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บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมา
กรมควบคุมมลพิษ โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป กรมควบคุม มลพิษ พ.ศ. 2559-2562 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและ
พัฒนาองคกรของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อกันยายน 2562
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ใหสวนราชการจัด ทํา แผนปฏิ บั ติร าชการ โดยจั ดทําเป นแผนหาป ซึ่ง ตอ งสอดคลอ งกับ ยุท ธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ โดยในวาระเริ่มแรกการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการใหจัดทําเปนแผนสามป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดรูป แบบการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน ซึ่งเปนแผนระดับที่ 3 โดยใหห นวยงานจัดทําโครงการ กิจ กรรม และงบประมาณ
ซึ่งไมไดเปนการกําหนดแผนกลยุทธที่จะใชในการทํางาน
กรมควบคุม มลพิษ โดยกองยุท ธศาสตรและแผนงาน ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563-2565) ของกรมควบคุม มลพิษ แลวเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2562 แม วากรมควบคุมมลพิษจะมี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมควบคุมมลพิษแลว แตเพื่อใหองคกรมีกลยุทธและ
ทิศทางการทํางานในระยะยาว กรมควบคุมมลพิษ โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน จึงไดจัดทําแผนกลยุทธ
องคกร กรมควบคุมมลพิษ ป 2563 – 2570 โดยผานการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมองคกร ขอมูล
นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนตางๆ ในระดับชาติ สถานการณในปจจุบันและแนวโนมสถานการณในอนาคต
มาใชประกอบการพิจารณากําหนดทิศทางการทํางานของกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งผานกระบวนการมีสว นรวม
จากผูบริห ารและบุคลากรของกรมควบคุ ม มลพิษทุกระดับ การรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร เพื่อใหแผนกลยุทธองคกร กรมควบคุมมลพิษ ป 2563 – 2570 เปน
กรอบทิศทางที่กําหนดกลยุทธและวิธีการดําเนินงานขององคกรในแตละหนวยงานยอยใหสอดคลองกัน เพื่อ
ใหผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายตามเวลาที่กําหนด และใชบอกทิศทาง
ชี้เปาหมายและสื่อสารใหบุคลากรในองคกรดําเนินงานใหสอดคลองกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนํา
แผนกลยุทธองคกร กรมควบคุมมลพิษ ป 2563 – 2570 ไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
กรมควบคุมมลพิษในระยะตอไป และใชประกอบการจัดตั้งงบประมาณประจําปของกรม
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการทํางานขององคกรมีการกําหนดกรอบทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานในทุกมิติ
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและเปนขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีเปาหมายเดียวกัน
และทํางานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
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บทที่ 2 แผนกลยุทธองคกร กรมควบคุมมลพิษ ป 2563 – 2570
2.1 วิสัยทัศน
องคกรที่มีความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในป 2570
คําอธิบายวิสัยทัศน: เปนองคกรที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางในการจัดการ
สิ่งแวดลอม มีเครื่องมือและระบบการบริหารงานที่ทันสมัย มีการนํานวัตกรรมมาใชสนับสนุนการจัดการมลพิษ
เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในป 2570
2.2 พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐาน เครือ่ งมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสารขอมูล ขยายหุนสวนความรวมมือ และสรางเสริม การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การจัดการมลพิษ
4. กํากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอมดานการจัดการมลพิษ
5. ประสานความรวมมือดานการจัดการมลพิษกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และระหวางประเทศ
2.3 คานิยมองคกร
ถูกตอง ทันสมัย โปรงใส ใสใจประชาชน
คําอธิบายคานิยมองคกร:
ถูกตอง
หมายถึง
เปนองคกรที่มีการดําเนินงานที่มุงเนนความถูกตองตามหลักวิชาการ
ทันสมัย
หมายถึง เปนองคกรที่มีการใชเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสนับสนุน
การจัดการมลพิษใหทันตอสถานการณ
โปรงใส
หมายถึง ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เปนไปตามกฎระเบียบ มีมาตรฐาน
เปดเผย ตรวจสอบได และมีความรับผิดชอบ
ใสใจประชาชน หมายถึง มุงมั่นในการจัดการมลพิษ เพือ่ ประโยชนสุขของประชาชน
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร
ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การปฏิรปู องคกร
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการ
โดยแตละประเด็นยุทธศาสตรมีรายละเอียด เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน
และหนวยงานรับผิดชอบ ดังนี้
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2.4.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การปฏิรูปองคกร
เปาประสงค
1. เสนอแผนจัดตั้ง
องคกรใหมเปน
หนวยงานพิทักษ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
(TH-EPA) ตอ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ขอมูล 63 64 65 66 67 68 69 70
ปฐาน
1. รอยละความกาวหนาการดําเนินงาน ไมมี 25 50 75 100 - - - ตามแผนการจัดทําโครงสราง
องคกรเปนหนวยงานพิทกั ษ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (TH-EPA)
2. รอยละความกาวหนาการ
ไมมี 10 25 40 50 60 75 90 100
ดําเนินงานตามแผนการจัดทํา
ขอเสนอในการปรับปรุง/แกไข
กฎหมายดานการจัดการมลพิษ
เพื่อรองรับการเปนหนวยงาน
พิทักษสงิ่ แวดลอมแหงชาติ
(TH-EPA)

กลยุทธ
1. Ultimate goal: ปฏิรูปองคกรไปสูการเปนหนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงชาติ (TH-EPA:
Thailand Environmental Protection Agency)
1.1 ปฏิรูปกฎหมายดานการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดลอม
1.2 ปฏิรูปบทบาทและภารกิจขององคกรดานสิ่งแวดลอม
1.3 จัดตั้งองคกรใหมเปนหนวยงานหลักหนวยงานเดียวในการจัดการมลพิษของประเทศ
2. Transitional goal: การปฏิรูปองคกรในชวงเปลี่ยนผาน
2.1 การปฏิรูปกฎหมาย
2.1.1 ประสานหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการแกไข
ปญ หามลพิษ ใหแตง ตั้ง เจาหนาที่ก รมควบคุม มลพิษเปนเจาพนัก งานตาม
กฎหมายนั้น
2.1.2 แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษหรือพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการควบคุม
แกไข และจัดการปญหามลพิษ ใหครอบคลุมทุกแหลงกําเนิดมลพิษ
2.1.3 ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอมเพื่อใหหนวยงานอื่นไปดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
2.1.4 แตงตั้งเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นใหมีอํานาจหน าที่ตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
2.2 การปฏิรูปโครงสรางองคกรใหมีหนวยงานรองรับการแกไขปญหามลพิษในระดับพื้นที่
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แนวทางการดําเนินงาน และหนวยงานรับผิดชอบ
1. จัดทําขอเสนอเพื่อจัดตั้งองคกรใหมเปนองคกรอิสระ และมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอม (กพร.)
2. จัดทําแผนการจัดทําโครงสรางองคกรเปนหนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงชาติ (TH-EPA)
(กพร.)
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงบทบาทภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ
- วิเคราะหบทบาทภารกิจเปนหนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงชาติ (TH-EPA)
- จัดทําบทวิเคราะหการปรับปรุงบทบาทภารกิจของกรมควบคุมมลพิษเพื่อใหสอดคลอง
กับการเปนหนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงชาติ (TH-EPA)
- เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา
3. จัดทําแผนการปรับปรุง/แกไขกฎหมายดานการจัดการมลพิษ เพื่อรองรับการเปนหนวยงาน
พิทักษสิ่งแวดลอมแหงชาติ (TH-EPA) (กกม.)
- ออกกฎหมายฉบั บใหม ใหมี อํ านาจในการบังคั บใชกฎหมายกั บแหลงกํ าเนิ ดมลพิ ษทุ ก
แหลงกําเนิดมลพิษ โดยใหมีอํานาจในการสั่งปดหรือพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
การสั่งใหหยุดใชหรือทําประโยชนในแหลงกําเนิดมลพิษนั้น
- กําหนดใหหนวยงานอนุญาตนํามาตรฐานดานสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการ
อนุญาตประกอบกิจการ
- ประสานใหเ จาพนัก งานควบคุม มลพิษมีอํานาจตามกฎหมายอื่นและเจาหนาที่ตาม
กฎหมายอื่นมีอํานาจตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
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2.4.2ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เปาประสงค
1. มีก ารวางแผน
แ ล ะ บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร
บุ ค ค ล ใ ห
สอดคลองและ
เหมาะสมกั บ
ภารกิจ

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ขอมูล 63 64 65 66 67 68 69 70
ปฐาน
1. มีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร ไมมี - มี - - - - - บุคคล ป 2564 - 2570
2. ร อ ย ล ะ ค วา ม ก า ว ห น า ก า ร ไมมี - 20 40 60 80 100 100 100
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธการ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ป 2564 - 2570
3. มีแผนอัตรากําลัง 3 ป
ไมมี - - มี - - มี -

กลยุทธ
1. การพัฒนาแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
1.1 การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสับเปลี่ยนตําแหนง
(ทดแทนผูเกษียณ)
1.2 การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
1.2.1 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพบุคลากรทั้งเชิงลึกและเชิงกวางใหมีความสามารถ
เพื่อรองรับกับภารกิจองคกร
1.2.2 การพัฒ นาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการจัดการมลพิษใหมี
หลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น
1.3 การสรางคนรุนใหมที่มีความรูความสามารถโดดเดนในวงวิชาการ และสราง PCD Talent
Team (ทีมงานคนรุนใหมคิดคนนวัตกรรมทางความคิดดานการจัดการมลพิษ)
1.4 การสรางวัฒนธรรมองคกรและความผูกผันตอองคกร
2. การพัฒนาแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อปรับปรุงอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงระดับสูงขึ้น
ของกรมควบคุมมลพิษใหเพียงพอกับภารกิจ และสอดคลองกับการเปนหนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(TH-EPA)
แนวทางการดําเนินงานและหนวยงานรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (สลก.)
- จัดทํา Career path ของบุคลากรแตละกลุม แตละระดับของกรมควบคุมมลพิษ และรายบุคคล
- กําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทั้งดานความสามารถทางวิชาการ ความสามารถการ
บริหารจัดการ และความสามารถเชิงการบริหารองคกรที่เหมาะสมกับบุคลากรแตละกลุม
- สรางระบบการบริหารงานแบบทีมงานเฉพาะกิจและการใชนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
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2.4.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการ
เปาประสงค
ภาวะวิกฤต
1. สามารถบูรณาการ
การทํางานเพื่อ
จัดการปญหาใน
ชวงภาวะวิกฤตได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. มีการสรางการรับรู
ใหแกสาธารณชน
เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและปฏิบัติตน
ไดถูกตองในชวง
วิกฤต
ภาวะปกติ
3. กรมควบคุมมลพิษ
มีระบบการบริหาร
จัดการมลพิษทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ขอมูล 63 64 65 66 67 68 69 70
ปฐาน
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

1

1

1

1

1

1

1

1

4. มีการออกมาตรฐาน/มาตรการให
มี
มี มี
สอดรับกับนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรชาติ และการมีวาระ
แหงชาติ
5. จํานวนครั้งของการใหขอมูล/แถลง N/A 12 12
ขาวตอป เพื่อสรางการรับรูและให
ขอมูลที่ถูกตอง
6. มีเครือขายและความรวมมือ
มี
มี มี
ระหวางหนวยงานในการจัดการ
มลพิษ
7. มีฐานขอมูล/องคความรู/
N/A มี มี
นวัตกรรมในการจัดการมลพิษที่
หนวยงานอื่นนําไปใชในการจัดการ
ปญหามลพิษ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

1. มีศูนย/คําสั่งเฉพาะกิจในการ
มี
ทํางานบูรณาการในชวงภาวะ
วิกฤต
2. มีมาตรฐาน/มาตรการรองรับการ
มี
จัดการปญหามลพิษในชวงภาวะ
วิกฤต
3. จํานวนครั้งของการใหขอมูล/แถลง N/A
ขาวตอวัน เพื่อสรางการรับรูและให
ขอมูลที่ถูกตองในชวงภาวะวิกฤต

12 24 24 24 36 36
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี
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กลยุทธ
1. ภาวะวิกฤต
1.1 การบูรณาการการบริหารจัดการภายในองคกรในภาวะวิกฤต
1.1.1 สรางทีมงานฉุกเฉิน โดยเปนหนวยงานหลักบูรณาการกับหนวยงานอื่นเพื่อ
ตอบโตปญหาวิกฤตในการแกไขปญหามลพิษ
1.1.2 มีก ารจัดตั้ง ศูนยเ ฉพาะกิจในชวงเกิดวิกฤติเ รื่อ งสิ่ง แวดลอมเพื่อใหขอมูล ที่
ถูกตอง
1.2 ยกระดับมาตรฐาน/มาตรการเพื่อการจัดการมลพิษในชวงที่มีภาวะวิกฤติ
1.3 ขับ เคลื่อ นใหห นวยงานภาครัฐ ผูป ระกอบการ แหลง กําเนิดมลพิษ ภาคประชาชน
ภาคสถาบันการศึกษา และประเทศเพื่อนบาน รวมแกไขปญหาและบริหารจัดการใน
พื้นที่ของตนเอง
1.4 สรางการรับรู สื่อสาร และประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
สถานการณและมาตรการในการรับมือปญหามลพิษกับหนวยงานอื่น และประชาชน
แนวทางการดําเนินงาน และหนวยงานรับผิดชอบ
1. ภาวะวิกฤต
1.1 จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ/มีคําสั่งเฉพาะกิจในการทํางานแบบบูรณาการเพื่อแกไขปญหา
มลพิษในชวงภาวะวิกฤต (กจอ. กจน. กจส.)
1.2 เรงการออกมาตรฐาน/มาตรการ เพื่อใชเปนเครื่องมือ/กลไกในการแกไขปญหามลพิษ
ในชวงภาวะวิกฤต (กจอ. กจน. กจส.)
1.3 มีการสรางสื่อประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูตอสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณและ
มาตรการที่ใชในการรับมือปญหามลพิษในชวงภาวะวิกฤต (สลก. กจน. กจส. กจอ.)
กลยุทธ
2.ภาวะปกติ
2.1 เรงออกมาตรการใหสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป และ
การมีวาระแหงชาติ
2.2 สรางการรับรู สื่อสาร และประชาสัมพันธ
2.2.1 สรางการรับ รูและสื่อ สารบทบาท ภารกิจ ขอมูล และการดําเนินงานของ
องคกร เพื่อสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นใหกับประชาชน
2.2.2 เพิ่มชองทางในการสื่อสารขอมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูลสู
สาธารณะ
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2.2.3 เพิ่มชองทางการสื่อ สารภายในองคก ร ใหมีความหลากหลายและสามารถ
เขาถึงบุคลากรทุกคนในองคกร
2.2.4 สรางกระแสสังคมใหเกิดจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการแกไข
ปญหามลพิษ
2.3 การสรางเครือขายและความรวมมือ
2.3.1 สรางความรวมมือ (MOU) ระหวางกรมและหนวยงานกํากับดูแลแหลงกําเนิด
มลพิษ
2.3.2 สรางความรวมมือระหวางประเทศในการบริหารจัดการมลพิษ
2.3.3 สรางเครือขายประชาชน เปนจิตอาสาสิ่งแวดลอมระดับพื้นที่
2.3.4 ขอความรวมมือจากผูนําภาคเอกชน ผูนําชุมชนในการสื่อสารเพื่อลดมลพิษ
2.4 ระบบฐานขอมูลและองคความรู
2.4.1 บูรณาการขอมูลดานวิชาการรวมกันจากหลายหนวยงาน
2.4.2 มีเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานมลพิษเพื่อจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
2.4.3 นํ า ฐานข อ มู ล องค ค วามรู และเครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู แ ละทั น สมั ย มากํ า หนด
มาตรการเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศและภูมิภาค และสนับสนุน
การตัดสินใจระดับนโยบาย
2.4.4 ปรับปรุงขอมูลใหเปนระบบ เพื่อใหภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเขาถึง
ขอมูลไดงาย ไดรับขอมูลที่ถูกตอง และเผยแพรไปสูสาธารณะไดอยางถูกตอง
2.4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัย และทันเหตุการณ เพื่อใหบุคลากร
กรมควบคุมมลพิษใชในการวางแผนการจัดการมลพิษ
2.5 งานวิจัยและนวัตกรรม
2.5.1 สรางการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร และสังคม ในการกําหนดมาตรฐาน
มาตรการดานการจัดการมลพิษ
2.5.2 สรางองคความรูใหม โดยกําหนดโจทยวิจัยดานมลพิษ และประสานงานความ
รวมมือกับหนวยงานดานวิจัยของประเทศ รวมทั้งบูรณาการองคความรูดาน
มลพิษจากหนวยงานดานวิจัยที่มีอยูแลว
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แนวทางการดําเนินงาน และหนวยงานรับผิดชอบ
2. ภาวะปกติ
2.1 ออกมาตรการในการจัดการปญหามลพิษที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตรชาติ
และเสนอการยกระดับเปนวาระแหงชาติ (กจส. กจอ. กจน.)
2.2 สรางการรับรูโดยผานชองทางการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อให
รับรู เขาใจ และรวมมือในการดําเนินงานกับองคกรในการจัดการปญหามลพิษ (สลก.)
2.3 สรางเครือ ขายหรือรูปแบบใหเ กิดความรวมมือ ในการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณทํางานระหวางกรมกับหนวยงานราชการ หนวยงานภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน (กจส. กจอ. กจน. ศวส. กตพ. กยผ.)
2.4 พัฒ นาระบบฐานข อมูล ที่สําคัญ เพื่อ ใหสะดวกในการเขาถึง ขอ มูล และนําไปใชงาย
(ศทส.)
2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความสะดวกและงายตอการนําไปใชประโยชน (ศทส.)
2.6 พัฒนาองคความรู งานวิจัยและการนํานวัตกรรมดานการจัดการมลพิษใหมๆ ไปประยุกตใช
ในการวางแผนและพัฒนาการทํางานของกรมใหทันสมัย (ศวส. กจส. กจอ.กจน.)
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2.5 ผังความเชื่อมโยงแผนกลยุทธองคกร กรมควบคุมมลพิษ ป 2563 – 2570

วิสัยทัศน
“องคกรที่มีความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี ภายในป 2570”

พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐาน เครือ่ งมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสารขอมูล ขยายหุนสวนความรวมมือ และสรางเสริมการมีสวนรวมของผูมสี วนไดสวนเสียในการจัดการมลพิษ
4. กํากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอมดานการจัดการมลพิษ
5. ประสานความรวมมือดานการจัดการมลพิษกับหนวยงานที่เกีย่ วของทั้งภายใน และระหวางประเทศ
คานิยมองคกร
“ถูกตอง ทันสมัย โปรงใส ใสใจประชาชน”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การปฏิรูปองคกร
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการ
เปาประสงค
1. เสนอแผนจัดตั้งองคกรใหม
เปนหนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (TH-EPA) ตอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
1. มีการวางแผนและบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับภารกิจ

เปาประสงค
ภาวะวิกฤต
1. สามารถบูรณาการการทํางานเพื่อ
จัดการปญหาในชวงภาวะวิกฤตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. มีการสรางการรับรูใหแกสาธารณชน
เพื่อใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติตนได
ถูกตองในชวงวิกฤต
ภาวะปกติ
3. กรมควบคุมมลพิษมีระบบการ
บริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. รอยละความกาวหนาการดําเนินงาน 1. มีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร ภาวะวิกฤต
ตามแผนการจัดทําโครงสรางองคกร บุคคล ป 2564 – 2570
1. มีศูนย/คําสั่งเฉพาะกิจใน
เปนหนวยงานพิทักษสงิ่ แวดลอม
2. รอยละความกาวหนา
การทํางานบูรณาการในชวงภาวะวิกฤต
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
แหงชาติ (TH-EPA)
2. มีมาตรฐาน/มาตรการรองรับ
2. รอยละความกาวหนาการดําเนินงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการปญหามลพิษในชวงภาวะ
ป 2564 – 2570
ตามแผนการจัดทําขอเสนอใน
วิกฤต
3. มีแผนอัตรากําลัง 3 ป
การปรับปรุง/แกไขกฎหมายดาน
3. จํานวนครั้งของการใหขอมูล/แถลง
การจัดการมลพิษ เพื่อรองรับการ
ขาวตอวัน เพื่อสรางการรับรูและให
เปนหนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอม
ขอมูลที่ถูกตองในชวงภาวะวิกฤต
แหงชาติ(TH-EPA)
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กลยุทธ
1. Ultimate goal: ปฏิรูปองคกร
ไปสูการเปนหนวยงานพิทักษ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (TH-EPA:
Thailand Environmental
Protection Agency)
2. Transitional goal: การปฏิรปู
องคกรในชวงเปลี่ยนผาน
2.1 การปฏิรปู กฎหมาย
2.2 การปฏิรปู โครงสรางองคกร
ใหมีหนวยงานรองรับการแกไข
ปญหามลพิษในระดับพื้นที่

กลยุทธ
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 การสรางเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
Path) และแผนสับเปลี่ยนตําแหนง
(ทดแทนผูเ กษียณ)
1.2 การเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากร
1.3 การสรางคนรุนใหมที่มี
ความรูความสามารถโดดเดนในวง
วิชาการ และสราง PCD Talent
Team (ทีมงานคนรุนใหมคิดคน
นวัตกรรมทางความคิดดานการ
จัดการมลพิษ)
1.4 การสรางวัฒนธรรมองคกร
และความผูกผันตอองคกร
2. การพัฒนาแผนอัตรากําลัง 3 ป
เพื่อปรับปรุงอัตรากําลังและ
การกําหนดตําแหนงระดับสูงขึ้นของ
กรมควบคุมมลพิษใหเพียงพอกับ
ภารกิจ และสอดคลองกับการเปน
หนวยงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(TH-EPA)

ภาวะปกติ
4. มีการออกมาตรฐาน/มาตรการให
สอดรับกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร
ชาติ และการมีวาระแหงชาติ
5. จํานวนครั้งของการใหขอมูล/แถลง
ขาวตอป เพื่อสรางการรับรูและใหขอมูล
ที่ถูกตอง
6. มีเครือขายและความรวมมือ
ระหวางหนวยงานในการจัดการมลพิษ
7. มีฐานขอมูล/องคความรู/นวัตกรรม
ในการจัดการมลพิษทีห่ นวยงานอื่น
นําไปใชในการจัดการปญหามลพิษ
กลยุทธ
ภาวะวิกฤต
1. การบูรณาการการบริหารจัดการ
ภายในองคกรในภาวะวิกฤต
2. ยกระดับมาตรฐาน/มาตรการเพือ่
การจัดการมลพิษในชวงทีม่ ีภาวะวิกฤติ
3. ขั บ เคลื่ อ นให ห น ว ยงานภาครั ฐ
ผูป ระกอบการ แหลง กํ า เนิด มลพิ ษ
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา
และประเทศเพื่ อ นบ า น ร ว มแก ไ ข
ปญหาและบริหารจัดการในพื้นที่ของ
ตนเอง
4. ส ร า ง ก า ร รั บ รู สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับสถานการณและ
มาตรการในการรับมือปญหามลพิษกับ
หนวยงานอื่น และประชาชน
ภาวะปกติ
1. เรงออกมาตรการใหสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ
แผนปฏิรปู และการมีวาระแหงชาติ
2. สรางการรับรู สื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ
3. การสรางเครือขายและความรวมมือ
4. ระบบฐานขอมูลและองคความรู
5. งานวิจัยและนวัตกรรม
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แนวทางการดําเนินงานและหนวยงาน
รับผิดชอบ
1. จัดทําขอเสนอเพื่อจัดตัง้ องคกร
ใหมเปนองคกรอิสระ และมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม
2. จัดทําแผนการจัดทําโครงสราง
องคกรเปนหนวยงานพิทกั ษ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (TH-EPA)
3. จัดทําแผนการปรับปรุง/แกไข
กฎหมายดานการจัดการมลพิษ เพื่อ
รองรับการเปนหนวยงานพิทักษ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (TH-EPA)

แนวทางการดําเนินงานและหนวยงาน
รับผิดชอบ
1. จัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แนวทางการดําเนินงานและหนวยงาน
รับผิดชอบ
ภาวะวิกฤต
1. จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ/มีคําสั่งเฉพาะ
กิจในการทํางานแบบบูรณาการเพื่อ
แกไขปญหามลพิษในชวงภาวะวิกฤต
2. เรงการออกมาตรฐาน/มาตรการ
เพื่อใชเปนเครื่องมือ/กลไกในการแกไข
ปญหามลพิษในชวงภาวะวิกฤต
3. มีการสรางสื่อประชาสัมพันธเพื่อ
สรางการรับรูตอสาธารณะเกี่ยวกับ
สถานการณและมาตรการที่ใชในการ
รับมือปญหามลพิษในชวงภาวะวิกฤต
ภาวะปกติ
1. ออกมาตรการในการจัดการปญหา
มลพิษทีส่ อดรับกับนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรชาติ และเสนอการยกระดับ
เปนวาระแหงชาติ
2. สรางการรับรูโดยผานชองทางการ
ประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุม เปาหมาย
เฉพาะเพือ่ ใหรับรู เขาใจ และรวมมือใน
การดําเนินงานกับองคกรในการจัดการ
ปญหามลพิษ
3. สรางเครือขายหรือรูปแบบใหเกิด
ความรวมมือในการดําเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางาน
ระหวางกรมกับหนวยงานราชการ
หนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และภาคประชาชน
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลที่สําคัญ
เพื่อใหสะดวกในการเขาถึงขอมูลและ
นําไปใชงาย
5. พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความ
สะดวกและงายตอการนําไปใชประโยชน
6. พัฒนาองคความรู งานวิจัยและ
การนํานวัตกรรมดานการจัดการมลพิษ
ใหมๆ ไปประยุกตใชในการวางแผนและ
พัฒนาการทํางานของกรมใหทันสมัย
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2.6 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
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บทที่ 3 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการที่สําคัญในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผน เพื่อประเมินผลความสามารถในการตอบสนองตอ วัตถุประสงคของแผนและตัวชี้วัดที่กําหนดไว
รวมทั้งเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการทบทวนปรับปรุงแผนใหเหมาะสมกับสถานการณปจ จุบันและ
สถานการณในอนาคต โดยแบงการติดตามและประเมินผล ออกเปน 2 ระยะ คือ
1) การติดตามและประเมินผลระยะครึ่งแผน ในป 2565
2) การติดตามและประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน ในป 2570
กองยุทธศาสตรและแผนงาน โดยสวนติดตามและประเมินผล จะดําเนินการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ของกอง ศูนย ภายในกรมควบคุมมลพิษ โดยจะเก็บรวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินงานเพื่อนํามาวิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมาวาสอดคลองบรรลุตามเปาประสงค ตัวชี้วัด
และคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนอยางไร เพื่อใหเห็นความกาวหนาการดําเนินงาน รวมทั้งวิเคราะหปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามประเมิลผลแผนกลยุทธองคกร กรมควบคุมมลพิษ
ป 2563 – 2570 ระยะครึ่งแผน (ป 2563-2565) เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหเพื่อจัดทําขอเสนอ
และปรับปรุงแผนกลยุทธองคกร กรมควบคุมมลพิษ ป 2563 – 2570 ในระยะป 2565 – 2570 และระยะ
ตอไป จนสิ้นสุดแผนในป 2570 ข อมู ลที่ ไดจากการติดตามและประเมินผลดัง กลาว กองยุท ธศาสตรและ
แผนงาน โดยสวนวิเคราะหนโยบายและแผน จะนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ
องคกรฉบับตอไป
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ภาคผนวก
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แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์องค์กร กรมควบคุมมลพิษ ปี 2563 - 2570
หน่วยงาน.......................................................................................................................................................
ชื่อ…………………………………………………………..ตาแหน่ง..................................................................................
เบอร์ติดต่อ…………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อแก้ไขเพิม่ เติม
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..................

โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นทาง E-mail : pcd_plan@hotmail.com
ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
โทร 0 2298 2450 โทรสาร 0 2298 5394

