รายงานความกาวหนาการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)

จัดทําโดย
กรมควบคุมมลพิษ (เจาภาพแผนงานบูรณาการ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พฤษภาคม 2561

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2561 มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 7
กระทรวง 1 กองทุน 27 หนวยงาน วงเงินที่ไดรับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 770.4189 ลานบาท ประกอบดวยดานการ
จัดการขยะมูล ฝอย มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 6 กระทรวง 1 กองทุน วงเงินรวม 521.8956 ลานบาท และดานการ
จัดการคุณภาพอากาศ มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 4 กระทรวง วงเงินรวม 248.5233 ลานบาท
ผลการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) ขยายตัวรอยละ 17 ปรับตัวเพิ่ม
ขี้นจากผลการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 คิดเปนจํานวน 128.8939 ลานบาท โดยมีผลการเบิกจายสะสม
(ตุ ล าคม 2559 – มี น าคม 2561) จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 180.2349 ล า นบาท ซึ่ งต่ํากว าเป าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (195.1878 ลานบาท)
66.2939 ลา นบาท หรือรอยละ 48.25 และต่ํากวาเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (169.4926 ลานบาท)
40.5983 ลานบาท หรื อร อยละ 28.9 เมื่ อพิจ ารณาผลการเบิกจายจํ าแนกรายดาน พบวา ดานการจัดการ
ขยะมูลฝอย มีผลการเบิกจาย 111.0744 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.28 ขยายตัวรอยละ 18.26 และดานการ
จัดการคุณภาพอากาศ มีผลการเบิ กจาย 69.1605 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.83 ขยายตัวรอยละ 21.91
โดยสาเหตุ ท่ีผ ลการเบิ กจา ยไตรมาสนี้ขยายตัว เพิ่มจากไตรมาสแรกสวนมากมาจากโครงการดานการจัดการ
คุณภาพอากาศที่มีผลการดําเนินงานประมาณรอยละ 54 แตยังคงต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด เนื่องจากมีหนวยงาน
เพิ่งเริ่มดําเนินงานโครงการ จํานวน 10 หนวยงาน และอยูใ นกระบวนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 8 หนวยงาน จึงทําใหผล
การเบิกจายมีความลาชา
ผลการดําเนินงานปจจุบันไดรอยละ 44.42 โดยหนวยงานที่มีความกาวหนาการดําเนินงานมากที่สุด
ไดแก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 85 และหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานต่ําที่สุด
ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งยังไมมีผลการดําเนินงาน

-21. ผลการเบิกจายงบประมาณ
1.1 ภาพรวมแผนงานบูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 7 กระทรวง 1 กองทุน 27 หนวยงาน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใชจายงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนรวม 40 โครงการ โดยมีผลการ
เบิกจายงบประมาณบูรณาการในไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีผลการเบิกจายสะสมรวม 180.2349
ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.39 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 จํานวน 128.8939 ลานบาท แตยังต่ํากวาเปาหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเปนรอยละ 28.9 ทั้งนี้ผลการเบิกจายดังกลาวยังไมรวมโครงการสรางจิตสํานึกดานการ
บริหารจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เนื่องจากไมแจงผลการดําเนินงาน
แผนงานบูรณาการ

จํานวน
โครงการ

ไดรับจัดสรร
(ลานบาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
รอยละ
(ลานบาท)

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

40

770.4189

180.2349

23.39

หมายเหตุ: 1. มติคณะรัฐมนตรี กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณภาพรวมสะสมไตรมาสที่ 2 รอยละ 52.29
2. ผลการเบิกจายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) เทากับ 51.3410 ลานบาท หรือรอยละ 7

1.2 จําแนกตามดานและแนวทาง
เมื่อพิจารณาผลการเบิกจายงบประมาณ โดยจําแนกตามดานและแนวทางการดําเนินงาน พบวา
ดานการจัดการขยะมูลฝอย เบิกจายแลว 111.0744 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.28 และดานการจัดการ
คุณภาพอากาศ เบิกจายแลว 69.1605 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.83
แนวทางการดําเนินงาน

ดานการจัดการขยะมูลฝอย
1. สงเสริมการลด คัดแยกและนําไปใชประโยชน
2. เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
3. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
4. เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล
ของเสียอัตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
รอยละ
(ลานบาท)
111.0744
21.28
40.8092
20.80
33.6398

14.95

15.4584

37.67

21.1669

35.47

-3แนวทางการดําเนินงาน

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
รอยละ
(ลานบาท)
69.1605
27.83

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

5.3330

9.59

63.8275

33.08

หมายเหตุ: 1. ผลการเบิกจายทีย่ ังไมรวมโครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ผลการเบิกจายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
- ดานการจัดการขยะมูลฝอย เบิกจาย 36.6326 ลานบาท (รอยละ 7.02)
- ดานการจัดการคุณภาพอากาศ เบิกจาย 14.7084 ลานบาท (รอยละ 5.92)

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.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1
3.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8.มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
9.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
10.มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)

รอยละ

9.1940

4.0451

44.00

57.6800
16.8230

30.2386
13.3102

52.42*
79.12*

18.9072
110.7900
25.1820
91.5985
39.1230

6.4097
11.5850
9.7153
33.8718
7.6459

33.90
10.46
38.58
36.98
19.54

9.9518

1.6640

16.72

14.8480
20.0000
3.8732
5.6000
0.9395
1.0939
2.1087
1.4800
29.7000
1.2300

3.0413
0.0000
0.0000
1.3861
0.8886
0.0000
0.0560
0.7598
0.0000
0.0000

20.48
0.00
0.00
24.75
94.58*
0.00
2.66
51.34
0.00
0.00
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11.มหาวิทยาลัยพะเยา
12.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13.มหาวิทยาลัยแมโจ
กระทรวงสาธารณสุข
1.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.กรมควบคุมโรค
3.กรมอนามัย
กระทรวงอุตสาหกรรม
1.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวม

งบประมาณ ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
41.2326
0.0000
15.5595
0.2100
18.8797
5.7687

รอยละ
0.00
1.35
30.56

37.3823
17.4017
34.1344

9.4176
4.9091
18.1136

25.19
28.21
53.07*

45.7059

17.1984

37.63

100.0000
770.4189

0.0000
180.2349

0.00
23.39

หมายเหตุ: * บรรลุเปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ ๒
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมแจงผลโครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ

1.4 จําแนกตามโครงการ
1) ดานการจัดการขยะมูลฝอย มี 29 โครงการ วงเงินรวม 521.8956 ลานบาท เบิกจายแลว
111.0744 ลานบาท หรือรอยละ 21.28 รายละเอียดแตละหนวยงานมีผลการเบิกจาย ดังนี้
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทาง 1 : สงเสริมการลด คัดแยกและนําไปใชประโยชน
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.)
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย
พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ1
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(4) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(5) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(6) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(7) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)

รอยละ

126.8451
14.8480
14.8480
20.0000
20.0000

12.1106
3.0413
3.0413
0.0000
0.0000

9.55
20.48
20.48
0.00
0.00

3.8732
3.8732
5.6000
5.6000
0.9395
0.9395
1.0939
1.0939
2.1087
2.1087
1.4800

0.0000
0.0000
1.3861
1.3861
0.8886
0.8886
0.0000
0.0000
0.0560
0.0560
0.7598

0.00
0.00
24.75
24.75
94.58
94.58*
0.00
0.00
2.66
2.66
51.34
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งบประมาณ ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
1.4800
0.7598
1.2300
0.0000
1.2300
0.0000
41.2326
0.0000
41.2326
0.0000
15.5595
0.2100
15.5595
0.2100
18.8797
5.7687
18.8797
5.7687
60.1615
24.6536
60.1615
24.6536
60.1615
24.6536

รอยละ

(8) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
51.34
มหาวิทยาลัยบูรพา
0.00
(9) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
0.00
มหาวิทยาลัยพะเยา
0.00
(10) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
0.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.35
(11) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
1.35
มหาวิทยาลัยแมโจ
30.56
(12) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
30.56
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
40.98
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
40.98
(13) โครงการสรางวินัยและการมีสวนรวมของคนในชาติมุงสู
40.98
การจัดการขยะและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
สํานักนายกรัฐมนตรี
9.1940
4.0451
44.00
กรมประชาสัมพันธ
9.1940
4.0451
44.00
(14) โครงการประชาสัมพันธการบริหารจัดการขยะและ
9.1940
4.0451
44.00
สิ่งแวดลอม
รวม
196.2006
40.8092
20.80
แนวทาง 2 : เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอย ติดเชื้อ
กระทรวงศึกษาธิการ
29.7000
0.0000
0.00
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
29.7000
0.0000
0.00
(15) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
29.7000
0.0000
0.00
(เพิ่มศักยภาพจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ)
กระทรวงสาธารณสุข
61.3320
22.3736
36.48
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37.3823
9.4176
25.19
(16) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
37.3823
9.4176
25.19
กรมอนามัย
23.9497
12.9560
54.10
(17) โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติ
23.9497
12.9560
54.10*
และการกํากับดูแลบังคับใชกฎหมายในการจัดการขยะ
และอนามัยสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด
กระทรวงมหาดไทย
9.9518
1.6640
16.72
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
9.9518
1.6640
16.72
9.9518
1.6640
16.72
(18) โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
24.0000
9.6023
40.01
กรมควบคุมมลพิษ
24.0000
9.6023
40.01
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งบประมาณ ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
24.0000
9.6023

รอยละ

(19) โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
40.01
และของเสียอันตราย
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
33.6398
14.95
แนวทาง 3 : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
41.0324
15.4584
37.67
1.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
41.0324
15.4584
37.67
(21) โครงการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการจัดการของ
11.3540
4.7758
42.06
เสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม100โรงงาน
(22) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและและรีไซเคิล
6.7260
0.9585
14.25
ซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(23) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
2.9702
1.3201
44.45
กากของสียอุตสาหกรรม
(24) โครงการชวยเหลือติดตามการตออายุโรงงานที่ขาดการ
19.9822
8.4041
42.06
จัดการกากอุตสาหกรรม
รวม
41.0324
15.4584
37.67
แนวทาง 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอัตรายชุมชน
มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
กระทรวงสาธารณสุข
20.6964
7.6412
36.92
กรมควบคุมโรค
14.9017
4.5064
30.24
(25) โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
14.9017
4.5064
30.24
ประชาชนและผูสัมผัสขยะ
กรมอนามัย
5.7947
3.1347
54.10
(26) โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติ
5.7947
3.1347
54.10*
และการกํากับดูแลบังคับใชกฎหมายในการจัดการขยะ
และอนามัยสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
38.9824
13.5257
34.70
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12.8004
3.6506
28.52
(27) โครงการแกไขปญหาขยะและสิ่งแวดลอม
12.8004
3.6506
28.52
กรมควบคุมมลพิษ
1.0000
0.1598
15.98
(28) โครงการพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ และกฎระเบียบ
1.0000
0.1598
15.98
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
25.1820
9.7153
38.58
(29) โครงการบริหารจัดการขยะทะเล
25.1820
9.7153
38.58
รวม
59.6788
21.1669
35.47
หมายเหตุ: * บรรลุเปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ ๒
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไมแจงผลการเบิกจายงบประมาณ

-72) ดานการจัดการคุณภาพอากาศ มี 11 โครงการ วงเงินรวม 248.5233 ลานบาท เบิกจายแลว
69.1605 ลานบาท หรือรอยละ 27.83 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

1.7526
1.7526
1.7526

3.87
3.87
3.87

5.6200
2.5000
2.5000

1.8404
0.4027
0.4027

32.75
16.11
16.11

3.1200
3.1200

1.4377
1.4377

46.08
46.08

4.6735
4.6735
4.6735
55.5835

1.7400
1.7400
1.7400
5.3330

37.23
37.23
37.23
9.59

74.5030
57.6800
57.6800

43.5488
30.2386
30.2386

58.45
52.42
52.42*

16.8230
16.8230
117.1668
6.1068
6.1068
40.5000
40.5000
31.4370
31.4370

13.3102
13.3102
19.6935
2.7590
2.7590
0.0703
0.0703
9.2182
9.2182

79.12
79.12*
16.81
45.18
45.18
0.17
0.17
29.32
29.32
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กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(10) โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันใน
พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
(11) โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ (กรณีหมอกควันภาคเหนือ)
รวม

หมายเหตุ: * บรรลุเปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ ๒

งบประมาณ ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
39.1230
7.6459
39.1230
7.6459

รอยละ
19.54
19.54

1.2700
1.2700
1.2700

0.5852
0.5852
0.5852

46.08
46.08
46.08

192.9398

63.8275

33.08

2. ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
2.1 ภาพรวม
หนว ยงานที่เ กี่ย วข องตามแผนงานบูร ณาการไดรายงานความกาวหนาการดําเนิ นงานโครงการ
ณ ไตรมาสที่ 2 รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ โดยผลการดําเนินงานในภาพรวมมีความกาวหนารอยละ 44.42 เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 1 รอยละ 22.42
2.2 จําแนกตามดานและแนวทาง
เมื่อพิจารณาความกาวหนาการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย รอยละ 41 และดานการจัดการ
คุณภาพอากาศ มีความกาวหนาการดําเนินงานรอยละ 54
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
หมายเหตุ : ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ภาพรวมมีความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 22
- ดานการจัดการขยะมูลฝอย ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 17
- ดานการจัดการคุณภาพอากาศ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 27

รอยละการดําเนินงาน
44.42
41
40
45
31
48
54
52
56

-92.3 จําแนกตามโครงการ
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทาง 1 : สงเสริมการลด คัดแยกและนําไปใชประโยชน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(1) โครงการเพิ่ม ผลการดําเนินงาน :
ประสิทธิภาพการ ครู กศน.ตําบล จํานวน ๑,๕๒๐ แหงจัดกิจกรรมใหความรูในเรื่องของการคัดแยกขยะ การนําขยะ
บริหารจัดการ
กลับมาใชใหม สงเสริมการลดขยะ ใหแกผูนําชุมชนและผูเขารวมกิจกรรมจํานวน ๓๐,๔๒๓ คน
ขยะมูลฝอย
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 20
ปญหา-อุปสรรค :
งบประมาณมีจํากัดทําใหการจัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะไมทั่วถึง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) โครงการสราง ผลการดําเนินงาน :
จิตสํานึกดานการ บริหารจัดการขยะ ความกาวหนาการดําเนินงาน : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) โ ค ร ง ก า ร ผลการดําเนินงาน :
ธนาคารขยะใน 1. คัดเลือกสถานศึกษาตนแบบที่เหมาะสม ในการเผยแพรความรู สูชุมชน และสังคม ตลอดจน
ส ถ า น ศึ ก ษ า การออกแบบ เว็บไซด เพื่อเปนการบริหารจัดการความรูเกี่ยวกับการจัดการธนาคารขยะ เพื่อใช
อาชีวศึกษา
ประกอบการดําเนินการตามนโยบายในสถานศึกษา 892 แหงทั่วประเทศ ครอบคลุมจํานวน
นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทุกภาค และ
ทุกพื้นที่ของประเทศ
2. อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การโอนจั ด สรรงบประมาณให แก ส ถานศึ ก ษาต น แบบ จํ า นวน 20 แห ง
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม จํานวน 4 กิจกรรม ประกอบดวย 1) ประกวดสิ่งประดิษฐ
๒) พัฒนาแหลงเรียนรู ๓) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการบริหารจัดการขยะใหแกนักเรียนนักศึกษา
ในสถานศึกษา และ 4) จัดการเรียนการสอน/กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว ยังไมมีการ
ใชจา ยงบประมาณ
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 40
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(4) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ ใชรูปแบบ “แยกเก็บประเภทขยะ” ไดแก แมฮองสอน
ขยะและ
2. ดําเนินงานลงพื้นที่สํารวจและจัดทําหลักสูตรเพื่อใหความรูแกชุมชน ไดแก ตาก อุทัยธานี นราธิวาส
สิ่งแวดลอม
ยะลา ยโสธร
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจดานการบริหารจัดการขยะแบบนวัตกรรม ไดแก ตราด
4. จัดทําฐานการเรียนรู การสรางจิตสํานึกการจัดการขยะ และการผลิตพลังงานจากขยะใหกับโรงเรียน
ไดแก บุรีรัมย สระแกว พังงา สงขลา ระนอง
5. พาชุมชนไปศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนที่มีการจัดการขยะที่ดี ไดแก มุกดาหาร สตูล
6. ถายทอดใหความรูการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน
และรัฐ ไดแก พิจิตร หนองบัวลําภู แพร ปตตานี นาน สมุทรสาคร
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 24.51
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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
ขยะและ
ความรวมมือระหวางผูนําชุมชน จํานวน 5 ชุมชน กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
สิ่งแวดลอม
2. ดํ า เนิ น การอบรมใหค วามรูแ กค นในชุ มชนตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยนํ าหลั ก การของ
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. การจัดทําเอกสารการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับ
ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 1,000 ชุด
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 85
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(6) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการ
มี ส ว นร ว มของชุ ม ชุ น แบบบู ร ณาการเทศบาลเมื อ งกํ าแพงเพชร โดยมี ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ขยะและ
สิ่งแวดลอม
ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดกําแพงเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกําแพงเพชร หัวหนากองการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ประธานชุมชน และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
2. นักศึกษาลงสํารวจขยะในชุมชนเพื่อศึกษาปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รวมถึงสภาพปญหา ปริมาณ ถังขยะ
การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ รวมถึงการสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
ภายในชุมชนจากการลงพื้นที่สอบถามพบวาชุมชนบางแหงไดมีการคัดแยกขยะเปนของขายได และ
ขายไมได บางชุมชนไดมีโครงการชุมชนปลอดถังขยะ โครงการธนาคารขยะ
3. นักศึกษาลงชุมชนโดยจัดทําเครื่องมือแบบสอบถามถึงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชนของประชานชนในเขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชรทั้ง 18 ชุมชน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 20
ปญหา-อุปสรรค :
1. ประชาชนยังขาดความเขาใจในการจัดการขยะ
2. ประชาชนไมคอยใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(7) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
1. สํารวจสถานการณขยะรวมกับชุมชน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดแนวทางการ
ขยะและ
ดําเนินโครงการรวมกับชุมชน โดยมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการบูรณาการขยะและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเทศบาลตําบลบางพลี และองคการบริหารสวนตําบล
บางแกว จังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม โดยพื้นที่เทศบาลตําบลบางพลี
มีชุมชนเขารวมโครงการ 8 ชุมชน ประกอบดวย ชุมชนคงคาราม ชุมชนประตูน้ํา ชุมชนประสาน
สัมพัน ธ ชุ มชนหลวงพอโต ชุมชนพัฒ นา ชุมชนธารา ชุมชนรักประชา และชุ มชนสามั คคีร วมใจ
พั ฒนา และพื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางแก ว มี ห มู บ า นเข า ร ว มโครงการ 5 หมู บ า น
ประกอบดวยหมูบานลัลลวิวน หมูบานทิพยมงคล หมูบานสันตินคร หมูบานชอุมนิวัฒน และหมูที่ 3
และหมูที่ 9
2. กิจกรรมบรรยายสถานการณปญหาขยะมูลฝอยชุมชน และการประชุมกลุมยอยเรื่องขยะมูลฝอย
ชุมชน ปญหาที่พบและแนวทางการจัดการขยะในชุมชน โดยดําเนินการพื้นที่เทศบาลตําบลบางพลี
จั งหวั ด สมุ ท รปราการ จากการการประชุ มกลุ มย อยของผู แทนชุ ม ชนในเทศบาลตํ าบลบางพลี
เพื่อถอดขอมูลดานสถานการณขยะมูลฝอยชุมชน ปญหาที่พบและแนวทางการจัดการขยะชุมชน
จากประธานและกรรมการชุมชนที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะในชุมชน
3. ดําเนินกิจกรรมกําหนดแนวทางและแผนการจัดการขยะอยางมีสวนรวมของชุมชน โดยไดดําเนินการ
ในพื้นที่ 4 ชุมชน ไดแก ชุมชนคงคาราม ชุมชนรักประชา ชุมชนสามัคคีรวมใจพัฒนา และชุมชน
ประสานสัมพันธ โดยกิจกรรมประกอบดวย การคัดแยกขยะในครัวเรือน สํารวจแนวทางการนําขยะ
ไปใชประโยชนที่ชุมชนใหความสนใจ
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 28.57
ปญหา-อุปสรรค :
ปญหาดานการเบิกจายงบประมาณ ทําใหการใชเงินไมเปนไปตามแผนที่วางไว
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(8) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
1. สํารวจปริมาณขยะภายในแตละชุมชนของแตละอําเภอ โดยมีการแบงโครงการในการดําเนินงาน
บริหารจัดการ
เปน 5 โครงการ ซึ่งไดรับอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลวในเดือนธันวาคม ไดแก
ขยะและ
1.1 โครงการการบริหารจัดการขยะอินทรียและสิ่งแวดลอมดวยไสเดือนดิน
สิ่งแวดลอม
1.2 โครงการการศึกษาบริบทและประเมินผลการบริหารจัดการขยะของอําเภอหางฉัตร อําเภอแมทะ
และอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
1.3 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
1.4 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
1.5 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
เพื่อใหการบริหารจัดการในการบริการวิชาการของแตละอําเภอและแตละแผนงานสามารถที่จะ
ดําเนินการไปได มีการแบงแยกผูรับผิดชอบของแตละพื้นที่ มีการเตรียมงานเรื่องของการจัดทําชุด
ไสเดือนที่จะนําไปเลี้ยงในแตละครัวเรือน ซึ่งตองการระยะเวลาในการเตรียมการ เนื่องจากไดมีการ
จัดชุดการเลี้ยงไสเดือนแบงเปนพื้นที่ละ 400 ชุด และขณะนี้ในแตละแผนงานกําลังมีการออกแบบ
กระบวนการประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกขยะและการจัดการขยะของแตละพื้นที่ ดังนั้นในสวน
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ของงบประมาณที่ใชไปจึงเปนเพียงในสวนของการประชุม เพื่อแบงแยกงานและกําลังอยูในชวงที่จะ
เบิกจายงบประมาณตามแผนตอไป
2. อยูระหวางเลือกพื้นที่เปาหมายเพื่อที่จะทําการถายทอดความรูในการคัดแยกขยะและกําจัดขยะ
อินทรีย รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงในการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอินทรียดวยไสเดือนดิน
ซึ่งผลการดําเนินงานเปนดังนี้
2.1 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางไดเลือกพื้นที่
เขตเทศบาลตําบลปงยางคกในทุกหมูบานและเขตเทศบาลตําบลวอแกวเปนพื้นที่เปาหมาย โดยไดมี
การอบรม ถายทอดความรูในการคัดแยกขยะและลงมือมือปฏิบัติจริงในเรื่องของการกําจัดขยะ
อินทรียดวยไสเดือนดิน ใชวิธีการเลี้ยงไสเดือนดวยถังพลาสติกแบบปดฝา ซึ่งมีผูที่สนใจรับชุดเลี้ยง
ไสเดือนดินไปทั้งสิ้น 400 ชุด ซึ่งไดมีการจัดอบรมตลอดชวงเดือนมีนาคม 2561
2.2 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เลือกพื้นที่เปาหมาย
คือเขตเทศบาลตําบลนาครัว โดยเนนไปที่กลุมผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรมรวมกันและมี
รายไดจากการจําหนายขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได อีกทั้งไดมีการอบรม ถายทอดความรูใน
การคัดแยกขยะและลงมือมือปฏิบัติจริงในเรื่องของการกําจัดขยะอินทรียดวยไสเดือนดิน ใชวิธีการ
เลี้ยงไสเดือนดวยบอซีเมนตทําใหตนทุนในการเลี้ยงสูงขึ้นจํานวนชุดของการเลี้ยงไสเดือนและผูที่
สนใจที่จะเลี้ยงไสเดือนมีจํานวนทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งไดมีการจัดอบรมในชวงเดือนมีนาคม 2561
และมีการจัดทําคูมือในการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อเผยแพรกระบวนการและวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง
2.3 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไดทําการเลือก
พื้นที่เปาหมายคือเทศบาลตําบลนาแกวและเทศบาลตําบลใหมพัฒนา โดย 2 พื้นที่นี้มีความแตกตาง
กันในเรื่องของเปาหมาย 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 มีการจัดทําคูมือการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อ
เผยแพรกระบวนการและวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง
2.4 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการสราง
ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม ไดมีการประชุมและวิเคราะหถึงความเหมาะสมของแตละ
พื้นที่ ซึ่งพบวาความตองการของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลจึง
มีความหลากหลาย เชน การทํา Spot เสียงตามสายภายในหมูบาน การทําปายรณรงค การจัดประกวด
แขงขัน การบันทึกเทปกิจกรรมของนักเรียนและชุมชน การทําปายบงชี้ติดตามสถานที่ที่เขารวม
กิจกรรม การจัดทําคูมือตางๆ เปนตน ซึ่งในขณะนี้กําลังอยูในชวงของการเก็บขอมูลเพื่อนํามาออกแบบ
ใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
2.5 โครงการการศึกษาบริบทและประเมินผลการบริหารจัดการขยะของอําเภอหางฉัตร อําเภอ
แมทะ และอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของบริบทและปริมาณ
ขยะกอนที่จะมีการเริ่มทํากิจกรรมตางๆ และเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม
ตางๆ ตอไปในชวงไตรมาส 3 และ 4
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 50
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มหาวิทยาลัยบูรพา
(9) โครงการ
บริหารจัดการ
ขยะและ
สิ่งแวดลอม

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 แตเมื่อลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติจริงชุมชนมีความตองการเลี้ยงดวยบอซีเมนตทําให
งบประมาณที่กําหนดไวเพื่อจัดซื้อชุดเลี้ยงไสเดือนมีการเปลี่ยนแปลง
ผลการดําเนินงาน :
อยู ร ะหว า งจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการและคณะทํ า งานในส ว นต า งๆ โดยจั ด ประชุ ม
ปรึกษาหารือเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่สําคัญของโครงการ กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของ
โครงการอันจะนําไปสูผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเปาหมายตามแผนที่กําหนดไว พรอมทั้งกําหนดชวงเวลา
ในการดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงกลุมเปาหมายเปนหลัก เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเขารวม
กิ จ กรรมโครงการและคณะผู จั ด ทํ า โครงการ ภายใต ก ารดู แ ลและให ก ารสนั บ สนุ น โดยคณะ
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 30

มหาวิทยาลัยพะเยา
(10) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (e – bidding) เพื่อกอสรางตนแบบเทคโนโลยีการผลิต
ขยะและ
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ขนาด 10 ตันตอวัน ซึ่งขั้นตอนดังกลาวอยูระหวางการแกไขรายละเอียด
สิ่งแวดลอม
ขอกําหนดงานจางเหมาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการและเกิดประโยชนกับงบประมาณสูงสุด
โดยจะดําเนินงานประกาศหาผูรับจางในชวงวันที่ 2 – 20 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะทําสัญญา
ในชวงวันที่ 23 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะดําเนินการกอสรางตนแบบเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ขนาด 10 ตันตอวัน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 5.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลการดําเนินงาน :
(11) โครงการ
1. ดําเนินการติดตามผลการทําปุยหมักแบบแหงและน้ําของชุมชนตนแบบ ป 2560
บริหารจัดการ
2. ติดตอประสานงานกับศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
ขยะและ
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนเกี่ย วกับรายละเอี ยดการดําเนิน
สิ่งแวดลอม
กิจกรรมในพื้นที่ 10 ชุมชนตนแบบเดิม ป 2560 และ 12 ชุมชนตนแบบใหม ป 2561 รวมทั้ง
ชุดเสริมประสิทธิภาพที่จะดําเนินการติดตั้ง
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในการติดตั้งระบบหมักกาซชีวภาพ ตามระเบียบวาดวยพัสดุ ดวยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เพื่อดําเนินการติดตั้งชุดถังหมักกาซชีวภาพ จํานวน 12 ชุด และถังหมัก
ปุยแบบแหงและน้ํา จํานวน 2,400 ใบ ซึ่งอยูในขั้นตอนการรอผลเพื่อใหผูประกอบการเสนอราคา
และคัดเลือกตอไป ในการนี้ทางโครงการไดดําเนินการสํารวจเพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพสําหรับ
การพัฒนาเปนชุมชนตนแบบใหมเพิ่มเติมโดยชุมชนตนแบบที่ไดรับการคัดเลือกแลว มีจํานวนทั้งสิ้น
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9 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
โดยพื้นที่ จํานวน 3 ชุมชนที่เหลือ ไดแก โรงเรียนบานใหมไทรทอง ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ
จังหวัดสระแกว และเทศบาลตําบลเมืองเกา ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่อีกครั้ง และสวนพื้นที่ของจังหวัดตราด อยูระหวาง
การประสานงานกับสํานักงานปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตราด เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการ
คัดเลื อกพื้นที่ที่มีศักยภาพตอไป และไดเริ่มดํ าเนิน การติดตั้งชุดเสริ มประสิทธิภาพลดการใชไฟ
ของเครื่องอัดกาซชีวภาพในพื้นที่ชุมชนตนแบบเดิม
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 35
ปญหา-อุปสรรค :
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางการติดตั้งชุดหมักกาซชีวภาพและถังหมักปุยแบบแหงและน้ํา ใชระยะเวลา
คอนขางนาน สงผลใหการดําเนินการติดตั้งชุดถังหมักกาซและการผลิตถังหมักปุยแบบแหงและน้ํา
เกิดความลาชา แตคาดวาจะดําเนินการทุกกิจกรรมแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยแมโจ
ผลการดําเนินงาน :
(12) โครงการ
บริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 1 สรางตนแบบการผลิตปจจัยการผลิตเกษตรอินทรียจากขยะแหงและขยะเปยก
ขยะและ
อยางครบวงจร ณ หนวยงานเปาหมาย
สิ่งแวดลอม
ดํ า เนิ น การอยู ร ะหว างขั้ น ตอนการจั ดซื้ อ จั ด จ าง เพื่ อ หาผู รั บ จ า งมาดํ าเนิ น งานก อ สร า ง
ตนแบบการผลิตป จจัย การผลิตเกษตรอิ นทรี ยจ ากขยะแหงและขยะเปยกอยางครบวงจรใหกับ
หนวยงานเปาหมายทั้ง 5 แหง คาดวาจะไดเริ่มดําเนินการกอสรางภายในเดือนพฤษภาคม 2561
และเรื่องการดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ในโครงการนั้น ทางโครงการไดดําเนินการอยูระหวาง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง คาดวาจะดําเนินการสงมอบแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3
กิจกรรมที่ 2 ถายทอดเทคโนโลยีตนแบบการผลิตปจจัยการผลิตเกษตรอินทรียจากขยะแหง
และขยะเปยกอยางครบวงจร
ดําเนินการจัดเตรียมขอมูลสําหรับการจัดพิมพเอกสารที่ใชประกอบการถายทอดเทคโนโลยี
ตนแบบการผลิตป จจั ยการผลิตเกษตรอิ นทรี ยจากขยะแหงและขยะเปยกอยางครบวงจร ซึ่งการ
ดําเนินงานแลวเสร็จไปแลว 80 เปอรเซ็นต
กิจกรรมที่ 3 ลงสํารวจพื้นที่ดําเนินโครงการในพื้นที่เปาหมายทั้ง 5 แหง
ดํ า เนิ น งานลงสํ า รวจพื้ น ที่ ใ นหน ว ยงานเป า หมายทั้ ง 5 แห ง เพื่ อ ดํ า เนิ น การแนะนํ า
ใหคําปรึกษาในดานการเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงานกอสรางตนแบบการผลิตปจจัย
การผลิตเกษตรอินทรียจากขยะแหงและขยะเปยกอยางครบวงจร
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 45
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ปญหา-อุปสรรค :
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความลาชาอันเนื่องมาจากระเบียบการจัดซื้อจัดจางใชเวลามาก
ในการดําเนินงาน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(13) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
สรางวินัยและการ 1. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มีสวนรวมของคน
อยูระหวางดําเนินการจัดทําแนวทางและแผนการดําเนินงานจัดทําขอมูล องคความรู ฐานขอมูล
ในชาติมุงสูการ
หรือสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานขยะมูลฝอย และออกแบบจัดทําและนําเสนอ
จัดการขยะและ ฐานขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลหรือสารสนเทศภูมิศาสตร และองคความรูอื่นๆที่เกี่ยวของในพื้นที่
สิ่งแวดลอมที่
ดําเนินงาน และดําเนินการปรับปรุงขอมูลในเว็บเพจ 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
- ผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ สารคดีดานการจัดการขยะที่ตนทาง ผานสถานีวิทยุทาง
FM 102 และ FM 105
- ประชาสัมพันธขาวการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมผานสื่อออนไลน
2.2 รณรงคประชาสัมพันธ เพื่อสรางวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
- อยูระหวางดําเนินการจางผลิตสื่อรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อสรางวินัยการจัดการขยะ
และสิ่งแวดลอม เชน คูมือสารคดีนิทรรศการแผนพับ และโปสเตอร
3. การสงเสริมการลด คัดแยกขยะที่ตนทาง และนําไปใชประโยชน
3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของ อปท. ในการขับเคลื่อนภาคีเครือขาย 3R ประชารัฐ
- สนับสนุนงบประมาณใหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1-16 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดานการจัดการขยะในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมยกระดับเปนตนแบบดานการจัดการขยะ
ครอบคลุมทั้งพื้นที่
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3R จังหวัดตนแบบ
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ซึ่งกําหนดจัด ขึ้น ในระหวางวัน ที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ จังหวัด
บุรีรัมย กลุมเปาหมายเขารวม จํานวน 400 คน
- อยูระหวางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาดูงานแบบอยางที่ดีของการจัดการขยะ
ระหวางวันที่ 2 - 5 เมษายน 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต กลุมเปาหมาย จํานวน 380 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 มจัง หวั ด 76
จังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1 - 16 ดําเนินการสงเสริมหมูบาน/ชุมชนปลอดขยะ และ
โรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด และระดับภาค โดยการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ
- อยูร ะหวา งดําเนิน งานจางที่ปรึกษาติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ
ป 2561
- จั ด อบรมเพิ่ ม ศั ก ยภาพพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละการสร า งแรงจู ง ใจ ชุ ม ชนปลอดขยะ
โรงเรียนปลอดขยะ 4 ภูมิภาค ระหวางเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ 2561 จํานวน 4 ครั้ง
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ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแกน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสุราษฎรธานีกลุมเปาหมาย
เขารวมจํานวนกวา 1,164 คน
3.3 สงเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- จั ดสั มมนาผลิ ตภัณฑรั กษสิ่ งแวดล อมพรอมมอบรางวั ลและจั ดแสดงนิ ทรรศการผลงาน
ผลิตภัณฑรักษ สิ่งแวดลอม ในวันสิ่งแวดลอมไทยและวันอาสาสมั ครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบานแหงชาติ ประจําป 2560 (วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2560) ณ ศูนยวัฒนธรรมแหง
ประเทศไทย และโรงแรมทาวนอินทาวน
- อยูระหวางดําเนินงานจางสงเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ป 2561
- จัดอบรมเพิ่มศักยภาพตอยอดสงเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 4 ภูมิภาค
ในระหวางเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ 2561 จํานวน 4 ครั้ง กลุมเปาหมายเขารวมจํานวน
642 คน
3.4 สงเสริมการลดใชถุงพลาสติกและโฟม
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพโปสเตอร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และสงเสริมการลดใชถุงพลาสติก
และโฟม
- ดําเนินการจัดกิจกรรม และผลิตสื่อรณรงค เพื่อสงเสริมการลดใชถุงพลาสติกและโฟม
4. การพัฒนาพื้นที่ตนแบบมีการคัดแยกขยะที่ถูกตองที่ตนทาง
4.1 พื้นที่ตนแบบและศูนยการเรียนรูก ารจัดการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)
- ลงพื้นที่ติดตามผลศูนยเรียนรูตนแบบการจัดการขยะเหลือศูนย ป 2560 จํานวน 9 แหง
- ดํ า เนิ น การจัด ตั้งศูนย เรี ยนรู ตนแบบการจั ดการขยะเหลื อศู นย (ชุ มชนปลอดขยะและ
โรงเรียนปลอดขยะ) ป 2561จํานวน 6 แหง ดังนี้ โรงเรียนบานน้ํามิน จังหวัดพะเยา โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห 27 จังหวัดหนองคาย ชุมชนบานปาบุก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ชุมชนบานปา
ตึงงาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ชุมชนบานระเบิกขาม อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ชุมชนบาน
หนองโพรง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
4.2 ผลิตสื่อเผยแพรตนแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมตามแนวทางศาสตรพระราชา
อยู ร ะหว า งจั ด จางทําหนั งสือต นแบบการจั ดการขยะและสิ่งแวดลอมตามแนวทางศาสตร
พระราชา
5. จัดฝกอบรมหลักสูตร การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน จํานวน 3 รุน
- รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 15 - 17 มกราคม 2561 จํานวนผูเขารวม 67 คน ณ ชวาลัน
รีสอรท อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
- รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 จํานวนผูเขารวม 98 คน ณ ชวาลัน
รีสอรท อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
- รุ น ที ่ 3 ระหว า งวั น ที่ 20 - 22 กุ ม ภาพั น ธ 2561 จํ า นวนผู เ ข า ร ว ม 117 คน
ณ โรงแรม ดี วารี ดีวา นานา อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 55
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กรมประชาสัมพันธ
(14) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
ประชาสัมพันธ
1. ผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศน “โลกใสไรขยะ” จํานวนผลผลิต 34 ตอน
การบริหารจัดการ 2. ผลิตและเผยแพรสกูปขาวโทรทัศน ความยาวไมเกิน 3 นาที จํานวนผลผลิต 76 ตอน
ขยะและ
3. ผลิตและเผยแพรรายการวิทยุความยาว 15-30 นาที จํานวนผลผลิต 274 ครั้ง
สิ่งแวดลอม
4. ผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ จํานวนผลผลิต 23 ครั้ง
5. ผลิตและเผยแพรสารคดีเชิงขาว (สกูป) จํานวนผลผลิต 609 ครั้ง
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 77.26
ปญหา-อุปสรรค :
พื้นที่จังหวัดพัทลุงประสบปญหาน้ําทวม
แนวทาง 2 : เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
(15) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการขยะ อยูระหวางดําเนินการกอสรางโรงงานกําจัดขยะพรอมระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
และสิ่งแวดลอม ซึ่ งขณะนี้ อยู ร ะหว า งดํา เนิน การตรวจรับ งาน และเบิ กจ ายงบประมาณ งวดที่ 1 ภายในเดือ น
(เพิ่มศักยภาพ
เมษายน 2561
จัดการขยะติดเชื้อ) ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ : 30
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลการดําเนินงาน :
(16) โครงการ
บริหารจัดการขยะ 1. ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบของสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม จังหวัด
2. อยูในระหวางเตรียมการโอนงบประมาณงวดที่ 2 ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แบบบูรณาการ
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 55
กรมอนามัย
ผลการดําเนินงาน :
(17) โครงการ
พัฒนากฎหมาย 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียทีเ่ กิดจากสถานบริการการสาธารณสุขใหถูกสุขลักษณะเปนไป
ระเบียบ มาตรการ ตามที่กฎหมายกําหนด
1.1 ลงพื้ นที่ศึกษาสถานการณ การจั ดการมูลฝอยติ ดเชื้อในสถานบริ การการสาธารณสุขและ
แนวทางปฏิบัติ
และการกํากับดูแล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
บังคับใชกฎหมาย ขอเสนอการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย
1.2 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการการสาธารณสุขและ
ในการจัดการขยะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนวิชาการและการบังคับใชกฎหมาย
และอนามัย
สิง่ แวดลอมอยาง 2. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขสู GREEN & CLEAN Hospital
2.1 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาเกณฑนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital
เขมงวด
2.2 ลงพื้นที่เยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียนการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรูการจัดการขยะและอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล รวมทั้งการขยายผลสูชุมชน
2.3 รณรงค พั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในโรงพยาบาลและจั ด ประชุ ม คณะทํ า งานพั ฒ นา
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
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3. พัฒนาระบบฐานขอมูล การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 จัดประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขยะและอนามัยสิ่งแวดลอม รอบ 6 เดือน
3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข
3.3 ลงพื้นที่สนับสนุน ประเมิน และยกระดับการดําเนินงานพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุข
ใหไดมาตรฐาน และกํากับติดตามการดําเนินงานเชิงคุณภาพGREEN&CLEAN Hospital
4. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
4.1 จัดทํารางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการรวมกันของ
อปท. หนวยงานของรัฐหรือสวนราชการของรัฐหรือสวนราชการอื่นในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย พ.ศ. .... (มาตรา 18 วรรค 2)
4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข
4.3 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
5. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
5.1 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การพั ฒนาศั กยภาพเจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ช ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.2 ประชุ มเชิ งปฏิบัติการพัฒ นาศักยภาพแกนนําเจาพนักงานสาธารณสุขในหนว ยงาน
สาธารณสุขในระดับจังหวัดและอําเภอดานพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.3 จัดประชุมพัฒนากฎหมายสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ การบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.4 สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)เขารวมสังเกตการณและ
ใหขอเสนอแนะการประชุมฯ
5.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
5.6 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพสาธารณสุ ข อํ า เภอด า นการบั ง คั บ ใช ต าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.7 จั ด ทํ า และเผยแพร คู มือ แนวทางในการดํ า เนิ น งานคณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
คณะกรรมการเปรียบเทียบ และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
5.8 จัดทําสื่อความรู (Infographic) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 45.64
ปญหา-อุปสรรค :
การรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนมีการรายงาน
ขอมูลเพียง รอยละ 70.70 ทําใหขอมูลที่ไดยังไมเปนภาพรวมของประเทศ จึงควรเรงขับเคลื่อนให
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสถานพยาบาลสังกัดอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนมีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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 เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรามาการเดน

- 19 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
โดยรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย ได ม อบนโยบายให ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
ขับเคลื่อนการรวมกลุมพื้น ที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคการปกครองสวนทองถิ่ น
ใหบังเกิดผลการปฏิบัติเปนรูปธรรม
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 ณ โรงแรม
รอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะแนวทางผลักดันแผนปฏิบัติการจังหวัด (Action Plan)
ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 50

กรมควบคุมมลพิษ
ผลการดําเนินงาน :
(19) โครงการ
ปองกันและแกไข 1. สนับสนุนจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
- จัดทําแผนการดําเนินงานการขับเคลื่อน อปท. ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
ปญหามลพิษจาก
- ลงพื้นที่จงั หวัดนครราชสีมา ตาก และเชียงราย เพื่อติดตามการดําเนินงานการจัดการของเสีย
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย อันตรายจากชุมชน
- จัดทํารายงานความกาวหนาการสํารวจและติดตามการดําเนินงานการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน
2. สนั บสนุนจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง
- จัดทํา สรุป ประเด็น และรายงานการฝกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิด
ทฤษฏี...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. จะสงขอมูลใน
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
3. สํารวจขอมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
- ดําเนินการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ป 2560
- จัดทํารางเลมรายงานสถานการณขยะมูลฝอย
- จัดการฝกอบรม “การใชงานระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑”
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ใหแก ทสจ. ๗๖ จังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
๗๖ จังหวัด อปท. และกรุงเทพมหานคร และเจาหนาที่ คพ.
4. ติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปญหาและใหคําแนะนําอปท.ปรับปรุงระบบฯ
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
- จัดสงความเห็นขอเสนอแนะแนวทางและคําแนะนําในการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให
ทน.แมสอด ทม.แมฮองสอน ทต.เกาะคา ทต.บางระจัน และ ทต.พรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
- ลงพื้นที่ ทม.ชุมพร จังหวัดชุมพร ทต.กําแพง จังหวัดสตูล เพื่อติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัด
ขยะมู ล ฝอยที่ มี ป ญ หาขยะสะสมตกค าง และอยู ร ะหว า งการจั ด ทํ า ข อเสนอแนะแนวทาง การ
ปรับปรุงระบบ

- 20 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
5. พัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
อยูระหวางการดําเนินการขั้นตอนการจัดจางที่ปรึกษา เชิญชวนที่ปรึกษายื่นขอเสนอโครงการ
พัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนยฯ
6. เสริมสรางความเขมแข็งในการควบคุมการนําเขา-สงออกของเสียอันตรายขามแดน โดยการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
อยู ร ะหว า งจั ด ทํา แผนการฝ ก อบรมเสริมสรางความเขมแข็งการควบคุมนําเขา-สงออกของเสีย
อันตรายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาและจั งหวั ด หนองคาย
7. สนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับพื้นที่อุทยานแหงชาติ
- จัดทําสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและ
น้ํา เสี ย ในอุ ทยานแห งชาติสําหรับ เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช รุน ที่ 2”
ระหวางวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟชเชอรแมนรีสอรท จังหวัดเพชรบุรี
- จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียในอุทยานแหงชาตินํา
รอง ๑๐ แหง
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 37.14
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
(20) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
ขอรับการ
กองทุนสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะ
สนับสนุนกองทุน ฝายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม อยูระหวางดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาและ
สิ่งแวดลอม
สนับสนุนงบประมาณใหกับโครงการกอสรางระบบกําจัดของเสียรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนี้
1. โครงการกอสรางศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตําบลบานกรวด อําเภอบานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย อยูระหวางแจงใหเทศบาลตําบลบานกรวดปรับแกไขเพิ่มเติมขอมูลรายละเอียดโครงการ เพื่อ
เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษพิจารณาอีกครั้ง
2. โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎรธานี อยูระหวางแจงใหเทศบาลตําบลเกาะพะงันปรับแกไขเพิ่มเติมขอมูลรายละเอียดโครงการ
จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษพิจารณาอีกครั้ง
3. โครงการกอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลและระบบกําจัดกากตะกอนจุลินทรีย ของเทศบาลเมือง
ปาตอง อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต อยูระหวางแจงใหเทศบาลเมืองปาตองดําเนินการทบทวนและ
ปรั บ แก ไ ขหลั ก การและเหตุผ ลของโครงการ ทบทวนรายการคํ า นวณการออกแบบ เพื่อ เสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษพิจารณาอีกครั้ง
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 50
ปญหา-อุปสรรค :
1. เนื่องจากขั้นตอนในการวิเคราะหโครงการตองใชความละเอียดและรอบคอบเพื่อใหไดโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทฺธิผลมากที่สุด จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการกลั่นกรองขอเสนอ
โครงการมากขึ้น
2. ผูเสนอโครงการยังไมมีการเพิ่มเติมขอมูลรายละเอียดโครงการ ทําใหขอเสนอโครงการยังไมไดรับการ
พิจารณาอนุมัติ
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แนวทาง 3 : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(21) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
พัฒนาและ
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย
1.1 นําเสนอหลักเกณฑการจัดการของเสียตามหลัก 3R และเกณฑการประเมินการใชประโยชน
ยกระดับ
ของเสียไดทั้งหมด โดยแบงประเภทกิจ กรรมเปน กิจกรรมยอยที่ดําเนิน การเฉพาะบางสวนของ
ผูประกอบการ
จัดการของเสีย
โรงงานและกิจกรรมทั่วทั้งโรงงาน
อันตรายภาค
1.2 รับสมัครโรงงานเขารวมโครงการ
1.3 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนะนําแนวทางการดําเนินงานตามหลักเกณฑการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม
จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน และวันที่ 7 มีนาคม
100โรงงาน
2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพมหานคร
1.4 คัดเลือกโรงงานที่มีความพรอม จํานวน 57 โรงงาน เขารวมโครงการโดยตองเขาใหคําปรึกษา
แนวทางการดําเนินงานตามกิจกรรม 3R และจัดทําแผนการจัดกิจกรรม 3R/Zero Waste to Landfill
1.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อใหความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการของเสีย เชน roll-up pop-up
1.6 อยูระหวางจัดทําแผนการเขาโรงงาน
กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผูประกอบการจัดการของเสีย
2.1 ทบทวนหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานผูรับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว
2.2 คัดเลือกโรงงานเขารวมโครงการ 62 โรงงาน
2.3 ระบุลั กษณะการประกอบกิจการและประเภทกิจกรรมของโรงงานที่เขารว มโครงการฯ
พรอมนําเสนอรายละเอียดโรงงาน
2.4 อยูระหวางเตรียมการเขาโรงงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 35
(22) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
เพิ่มประสิทธิภาพ 1. ประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินการของ
โรงงานคัดแยก
โรงานคั ด แยก ถอดประกอบ บดย อ ย และรี ไ ซเคิ ล ซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอุ ป กรณ
และรีไซเคิลซาก อิเล็กทรอนิกส วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
ผลิตภัณฑไฟฟา 2. จัดทําเกณฑการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินการของโรงงานคัดแยก ถอดประกอบ
และ
บดยอย และรีไซเคิลซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส
3. ศึ กษารวบรวม และวิเ คราะหเปรี ยบเทียบข อมูลมาตรฐานสากลการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศที่มีการใชอยางแพรหลายในยุโรป อเมริกา
และในเอเชียอยางนอย 2 มาตรฐาน เชน R2 e-Stewards โดยครอบคลุมสาระสําคัญทั้งหมดที่
กําหนดในแตละมาตรฐาน
4. เชิญชวนและคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
5. วั น ที่ 26 มี น าคม 2561 มี ก ารจั ด พิ ธี ล งนามในบั น ทึก ขอ ตกลงความร ว มมื อ การเข าร ว ม
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ประจําป 2561" ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร
6. ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานแกผูเขารวมโครงการ
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 20
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ผลการดําเนินงาน :
(23) โครงการ
1. ประชุมรับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูใชงานระบบเพื่อรวบรวมปญหาความตองการ และขอเสนอแนะ
ปรับปรุงและ
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศการ ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชงาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
จัดการกากของ 2. ดําเนินการพัฒนาระบบการขอมีเลขประจําตัวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสาร
เสียอุตสาหกรรม การกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
3. ดําเนินการพัฒนาระบบการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน
สําหรับกรณีที่ผูรับดําเนินการไมใชผูประกอบกิจการโรงงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 35
(24) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
ชวยเหลือติดตาม 1. รวบรวมจํานวนโรงงานเปาหมายจากฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม
การตออายุ
จังหวัด และฐานขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โรงงานที่ขาดการ 2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ เชน แผนพับ โปสเตอร webpage สื่อหนังสือพิมพ
จัดการกาก
3. จัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือโรงงานเปาหมายใหครอบคลุมทั้ง 6 กลุมสงเสริมการดําเนินงาน
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 4 ครั้ง และ
สําหรับผูประกอบการ จํานวน 4 ครั้ง ในจังหวัดระยอง พิษณุโลก สุราษฎรธานี และนครราชสีมา
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 35
แนวทาง 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอัตรายชุมชน มูลฝอย
ติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
กรมควบคุมโรค
(25) โครงการเฝา ผลการดําเนินงาน :
ระวัง ปองกัน
1. ทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในปงบประมาณ 2560 ที่ผานมา
ควบคุมโรคและ 2. เสนอขอมูลแนวทางการดําเนินงานแกสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 /สํานักงานปองกัน
ภัยสุขภาพของ
ควบคุมโรคเขตเมือง ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
ประชาชนและ
แอรพอรตฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ
ผูสัมผัสขยะ
3. ลงพื้ นที่ใหการสนับสนุนข อมูลวิ ชาการที่เ หมาะสมกับบริบ ทของพื้นที่ ไดแก ใหความรูกับ
สํานักงานปองกันควบคุมโรค
4. มีการยกรางคําแนะนําการดําเนินงานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประชาชนกลุมเสี่ยงและผูประกอบอาชีพสัมผัสขยะ ปงบประมาณ 2561

กรมอนามัย
(26) โครงการ
พัฒนากฎหมาย
ระเบียบ
มาตรการแนวทาง
ปฏิบัติ และการ
กํากับดูแลบังคับ
ใชกฎหมายในการ
จัดการขยะและ
อนามัย
สิ่งแวดลอมอยาง
เขมงวด
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5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการสัมผัสขยะและมลพิษสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 16 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรม
เอบีนา เฮาส กรุงเทพมหานคร
6. ลงพื้น ที่นิเทศติดตามงาน ณ สํ านักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวั ดนครศรีธรรมราช
วันที่ 19-20 มีนาคม 2561
7. ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอมพื้นที่สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ณ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดขอนแกนวันที่
28 – 29 มีนาคม 2561
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 56.60
ปญหา-อุปสรรค :
งบประมาณในการเฝาระวังสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ของพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมี
เนื่องจากไมมีกฎหมายรับรองในการจัดสรรการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ ยงในพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ผลการดําเนินงาน :
1. สงเสริมการมีสวนรวมของจังหวัด ทองถิ่นและชุมชน ในการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
1.1 ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขยะและสิ่งแวดลอม
1.2 สรางความรอบรูประชาชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม (ผลิตสื่อ)
1.3 ประชุมปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางความรวมมือภาคีเ ครือขายการดําเนินงานอนามั ย
สิ่งแวดลอม
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพผูตรวจแนะนํา(EHA Instructor)การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 ลงพื้น ที่เยี่ยมเสริ มพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดลอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในชุมชน
3. พัฒนาระบบเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เตาเผาศพมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ
สาธารณสุข
3.1 ทบทวนข อ มู ล สถานการณ เ ตาเผามู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข
3.2 กําหนดขอบเขตการศึกษาและพื้นที่เปาหมายในการศึกษา
3.3 จัดทําแบบสํารวจโรงพยาล โดยใชกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
เป น แนวทางในการจั ด ทําแบบสํา รวจ ปจ จุบัน อยูร ะหว างกระบวนการตรวจสอบคุ ณภาพของ
เครื่องมือ
3.4 อยูในระหวางการหาผูรับจางเก็บตัวอยางและวิเคราะหสารประกอบไดออกซินที่ระบาย
ออกจากปลองเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกลเคียง

- 24 ดานการจัดการขยะมูลฝอย
4. พัฒนาระบบฐานขอมูล การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
4.1 นิเทศติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเขมแข็งดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
4.2 ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 45.64
ปญหา-อุปสรรค :
การรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน มีการรายงาน
ขอมูลเพียง รอยละ 70.70 ทําใหขอมูลที่ไดยังไมเปนภาพรวมของประเทศ จึงควรเรงขับเคลื่อนให
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสถานพยาบาลสังกัดอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนมีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(27) โครงการ ผลการดําเนินงาน :
แกไขปญหาขยะ 1. การดําเนินงานของ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
1.1 เปนวิทยากรใหความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยใหกับประชาชน
และสิ่งแวดลอม
1.2 ตรวจสอบสถานที่และจัดทําขอเสนอแนวทางและตรวจสอบความถูกตองตามขอกําหนด
ดานวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
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 ดําเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคัดแยก
ขยะมู ล ฝอยชุ มชนตั้งแตตน ทางตามหลักวิช าการ โดยมีผูเขารว มฝกอบรมเปน องคกรปกครอง
ทองถิ่นในพื้นที่
2.5 ประสานและใหขอแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปน
ของตนเอง
2.6 ลงพื้นที่ประสานกับองคกรปกครองทองถิ่นเพื่อสํารวจสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ –

กรมควบคุมมลพิษ
(28) โครงการ
พัฒนากฎหมาย
อนุบัญญัติ และ
กฎระเบียบ

- 25 ดานการจัดการขยะมูลฝอย

ผลการดําเนินงาน :
1. อยูระหวางจัดทํารางอนุบัญญัติภายใตรางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานจากการวาจางที่ปรึกษาเปนการดําเนินการเอง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอนุบัญญัติพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีหนวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา
ผูผลิต ผูจําหนาย และผูรับกําจัดซากผลิตภัณฑเขารวมการประชุม
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 30
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(29) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
1. กิจกรรมการจัดการขยะทะเลตามหลักวิชาการในระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญ
ขยะทะเล
ดําเนินจัดเก็บขยะในระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศปะการัง และระบบินเวศปาชายเลน
จํานวน 42 พื้นที่ ใน 21 จังหวัดชายฝงทะเล ขยะทะเลที่จัดเก็บไดทั้งหมดจํานวน 18,432.1 กิโลกรัม
ดํ า เนิ น การจั ด การจํ า แนกประเภทขยะทะเลและกิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด ขยะตามแบบบั น ทึ ก
มาตรฐานสากลขององคกรอนุรักษมหาสมุทร (International Coastal Clean-up Data Card;
Ocean Conservancy) พบวาเกือบทั้งหมดของขยะที่จัดเก็บลําดับตน ไดแก 1) ถุงพลาสติก
ถุงอาหาร ถุงกอปแกป 2) กลองอาหาร ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) 3) กลองอาหาร ถวย/จาน (โฟม)
4) เชือก ตาขาย ลอบ เศษอวน 5) ฝาจุกขวด (พลาสติก)
2. กิจกรรมสํารวจ ประเมิน วิเคราะหขยะทะเล
2.1 การศึกษาประเภทและปริมาณขยะพื้นที่ปากแมน้ํา ดําเนินการจัดเก็บขอมูลจํานวน 1 ครั้ง
บริเวณปากแมน้ําพื้นที่อาวไทยตอนบน ขอมูลอยูระหวางการวิเคราะหจําแนกประเภทขยะ
2.2 การศึกษาผลกระทบขยะทะเลตอสัตวทะเลหายาก จากการผาพิสูจนพยาธิสภาพสัตวทะเล
หายากที่เกยตื้นตายระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 จํานวน 27 ซาก พบวาสัตวเตาทะเล
ไดรับผลกระทบจากขยะทะเล จํานวน 4 ตัว
2.3 การศึ กษาผลกระทบขยะทะเลตอระบบนิเวศปะการัง ติดตามสุขภาพปะการังเมื่อถู ก
รบกวนจากเชือกหรือขยะ เชน การเปลี่ยนแปลงของสี และตรวจวัดอัตราการสังเคราะหแสงของ
ปะการัง จํานวน 3 สถานี บริเวณจังหวัดพังงา ไดแก เกาะลีป เกาะไขใน และเกาะไขนอก จาก
เปาหมาย 15 สถานี ขอมูลอยูระหวางการประเมินและวิเคราะหสุขภาพของปะการัง
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 60
ปญหา-อุปสรรค :
การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑในสวนของงบลงทุนครุภัณฑ
วิทยาศาสตรและการแพทย วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,870,000 บาท อยูระหวางการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซึ่งคาดวาจะสามารถเบิกจายไดภายในไตรมาสที่ 3

- 26 ดานการจัดการคุณภาพอากาศ
แนวทาง 5 : ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กรมควบคุมมลพิษ
(1) โครงการ
ปองกันและแกไข
ปญหามลพิษทาง
อากาศในพื้นที่
วิกฤต

ผลการดําเนินงาน :
1. การแกไขปญหาฝุนละอองในพื้นที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
- ผลตรวจวัดฝุนขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ 2561
มีคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู ใ นช ว ง ๒๙.๘๒ – ๓๐๓ ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร (มาตรฐานเทากับ 120)
มีคาเกินเกณฑมาตรฐาน ๘๐ วัน จากการตรวจวัดทั้งสิ้น ๑๓๘ วัน คิดเปนรอยละ ๕๘
- 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
ถนนคุงเขาเขียวซึ่งมีการบรรทุกขนสงคอนขางมาก พบวามีคาฝุนรายชั่วโมงคอนขางสูง
- จัดประชุมเตรียมการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ ตําบล
หน าพระลาน อํ าเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จัง หวัด สระบุร ี ป 2561 เมื ่อ วัน ที ่ 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
ใกลเคียงเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซีไดประสานผูประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุและ
ควบคุมแหลงกําเนิดพรอมรายงานใหทราบตอไป
- ผลการตรวจวั ดสารอินทรียร ะเหยงายในพื้นที่มาบตาพุดและพื้น ที่ใกลเคีย งจั งหวัดระยอง
ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ พบสารไวนิลคลอไรดเกินคาเฝาระวังฯ ที่บานพลง และสารเบนซีนเกินคา
เฝาระวังฯ ที่หนองแฟบ ไดแจงจังหวัดระยอง มอบหมาย“คณะทํางานติดตามและแกไขปญหาการ
รั่วไหลของสารเคมีอันตราย 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 ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
จํานวน ๑๑ จุด

กรมควบคุมโรค
(2) โครงการเฝา
ระวังปองกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ
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3. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- อยูระหวางรอผลการศึกษาคาดการณประมาณการระบายมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด
ประเภทตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและปรับปรุงแผนปฏิบัติการจั ด การมลพิ ษ
ทางอากาศและเสี ย งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
- ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพฯ ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน
๓,๖๗๒ คัน ออกคําสั่งหามใชชั่วคราว ๗๑ คัน คิดเปนรอยละ ๑.๙๓ และยกเลิกคําสั่ง ๕๑ คัน คิดเปน
รอยละ ๗๑.๘๓
- ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะในพื้นที่นครสวรรค มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๒๔ คัน ออกคําสั่งหามใช
ชั่วคราว จํานวน ๕ คัน คิดเปนรอยละ ๔.๐๓ และไมมีผูมายกเลิกคําสั่ง
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบตรวจจับและหามใชรถยนตควันดํา–เสียงดัง ใหแก
สํานั กงานตํ ารวจแหงชาติ (กองบั งคับการตํ ารวจจราจร) 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 53.75
ผลการดําเนินงาน :
1. ทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในปงบประมาณ 2560 ที่ผานมา
2. เสนอขอมูลแนวทางการดําเนินงานแกสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 / สํานักงานปองกัน
ควบคุ ม โรคเขตเมื อ ง เพื่ อ ทราบและเป น กรอบทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ในการประชุ ม
เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรตฯ กรุงเทพมหานคร
3. ลงพื้ น ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ข อมู ล วิ ช าการที่เ หมาะสมกับ บริบ ทของพื้น ที่ ไดแ ก ให ความรูกั บ
สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 64

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
2. สงเสริมการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
2.1 ทบทวนแนวทางประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่ กทม. และ
ปริมณฑล
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2.2 ประชุมแนวทางการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ กทม.และ
ปริมณฑล
2.3 อบรมการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสุขภาพและฝุนละอองขนาดเล็ก ดวยวิธีการ
ทางสถิติ
2.4 จัดทํา ข อมู ลสถานการณฝุน ละอองขนาดเล็กและขอมูลสุขภาพ ของประชาชนในพื้น ที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลกําหนดขอบเขตและวิธีการประเมินผกระทบสุขภาพจากฝุนละอองขนาด
เล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2.5 การเฝาระวังและสื่ อสารเตื อนภัย สุขภาพจากฝุน ละอองขนาดเล็ กกวา 2.5 ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร
- รวมประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสาธารณสุขเพื่อรวมแกไขปญหา
ฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- แถลงขาว เรื่อง การดูสุขภาพประชาชนกรณี PM 2.5 ในกทม. ความรวมมือของภาครัฐ
ทองถิ่นและประชาชน
- เฝาระวังและแจงเตือนผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร
- จัดทํารายงานสถานการณ ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน ในพื้นที่ กทม. รายสัปดาห
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 50
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
1. จัดทําบัญชีรายชื่อโรงงาน จัดกลุมลักษณะในกระบวนการผลิต และบงชี้สารอินทรียระเหยที่สําคัญ
มลพิษในพื้นที่วิกฤต ที่มีการใชในอุตสาหกรรมเปาหมาย
2. รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุมการระบายสารอินทรียระเหยในอุตสาหกรรม
เปาหมายทั้งในและตางประเทศ และเสนอแนวทางการจัดทํา Emission factor สําหรับอุตสาหกรรม
เปาหมาย
3. รับสมัครโรงงานจํานวน 30 รายในอุตสาหกรรมการพิมพ และอุตสาหกรรมยานยนต เพื่อเขา
รวมจัดทํามาตรการใช VOCs และใหความเห็นตอแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับกระบวนการผลิตเพื่อให
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานโครงการใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม
เปาหมาย จํานวน 2 ครั้ง มีผูเขารวมทั้งหมด 105 คน
5. สํารวจปริมาณการใช วิธีการควบคุม การจัดการ และการกําจัดสารอินทรียระเหยในอุตสาหกรรม
เปาหมายโดยใชแบบสอบถามอยางนอย 2,000 ชุด (สํารวจในภาคกลางและภาคตะวันออก)
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 40
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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 54,174 ไร
6. กิจกรรมผลิตปุยหมักสูตรพระราชทานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จํานวนทั้งสิ้น 2,490 ตัน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 68.43
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 15,720 ราย (คิดเปนรอยละ 100 ของเปาหมาย)
- จัดอบรมเพื่อสรางวิทยากรเกษตรดานการทําการเกษตรปลอดการเผา รวม 4,698 ราย
- จัดทําแปลงสาธิตและจุดเรียนรูเพื่อการหยุดเผา รวม 72 แหง
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําปุยอินทรียเพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม 170 ไร)
3. สรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา
- จัดเวทีชุมชน/จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 65 ครั้ง/513 หมูบาน
- แจงขอความรวมมือจากวิทยากรเกษตรและอาสาสมัครของกลุมเครือขายฯ รวมเฝาระวัง และ
ควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร
- เฝาระวัง ติดตามสถานการณ และสํารวจขอมูลพื้นที่การเกษตร ในชวงวิกฤตหมอกควัน
ภาคเหนือ ระหวางเดือน มกราคม – เมษายน 2561
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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 79.12
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(7) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
แกไขปญหาไฟปา อยูระหวางรวบรวมขอมูลผลการเบิกจายและผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสวนภูมิภาค
และหมอกควัน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ –
กรมควบคุมมลพิษ
ผลการดําเนินงาน :
(8) โครงการ
แกไขปญหาไฟปา 1. จัดประชุมมอบนโยบายการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
และหมอกควันใน 2560 ณ จังหวัดลําปาง
2. ลงพื้นที่และหารือกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดรวมทั้งตรวจติดตามการ
พื้นที่ภาคเหนือ
ดําเนินงานของศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในจังหวัดเชียงใหมและ
ลําพูน
3. ลงพื้นที่ติดตามการทํางานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และประชุมหารือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อติดตามการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม
๒๕๖๑
4. ดําเนินการตามสัญญาจางปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (จังหวัดเชียงราย
ลําพูน นาน แมฮองสอน)
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 50
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(9) โครงการสราง ผลการดําเนินงาน :
จิตสํานึกและการ 1. การสรางเครือขาย/ความรวมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน
1.1 สรางแนวรวมภาคประชาชน ในการเฝาระวังและปองกันการเผาในที่โลงและลดหมอกควัน
มีสวนรวมในการ
- พัฒนารูปแบบการสรางเครือขายเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควันภาคเหนือวิเคราะหขอมูล
ปองกันการเผาใน
สภาพปญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ถอดบทเรียนพื้นที่ดําเนินการ รูปแบบการดําเนินงานและเสนอแนะ
ที่โลงและลด
แนวทางการขยายผลการเสริมสรางเครือขายเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน
หมอกควัน
- การสื่อสารสูสาธารณะ และจัดทําสื่อเผยแพรสําหรับการสรางกระบวนการมีสวนรวม
สรางเครือขายเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน
- จัดกิจกรรมประชารัฐรวมใจเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควันพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ณ ดอยผากอง ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน
ผูเขารวม 320 คน
- จัดกิจกรรมจิตอาสารวมพลัง เฝาระวังไฟปา ลดหมอกควันพื้นที่ดอยสุเทพ – ปุย ออบขาน
และพื้นที่โดยรอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ณ บานแมขนินใต ตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม จํานวนผูเขารวม 260 คน
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- จัดกิจกรรมประชารัฐรวมใจปองกันไฟปา ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หนวยจัดการตนน้ําแมกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม จํานวนผูเขารวม 270 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 เรียนรูเพื่อ
สืบสานแนวทางศาสตรพระราชา (หวง ฮัก รักษส่ิงแวดลอม) กลุมเปาหมาย 200 คน 4 จังหวัด
ไดแก จังหวัดนาน แพร พะเยา และเชียงราย เพื่อใหอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดเรียนรูจากประสบการณการจัดการ 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 จังหวัด
เชียงใหม บานทุงหาเหนือ จังหวัดเชียงราย บานดอนเงิน จังหวัดพะเยา บานปาเปา จังหวัดนาน
บานวังหงส จังหวัดแพร บานขอใต จังหวัดลําปาง บานทาไผ จังหวัดตาก
- กิจกรรมการพัฒนาเสริมศักยภาพองคความรูศูนยเรียนรูหมูบานปลอดการเผา เมื่อวันที่ 14-16
มีนาคม2561 ณ โรงแรมไดมอนด ปารค อินน เชียงราย รีสอรท และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ
บานโปงศรีนคร จังหวัดเชียงราย มีจํานวนกลุมเปาหมายเขารวมจํานวน 200 คน
- อยูระหวางจัดทําและเผยแพรประชาสัมพันธลดการเผาในที่โลงและหมอกควันผานชุด
สิ่งพิมพ และจัดทําสื่อรณรงค สรางจิตสํานึกลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน
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2.2 การประชาสัมพันธเพื่อฟาใส ปลอดไฟปาลดปญหาหมอกควัน
- ดําเนินการประชาสัมพันธลดการเผาในที่โลงและหมอกควันทางสื่อโทรทัศนทองถิ่นใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- ผลิตและเผยแพรสารคดีและสปอตวิทยุประชาสัมพันธเพื่อฟาใส ปลอดไฟปา ลดปญหา
หมอกควัน และคลิปวิดีโอใหความรูเพื่อลดการเผาในที่โลงและหมอกควัน
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 ดทํ า ฐานขอมูล เพื่อ สรา งกลไกความร ว มมือ ในการจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดทําชุดขอมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการ
วางแผนปองกั น และ แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาในพื้นที่ เป าหมายของเครือข าย จํานวน
1 ชุดขอมูล ในพื้นที่ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
4.2 พัฒนาระบบรายงานและคลังขอมูลเชิงประเด็นยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนภารกิจการปรับ
ลดพฤติกรรมการเผาในที่โลงและหมอกควัน อยูระหวางพัฒนาระบบรายงานและคลังขอมูลเชิง
ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนภารกิจการปรับลดพฤติกรรมการเผาในที่โลงและหมอกควัน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 55
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(10) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
ปองกันและแกไข 1. จัดสรรงบประมาณ สําหรับการจัดตั้งหมูดับไฟปาเคลื่อนที่ 18 หมู ดังนี้
ปญหาไฟปาและ
1.1 จังหวัดแพร
จํานวน 1 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 62,500 ไร
หมอกควันใน
1.2 จังหวัดนาน
จํานวน 1 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 62,500 ไร
พื้นที่ 9 จังหวัด
1.3 จังหวัดลําปาง
จํานวน 3 หมู พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 187,500 ไร
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
2. ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานสําหรับหมูดับไฟปาเคลื่อนที่ ดังนี้
2.1 การรณรงคปองกันไฟปา
1) ประชาสัมพันธเคลื่อนที่
จํานวน 260 ครั้ง
2) ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน จํานวน 52
ครั้ง
3) ปายประชาสัมพันธ
จํานวน 343 ปาย
4) สิ่งตีพิมพ
จํานวน 7,737 แผน
5) เอกสารเผยแพร
จํานวน 5,737 เลม
6) นิทรรศการ
จํานวน 32
ครั้ง
7) การศึกษา
จํานวน 61
ครั้ง

กรมอนามัย
(11) โครงการ
พัฒนาระบบเฝา
ระวังผลกระทบ
ตอสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ
(กรณีหมอกควัน
ภาคเหนือ)
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2.2 การปฏิบัติงานดับไฟปา
1) การเตรียมการกอนฤดูไฟปา สํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน จํานวน 1,125,000 ไร พรอมทั้ง
เตรียมอุปกรณเครื่องมือดับไฟปา จํานวน 18 ชุด และการจัดการเชื้อเพลิง จํานวน 24,000 ไร
2) การดับไฟปา ตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลักลอบเผาปา จํานวน 1,125,000 ไร
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 22.99
ผลการดําเนินงาน :
1. รวบรวมนวัตกรรมในการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพจากหมอกควันในพื้นที่และจาก
การสืบคนในชองทางตาง ๆ
2. จัดทํา (ราง) เกณฑคําแนะนําในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพจาก ฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5)
3. จั ดพิ มพ สื่ อ คู มือ วิช าการ เพื่ อสนั บ สนุน ใหแ ก ศู น ย อนามัย สํานั กงานสาธารณสุ ขจัง หวั ด
ประชาชน ไดแก คูมือ โปสเตอร และสปอรตวิทยุ
4. การเตรียมการรับมือผลกระทบตอสุขภาพจากภาวะหมอกควัน
4.1 ประชุมเตรียมการดานสาธารณสุขรองรับผลกระทบตอสุขภาพจากภาวะหมอกควันรวมกับ
หนวยงานภาคสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2561 ณ จังหวัดพะเยา
4.2 ประชุ มทางไกล (Video Conference) การเตรี ย มความพร อมด านการแพทยแ ละ
สาธารณสุข (Operation Center: OC) กรณีหมอกควัน ป 2561
4.3 ลงพื้นที่เตรียมการดําเนินงานดานสาธารณสุขรองรับผลกระทบตอสุขภาพจากหมอกควัน
ป 2561
5. เฝา ระวังสถานการณจากภาวะหมอกควัน ภาคเหนือ และแจงเตือนประชาชนผลกระทบต อ
สุขภาพรายวัน /รายสัปดาหในจังหวัดที่ฝุนเกินมาตรฐาน ผานทางชองทางตางๆ
6. พัฒนาชุมชนตนแบบการปรับตัวดานสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถแกนนํ า ชุ ม ชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และจั ด ทํ า แผนการปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7. พั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นาความสามารถเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข และหลั ก สู ต รอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจํ า หมู บาน ด านการปองกัน และลดปจ จัย เสี่ย งต อสุขภาพจากหมอกควั น โดย
ทบทวนความตองการในการฝกอบรม (Training need) รวมถึงประชุมกําหนดรายละเอียดของ
หลักสูตร ไดแก หัวขอ วัตถุประสงค คุณสมบัติของวิทยากร หัวขอ วิธีการฝกอบรม ระยะเวลา และ
อุปกรณประกอบการสอน
ความกาวหนาการดําเนินงาน : รอยละ 60

