ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมมลพิษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมควบคุมมลพิษดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมมลพิษ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. การป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพื้นที่
1.1 การจัด การขยะมูล ฝอยและของเสีย อัน ตราย ขับ เคลื่อ นการจัด การขยะมูล ฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชน ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) โดยร่วมกับสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด สนับสนุนให้ความรู้
คําแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง การคัดแยกขยะ การจัดทํา
โครงการก่อสร้างสถานที่กําจัด การจัดระบบของเสียอันตราย จุดทิ้ง การเก็บรวบรวม การส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง
จัดทําระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เตาเผา หมักปุ๋ย และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย รวมทั้งกําหนดแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน เพื่อให้ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
มีการวางระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยให้ อปท. ที่มีความพร้อมเป็นศูนย์รวบรวมและส่งไปกําจัด
และจัดให้มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายในหมู่บ้านหรือชุมชน นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับภาคส่วนในการเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร
ภาคเอกชน (สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา และสถานีบริการน้ํามัน) จัดให้มีจุดทิ้ง
ของเสียอันตราย (Drop Off) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้จําหน่ายโทรศัพท์มือถือนําร่องการเรียกคืนซากโทรศัพท์มือถือเป้าหมาย 9 ล้านเครื่อง
ปัจจุบันรวบรวมได้ 1 ล้านเครื่อง และจัดส่งให้บริษัทจัดการของเสียอันตรายนําไปรีไซเคิลต่อไป และวางแนวทาง
เพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.2 การจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต
1.2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน พื้นที่
9 จังหวัดภาคเหนือ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 (คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560) และจัดสรรงบกลางให้จังหวัดดําเนินการตามแผนฯ ติดตามและแจ้งเตือน
สถานการณ์หมอกควันในช่วงห้ามเผาที่จังหวัดกําหนด และประเมินผลการปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)
ภายหลังสิ้นสุดแผนเพื่อใช้ปรับปรุงการปฏิบัติการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1.2.2 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงโม่ เหมืองหิน พื้นที่หน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรี ติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองในบรรยากาศ โรงโม่บดหรือย่อยหิน โรงปูนซิเมนต์ ในพื้นที่ตําบลหน้าพระลาน
และพื้นที่ข้างเคียง และเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นประจําทุกวัน ประสานความร่วมมือกับสํานักงานเทศบาลตําบลหน้าพระลาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ในการกํากับดูแลและควบคุมการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งกําเนิดทุกชนิด
อย่างเคร่งครัด โดยดําเนินการล้างถนนและดูดฝุ่นทุกวัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นตกสะสมในพื้นที่และบนถนน และถอดบทเรียน
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (AAR) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการปรับปรุงการดําเนินงานในปี 2561

-21.2.3 การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด
และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ติดตามตรวจสอบปัญหา VOCs เพื่อสํารวจแหล่งกําเนิดและเฝ้าระวังสถานการณ์
ในพื้นที่ แจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และจังหวัดระยอง เพิ่มความเข้มงวดในการกํากับดูแล
การดําเนินกิจกรรมที่ไม่ใช่การผลิตปกติของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเบนซีน มิให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งกําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
สารเบนซีน และสาร 1, 3 – บิวทาไดอีนในรูปอัตราการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
1.3 การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในพื้นที่วิกฤต
1.3.1 การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในบริเวณลําห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
ดําเนินการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์เวิร์ล กรีน จํากัด (มหาชน) ก่อสร้าง
หลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ประกอบด้วย บ่อพักน้ํา บ่อรวบรวมน้ําชะของเสีย และบ่อตรวจสอบการรั่วซึม เพื่อรองรับ
ตะกอนที่ดูดจากห้วยและขอบห้วย กากหางแร่ที่ขุดจากโรงแต่งแร่และบริเวณโดยรอบ ตะกอนดินที่ขุดจากฝายดักตะกอน
1.3.2 การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน VOCs ในน้ําใต้ดินพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
จังหวัดระยอง ติดตามแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน VOCs ในน้ําใต้ดินในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่พบ
การปนเปื้อน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดแนวทางการแก้ไขการปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ําใต้ดินในพื้นที่
1.3.3 การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําในคลองแสนแสบและลุ่มน้ําท่าจีน โดยตรวจและบังคับการ
ตามกฎหมายกับอาคารประเภท ก และ ข และที่ดินจัดสรร ริมคลองแสนแสบ 631 แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย
275 แห่ง (ร้อยละ 44) และตรวจติดตามคําสั่งทางปกครองพื้นที่คลองแสนแสบและลุ่มน้ําท่าจีน 82 แห่ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 45 แห่ง (ร้อยละ 55)
2. การพั ฒ นาและสนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานตามกฎหมาย ระเบี ย บ และเกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ
ด้านการควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 ออกมาตรฐาน ประกาศ จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่
แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 2) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทําน้ําจืด
จากน้ําทะเล 3) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 4) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิด
ด้วยประกายไฟและใช้น้ํามันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง และ 5) มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
2.2 ขยายขอบเขตการทํางานของศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เป็นศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Pollution Control Center for Eastern Economic Corridor, PCEC) เพื่อครอบคลุมการดําเนินงาน
3 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา) และรองรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและการเกิดอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีรั่วไหล
ในพื้นที่ โดยจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ของหน่วยตรวจสอบมลพิษฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
จากสารเคมี จัดฝึกอบรมเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และอาสาสมัครจากชุมชนในพื้นที่ และ
ตรวจสอบการลักลอบทิ้งของเสีย เหตุฉุกเฉินสารเคมี และเรื่องร้องเรียน
2.3 เสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในการติดตามตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษ การตรวจควันดํารถยนต์ การตรวจ
เรื่องร้องเรียน และการออกคําสั่งทางการปกครองให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

-33. การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร
3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระดับกรม ระดับหน่วยงาน และรายบุคคล ในการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ในระดับผู้บริหารหน่วยงานย่อย
ระดับส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับความรู้ในการบริหารงาน ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อาทิ การประยุกต์ใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
ด้านกากของเสียและสารอันตราย การกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสีย การจัดการกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษจากกรณีศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมตามข้อกําหนด
ISO 14001 : 2015 และความเข้าใจในระบบงบประมาณ การบริหารการเงินและพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร ให้เจ้าหน้าที่มีค่านิยมในการทํางาน
ด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานพฤติกรรมที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ประชาชน
และหน่วยงานภายนอกต่างๆ มีความเชื่อมั่นและนําไปสู่ภาพลักษณ์ความโปร่งใสของกรม
3.4 ปรับปรุงระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรเชิงรุก โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสาร การนําเสนอ
ข้อมูลที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage One page และ Mobile Application
(Air4Thai Ari4ASEAN Thai Water Quality HWNetwork) มีการสื่อสารกับผู้สื่อข่าวเป็นประจําและทันท่วงที
เมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญหรือเหตุฉุกเฉิน
3.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่
เช่น การปรับปรุงห้องประชุม ระบบโสตและอุปกรณ์ ระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ห้องอาหาร
ห้องออกกําลังกาย ให้พร้อมใช้งาน
ผลผลิตและผลลัพธ์
ผลการดําเนินงานโดยรวมในทุกกิจกรรมหลักภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พบว่า ผลผลิตมีค่าเท่ากับค่าเป้าหมาย

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําวิกฤต

ล้านบาท

เป้าหมาย ผลผลิต
ปี 2560 ปี 2560
10.4000 9.1278

เชิงปริมาณ: พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา
เชิงคุณภาพ: พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพน้ําดีขึ้น ไม่น้อยกว่า
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทําระบบคาดการณ์คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤษคุณภาพน้ํา

ลุ่มน้ํา
ร้อยละ
ล้านบาท

5
5
50
50
13.8000 10.8000

เชิงปริมาณ: ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ําสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา
เชิงคุณภาพ: ความแม่นยําของระบบคาดการณ์
โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)

ลําน้ํา

กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ร้อยละ
ล้านบาท

เชิงปริมาณ: จังหวัด/อปท. เป้าหมายทั่วประเทศมีการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
ให้ถูกต้องและเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โครงการที่ 4 : โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

จังหวัด
ล้านบาท

เชิงคุณภาพ: พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กําหนด ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

2

2

60
60
24.0000 20.8912
76

76

2.0000 1.9197
80

80

-4กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง
เชิงปริมาณ: เครื่องมือ/มาตรการ/กลไก การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
ไม่น้อยกว่า
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เชิงปริมาณ: พื้นที่เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการบริหารจัดการมลพิษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด ไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ
ล้านบาท
เรื่อง
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ล้านบาท

เชิงปริมาณ: พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กําหนด ไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นําแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษ
ไม่น้อยกว่า
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ
ร้อยละ
ล้านบาท

เชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

เป้าหมาย ผลผลิต
ปี 2560 ปี 2560
1.0000 0.9948
1

1

43.4000 43.7579
80

80

80
80
361.1539 273.7771
85
80

85
80

159.9700 188.1035
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ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขความสําเร็จ และข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค
1. การบูรณาการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานยังขาดความเข้าใจในการดําเนินการตามเป้าหมายร่วมกัน
ทําให้การแก้ไขปัญหาไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ข้อจํากัดด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์และ
งบประมาณ ทําให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ต่อเนื่อง
3. ยังมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษจํานวนมากที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และรับผิดชอบในการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบการของตน
เงื่อนไขความสําเร็จ
1. รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้เป็นนโยบายระดับชาติ และมีการติดตาม
การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
2. มีการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Social Media ที่รวดเร็ว ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะ
1. กําหนดเป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ในการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษรายสาขา และการจัดทํางบประมาณ
แบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการมลพิษ โดยให้คําปรึกษาและสนับสนุน
องค์ความรู้ในการทํางาน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการจัดการมลพิษ
และเพิ่มศักยภาพของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อกํากับและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
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