รายงานความกาวหนาการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561)

จัดทําโดย
กรมควบคุมมลพิษ (เจาภาพแผนงานบูรณาการ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิงหาคม 2561

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2561 มีหนวยงานที่เกี่ยวของ
7 กระทรวง 26 หนวยงาน 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน วงเงินที่ไดรับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 770.4189 ลานบาท
ประกอบดวยดานการจัดการขยะมูลฝอย มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 6 กระทรวง 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
วงเงินรวม 521.8956 ลานบาท และดานการจัดการคุณภาพอากาศ มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 4 กระทรวง วงเงิน
รวม 248.5233 ลานบาท
ผลการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) จํานวน 197.0636 ลานบาท
เบิกจายเพิ่มขึ้นจากผลการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 จํานวน 180.2349 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.58
โดยมีผลการเบิกจายสะสม (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) จํานวนทั้งสิ้น 377.2985 ลานบาท ซึ่งต่ํากวา
เป า หมายตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ า ยงบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
(684.4707 ลานบาท) 307.1722 ลานบาท หรือรอยละ 39.87 และต่ํากวาเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
(572.3442 ลานบาท) 195.0457 ลานบาท หรือรอยละ 25.32 เมื่อพิจารณาผลการเบิกจายจําแนกรายดาน
พบวาดานการจัดการขยะมูลฝอย มีผลการเบิกจาย จํานวน 224.0482 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.93 เพิ่มขึ้น
112.9738 ล า นบาท คิดเป นร อยละ 21.65 และดานการจัดการคุ ณภาพอากาศ มีผลการเบิ กจ าย จํานวน
153.2503 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.66 เพิ่มขึ้น 84.0898 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.83 ซึ่งผลการ
เบิกจายดานการจัดการขยะมูลฝอยยังมีผลการเบิกจาย ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด เนื่องจากโครงการที่มีงบลงทุนสูง
ยังไมมีการเบิ กจ ายงบประมาณ ไดแก กองทุนและเงิ นทุนหมุนเวียน มหาวิทยาลัยพะเยา และหนวยงานที่ ดําเนิ น
โครงการแล ว เพิ่ งเริ่ มเบิ กจ ายงบประมาณ ไดแก มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกําแพงเพชร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังอยูในชวงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินการติดตั้ง
ชุดถังหมักกาซชีวภาพ จึงทําใหผลการเบิกจายดานการจัดการขยะมูลฝอยต่ํากวาแผนที่กําหนด
ผลการดําเนินงานในภาพรวมปจจุบนั ไดรอยละ 68.85 โดยหนวยงานที่มีความกาวหนาการดําเนินงาน
มากที่สุด ไดแก กรมประชาสัมพันธ (รอยละ 108.28 ) กรมสงเสริมการเกษตร (รอยละ 100) กรมพัฒนาที่ดิน
(รอยละ 98) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (รอยละ 98) และหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานต่ําที่สุด ไดแก กองทุนและ
เงิ นทุ นหมุ นเวี ยน เนื่ องจากยั งอยู ใ นขั้ น ตอนกระบวนการพิจ ารณาทางเทคนิค วิช าการของคณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ และรองลงมา ไดแก มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผลการดําเนินงาน แตยังไมมี
ผลการเบิกจายงบประมาณ เนื่องจากผูรับจางเพิ่งสงมอบงาน อยูระหวางการตรวจรับงานงวดที่ 1-2

-21. ผลการเบิกจายงบประมาณ
1.1 ภาพรวมแผนงานบูรณาการ
ผลการเบิกจายงบประมาณบูรณาการในไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผลการเบิกจาย
สะสมรวม 377.2985 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.97 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 จํานวน 197.0636 ลานบาท
แตยังต่ํากวาเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเปนรอยละ 25.32

แผนงานบูรณาการ

จํานวน
โครงการ

ไดรับจัดสรร
(ลานบาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
รอยละ
(ลานบาท)

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

40

770.4189

377.2985

48.97

หมายเหตุ: 1. มติคณะรัฐมนตรี กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณภาพรวมสะสมไตรมาสที่ 3 รอยละ 74.29
2. ผลการเบิกจายสะสมไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) เทากับ 180.2349 ลานบาท หรือรอยละ 23.39

1.2 จําแนกตามดานและแนวทาง
เมื่อพิจารณาผลการเบิกจายงบประมาณ โดยจําแนกตามดานและแนวทางการดําเนินงาน พบวา
ดานการจัดการขยะมูลฝอย เบิกจายแลว 224.0482 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.93 และดานการจัดการ
คุณภาพอากาศ เบิกจายแลว 153.2503 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.66
แนวทางการดําเนินงาน

ดานการจัดการขยะมูลฝอย

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
รอยละ
(ลานบาท)
224.0482
42.93

1. สงเสริมการลด คัดแยกและนําไปใชประโยชน

89.0024

45.36

2. เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

69.4890

30.89

3. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย

24.0779

58.68

4. เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล
ของเสียอัตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย

41.4789

69.50

-3แนวทางการดําเนินงาน

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
รอยละ
(ลานบาท)
153.2503
61.66

ดานการจัดการคุณภาพอากาศ
1. ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต จังหวัดระยอง สระบุรี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2. ปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน และไฟปา

หมายเหตุ: ผลการเบิกจายสะสมไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
- ดานการจัดการขยะมูลฝอย เบิกจาย 111.0744 ลานบาท (รอยละ 21.28)
- ดานการจัดการคุณภาพอากาศ เบิกจาย 69.1605 ลานบาท (รอยละ 27.83)

23.8309

42.87

129.4194

67.08

1.3 จําแนกตามกระทรวง-หนวยงาน
กระทรวง-หนวยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
1.กรมประชาสัมพันธ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.กรมพัฒนาที่ดิน
2.กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.กรมควบคุมมลพิษ
3.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
4.กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
5.กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงมหาดไทย
1.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ
1.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8.มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
9.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
10.มหาวิทยาลัยบูรพา
11.มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)

รอยละ

9.1940

6.5386

71.12

57.6800
16.8230

55.8583
15.2064

96.84*
90.39*

18.9072
110.7900
25.1820
91.5985
39.1230

8.6669
57.2139
17.1773
46.9490
16.4738

45.84
51.64
68.21
51.26
42.11

9.9518

4.3120

43.33

14.8480
20.0000
3.8732
5.6000
0.9395
1.0939
2.1087
1.4800
29.7000
1.2300
41.2326

12.0435
12.3700
1.8465
2.7525
0.9338
0.0269
0.2532
1.1816
14.7500
0.9172
0.0000

81.11*
61.85
47.67
49.15
99.39*
2.45
12.01
79.84*
49.66
74.57*
0.00

-4กระทรวง-หนวยงาน
12.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13.มหาวิทยาลัยแมโจ
กระทรวงสาธารณสุข
1.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.กรมควบคุมโรค
3.กรมอนามัย
กระทรวงอุตสาหกรรม
1.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวม

หมายเหตุ: * บรรลุเปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
15.5595
0.5602
18.8797
16.3654

รอยละ
3.60
86.68*

37.3823
17.4017
34.1344

17.2899
15.4615
26.3323

46.25
88.85*
77.14*

45.7059

25.8179

56.4870

100.0000
770.4189

0.0000
377.2985

0.00
48.97

1.4 จําแนกตามโครงการ
1) ดานการจัดการขยะมูลฝอย มี 29 โครงการ วงเงินรวม 521.8956 ลานบาท เบิกจายแลว
224.0482 ลานบาท หรือรอยละ 42.93 รายละเอียดแตละหนวยงานมีผลการเบิกจาย ดังนี้
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทาง 1 : สงเสริมการลด คัดแยกและนําไปใชประโยชน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.)
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย
พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(4) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(5) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(6) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(7) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(8) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)

รอยละ

126.8451
14.8480
14.8480
20.0000
20.0000

49.2508
12.0435
12.0435
12.3700
12.3700

38.83
81.11
81.11*
61.85
61.85

3.8732
3.8732
5.6000
5.6000
0.9395
0.9395
1.0939
1.0939
2.1087
2.1087
1.4800
1.4800

1.8465
1.8465
2.7525
2.7525
0.9338
0.9338
0.0269
0.0269
0.2532
0.2532
1.1816
1.1816

47.67
47.67
49.15
49.15
99.39
99.39*
2.45
2.45
12.01
12.01
79.84
79.84*

-5ดานการจัดการขยะมูลฝอย

งบประมาณ ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
1.2300
0.9172
1.2300
0.9172
41.2326
0.0000
41.2326
0.0000
15.5595
0.5602
15.5595
0.5602
18.8797
16.3654
18.8797
16.3654
60.1615
33.2130
60.1615
33.2130
60.1615
33.2130

รอยละ

มหาวิทยาลัยบูรพา
74.57
(9) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
74.57*
มหาวิทยาลัยพะเยา
0.00
(10) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
0.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.60
(11) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
3.60
มหาวิทยาลัยแมโจ
86.68
(12) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
86.68*
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
55.21
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
55.21
(13) โครงการสรางวินัยและการมีสวนรวมของคนในชาติมุงสู
55.21
การจัดการขยะและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
สํานักนายกรัฐมนตรี
9.1940
6.5386
71.12
กรมประชาสัมพันธ
9.1940
6.5386
71.12
(14) โครงการประชาสัมพันธการบริหารจัดการขยะและ
9.1940
6.5386
71.12
สิ่งแวดลอม
รวม
196.2006
89.0024
45.36
แนวทาง 2 : เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอย ติดเชื้อ
กระทรวงศึกษาธิการ
29.7000
14.7500
49.66
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
29.7000
14.7500
49.66
(15) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
29.7000
14.7500
49.66
(เพิ่มศักยภาพจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ)
กระทรวงสาธารณสุข
61.3320
36.2161
59.05
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37.3823
17.2899
46.25
(16) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
37.3823
17.2899
46.25
กรมอนามัย
23.9497
18.9262
79.02
(17) โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติ
23.9497
18.9262
79.02*
และการกํากับดูแลบังคับใชกฎหมายในการจัดการขยะ
และอนามัยสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด
กระทรวงมหาดไทย
9.9518
4.3120
43.33
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
9.9518
4.3120
43.33
9.9518
4.3120
43.33
(18) โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
24.0000
14.2109
59.21
กรมควบคุมมลพิษ
24.0000
14.2109
59.21
(19) โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
24.0000
14.2109
59.21
และของเสียอันตราย
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งบประมาณ ผลการเบิกจาย
รอยละ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
100.0000
0.0000
0.00
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
100.0000
0.0000
0.00
(20) โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดลอม
100.0000
0.0000
0.00
รวม
224.9838
69.4890
30.89
แนวทาง 3 : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
41.0324
24.0779
58.68
1.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
41.0324
24.0779
58.68
(21) โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของ
11.3540
6.0620
53.39
เสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม100โรงงาน
(22) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและและรีไซเคิล
6.7260
3.6741
54.63
ซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(23) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
2.9702
1.9470
65.55
กากของสียอุตสาหกรรม
(24) โครงการชวยเหลือติดตามการตออายุโรงงานที่ขาด
19.9822
12.3948
62.03
การจัดการกากอุตสาหกรรม
รวม
41.0324
24.0779
58.68
แนวทาง 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอัตรายชุมชน
มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
กระทรวงสาธารณสุข
20.6964
18.1534
87.71
กรมควบคุมโรค
14.9017
13.5742
91.09
(25) โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
14.9017
13.5742
91.09*
ประชาชนและผูสัมผัสขยะ
กรมอนามัย
5.7947
4.5793
79.02
(26) โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติ
5.7947
4.5793
79.02*
และการกํากับดูแลบังคับใชกฎหมายในการจัดการขยะ
และอนามัยสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
38.9824
23.3254
59.84
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12.8004
5.9078
46.15
(27) โครงการแกไขปญหาขยะและสิ่งแวดลอม
12.8004
5.9078
46.15
กรมควบคุมมลพิษ
1.0000
0.2403
24.03
(28) โครงการพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ และกฎระเบียบ
1.0000
0.2403
24.03
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
25.1820
17.1773
68.21
(29) โครงการบริหารจัดการขยะทะเล
25.1820
17.1773
68.21
รวม
59.6788
41.4789
69.50
หมายเหตุ: * บรรลุเปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3

-72) ดานการจัดการคุณภาพอากาศ มี 11 โครงการ วงเงินรวม 248.5233 ลานบาท เบิกจายแลว
153.2503 ลานบาท หรือรอยละ 61.66 รายละเอียดแตละหนวยงานมีผลการเบิกจาย ดังนี้
ดานการจัดการคุณภาพอากาศ

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)

รอยละ

แนวทาง 5 : ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
(1) โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่
วิกฤต
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
(2) โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ
กรมอนามัย
(3) โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4) โครงการบริหารจัดการมลพิษในพื้นที่วิกฤต
รวม
แนวทาง 6 : ปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน และไฟปา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมพัฒนาที่ดิน
(5) โครงการสงเสริมการไถกลบและผลิตปุยอินทรียเพื่อปองกัน
หมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
กรมสงเสริมการเกษตร
(6) โครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(7) โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
กรมควบคุมมลพิษ
(8) โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(9) โครงการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการปองกัน
การเผาในที่โลงและลดหมอกควัน

45.2900
45.2900
45.2900

18.1946
18.1946
18.1946

40.17
40.17
40.17

5.6200
2.5000
2.5000

3.8964
1.8873
1.8873

69.33
75.49
75.49*

3.1200
3.1200

2.0090
2.0090

64.39
64.39

4.6735
4.6735
4.6735
55.5835

1.7400
1.7400
1.7400
23.8309

37.23
37.23
37.23
42.87

74.5030
57.6800
57.6800

71.0647
55.8583
55.8583

95.39
96.84
96.84*

16.8230
16.8230
117.1668
6.1068
6.1068
40.5000
40.5000
31.4370
31.4370

15.2064
15.2064
57.5369
2.7590
2.7590
24.5681
24.5681
13.7360
13.7360

90.39
90.39*
49.11
45.18
45.18
60.66
60.66
43.69
43.69

-8ดานการจัดการคุณภาพอากาศ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(10) โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันใน
พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
(11) โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ (กรณีหมอกควันภาคเหนือ)
รวม

หมายเหตุ: * บรรลุเปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
39.1230
16.4738
39.1230
16.4738

รอยละ
42.11
42.11

1.2700
1.2700
1.2700

0.8178
0.8178
0.8178

64.39
64.39
64.39

192.9398

129.4194

67.08

2. ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
2.1 ภาพรวม
หนว ยงานที่เ กี่ย วข องตามแผนงานบูร ณาการไดรายงานความกาวหนาการดําเนิ นงานโครงการ
ณ ไตรมาสที่ 3 รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ โดยผลการดําเนินงานในภาพรวมมีความกาวหนารอยละ 68.85 เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 2 รอยละ 24.43
2.2 จําแนกตามดานและแนวทาง
เมื่อพิจารณาความกาวหนาการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย รอยละ 66 และดานการจัดการ
คุณภาพอากาศ มีความกาวหนาการดําเนินงานรอยละ 74
แนวทางการดําเนินงาน
ภาพรวม
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
1. สงเสริมการลด คัดแยกและนําไปใชประโยชน
1. เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
3. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
4. เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล
ของเสียอัตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
ดานการจัดการคุณภาพอากาศ
5. ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นทีว่ ิกฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
6. ปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน และไฟปา

รอยละการดําเนินงาน
68.85
66
66
63

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ภาพรวมมีความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 44.42
- ดานการจัดการขยะมูลฝอย ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 41
- ดานการจัดการคุณภาพอากาศ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 54

56
79
74
70
79

-92.3 จําแนกตามโครงการ
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทาง 1 : สงเสริมการลด คัดแยกและนําไปใชประโยชน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(1) โครงการเพิ่ม ผลการดําเนินงาน :
ประสิทธิภาพการ ครู กศน.ตําบล จํานวน ๖,๐๒๑ แหง จัดกิจกรรมใหความรูในเรื่องของการคัดแยกขยะ การนําขยะ
บริหารจัดการ
กลับมาใชใหม สงเสริมการลดขยะ ใหแกผูนําชุมชนและผูเขารวมกิจกรรมจํานวน ๑๒๖,๔๔๑ คน
ขยะมูลฝอย
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 85
ปญหา-อุปสรรค :
งบประมาณมีจํากัดทําใหการจัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะไมทั่วถึง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) โครงการสราง ผลการดําเนินงาน :
จิตสํานึกดานการ 1. จัดทําหลักสูตรการอบรมครูวิทยากรและคายนั กเรียนผูนําโรงเรียนสีเขียว ดานการอนุรักษ
บริหารจัดการขยะ พลังงาน การจัดการขยะ โดยทํา MOU รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (โรงเรียนสีเขียว)
และ MOU รว มกับ สภาอุต สาหกรรมแหง ประเทศไทย (การบริห ารจัด การขยะบรรจุภัณ ฑ
นํากลับมาใชประโยชน) รวมทั้งติดตามการจัดคายครูและนักเรียน Green School Camp
2. ประชุมถอดบทเรียนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
3. ติดตามและตรวจเยี่ยมศูนยการเรียนรู ลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
จ.กระบี่ (ศูนยภาคใต) และ จ.ขอนแกน (ศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4. ประชุมแผนการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะ และจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนบานเกาะอาดัง
เกาะหลีเปะ จ. สตูล
5. จัดสรรงบประมาณการอบรมครูในโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน 2 จุด
6. จัดสรรงบประมาณการดําเนินงานขยายผลการใหบริการของศูนยการเรียนรูในระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคใต
7. จัดสรรงบประมาณงบแลกเปา จํานวน 900,000 บาท เพื่อโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตอยอดและขยายผลโรงเรียนปลอดขยะ และศูนยการเรียนรู
ความกาวหนาการดําเนินงาน : 70
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) โ ค ร ง ก า ร ผลการดําเนินงาน :
ธนาคารขยะใน 1. คัดเลือกสถานศึกษาตนแบบที่เหมาะสม ในการเผยแพรความรูสูชุมชนและสังคม ดานการบริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า จัดการความรูเกี่ยวกับการจัดการธนาคารขยะ เพื่อใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
จํานวน 20 แหง จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 892 แหง
อาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ
2. จัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม จํานวน 4 กิจกรรม
ประกอบดวย 1) ประกวดสิ่งประดิษฐ จํานวน 9 แหง ๒) พัฒนาแหลงเรียนรู จํานวน 9 แหง
๓) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการบริหารจัดการขยะใหแกนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา จํานวน
9 แหง และ 4) จัดการเรียนการสอน/กิจกรรม จํานวน 250 แหง
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 49.60
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(4) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
1. ติดตามผลการดําเนินงานการจัดตั้งฐานการเรียนรู การผลิตปุยอินทรีย ไดแก แมฮองสอน แพร สระแกว
ขยะและ
2. ดําเนินงานลงพื้นที่สํารวจและจัดทําหลักสูตรเพื่อใหความรูแกชุมชน ไดแก ตาก อุทัยธานี ยโสธร
สิ่งแวดลอม
นราธิวาส ยะลา
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจดานการบริหารจัดการขยะ ไดแก หนองบัวลําภู ตราด
ระนอง สมุทรสาคร
4. สรางจิตสํานึกและอบรมใหความรูดานการจัดการขยะ การนําขยะไปใชประโยชน รูจักคัดแยก และ
การผลิตพลังงานจากขยะ ใหกับโรงเรียน ชุมชน ไดแก บุรีรัมย พังงา ปตตานี สงขลา นาน
5. พาชุมชนไปศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนที่มีการจัดการขยะที่ดี ไดแก มุกดาหาร สตูล พิจิตร พังงา
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 57.62
ปญหา-อุปสรรค :
1. ชุมชนมองไมเห็นภาพเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ หรือการสรางมูลคาเพิ่มจากขยะ
2. นั ก ศึ ก ษา และชุ ม ชนมี ป ญ หาการนั บ ปริ ม าณขยะที่ ล ด คั ด แยก และนํ าขยะไปใช ประโยชน
2.5 ตัน/ป ไมชัดเจน ยากตอการนับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(5) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
1. คณะทํางานสํ ารวจสภาพพื้น ที่การจัดการขยะเบื้ องตน ของชุมชน และจัดทํ าบัน ทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางผูนําชุมชน จํานวน 5 ชุมชน กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ขยะและ
2. ดํ า เนิ น การอบรมใหค วามรูแ กค นในชุ มชนตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยนํ าหลัก การของ
สิ่งแวดลอม
ดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ มาใหความรูแกผูเขารวมอบรม พรอมทั้งใหผูเขารวมอบรมไดทํากิจกรรม
ลองฝกคัดแยกขยะดวยตัวเอง เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความเขาใจในการบริหารจัดการขยะ
ภายในครัวเรือน
ชุมชนดงปอ
อําเภอเมือง ระหวางวันที่ 6–7
มกราคม 2561
ตําบลกลางหมื่น
อําเภอเมือง ระหวางวันที่ 20–21 มกราคม 2561
ตําบลโคกศรี
อําเภอยางตลาด ระหวางวันที่ 27–28 มกราคม 2561
ตําบลภูสิงห
อําเภอสหัสขันธ ระหวางวันที่ 3–4
กุมภาพันธ 2561
ตําบลสงเปลือย
อําเภอนามน ระหวางวันที่ 10–11 กุมภาพันธ 2561
พรอมทั้งติดตามผลหลังการอบรมและสรุปผลการฝกอบรม โดยมีจํานวนผูเขารวมอบรม 100 คน/ชุมชน
3. การจัดทําเอกสารการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใตหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงใหกับ
ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 1,000 ชุด
4. ติดตามผล วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 98
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผลการดําเนินงาน :
(6) โครงการ
1. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชนแบบบูรณาการ จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ขยะและ
การจัดการขยะมูลฝอย และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหสามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ
สิ่งแวดลอม
นําขยะมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบโดยใชหลักการ 3R โดยมีผูเขารวมเปนผูแทน
ประชาชน ชุมชน เทศบาลเมืองกําแพงเพชร จํานวน 52 คน

- 11 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
2. จากการประชุมพบวา ประชาชนสวนใหญมีความตองการใหมีการจัดอบรมถายทอดความรูเรื่องการ
จัดการขยะภายในครัวเรือน อบรมการทําน้ําหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย อบรมการทําปุยมูลไสเดือน
จากขยะอินทรีย การทําปุยหมักอยางงาย และการคัดแยกขยะขายได
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 40
ปญหา-อุปสรรค :
ปญหาดานการเบิกจายงบประมาณ ทําใหการใชเงินไมเปนไปตามแผนที่วางไว
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(7) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
1. ดําเนินกิจกรรมกําหนดแนวทางและแผนการจัดการขยะอยางมีสวนรวมของชุมชน
บริหารจัดการ
พื้นที่เปาหมาย 2 พื้นที่ เทศบาลตําบลบางพลี องคการบริหารสวนตําบลบางแกว
ขยะและ
1.1 เทศบาลตําบลบางพลี ประกอบดวย 8 ชุมชน ไดแก ชุมชนคงคาราม ชุมชนรักประชา ชุมชน
สิ่งแวดลอม
สามัคคีรวมใจพัฒนา และชุมชนประสานสัมพันธ ชุมชนหลวงพอโต ชุมชนธารา ชุมชนพัฒนา และ
ชุมชนประตูน้ํา พบวาลักษณะการจัดการขยะของครัวเรือนมีความใกลเคียงกัน โดยชุมชนมีการ
ดําเนินการคัดแยกประเภทขยะในครัวเรือน ไดแก เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก, ขวดแกว,
กระดาษ) ขยะอั นตราย โดยขยะประเภทรี ไซเคิลทางครัวเรือนสวนใหญขายใหกับผู รับซื้อของเก า
เศษอาหารและขยะอันตรายจะรวบรวมใหทางเทศบาลเปนผูจัดเก็บในแตละวัน แตยังไมมีจุดรวบรวม
ขยะอันตรายที่ชัดเจนในแตละชุมชน
1.2 องคการบริหารสวนตําบลบางแกว ประกอบดวย 6 ชุมชน ไดแก ชุมชนริมคลองสําโรง ชุมชน
วัดหนามแดง หมูบานชอุมนิวัฒน หมูบานลัลลีวิวน หมูบานทิพยมงคล และหมูบานไทยสมุทร พบวา
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะประเภท ขยะอินทรีย (เศษอาหาร) ขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก, ขวดแกว,
กระดาษ) โดยมีการจัดทําตูเก็บรวบรวมขยะอันตรายประจําจุดในแตละชุมชน ในสวนของการเก็บ
รวบรวมและเก็บขน พบรูปแบบที่มีความแตกตางกัน คือ หมูบานลัลลีวิวน มีจุดทิ้งขยะโดยครัวเรือน
นําขยะไปทิ้ง ณ จุดรวบรวม หมูบานไทยสมุทร แขวนไวที่หนาบานรอรถขยะมาเก็บขน สวนชุมชนริม
คลองสําโรง ชุมชนวัดหนามแดง หมูบานชอุมนิวัฒน หมูบานทิพยมงคล ใชซาเลงเก็บรวบรวมขยะ
ที่แขวนไวที่หนาบานเพื่อไปทิ้งในจุดรวมขยะเพื่อรอรถเก็บขน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการ
ปญหาขยะอินทรียและการคัดแยกขยะรีไซเคิลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ในพื้นที่ ทต.บางพลี ชุมชน
ประสานสัมพันธ และพื้นที่อบต.บางแกว ไดแก ชุมชนริมคลองสําโรง ชุมชนวัดหนามแดง หมูบานชอุม
นิวัฒน หมูบานลัลลีวิวน หมูบานทิพยมงคล หมูบานไทยสมุทร
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 70
ปญหา-อุปสรรค :
1. การจัดการขยะของครัวเรือนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน ขยะประเภทเศษอาหาร ซึ่งมี
ปริมาณมากในแตละวัน การเก็บรวบรวมของครัวเรือนสวนใหญไมแยกระหวางสวนที่เปนน้ําและ
เศษอาหารออกจากกัน ทําใหเกิดปญหาขยะมีน้ําหนักที่มาก มีน้ําชะขยะ สงกลิ่นเหม็นรบกวน
หากอยูในชวงวันที่ทางหนวยงานที่รับผิดชอบยังไมมาจัดเก็บ เกิดปญหารองเรียนเรื่องการตั้งจุดถัง
ขยะรองรับในชุมชน ขยะประเภทรีไซเคิลถึงแมจะสามารถขายเปนเงินได แตครัวเรือนตองเก็บขยะ
ไวเปนเวลา 1-2 เดือน เพื่อรอผูรับซื้อ ประกอบกับลักษณะบานที่อยูอาศัยเปนตึกแถว หองเชา
จึงไมมีพื้นที่ในการจัดเก็บขยะดังกลาวไวรอขายตองขนออกมาเปนระยะทางไกล แตขายไดในราคาต่ํา
ทําใหขาดแรงจูงใจในการคัดแยก
2. การเบิกจายงบประมาณ ทําใหการใชเงินไมเปนไปตามแผนที่วางไว
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(8) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการขยะ การถ ายทอดความรู ในการคัดแยกขยะ การจัดกิจ กรรมเพื่อสรางจิตสํานึกและการรณรงคการ
และสิ่งแวดลอม คัดแยกและกําจัดขยะอินทรียดวยไสเดือนดิน ในชุมชนทั้งระดับหนวยงาน โรงเรียน และครัวเรือน
เพื่อใหครอบคลุมทั้งในระดับเยาวชน ผูใหญ และผูสูงอายุ และการประเมินผลเบื้องตนในภาพรวม
ซึ่งผลการดําเนินงานเปนดังนี้
1. โครงการบริ ห ารจั ด การขยะและสิ่ ง แวดล อ ม อํ า เภอห า งฉั ต ร จั ง หวั ด ลํ า ปางได เ ลื อ กพื้ น ที่
เขตเทศบาลตําบลปงยางคกในทุกหมูบานและเขตเทศบาลตําบลวอแกวเปนพื้นที่เปาหมาย โดยไดมี
การอบรม ถายทอดความรูในการคัดแยกขยะและลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องของการกําจัดขยะอินทรีย
ดวยไสเดือนดิน ใชวิธีการเลี้ยงไสเดือนดวยถังพลาสติกแบบปดฝา ซึ่งมีผูที่สนใจรับชุดเลี้ยงไสเดือน
ดินไปทั้งสิ้น 400 ชุด ซึ่งไดมีการจัดอบรมตลอดชวงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 จากการ
ประเมินผลการดําเนินงานในชวง 6 เดือนที่ผานมา พบวาใน 2 พื้นที่มีปริมาณขยะลดลงประมาณ
220,000 กิโลกรัม
2. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เลือกพื้นที่เปาหมาย คือ
เขตเทศบาลตําบลนาครัว โดยเนนไปที่กลุมผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรมรวมกันและมีรายได
จากการจําหนายขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได อีกทั้งไดมีการอบรม ถายทอดความรูในการ
คัดแยกขยะและลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องของการกําจัดขยะอินทรียดวยไสเดือนดิน ใชวิธีการเลี้ยง
ไสเดือนดวยบอซีเมนตทําใหตนทุนในการเลี้ยงสูงขึ้นจํานวนชุดของการเลี้ยงไสเดือนและผูที่สนใจ
ที่จะเลี้ยงไสเดือนมีจํานวนทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งไดมีการจัดอบรมในชวงเดือนมีนาคม 2561 และ
มีการจัดทําคูมือในการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อเผยแพรกระบวนการและวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง จากการ
ประเมินผลการดําเนินงานในชวง 4 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2561 พบวาในพื้นที่ของ
เทศบาลตําบลนาครัว ปริมาณขยะลดลงจํานวนประมาณ 200,000 กิโลกรัม
3. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไดทําการเลือกพื้นที่
เปาหมายคือเทศบาลตําบลนาแกวและเทศบาลตําบลใหมพัฒนา โดย 2 พื้นที่นี้มีความแตกตางกัน
ในเรื่องของเปาหมาย ในสวนของเทศบาลตําบลนาแกวมีเปาหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 4 โรงเรียน ผูสูงอายุ และผูที่สนใจเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อกําจัดขยะ ขณะที่เทศบาลตําบลใหม
พัฒนาผูที่สนใจเลี้ยงคือเกษตรกรและโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 1 โรงเรียน กระบวนการ
เลี้ยงใชวิธีการเลี้ยงดวยบอซีเมนต เพื่อสะดวกตอการเลี้ยงในโรงเรียนและทําการเกษตร จํานวนบอ
ทั้งสิ้น 200 บอ นอกจากนั้นยังมีการขยายผลโดยการเลี้ยงในกาละมังใชผาคลุมเพิ่มเติมเพื่อใหเห็น
ถึงความแตกตางของการเลี้ยงอีกจํานวน 65 ชุด ซึ่งไดมีการจัดอบรมกระบวนการคัดแยกขยะและ
การเลี้ยงไสเดือนดินไปแลวตลอดชวงเดือนมีนาคม 2561 มีการจัดทําคูมือการเลี้ยงไสเดือนดิน
เพื่อเผยแพรกระบวนการและวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง จากการประเมินผลการดําเนินงานในชวง 4 เดือน
ตั้งแตเดือนมีนาคม–มิถุนายน 2561 พบวาใน 2 พื้นที่มีปริมาณขยะลดลงประมาณ 200,000 กิโลกรัม
4. การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการสรางความ
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม ไดมีการประชุมและวิเคราะหถึงความเหมาะสมของแตละพื้นที่
ซึ่ ง พบว า ความต อ งการของแต ล ะพื้ น ที่ มี ค วามแตกต า งกั น การประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร ข อ มู ล
จึงมีความหลากหลาย เชน การทํา Spot เสียงตามสายภายในหมูบาน การทําปายรณรงค การจัด
ประกวดแขงขัน การบันทึกเทปกิจกรรมของนักเรียนและชุมชน การทําปายบงชี้ติดตามสถานที่
ที่เขารวมกิจกรรม การจัดทําคูมือตางๆ เปนตน ชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2561 คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธเพื่อเปนการรณรงคและปลูกจิตสํานึกใหแกชุมชนทั้ง 3 แหง

- 13 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
พบวาการจัดทําคูมือการคัดแยกขยะ การกําจัดขยะที่ถูกวิธี สมุดบันทึก ปายรณรงค การจัดประกวด
คลิปวีดีโอของเยาวชนในแตละชุมชนทําใหผูปกครองและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของตองใหความสนใจ
ใหขอมูลความรู และเปนผูรวมในการบันทึกคลิปวีดีโอของเยาวชนในแตละพื้นที่ จึงทําใหเกิดการ
ตระหนักถึงปญหาขยะในชุมชนของตนเองและรูจักวิธีการจัดการขยะโดยเยาวชนเปนผูคิดหาแนวทาง
5. โครงการการศึกษาบริบทและประเมินผลการบริหารจัดการขยะของอําเภอหางฉัตร อําเภอแมทะ
และอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของบริบทและปริมาณขยะ
กอนที่จะมีการเริ่มทํากิจกรรมตางๆ และเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม
ตางๆ ตอไปในชวงไตรมาส 4
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 70
ปญหา-อุปสรรค :
1. ชวงเดือนธันวาคมที่ผานมาอากาศคอนขางหนาว ทําใหเกิดปญหาเรื่องของการทําชุดเลี้ยงไสเดือน
เนื่องจากปริมาณไสเดือนมีจํานวนไมมาก
2. ชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเปนชวงเปดภาคเรียน 2/2560 และมีกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย
ตองรับผิดชอบหลายงาน ทําใหอาจารยที่ตองรับผิดชอบในการดําเนินงานไมมีเวลาในการลงพื้นที่
3. ปญหาเรื่องของระบบการจัดซื้อจัดจางซึ่งจะตองทําตาม พ.ร.บ. 2560 ทําใหเกิดความลาชา
ในการเบิกจายและการดําเนินงาน
4. การประมาณการขยายการเลี้ยงไสเดือนที่กําหนดไวจํานวน 1,000 ชุด ซึ่งเปนชุดกลองพลาสติก
หรือกะลามังพลาสติก แตเมื่อลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติจริงชุมชนมีความตองการเลี้ยงดวยบอซีเมนต ทําให
งบประมาณที่กําหนดไวเพื่อจัดซื้อชุดเลี้ยงไสเดือนมีการเปลี่ยนแปลง
5. ผลของการดําเนินการที่ชากวากําหนดทําใหเกิดปญหาเรื่องของเปาหมายในการกําจัดขยะที่มี
การกําหนดเปาหมายไว 4,500 ตัน ตอ 12 เดือน อาจไมสามารถทําได เนื่องจากกระบวนการ
เลี้ยงไสเดือนในแตละรอบกอนที่จะขยายบอเลี้ยงนั้นตองใชระยะเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน
แตการดําเนินงานจริงในแตละพื้นที่แตกตางกันบางพื้นที่เลี้ยงได 6 เดือน ซึ่งชุมชนไดขยายบอเลี้ยง
แลว แตในอีก 2 พื้นที่ใชเวลาเลี้ยงได 4 เดือน ซึ่งกําลังอยูในชวงที่จะขยายบอเลี้ยงได แตระยะเวลา
ในการดําเนินการเหลือ 3 เดือน ซึ่งอาจสงผลใหปริมาณขยะใน 3 พื้นที่รวมกันตลอดระยะเวลา
ดํ า เนิ น งานไม เ ป น ไปตามเปา หมาย แตไ ดพ ยายามที่จ ะจัด กิจ กรรมอื่ น ๆ แทนเพื่ อให ชุม ชนได
ตระหนักเกิดจิตสํานึกและรูจักวิธีการคัดแยกขยะและจัดการขยะไดอยางถูกตอง

มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการดําเนินงาน :
(9) โครงการ
กิจกรรมยอย 1 การลงพื้นที่ศึกษาบริเวณเทศบาลตําบลทาเกษม (จํานวน 13 หมูบาน) เพื่อเก็บ
บริหารจัดการ
ขยะและ
ข อ มู ล ด า นป ญ หาการบริ ห ารจั ด การขยะและสิ่ ง แวดล อ มในท อ งถิ่ น ด ว ยแบบสอบถามและ
สิ่งแวดลอม
การสัมภาษณประชาชน/ผูนําชุมชน
กิจกรรมยอย 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมกับวัยรุนไทย
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว ใหแกนิสิต/นักศึกษา จํานวน 150 คน
กิจกรรมยอย 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการขยะแกเยาวชน ณ โรงเรียนทาเกษม
ใหแกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 100 คน
กิจกรรมยอย 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว ใหแกตัวแทนประชาชน/ผูนําชุมชน (กลุมผูรวมกิจกรรมตนแบบ) เทศบาลตําบล
ทาเกษม (จํานวน 13 หมูบาน) จํานวน 100 คน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 70

- 14 ดานการจัดการขยะมูลฝอย

มหาวิทยาลัยพะเยา
(10) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
อยูระหวางดําเนินการกอสรางตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ขนาด 10 ตันตอวัน
ขยะและ
ซึ่งในขณะนี้ผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 1-2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อยูระหวางตรวจรับ
สิ่งแวดลอม
งานงวดที่ 1-2 และกําลังดําเนินการกอสรางในงวดงานที่ 3 ไดแก
- งานปรับพื้นที่แลวเสร็จ .
- งานกอสรางฐานราก เสาตอมอ คานคอดิน อาคารจัดการขยะแลวเสร็จ .
- งานกอสรางโครงสรางอาคารเหล็กสาเร็จรูป PEB (Pre-Engineered Building) แลวเสร็จ
ไมนอยกวา 50% .
- งานกอสรางฐานราก เสาตอมอ คานคอดิน อาคารสํานักงานแลวเสร็จ .
- งานกอสรางฐานราก เสาตอมอ คานคอดิน อาคารเก็บวัสดุแลวเสร็จ
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 30.
ปญหา-อุปสรรค :
ลงนามในสัญญาจางเหมาวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เปนชวงไตรมาสที่ 2 ลาชากวาแผนการ
ดําเนินงานและเบิกจายที่กําหนดไว ทําใหการดําเนินงานลาชา ผลการเบิกจายจึงไมเปนไปตาม
เปาหมาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลการดําเนินงาน :
(11) โครงการ
1. ดําเนินจัดอบรมติด ตามผลการดําเนินงานชุมชนตนแบบประจําป 2560 จํานวน 6 ชุมชน
บริหารจัดการ
ขยะและ
รวม 5 จังหวัด ไดแก ชุมชนเทศบาลตํ าบลปถวี จั งหวั ดจั นทบุ รี ชุมชนเทศบาลตําบลวังน้ําเย็ น
สิ่งแวดลอม
จังหวัดสระแกว ชุมชนบานรัชดาปาจิก จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนตําบลเกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา
และชุมชนตําบลวังกระแจะ จังหวัดตราด รวมทั้งสอบถามปญหาและแนะนําแนวทางแกไขใหแก
ชุมชน และไดมอบหัวเชื้อจุลินทรียที่ทําน้ําหมักชีวภาพไดโดยไมตองใชกากน้ําตาล ทําใหลดตนทุน
และประหยัดคาใชจาย
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในการติดตั้งระบบหมักกาซชีวภาพ เพื่อดําเนินการติดตั้งชุดถังหมักกาซ
ชีวภาพ จํานวน 12 ชุด และถังหมักปุยแบบแหงและน้ํา จํานวน 2,400 ใบ ปจจุบันอยูในขั้นตอน
ใหผูประกอบการเขาเสนอราคา คาดวาจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
และไดดําเนินการสํารวจเพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพสําหรับการพัฒนาเปนชุมชนตนแบบใหม
เพิ่มเติม โดยชุมชนตนแบบที่ไดรับการคัดเลือกแลว มีจํานวนทั้งสิ้น 10 ชุมชน ดังนี้
1) หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2) วัดเขาตะแบก ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3) โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟอง ตําบลสนามชัยเขต อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
4) ศูนยเรียนรูชุมชน ตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
5) โรงเรียนบานพระเพลิง ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว
6) ศูนยฝกทหารใหม ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
7) เทศบาลตําบลหนองคลา ตําบลหนองคลา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
8) ที่วาการชุมชนหมูบานหนองละลอก ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง
9) วัดบานฉาง ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
10) เทศบาลตําบลตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด

- 15 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
โดยพื้นที่ จํานวน 2 ชุมชนที่เหลือ ไดแก โรงเรียนบานใหมไทรทอง ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ
จังหวัดสระแกว และเทศบาลตําบลเมืองเกา ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่อีกครั้ง
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 40
ปญหา-อุปสรรค :
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางการติดตั้งชุดหมักกาซชีวภาพและถังหมักปุยแบบแหงและน้ํา ใชระยะเวลา
คอนขางนาน สงผลใหการดําเนินการติดตั้งชุดถังหมักกาซและการผลิตถังหมักปุยแบบแหงและน้ํา
เกิดความลาชา แตคาดวาจะดําเนินการทุกกิจกรรมแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยแมโจ
ผลการดําเนินงาน :
(12) โครงการ
กิจกรรมที่ 1 สรางตนแบบการผลิตปจจัยการผลิตเกษตรอินทรียจากขยะแหงและขยะ
บริหารจัดการ
เปยกอยางครบวงจร ณ หนวยงานเปาหมาย
ขยะและ
1) อยูระหวางขั้นตอนการกอสรางของผูรับจางกอสรางตนแบบการผลิตปจจัยการผลิต
สิ่งแวดลอม
เกษตรอิน ทรีย จ ากขยะแหงและขยะเปย กอยางครบวงจรใหกับ หนว ยงานเปาหมายทั้ง 5 แห ง
คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561
2) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับในโครงการอยูระหวางขั้นตอนการสงมอบวัสดุจาก ผูรับจาง
คาดวาจะดําเนินการสงมอบและเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
กิจกรรมที่ 2 ถายทอดเทคโนโลยีตนแบบการผลิตปจจัยการผลิตเกษตรอินทรียจากขยะ
แหงและขยะเปยกอยางครบวงจร
ดําเนินการจัดพิมพเอกสารที่ใชประกอบการถายทอดเทคโนโลยีตนแบบการผลิตปจจัยการ
ผลิตเกษตรอินทรียจากขยะแหงและขยะเปยกอยางครบวงจรแลวเสร็จ เพื่อเตรียมการเผยแพรตอไป
กิจกรรมที่ 3 ลงสํารวจพื้นที่ดําเนินโครงการในพื้นที่เปาหมายทั้ง 5 แหง
สํารวจพื้นที่ในหนวยงานเปาหมายทั้ง 5 แหง เพื่อดําเนินการแนะนํา ใหคําปรึกษาในดานการ
เลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงานกอสรางตนแบบการผลิตปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย
จากขยะแหงและขยะเปยกอยางครบวงจร ใหเปนไปดวยความถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 65
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(13) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
สรางวินัยและการ 1. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มีสวนรวมของคน
อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน องคความรู และขอมูลหรือสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ในชาติมุงสูการ
กับการดําเนินงานดานขยะมูลฝอย และออกแบบจัดทําและนําเสนอฐานขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล
จัดการขยะและ หรื อสารสนเทศภู มิศาสตร และองคความรูอื่น ๆที่เกี่ย วของในพื้นที่ดําเนิน งาน และดําเนิน การ
สิ่งแวดลอมที่
ปรับปรุงขอมูลในเว็บเพจ http://infotrash.deqp.go.th
ยั่งยืน
2. สื่อสารสาธารณะเพื่อสรางวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
2.1 ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสาร เพื่อสรางวินัยการจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม
- ผลิ ต และเผยแพร ส กู ป ข า วสารคดี แ ละข า วประชาสั ม พั น ธ ท างโทรทั ศ น เช น
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสถานีโทรทัศนชองสปริงนิวส

- 16 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
- ผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ สารคดีดานการจัดการขยะที่ตนทาง ผานสถานีวิทยุทาง
FM 102 FM 105 และ FM 106.5
- ประชาสัมพันธขาวการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมผานสื่อออนไลน
2.2 รณรงคประชาสัมพันธ เพื่อสรางวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
- อยู ร ะหว า งดําเนิน การผลิตและเผยแพรสื่ อรณรงคป ระชาสัมพัน ธ เพื่อสรางวินัย การ
จัดการขยะและสิ่งแวดลอม เชน คูมือ นิทรรศการ แผนพับ และโปสเตอร
3. การสงเสริมการลด คัดแยกขยะที่ตนทาง และนําไปใชประโยชน
3.1 สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการขับเคลื่อนภาคีเครือขาย 3R ประชารัฐ
- สนับสนุนงบประมาณใหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1 - 16 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดานการจัดการขยะในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมยกระดับเปนตนแบบดานการจัดการขยะ
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมดําเนินการจํานวน 26 แหง 21 จังหวัด
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3R จังหวัดตนแบบ
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาดูงานแบบอยางที่ดีของการจัดการขยะ กลุมเปาหมาย
จํานวน 240 คน
3.2 สงเสริมหมูบาน/ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)
- สนั บ สนุ น งบประมาณให สํ า นั กงานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด 76
จังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1 - 16 ดําเนินการสงเสริมหมูบาน/ชุมชนปลอดขยะ และ
โรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด และระดับภาค โดยการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ
- จัดอบรมเพิ่มศักยภาพองคความรูชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ
- อยูร ะหวา งดําเนิน งานจางที่ปรึกษาติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ
ป 2561
- จั ด การประกวดชุ ม ชนและโรงเรี ย นปลอดขยะ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ดําเนินการคัดเลือกและสงรายชื่อชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะที่ผานการคัดเลือก
ระดั บจังหวั ดใหสํานักงานสิ่ งแวดล อมภาค และไดคัด เลื อกชุ มชนและโรงเรียนปลอดขยะระดั บ
ภาคสงใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการไดคัดเลือกและประกาศรายชื่อชุมชน
และโรงเรียนปลอดขยะที่ผานการคัดเลือกรอบที่ 1 แลว
3.3 สงเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- จัดสัมมนาผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม และจัดแสดงนิทรรศการผลงานรักษสิ่งแวดลอม
- อยูระหวางดําเนินงานจางสงเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ป 2561
- จัดอบรมเพิ่มศักยภาพตอยอดสงเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 4 ภูมิภาค
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ตนทาง
ประจํ าป 2561 (รอบคัดเลื อก) โดยมีผลงานผานเข ารอบคั ดเลื อกจํานวน 66 ผลงาน จากผลงาน
ทั้งหมด 101 ผลงาน
3.4 สงเสริมการลดใชถุงพลาสติกและโฟม
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพโปสเตอร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และสงเสริมการลดใชถุงพลาสติก
และโฟม
- ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคการลดขยะจากถุงพลาสติกและสรางวินัยการใชบรรจุภัณฑ
แบบซ้ํา "รวมพลังสรางวินัย ลดใชถุงพลาสติก" จํานวน 5 ครั้ง

- 17 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
4. การพัฒนาพื้นที่ตนแบบมีการคัดแยกขยะที่ถูกตองที่ตนทาง
4.1 พื้นที่ตนแบบและศูนยการเรียนรูการจัดการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)
- ลงพื้นที่ติดตามผลศูนยเรียนรูตนแบบการจัดการขยะเหลือศูนย ป 2560 จํานวน 9 แหง
- ดํ า เนิ น การจัด ตั้งศูนย เรี ยนรู ตนแบบการจั ดการขยะเหลื อศู นย (ชุ มชนปลอดขยะและ
โรงเรียนปลอดขยะ) ป 2561 จํานวน 6 แหง
- ปรับปรุงศูนยเรียนรูเดิม จํานวน 3 แหง ไดแก บานปาเสา จังหวัดลําพูน บานใหม และ
บานหนองสระพัง จังหวัดสกลนคร
- ประชุมพัฒนาบุคลากรพรอมทําแผนการดําเนินงานจัดทําศูนยเรียนรูชุมชนและโรงเรียน
ตนแบบการจัดการขยะเหลือศูนย กลุมเปาหมายเขารวม จํานวน 124 คน
4.2 ผลิตสื่อเผยแพรตนแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมตามแนวทางศาสตรพระราชา
อยูระหวางจัดทําหนังสือตนแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมตามแนวทางศาสตรพระราชา
5. จัดฝกอบรมหลักสูตร การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน จํานวน 5 รุน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 70
กรมประชาสัมพันธ
(14) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
ประชาสัมพันธ
1. ผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศน “โลกใสไรขยะ”
การบริหารจัดการ
สะสมไตรมาส 1 - 3 รวม 7 + 27 + 21 รวม 55 ตอน
ขยะและ
2. ผลิตและเผยแพรสกูปขาวโทรทัศน ความยาวไมเกิน 3 นาที
สิ่งแวดลอม
สะสมไตรมาส 1 - 3 รวม 22 + 54 + 46 รวม 123 ตอน
3. ผลิตและเผยแพรรายการวิทยุความยาว 15-30 นาที
สะสมไตรมาส 1 - 3 รวม 64 + 210 + 95 รวม 369 ครั้ง
4. ผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ
สะสมไตรมาส 1 – 3 รวม 11 + 12 + 1 รวม 23 ครั้ง
5. ผลิตและเผยแพรสารคดีเชิงขาว (สกูป)
สะสมไตรมาส 1 – 3 รวม 113 + 496 + 237 รวม 846 ครั้ง
6. ประกวดคลิปวิดีโอ
สะสมไตรมาส 1 – 3 รวม 8 คลิป
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 108.28
แนวทาง 2 : เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ผลการดําเนินงาน :
(15) โครงการ
บริหารจัดการขยะ อยูระหวางดําเนินการกอสรางโรงงานกําจัดขยะพรอมระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- งานกอสรางคานคอดินอาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
และสิ่งแวดลอม
- งานติดตั้งชุดไซโคลนดักฝุน
(เพิ่มศักยภาพ
- งานติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
จัดการขยะติดเชื้อ)
- งานติดตั้งหอถุงกรอง
- งานติดตั้งเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
- งานติดตั้งหอดักมลพิษอากาศแบบแหง

- 18 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
- งานติดตั้งทอสงกาซเสีย ชุดวาลวควบคุม และปลองระบาย
- งานติดตั้งระบบตูควบคุมไฟฟา
- งานติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
- งานติดตั้งโครงหลังคาอาคารเตาเผา
- งานติดตั้งประตู หนาตาง อาคารเตาเผา
- งานติดตั้งผนังอาคารเตาเผา
ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ : 65
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(16) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการขยะ สวนกลาง
และสิ่งแวดลอม 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสุขาภิบาลในสถานพยาบาลพื้นที่เกาะ จํานวน
แบบบูรณาการ
2 ครั้ง
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณบริหารจัดการการดําเนินงาน
สวนภูมิภาค
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข
ระดับจังหวัด
2. ประชุมเชิงปฏิ บัติ การเพื่ อพิ จารณาแผนการดํ าเนินการพัฒ นาระบบบริหารจั ดการขยะและ
สิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข
2.1 ประชุมพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและการบริหารจัดการขยะ
ติดเชื้อ ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและในชุมชน
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
2.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในกลุมผูประกอบการอาหารในโรงพยาบาล
และผูที่เกี่ยวของ
3. สนับสนุนงบประมาณสําหรับโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเครือขาย จัดซื้อวัสดุ
และอุ ป กรณ ที่ จํ า เป น ได แ ก กล อ งทิ้ ง วั ส ดุ มี ค มติ ด เชื้ อ ชุ ด เก็ บ ขยะและถุ ง มื อ เก็ บ ขยะติ ด เชื้ อ
อุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล ถังขยะแดง
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดลอม
4.1 จัดอบรมพัฒนาฟนฟูศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในสถาน
บริการ
4.2 อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะติดเชื้อใหถูกตองตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
4.3 อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะติดเชื้อในระดับโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตําบล
4.4 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานงานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ Green & Clean
Hospital
5. สนับสนุนการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดลอมภายใตนโยบาย GREEN & CLEAN
Hospital ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

กรมอนามัย
(17) โครงการ
พัฒนากฎหมาย
ระเบียบ มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ
และการกํากับดูแล
บังคับใชกฎหมาย
ในการจัดการขยะ
และอนามัย
สิง่ แวดลอมอยาง
เขมงวด
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5.1 ศึกษาดู งานและมีการบรรยายการพัฒ นาอนามั ยสิ่ งแวดลอมในโรงพยาบาลตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก
5.2 นิเทศกติดตามผลการดําเนินการ GREEN&CLEAN Hospital
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 57.83
ผลการดําเนินงาน :
1. การสนับสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
1.1 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลที่ยัง
ไมผานเกณฑระดับพื้นฐาน
1.2 สนับสนุนการเกิดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital ในโรงพยาบาลโดยจัดประชุม
ตัดสินประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital
2. สงสนับสนุนการดําเนินงานชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Active Communities)
2.1 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมพลังในชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ของโรงพยาบาลที่ยังไมผานเกณฑระดับพื้นฐาน
3. การสนับสนุนการดํา เนิน งานจังหวั ดที่มีระบบการจัดการปจ จัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานฐานขอมูลสารสนเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
(NEHIS)
3.2 จัดทําสื่อและเผยแพรสื่ออนิเมชั่นดาน พ.ร.บ.การสาธารณสุข
3.3 ขับเคลื่อนการดําเนิน งานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดยมีการดําเนิน การ
จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
3.4 สนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวมจัดประชุม/ลงพื้นที่ เพื่อศึกษา
ข อมู ล สถานการณ การจัดการมูล ฝอยติดเชื้ อในสถานพยาบาล./อปท. เพื่อสนั บ สนุ น การจัดทํ า
ขอเสนอการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวมของประเทศไทย
3.5 การเตรียมการสําหรับการจัดประชุม EHA Forum 2018
3.6 การเยี่ยมเสริมพลัง EHA จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.7 สนับสนุนการแกไข ปญหาจุดบกพรองจากการใชงานระบบ NEHIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใชงานระบบฯ ใหดียิ่งขึ้น
3.8 สนับสนุนการเปนวิทยากรบรรยายการใชงานระบบฯ ผูใชงานรูวิธีการใชงานระบบฯ และ
มีการบันทึกขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอมลงในระบบฯ NEHIS
4. การสนับสนุนดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
4.1 ลงพื้นที่ศึกษาขอมูลสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล/อปท. และ
จัดประชุม เพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม
4.2 จัดประชุมนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 66.67
ปญหา-อุปสรรค :
ระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศดา นอนามัย สิ่ งแวดล อมของประเทศไทย (NEHIS) มี ความซั บ ซอ น
จึงตองใชเวลาในการแกไขจุดบกพรองตางๆ ลาชา
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(18) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
สงเสริมการบริหาร 1. ดํ า เนิ น โครงการฝ ก อบรมการรวมกลุ ม พื้ น ที่ ใ นการจั ด การมู ล ฝอย (Clusters) ขององค ก าร
จัดการขยะมูลฝอย ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหแกผูวาราชการจังหวัด ทองถิ่นจังหวัด
ขององคกรปกครอง ทุกจังหวัด และนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาภาพการรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย
สวนทองถิ่น
(Clusters) จํานวน 324 กลุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
28 มิ ถุน ายน 2561 โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อใหผูเขารับ การฝกอบรม ไดมีความรู ความเขาใจ
ในการเลือกใช เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดขยะของแตล ะกลุมพื้น ที่ Cluster ขององค กร
ปกครองส วนท องถิ่ น และนโยบายในการสงเสริม แนะนํากํากับ องคกรปกครองส วนทองถิ่น ให
การจัดการมูลฝอยภายใตการรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ได อย า งมีป ระสิ ทธิภ าพและถูก ตอง สามารถนําไปถ ายทอดใหกับ องค กรปกครอง
สวนทองถิ่นลูกขายไดเขาใจและรวมดําเนินการใหเกิดผล
2. ดํ า เนิ น โครงการขั บ เคลื่ อ นการรวมกลุ ม พื้ น ที่ ใ นการจั ด การมู ล ฝอย (Clusters) ขององค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ในระยะแรกได ดํ า เนิ น การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ ใหแกทองถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2561 เพื่อเสนอแนะ
แนวทางผลักดันแผนปฏิบัติการจังหวัด (Action Plan) ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 74
กรมควบคุมมลพิษ
(19) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
ปองกันและแกไข 1. สนับสนุนจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
ปญหามลพิษจาก
- จัดทําแผนการดําเนินงานการขับเคลื่อน อปท. ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
ขยะมูลฝอยและ
- ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตาก และเชียงราย เพื่อติดตามการดําเนินงานการจัดการของเสีย
ของเสียอันตราย อันตรายจากชุมชน
- จัดทํารายงานความกาวหนาการสํารวจและติดตามการดําเนินงานการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
- อยูระหวางประสานหนวยงานที่เกี่ยวของสํารวจและรวบรวมขอมูลและปริมาณของเสียอันตราย
2. สนับสนุนจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง
- จัดทํา สรุป ประเด็น และรายงานการฝกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิด
ทฤษฎี...สูการปฏิบัติจริง” สงใหกับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด (สถ.จ.) 76 จังหวัด
- แจงการจัดสรรและเรงรัดเบิกจายงบประมาณเบิกแทนกัน โครงการเมืองสวยใสไรมลพิษ (Clean &
Green City) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหกับ สสภ. 1 – 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2560
- อยูระหวางเตรียมรวบรวมขอมูลขยะมูลฝอยตกคาง ขยะมูลฝอยเกิดใหม สถานีกําจัดขยะมูลฝอย และ
สถานีขนถายขยะมูลฝอย ไตรมาสที่ ๒ จาก สสภ. ๑-๑๖ และ ทสจ. ๗๖ จังหวัด ซึ่ง สสจ. จะสงขอมูล
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
3. สํารวจขอมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
- ดําเนินการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ป 2560
- อยูระหวางจัดทําเลมรายงานสถานการณขยะมูลฝอย
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- จัดการฝกอบรม “การใชงานระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑”
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ใหแก ทสจ. ๗๖ จังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
๗๖ จังหวัด อปท. และกรุงเทพมหานคร และเจาหนาที่ คพ.
4. ติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปญหาและใหคําแนะนําอปท. ปรับปรุง
ระบบฯ ใหมีประสิทธิภาพ
- จัดสงความเห็นขอเสนอแนะแนวทางและคําแนะนําในการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให
ทน.แมสอด ทม.แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ทต.เกาะคา จังหวัดลําปาง ทต.บางระจัน และ
ทต.พรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
- ลงพื้นที่ ทม.ชุมพร จังหวัดชุมพร ทต.กําแพง จังหวัดสตูล เพื่อติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยที่มีปญหาขยะสะสมตกคาง
- จัดสงความเห็นเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็กให ผูวาราชการจังหวัดตรัง
- จัดสงแนวทางแกปญหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให ทม.ชุมพร
5. พัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
จัดทําสัญญาจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนยฯ และลงนามในสัญญาจาง
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
6. เสริมสรางความเขมแข็งในการควบคุมการนําเขา-สงออกของเสียอันตรายขามแดน โดยการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
จั ด การฝ ก อบรมเสริ มสร างความเข มแข็ งการควบคุ มนํ าเข า-สงออกของเสีย อั น ตรายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 และกํา หนดแผนฝ ก อบรมฯ
จั งหวั ดหนองคาย ระหวางวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561
7. สนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับพื้นที่อุทยานแหงชาติ
- จัดทําสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและ
น้ํา เสี ย ในอุ ทยานแห งชาติสําหรับ เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช รุน ที่ 2”
ระหวางวันที่ 22–26 มกราคม 2561
- จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียในอุทยานแหงชาตินํารอง
๑๐ แหง และประชุมดําเนินการภายใต MOU การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียในอุทยานแหงชาติ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 63.57
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
(20) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
ขอรับการ
กองทุนสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะ
สนับสนุนกองทุน ฝายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม อยูระหวางดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาและ
สิ่งแวดลอม
สนับสนุนงบประมาณใหกับโครงการกอสรางระบบกําจัดของเสียรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนี้
1. โครงการกอสรางศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตําบลบานกรวด อําเภอบานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย เทศบาลตําบลบานกรวดไดปรับแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางฯ และสงใหกองบริหาร
กองทุ น สิ่ ง แวดล อ มพิ จ ารณาโครงการที่ ป รั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ มข อมู ล รายละเอี ย ด เพื่ อ นํ า เสนอ
คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองโครงการดานการจัดการมลพิษพิจารณาอีกครั้ง ในเดื อนกรกฎาคม
2561
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2. โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎรธานี เทศบาลตําบลเกาะพะงันไดแจงยืนยันวาไมขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดลอมแลว ตามหนังสือที่ สฎ52403/294 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 และในคราวประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 30 เมษายน
2561 โดยกองบริ ห ารกองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม ในฐานะฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได แ จ ง เรื่ อ งดั ง กล า ว
ในที่ประชุม เพื่อทราบแลว
3. โครงการกอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลและระบบกําจัดกากตะกอนจุลินทรีย ของเทศบาลเมือง
ปาตอง อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ ต คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ
ในที่ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ไดพิจารณาโครงการที่ปรับแกไขแลว
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นใหปรับแกไขขอเสนอโครงการอีกครั้ง เกี่ยวกับการปรับแกแบบ
ก อ สร า งให มีค วามสอดคล อ งกั บ แบบคํ า นวณอาคารที่ เ กี่ ย วข องกั บ ระบบให แ สดงรายละเอี ย ด
ใหชัดเจนในรายการ BOQ และนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ
พิจารณาอีกครั้ง
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 50
ปญหา-อุปสรรค :
1. เนื่องจากขั้นตอนในการวิเคราะหโครงการตองใชความละเอียดและรอบคอบเพื่อใหไดโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทฺธิผลมากที่สุด จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการกลั่นกรองขอเสนอ
โครงการมากขึ้น
2. ผูเสนอโครงการยังดําเนินการเพิ่มเติมขอมูลและปรับแกไขรายละเอียดของโครงการไมครบถวน
และให เ ป น ไปตามความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการด า นการจั ด การมลพิ ษ
ทําใหขอเสนอโครงการยังไมผานการพิจารณาทางเทคนิควิชาการ ทําใหไมสามารถเสนอขอเสนอ
โครงการตอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม พิจารณาอนุมัตไิ ด
แนวทาง 3 : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(21) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
พัฒนาและ
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย
1) นําเสนอหลักเกณฑการจัดการของเสียตามหลัก 3R และเกณฑการประเมินการใชประโยชน
ยกระดับ
ผูประกอบการ
ของเสียไดทั้งหมด โดยแบงประเภทกิจ กรรมเปน กิจกรรมยอยที่ดําเนิน การเฉพาะบางสวนของ
จัดการของเสีย
โรงงานและกิจกรรมทั่วทั้งโรงงาน
อันตรายภาค
2) รับสมัครโรงงานเขารวมโครงการ
อุตสาหกรรม
3) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนะนําแนวทางการดําเนินงานตามหลักเกณฑการจัดการของเสีย
100โรงงาน
จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน และวันที่ 7 มีนาคม
2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพมหานคร
4) คัดเลือกโรงงานที่มีความพรอม จํานวน 57 โรงงาน เขารวมโครงการโดยตองเขาใหคําปรึกษา
แนวทางการดําเนินงานตามกิจกรรม 3R และจัดทําแผนการจัดกิจกรรม 3R/Zero Waste to Landfill
5) จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อใหความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการของเสีย เชน roll-up pop-up
6) จัดทําแผนการเขาโรงงาน
7) ใหคําปรึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อสงเสริมการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3R
8) อยูระหวางเขาตรวจประเมินการจัดการของเสียภายในโรงงาน (ตรวจใหรางวัล)

- 23 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผูประกอบการจัดการของเสีย
1) ทบทวนหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานผูรับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว
2) คัดเลือกโรงงานเขารวมโครงการ 62 โรงงาน
3) ระบุลั กษณะการประกอบกิจ การและประเภทกิจ กรรมของโรงงานที่เขารว มโครงการฯ
พรอมนําเสนอรายละเอียดโรงงาน
4) เตรียมการเขาโรงงาน
5) ใหคําปรึกษา ณ สถานประกอบการ
6) อยูระหวางการตรวจประเมินโรงงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาใหตราสัญลักษณ
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 55
(22) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
เพิ่มประสิทธิภาพ 1. ประชุมรับฟงความคิดเห็น เกี่ยวกับ เกณฑการประเมิน เพื่อยกระดับ มาตรฐานการดําเนินการ
โรงงานคัดแยก
ของโรงานคั ดแยก ถอดประกอบ บดย อย และรี ไซเคิ ลซากผลิ ตภั ณฑ เครื่ องใช ไฟฟ าและอุ ปกรณ
และรีไซเคิลซาก อิเล็กทรอนิกส วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
ผลิตภัณฑไฟฟา 2. จัดทําเกณฑการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินการของโรงงานคัดแยก ถอดประกอบ
และ
บดยอย และรีไซเคิลซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส
3. ศึกษารวบรวม และวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลมาตรฐานสากลการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศที่มีการใชอยางแพรหลายในยุโรป อเมริกา และในเอเชีย
อยางนอย 2 มาตรฐาน เชน R2 e-Stewards โดยครอบคลุมสาระสําคัญทั้งหมดที่กําหนดในแตละ
มาตรฐาน
4. เชิญชวนและคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
5. วั น ที่ 26 มี น าคม 2561 มี ก ารจั ด พิ ธี ล งนามในบั น ทึก ขอ ตกลงความร ว มมือ การเข าร ว ม
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ประจําป 2561" ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร
6. ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานแกผูเขารวมโครงการ
7. ใหคําปรึกษาและตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
8. อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการสรางโรงงานรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจรในประเทศ และกําหนดรับฟงความคิดเห็น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมสุโกศล
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 50
(23) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
ปรับปรุงและ
1. ประชุมรับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูใชงานระบบเพื่อรวบรวมปญหาความตองการ และขอเสนอแนะ
พัฒนาระบบ
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการ
สารสนเทศการ ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชงาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
จัดการกากของ 2. ดําเนินการพัฒนาระบบการขอมีเลขประจําตัวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสาร
เสียอุตสาหกรรม การกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
3. ดําเนินการพัฒนาระบบการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน
สําหรับกรณีที่ผูรับดําเนินการไมใชผูประกอบกิจการโรงงาน
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4. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการระงับการใหบริการผูรับบําบัดและกํ าจัด เชน การเก็ บ
ประวัติการระงับการใหบริการ และการยกเลิกการระงับการใหบริการ การคนหาประวัติการระงับ
การใหบริการยอนหลังตามชวงเวลา
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 60
ผลการดําเนินงาน :
(24) โครงการ
ชวยเหลือติดตาม 1. รวบรวมจํานวนโรงงานเปาหมายจากฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และฐานขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การตออายุ
โรงงานที่ขาดการ 2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ เชน แผนพับ โปสเตอร webpage สื่อหนังสือพิมพ
3. จัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือโรงงานเปาหมายใหครอบคลุมทั้ง 6 กลุมสงเสริมการดําเนินงาน
จัดการกาก
อุตสาหกรรม
การพัฒนาประสิทธิภาพองคกรของกระทรวงอุตสาหกรรม และในกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 ศูนย
ได แก กรุ งเทพฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ต างจั งหวั ด (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี/
สมุทรสาคร/ปทุมธานี/สมุทรปราการ/สุราษฏรธานี/ขอนแกน/อุบลราชธานี/สระบุรี และเชียงใหม)
รวมถึงจัดหาบุคลากรและเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ที่มีความพรอม เพื่อติดตาม และใหปรึกษาแนะนํา
ในการจัดการกากอุตสาหกรรมใหถูกตองตามกฎหมาย
4. อบรมบุคลากรและเจาหนาทีป่ ระจําศูนย จํานวน 20 คน
5. จัดฝกอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ
6. จัดสัมมนาในสวนภูมิภาคและอบรมใหสถานประกอบการทราบถึงการจัดการกากอุตสาหกรรม
อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยจัดสัมมนาสัญจรในสวนภูมิภาคสําหรับเจาหนาที่ จํานวน 8 ครั้ง และ
สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการ จํ า นวน 7 ครั้ ง ในจั ง หวั ด ระยอง พิ ษณุ โลก สุ ราษฎร ธานี นครราชสี มา
นครปฐม และขอนแกน
7. ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามโรงงานเปาหมาย ในระยะที่ 1 จํานวนไมนอยกวา
4,500 ราย ครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร(ปจจุบันดําเนินการได 2,883 โรง)
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 60
แนวทาง 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอัตรายชุมชน มูลฝอย
ติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
กรมควบคุมโรค
(25) โครงการเฝา ผลการดําเนินงาน :
ระวัง ปองกัน
1. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการคืนขอมูลผลการเฝาระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ศักยภาพแรทองคํา
ควบคุมโรคและ รอยตอ 3 จังหวัด และคืนขอมูลผลการตรวจดัชนีชีวภาพ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียน
ภัยสุขภาพของ
บานวังตายศ ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ประชาชนและ
ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาเจ็ดลูก ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตร
ผูสัมผัสขยะ
2. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการคืนขอมูลผลการเฝาระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ศักยภาพแรทองคํา
รอยตอ 3 จังหวัด และคืนขอมูลผลการตรวจดัชนีชีวภาพครั้งที่ `1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงยาว อําเภอ เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทายดง อําเภอ
วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สามแยกวังชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ

กรมอนามัย
(26) โครงการ
พัฒนากฎหมาย
ระเบียบ
มาตรการแนวทาง
ปฏิบัติ และการ
กํากับดูแลบังคับ
ใชกฎหมายในการ
จัดการขยะและ
อนามัย
สิ่งแวดลอมอยาง
เขมงวด
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3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการปองกันและจัดการปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพสําหรับหนวยงานสาธารณสุขและเครือขาย: การเฝาระวังและดูแลสุขภาพประชาชนที่อาศัย
อยูในพื้นที่ศักยภาพแรทองคํารอยตอ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ และพิษณุโลก) ณ วันที่ 19 มิถุนายน
2561 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอนเวนชั่นโฮเทล จังหวัดนนทบุรี
4. การประชุมราชการคณะทํางานพัฒนาระบบการเฝาระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปญหาขยะ
5. ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่สําคัญ ในการพัฒ นาระบบการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับหนวยบริการสุขภาพเพื่อรองรับการดําเนินงานเฝาระวัง
และดู แ ลสุ ขภาพประชาชนและผู ป ระกอบอาชีพสัมผั ส ขยะในพื้น ที่ปญ หาขยะและพื้น ที่มลพิ ษ
สิ่งแวดลอม
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 91.09
ปญหา-อุปสรรค :
1. การเรงรัดการใชงบประมาณในไตรมาสที่ 1 และ 2 สงผลใหพื้นที่เปาหมายยังไมสามารถดําเนินงาน
เพื่อการเฝาระวังและดูแลสุขภาพภายใตตัวชี้วัดที่กําหนดได เนื่องจากติดประชุมเพื่อรับการชี้แจง
แนวปฏิบัติงานของหลายหนวยงาน
2. การดําเนินงานของพื้นที่มีหลายกิจกรรมโครงการที่ตองดําเนินงาน จึงทําใหไมสามารถดําเนินงาน
ตามแผนงานที่กําหนดได และมีการปรับแผนการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผล สงผลให
การใชงบประมาณอาจไมตรงตามแผนการใชงบประมาณที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน :
1. จัดทําสื่ออนิเมชั่นใหความรูจํานวน 2 เรื่อง
1.1 สาระสําคัญของพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.2 แนวทางการดําเนินงานของฝายเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข
2. ขับเคลื่อนการดําเนิน งานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด มีการดําเนิน การจัดประชุ ม
คณะกรรมการสาธารณสุขจั งหวั ดครั้ งที่ 1 แลว จํานวน 17 จั งหวั ด (22.36%) จากจํานวน
จังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด
3. ประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัย
สิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติระดับพื้น ที่โดยผานกลไกอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการสาธารณสุ ข
จังหวัด สสจ.ที่ทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสาธรณสุขจังหวัด มีศักยภาพในการ
ดําเนินงาน และเขาใจแนวทางการดําเนินงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 66.67
ปญหา-อุปสรรค :
การจัดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดครั้งที่ 1 มีความลาชา
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(27) โครงการ ผลการดําเนินงาน :
แกไขปญหาขยะ 1. การดําเนินงานของ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
และสิ่งแวดลอม
1.1 เปนวิทยากรใหความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยใหกับประชาชน
1.2 ตรวจสอบสถานที่และจัดทําขอเสนอแนวทางและตรวจสอบความถูกตองตามขอกําหนด
ดานวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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1.3 ประชุมหารือ และใหคําปรึกษาแนะนําในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่
1.4 จัดประชุมประสานความรวมมือในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการขยะ
มู ล ฝอยและของเสี ย อัน ตรายในพื้น ที่จั งหวัด เพื่อ ถา ยทอดและบู ร ณาการแผนการดํา เนิ น งาน
ดานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
และเพื่อเสริมสรางเครือขายการมีสวนรวมระหวางหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และระดับจังหวัด
พรอมขับเคลือ่ นแผนงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สามารถ
จัดการและแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 ติดตามตรวจสอบ และประเมินสถานภาพสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
1.6 ตรวจติดตามสถานการณการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
2. การดําเนินงานของ ทสจ.
2.1 ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน เก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงการสนับสนุนผลักดันการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนใหถูกหลักสุขาภิบาล
2.2 ลงพื้นที่สํารวจขอมูลและติดตามสถานการณดําเนินงานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
2.3 สนับสนุนทางวิชาการแกหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และ
ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอย
2.4 ดําเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคัดแยก
ขยะมู ล ฝอยชุ มชนตั้งแตตน ทางตามหลักวิช าการ โดยมีผูเขารว มฝกอบรมเปน องคกรปกครอง
ทองถิ่นในพื้นที่
2.5 ประสานและใหขอแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
ตนเอง
2.6 ลงพื้นที่ประสานกับองคกรปกครองทองถิ่นเพื่อสํารวจสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ –
กรมควบคุมมลพิษ
(28) โครงการ
พัฒนากฎหมาย
อนุบัญญัติ และ
กฎระเบียบ

ผลการดําเนินงาน :
อยูระหวางนําสงรางอนุบัญญัติภายใตรางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 12 ฉบับ
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 80

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ผลการดําเนินงาน :
(29) โครงการ
1. สํารวจประเมินและวิเคราะหขอมูลขยะทะเล
บริหารจัดการ
1.1 สํารวจปริมาณขยะปากแมน้ําอาวไทยตอนบน และทะเลสาปสงขลา รวม 2 ครั้ง จํานวน
ขยะทะเล
10 สถานี ในปากแมน้ําบางปะกง เจาพระยา ทาจีน แมกลอง และบางตะบูน และ 5 สถานีบริเวณ
ปากคลองในทะเลสาบสงขลา
1.2 สํารวจการไหลเวียน/เคลื่อนตัวของขยะทะเลอาวไทยตอนใน โดยทุนติดตามกระแสน้ําและ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร
1.3 สํารวจผลกระทบขยะทะเลตอระบบนิเวศที่สําคัญ ไดแก
- ปะการัง โดยทดลองในหองปฏิบัติการและวิเคราะหดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร PAM
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เพื่อวิเคราะหและประเมินสุขภาพปะการังจากผลกระทบของขยะทะเล
- หาดทราย โดยใชประชาคมสัตวทะเลหนาดินเปนตัวชี้วัดผลกระทบปริมาณขยะทะเลที่ปกคลุม
พื้นที่
1.4 สํารวจผลกระทบขยะทะเลตอสัตวทะเลหายาก จากซากตายเกยตื้นของสัตวทะเลหายาก
1.5 การศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก เก็บตัวอยาง 10 ครั้ง ใน 10 พื้นที่ เพื่อวิเคราะหการปนเปอน
ชนิด และปริมาณของไมโครพลาสติกที่ตกคางบริเวณชายหาด
2. ดําเนินการจัดทํามาตรการลดขยะทะเลในพื้นที่เปาหมาย
กําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการตามหลักวิชาการ 10 มาตรการ ใน 10 พื้นที่ โดยมีความ
รวมมือของกลุมเปาหมายพื้นที่ หนวยงานของรัฐ ผูประกอบการ และองคการปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินมาตรการงด/ลดการใชบรรจุภัณฑพลาสติก เชน แกวน้ําพลาสติก ถุงพลาสติก และหลอด
ไดแก
1) ชายหาดแสงจันทร - ชายหาดสุชาดา จังหวัดระยอง
2) สมาคมเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ
3) ปากน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
4) หาดเจาสําราญ จังหวัดเพชรบุรี
5) หาดแหลมโพธิ์ จังหวัดสุราษฎรธานี
6) ชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา
7) ชายหาดปานาเระ จังหวัดปตตานี
8) เกาะไขนอก เกาะไขใน จังหวัดพังงา
9) เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
10) เกาะมุกด จังหวัดตรัง
3. การจัดเก็บขยะทะเลที่ตกคางตามหลักวิชาการในระบบนิเวศที่สําคัญแบบมีสวนรวม
ดําเนินการจัดเก็บขยะทะเลที่ตกคางในระบบนิเวศชายหาด ปาชายเลน และปะการัง ในพื้นที่
จังหวัดชายฝงทะเล 24 จังหวัด แบบมีสวนรวมผานเครือขายภาคประชาชน และภาคสวนตาง ๆ
พรอมจัดการคัดแยกประเภทชนิด/กิจกรรมที่กอใหเกิดขยะตามวิธีมาตรฐานสากล International
Coastal Cleanup (ICC) เพื่อนําไปจัดทําฐานขอมูลขยะทะเลของประเทศในพื้นที่เปาหมาย
ความกาวหนาการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 โดยมีเปาหมายจํานวนทั้งหมด 48 พื้นที่
ดําเนินการไปแลว 51 พื้นที่ รวม 63 ครั้ง ซึ่งบรรลุเปาหมายมากกวาที่กําหนด โดยเก็บขยะทะเล
ที่ตกคางในระบบนิเวศไดทั้งหมด 443,930 ชิ้น รวมน้ําหนักกวา 24,300 กิโลกรัม
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 80
ปญหา-อุปสรรค :
การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑในสวนของงบลงทุนครุภัณฑ
วิทยาศาสตรและการแพทย วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,870,000 บาท อยูระหวางการเบิกจาย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- 28 ดานการจัดการคุณภาพอากาศ
แนวทาง 5 : ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กรมควบคุมมลพิษ
ผลการดําเนินงาน :
(1) โครงการ
ปองกันและแกไข 1. การแกไขปญหาฝุนละอองในพื้นที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
- ผลตรวจวัดฝุนขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ 2561
ปญหามลพิษทาง
อากาศในพื้นที่
และวันที่ 17 มิถุนายน 2561
วิกฤต
- ตรวจสอบการระบายฝุนละอองจากการผลิตของโรงโมบดหรือยอยหิน จํานวนทั้งสิ้น 43 แหง
มีคาความทึบแสงของฝุนละอองอยูในชวงรอยละ 0.88 – 16.71 (มาตรฐานเทากับรอยละ 20)
- ตรวจสอบการระบายฝุนละอองจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต ไดแก บริษัทปูนซิเมนตเอเซีย จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๕ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ บริษัทปูนซีเมนตตราลูกโลก จํากัด เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และบริษัทปูนเขาวง เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
- สงรถยนตตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ คัน เพื่อตรวจวัดฝุนละอองบริเวณ
ถนนคุงเขาเขียว ซึ่งมีการบรรทุกขนสงคอนขางมาก พบวามีคาฝุนรายชั่วโมงคอนขางสูง
- จัดประชุมเตรียมการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ ตําบล
หน าพระลาน อํ าเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จัง หวัด สระบุร ี ป 2561 เมื ่อ วัน ที่ 15 ธันวาคม 2560
ซึ่ งมุ งเน นการสร างความสมดุ ล บนพื้ นฐานการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมควบคู กั บการดู แลด า นสั ง คม
สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข เพื่อความสุขของประชาชนในพื้นที่
- เขารวมประชุมหารือรวมกับจังหวัดสระบุรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทบทวนมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาฝุนละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
2. การแกไขปญหาสารอินทรียระเหยงายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงจังหวัดระยอง
- ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายในพื้น ที่ม าบตาพุด และพื้น ที่ใ กลเ คีย งจังหวัดระยอง
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไมพบการเกินคาเฝาระวังฯ
- ผลการตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียงจังหวัดระยอง
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ พบสารอะคริโรไนไตรลเกินคาเฝาระวังฯ ที่คายสุรสิงหนาท อยูบริเวณ
ใกลเคียงเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี โดยไดประสานผูประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุ
และควบคุมแหลงกําเนิดพรอมรายงานใหทราบตอไป
- ผลการตรวจวั ดสารอินทรียร ะเหยงายในพื้นที่มาบตาพุดและพื้น ที่ใกลเคีย งจั งหวัดระยอง
ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ พบสารไวนิล คลอไรดเกิน คาเฝาระวังฯ ที่บานพลง และสารเบนซี น
เกินคาเฝาระวังฯ ที่หนองแฟบ ไดแจงจังหวัดระยอง มอบหมาย“คณะทํางานติดตามและแกไขปญหา
การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย Vinyl Chloride Monomer (VCM) ของบริษัท เอเพ็ค ปโตรเคมีคอล
จํากัด” ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของโดยดวน
- ประชุมคณะทํางานติดตามตรวจสอบและแกไขปญหาสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในพื้นที่
มาบตาพุด เขตประกอบการ อุตสาหกรรมไออารพีซี และบริเวณใกลเคียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
- ตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายเพื่อเฝาระวังปญหาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน ๒๕๖๑
จํานวน ๑๑ จุด
3. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- อยูระหวางรอผลการศึกษาคาดการณประมาณการระบายมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด
ประเภทตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและปรับปรุงแผนปฏิบัติการจั ด การมลพิ ษ
ทางอากาศและเสี ย งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

กรมควบคุมโรค
(2) โครงการเฝา
ระวังปองกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ

- 29 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
- ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพฯ ตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน
5,444 คัน
- ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะในพื้นที่นครสวรรค ตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุน ายน ๒๕๖๑
จํานวน 565 คัน
- ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะในพื้นที่เชียงใหม ตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน
453 คัน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบตรวจจับและหามใชรถยนตควันดํา–เสียงดัง
ใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการตํารวจจราจร) กรุงเทพมหานคร กรมการขนสงทางบก
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบตรวจจับและหามใชรถยนตควันดํา-เสียงดัง
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีผูเขารวม ๗๕ คน ณ จังหวัดเชียงใหม
4. เพิ่มประสิทธิภ าพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (บํารุงสถานี/ จัดซื้ อเครื่องตรวจวั ด
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน) อยูระหวางการดําเนินการตามสัญญา
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 53
ผลการดําเนินงาน :
1. การจัดประชุมราชการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานการเฝาระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ปญหา
มลพิษทางอากาศและพื้นที่ที่เกี่ยวของกับปญหามลพิษทางอากาศ (หมอกควัน) เมื่อวันที่ 17 เมษายน
2561
2. ทําการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและระบบรายงานโรคกรณีมลพิษทางอากาศกรณีปญหา
หมอกควัน พื้นที่จังหวัดตาก
3. การจัดทําระบบ Smart Detect ในระบบฐานขอมูล Health Data Center: HDC เพื่อใหเกิดขอมูล
พื้นฐานเบื้องตน สําหรับการพัฒนาระบบขอมูลตอเนื่องในปงบประมาณ 2562
4. ประเมินและตรวจติดตามการพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม
ในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) ในพื้นที่มลพิษทางอากาศ
5.การลงพื้นที่สนับสนุนติดตามการดําเนินงานเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพพื้นที่มลพิษทางอากาศกรณี
สระบุรี (ฝุนละออง) และการติดตามการดําเนินงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 75.49

กรมอนามัย
(3) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
พัฒนาระบบเฝา 1. สงเสริมการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่สระบุรี
1.1 ประชุมปรึกษาหารือการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศเพื่อบูรณาการ
ระวังผลกระทบ
แผนการเฝาระวังฯ รวมกันของหนวยงานภาคสาธารณสุขในพื้นที่
ตอสุขภาพจาก
1.2 ประชุมชี้แจงการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและคืนขอมูลผลการ
มลพิษทางอากาศ
เฝาระวังฯ ป 2560 พรอมชี้แจงการเก็บขอมูลเฝาระวังฯ ป 2561 และสรางความตระหนักเรื่อง
ผลกระทบตอสุขภาพ
1.3 จัดทําชุดความรู ตนฉบับ Roll up ไดแก PM10PM2.5 และ ซิลิกา
1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและแผนที่เสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม กรณีฝุนละออง
ขนาดเล็ก ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

- 30 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
2. สงเสริมการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
2.1 ทบทวนแนวทางประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่ กทม. และ
ปริมณฑล
2.2 ประชุมแนวทางการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ กทม. และ
ปริมณฑล
2.3 อบรมการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสุขภาพและฝุนละอองขนาดเล็ก ดวยวิธีการ
ทางสถิติ
2.4 จัดทํา ข อมู ลสถานการณฝุน ละอองขนาดเล็กและขอมูลสุขภาพ ของประชาชนในพื้น ที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลกําหนดขอบเขตและวิธีการประเมินผกระทบสุขภาพจากฝุนละอองขนาดเล็ก
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2.5 การเฝาระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ในพื้นที่ กทม.
- รวมประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสาธารณสุขเพื่อรวมแกไขปญหา
ฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
- แถลงขาว เรื่อง การดูสุขภาพประชาชนกรณี PM 2.5 ใน กทม. ความรวมมือของภาครัฐ
ทองถิ่นและประชาชน
- เฝาระวังและแจงเตือนผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองขนาดเล็กใน กทม.
- จัดทํารายงานสถานการณ ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน ในพื้นที่ กทม. รายสัปดาห
- สรุปผลการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่ กทม. และ
ปริมณฑลและ (ราง) ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปองกันและลดผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละออง
ขนาดเล็ก
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 69.87
ปญหา-อุปสรรค :
ขอมูลสุขภาพที่ใชในการวิเคราะหมีหลายแหลงขอมูล และไดมาไมครบถวน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
1. จัดทํ าบัญชีร ายชื่อโรงงาน จัด กลุม ลัก ษณะในกระบวนการผลิต และบงชี้สารอินทรี ยระเหย
มลพิษในพื้นที่วิกฤต ที่สําคัญที่มีการใชในอุตสาหกรรมเปาหมาย
2. รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุมการระบายสารอินทรียระเหยในอุตสาหกรรม
เปาหมายทั้งในและตางประเทศ และเสนอแนวทางการจัดทํา Emission factor สําหรับอุตสาหกรรม
เปาหมาย
3. รับสมัครโรงงานจํานวน 30 รายในอุตสาหกรรมการพิมพ และอุตสาหกรรมยานยนต เพื่อเขารวม
จัดทํามาตรการใช VOCs และใหความเห็นตอแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับกระบวนการผลิต เพื่อใหเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
4. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานโครงการใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม
เปาหมาย จํานวน 2 ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด 105 คน
5. สํารวจปริมาณการใช วิธีการควบคุม การจัดการ และการกําจัดสารอินทรียระเหยในอุตสาหกรรม
เปาหมายโดยใชแบบสอบถาม 2,000 ชุด (สํารวจในภาคกลางและภาคตะวันออก)

- 31 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
6. ประเมิน ปริ มาณสํ ารวจกระบวนการผลิต ปริ มาณสารเคมี ที่ใช วิ ธี การควบคุม การกําจั ด และ
ปริมาณการระบายสารอินทรียระเหยจากสถานประกอบการเปาหมายทั้งในรูปสารอินทรียระเหยรวม
(TVOC) และจําแนกรายสาร
7. ประเมินปริมาณการระบายสารอินทรียร ะเหย และจัดทํา Emission factor สําหรับอุตสาหกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 80
แนวทาง 6 : ปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน และไฟปา
กรมพัฒนาที่ดิน
(5) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
สงเสริมการไถ
1. ประชุมชี้แจงโครงการในวัน ที่ 16 ธัน วาคม 2561 ณ กรมพัฒ นาที่ดิน โดยมีผูอํานวยการ
กลบและผลิตปุย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน เปนประธาน รวมกับผูอํานวยการเขต และผูอํานวยการสถานี
อินทรียเพื่อ
.
พัฒนาที่ดินในภาคเหนือ
ปองกันหมอกและ 2. คั ด เลื อกพื้ น ที่ โ ครงการโดยพิจ ารณาจากขอ มูล ความเขมของจํานวนจุดความรอนในพื้นที่ 9
ควันไฟในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือที่มีการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เกษตร (ขาว ขาวโพด ออย)
เกษตรภาคเหนือ 3. จัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาคใหเปนไปในทางเดียวกันอีกทั้งเปนแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
4. ประชาสัมพันธสรางการรับรูโครงการแกเกษตรกร ผานองคกรการปกครองสวนทองถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน เพื่อสงเสริมกระตุนใหเกษตรกรลดละเลิกการเผา
5. กิจกรรมไถกลบตอซังในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จํานวนทั้งสิ้น 97,084 ไร
6. กิจกรรมผลิตปุยหมักสูตรพระราชทานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จํานวนทั้งสิ้น 4,642 ตัน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 98
กรมสงเสริมการเกษตร
ผลการดําเนินงาน :
(6) โครงการ
สงเสริมการหยุด 1. การเตรียมการ
เผาในพื้นที่
- ชี้แจงและจัดสงคูมือการดําเนินงาน พรอมขอมูลที่เกี่ยวของใหสํานักงานเกษตรจังหวัด เมื่อเดือน
การเกษตร
ตุลาคม 2560
- ประสานขอมูลกับ GISTDA และจัดทําขอมูลเชิงแผนที่เรื่องสภาพปญหาการเผาฯ ป 2560
(ระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 2560)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความกาวหนาและเตรียมความพรอมการดาเนินงาน
เพื่อรับมือวิกฤตหมอกควัน เมื่อวันที่ 24 – 26 ม.ค. 61 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม
2. ถายทอดความรูแกเกษตรกร
- กําหนดพื้นที่เปาหมายการดําเนินงาน 140 ตําบล ใน 10 จังหวัด
- จัดอบรมเกษตรกร จํานวน 15,520 ราย (คิดเปนรอยละ 98 ของเปาหมาย)
- จัดอบรมเพื่อสรางวิทยากรเกษตรดานการทําการเกษตรปลอดการเผา รวม 4,698 ราย
- จัดทําแปลงสาธิตและจุดเรียนรูเพื่อการหยุดเผา รวม 72 แหง
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําปุยอินทรียเพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม 170 ไร)

- 32 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
3. สรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา
- จัดเวทีชุมชน/จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 65 ครั้ง/623 หมูบาน
- แจงขอความรวมมือจากวิทยากรเกษตรและอาสาสมัครของกลุมเครือขายฯ รวมเฝาระวัง และ
ควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร
- เฝาระวัง ติดตามสถานการณ และสํารวจขอมูลพื้นที่การเกษตร ในชวงวิกฤตหมอกควัน
ภาคเหนือ ระหวางเดือน มกราคม – เมษายน 2561
4. รณรงคและประชาสัมพันธ
- จัดทําสื่อวิชาการ ประกอบดวย แผนพับ 19,500 แผน คูมือสงเสริมการหยุดเผา 13,200 เลม
และแผน DVD การสงเสริมการหยุดเผา 2,800 แผน
- ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ (วิทยุ หนังสือพิมพทองถิ่น อินเตอรเน็ต หอกระจายขาว ที่ประชุม
หมูบาน/วัด ปายประชาสัมพันธ)
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 100
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(7) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
แกไขปญหาไฟปา อยูระหวางรวบรวมขอมูลผลการเบิกจายและผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสวนภูมิภาค
และหมอกควัน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ –
กรมควบคุมมลพิษ
(8) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
แกไขปญหาไฟปา 1. จัดประชุมมอบนโยบายการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
และหมอกควันใน 2560 ณ จังหวัดลําปาง
พื้นที่ภาคเหนือ
2. ลงพื้นที่และหารือกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดรวมทั้งตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในจังหวัดเชียงใหมและ
ลําพูน
3. ลงพื้นที่ติดตามการทํางานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อติดตามการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
4. ดําเนินการตามสัญญาจางปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (จังหวัดเชียงราย
ลําพูน นาน แมฮองสอน)
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ป 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 80
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(9) โครงการสราง ผลการดําเนินงาน :
จิตสํานึกและการ 1. การสรางเครือขาย/ความรวมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน
1.1 สรางแนวรวมภาคประชาชน ในการเฝาระวังและปองกันการเผาในที่โลงและลดหมอกควัน
มีสวนรวมในการ
- พัฒนารูปแบบการสรางเครือขายเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควันภาคเหนือวิเคราะหขอมูล
ปองกันการเผาใน
ที่โลงและลด
สภาพปญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ถอดบทเรียนพื้นที่ดําเนินการ รูปแบบการดําเนินงานและเสนอแนะ
หมอกควัน
แนวทางการขยายผลการเสริมสรางเครือขายเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน
- จัดกิจกรรมประชารัฐรวมใจเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควันพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ ดอยผากอง ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน
ผูเขารวม 320 คน

- 33 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
- จัดกิจกรรมจิตอาสารวมพลัง เฝาระวังไฟปา ลดหมอกควันพื้นที่ดอยสุเทพ – ปุย ออบขาน
และพื้นที่โดยรอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ณ บานแมขนินใต ตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม จํานวนผูเขารวม 260 คน
- จัดกิจกรรมประชารัฐรวมใจปองกันไฟปา ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หนวยจัดการตนน้ําแมกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม จํานวนผูเขารวม 270 คน
- จัดการสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน
- จั ดกิ จกรรมขยายเครื อข ายอาสาสมั ครในพื้ นที่ วิกฤติ ไฟป า และลดหมอกควั น (กิ จกรรม
เครือขาย ทสม. ประชาชนจิตอาสารวมใจสรางความชุมชื้นใหผืนปา ปองกันไฟปา ลดหมอกควัน)
ในเดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 3 ครั้งจํานวนผูเขารวม 580 คน
1.2 พัฒนากลไกการเฝาระวังไฟปา และลดหมอกควัน
- ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน
เมื่อวันที่ 13–15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุมภูคํา อําเภอเมือง และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
- ลงพื้นที่หารือรวมกับเครือขายและหนวยงานในพื้นที่บูรณาการความรวมมือรวมเฝาระวัง
ไฟปาลดหมอกควัน เพื่อวางรูปแบบการดําเนินงานในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาไฟปา
หมอกควันป 2561
- จัดการประชุมขับเคลื่อนเครือขายสิ่งแวดลอมมง 12 หมูบานเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม จํานวนผูเขารวม 80 คน
- จัดเวทีบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน
(พื้นที่ดอยพระบาท–มอนพระยาแช จังหวัดลําปาง) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ลําปางรีสอรท
จังหวัดลําปาง ผูเขารวมจํานวน 60 คน
- จัดเวทีการขับเคลื่อนเครือขายชุมชนบนที่สูงลดหมอกควัน :สมัชชาสิ่งแวดลอมมง ป 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ2561 ณ ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูเขารวมจํานวน 160 คน
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลไกขับเคลื่อน ทสม.ลานนา ในการเฝาระวังไฟปาหมอกควัน
เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ 2561 ณ อําเภอเมือง และอําเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา ผูเขารวม
จํานวน 150 คน
1.3 การพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัคร
- จัดกิจกรรมเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรียนรูเพื่อสืบสาน
แนวทางศาสตรพระราชา (หวง ฮัก รักษสิ่งแวดลอม) กลุมเปาหมาย 200 คน 4 จังหวัด ไดแก
จังหวัดนาน แพร พะเยา และเชียงราย เพื่อใหอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดเรียนรูจากประสบการณการจัดการ ดิน น้ํา ปา การจัดการฐานทรัพยากรทั้งระบบ ในพื้นที่จริง
ซึ่งไดนอมนําศาสตรพระราชามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
2. การรณรงค สรางจิตสํานึก ประชาสัมพันธลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน
2.1 การรณรงค สรางจิตสํานึก ลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน
- จัดกิจกรรมพิธีเปดศูนยเรียนรูตนแบบหมูบานปลอดการเผา ป2560จํานวน 9 แหง
เมื่ อเดื อนธั น วาคม 2560 – มกราคม 2561 จํา นวนกลุมเป าหมายเข ารว ม 900 คน ไดแ ก
บานดง-บานหวยหอม จังหวัดแมฮองสอน บานใหมกาดเหนือ จังหวัดลําพูน บานแมแมะ จังหวัดเชียงใหม
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บานทุงหาเหนือ จังหวัดเชียงราย บานดอนเงิน จังหวัดพะเยา บานปาเปา จังหวัดนาน บานวังหงส
จังหวัดแพร บานขอใต จังหวัดลําปาง บานทาไผ จังหวัดตาก
- กิจกรรมการพัฒนาเสริมศักยภาพองคความรูศูนยเรียนรูหมูบานปลอดการเผา เมื่อวันที่ 14-16
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด ปารค อินน เชียงราย รีสอรท และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
ณ บานโปงศรีนคร จังหวัดเชียงราย มีจํานวนกลุมเปาหมายเขารวมจํานวน 200 คน
- อยูระหวางจัดทําและเผยแพรประชาสัมพันธลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน ผานชุด
สิ่งพิมพ และจัดทําสื่อรณรงค สรางจิตสํานึกลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน
2.2 การประชาสัมพันธเพื่อฟาใส ปลอดไฟปาลดปญหาหมอกควัน
- ดําเนินการประชาสัมพันธลดการเผาในที่โลงและหมอกควันทางสื่อโทรทัศนทองถิ่น
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- ผลิตและเผยแพรสารคดีและสปอตวิทยุประชาสัมพันธเพื่อฟาใส ปลอดไฟปา ลดปญหา
หมอกควัน และคลิปวิดีโอใหความรูเพื่อลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน
- การประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ ฟ า ใส ปลอดไฟป า ลดป ญ หาหมอกควั น ผ า นสื่ อ ออนไลน
www.thairath.co.thwww.naewna.com และ www.matichon.co.th
3. การพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบปลอดการเผาโดยการมีสวนรวม
สนับสนุนงบประมาณใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน (เชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และตาก) เพื่อสนับสนุน
การดํ าเนิ นงานการเฝ าระวัง ปองกั น ลดไฟปา ลดหมอกควันปลอดการเผาในพื้นที่ภาคเหนือ และ
คัดเลือกชุมชนตนแบบปลอดการเผา
4. พัฒนากลไกเครื่องมือความรวมมือที่เอื้อกับการทํางานกับภาคีตางๆ ในระดับพื้นที่
4.1 จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เพื่ อ สร า งกลไกความร ว มมื อ ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดทําชุดขอมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการวางแผน
ปองกัน และ แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาในพื้นที่เปาหมายของเครือขาย จํานวน 1 ชุดขอมูล
ในพื้นที่ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
4.2 พัฒนาระบบรายงานและคลังขอมูลเชิงประเด็นยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนภารกิจการปรับลด
พฤติ ก รรมการเผาในที่ โ ล งและหมอกควั น อยู ร ะหว า งพั ฒ นาระบบรายงานและคลั งข อมู ล เชิ ง
ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนภารกิจการปรับลดพฤติกรรมการเผาในที่โลงและหมอกควัน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 70
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ผลการดําเนินงาน :
(10) โครงการ
ปองกันและแกไข 1. จัดสรรงบประมาณ สําหรับการจัดตั้งหมูดับไฟปาเคลื่อนที่ 18 หมู ดังนี้
1.1 จังหวัดแพร
จํานวน 1 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 62,500 ไร
ปญหาไฟปาและ
1.2 จังหวัดนาน
จํานวน 1 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 62,500 ไร
หมอกควันใน
1.3 จังหวัดลําปาง
จํานวน 3 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 187,500 ไร
พื้นที่ 9 จังหวัด
1.4 จังหวัดตาก
จํานวน 1 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 62,500 ไร
ภาคเหนือ
1.5 จังหวัดเชียงราย
จํานวน 3 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 187,500 ไร
1.6 จังหวัดพะเยา
จํานวน 2 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 125,000 ไร
1.7 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 250,000 ไร
1.8 จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 3 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 187,500 ไร

กรมอนามัย
(11) โครงการ
พัฒนาระบบเฝา
ระวังผลกระทบ
ตอสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ
(กรณีหมอกควัน
ภาคเหนือ)
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2. ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานสําหรับหมูดับไฟปาเคลื่อนที่ ดังนี้
2.1 การรณรงคปองกันไฟปา
1) ประชาสัมพันธเคลื่อนที่
จํานวน 265 ครั้ง
2) ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน จํานวน 58
ครั้ง
3) ปายประชาสัมพันธ
จํานวน 370 ปาย
4) สิ่งตีพิมพ
จํานวน 14,220 แผน
5) เอกสารเผยแพร
จํานวน 9,524 เลม
6) นิทรรศการ
จํานวน 36
ครั้ง
7) การศึกษา
จํานวน 79
ครั้ง
2.2 การปฏิบัติงานดับไฟปา
1) การเตรียมการกอนฤดูไฟปา สํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน จํานวน 1,125,000 ไร พรอมทั้ง
เตรียมอุปกรณเครื่องมือดับไฟปา จํานวน 18 ชุด และการจัดการเชื้อเพลิง จํานวน 36,000 ไร
2) การดับไฟปา ตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลักลอบเผาปา จํานวน 1,125,000 ไร
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 42.11
ผลการดําเนินงาน :
1. พัฒนาคาเฝา ระวังผลกระทบตอสุขภาพจากฝุน ละอองขนาดไมเ กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5 )
โดยการประชุมปรึกษาหารือ (ราง) มาตรฐานคาเฝาระวังและคําแนะนําในการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
ผลกระตอสุขภาพจากฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกลุมเปาหมาย หนวยงาน
สวนกลางและภาคีเครือขายทั้งภายในและนอกสาธารณสุข
- ขอเสนอแนะตอ(ราง) เกณฑคําแนะนําในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพจาก
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) สําหรับประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข
- (ราง) คําสั่งกรมอนามั ย เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําค าเฝาระวังผลกระทบตอสุ ขภาพจาก
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5)
2. การสรุปบทเรียนการดําเนินงานดานการแพทยและสาธารณสุขกรณีหมอกควันและความรอน
ป 2561 ในกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยงานสวนกลาง และภาคีเครือขายทั้งภายในและนอกสาธารณสุข
- ขอเสนอตอการเตรียมการรองรับผลกระทบตอสุขภาพจากจากหมอกควันและความรอน ป 2562
- แผนการดําเนินงานรองรับผลกระทบตอสุขภาพจากจากหมอกควันและความรอน ป 2562
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 83.84

