รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

จัดทําโดย
กรมควบคุมมลพิษ (เจ้าภาพแผนงานบูรณาการ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กุมภาพันธ์ 2561

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
1. บทสรุป
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ตุลาคม 2559 กําหนดให้แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม เป็นแผนงานที่ 21 ในจํานวนทั้งหมด 28 แผนงาน และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 249/2559
ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะที่ 1.2 เรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลัก
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 กระทรวง
1 กองทุน 27 หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 770.4189 ล้านบาท ประกอบด้วยด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 กระทรวง 1 กองทุน วงเงินรวม 521.8956 ล้านบาท และด้านการจัดการ
คุณภาพอากาศ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง วงเงินรวม 248.5233 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในภาพรวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น
51.3410 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (356.76825 ล้านบาท) 305.42725 ล้านบาท หรือร้อยละ
85.61 และต่ํากว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (233.36 ล้านบาท) 182.0190 ล้านบาท หรือร้อยละ 78
เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายจําแนกรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีผลการเบิกจ่าย 36.6326 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 7.02 และด้านการจัดการคุณภาพอากาศ มีผลการเบิกจ่าย 14.7084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9
โดยสาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไตรมาสแรกต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนด เนื่องจากมีหน่วยงานเพิ่งเริ่มดําเนินงานโครงการ
จํานวน 20 หน่วยงาน และอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 6 หน่วยงาน จึงทําให้ผลการเบิกจ่ายมีความล่าช้า
ผลการดําเนินงานปัจจุบันได้ร้อยละ 22 โดยหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าการดําเนินงานมากที่สุด ได้แก่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 83.276 และหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงาน
ต่ําที่สุด ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งยังไม่มีผลการดําเนินงาน

-22. ความเชื่อ มโยงของแผนงานบูร ณาการ การบริห ารจัด การขยะและสิ่ง แวดล้อม ประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2561
2.1 เป้าหมายและตัวชี้วดั หลัก
1) การจัดการขยะ ได้แก่
(1) ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนํากลับมาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5.37 ล้านตัน
(2) ขยะชุมชน/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ 10.875 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง
(3) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 1.79 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
2) การจัดการคุณภาพอากาศ ได้แก่
(1) ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ระยอง มีค่าไม่เกิน 2.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(2) ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
2.2 แนวทางการดําเนินงานหลัก
1) ส่งเสริมการลด คัดแยกและนําไปใช้ประโยชน์
2) เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอย
ติดเชื้อ
3) เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
4) เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอัตรายชุมชน
มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
5) ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
6) ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า
แผนภาพความเชื่อมโยงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

-33. โครงการแผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วย 40 โครงการ วงเงินรวม 770.4189 ล้านบาท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 กระทรวง 1 กองทุน
27 หน่วยงาน ดังนี้
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
- กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กระทรวงสาธารณสุข : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย
- กระทรวงอุตสาหกรรม : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร
- กระทรวงศึกษาธิการ : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏธนบุ รี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิ ทยาลั ยแม่ฟ้าหลวง หาวิทยาลั ยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สํานักนายกรัฐมนตรี : กรมประชาสัมพันธ์
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กระทรวง-หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมพัฒนาที่ดิน
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กรมควบคุมมลพิษ
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณ
(ล้านบาท)
9.1940
9.1940
74.5030
57.6800
16.8230
285.6007
18.9072
110.7900
25.1820
91.5985
39.1230

-4กระทรวง-หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10. มหาวิทยาลัยบูรพา
11. มหาวิทยาลัยพะเยา
12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมควบคุมโรค
3. กรมอนามัย
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

งบประมาณ
(ล้านบาท)
9.9518
9.9518
156.5451
14.8480
20.0000
3.8732
5.6000
0.9395
1.0939
2.1087
1.4800
29.7000
1.2300
41.2326
15.5595
18.8797
88.9184
37.3823
17.4017
34.1344
45.7059
45.7059
100.0000
100.0000

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 29 โครงการ วงเงินรวม 521.8956 ล้านบาท
มีหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง 6 กระทรวง 1 กองทุน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

-5ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
รวมเงิน
แนวทาง 1 : ส่งเสริมการลด คัดแยกและนําไปใช้ประโยชน์
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(1) โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(2) โครงการสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการขยะ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(4) โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการขยะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(5) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(7) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(8) โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์และสิ่งแวดล้อมด้วยไส้เดือนดิน
มหาวิทยาลัยบูรพา
(9) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
(10) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(11) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฯและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(12) โครงการต้นแบบจัดการขยะอินทรีย์ฯเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(13) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
(14) โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม

งบประมาณ
(ล้านบาท)
521.8956
126.8451
14.8480
14.8480
20.0000
20.0000
3.8732
3.8732
5.6000
5.6000
0.9395
0.9395
1.0939
1.0939
2.1087
2.1087
1.4800
1.4800
1.2300
1.2300
41.2326
41.2326
15.5595
15.5595
18.8797
18.8797
60.1615
60.1615
60.1615
9.1940
9.1940
9.1940
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(ล้านบาท)
แนวทาง 2 : เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูล
ฝอยติดเชื้อ
กระทรวงศึกษาธิการ
29.7000
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
29.7000
(15) โครงการบริหารจัดการขยะฯ (เพิ่มศักยภาพจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ)
29.7000
กระทรวงสาธารณสุข
61.3320
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37.3823
(16) โครงการสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะฯ
37.3823
กรมอนามัย
23.9497
(17) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
23.9497
กระทรวงมหาดไทย
9.9518
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9.9518
(18) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.9518
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24.0000
กรมควบคุมมลพิษ
24.0000
(19) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
24.0000
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
100.0000
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
100.0000
(20) โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม
100.0000
แนวทาง 3 : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
41.0324
1.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
41.0324
(21) โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม
11.3540
100โรงงาน
(22) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลฯ
6.7260
(23) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของสียอุตสาหกรรม
2.9702
(24) โครงการช่วยเหลือติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
19.9822
แนวทาง 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอันตราย
ชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
กระทรวงสาธารณสุข
20.6964
กรมควบคุมโรค
14.9017
(25) โครงการพัฒนาเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
14.9017
กรมอนามัย
5.7947
(26) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
5.7947
การสาธารณสุขฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
38.9824
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12.8004
(27) โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
12.8004
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
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กรมควบคุมมลพิษ
(28) โครงการพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(29) โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

งบประมาณ
(ล้านบาท)
1.0000
1.0000
25.1820
25.1820

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ประกอบด้วย 11 โครงการ วงเงินรวม 248.5233 ล้านบาท
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวมเงิน
248.5233
แนวทาง 5 : ควบคุมมลพิษทางอากาศในพืน้ ที่วกิ ฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
45.2900
กรมควบคุมมลพิษ
45.2900
(1) โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต
45.2900
กระทรวงสาธารณสุข
5.6200
กรมควบคุมโรค
2.5000
(2) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมดรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
2.5000
กรมอนามัย
3.1200
(3) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่วิกฤตมลพิษทาง
3.1200
อากาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
4.6735
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
4.6735
(4) โครงการบริหารจัดการมลพิษในพื้นที่วกิ ฤต
4.6735
แนวทาง 6 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
74.5030
กรมพัฒนาทีด่ นิ
57.6800
(5) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่
เกษตรภาคเหนือ
57.6800
กรมส่งเสริมการเกษตร
16.8230
(6) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
16.8230
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
117.1668
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1068
(7) โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤต
6.1068
กรมควบคุมมลพิษ
40.5000
(8) โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
40.5000
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(9) โครงการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในทีโ่ ล่งและลดหมอกควัน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
(10) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
(11) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่วิฤตมลพิษ
อากาศ (กรณีหมอกควันภาคเหนือ)

งบประมาณ
(ล้านบาท)
31.4370
31.4370
39.1230
39.1230
1.2700
1.2700
1.2700

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.1 ภาพรวมแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 กระทรวง 1 กองทุน 27 หน่วยงาน ได้จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนรวม 40 โครงการ โดยมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณบูรณาการในไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายรวม 51.3410 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 85.61 ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายดังกล่าว
ยังไม่รวมโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤตของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากส่วนภูมิภาค
แผนงานบูรณาการ

จํานวน
โครงการ

ได้รบั จัดสรร
(ล้านบาท)

การบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม

40

770.4189

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ร้อยละ
(ล้านบาท)
51.3410
7

หมายเหตุ: มติคณะรัฐมนตรี กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30.29

4.2 จําแนกตามด้านและแนวทาง
เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจําแนกตามด้านและแนวทางการดําเนินงาน พบว่า
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เบิกจ่ายแล้ว 36.6326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.02 และด้านการจัดการคุณภาพ
อากาศ เบิกจ่ายแล้ว 14.7084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.92
แนวทางการดําเนินงาน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
1. ส่งเสริมการลด คัดแยกและนําไปใช้ประโยชน์
2. เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
3. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ร้อยละ
(ล้านบาท)
36.6326
7.02
12.9446
6.6
13.1271
5.83
0.0000

0.00
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4. เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล
ของเสียอัตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
1. ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต จังหวัดระยอง สระบุรี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ร้อยละ
(ล้านบาท)
10.5609
17.70
14.7084
2.6995

5.92
4.86

12.0089

6.22

หมายเหตุ: ผลการเบิกจ่ายที่ยังไม่รวมโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤตของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากส่วนภูมิภาค

4.3 จําแนกตามกระทรวง-หน่วยงาน
กระทรวง-หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมพัฒนาที่ดิน
2. กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1
2. กรมควบคุมมลพิษ
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
(ล้านบาท)

9.1940

0.5128

5.58

57.6800
16.8230

0.0000
7.6680

0.00
45.58

18.9072
110.7900
25.1820
91.5985
39.1230

1.6503
5.4316
5.2426
5.6702
2.3947

8.73
4.90
20.82
6.19
6.12

9.9518

1.6640

16.72

14.8480
20.0000
3.8732
5.6000
0.9395

0.0642
0.0000
0.0000
0.3778
0.0905

0.43
0.00
0.00
6.75
9.64
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6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10. มหาวิทยาลัยบูรพา
11. มหาวิทยาลัยพะเยา
12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมควบคุมโรค
3. กรมอนามัย
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวม

งบประมาณ
(ล้านบาท)
1.0939
2.1087
1.4800
29.7000
1.2300
41.2326
15.5595
18.8797

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
(ล้านบาท)
0.0000
0.00
0.0524
2.48
0.0032
0.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0600
0.39
7.4585
39.51

37.3823
17.4017
34.1344

1.2137
2.1172
9.6692

3.25
12.17
28.33

45.7059

0.0000

0.00

100.0000

0.0000

0.00

770.4189

51.3410

7

หมายเหตุ: 1 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแจ้งผลโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤตได้
เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากส่วนภูมิภาค

4.4 จําแนกตามโครงการ
1) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มี 29 โครงการ วงเงินรวม 521.8956 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
36.6326 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.02 รายละเอียดแต่ละหน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทาง 1 : ส่งเสริมการลด คัดแยกและนําไปใช้ประโยชน์
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(1) โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(2) โครงการสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการขยะ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

126.8451
14.8480
14.8480

8.1066
0.0642
0.0642

6.39
0.43
0.43

20.0000
20.0000

0.0000
0.0000

0.00
0.00
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(4) โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการ
ขยะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(5) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(7) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(8) โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์และสิ่งแวดล้อมด้วย
ไส้เดือนดิน
มหาวิทยาลัยบูรพา
(9) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
(10) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(11) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฯและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ขยะฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(12) โครงการต้นแบบจัดการขยะอินทรีย์ฯเปลี่ยนเป็นปัจจัย
การผลิตฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(13) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
(14) โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
รวม

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
3.8732
0.0000
3.8732
0.0000
5.6000
0.3778

ร้อยละ
0.00
0.00
6.75

5.6000
0.9395
0.9395
1.0939

0.3778
0.0905
0.0905
0.0000

6.75
9.64
9.64
0.00

1.0939
2.1087
2.1087
1.4800
1.4800

0.0000
0.0524
0.0524
0.0032
0.0032

0.00
2.48
2.48
0.22
0.22

1.2300
1.2300
41.2326
41.2326
15.5595

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0600

0.00
0.00
0.00
0.00
0.39

15.5595
18.8797

0.0600
7.4585

0.39
39.51

18.8797
60.1615
60.1615
60.1615

7.4585
4.3252
4.3252
4.3252

39.51
7.19
7.19
7.19

9.1940
9.1940
9.1940
196.2006

0.5128
0.5128
0.5128
12.9446

5.58
5.58
5.58
6.6
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
แนวทาง 2 : เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอย ติดเชื้อ
กระทรวงศึกษาธิการ
29.7000
0.0000
0.00
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
29.7000
0.0000
0.00
(15) โครงการบริหารจัดการขยะฯ(เพิ่มศักยภาพจัดการขยะติดเชื้อ) 29.7000
0.0000
0.00
กระทรวงสาธารณสุข
61.3320
8.1175
13.24
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37.3823
1.2137
3.25
(16) โครงการสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
37.3823
1.2137
3.25
การจัดการขยะฯ
กรมอนามัย
23.9497
6.9038
28.83
(17) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ
6.9038
28.83
23.9497
กระทรวงมหาดไทย
9.9518
1.6640
16.72
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9.9518
1.6640
16.72
(18) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
9.9518
1.6640
16.72
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24.0000
3.3456
16.72
กรมควบคุมมลพิษ
24.0000
3.3456
13.94
(19) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของ
24.0000
3.3456
13.94
เสียอันตราย
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
100.0000
0.0000
0.00
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
100.0000
0.0000
0.00
(20) โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม
100.0000
0.0000
0.00
รวม
224.9838
13.1271
5.83
แนวทาง 3 : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
41.0324
0.0000
0.00
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
41.0324
0.0000
0.00
(21) โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของ
11.3540
0.0000
0.00
เสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม100โรงงาน
(22) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลฯ
6.7260
0.0000
0.00
(23) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
2.9702
0.0000
0.00
กากของเสียอุตสาหกรรม
(24) โครงการช่วยเหลือติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการ
19.9822
0.0000
0.00
รวม
41.0324
0.0000
0.00
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
แนวทาง 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอัตรายชุมชน
มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
กระทรวงสาธารณสุข
20.6964
3.6679
17.72
กรมควบคุมโรค
14.9017
1.9976
13.41
(25) โครงการพัฒนาเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
14.9017
1.9976
13.41
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
5.7947
1.6703
28.82
(26) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.7947
1.6703
28.82
และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
38.9824
6.8929
17.68
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12.8004
1.6503
12.89
(27) โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
12.8004
1.6503
12.89
กรมควบคุมมลพิษ
1.0000
0.0000
0.00
(28) โครงการพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
1.0000
0.0000
0.00
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
25.1820
5.2426
20.82
(29) โครงการบริหารจัดการขยะทะเล
25.1820
5.2426
20.82
รวม
59.6788
10.5609
17.70
2) ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ มี 11 โครงการ วงเงินรวม 248.5233 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
14.7084 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.92 รายละเอียดแต่ละหน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
แนวทาง 5 : ควบคุมมลพิษทางอากาศในพืน้ ที่วกิ ฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
45.2900
1.8016
3.98
กรมควบคุมมลพิษ
45.2900
1.8016
3.98
(1) โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต
45.2900
1.8016
3.98
กระทรวงสาธารณสุข
5.6200
0.8979
15.98
กรมควบคุมโรค
2.5000
0.1196
4.78
(2) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
2.5000
0.1196
4.78
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
กรมอนามัย
3.1200
0.7783
24.95
3.1200
(3) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อ
0.7783
24.95
สุขภาพในพื้นที่วิกฤตมลพิษทางอากาศ
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กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4) โครงการบริหารจัดการมลพิษในพื้นที่วกิ ฤต
รวม
แนวทาง 6 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาทีด่ นิ
(5) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกัน
หมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
กรมส่งเสริมการเกษตร
(6) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤต1
กรมควบคุมมลพิษ
(8) โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
ภาคเหนือ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(9) โครงการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
(10) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
(11) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพในพื้นที่วิฤตมลพิษอากาศ (กรณีหมอกควันภาคเหนือ)
รวม

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
4.6735
0.0000
4.6735
0.0000
4.6735
0.0000
55.5835
2.6995

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
4.86

74.5030
57.6800
57.6800

7.6680
0.0000
0.0000

10.29
0.00
0.00

16.8230
16.8230
117.1668
6.1068
6.1068
40.5000

7.6680
7.6680
4.0242
0.2845

45.58
45.58
3.43
0.00
0.00
0.70

40.5000
31.4370
31.4370

0.2845
1.3450
1.3450

0.70
4.28
4.28

39.1230
39.1230

2.3947
2.3947

6.12
6.12

1.2700
1.2700
1.2700

0.3168
0.3168
0.3168

24.94
24.94
24.94

192.9398

12.0089

6.22

หมายเหตุ: 1 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแจ้งผลได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากส่วนภูมิภาค

5. ความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
5.1 ภาพรวม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ ณ
ไตรมาสที่ 1 รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ โดยผลการดําเนินงานในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 22
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เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 17 และด้านการจัดการ
คุณภาพอากาศ มีความก้าวหน้าการดําเนินงานร้อยละ 27
แนวทางการดําเนินงาน
ภาพรวม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
1. ส่งเสริมการลด คัดแยกและนําไปใช้ประโยชน์
1. เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
3. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
4. เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล
ของเสียอัตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
5. ควบคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า

ร้อยละการดําเนินงาน
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5.3 จําแนกตามโครงการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทาง 1 : ส่งเสริมการลด คัดแยกและนําไปใช้ประโยชน์
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(1) โครงการเพิ่ม ผลการดําเนินงาน :
ประสิทธิภาพการ ครู กศน.ตําบล จํานวน 32 แห่งจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยก ลดขยะ (Reduce
บริหารจัดการ
Reuse and Recycle: 3R) ให้แก่ผู้นําชุมชน จํานวน 642 คน
ขยะมูลฝอย
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 0.43
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(2) โครงการสร้าง ผลการดําเนินงาน :
จิตสํานึกด้านการ บริหารจัดการขยะ ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) โ ค ร ง ก า ร ผลการดําเนินงาน :
ธนาคารขยะใน พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่เหมาะสม ในการเผยแพร่ความรู้ สู่ชุมชน และสังคม ตลอดจน
ส ถ า น ศึ ก ษ า การออกแบบ เว็บไซด์ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการธนาคารขยะ เพื่อใช้
อาชีวศึกษา
ประกอบการดําเนินการตามนโยบายในสถานศึกษา 892 แห่ง ทั่วประเทศ ครอบคลุมจํานวนนักศึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทุกภาค และทุกพื้นที่
ของประเทศ ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้ว ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 20
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน
(4) โครงการการ ผลการดําเนินงาน :
จัดการความรู้การ (1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน
สร้างมูลค่าเพิ่ม
(2) สํารวจและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ ได้แก่ พิจิตร ตาก อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา สมุทรสาคร
จากการบริหาร ยโสธร พังงา น่าน
จัดการขยะ
(3) จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ มุกดาหาร บุรีรัมย์ สมุทรสาคร
พังงา แพร่
(4) สร้างความพร้อมในการจัดทําโครงการสําหรับโรงเรียนนําร่อง ได้แก่ หนองบัวลําภู สตูล ปัตตานี
ระนอง สงขลา
(5) จัดทําแบบสํารวจความต้องการและแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ สระแก้ว ตราด
(6) ถ่ายทอดให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยอาศัยแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
และรัฐ ได้แก่ สมุทรสาคร แพร่
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 12.92
ปัญหา-อุปสรรค :
1. ชุมชนมองไม่เห็นภาพเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ
2. นั กศึ ก ษา และชุ ม ชนมี ปัญ หาการนับ ปริม าณขยะที่ ล ด คัดแยก และนํ าขยะไปใช้ ประโยชน์
2.5 ตัน/ปี ไม่ชัดเจน ยากต่อการนับ
3. ฤดูกาล เช่น ชุมชนในภาคใต้ช่วงไตรมาสที่ 1 เป็นช่วงฤดูมรสุมทําให้การลงชุมชนค่อนข้างมี
ข้อจํากัด ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลการดําเนินงาน :
(5) โครงการ
บริหารจัดการ
(1) การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้นําชุมชน จํานวน 5 ชุมชนกับมหาวิทยาลัย
ขยะและ
กาฬสินธุ์
สิ่งแวดล้อม
- คณะทํางานสํารวจสภาพพื้นที่การจัดการขยะเบื้องต้นของชุมชน เข้าพบกับนายกเทศมนตรี
ของแต่ ล ะตํ า บล เพื่ อ เชิญ เข้ าร่ ว มโครงการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน และจัด ทํ าบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้นําชุมชน จํานวน 5 ชุมชน กับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(2) การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน
- การฝึกอบรมผู้นําชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 100 คน ระหว่างวันที่ 5–6 ธันวาคม 2560
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 5 ชุมชน ประกอบไปด้วย
1) ชุมชนดงปอ
อําเภอเมือง
2) ตําบลภูสิงห์
อําเภอสหัสขันธ์
3) ตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง
4) ตําบลโคกศรี
อําเภอยางตลาด
5) ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน
พร้อมทั้งการประเมินผลการฝึกอบรม โดยวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนและ
หลังการอบรม
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 25
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ปัญหา-อุปสรรค :
การอบรมให้ความรู้และความเข้าใจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับผู้เข้าร่วมอบรม มีการประเมินผล
ความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้ แต่ยังขาดการติดตามผลการนําไปปฏิบัติของผู้เข้าอบรม ซึ่งจะดําเนินการ
ติดตามผลต่อไปในไตรมาสทีส่ อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(6) โครงการเพิ่ม ผลการดําเนินงาน :
ประสิทธิภาพ
(1) จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ระบบการจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชุน แบบบูรณาการเทศบาลเมืองกําแพงเพชร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ขยะมูลฝอยโดย ผู้ บ ริ ห ารคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
การมีส่วนร่วม
สิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร นายกเทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งกํ า แพงเพชร หั ว หน้ า กองการ
ของชุมชุนแบบ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ประธานชุมชน และอาจารย์ประจําโปรแกรม
บูรณาการ
วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
(2) นักศึกษาลงสํารวจขยะในชุมชนเพื่อศึกษาปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รวมถึงสภาพปัญหา ปริมาณ
กําแพงเพชร
ถังขยะ การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ รวมถึงการสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะภายในชุมชนจากการลงพื้นที่สอบถามพบว่าชุมชนบางแห่งได้มีการคัดแยกขยะเป็นของขายได้
และขายไม่ได้บางชุมชนได้มีโครงการชุมชนปลอดถังขยะ โครงการธนาคารขยะ
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 10
ปัญหา-อุปสรรค :
ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการจัดการขยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผลการดําเนินงาน :
(7) โครงการ
บริหารจัดการขยะ ดํ าเนิ นกิ จ กรรมสํ า รวจสถานการณ์ ข ยะร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และจั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการร่วมกับชุมชน ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วย
(1) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเทศบาลตําบลบางพลี และองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว จังหวัด
สมุทรปราการ ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพื้นที่เทศบาลตําบลบางพลี มีชุมชนเข้าร่วม
โครงการ 8 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนคงคาราม ชุมชนประตูน้ํา ชุมชนประสานสัมพันธ์ ชุมชน
หลวงพ่อโต ชุมชนพัฒนา ชุมชนธารา ชุมชนรักประชา และชุมชนสามัคคีร่วมใจพัฒนา และพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านลัลลวิวน์
หมู่บ้านทิพย์มงคล หมู่บ้านสันตินคร หมู่บ้านชอุ่มนิวัฒน์ และหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9
(2) กิจกรรมบรรยาย เรื่อง สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และการประชุมกลุ่มย่อย
เรื่องขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาที่พบและแนวทางการจัดการขยะในชุมชน โดยดําเนินการพื้นที่เทศบาล
ตําบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากการการประชุมกลุ่มย่อยของผู้แทนชุมชนในเทศบาลตําบล
บางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อถอดข้อมูลด้านสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน
ปัญหาที่พบและแนวทางการจัดการขยะชุมชน จากประธานและกรรมการชุมชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะในชุมชน
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ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 20
ปัญหา-อุปสรรค :
ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ทําให้การใช้เงินไม่เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผลการดําเนินงาน :
(8) โครงการ
บริหารจัดการ
อยู่ระหว่างการสํารวจปริมาณขยะภายในแต่ละชุมชนของแต่ละอําเภอ โดยมีการแบ่งโครงการในการ
ขยะอินทรีย์และ ดําเนินงานเป็น 5 โครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม ได้แก่
สิ่งแวดล้อมด้วย
1) โครงการการบริหารจัดการขยะอินทรีย์และสิ่งแวดล้อมด้วยไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน
2) โครงการ การศึกษาบริบทและประเมินผลการบริหารจัดการขยะของอําเภอห้างฉัตร
อําเภอแม่ทะ และอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
3) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
4) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
5) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
เพื่อให้การบริหารจัดการในการบริการวิชาการของแต่ละอําเภอและแต่ละแผนงานสามารถที่จะ
ดําเนินการไปได้ มีการแบ่งแยกผู้รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ มีการเตรียมงานเรื่องของการจัดทําชุด
ไส้เดือนที่จะนําไปเลี้ยงในแต่ละครัวเรือน ซึ่งต้องการระยะเวลาในการเตรียมการ เนื่องจากได้มีการ
จัดชุดการเลี้ยงไส้เดือนแบ่งเป็นพื้นที่ละ 400 ชุด และขณะนี้ในแต่ละแผนงานกําลังมีการออกแบบ
กระบวนการประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดการขยะของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นในส่วน
ของงบประมาณที่ใช้ไปจึงเป็นเพียงในส่วนของการประชุม เพื่อแบ่งแยกงานและกําลังอยู่ในช่วงที่จะ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนต่อไป
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 30
ปัญหา-อุปสรรค :
- ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างหนาว ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการทําชุดเลี้ยงไส้เดือน
เนื่องจากปริมาณไส้เดือนมีจํานวนไม่มาก
- ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเป็นช่วงเปิดภาคเรียน
2/2560 และมีกิจกรรมที่ทาง
มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบหลายงาน ทําให้อาจารย์ที่ต้องรับผิดชอบในการดําเนินงานไม่มีเวลาในการ
ลงพื้นที่เท่าที่ควร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการดําเนินงาน :
(9) โครงการ
บริหารจัดการ
อยู่ระหว่างจัดทําโครงร่างตัวโครงการและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานในส่วน
ขยะและ
ต่างๆ โดยจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่สําคัญของโครงการ กําหนดเป้าหมายและ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของโครงการอันจะนําไปสู่ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้ พร้อมทั้ง
กําหนดช่วงเวลาในการดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและคณะผู้จัดทําโครงการ ภายใต้การดูแลและให้การสนับสนุน
โดยคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 20
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มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการดําเนินงาน :
(10) โครงการ
บริหารจัดการ
อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (e – bidding) เพือ่ ก่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต
ขยะและ
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ขนาด 10 ตันต่อวัน.
สิ่งแวดล้อม
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 5.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(11) โครงการการ ผลการดําเนินงาน :
พัฒนาระบบ
(1) ดําเนินการติดตามผลการทําปุ๋ยหมักแบบแห้งและน้ําของชุมชนต้นแบบ ปี 2560
เครือข่ายเสริม
(2) ติดต่อประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําลังด้านการ
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนเกี่ยวกับรายละเอียดการดําเนิน
จัดการปัญหาขยะ กิจกรรมในพื้นที่ 10 ชุมชนต้นแบบเดิม ปี 2560 และ 12 ชุมชนต้นแบบใหม่ ปี 2561 รวมทั้ง
มูลฝอยชุมชนเขต ชุดเสริมประสิทธิภาพที่จะดําเนินการติดตั้ง
ภาคตะวันออก
(3) ดําเนินการลงพื้นที่เพื่อสํารวจพื้นที่ชุมชนต้นแบบของ ปี 2561 ซึ่งชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว มีจํานวน 2 ชุมชน ดังนี้
1) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2) วัดเขาตะแบก ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยจะดําเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบให้ครบ 12 ชุมชน ภายในเดือนมีนาคม 2561
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 20
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลการดําเนินงาน :
(12) โครงการ
ต้นแบบการ
กิจกรรมที่ 1 สร้างต้นแบบการผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้งและขยะ
จัดการขยะ
เปียกอย่างครบวงจร ณ หน่วยงานเป้าหมาย
อินทรีย์ชนิดเปียก
- ดํ า เนิ น การลงสํ า รวจพื้ น ที่ ที่ จ ะใช้ ใ นการดํ า เนิ น การจั ด การก่ อ สร้ า งของหน่ ว ยงาน
และชนิดแห้ง
เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 แห่ง เพื่อวางแผนการดําเนินงานและรวบรวมเอกสารสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนเป็นปัจจัย ใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การผลิตอินทรีย์ เพื่อหาผู้รับจ้างมาดําเนินงานก่อสร้างต้นแบบการผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้ง
อย่างครบวงจร
และขยะเปียกอย่างครบวงจรให้กับหน่วยงานเป้าหมายทั้ง 5 แห่งได้ ซึ่งผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ
ไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์
- ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างดําเนินการจัดเตรียมรายละเอียดเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในการดําเนินงานไตรมาสที่ 2
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะ
แห้งและขยะเปียกอย่างครบวงจร
ดํ า เนิ น การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล สํ า หรั บ การจั ด พิ ม พ์ เ อกสารที่ ใ ช้ ป ระกอบการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีต้นแบบการผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้งและขยะเปียกอย่างครบวงจร
ซึ่งการดําเนินงานแล้วเสร็จไปแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์
กิจกรรมที่ 3 ลงสํารวจพื้นที่ดําเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 5 แห่ง
ดํ า เนิ น งานลงสํ า รวจพื้ น ที่ ใ นหน่ ว ยงานเป้ าหมายทั้ ง 5 แห่ ง เพื่ อดํ า เนิ น การแนะนํ า
ให้คําปรึกษาในด้านการเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงานก่อสร้างต้นแบบการผลิตปัจจัย
การผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้งและขยะเปียกอย่างครบวงจร
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ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 30
ปัญหา-อุปสรรค :
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้าอันเนื่องมาจากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลามาก
ในการดําเนินงาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ผลการดําเนินงาน :
(13) โครงการ
สร้างวินัยและการ (1) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่วมของคน
อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การจ้า งการบริ ห ารจั ด การข้ อมู ล และสารสนเทศด้ า นขยะมู ล ฝอยโดยวิ ธี
ในชาติมุ่งสู่การ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดการขยะและ (2) สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่
2.1) ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและ
ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
- อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การจ้ า งผลิ ต สกู๊ ป โทรทั ศ น์ เ สริ ม สร้ า งวิ นั ย การจั ด การขยะและ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างวินัยการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2561
2.2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- อยู่ระหว่างดําเนินการจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม เช่น คู่มือสารคดีนิทรรศการแผ่นพับ และโปสเตอร์
(3) การส่งเสริมการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง และนําไปใช้ประโยชน์
3.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย 3R ประชารัฐ
- สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 แห่งละ 300,000 บาท
รวมจํานวน 4,800,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการจัดการขยะในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมยกระดับเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะครอบคลุมทั้งพื้นที่
- เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3R
จังหวัดต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 280 คน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
3.2) ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste
school)
- สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
76 จังหวัด จังหวัดละ 50,000 บาท รวม 3,800,000 บาท ดําเนินการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอด
ขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด
- สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) 1 - 16 แห่งละ 100,000
บาท รวม 1,600,000 บาท ดําเนินการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ
ระดับภาค
- อยู่ระหว่างดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ
ปี 2561
- เตรียมการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ และ
การสร้างแรงจูงใจชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ 4 ภูมิภาค ซึ่งกําหนดจัดอบรมในระหว่างเดือน
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3.3) ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- จัดสัมมนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมงาน ในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจําปี 2560 (วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2560) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย และโรงแรมทาวน์อินทาวน์
- อยู่ระหว่างดําเนินงานจ้างส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2561
- เตรียมการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
4 ภูมิภาค ซึ่งกําหนดจัดภายในไตรมาสที่ 2
3.4) ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ดํา เนิ น การจ้า งจั ดกิ จ กรรม และผลิต สื่อ รณรงค์ เพื่อ ส่ ง เสริ ม การลดใช้ถุ ง พลาสติ ก
และโฟม ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(4) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องที่ต้นทาง
4.1) พื้นที่ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้การจัดการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)
- ลงพื้นที่ติดตามผลศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ปี 2560 จํานวน 7 แห่ง
- เตรียมการลงพื้นที่เก็บศึกษาข้อมูล ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
(ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste) ปี 2561
4.2) ผลิตสื่อเผยแพร่ต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางศาสตร์พระราชา
- อยู่ระหว่างจัดจ้างทําหนังสือต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางศาสตร์
พระราชา
(5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่งกําหนดจัดอบรม
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2561 จํานวน 80 คน ณ จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 จํานวน 80 คน ณ จังหวัดนครปฐม และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22
กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 80 คน ณ จังหวัดตาก
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 25
กรมประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงาน :
(14) โครงการ
ประชาสัมพันธ์
(1) ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ “โลกใสไร้ขยะ” จํานวนผลผลิต 7 ตอน
การบริหารจัดการ
(2) ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที จํานวนผลผลิต 22 ตอน
ขยะและ
(3) ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุความยาว 15-30 นาที จํานวนผลผลิต 64 ครั้ง
สิ่งแวดล้อม
(4) ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ จํานวนผลผลิต 11 ครั้ง
(5) ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว (สกู๊ป) จํานวนผลผลิต 113 ครั้ง
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 75.52
ปัญหา-อุปสรรค :
พื้นที่จังหวัดพัทลุงประสบปัญหาน้ําท่วม
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แนวทาง 2 : เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลการดําเนินงาน :
(15) โครงการ
อยู่ระหว่างดําเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างในการก่อสร้างโรงงานกําจัดขยะพร้อมระบบสาธารณูปโภค
บริหารจัดการ
ขยะฯ
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลแล้ว โดยมีผลการจัดจ้างวงเงิน 29.5 ล้านบาท ลดลง 0.2 ล้านบาท
(เพิ่มศักยภาพ
คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน มกราคม 2561
จัดการขยะติดเชื้อ) ความก้าวหน้าการดําเนินงาน ร้อยละ : - รอผลการจัดซื้อ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลการดําเนินงาน :
(16) โครงการ
อยู่ในระหว่างเตรียมการโอนงบประมาณให้สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัด
สนับสนุนการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะฯ
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ กรมอนามัย
ผลการดําเนินงาน :
(17) โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ (1) สนับสนุนให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
ขยะและพัฒนา
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อนามัย
1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ศูนย์อนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ
และจังหวัด
2) ศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และจัดทําข้อเสนอการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของประเทศไทย (จ้างเหมา) และการศึกษาดูงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุข
และบริษัทที่รับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
3) ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการ
การสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5) ปรับปรุงแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6) จัดสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
1.2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขสู่ GREEN & CLEAN Hospital
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/
ประชุมชี้แจง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
2) พัฒนาหลักสูตร/เกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital สําหรับสถานบริการ
การสาธารณสุขขนาดเล็ก
3) ลงพื้นที่สนับสนุน ประเมิน และยกระดับการดําเนินงานพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุข
ให้ได้มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
4) จัดทําเกณฑ์นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เพื่อยกระดับการดําเนินงาน
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5) ลงพื้นที่เยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล รวมทั้งการขยายผลสู่ชุมชน
(2) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย และขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย
2.1 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
1) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือกํากับ
ดู แ ลการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข เพื่ อ จั ด ทํ า (ร่ า ง)
กฎกระทรวงด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายในชุมชน
2) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
3) ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
2.2 ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย
1) อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ าหน้ า ที่ ผู้ป ฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ช่ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพศูนย์อนามัยในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมสาธารณสุขจังหวัด
4) จัดทําคู่มือแนวทางในการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 28.83
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผลการดําเนินงาน :
(18) โครงการ
ส่งเสริมการ
ดํ า เนิ น โครงการฝึ ก อบรมการรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ ใ นการจั ด การมู ล ฝอย (Clusters) ขององค์ ก าร
บริหารจัดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ขยะมูลฝอยของ ทุกจังหวัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย
องค์กรปกครอง (Clusters)จํานวน 324กลุ่ม เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น
ส่วนท้องถิ่น
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โปรดมอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บังเกิดผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 83.276
กรมควบคุมมลพิษ
ผลการดําเนินงาน :
(19) โครงการ
ป้องกันและแก้ไข (1) สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
ปัญหามลพิษจาก ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานการขับเคลื่อน อปท. ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
ขยะมูลฝอยและ (2) สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มรี ูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
ของเสียอันตราย
- จัด ทํา สรุป ประเด็น และรายงานการฝึกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิด
ทฤษฏี...สู่การปฏิบัติจริง” ส่งให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด (สถ.จ.) 76 จังหวัด
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- แจ้งการจัดสรรและเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean &
Green City) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ สสภ. 1 – 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2560
(3) สํารวจข้อมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ดําเนินการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ปี 2560
(4) ติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาและให้คําแนะนําอปท.ปรับปรุงระบบฯ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
- อยู่ระหว่างจัดทําความเห็นข้อเสนอแนะแนวทาง และคําแนะนําให้ ทน.แม่สอด ทม.แม่ฮ่องสอน
และ ทต.เกาะคา เพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- กําหนดการลงพื้นที่ ทต.ศรีประจันท์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทต.พรหมบุรี ทต.บางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี และ ทม.ลําตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจแนะนําสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทีม่ ี
ปัญหา เรื่อง ขยะตกค้าง ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2561
(5) พัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ระหว่างประกาศรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาระบบฯ
(6) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายข้ามแดน โดยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ทํา แผนการฝึ ก อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมนําเข้า-ส่งออกของเสีย
อันตราย
(7) สนับสนุนการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
จัดทําแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยและน้ําเสียในอุทยานแห่งชาติสําหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รุ่นที่ 2” เพื่อเตรียมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบิตการฯ ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561
ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 16.42
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ผลการดําเนินงาน :
(20) โครงการ
ขอรับการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะ
สนับสนุนกองทุน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาและ
สิ่งแวดล้อม
สนับสนุ นงบประมาณให้กับโครงการก่อสร้างระบบกําจัดของเสียรวมขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ดังนี้
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตําบลบ้านกรวด อําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างสํานักงานฯ พิจารณารายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษต่อไป.
(2) โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างเทศบาลตําบลเกาะพะงันปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดโครงการ
เพื่อส่งให้สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาอีกครั้ง
(3) โครงการก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลและระบบกําจัดกากตะกอนจุลินทรีย์ ของเทศบาล
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ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 10
ปัญหา-อุปสรรค :
1. เนื่องจากขั้นตอนในการวิเคราะห์โครงการต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบเพื่อให้ได้โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทฺธิผลมากที่สุด จึงจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการกลั่นกรองข้อเสนอ
โครงการที่มากขึ้น
2. ผู้เสนอโครงการยังไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดโครงการ ทําให้ขอ้ เสนอโครงการยังไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ
แนวทาง 3 : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินงาน :
(21) โครงการ
พัฒนาและ
ดําเนินการทําสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อยู่ระหว่างการเริ่มดําเนินงานโครงการ
ยกระดับ
ผู้ประกอบการ
จัดการของเสีย
อันตรายภาค
อุตสาหกรรม100
โรงงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ ผลการดําเนินงาน :
(22) โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงงานคัดแยก
และรีไซเคิลฯ
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ ผลการดําเนินงาน :
(23) โครงการ
ปรับปรุงและ
ทําสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อยู่ระหว่างการเริ่มดําเนินงาน
พัฒนาระบบ
สารสนเทศการ
จัดการกากของ
เสียอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ ผลการดําเนินงาน :
(24) โครงการ
ช่วยเหลือติดตาม
ทําสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อยู่ระหว่างการเริ่มดําเนินงาน
การต่ออายุ
โรงงานที่ขาดการ
จัดการ
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ –

- 26 ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทาง 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับติดตามการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล ของเสียอัตรายชุมชน มูลฝอย
ติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
กรมควบคุมโรค
(25) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
พัฒนาเฝ้าระวัง
1) ทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา
ป้องกัน ควบคุม
2) เสนอข้อมูลแนวทางการดําเนินงานแก่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 /สํานักงานป้องกัน
โรคและภัย
ควบคุมโรคเขตเมือง ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
สุขภาพจาก
แอร์พอร์ตฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
มลพิษสิ่งแวดล้อม
3) ลงพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุนข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงานการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น ร่วมเป็นวิทยากรตามที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเชิญ เป็นต้น
4) มีการยกร่างคําแนะนําการดําเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะ ปีงบประมาณ 2561
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 28.97
กรมอนามัย
ผลการดําเนินงาน :
(26) โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน ดังนี้
การจัดการ
1) พัฒนาศักยภาพแกนนําเจ้าพนักงานสาธารณสุขในหน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดและ
อนามัย
อําเภอด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
สิ่งแวดล้อมและ
2) พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอปท.
การบังคับใช้
3) พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจแนะนํา (EHA Instructor) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
กฎหมายว่าด้วย สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสาธารณสุขฯ
4) ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการและขับเคลื่อนงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
5) ประชุมขับเคลื่อนงาน GREEN and CLEAN City
6) ขับเคลื่อนการดําเนินงานเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการขยะและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
7) จัดทําคู่มือการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนในการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
8) ลงพื้นที่ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลัง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 28.83
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(27) โครงการ ผลการดําเนินงาน :
แก้ไขปัญหาขยะ
การดําเนินงานของ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
และสิ่งแวดล้อม
1) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชน
2) ตรวจสอบสถานที่และจัดทําข้อเสนอแนวทางและตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกําหนด
ด้านวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
3) ประชุมหารือ และให้คําปรึกษาแนะนําในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
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4) จัดประชุมประสานความร่วมมือในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด เพื่อถ่ายทอดและบูรณาการแผนการดําเนินงานด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด
พร้อมขับเคลื่อนแผนงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
จัดการและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ติดตามตรวจสอบ และประเมินสถานภาพสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพืน้ ที่
6) ตรวจติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
การดําเนินงานของ ทสจ.
1) ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการสนับสนุนผลักดันการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้ถูกหลักสุขาภิบาล
2) ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลและติดตามสถานการณ์ดําเนินงานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
3) สนับสนุนทางวิชาการแก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย
4) ดําเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางตามหลักวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นที่
5) ประสานและให้ข้อแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเป็น
ของตนเอง
6) ลงพื้นที่ประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อสํารวจสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ –
กรมควบคุมมลพิษ
ผลการดําเนินงาน :
(28) โครงการ
พัฒนากฎหมาย ร่างอนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อนุบัญญัติ และ อยู่ระหว่างจัดทําแผนการจัดทําร่างอนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 5
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
(29) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
(1) กิจกรรมการจัดการขยะทะเลตามหลักวิชาการในระบบนิเวศทางทะเลทีส่ ําคัญ
ขยะทะเล
ดํ า เนิ น จั ด เก็ บ ขยะในระบบนิ เ วศชายหาดและระบบนิ เ วศปะการั ง จํ า นวน 10 พื้ น ที่
ใน 10 จังหวัดชายฝั่งทะเล ขยะทะเลที่จัดเก็บได้ทั้งหมดจํานวน 4,704 กิโลกรัม ดําเนินการจัดการ
จําแนกประเภทขยะทะเลและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะตามแบบบันทึกมาตรฐานสากลขององค์กรอนุรักษ์
มหาสมุทร(International Coastal Clean-up Data Card; Ocean Conservancy) พบว่าเกือบทั้งหมด
ของขยะที่จัดเก็บลําดับต้นๆ ได้แก่ 1) ถุงพลาสติก ถุงอาหาร ถุงก๊อปแก๊ป 2) กล่องอาหาร ขวดเครื่องดื่ม
(พลาสติก) 3) กล่องอาหาร ถ้วย/จาน (โฟม) 4) เชือก ตาข่าย ลอบ เศษอวน 5) ฝาจุกขวด (พลาสติก)

- 28 ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
(2) กิจกรรมสํารวจ ประเมิน วิเคราะห์ขยะทะเลในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ดําเนินการสํารวจขยะบริเวณปากแม่น้ํา การศึกษาผลกระทบของขยะพลพาสติกต่อสัตว์
ทะเลหายาก การศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อระบบนิเวศปะการัง และการสํารวจศึกษาขยะ
พลาสติกขนาดเล็ก (marine micro-plastic) ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) การศึกษาประเภทและปริมาณขยะพื้นที่ปากแม่น้ํา ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลจํานวน 1 ครั้ง
บริเวณปากแม่น้ําพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ข้อมูลอยู่ระหว่างการวิเคราะห์จําแนกประเภทขยะ
2) การศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก จากการผ่าพิสูจน์พยาธิสภาพสัตว์ทะเล
หายากที่เกยตื้นตาย ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 จํานวน 27 ซาก พบว่าเต่าทะเล
ได้รับผลกระทบจากขยะทะเล จํานวน 4 ตัว
3) การศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อระบบนิเวศปะการัง ติดตามสุขภาพปะการังเมื่อถูก
รบกวนจากเชือกหรือขยะ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสี และตรวจวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของ
ปะการัง จํานวน 3 สถานี บริเวณจังหวัดพังงา ได้แก่ เกาะลีปี เกาะไข่ใน และเกาะไข่นอก
จากเป้าหมาย 15 สถานี ข้อมูลอยู่ระหว่างการประเมินและวิเคราะห์สุขภาพของปะการัง
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 30
ปัญหา-อุปสรรค :
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนของงบลงทุนครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,870,000 บาท อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2

- 29 ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
แนวทาง 5 : ควบคุมมลพิษทางอากาศในพืน้ ที่วกิ ฤต จังหวัดระยอง สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กรมควบคุมมลพิษ
ผลการดําเนินงาน :
(1) โครงการ
จัดการมลพิษทาง (1) การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
อากาศและเสียง
- ผลตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2560
ในพื้นที่วิกฤต
มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ ใ นช่ ว ง 61 – 229 ไมโครกรั ม /ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานเท่ากับ 120)
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 31 วัน จากการตรวจวัดทั้งสิ้น 72 วัน คิดเป็นร้อยละ 43
- ตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจากการผลิตของโรงโม่บดหรือย่อยหิน จํานวนทั้งสิ้น 43
แห่ง มีค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองอยู่ในช่วงร้อยละ 0.88 – 16.71 (มาตรฐานเท่ากับร้อยละ 20)
- ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจการณ์เฝ้าระวังการระบายฝุ่นละอองแบบ Spot Check ในพื้น ที่
ตํา บลหน้า พระลานตั้ง แต่วัน ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา พบว่า มีการระบายฝุ่นละอองจาก
โรงงานปูนซิเมนต์บ่อ ยครั้ง อัน เนื่อ งมาจากการผลิต และระบบบําบัดฝุ่นละอองบกพร่อง มีการระบาย
ฝุ่นละอองจากการผลิตของโรงโม่ฯ บางแห่ง ถนนสาธารณะและการจราจรไม่มีการปิดคลุมกระบะ
บรรทุกให้มิดชิด
- ส่งรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ คัน เพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองบริเวณ
ถนนคุ้งเขาเขียวซึ่งมีการบรรทุกขนส่งค่อนข้างมาก พบว่ามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงค่อนข้างสูง
- จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ ตําบล
หน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ปี 2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี รมว.ทส. เป็นประธาน มอบนโยบาย
แนวทาง และมาตรการควบคุม ป้องกันและแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ น ละอองในพื้ น ที่ เขตควบคุมมลพิษ
ตําบลหน้าพระลานฯ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลบนพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการ
ดูแลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข เพื่อความสุขของประชาชนในพื้นที่
(2) การแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง
- ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใ กล้เคียงจังหวัดระยอง
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไม่พบการเกินค่าเฝ้าระวังฯ
- ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560
จํานวน 11 จุด และตรวจวัดเพิ่มเติมในจุดที่เกินค่าเฝ้าระวังฯ บริเวณชุมชนบ้านพลง จํานวน 4 จุด
(3) การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- รวบรวมข้อ มู ล และร่ว มทําการศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน
เรื่อง สาเหตุและแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อกําหนดกิจกรรมในแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
- ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1,553 คัน ออกคําสั่งห้ามใช้ชั่วคราว 28
คัน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และทําการยกเลิกคําสั่ง 17 คัน คิดเป็นร้อยละ 60.71
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดํา–เสียงดัง
ให้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กองบังคับการตํารวจจราจร) กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
(4) เพิ่มประสิท ธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ (บํารุงสถานี/จัดซื้อเครื่องตรวจวัด
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 15

- 30 ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
กรมควบคุมโรค
(2) โครงการ
พัฒนาระบบ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ

กรมอนามัย
(3) โครงการ
พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและ
ป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพใน
พื้นที่วิกฤตมลพิษ
ทางอากาศ

ผลการดําเนินงาน :
(1) ทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา
(2) เสนอข้อมูลแนวทางการดําเนินงานแก่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 / สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อทราบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอร์พอร์ตฯ กรุงเทพมหานคร
(3) ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนข้อมูล เช่น ร่วมเป็นวิทยากรตามที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเชิญ
เป็นต้น
(4) มีการยกร่างคําแนะนําการดําเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 60.24
ผลการดําเนินงาน :
(1) ส่งเสริมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพืน้ ทีส่ ระบุรี
1.1 การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
- ประชุม หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งในพื้น ที่ เ พื่อ บูร ณาการการเฝ้า ระวัง ในภาคสาธารณสุ ข
เป็นหนึ่งเดียว โดยการเฝ้าระวังอาการโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพ เฝ้าระวังโรคโดยแพทย์ออกตรวจ
คัดกรองและเฝ้าระวังการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคตาม ICD-10
- ชี้แ จงการเก็บ ข้อ มู ล และลงพื้ น ที่เ ก็ บข้ อ มูล เฝ้ า ระวั งฯ ครอบคลุม ทั้ งในและนอกเขต
ควบคุมมลพิษโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพประชาชนและนักเรียน
- พัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและสุขภาพในพื้นที่ รวมทั้งประเด็นผลกระทบต่อ
สุขภาพที่สําคัญจากฝุ่น เพื่อทํา Key message สําหรับสื่อสารเตือนภัยสําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน กลุ่ม Line ต่างๆ ของหน่วยงาน
ในพื้นที่
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
1.3 จัดทําเนื้อหาวิชาการ (ต้นฉบับสื่อเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นและการป้องกันสําหรับประชาชน ได้แก่ เนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับอันตรายและการ
ป้องกันตนเองจากฝุ่น PM10 PM2.5 และ Silica สําหรับจัดทํา Roll up ให้กับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
(2) ส่งเสริมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพืน้ ที่ กทม.และปริมณฑล
- ทบทวนข้ อมูลสุขภาพ ข้อมู ลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเพื่อกําหนดขอบเขตและวิธีการประเมินผล
กระทบสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (จากกรมควบคุมมลพิษ) และข้อมูลสุขภาพ
(จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 25
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4) โครงการ
ผลการดําเนินงาน :
บริหารจัดการ
ผลการดําเนินงานจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการโดยละเอียด
มลพิษในพื้นที่วกิ ฤต ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 10
แนวทาง 6 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ผลการดําเนินงาน :
(5) โครงการ
ส่งเสริมการไถ
(1) ประชุมชี้แจงโครงการในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้อํานวยการ
กลบและผลิตปุ๋ย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน เป็นประธาน ร่วมกับผู้อํานวยการเขต และผู้อํานวยการสถานี
อินทรีย์เพื่อ
พัฒนาที่ดินในภาคเหนือ
.
ป้องกันหมอกและ (2) คัดเลือกพื้นที่โครงการโดยพิจารณาจากข้อมูลความเข้มของจํานวนจุดความร้อนในพื้นที่ 9
ควันไฟในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกษตร (ข้าว ข้าวโพด อ้อย)
เกษตรภาคเหนือ (3) จัดทําคู่มือการดําเนินงานโครงการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทางเดียวกันอีกทั้งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
(4) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการแก่เกษตรกร ผ่านองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกษตรกรลดละเลิกการเผา
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 15
กรมส่งเสริมการเกษตร
ผลการดําเนินงาน :
(6) โครงการ
ส่งเสริมการหยุด (1) การเตรียมการ
เผาในพื้นที่
- ชี้แจงและจัดส่งคู่มือการดําเนินงาน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สํานักงานเกษตรจังหวัด เมื่อเดือน
การเกษตร
ตุลาคม 2560
- ประสานข้อมูลกับ GISTDA และจัดทําข้อมูลเชิงแผนที่เรื่องสภาพปัญหาการเผาฯ ปี 2560
(ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2560)
(2) ถ่ายทอดความรูแ้ ก่เกษตรกร
- กําหนดพื้นที่เป้าหมายการดําเนินงาน 140 ตําบล ใน 10 จังหวัด
- จัดอบรมเกษตรกร จํานวน 10,730 ราย (คิดเป็นร้อยละ 68 ของเป้าหมาย 15,720 ราย)
- จัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากรเกษตรด้านการทําการเกษตรปลอดการเผา รวม 3,480 ราย
- จัดทําแปลงสาธิตและจุดเรียนรู้เพื่อการหยุดเผาฯ รวม 58 แห่ง (ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น
กรมพัฒนาที่ดินและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม 83 ไร่
(ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 160 ตัน)
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 68
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการดําเนินงาน :
(7) โครงการ
แก้ไขปัญหาไฟป่า อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผลการดําเนินงานจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
และหมอกควันใน
พื้นที่วิกฤต
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ -
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กรมควบคุมมลพิษ
ผลการดําเนินงาน :
(8) โครงการ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
- ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศและรายงานสู่สาธารณะเป็นประจําทุกวัน
และหมอกควันใน
- จัดประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
พื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดลําปาง
- อยู่ระหว่างดําเนินการตามกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งปรับ ปรุง สถานีต รวจวัด คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 15
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(9) โครงการสร้าง ผลการดําเนินงาน :
จิตสํานึกและการ (1) การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
มีส่วนร่วมในการ
1.1 สร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน
ป้องกันการเผาใน
- พัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันภาคเหนือวิเคราะห์ข้อมูล
ที่โล่งและลด
สภาพปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ถอดบทเรียนพื้นที่ดําเนินการ รูปแบบการดําเนินงานและเสนอแนะ
หมอกควัน
แนวทางการขยายผลการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
- การสื่อสารสูส่ าธารณะ และจัดทําสื่อเผยแพร่สําหรับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
1.2 พัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และลดหมอกควัน
- ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ระหว่างวันที่ 13–15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา อําเภอเมือง และอุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- ลงพื้นที่หารือร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือร่วมเฝ้าระวัง
ไฟป่าลดหมอกควัน เพื่อวางรูปแบบการดําเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันปี 2561
1.3 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
- จัดกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เพื่อ
สืบสานแนวทางศาสตร์พระราชา (หวง ฮัก รักษ์สิ่งแวดล้อม) กลุ่มเป้าหมาย 200 คน 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย เพื่อให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้เรียนรู้จากประสบการณ์การจัดการ ดิน น้ํา ป่า การจัดการฐานทรัพยากรทั้งระบบ
ในพื้นที่จริง ซึ่งได้น้อมนําศาสตร์พระราชามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
(2) การรณรงค์ สร้างจิตสํานึก ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
2.1 การรณรงค์ สร้างจิตสํานึก ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
- ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันทางสื่อวิทยุในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
โดยดําเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวทางโทรทัศน์จํานวน 2 ครั้ง (เผยแพร่แล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2560)
2.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟ้าใส ปลอดไฟป่าลดปัญหาหมอกควัน
- อยู่ระหว่างการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควันทางสื่อโทรทัศน์
ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
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- อยู่ระหว่างการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีและสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เพื่อฟ้าใส
ปลอดไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน และคลิปวิดีโอให้ความรู้เพื่อลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
(3) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม
- สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 9 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และตาก)
จังหวัดละ 150,000 บาท รวม 1,350,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ลดไฟป่า ลดหมอกควันปลอดการเผาในพื้นที่ภาคเหนือ และคัดเลือกชุมชนต้นแบบปลอด
การเผา
(4) พัฒนากลไกเครื่องมือความร่วมมือที่เอื้อกับการทํางานกับภาคีต่างๆ ในระดับพื้นที่
4.1 จัดทําฐานข้อมูลเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทําชุดข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนป้องกัน
และ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เป้าหมายของเครือข่าย จํานวน 1 ชุดข้อมูล ในพื้นที่
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
4.2 พัฒนาระบบรายงานและคลังข้อมูลเชิงประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนภารกิจการปรับ
ลดพฤติกรรมการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
- อยู่ระหว่างดําเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบรายงานและคลังข้อมูลเชิงประเด็น
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนภารกิจการปรับลดพฤติกรรมการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 25
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ผลการดําเนินงาน :
(10) โครงการ
ป้องกันและแก้ไข (1) จัดสรรงบประมาณ สําหรับการจัดตั้งหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ 18 หมู่ ดังนี้
ปัญหาไฟป่าและ
1) จังหวัดแพร่
จํานวน 1 หมู่ พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 62,500 ไร่
หมอกควันใน
2) จังหวัดน่าน
จํานวน 1 หมู่ พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 62,500 ไร่
พื้นที่ 9 จังหวัด
3) จังหวัดลําปาง
จํานวน 3 หมู่ พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 187,500 ไร่
ภาคเหนือ
4) จังหวัดตาก
จํานวน 1 หมู่ พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 62,500 ไร่
5) จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 หมู่ พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 187,500 ไร่
6) จังหวัดพะเยา
จํานวน 2 หมู่ พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 125,000 ไร่
7) จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 หมู่ พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 250,000 ไร่
8) จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จํานวน 3 หมู่ พื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 187,500 ไร่
(2) กําหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานสําหรับหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ ดังนี้
1) การรณรงค์ป้องกันไฟป่า
1.1) ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
จํานวน 270 ครั้ง
1.2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน จํานวน 36
ครั้ง
1.3) ป้ายประชาสัมพันธ์
จํานวน 360 ป้าย
1.4) สิ่งตีพิมพ์
จํานวน 7,200 แผ่น
1.5) เอกสารเผยแพร่
จํานวน 3,600 เล่ม
1.6) นิทรรศการ
จํานวน 36
ครั้ง
1.7) การศึกษา
จํานวน 90
ครั้ง
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2) การปฏิบัติงานดับไฟป่า
2.1) การเตรียมการก่อนฤดูไฟป่า
2.1.1) สํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 1,125,000 ไร่
2.1.2) เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า จํานวน 18
ชุด
2.1.3) การจัดการเชื้อเพลิง
จํานวน 36,000
ไร่
2.2) การดับไฟป่า
2.2.1) ตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลักลอบเผาป่า จํานวน 1,125,000 ไร่
2.2.2) การปฏิบัติงานดับไฟป่า
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 8.89
กรมอนามัย
ผลการดําเนินงาน :
(11) โครงการ
พัฒนาระบบเฝ้า (1) การเฝ้าระวัง/สื่อสารเตือนภัย
ระวังและป้องกัน
- ประชุมหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปบทเรียนที่ผ่านมาและเตรียมแผนและ
ผลกระทบต่อ
แนวทางการดําเนินงานสําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สุขภาพในพื้นที่
- จั ดทํ าแนวทางการดํ าเนิ นงานด้านสาธารณสุ ขแก่ เจ้ าหน้าที่ และเผยแพร่ คู่ มื อแนวทางและ
วิกฤตมลพิษ
องค์ความรู้วิชาการ
อากาศ
- แลกเปลีย่ นเรียนรู้ต้นแบบ/แนวทางที่ดีในการสื่อสาร เตือนภัยสุขภาพจากหมอกควันในพื้นที่
(กรณีหมอกควัน
- ชี้แจงการดําเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุ พร้อมทั้งเฝ้าระวัง
ภาคเหนือ)
และติดตามรายงานสถานการณ์หมอกควันเป็นระยะ
(2) จัดทําแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันสําหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและส่งต่อ เผยแพร่ให้พื้นที่
(3) การพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม
ทบทวนข้อมูลและหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง กําหนด (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนา
ความสามารถเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
ด้านการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากหมอกควัน
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน : ร้อยละ 10

