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ของกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
ของกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
บทนา
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง” และมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การกาหนดในวาระเริ่มแรกการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปีตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดหั ว ข้ อและกรอบของแผนปฏิบั ติราชการของส่ ว นราชการระยะ 5 ปี
โดยในวาระแรกกาหนดให้เป็นระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) รวมทั้งได้ระบุนิยามของแผนปฏิบัติราชการ
ของส่ ว นราชการระยะ 5 ปี ไว้ คือ แผนที่ระบุส าระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายปฏิบัติราชการของส่ว นราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งงบประมาณรายได้รายจ่ายและทรัพยากรที่คาดการณ์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการใดส่วนหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ แผนความมั่นคงฯ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และอื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมควบคุมมลพิษ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 – 2565
และแผนฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
กองจั ดการกากของเสี ยและสารอันตราย จึงได้ กาหนดให้ มี การจั ดท าแผนปฏิบั ติ ราชการกองจัดการ
กากของเสียและสารอันตราย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) เพื่อใช้ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ของกองจั ดการกากของเสี ยและสารอั นตรายให้ สามารถบรรลุ วิ สั ยทั ศน์ และเป้ าหมายของกรมควบคุ มมลพิ ษ
ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด และเป็นเครื่องมือในการสื่ อสารและเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างส่วนงานฯ ภายใน
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และบุคลากรให้ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน
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วัตถุประสงค์
1. ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบั ติ ราชการของกองจั ดการกากของเสี ย และสารอันตรายให้ สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างส่วนงานฯ ภายในกองจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย และบุคลากรให้ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน

นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
1. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ประกอบด้ว ย นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่ว น 12 เรื่อง และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตรายกาหนดใน นโยบายหลักด้านที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 ข้อ 10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิด
การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า และลดผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ โดยการน าความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยี และนวัต กรรมมาใช้ ในการบริห ารจัดการสิ่ ง แวดล้ อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสี ย
เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคที่หลากหลาย และทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 ข้อ 10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและ
ให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนากลับมาใช้ซ้าการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
รวมทั้งพัฒนาโรงงานกาจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563-2565
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563-2565 แบ่งเป็น
6 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย คือ ด้านที่ 5 ด้านการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสารเคมี ใ นภาคเกษตรทั้ ง ระบบ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล และ
ค่ามาตรฐานสากล (ด้านสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่
1) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
2) ขยะอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ
3) ปริมาณขยะพลาสติกในพื้นที่เป้าหมายลดลง
4) สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
โดยมีแผนงาน/โครงการสาคัญ ภายใต้ด้านการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค่ามาตรฐานสากล (ด้านสิ่งแวดล้อม) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) โครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3) โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)เมื่อ
วันที่ ๒ สิงหาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อม
1) การแก้ไขปัญหาขยะ (ขยะบก และขยะทะเล)
- ขับเคลื่อนการลดพลาสติกและงดใช้โฟมอย่างจริงจังเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ของประชาชนใน
การลดการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ห้ามการนาเข้าขยะพลาสติกหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
- สร้างการมีส่วนร่วมโดยบูรณาการร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดเก็บขยะจากชายฝั่ง คลอง ปากแม่น้า ปากอ่าว ป่าชายเลน และชายทะเล
อย่างจริงจัง
3.2 ด้านการบริหารจัดการ
1) การเร่งรัดการออกกฎหมายลาดับรองหรืออนุบัญญัติ ภายใต้พระราชบัญญัติที่ประกาศใหม่
รวมทั้งเร่งรัดดาเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลังและไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในพื้นที่สังกัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น
5) ยึดหลักความถูกต้อง และเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นหนึ่งเดียว (Big Data) เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ประชาสั มพัน ธ์เชิ งรุ ก เพื่อให้ สั งคมมีส่ ว นร่ว มในการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล
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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
วิสัยทัศน์กรมควบคุมมลพิษ
“ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายในปี 2569”
พันธกิจกรมควบคุมมลพิษ
1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
4. กากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
แผนงาน/โครงการสาคัญ
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
- โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. เรื่อง การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการสาคัญ
- โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
3. เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
แผนงาน/โครงการสาคัญ
- โครงการพั ฒนาและปรั บปรุ งมาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ การปฏิ บั ติ ในการจั ดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม
และควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
- โครงการการดาเนินงานพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองค์กร
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (หลัก)
1.1) เป้าหมาย 4 ด้าน ดังนี้
(1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล
(2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดแผนความสามารถของระบบนิเวศ
(4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(1) ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย
(1.1) อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู แ ม่ น้ าล าคลองและแหล่ ง น้ าธรรมชาติ ทั่ ว ประเทศ
โดยมีระบบเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(1.2) ส่งเสริมการบริโ ภคและการผลิ ตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโ ภคและ
การผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน การสร้างการมีจิตสานึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม
การบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจ
ผู้บริโภคและผู้ผลิต การสร้างระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต
และการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์
จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการ
ปล่อยมลพิษจากภาคการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่า
โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกาเนิดมลพิษทุกประเภท
ที่ เ พี ย งพอและมี ก ารจั ด การมลพิ ษ ได้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ผู้ ป ระกอบการ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของ
รัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม ให้
ภาคเอกชนใช้สิน ค้าและบริ การจากผลิ ตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่ งเสริมการบริโ ภคที่ยั่งยืนโดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(2) ประเด็นที่ 3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกกากับดูแล
การจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ
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(3) ประเด็นที่ 5 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศไทย โดยพัฒนา
เครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม และระบบประชาธิ ป ไตยสิ่ ง แวดล้ อ ม เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ การเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการพัฒนา
และออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมข้ ามพรมแดนกั บประเทศอาเซี ยนและภู มิ ภาคอื่ นอย่ างเป็ นรู ปธรรม เพื่ อป้ องกั นแก้ ไขปั ญหา
สิ่งแวดล้อมของภูมิภาค
1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย สนับสนุนการดาเนินงานในการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนเศรษฐกิจสีเขียว โดยนาหลัก 3R มาใช้ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผลักดัน
ให้จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย
ชุ มชนอย่ างถู กต้ องในพื้ น ที่ ตนเอง สนั บสนุ นการรวมกลุ่ มพื้ นที่ เพื่ อจั ดการขยะมู ล ฝอยขององค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น และ ส่ งเสริ มการบริ โ ภคและการผลิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม มีการพัฒนา ปรับปรุง เร่งรัด
การออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายการบริหารจัดการขยะ กฎหมายการบริห ารจัดการขยะพลาสติก สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อ
การจัดการสารเคมีในภาคเกษตร และมีการดาเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และการดาเนินงานตาม
พันธกรณีเพื่อจัดการกากของเสียและสารอันตราย ซึ่งการดาเนินงานดังกล่า วส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายที่ 2
“ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ”
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
2.1) เป้าหมาย 4 ด้าน ดังนี้
(1) ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ประเด็นที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นาไปสู่
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
(2) ประเด็ น ที่ 2 ภาครัฐ บริ ห ารงานแบบบู ร ณาการโดยมี ยุท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพั ฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดยให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็น
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ และนโยบายและแผนระดั บชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ ในการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ
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(3) ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย โดยพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ
ให้ทันสมัย นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ รวมทั้งนาองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
(4) ประเด็น ที่ 5 บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลั กคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึ ก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดยบุคลากรภาครัฐยึด ค่านิยมในการทางานเพื่อ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทางานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
(5) ประเด็ น ที่ 6 ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
โดยบุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต กาหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้อง
ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
2.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มาใช้ในการ
รวบรวม ประมวลผล และนาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
อย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ดาเนินการระบบฐานข้อมูลการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน พัฒนาบุคลากรให้เป็น คนดีคนเก่ง โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้
ศักยภาพ สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรให้เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพิ่มทักษะ
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง จะส่ งเสริ ม การบรรลุ เป้ าหมายที่ 1
“ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส”

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (ด้านที่ 18) (หลัก)
3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย สนับสนุนการดาเนินงานใน
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผลักดันให้จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องในพื้นที่ตนเอง รวมทั้งสนับสนุนการ
ดาเนินงานการพัฒนาระบบและจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ ายมลพิษในจังหวัดที่ถูกกาหนดเป็น
พื้นที่สาคัญ มีการดาเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และการดาเนินงานตามพันธกรณีเพื่อบริหารจั ดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลการจัดการกากของเสีย
และสารอันตรายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ระบุว่า“สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ด้วย
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3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (หลัก)
(1) แนวทางการพัฒนา
 จั ด การขยะมู ล ฝอย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของเสี ย อั น ตรายและ
กากอุ ตสาหกรรมให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล การจัด การขยะมูล ฝอยและของเสี ยอั นตรายของประเทศ
กาหนดเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และ
กากของเสี ย อุ ต สาหกรรม โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น และลดมลพิ ษ จากขยะและของเสี ย อั น ตราย
จากแหล่งกาเนิด การบริหารจัด การควบคุมมลพิษจากการบาบัด กาจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุง
ฟื้นฟู สถานที่กาจัดขยะให้ดาเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ออกประกาศสถานที่ ก าจั ด ขยะเป็ น แหล่ ง ก าหนดมลพิ ษ ก าหนดให้ มี
ระบบการอนุ ญาตการระบายมลพิษ และกาหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กาจั ด
ขยะมู ล ฝอย ส่ ง เสริ ม ภาคเอกชนร่ ว มลงทุ น ด้ า นการจั ด การขยะและของเสี ย อั น ตราย รวมทั้ ง มี ม าตรการ
ในการจั ดการซากผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มาบังคับใช้ ส่ ง เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดาเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะ
จากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจาก
การจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้องพร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะ
ของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิตผู้นาเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กาจัด และ
หน่วยงานกากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
 จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
จากัดการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
สาหรับการทาการเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อกาหนดสาหรับการทาเกษตร
ทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ น้าใต้ดิน แม่น้า
ล าคลอง แหล่ ง น้ าทะเล การชะล้ า งและตกค้ า งในดิ น รวมทั้ ง การฟุ้ ง กระจายในอากาศ โดยจะต้ อ งเป็ น
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และผู้ใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีดังกล่าว
และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) เป้าหมายของแผนย่อย
“การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีใน
ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กองจั ดการกากของเสี ย และสารอั นตราย ก าหนดแนวทางการจั ดการ
ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั นตรายชุ มชน โดยสนั บสนุ นเสริ มสร้ างศั กยภาพขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการจั ดการขยะมู ล ฝอยและของเสี ยอั นตราย ส่ งเสริ ม ภาคเอกชนให้ ร่ วมลงทุ น
ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย จัดทาหลักเกณฑ์/แนวทางด้านวิชาการในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
มลพิษจากการกาจัดขยะและของเสียอันตราย ให้คาแนะนาในการปรับปรุง/ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะให้ดาเนินการ
ถูกต้องตามหลั กวิ ชาการ ออกมาตรการและขับเคลื่อนมาตรการจัดการของเสี ยอันตรายชุมชน ซากผลิ ตภัณฑ์
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เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และซากบรรจุภัณฑ์สารเคมี ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2565 ขับเคลื่อนมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ การเลิกใช้โฟมและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในหน่วยงานภาครัฐให้เป็นตามเป้าหมายที่กาหนด และ
ติดตามประเมินผล พัฒนามาตรฐานการระบายมลพิษจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้ อมจากสถานที่ ก าจั ดขยะมูลฝอย ซึ่ งแนวทางการด าเนิ นงานดั งกล่ าวส่ งผลให้ บรรลุ เป้ าหมาย คื อ
“การจั ดการขยะมู ลฝอย มู ลฝอยติ ดเชื้ อ ของเสี ยอั นตราย สารเคมี ในภาคการเกษตร และการอุ ตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
2.3.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) เรื่องที่ 5 ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม
1.1) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริห ารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิด
ให้มีประสิทธิภาพ
 ประเด็ น ย่ อ ย 1.1 ลดขยะมู ล ฝอยที่ แ หล่ ง ก าเนิ ด โดยสร้ า งแรงจู ง ใจ
ในการคัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
 ประเด็นย่ อย 1.2 ส่ งเสริ มให้ ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง
 ประเด็นย่อย 1.3 ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก
 ประเด็ น ย่ อ ย 1.4 ขยายบทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
ภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง
 ประเด็นย่อย 1.9 ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ประเด็ น ย่ อ ย 1.10 ขยายบทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
ภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีทางเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
1.2) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบมลพิษ
 ประเด็นย่อย 2.1 กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทามาตรฐาน
ให้คาแนะนา ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน
 ประเด็นย่อย 2.3 จัดทาเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (หลัก)
2) เป้ าหมายรวมที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐
ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิ เวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน (หลัก)
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลัก)
3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน
3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ข้อ 3.3.1 เร่ ง รั ด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุน
การแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติ
เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.6 เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และ
อาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยง
จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ข้อที่ 3.7.19 การรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
4) ตัวชี้วัด
4.1) ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล
4.2) ระดับความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกัน
หรื อลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมสอดคล้ องกับเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย
5) กลยุทธ์ มีทั้งหมด 6 กลยุทธ์ โดยมี 3 กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
5.1) กลยุ ทธ์ ที่ 4 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพกลไกตรวจสอบและเฝ้ าระวั งภั ยคุ กคาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนาเข้า
วัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขต
ของประเทศไทย และปล่อยของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2) กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้มีการรักษา คุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
5.3) กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นภาคี
ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ ชิด รวมทั้งส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า และขยะทะเล เป็นต้น
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย ๓ มาตรการ คือ
1) มาตรการที่ 1 การป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
2) มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษจากการบาบัด กาจัดขยะและ
ของเสียอันตราย
3) มาตรการที่ 3 การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
โดยมีกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้แก่
3.1) การควบคุ ม/จ ากั ดการใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ เป็ นผลิ ตภั ณฑ์ พลาสติ กที่ ใช้ แล้ วทิ้ ง
(Single-use plastic) โฟมบรรจุอาหารทั่วประเทศภายในปี 2566
3.2) ส่งเสริมการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง (Single-use
plastic) โฟมบรรจุอาหารภายในปี 2580
3.3) การจัดทาหลักเกณฑ์วิชาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษจาก
การกาจัดขยะและของเสียอันตราย
3.4) การควบคุ มและก ากั บให้ สถานที่ก าจั ดขยะขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
มีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.5) การจั ดท าแนวทางด้ านวิ ชาการในการปรั บปรุ ง/ฟื้ นฟู สถานที่ ก าจั ดขยะให้
ดาเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.6) การออกกฎหมายการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้
3.7) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการคัดแยก และ
การรวบรวม ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการกาหนดข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการเก็บขน
ขยะแต่ละประเภท โดยใช้แรงจูงใจเรื่องการลดอัตราค่าธรรมเนียม
3.8) การกาหนดเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของปัญหาสถานที่กาจัดขยะแบบเท
กองกลางแจ้ง กาจัดในหลุม หรือการเผาในที่โล่ง
3.9) การดาเนินงานระบบการอนุญาตการปล่อยระบายมลพิษ (Permitting System)
สาหรับสถานที่กาจัดขยะขนาดใหญ่
3.10) การออกประกาศสถานที่ ก าจั ด ขยะเป็ น แหล่ ง ก าหนดมลพิ ษ ก าหนด
มาตรฐาน/มาตรการที่เกี่ย วข้อง และเพื่อควบคุมการระบายมลพิษ รวมทั้งวางระบบการตรวจประเมินและ
หน่วยรับรอง (Certify Body)
3.11) การติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษของสถานที่ก าจัดขยะที่ ถูกประกาศ
เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ภายในปี พ.ศ. 2566
3.12) การติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นความรุ นแรงของปั ญหาการด าเนิ นงาน
สถานที่กาจัดขยะ และของเสียอันตรายในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญ แผนปฏิ บัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกองจั ดการ
กากของเสียและสารอันตราย
๓.๑ แผนปฏิบัติราชการ
๓.1.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
๑) เป้าหมาย
ขยะและของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชนได้ รั บ การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ ง ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
2565
76 จังหวัด 76 จังหวัด 76 จังหวัด

จังหวัดที่ได้รับคาแนะนาในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยมีการดาเนินงานตาม
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
คาแนะนาของ คพ. ไม่น้อยกว่า
๓) แนวทางการพัฒนา
3.1) ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชน
อย่างถูกต้อง
3.2) จัดทาหลักเกณฑ์/แนวทางด้านวิชาการในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ
จากการกาจัดขยะและของเสียอันตราย
3.3) ขับเคลื่อนมาตรการจัดการของเสียอั นตรายชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
3.4) ขับเคลื่อนการลดขยะพลาสติกให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
พ.ศ. 2561-2573 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2563–2565)
3.5) ขับเคลื่อนมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย เลิกใช้โฟมและลดการใช้พลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวในหน่วยงานภาครัฐ
3.6) แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ต่างๆ
3.7) ศึกษาวิจัย และวางระบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายชุมชนที่คาดว่าจะเป็น
ปัญหาในอนาคต
3.8) พั ฒ นามาตรฐานการระบายมลพิ ษ จากสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย และติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
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๔) แผนงาน/โครงการสาคัญ
4.1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
รายละเอียดโครงการ :
(1) ประสานและผลั กดันให้ จังหวัด/องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้อง
ในพื้นที่ตนเอง
(2) จัดทาหลักเกณฑ์/แนวทางด้านวิชาการในการเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการ
มลพิษจากการกาจัดขยะและของเสียอันตราย
(3) ออกมาตรการและขั บ เคลื่ อ นมาตรการจั ด การของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชน
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(4) ขับ เคลื่ อนการด าเนิน งานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติ ก
พ.ศ. 2561-2573 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563–2565)
(5) ขับเคลื่อนมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ การเลิกใช้โฟม
และลดการใช้ พ ลาสติ ก แบบใช้ ค รั้ ง เดี ย วในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ เ ป็ น ตาม
เป้าหมายที่กาหนด และติดตามประเมินผล
(6) ร่ว มดาเนินการในการแก้ไขปัญหาการลั กลอบทิ้งกากของเสี ยอันตรายและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
(7) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอาหารตามเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ
(8) การประเมิ น ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ลดปล่ อ ยออกจากสถานที่ ก าจั ด
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
4.2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
รายละเอียดโครงการ :
(1) พัฒนามาตรฐานการระบายมลพิษจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
(2) การจั ด ท าข้ อ ก าหนด/หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด การซากเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์
4.3) โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ : ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานที่
กาจัด ขยะมูลฝอย รวมทั้งให้คาแนะนาในการปรับปรุ ง/ฟื้นฟู ส ถานที่กาจัดขยะให้
ดาเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ
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๓.1.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑) เป้าหมาย
เพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
2563
2564
2565
รายชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ดแทนผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๓) แนวทางการพัฒนา
3.1) ศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย
3.2) การจัดทาข้อมูลสารเคมีตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๔) แผนงาน/โครงการสาคัญ
4.๑) โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ :
(1) การศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกเป้าหมายที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573
(2) การจั ดท าข้ อมู ล สถานการณ์ ของสารเคมี อั นตรายที่ อยู่ ระหว่ างเสนอบรรจุ ใน
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ของประเทศไทย
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
แบบไม่จงใจ
(4) การจั ดท าข้ อมู ลท าเนี ยบสารปรอท และจั ดท าแผนระดั บชาติ เพื่ อปฏิ บั ติ ต าม
อนุสัญญามินามาตะฯ
๓.1.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
๑) เป้าหมาย
มีแผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษเพิ่มขึ้น
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์
การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษ
แล้วเสร็จตามแผนงานที่กาหนด

2563
3 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
3 เรื่อง
3 เรื่อง

๓) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพดิน คุณภาพน้าใต้ดิน และคุณภาพตะกอนดิน
3.2) การกาหนดมาตรฐานสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
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3.3) ดาเนิ น งานด้านความร่ว มมือ ระหว่างประเทศ เพื่อให้ เป็นไปตามข้อตกลง และ
ปฏิบัติงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
3.4) พัฒนาฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5) สนั บ สนุ น การแก้ไขปัญหาสารอันตรายในสิ่ งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมี
๔) แผนงาน/โครงการสาคัญ
4.1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
รายละเอียดโครงการ :
(1) การกาหนดมาตรฐานสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
(2) การพั ฒ นาแนวทาง/หลั ก เกณฑ์ก ารจั ดการเพื่อ ควบคุ มการปลดปล่ อ ยสาร
มลพิษที่ตกค้างยาวนาน
(3) การกาหนดมาตรฐานการปลดปล่อยปรอทสู่อากาศจากแหล่งกาเนิด
(4) การจัดทามาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้าผิวดิน
(5) การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน
(6) การพัฒนาแนวทาง/หลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปนเปื้อน
4.2) โครงการการดาเนินงานพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายละเอียดโครงการ :
(1) ดาเนินงานด้านความร่วมมือ เสนอความเห็น ท่าทีความร่วมมือ และประเด็น
สาคัญในการเจรจาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อออกกฎระเบียบภายในประเทศ
(2) ปฏิ บั ติ ง านตามพั น ธกรณี ข องอนุ สั ญ ญาต่ า งๆ และเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ
นานาประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ
ภู มิ ภ าค และระดั บ โลก ได้ แ ก่ อนุ สั ญ ญาบาเซล อนุ สั ญ ญารอตเตอร์ ดั ม
อนุสัญญาสตอกโฮล์ม อนุสัญญามินามาตะ เป็นต้น
4.3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและองค์กร
รายละเอียดโครงการ :
(1) การปรับปรุงข้อมูลและบารุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(2) การพัฒนา Application ERG (Emergency Response Guidebook)
(3) การจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล การจั ด การของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(4) การติดตามและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจากการลักลอบทิ้งกากของเสีย
(5) การปรั บ ปรุ ง ระบบข้ อ มู ล การระงั บ อุ บั ติ ภั ย เบื้ อ งต้ น จากสารเคมี แ ละวั ต ถุ
อันตราย (Emergency Response Guidebook: ERG)
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4.4) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ
รายละเอียดโครงการ :
(1) การตรวจสอบแก้ไขปัญหามลพิษฉุกเฉินจากอุบัติภัยสารเคมีและการลักลอบทิ้ง
กากของเสีย
(2) การเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้ง
กากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ปราจีนบุรี และสระบุรี)
(3) การจัดทาแนวทางการจัดการขยะที่มีองค์ประกอบของแร่ใยหิน ตามมติสมัชชา
สุขภาพ
(4) การจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release
and Transfer Register: PRTR)
(5) สนับสนุนงานด้านของเสียอันตราย/สารอันตราย
๓.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓.2.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 230.0566 ล้านบาท
แหล่งเงิน*
เงินกู้
เงินรายได้ของ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน
ในประเทศ ต่างประเทศ
214.5566 ล้านบาท
-

อื่นๆ
(ล้านบาท)
15.5000

(งบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก)

๓.2.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
โครงการ

2563
17.4390

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2565
40.9412
33.2100

รวม
90.3884

สขม.
สขอ.
สปฉ.
สผป.
สลช.
สขม.
สขอ
สขม.
สปฉ.

1.2018
8.4372
3.6600
0.2100
0.4800
-

14.6790
2.3022
0.5000
0.5000
0.8000
10.6000
4.2000

6.4200
2.6700
0.5000
12.1600
4.1000

1.2018
29.5362
8.6322
0.2100
1.4800
0.5000
0.8000
22.7600
8.3000

สลช
สสอ.

-

15.0000
10.0000
5.0000

18.5000
18.5000

33.5000
10.0000
23.5000

หน่วยงาน

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติใน
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
โครงการติ ดตาม ตรวจสอบ เฝ้า ระวัง และเตือ นภั ยคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท
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โครงการ

หน่วยงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติใน
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
โครงการการดาเนินงานพันธกรณีและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห าร
จัดการมลพิษและองค์กร
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ

รวม
หมายเหตุ : ไม่รวมการตั้งงบประมาณส่วนกลาง

สปฉ.
สสอ.
สขอ.
สลช.
สสอ.
สขม.
สขอ.
สปฉ.
ฝบท.
สขม.
สขอ.
สปฉ.
สสอ.

2563
13.3782
1.0577
0.3870
3.5379
0.4500
0.5000
1.4805
0.4500
0.1853
4.2454
1.0844
30.8172

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2565
48.0807
43.5075
2.1800
2.4800
18.0000
18.0000
2.3863
1.7864
0.9000
0.7000
8.3600
6.8282
0.5000
0.5000
3.2000
1.0000
0.6000
0.6000
2.6244
2.2274
4.0000
8.7800
5.3300
0.6055
104.0219 95.2175

บัญชีอักษรย่อชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวย่อ
ฝบท.
สขม.
สขอ.
สปฉ.
สผป.
สลช.
สสอ.

ชื่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
ส่วนของเสียอันตราย
ส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู
ส่วนแผนงานและประมวลผล
ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
ส่วนสารอันตราย

รวม
104.9664
4.6600
36.0000
5.2304
1.9870
18.7261
1.4500
4.2000
1.7000
6.3323
0.4500
0.1853
17.0254
7.0199
230.0566

