คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)
กระบวนการ

: การจัดการปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

ส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพาะ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ
มีนาคม 2562

คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดการปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
1. วัตถุประสงค์
คู่มือปฏิ บั ติงานการจั ดการปัญหามลพิษในเขตควบคุ ม มลพิษ จัดทาขึ้นเพื่อ ประโยชน์ต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การดาเนินงานจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ป้องกัน ลดและขจัดมลพิษอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้
เข้าใจถึงหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานจัดการปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษตาม
บทบั ญญัติแห่ งพระราชบั ญญัติส่ งเสริมและรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 และ
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง
2. ขอบเขต
คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ การจัดทา
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ การเสนอโครงการขอจัดสรรงบประมาณและ
การดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
3. คาจากัดความ
การจัดการปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ หมายถึง การดาเนินการลดและขจัดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษตามหลักการและแนวปฏิบัติที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีหน้าที่ในการพิจารณาประกาศเขตควบคุมมลพิษและ
พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ที่นารวมในแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น ประกอบด้ว ยนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเมืองพัทยาและหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ได้รับการประกาศกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดทาและทบทวน
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษและดาเนินงานตามแผนฯ
- เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ ประกอบด้ ว ย เจ้ า หน้ า ที่ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ ส านั ก งาน
สิ่ งแวดล้ อมภาค ส านัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ มจัง หวัด มีห น้า ที่ใ ห้ คาแนะน า
ช่ ว ยเหลื อ เจ้ า พนั กงานท้องถิ่น ในการจัด ทาและทบทวนแผนปฏิบัติก ารเพื่อ ลดและขจัด มลพิษ ใน
เขตควบคุ ม มลพิ ษ รวมทั้ ง การผลั ก ดั น การด าเนิ นงานตามแผนฯ และการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามแผนฯ
- ผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินการจัดทาและทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อ
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และนาแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ รวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อ การจัดการคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม
ในระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ

-25. ข้อกาหนดที่สาคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
- ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษได้รับการจัดการเพื่อลดผลกระทบความรุนแรง
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
ตัวชี้วัดกระบวนการ
- มีแผนการดาเนินการจัดการปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 3-5 ปี
- ทบทวนแผนงาน / โครงการจัดการปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-3-

เมษายน 2556

6. ผังกระบวนการ (Work Flow)
ระยะเวลา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)

กก.วล.

คพ./สสภ./ทสจ.
(เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

120 วัน
ประกาศเขตควบคุมมลพิษ

ตามตรา 59
จัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 60
ระยะเวลา 3 – 5 ปี และจัด
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสีย

ให้คาแนะนาช่วยเหลือการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ

กากับดูแลการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

ให้คาแนะนาช่วยเหลือการจัดเตรียม
โครงการ เอกสารหลักฐานที่เกีย่ วข้อง
ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ไม่เห็นชอบ

ให้คาแนะนาการนาแผนปฏิบตั ิการเพื่อ
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
รวมไว้ในแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

นารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด

ผลักดันจังหวัดเสนอแผนปฏิบัติการเพือ่
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดพร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องต่อ สผ. เพื่อขอจัดสรร
งบประมาณประจาปี

เสนอ กก.วล.

3 เดือน
1 ปี

พิจารณา

เห็นชอบ
ขอจัดสรรงบประมาณ

เป็นไปตามแผน

-4ระยะเวลา

กก.วล.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)
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คพ./สสภ./ทสจ.
(เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

1 ปี
ดาเนินการตามแผน

3 เดือน

ติดตามประเมินผลและจัดทาสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
ไม่เป็นไปตามแผน
ออกแบบและจัดทาระบบฐานข้อมูลการ
ดาเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

2 เดือน

เสนอแนวทางปรับปรุงการ
ดาเนินงานและการ
ปรับปรุงแผนฯ

6 เดือน
ทบทวน/ปรับปรุง
แผนปฏิบตั ิการเพื่อลด
และขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ
ทุก 1 ปี

ให้คาแนะนาช่วยเหลือการทบทวน
แผนปฏิบตั ิการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ

กากับดูแลการทบทวนแผนปฏิบตั ิการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษ
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7. มาตรฐานงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน
ประกำศเขตควบคุมมลพิษ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ
นำแผนฯรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบตั ิกำร
เพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

2

-

เสนอ กก.วล.
ไม่เห็นชอบ
กก.วล.
เห็นชอบ
พิจำรณำ
เห็นชอบ

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
120 วัน - ทำกำรสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุม
- กำรดำเนินกำรต้องเป็นไปตำม
มลพิษ
มำตรำ 37,60 และมำตรำ 63
- จัดทำบัญชีรำยละเอียดแสดงจำนวน ประเภทและขนำดของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษำ
ได้ทำกำรสำรวจและเก็บข้อมูล
คุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ
- ทำกำรศึกษำวิเครำะห์และประเมินสถำนภำพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตควำมรุนแรง พ.ศ.2535
ของสภำพปัญหำและผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดมำตรกำรที่
เหมำะสมและจำเป็นต่อกำรลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
- จัดทำรำยละเอียดแผนฯ จัดเตรียมโครงกำร เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ในกำร
เสนอขอจัดสรรงบประมำณผ่ำนแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปรับปรุงแก้ไขแผนฯและนำรวมในแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- เสนอ กก.วล.

- พิจำรณำเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ
- เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดำเนินกำร
(นำยก อบจ. นำยกเทศมนตรี นำยก
อบต. นำยกเมืองพัทยำ
- เจ้ ำ พนั ก งำนควบคุ ม มลพิ ษ ให้
คำแนะนำช่ ว ยเหลื อ กำรจั ด เตรี ย ม
โ ค ร ง ก ำ ร เ อ ก ส ำ ร ห ลั ก ฐ ำ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ในกำรเสนอขอจั ด สรร
งบประมำณผ่ำนแผนปฏิบัติกำรเพื่อ
กำรจั ด กำรคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ระดับจังหวัด กำรนำแผนปฏิบัติกำร
เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ รวมไว้ในแผนปฏิบั ติกำรเพื่อ
กำรจั ด กำรคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในระดับจังหวัด และ ผลักดันจังหวัด
เสนอแผนปฏิบั ติกำรเพื่อกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องต่อ
สผ. เพื่ อ ขอจั ด สรรงบประมำณ
ประจ ำปี {คพ.(กผผ. สจน. สจอ.
สจก. ฝตบ.)สสภ.ทสจ.}
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำกับดูแล กำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อลดและขจัด
มลพิษ ในเขตควบคุม มลพิษ กำรน ำ
แผนปฏิบัติกำรเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ กำรจั ด กำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อ มในระดับ จั งหวัด
และเสนอ กก.วล. พิจำรณำ
- กก.วล.
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-6ลาดับ
3

ขั้นตอน

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนเพือ่ ดำเนินกำร
ตำมแผนฯ หรือขอจัดสรรงบประมำณจำกแหล่งอื่นๆ เช่น งบกลำง งบกระจำย
อำนำจ งบยุทธศำสตร์จังหวัด งบประมำณแผ่นดิน
- หน่วยงำนอื่นๆที่เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำรตำมแผนฯ ขอจัดสรร
งบประมำณเพื่อดำเนินกำรตำมแผน จำกแหล่งต่ำงๆ เช่น งบประมำณแผ่นดิน
งบกลำง

ขอจัดสรรงบประมำณ
ดำเนินกำรตำมแผนฯ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

เป็นไปตำมแผนฯ

4

-

- ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ สรุปผลและเสนอแนวทำงปรับปรุง
กำรดำเนินงำนและปรับปรุงแผนฯเพื่อให้กำรดำเนินกำรลดและขจัดมลพิษ
ประสบผลสำเร็จมำกยิ่งขึ้น

- ประเมินผล/ผลสำเร็จของกำร
ดำเนินงำนตำมแผนฯ โดย
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของ
แผน เป้ำหมำยของโครงกำร
มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ตำมที่กฎหมำยกำหนด

- คพ. (กผผ.) ติดตำมประเมินผลและ
จัดทำสรุปผลกำรติดตำมประเมินผล
กำรดำเนินงำนในพื้ นที่เขตควบคุ ม
มลพิ ษ และจั ดท ำระบบฐำนข้ อ มู ล
กำรดำเนินงำนในพื้ นที่เขตควบคุ ม
มลพิษ
- สสภ. และ ทสจ. ร่วมติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำน

-

- ดำเนินทบทวนแผนฯทุก 1 ปี ประกอบด้วย กำรทบทวนข้อมูลแหล่งกำเนิด
มลพิษ สถำนภำพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตควำมรุนแรงของสภำพปัญหำและ
ผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงมำตรกำร/แผนงำน/โครงกำรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสภำพปัญหำในปัจจุบัน

- ทบทวนข้อมูลให้ทันสมัยโดย
ข้อมูลมีควำมครบถ้วนตำม
มำตร 60 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2535

- เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดำเนินกำร
(นำยก อบจ. นำยกเทศมนตรี
นำยกอบต. นำยกเมืองพัทยำ)
- เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษให้
คำแนะนำช่วยเหลือกำรทบทวนแผนฯ
{คพ. (กผผ. สจน. สจอ. สจก. ฝตบ.)
สสภ. ทสจ.}
- ผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดกำกับดูแล

ติดตำมประเมินผลและสรุปผล
ไม่เป็นไปตำมแผนฯ

เสนอแนวทำงปรับปรุงกำรดำเนินงำนและ
กำรปรับปรุงแผนฯ

5
ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร
เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมลพิษ
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8. ระบบติดตามประเมินผล
กำหนดให้ส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพำะ กยผ. เป็นผู้รับผิดชอบติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 และ กฎ ระเบียบ ประกำศ
ที่เกี่ยวข้อง
10. ความรู้ที่จาเป็นต้องมี/เครืองมือวัสดุ อุปกรณ์
ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรปัญหำมลพิษในเขตควบคุมมลพิษควรมีควำมรู้ต่อไปนี้
10.1 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535
10.2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรมลพิษ เช่น พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 เป็นต้น
10.3 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พ.ร.บ. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. 2496 พ.ร.บ. สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 253 พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำร
เมืองพัทยำ พ.ศ. 2521 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
10.4 ควำมรู้ด้ำนเทคนิควิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรมลพิษ
10.5 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนงำน

