
 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วิธีการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้   

 

 

การเพิม่ประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

ตามพระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  

 

นายครรชิต สุนทรากร 

นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ 

ตําแหน่งเลขที ่ 399 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่15 (ภูเกต็) 

 

 

 

เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง  นักวชิาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการพเิศษ 

ตําแหน่งเลขที ่399 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่15 (ภูเกต็) 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 



การเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 

ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535   

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  

  
 

 

 

 

นายครรชิต สุนทรากร 

นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ 

ตาํแหน่งเลขท่ี 399 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภเูก็ต) 

 

 

 

 

 

 

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง  นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ 

ตาํแหน่งเลขท่ี 399 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภเูก็ต) 

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ  2560 
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คาํนํา 

     เอกสารขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพฒันางานหรือปรับปรุงงานใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ฉบบัน้ีเป็นของ นายครรชิต สุนทรากร นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ 

ตาํแหน่งเลขท่ี 399 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภเูก็ต)  

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จดัทาํข้ึนเพื่อประกอบการ

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ ตาํแหน่ง

เลขท่ี 399 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภเูก็ต)  

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

นายครรชิต สุนทรากร 
นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ   ตาํแหน่งเลขท่ี 399 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภเูก็ต)   

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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สารบัญ 

   หนา้ 

คาํนาํ   ก 

สารบญั   ข 

หลกัการ   1 

เหตุผล   2 

บทวิเคราะห์   2 

แนวคิด   4 

ขอ้เสนอ   5 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ    6 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ   7 

 

 



ข้อเสนอแนวคดิ/วิธีการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  สาํนกังาน

ปลกักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัการ 

  โดยท่ีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

มาตรา 55 ไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานควบคุมมลพิษ และมาตรา 69 กาํหนดประเภท

แหล่งกาํเนิดมลพษิท่ีตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือลงสู่แหล่งนํ้า

สาธารณะใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว นอกจากน้ีมาตรา 70 ไดก้าํหนดหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบของแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียดงักล่าวท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิดนํ้าเสีย ตอ้งมีระบบบาํบดันํ้าเสีย และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์

ต่าง ๆ รวมทั้งมีหนา้ท่ีตอ้งทาํการบนัทึกขอ้มูลการทาํงานระบบบาํบดันํ้าเสียรายวนั และ

รายงานขอ้มูลสรุปการทาํงานระบบบาํบดันํ้ าเสียรายเดือนตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม

ความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อประโยชน์ในการควบคุม

และป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มไดแ้ต่งตั้งขา้ราชการในสังกดัสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค และสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ใหมี้อาํนาจ

หนา้ท่ีกาํกบัดูแลแหล่งกาํเนิดมลพิษตามพระราชบญัญติัน้ีในเขตพื้นท่ีของตน เช่น 

อาํนาจการเขา้ตรวจสอบและควบคุมการทาํงานระบบบาํบดันํ้าเสียและการปล่อยนํ้าเสีย

ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดงักล่าว ตาม

มาตรา 82 (1) (2) (3) การประสานการบงัคบัใชก้ฎหมาย การใหค้าํปรึกษาแนะนาํตาม

มาตรา 83 (1) (2) (3) และการกาํหนดวิธีการชัว่คราว ตามมาตรา 75 เป็นตน้  
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เหตุผล 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2559 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 -16 ดาํเนิน

โครงการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพษิ จาํนวน 10 ประเภท ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม 

จาํพวกท่ี 2 และ 3 อาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก และ ข ท่ีดินจดัสรร 

ประเภท ก และ ข การเล้ียงสุกร ประเภท ก ประเภท ข และ ค ท่าเทียบเรือประมง สะพาน

ปลา และกิจการแพปลา สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงประเภท ก และ ข บ่อเพาะเล้ียงสัตว์

นํ้ าชายฝ่ัง นํ้ ากร่อย และนํ้าจืด ในพื้นท่ีจงัหวดัภเูก็ต กระบ่ี และพงังา โดยมีเจา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษ กาํกบัดูแลและบงัคบัใชก้ฎหมายตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่ท่ีผา่นมามี

การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกนั และมีปัญหาอุปสรรค

หลายประการ ประกอบกบัในเขตพื้นรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค มีเจา้

พนกังานควบคุมมลพิษท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหข้า้ราชการในสังกดัของหลายหน่วยงานทาํ

หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีซํ้ าซอ้นกนั เช่น สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอและจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีเฉพาะในส่วนท่ี

เก่ียวกบัการควบคุมการเล้ียงสุกร สาํนกังานประมงจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีเฉพาะในส่วน

ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการเล้ียงสัตวน์ํ้ า ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา ใน

เขตทอ้งท่ีของตน หรือมีขา้ราชการในสังกดัหน่วยงานส่วนกลางท่ีมีสาํนกังานตั้งอยูใ่น

ภมิูภาค มีอาํนาจหนา้ท่ีในพื้นท่ีดงักล่าวเช่นเดียวกนั  

บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

 บทวเิคราะห์ 

   1. ท่ีผา่นมานบัตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 

2552) เร่ือง แต่งตั้งเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ไม่พบว่า เจา้พนกังานควบคุมมลพิษของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ดาํเนินการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายมาก่อน 

จนกระทัง่ปี 2556 มีการใชอ้าํนาจการบริหารราชการแผน่ดินใหส้าํนกังานส่ิงแวดลอ้ม
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ภาค มาสังกดัภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีนโยบายใหส้าํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 – 16 ดาํเนินการโครงการตรวจสอบการบงัคบัใชก้ฎหมายกบั

แหล่งกาํเนิดมลพษิครอบคลุมทัว่ประเทศ และไดมี้การเตรียมความพร้อม เช่น การจดัทาํ

คู่มือเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัใน

การดาํเนินงานใหก้บัเจา้พนกังานควบคุมมลพิษสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคทุกภาค 

รวมทั้งมีฝ่ายตรวจและบงัคบัการ และกองนิติการ กรมควบคุมมลพษิ ใหค้าํปรึกษา

แนะนาํหรือใหค้วามช่วยเหลือแลว้ก็ตาม แต่เน่ืองจากการเตรียมความพร้อมดงักล่าวใช้

เวลาช่วงสั้นๆและยงัมีปัญหาแนวปฏิบติัหลายประการท่ีไม่ชดัเจน ประกอบกบัปี พ.ศ.

2558 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค กลบัมาสังกดัสาํนกัปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มเช่นเดิม แมว้่านโยบายดงักล่าวยงัมีความต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากบุคลากร

หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี ยงัขาดองค์องคค์วามรู้ท่ีเพียงพอโดยเฉพาะดา้นขอ้

กฎหมาย และดา้นวชิาการ อนัมีความสาํคญัและมีความจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับเจา้

พนกังานฯ ในการเตรียมการแสวงหาขอ้เทจ็จริงหรือการรวบรวมพยานหลกัฐานใน

ลกัษณะการไต่สวน ครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจนเพียงพอ เพื่อจดัใหมี้คาํสั่งทางปกครอง 

อนัส่งผลกระทบหรือสร้างภาระใหก้บัผูอ้ยู่ภายใตค้าํบงัคบัตามพระราชบญัญติัน้ี จึงเกิด

ความไม่ชดัเจน หรือแน่ใจ หรือมัน่ใจในอาํนาจหนา้ท่ีตน หรือตีความกฎหมายแตกต่างกนั 

ในการใชอ้าํนาจ จนอาจมีการใชอ้าํนาจท่ีไม่ถูกตอ้งเกิดข้ึน แต่ในความเป็นเจา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษยงัตอ้งดาํเนินตามอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีโดย

ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้และหากเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเพกิเฉยหรือละเลยล่าชา้ในการ

ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีต่อไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ยอ่มเขา้ข่ายละเวน้หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี

เช่นเดียวกนั และอาจเกิดความเสียหายแก่เจา้หนา้ท่ีและองคก์ร รวมถึงความเสียหายต่อ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ จนเกิดความขดัแยง้ดา้นความไวใ้จหรือ

เช่ือมัน่ของประชาชนต่อส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลตามกฎหมาย  
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 2. การท่ีมีเจา้พนกังานควบคุมมลพษิท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหข้า้ราชการในสังกดั

ของหลายหน่วยงานทาํหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีซํ้ าซอ้นในพื้นท่ีเดียวกนั เช่น 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอและ

จงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการเล้ียงสุกร สาํนกังาน

ประมงจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการเล้ียงสัตวน์ํ้ า ท่า

เทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา ในเขตทอ้งท่ีของตน หรือมีขา้ราชการใน

สังกดัหน่วยงานส่วนกลางท่ีมีสาํนกังานตั้งอยูใ่นภมิูภาค มีอาํนาจหนา้ท่ีในพื้นท่ีดงักล่าว

เช่นเดียวกนั แต่ไม่ปรากฏว่า หน่วยงานดงักล่าวไดใ้ชอ้าํนาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของตนแต่

อยา่งใด 

 3. โดยท่ีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.

2535 ไดบ้งัคบัใชม้าเป็นเวลานาน ทาํใหบ้ทบญัญติับางประการไม่เหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั จึงมีการปรับปรุงกฎหมายและยกร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ...ซ่ึงคณะรัฐมนตรีภายใตค้ณะรักษาความมัน่คง

แห่งชาติ ไดพ้ิจารณาและเห็นชอบในหลกัการร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว อนัมี

สาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูเ้ก่ียวขอ้งในการก่อ

มลพิษ และอาํนาจเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ เพื่อตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี

ชดัเจนข้ึน รวมทั้งไดบ้ทกาํหนดโทษทางอาญาเพิ่มเติมไวด้ว้ย 

 แนวความคดิ   

 เพื่อใหก้ารประสานการทาํหนา้ท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เกิดความ

ชดัเจน รวดเร็วมีประสิทธิภาพในการกาํกบัดูแลแหล่งกาํเนิดมลพิษ และประสานการทาํ

หนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกนัโดยเฉพาะขา้ราชการในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม อนัมีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค และสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม มีขอบเขตอาํนาจซอ้นทบักนั จึงควรกาํหนดกรอบและแนวทางบทบาท

หนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษใหเ้กิดความชดัเจน เพื่อกาํกบัดูแล

แหล่งกาํเนิดมลพษิลดและขจดัมลพษิมิใหส่้งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
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แนวคิดใหข้า้ราชการในสังกดัสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็น

หน่วยงานตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นหลกั และมีสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค เป็น

หน่วยงานสนบัสนุน 

 ข้อเสนอ 

 1. จดัทาํแผนเตรียมความพร้อมสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 2561-2564 

โดยมีกรอบดงัน้ี 

     1.1 ศึกษาความเหมาะสม ปัญหาอุปสรรค และทบทวนการแต่งตั้งเจา้

พนกังานควบคุมมลพิษท่ีผา่นมา และนาํผลการศึกษา เสนอปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้คณะทาํงานร่วมกบัหน่วยงานส่วนกลาง ประกอบดว้ย กรมควบคุม

มลพิษ สาํนกังานปลดักระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค และสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั มี

หนา้ท่ีและรับความรับผดิชอบ ทบทวนและเสนอการแต่งตั้งเจา้พนกังานฯ ใหมี้ความ

เหมาะสมและไม่เกิดความซํ้ าซอ้นในการใชอ้าํนาจหนา้ท่ี รวมทั้งการผลกัดนัให้

หน่วยงานท่ีเหมาะสมดงักล่าว ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีของตน หรืออาจเสนอยกเลิก

การแต่งตั้งขา้ราชการในสังกดัหน่วยงานอ่ืนท่ีซํ้ าซอ้นกนั  

 1.2 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคควรกาํหนดและจดัทาํแผนงานพฒันาบุคลากร

ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ ควบคู่กบัการดาํเนินงานของ

คณะทาํงานตามขอ้ 1 ประกอบดว้ย 

1.2.1 แผนพฒันาเจา้พนกังานควบคุมมลพษิสาํหรับสาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาค ปี พ.ศ. 2561-2562  เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทาํหนา้ท่ีตามกฎหมายใหมี้ความ

พร้อมสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนและกาํหนดแนวทางการปฏิบติัใหก้บัขา้ราชการใน

สังกดัหน่วยงานอ่ืน เพื่อประสานการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประกอบดว้ย 
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                        -  แผนงานการจดัทาํคู่มือปฏิบติัการสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ  

           -  แผนงานอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 

  -  แผนงานสนบัสนุน เช่น การจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การตรวจวดั

มลพิษ และการพฒันาหอ้งปฏิบติัการใหส้อดรับตามกฎหมาย 

1.2.2 แผนพฒันาเจา้พนกังานควบคุมมลพษิเชิงปฏิบติัการสาํหรับ

ขา้ราชการในสังกดัสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานอ่ืนท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้ง และเตรียมความพร้อมเพือ่เสริมประสิทธิภาพการทาํหนา้ท่ีใหก้บัเจา้

พนกังานควบคุมมลพิษดงักล่าว ปีพ.ศ.  2563-2564  

     2. ภายในปี 2565-2568 เสนอใหป้ลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พิจารณาออกกฎระเบียบ (Regulation) ภายในหน่วยงานในสังกดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้าํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ปรับเปล่ียน

บทบาทหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางสาํหรับภมิูภาคในการสนบัสนุนหรือจดัตั้งเป็นศูนยใ์ห้

ความช่วยเหลือ หรือสร้างมาตรฐานแนวปฏิบติัการตรวจสอบทางดา้นวิชาการ ขอ้กฎหมาย 

หรือออกกฎระเบียบอ่ืนท่ีจาํเป็น สาํหรับเป็นเคร่ืองมือทางการปกครองใหก้บัหน่วยงาน

ท่ีใชอ้าํนาจ สถาบนัตุลาการ โดยใหส้าํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดั เป็นผูต้รวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายในพื้นท่ีภายในเขตจงัหวดัของตน  

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ภายในปี พ.ศ. 2561-2564 สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค และสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั มีคู่มือและแนวทางในการตรวจสอบและ

บงัคบัใชก้ฎหมายตามขอบเขตพื้นท่ีและการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตนท่ีชดัเจนเป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

  2. ภายในปี พ.ศ. 2568 เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ มีความพร้อมและกาํหนด

บทบาทหนา้ท่ีใหส้ามารถเป็นหน่วยงานกลางสาํหรับภมิูภาคในการสนบัสนุนหรือจดัตั้ง

เป็นศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือ หรือสร้างมาตรฐานทางดา้นวิชาการ ขอ้กฎหมาย หรือออก

กฎระเบียบแนวปฏิบติั (Regulation) สาํหรับเป็นเคร่ืองมือทางการปกครองใหก้บั

หน่วยงานท่ีใชอ้าํนาจ รวมทั้งสถาบนัตุลาการ  
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 ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ 

1. มีการเสนอแผนงานและกรอบแนวปฏิบติัการของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ 

เพื่อไม่ใหเ้กิดการทบัซอ้นตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและรับความรับผดิชอบในพื้นท่ีของ

ตนภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 คร้ัง ภายในปี 2561 

2. มีคู่มือปฏิบติัการสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานแนว

ปฏิบติัการของเจา้พนกังานฯกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 เล่ม ภายใน

ปี 2562 

 3. สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคมีหลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเจา้

พนกังานควบคุมมลพิษ ภายในปี 2563 จาํนวน 1 หลกัสูตร 

 4. สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์การตรวจวดัมลพิษ และการ

พฒันาหอ้งปฏิบติัการใหส้อดรับตามกฎหมายทางนํ้าครบถว้น ภายในปี 2564 

 เชิงคุณภาพ 

1. สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค มีบุคลากรท่ีสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการ

อบรมหลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ ใหก้บัเจา้

พนกังานควบคุมมลพิษท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในพื้นท่ีของตนทุกภาค ภายในภายในปี 2564 

2. เจา้พนกังานควบคุมมลพิษสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

ท่ีไดรั้บการอบรมหลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ และมีเจา้

พนกังานฯ ผา่นเกณฑห์ลกัสูตรอบรม ร้อยละ 80 ภายในปี 2564 และร้อยละ 100 ภายในปี 2568 

               3. ระดบัความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเจา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษ ร้อยละ 80  
 

ลงช่ือ …………………………………                            

                (นายครรชิต สุนทรากร) 

 ผูเ้สนอแนวคิด 

  11/สิงหาคม/2560 
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