

๑๓

 ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝาระวัง ควบคุม ติดตามและตรวจสอบมลพิษ
− 2.1 กำหนดหนวยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำมาตรฐานใหคำแนะนำ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการใหชัดเจน : มลพิษจากขยะ
− 2.2 กำหนดหนวยงานเจาภาพหลักในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำเสียตามหลักวิชาการ : มลพิษจากน้ำเสีย
− 2.3 จัดทำเนียบการปลอยและการเคลื่อนยายมลพิษและเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
อยางโปรงใส : มลพิษจากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
− 2.4 ปรับ ปรุง ระบบติ ดตามและตรวจสอบมลพิ ษ ที่ เกิด จากสถานประกอบการ
(โรงงาน ฟารม) : มลพิษจากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
− 2.5 กำกับควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ในการบังคับใชบทลงโทษกับสถาน
ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษใหมีความรุนแรงมากขึ้น :
มลพิษจากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
− 2.6 พัฒนาระบบและกลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการควบคุม เฝาระวัง
ติด ตาม และตรวจสอบการปล อยมลพิ ษ และการจั ดการของเสี ย จากการผลิต :
มลพิษจากการใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
4) เรื่องที่ 6 ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
5) ประเด็นปฏิรูปฉบับปรับปรุง
 กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงคที่ 1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมให
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (หลัก)
๒) เป าหมายรวมที่ 2.4 ทุ นทางธรรมชาติ และคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อมสามารถสนั บสนุ น
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐
ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง
ไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอย
ที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู
ในเกณฑมาตรฐาน (หลัก)
๓) ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (หลัก)
(๓.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสำคัญเปนลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ฟนฟูคุณภาพแหลงน้ำสำคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤติหมอกควัน (หลัก)
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม (หลัก)
ขอ 3.2.1 เร ง รั ด แก ไ ขป ญ หาการจั ด การขยะตกค า งสะสมในพื้ น ที่ วิ ก ฤต
ผลั ก ดัน กฏหมายและกลไกเพื่อ การคัด แยกขยะ สนับ สนุน การแปรรูป เปน พลัง งาน ใชม าตรการทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน
๑๔

ขอ 3.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณ ภาพน้ำในพื้ นที่ลุม น้ำวิกฤตและ
ลุมน้ำสำคัญอยางครบวงจร โดยลดการเกิดน้ำเสียจากแหลงกำเนิด
ขอ 3.2.3 แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต
(๓.๓) แนวทางการพัฒ นาที่ 3.4 สง เสริม การผลิต และการบริ โ ภคที่เ ปน มิต รกั บ
สิ่ง แวดลอม (รอง)
ขอ 3.3.1 สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน
(๓.๔) แนวทางการพั ฒ นาที่ 3.8 การพั ฒ นาความร วมมื อด านสิ่ง แวดล อมระหวา ง
ประเทศ (รอง)
๔) ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง)
(๔.๑) เปา หมายระดับ ยุท ธศาสตรที่ ๑ ลดสัด สว นคา ใชจา ยดา นบุค ลากรและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ (รอง)
(๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา (รอง)
(๔.๓) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะ
ใหไดมาตรฐานสากล (รอง)
(๔.๔) แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
(๔.๕) แนวทางการพัฒ นาที่ 3.6 ปฏิรูป กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรมใหมี
ความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ (รอง)

สิ่งแวดลอม

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่ น คงแห งชาติ ที่ 11 : รักษาความมั่ นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ

รองรับวัตถุประสงค 3.4.6 เพื่ อใหการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดลอ ม
พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง
ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน
๒) แผนระดับชาติว าดวยความมั่ นคงแห งชาติ ข อที่ 3.7.19 การรักษาความมั่นคงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองรับนโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๓) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปน
รากฐานการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
๔) ตัวชี้วัด
4.1) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อ
เปนรากฐานการพัฒนาอยางสมดุล
4.2) ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ่ง แวดลอมใหมีคุณ ภาพและสามารถปองกัน
หรือลดผลกระทบตอชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย

๑๕

๕) กลยุทธ มีทั้งหมด 6 กลยุทธ โดยมี 3 กลยุทธที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ ไดแก
- กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝาระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะป ญ หาขยะอิ เล็ กทรอนิ ก ส การลัก ลอบนำเข าวัต ถุ มีพิ ษ
สารเคมีอัน ตราย และกากของเสียตางๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของตางชาติที่เขามาทิ้งในอาณาเขตของ
ประเทศไทย และปลอยของเสียกระทบสิ่งแวดลอม
- กลยุทธที่ 5 สงเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัยและพัฒนาองคความรู การปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ เพื่อใหมีการรักษา คุมครองและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เพื่อให
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม
- กลยุทธที่ 6 สงเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปนภาคีดานการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันอยางใกลชิด รวมทั้งสงเสริมการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมขามพรมแดน เชน หมอกควันจากไฟปา และขยะทะเล เปนตน

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.๑ แผนแมบทดานการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
ประกอบดวย ๓ มาตรการ คือ
มาตรการที่ ๑ การปองกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ตนทาง
มาตรการที่ ๒ การควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูสิ่งแวดลอม
มาตรการที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสีย
2.3.2 แผนแมบทดานการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย ระยะ
20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบดวย ๓ มาตรการ คือ
มาตรการที่ 1 การปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะและของเสีย
อันตราย
มาตรการที่ 3 การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
2.3.๓ แผนแมบทดานการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
ประกอบดวย ๓ มาตรการ คือ
มาตรการที่ 1 การปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง
มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิด
มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ

๑๖

2.3.๔ แผนปฏิ บั ติ ร าชการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563-2565)
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมี
ในภาคเกษตร ทั้ งระบบ ให เป น ไปตามมาตรฐานสากล และค า มาตรฐานสากล
(ดานสิ่งแวดลอม)
เปาหมาย
- คาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กในบรรยากาศลดลง
- ขยะมูลฝอยไดรับการจัดการอยางถูกตอง
- ขยะอันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ
- ปริมาณขยะพลาสติกในพื้นที่เปาหมายลดลง
- คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน และแหลงน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการ
ใชประโยชน
- น้ำเสียชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
- สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน

๑๗

ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) ของกรมควบคุมมลพิษ
๓.๑ ภาพรวม

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
“เปนองคกรหลักพิทักษสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ
๑) พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือ และกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี
๒) กำกับ ดูแล บังคับใชกฎหมาย เพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม
๓) ประเมิน แจงเตือน และรายงานสถานการณมลพิษของประเทศ
๔) สื่อสารสรางการรับรู ขยายหุนสวนความรวมมือ และสรางเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดการมลพิษ
๕) ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
๖) ประสานความรวมมือดานการจัดการมลพิษกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และระหวาง
ประเทศ

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
๑) เป้าหมาย
คุณภาพอากาศเป�นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มีมาตรการ/แผนการดำเนินงานในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่
เปาหมาย จำนวน 4 พื้นที่ (สระบุรี ระยอง กทม. และปริมณฑล
17 จังหวัดภาคเหนือ)
มีการดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เปาหมาย
ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบตรวจจับและหามใชยานพาหนะใน
พื้นที่วิกฤต ไมนอยกวา
แหลงกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย

คาเปาหมาย
4 พื้นที่
รอยละ 100
12,000 คัน
รอยละ 98

๓) แนวทางการพัฒนา : แกไขปญหาเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต ไดแก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี มาบตาพุด จังหวัดระยอง
และพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

๑๘

๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.๑) โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศและเสียง
รายละเอียดโครงการ :
๑) แก้ไขป�ญ หาหมอกควัน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยบูรณาการกับทุกหน่วยงานและ
สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้
แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไ ขป�ญ หามลพิษด้านฝุ่น ละออง
๒) แก้ไ ขป�ญ หาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM10 ในพื้ นที่ หน้ าพระลาน จัง หวัด สระบุ รี โดย
ติดตามตรวจสอบฝุ่น ละอองทั้ง ในบรรยากาศทั่ วไปและการระบายฝุ่นละอองจาก
แหล่ง กำเนิดมลพิษ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนการระบายฝุ่นในพื้นที่ พยากรณ์ สภาพ
อากาศและแนวโน้มการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ล่วงหน้า
๓) แก้ไขป�ญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยขับเคลื่อน
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขป�ญหามลพิษ
ด้านฝุ่น ละออง” โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพ
อากาศผ่านช่องทางต่างๆ การพยากรณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย
ดาวเทีย มในการรายงานปริม าณฝุ่ น ละอองเชิง พื้ น ที่ และการขอความร่วมมือ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
๔) แก้ ไขป� ญ หาสารอิ น ทรีย์ ระเหยง่าย (VOCs) พื้ น ที่ ม าบตาพุ ด และบริเวณใกล้ เคี ย ง
จังหวัดระยอง โดยเฉพาะมาตรการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ VOCs ในพื้นที่อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และแจ้ ง ผลการตรวจวั ด VOCs ที่ พ บค่ า สู ง เกิ น ค่ า เฝ้ า ระวัง 24 ชั่ ว โมง
กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป�นไปตามการกำหนดค่าขีดความสามารถในการรองรับ
สารเบนซีนของพื้นที่ สำรวจพื้นที่โรงกลั่นน้ำมัน ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานเพื่อ
แก้ไขป�ญหาและติดตามผลผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ
4.2) โครงการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับยานพาหนะ
รายละเอียดโครงการ : ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับและหามใชรถยนตที่มีคาควันดำ
เกินเกณฑที่มาตรฐานกำหนดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดการคุณภาพน้ำ
๑) เปาหมาย
คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินและทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน
๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
พื้นที่แหลงน้ำเปาหมายไดรับการแนะนำในการจัดการ
5 แหง (ทาจีน 3 ตอน,
แกไขปญหาคุณภาพน้ำ
แมกลอง 1 ตอน, ปราจีนบุรี 1 ตอน)
พื้นที่แหลงน้ำเปาหมายที่ไดรับคำแนะนำมีการดำเนินการ
รอยละ 70
ตามแผน ไมนอยกวา
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
รอยละ 80
ไดตามมาตรฐาน

๑๙

๓) แนวทางการพัฒนา : สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการน้ำเสียชุมชน
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำ (25 ลุมน้ำ) รวมทั้ง การลดของเสีย
ในแหลงน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำหลัก และการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ
แบบบูรณาการในระดับพื้นที่ลุมน้ำ
๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1) โครงการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย
รายละเอียดโครงการ :
๑) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการน้ำเสียชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
และใหมีการควบคุมแหลงกำเนิดมลพิษมีการจัดการน้ำเสียและระบายน้ำเสียเปน ไป
ตามมาตรฐานที่กำหนด
๒) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำ (25 ลุมน้ำ)
๓) การลดของเสียในแหลงน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำหลัก
๔) พัฒนาคุณภาพแหลงน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๕) บริหารจัดการคุณภาพน้ำแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ลุมน้ำ
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
๑) เปาหมาย
ขยะและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
จำนวนพื้นที่เทศบาลตำบลที่ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุม รอยละ 80 ของ
มลพิษในการจัดการขยะมูลฝอย ไมนอยกวา
พื้นที่ตามผลสัมฤทธิ์
ระดับกระทรวง
๓) แนวทางการพัฒนา
3.1) ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในการแกไ ขปญ หาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนของประเทศตามเปาหมายของแผนแมบทดานการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษจากขยะและของเสียอันตราย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
3.2) ติดตามและเปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำในการดำเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยและ
การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
3.3) ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573
และแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2563-2565
3.4) สงเสริมและพัฒ นาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยใหถูกตอง
เปนไปตามหลักวิชาการ

๒๐

๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1) โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
รายละเอียดโครงการ :
๑) การสนับสนุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อั น ตรายชุ มชนของประเทศ เพื่ อสนั บสนุ นการดำเนิ นงานขององค กรปกครองส วน
ทองถิ่นในการจัดการขยะและของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิ เล็ กทรอนิ กส รวมทั้ งหนวยงานที่ เกี่ ยวของในการเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยฯ ของประเทศใหถูกตองตามหลักวิชาการ โดยไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบนิเวศ
๒) การเสริมสรางสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตำบล เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่น ระดับเทศบาลตำบลทั่วประเทศ มี การดำเนิน งานจัด การขยะมูลฝอย
อยางถูกตองตามหลักวิชาการเปนไปตามขอแนะนำ ไมนอ ยกวารอยละ 75 ของ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้ง หมดในพื้นที่เทศบาลตำบลทั่วประเทศ ตามที่กำหนดไวใน
แผนปฏิรูปประเทศภายในป พ.ศ. 2565
๓) การปองกันและแกไขปญหาขยะพลาสติกและการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อขับเคลื่อนใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันดำเนินกิจกรรม
ลด คัดแยก และนำขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชน เพื่อปองกันและแกไขปญ หา
ขยะพลาสติกของประเทศทั้งบนบกและในทะเล
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑) เป้าหมาย
เพิ่มรายการสินค้าและบริการที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เกณฑขอกำหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
หนวยงานกลุมเปาหมาย (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) เขารวมดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา

คาเปาหมาย
5 รายการ
รอยละ 70

๓) แนวทางการพัฒนา
3.1) ออกขอกำหนดเชิงนโยบายเพื่อผลักดันใหทุกภาคสวนบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
3.2) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการผลิตสินคา และหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.3) พัฒนาและปรับปรุงเกณฑขอกำหนดรายการสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๒๑

๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.๑) โครงการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ :
1) ผลักดันใหทุกภาคสวนบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2) ประสานหน วยงานที่ เกี่ ย วข องให อ อกข อ กำหนดหรือ ระเบี ย บในการใช กลไกทาง
เศรษฐศาสตร เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู ป ระกอบการผลิ ต สิ น ค า และหน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3) พัฒนาและปรับปรุงเกณฑขอกำหนดรายการสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ศูนยปฏิบัติการพิทักษสิ่งแวดลอม
๑) เป้าหมาย
เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษที่ไดรับการแกไข
จำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษที่ไดรับการแกไขภายในเวลาที่กำหนด

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 97

๓) แนวทางการพัฒนา : แกไ ขปญ หาเรื่องรอ งเรียนดานมลพิษ เหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยดา น
สารเคมี การลัก ลอบทิ้ง กากของเสียอันตราย การพัฒ นาระบบ เครื่องมือ อุปกรณ และ
ศักยภาพในการปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการพิทักษสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบหองปฏิบัติการ
การสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีเครือขาย
รวมทั้งเปนหนวยตนแบบขยายองคความรูไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ
๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการพิทักษสิ่งแวดลอม
รายละเอียดโครงการ :
1) แกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานมลพิษ เหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยดานสารเคมี การลักลอบทิ้ง
กากของเสี ยอั น ตรายที่ ก อให เกิ ดป ญ หาและส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม สุ ขภาพ
ประชาชน และความเสียหายตอเศรษฐกิจ
2) พัฒนาระบบ เครื่องมือ อุปกรณ และศักยภาพในการปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการพิทักษ
สิ่งแวดลอม
3) พั ฒ นาระบบห องปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อรองรับ การดำเนิ นงานของศู น ย ป ฏิ บั ติ การพิ ทั กษ
สิ่งแวดลอม
4) สร างความเข ม แข็ ง ในการปฏิ บั ติ ง านให แ ก อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น และภาคี
เครือขาย เพื่อการปฏิบัติการที่รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ
5) เปนหนวยตนแบบขยายองคความรูไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ

๒๒

๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
๑) เป้าหมาย
มีแผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑการปฏิบัติดานการบริหารและการจัดการมลพิษเพิ่มขึ้น
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑการปฏิบัติ รายงานสถานการณ
10 เรื่อง
ดานการบริหารจัดการมลพิษ แลวเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑการปฏิบัติ รายงานสถานการณ รอยละ 100
ดานการบริหารจัดการมลพิษ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใชกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
3 พื้นที่
ไมนอยกวา
แหลงกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไมนอยกวา รอยละ 43
๓) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนา ปรับปรุง เรงรัดการออกกฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่สำคัญ
3.2) จัดทำแผนดานสิ่งแวดลอมและการจัดการมลพิษที่สำคัญ
3.3) พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน มาตรฐานควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากแหลงกำเนิด มาตรฐานคุณภาพน้ำ มาตรฐานควบคุมมลพิษ
ทางน้ ำจากแหลง กำเนิด มาตรฐานคุณ ภาพน้ ำใตดิน มาตรฐานคุณ ภาพตะกอนดิน ใน
แหลงน้ำจืด และมาตรฐานการปลดปลอยปรอทสูอากาศจากแหลงกำเนิด
3.4) ศึกษาเพื่อพัฒนาการกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษในพารามิเตอรใหมๆ ในอนาคต
3.5) บำรุง รัก ษา/ปรั บ ปรุ ง สถานี ตรวจวั ดคุ ณ ภาพอากาศและเสีย ง รวมทั้ ง จั ดทำแผนและ
จัดสรางสถานี ตรวจวัด คุณ ภาพอากาศในบรรยากาศเพิ่ มเติม เพื่ อให มีข อมู ลคุณ ภาพ
อากาศที่ เพี ย งพอต อ การนำมาใช ในการคาดการณ แ ละแจ ง เตื อ น และวางแผนเพื่ อ
ตัดสินใจในเชิงนโยบาย
3.6) ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง คาดการณ และแจงเตือนสถานการณคุณภาพอากาศ
3.7) กำหนดรูปแบบ/วิธีปฏิบัติ เพื่อใหจังหวัด/ทองถิ่น ติดตามตรวจสอบคุณ ภาพอากาศใน
พื้นที่รายงานและแจงเตือนสถานการณคุณภาพอากาศ และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ในพื้นที่ตนเองรายงานและแจงเตือน
3.8) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตะกอนดินและสัตวในแหลง น้ำผิวดิน ชายฝง ทะเลและ
นอกชายฝงทะเลทั่วประเทศ
3.9) ติดตั้ง/บำรุงรักษา/ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วประเทศ
3.10) เฝาระวัง และแจงเตือนสถานการณคุณภาพน้ำในแหลงน้ำ เพื่อแกไขปญหาเหตุฉุกเฉิน
ที่สงผลกระทบตอคุณภาพน้ำ
3.11) ติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นที่เปาหมาย
3.12) ติดตามตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎหมายกับแหลงกำเนิดมลพิษที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
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3.13) ดำเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหเปนไปตามขอตกลง และปฏิบัติงาน
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอม
3.14) พัฒนาฐานขอมูลดานมลพิษและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
3.15) สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ
3.16) คิดคนและพัฒนาองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการจัดการมลพิษใหมๆ
3.17) สรางการรับรูและสื่อสารขอมูล แนวทางการจัดการมลพิษ ผลดำเนินงาน บทบาท ภารกิจ
ที่สำคัญของกรมควบคุมมลพิษตอสาธารณะ
๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการและเกณฑการปฏิบัติ
ดานการบริหารและการจัดการมลพิษ
รายละเอียดโครงการ :
1) พัฒนา/ปรับปรุง/เรงรัดการออกกฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่สำคัญ
2) จัดทำแผนดานสิ่งแวดลอมและการจัดการมลพิษที่สำคัญ
3) ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำมาตรฐานคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
4) ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากแหลงกำเนิด
ทั้งในรูปของปริมาณความเขมขน และอัตราการระบายมลพิษ
5) ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำมาตรฐานคุณภาพน้ำ และมาตรฐานควบคุมมลพิษทาง
น้ำจากแหลงกำเนิด เชน กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภท
อุต สาหกรรมโรงไฟฟ า ผลิต อาหารสัต ว โรงฆ าสั ต ว ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานน้ ำทิ้ ง จาก
แหลงกำเนิดชุมชนประเภทอาคาร
6) พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดิน มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ำจืด
และมาตรฐานการปลดปลอยปรอทสูอากาศจากแหลงกำเนิด
7) ศึกษาพัฒนามาตรฐานการระบายมลพิษในพารามิเตอรใหมๆ ที่อาจจะสงผลกระทบ
ในอนาคต
4.2) โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง และเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายละเอียดโครงการ :
1) บำรุงรักษา และปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงทั่วประเทศ
2) จัดทำแผนและจัดหาเครื่องมือและสรางสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
เพิ่มเติม
3) ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง คาดการณ และแจงเตือนสถานการณคุณภาพอากาศ
4) กำหนดรูปแบบ กลไก วิธีปฏิบัติ เพื่อใหจัง หวัด/ทองถิ่น ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในพื้นที่รายงานและแจงเตือน
5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตะกอนดินและสัตวน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ชายฝงทะเล
และนอกชายฝงทะเลทั่วประเทศ
6) ติดตั้ง บำรุงรักษา และปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วประเทศ
7) เฝ าระวัง และแจ ง เตื อนสถานการณ คุ ณ ภาพน้ ำในแหล ง น้ ำ เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาเหตุ
ฉุกเฉินที่สงผลตอคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำทะเล รวมทั้งระบบการแจงเตือนปญ หา
มลพิษทางน้ำและสงขอมูลออนไลนทั่วประเทศอยางตอเนื่อง
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4.3)
4.๔)

4.๕)

4.๖)

4.๗)

8) กำหนดรูปแบบ กลไก วิธีปฏิบัติ เพื่อใหจังหวัด/ทองถิ่นติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ในพื้นที่ตนเอง รายงานและแจงเตือน
9) ติดตามตรวจสอบและเฝาระวังปญหามลพิษจากสารอันตรายและการลักลอบทิ้งกาก
ของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง
โครงการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกำเนิดมลพิษทางน้ำ
รายละเอียดโครงการ : ติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกำเนิดมลพิษ
ทางน้ำในพื้นที่เปาหมาย
โครงการการดำเนินงานพันธกรณีและความรวมมือระหวางประเทศ
รายละเอียดโครงการ :
1) ดำเนินงานดานความรวมมือ เสนอความเห็น ทาทีความรวมมือ และประเด็นสำคัญใน
การเจรจาดานสิ่งแวดลอม เพื่อออกกฎระเบียบภายในประเทศ
2) ปฏิบั ติงานตามพั นธกรณี ของอนุ สัญญาตางๆ และเป นพั นธมิ ตรกั บนานาประเทศในการ
ป องกั นและแก ไขป ญ หาสิ่ งแวดล อมทั้ งในระดั บประเทศ ภู มิ ภาค และระดั บโลก อาทิ
อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัม อนุสัญญาสตอกโฮลม อนุสัญญามินามาตะ เปนตน
3) ดำเนินงานตามขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองคกร
รายละเอี ย ดโครงการ : พั ฒ นาฐานข อ มู ล ด า นมลพิ ษ และเชื่ อ มโยงข อ มู ล ระหว า ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งพัฒนาระบบกลาง และระบบคาดการณสถานการณ พัฒนา
ระบบการสื่อสารและการใชระบบเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปนหนวยงานราชการ ๔.๐
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ
รายละเอียดโครงการ :
1) สนับสนุนการแกไขปญหาสารอันตรายในสิ่งแวดลอม และการแกไขปญหาเหตุฉุกเฉิน
จากสารเคมี
2) ดำเนินงานแกไขปญหาในเขตควบคุมมลพิษ 18 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด และผลักดัน
การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่มีการแกไขปญหามลพิษในพื้นที่และมีคุณภาพสิ่งแวดลอม
อยูในเกณฑมาตรฐาน
3) ดำเนินงานแกไขปญหามลพิษในเชิงพื้นที่
4) ดำเนินงานดานเลขานุการภายใตคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตามกฎหมายเพื่อ
ใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหาร
จัดการมลพิษ
5) จัดทำคูมือแนวทางการดำเนินงานดานการจัดการมลพิษเพื่อเผยแพรใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน นำไปใชประโยชน
โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการมลพิษ
รายละเอี ย ดโครงการ : คิ ด ค น พั ฒ นาองค ค วามรู ประยุ ก ต แ ละต อ ยอดงานวิ จั ย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการจัดการมลพิษใหมๆ เพื่อไปประยุกตใชในการวางแผน
และพัฒนาการทำงานของกรมควบคุมมลพิษใหทันสมัย
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4.๘) โครงการสรางการรับรู การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ
รายละเอียดโครงการ : สรางการรับรูและสื่อสารขอมูล แนวทางการจัดการมลพิษที่เรงดวน
ผลดำเนิ น งาน บทบาท ภารกิจที่ ส ำคัญ ของกรมควบคุ มมลพิ ษ ตอ สาธารณะ เพื่ อให
ประชาชนรั บ ทราบและเข าใจ และเป น การสรางภาพลั กษณ และความเชื่ อ มั่ น ให กั บ
ประชาชน รวมทั้งสรางกระแสสังคมใหเกิดจิตสำนึกตอสิง่ แวดลอม และมีสวนรวมในการ
แก ไ ขป ญ หามลพิ ษ โดยนำเสนอขอ มู ล ในรู ป แบบที่ น า สนใจ หลากหลายชอ งทางให
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะคนรุน ใหม
สนใจและติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร
3.2.๗ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการองคกร
๑) เปาหมาย
มุงเนนการพัฒนาระบบราชการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ทำงานอยางโปรงใส เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน
การพัฒนาองคกรสูดิจิทัล

ผลการพัฒนาศักยภาพองคกรสูการเปนระบบ
ราชการ 4.0

คาเปาหมาย
9๑.๕ คะแนน
มีระบบบัญชีขอมูล และจัดทำขอมูลเปด
อยางนอยรอยละ 50 ของชุดขอมูลเปดใน
บัญชีขอมูล และสามารถเขาถึงขอมูลได
มีผลการประเมินตามเกณฑ
PMQA 4.0 ไมนอยกวา 380 คะแนน

๓) แนวทางการพัฒนา
3.1) ยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมควบคุมมลพิษ
3.2) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานภายในองคกรใหเปนระบบดิจิทัล
3.3) พัฒนาบุคลากรผานการฝกอบรมและเสริมสรางความรู ศักยภาพ สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม
3.4) พัฒนาระบบบริหารราชการใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และมีความยืดหยุน
คลองตัวในการทำงาน และใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
3.5) ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ และและพัฒ นาการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ของภาครัฐ
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๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองคกร
รายละเอียดโครงการ :
1) ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมมลพิษใหใชงานไดงาย สะดวก
รวดเร็ว โดยจั ดหาครุภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอรแ ละพั ฒ นาซอฟตแ วรเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของกรมควบคุมมลพิษ
2) พั ฒ นาระบบบริห ารจั ดการงานภายในองคก รใหเป นระบบดิจิ ทัล โดยเฉพาะงาน
บริการที่รองรับ/อำนวยความสะดวกใหกับบุคลากรในกรม เชน การลา การขอใช
รถยนต การแจงซอมแซมอาคาร/อุปกรณ
4.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
รายละเอียดโครงการ :
1) ฝกอบรมและเสริมสรางความรู ศักยภาพ สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม
2) พั ฒ นาระบบบริ ห ารราชการของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ให เป น หน ว ยงานที่ ทั น สมั ย
มีขีดสมรรถนะสูง และมีความยืดหยุนคลองตัวในการทำงาน
3) ปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมอาคารสถานที่ และพั ฒ นาการจั ด ทำระบบการจั ด การ
สิ่งแวดลอมของภาครัฐ

๒๗

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565
๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) กรมควบคุมมลพิษไม่มีรายได้
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,232.7687 ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ

งบประมาณ
แผนดิน

1. การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศและเสียง
โครงการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับยานพาหนะ

8.6000
1.9390

2. การจัดการคุณภาพน้ำ
โครงการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย
3. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชน
4. การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
5. ศูนยปฏิบัติการพิทักษสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการพิทักษสิ่งแวดลอม
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ
และเกณฑการปฏิบัติดานการบริหารและการจัดการมลพิษ
๒๘

21.9000
25.7974

3.6061
126.3326
55.5640

หน่วย : ล้านบาท

รายได
เงินกู
อื่นๆ
หนวยงาน ในประเทศ ตางประเทศ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง และเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกำเนิดมลพิษทางน้ำ
โครงการการดำเนินงานพันธกรณีและความรวมมือระหวางประเทศ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
มลพิษและองคกร
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ
โครงการพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการมลพิษ
โครงการสรางการรับรู การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ

งบประมาณ
แผนดิน
605.4054
8.0000
13.8323
18.3992
35.8396
4.0000
8.7100

7. การบริหารจัดการองคกร
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
มลพิษและองคกร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น

18.3992
74.1402
202.3037
1,232.7687

รายได
เงินกู
อื่นๆ
หนวยงาน ในประเทศ ตางประเทศ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในป� พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ปฏิบัติงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมมลพิษ แต่การตั้งงบประมาณยังอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๙

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2450 โทรศัพท์ 0 2298 5394
www.pcd.go.th
มกราคม 2564

